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ملخص تنفيذي

ً
طبيعيا  ،لكن بعد ما يزيد عن  6سنوات على
قضائيا
شكل
بالقانون ،تعتبر دوائر اإلرهاب
ً
ً
ً
شكل من أشكال
ظهورها أثبت الواقع العملي أن أداء هذه الدوائر ال يمكن اعتباره سوى
التقاضي االستثنائي الموجود في مصر مثل محكمة أمن الدولة العليا ،والمحكمة العسكرية
التي تفصل في قضايا مدنيين ،يظهر هذا االستثناء فيما يخص االتهامات ،والتعامل مع
المتهمين ،أو أداء القضاة وأشكال التضييق على المحامين وعرقلة عملهم.
حاولت الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان أن تراقب أداء دوائر اإلرهاب في القضايا التي
لم تتم إحالتها للمحاكمة بعد ،وذلك بتتبع قرارات إخالء السبيل ،وحصر أعداد جلسات تجديد
الحبس .واستطاعت الجبهة حصر أحوال  120قضية معروضة أمام دوائر اإلرهاب موزعة على
ً
فضل عن حصر ما تم في الجلسات التي عقدتها أربع دوائر على مدار
 8قضاة خالل .2019
الشهور الثالثة األولى من عام .2020
ال تجزم الجبهة بأن هذا هو العدد النهائي للقضايا أو للجلسات ،ولكن تعتبر أن هذا التقرير
بمثابة محاولة للتعرف على طريقة عمل هذه الدوائر أثناء تجديد مدد الحبس االحتياطي،
ً
شكل من أشكال التقاضي المحايد المستقل،
للوقوف على ما إذا كانت هذه الدوائر تمثل
أم أنها شكل جديد من أشكال القضاء االستثنائي بغطاء قانوني .وعلى صعيد آخر صممت
محاميا ،وذلك للتعرف أكثر على طبيعة سير جلسات
الجبهة المصرية استبيانً ا شارك به 25
ً
نظر تجديد الحبس ومدى احترام هذه الدوائر لضمانات المحاكمة العادلة من حيث حياد
القضاة وتمكين المتهمين من حقوقهم ،ومساعدة المحامين في مباشرة عملهم بالدفاع،
وذلك في الفترة التي تلي انتهاء المدة القانونية التي تقوم خاللها النيابة بتجديد الحبس
يوما ،لتبدأ مرحلة أخرى  -المعني بها هذا التقرير -والتي تظهر بها
والتي تصل إلى 150
ً
غرفة المشورة حيث تتولى النظر في أوامر حبس المتهمين في جلسات من المفترض أن
شهرا بحد أقصى.
يتجدد انعقادها لمدة 19
ً
سريعا لنشأة دوائر اإلرهاب
ينقسم هذا التقرير إلى ثالثة أجزاء رئيسية ،األول يعرض
ً
والتغيرات التي طرأت عليها منذ بدء عملها ،ويعرض الجزء الثاني ،لنتيجة الرصد الذي قامت
به الجبهة المصرية ،فيما يخص قرارات الدوائر في جلسات تجديد الحبس التي انعقدت،
وأعداد القضايا والمتهمين المنظورة أمامها خالل عام  ،2019والشهور الثالثة األولى من
وأخيرا يعرض الجزء الثالث أوضاع عمل المحامين أمام هذه الدوائر أثناء نظر تجديد
عام .2020
ً
الحبس ،وكيفية تعامل القضاة مع المتهمين والمحامين في غرف المشورة ،في محاولة
للوقوف على مدى التزام دوائر اإلرهاب بالحياد والنزاهة في عمليات نظر تجديد الحبس
الجارية.
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لكي تكون المحاكم والمحاكمات غير استثنائية ومتسقة مع معايير المحاكمات الدولية ينبغي
أن تتوفر بها عدة عوامل منها :أن تكون السلطة القضائية مستقلة غير خاضعة للسلطة
التنفيذية أو أي سلطات أخرى ،وأن تلتزم المساواة أمام المحاكم ،بمعنى أن القضايا
ً
خصيصا لنظر
المتماثلة يجب أن تُ نظر وفق إجراءات متماثلة ،وأال تكون المحكمة قد ُأنشأت
فئة بعينها أو جماعة بعينها ،وأن تكون إجراءات هذه المحاكم متسقة مع ضمانات المحاكمة
العادلة.1
ً
شكل ليست في حكم
تنتمي دوائر اإلرهاب بموجب القانون إلى محكمة الجنايات ،ورغم أنها
موضوعا ،يظهر عدد من الممارسات التي تتم في إطار القضايا
القضاء االستثنائي إال أن
ً
استثنائيا ،.حيث تشترك مع عدد من أمثلة القضاء
المنظورة أمامها ،تجعل من وجودها
ً
االستثنائي المصري في عدد من العوامل التي تجعلها غير ملتزمة بمعايير المحاكمات
الدولية للقضاء الطبيعي.
ً
وصورا متعددة من المحاكم االستثنائية
أشكال
عرفت مصر علي مدار تاريخها الحديث
ً
خصيصا إما الستهداف فئة أو جماعة بعينها ،أو بهدف بث حالة الخوف والهلع
التي ُشكلت
ً
المصاحبة لعملية تثبيت أركان واستمرار الحكم الديكتاتوري القمعي .مثل ما سمي بمحكمة
الغدر التي أنشئت عقب  23يوليو بموجب القانون رقم  344لسنة  ،1952ومحكمة الثورة
التي أنشئت عام  1953والتي اقتصرت عضويتها على ضباط مجلس قيادة الثورة .ومحكمة
الشعب التي أنشئت عقب حادثة المنشية في  1نوفمبر  1954برئاسة جمال سالم .ومحكمة
القيم التي أنشئت بعد إصدار الرئيس محمد أنور السادات قانون « حماية القيم من العيب»
وتشكلت المحكمة من  7أشخاص 4 ،قضاة و 3شخصيات عامة .2ورغم أن محاكم الغدر
والثورة والشعب والقيم ُألغيت كقضاء استثنائي ،إال أنه بقيت صور أخرى من صور القضاء
االستثنائي مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين والتي
ما زالت قائمة ويحاكم أمامها مئات األشخاص.
يسمح القانون المصري بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ،وأدت المادة  204من
دستور  2014بنصها الفضفاض ُمدعمة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم  136لسنة 2014
إلى محاكمة المئات من المدنيين أمام القضاء العسكري الذي يهدر مبدأ االستقالل ،حيث
يشير القانون رقم  25لسنة  1966إلى أن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع ،وكل
جميعا للوائح الضبط ذاتها الموجودة في
العاملين بها من القوات المسلحة ،ويخضعون
ً
بناء على توصيات رئيس هيئة القضاء
قانون الخدمة العسكرية ،كما يقوم وزير الدفاع،
ً
العسكري ،بتعيين القضاة العسكريين الذين ال يتمتعون ،بالتبعية ،بنفس درجة االستقالل
التي يتمتع بها القضاة في دوائر المحاكم المدنية.3يشكك ما سبق في مدى استقاللية
ً
فضل عن مئات
وحيادية هذه المحكمة ومدى تأثر هؤالء القضاة بالوالء والتراتبية العسكرية،
التوثيقات التي تشير إلى إهدار المحاكمات العسكرية لضمانات المحاكمة العادلة كالحق في
الدفاع القانوني أو عدم التعرض للتعذيب.
معظم القضاة الذين يرأسون دوائر اإلرهاب كانوا قضاة بمحكمة االستئناف األمر الذي من
المفترض أن يضمن الحيادية والنزاهة .إال أنهم يشتركون مع القضاة العسكريين في غياب
مبدأ الحياد ،ذلك ألن عدد منهم اعتاد التصريح عن انحيازاته السياسية علنً ا ،األمر الذي يشكك
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  -٣٢المادة - ١٤الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات
1
القضائية وفي محاكمة عادلة ،يوليو https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/ 2007
GC/32&Lang=A
منة عمر ،المفكرة القانونية ،نشأة المحاكم االستثنائية في مصر ،يناير https://legal-agenda.com/ 2018
2
\article.php?id=4161

خمس عشرة منظمة ومجموعة حقوقية مستقلة تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكري ،أكتوبر 2014
3
https://bit.ly/3b2r6jn
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في سالمة األحكام التي يصدرونها .ذلك بخالف المستشار ناجي شحاتة الذي كان يرأس
إحدى دوائر اإلرهاب وصرح من قبل عن انتمائه السابق للمؤسسة العسكرية.4
صورة أخري من صور القضاء االستثنائي هو محكمة أمن الدولة طوارئ ،والتي أنشئت
بموجب القانون رقم  162لسنة  ،1958وتعتبر من أبرز أشكال القضاء االستثنائي الذي
يعصف بضمانات المحاكمة العادلة كالحق في المثول أمام محكمة عادية والحق في
االستئناف والطعن على األحكام الصادرة ،حيث أنه ال يجوز الطعن علي األحكام الصادرة من
محاكم أمن الدولة طوارئ أمام محاكم االستئناف أو النقض ،وتنتهك المادة  14من قانون
الطوارئ مبدأ قانوني ودستوري مهم ،وهو مبدأ عدم جواز المعاقبة على ذات الفعل مرتين
فقد أعطت المادة لرئيس الجمهورية الحق في إعادة المحاكمة في قضية يكون قد سبق
الفصل فيها أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .5وفي  31مايو  2012أعلن المجلس
نهائيا بعد سنين طويلة من العمل بها ،لكن
العسكري إنهاء العمل بمحاكم أمن الدولة العليا
ً
في أبريل  2017وعقب حادثتي تفجير كنيستى طنطا واإلسكندرية فرض الرئيس عبد الفتاح
السيسي حالة الطوارئ مرة أخرى ،وصدر القرار رقم  840لسنة  2017بتعيين أعضاء محاكم
أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ» ،لتظل مستمرة في العمل حتى كتابة هذه السطور .
لم تتم إعادة محاكمة أحد أمام دوائر اإلرهاب ،إال أن هذه الدوائر تشترك مع محكمة أمن
الدولة في االنتهاك المتمثل في التحقيق مع الفرد وحبسه أكثر من مرة بسبب نفس
كثيرا مع المتهمين أمام هذه الدوائر،
التهمة ،يتضح ذلك مع ظاهرة «التدوير» والتي تتكرر
ً
ظاهريا ،وأصبح من المتعارف عليه
بهدف إطالة أمد الحبس االحتياطي ،دون مخالفة القانون
ً
إدراج نفس المتهم على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة ،األمر الذي يحاكي االعتقال
ً
فضل عن أن عدد من القضايا يتداخل
مطبقا بموجب قانون الطوارئ .ذلك
ً
اإلداري الذي كان
بها عمل محكمة أمن الدولة طوارىء مع دوائر اإلرهاب كما حدث في القضية رقم 1102
إعالما بقضية «ال والنبي يا عبده» وبعدما كان التحقيق أمام نيابة أمن
لسنة  2017المعروفة
ً
الدولة ،أصبح تجديد حبس المتهمين على ذمة هذه القضية بيد غرفة مشورة دوائر اإلرهاب،
والتي أحيلت فيما بعد إلى الدائرة التي يرأسها المستشار معتز خفاجى ليصدر الحكم
أيضا في القضية رقم  2278جنايات أمن
بها باعتبارها قضية أمن دولة طوارئ .تكرر األمر ً
إعالميا بـ” قضية الهجوم على كنيسة مارمينا
الدولة العليا طوارئ لسنة  2018والمعروفة
ً
بحلوان” ،6والتي صدر الحكم فيها من الدائرة  30إرهاب باعتبارها محكمة أمن دولة طوارئ.
هذا التداخل ينفي عن دوائر اإلرهاب صفة االستقاللية ويجعل منها تابعة بشكل ما لمحكمة
أمن الدولة «االستثنائية».

جريدة الوطن ،المستشار ناجي شحاتة يصف  ٢٥يناير بـ « ». . .و»  ٢٥خساير» ،ديسمبر  ،2015آخر اطالع  14أبريل
4
2020https://www.youtube.com/watch?v=QH84XVyTGUM
5

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،الطوارىء في سؤال وجواب https://bit.ly/2yhOrPp

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان .مايو  .2019إعدام رغم االنتهاك :تقرير حول القضية رقم  2278جنايات أمن
6
إعالميا بـ” قضية الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان” �https://egyptian
الدولة العليا طوارئ لسن ة  2018والمعروفة
ً
/front.org/ar/2019/05/marmina-church
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دوائر اإلرهاب ..
النشأة والتقنين

بعد  30يونيو  ،2013تكررت ظاهرة تنحي القضاة عن نظر القضايا المرتبطة باإلخوان
المسلمين ،وفي محاولة للقضاء على هذه األزمة ،ظهرت اقتراحات بإنشاء دوائر خاصة
معنية فقط بالنظر في قضايا اإلرهاب ،بقضاة محددين ،7وفي نفس العام تقدمت وزارة
الداخلية بمشروع قانون لمكافحة اإلرهاب من بين أهدافه إنشاء نيابة ومحكمة مختصة
بجرائم اإلرهاب ،8عارض المجلس األعلى للقضاء هذا المشروع ،وكان البديل الذي تم هو
تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر القضايا المتعلقة بجرائم اإلرهاب وأحداث العنف،
وفقا لقرار محكمة االستئناف ،على أن تختص هذه الدوائر بنظر الجنايات المنصوص
ً
عليها باألبواب األول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون
المضرة بالمصلحة العامة ،وأمن الوطن بالداخل والخارج،
العقوبات ،وذلك في إطار الجنايات ُ
والمفرقعات ،والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية ،بغية اإلضرار بمصالح البالد ،وإفشاء
أسرار الدولة المتعلقة باألمن القومي ،وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات
على خالف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور
أو القوانين ،أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها،
أو االعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة ،التي
كفلها الدستور والقانون ،أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي ،وغيرها من
جرائم اإلرهاب والعنف.9
توسعت نوعية االتهامات التي تبت دوائر اإلرهاب في أمرها ،وكانت البداية في سبتمبر
وفقا لما جاء بعد
ً
 ،2014عند تعديل قانون العقوبات ،حيث توسع مفهوم العمل اإلرهابي
ً
فضل عن إضافة  7مواد جديدة ،إلى جانب تغليظ العقوبات والتوسع فى
تعديل  22مادة ،
10
استخدام عقوبة اإلعدام والسجن المؤبد  .بعد ذلك صدر قانون مكافحة اإلرهاب في ،2015
عدا أوسع ،يضم أعمال متصلة
ً
تعريفا
ً
حيث وضع
فضفاضا للعمل اإلرهابي ،ليشمل ُب ً
بجمع المعلومات والنشر والتمويل ،األمر الذي سيسمح باستهداف حقوقيين ،وصحفيين،
وأكاديميين ،وسياسيين وإدراجهم على ذمة قضايا متصلة باإلرهاب ،وهو ما سيساعد في
احتياطيا .ورغم أن تشكيل دوائر اإلرهاب يوحى بأنها محاكم
تقييد حريتهم بدعوى حبسهم
ً
جنائية عادية تابعة للقضاء العادى إال أنها ومن حيث التطبيق العملي تشترك مع القضاء
االستثنائى فى بعض األمور ،من حيث الظرف والغرض الذي أنشئت فيه وألجله هذه
الدوائر وكذلك اختيار القضاة الموجودين فيها وأماكن انعقادها ونوع القضايا التى تنظرها،
وجميعها أمور تشير إلي أنها تميل أكثر الى اعتبارها نوع من أنواع القضاء االستثنائى.
تغيرت أعداد دوائر اإلرهاب وتشكيلها اإلداري أكثر من مرة منذ ظهورها ،البداية كانت في
ديسمبر  2013عندما قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل  6دوائر من محاكم القاهرة الكبري
تختص بالنظر في القضايا المتعلقة باإلرهاب ،ونص القرار على أن يكون هناك أربعة دوائر
من محاكم جنايات القاهرة ودائرتين من محاكم جنايات الجيزة ،وفي  2014تم تشكيل دائرة
7

الوفد ،جدل قضائى حول تخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا اإلرهاب ،ديسمبر https://bit.ly/2Vol31W 2013

المصري اليوم ،نص مشروع «قانون مكافحة اإلرهاب» :نيابة استثنائية ومراقبة اإلنترنت ومواقع التواصل،
8
نوفمبر https://www.almasryalyoum.com/news/details/335366 2013

المصري اليوم ،تشكيل  6دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا «اإلرهاب» من أول يناير ،ديسمبر https:// 2013
9
www.almasryalyoum.com/news/details/365187

المصري اليوم ،نص تعديالت قانون العقوبات الخاصة بمكافحة اإلرهاب ،أبريل https://www.almas� 2014
10
ryalyoum.com/news/details/422449
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أخرى ليصبح المجموع وقتها  7دوائر ،11ورغم أنها تابعة لمحكمة الجنايات إال أنها لم تنعقد
في أماكن تابعة لوزارة العدل ،بل كان انعقادها في أماكن تابعة للسلطة التنفيذية ،ممثلة
في وزارة الداخلية ،مثل معهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة .في ديسمبر  ،2018قررت
محكمة استئناف القاهرة إضافة دائرتين جديدتين وهما الدائرة  30بمحكمة شمال القاهرة
برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ،إلى جانب الدائرة  9بمحكمة جنايات الجيزة،
برئاسة المستشار أسامة الرشيدي .ليرتفع بذلك عدد الدوائر الخاصة إلى  9دوائر هم :
• الدائرة  23شمال القاهرة ،برئاسة المستشار حسين قنديل
• الدائرة  21شمال القاهرة ،برئاسة المستشار شبيب الضمراني
• الدائرة  28جنوب القاهرة ،برئاسة المستشار حسن فريد
• الدائرة  15شمال القاهرة ،برئاسة المستشار شعبان الشامي
• الدائرة  11جنوب القاهرة ،برئاسة المستشار محمد شرين فهمي
• الدائرة  14جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار معتز خفاجي
• الدائرة  5جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة
• الدائرة  30شمال القاهرة ،برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني
• الدائرة  9جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار أسامة الرشيدي
فى  17يوليو  2019صدر قرار من رئيس محكمة االستئناف بإنشاء إدارة جنائية مستقلة
خاصة بدوائر اإلرهاب مقرها مجمع محاكم طرة ( معهد أمناء الشرطة بطرة ) تُ سند إليها كافة
األعمال اإلدارية والفنية الخاصة بقضايا اإلرهاب ويرأسها المستشار محمد شيرين فهمى
تحت إشراف رئيس محكمة االستئناف لتتولى القيام بعدة مهام:12
• تنظيم عمل الدوائر التي تنظر القضايا المتعلقة باإلرهاب
• تحديد كيفية ومعيار توزيع قضايا اإلرهاب على الدوائر المختصة
• تحديد أدوار االنعقاد وتواريخ الجلسات وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات
إعادة اإلجراءات فى األحكام الغيابية الصادرة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دوائر
اإلرهاب وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل فى القضايا واختيار
موظفى القلم الكتابى بكافة تخصصاته.
في نوفمبر  2019تم حل  5دوائر وهم الدائرة  28جنوب برئاسة المستشار حسن فريد
والدائرة  23شمال برئاسة المستشار حسين قنديل والدائرة  15شمال برئاسة المستشار /
شعبان الشامى والدائرة  9جيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى والدائرة  ٥الجيزة برئاسة
المستشار ناجى شحاتة ،ليصبح عدد دوائر اإلرهاب الحالية  4دوائر فقط .13وتجدر اإلشارة إلى
أنه في فبراير  2020تم تغيير تشكيل الدائرة  21برئاسة شبيب الضمراني لتصبح برئاسة
المستشار خالد هاشم.14

اليوم السابع« ،استئناف القاهرة» تخصص  7دوائر لقضايا اإلرهاب العام القضائي الجديد ،سبتمبر shor� 2014
11
turl.at/hyzJW
اليوم السابع ،االستئناف :إنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بقضايا اإلرهاب بإشراف شيرين فهمى ،يوليو
12
https://bit.ly/3elwq3x 2019

اليوم السابع ،التشكيل والتوزيع الجديد لـ 4دوائر بعد إلغائها كدوائر مختصة بجرائم اإلرهاب ،نوفمبر 2019
13
https://bit.ly/2XzunCM
14

اليوم السابع ،هل حققت دوائر اإلرهاب الردع لإلرهابيين؟ ،نوفمبر https://bit.ly/2Vpig8S 2019
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تطور زمني

لتشكيل دوائر

اإلرهاب

2013

تشكيل  6دوائر للنظر في قضايا اإلرهاب
2014

تشكيل دائرة أخرى ليصبح مجموع الدوائر 7
2018

إضافة دائرتين جديدتين ليصبح مجموع الدوائر 9
يوليو 2019

إنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بدوائر اإلرهاب
برئاسة المستشار شيرين فهمي
نوفمبر 2019

حل  5دوائر واإلبقاء على 4
رغم أن مشروع وزارة الداخلية األول الذي سعى إلنشاء شكل قضائي استثنائي خاص
بجرائم اإلرهاب لم يتم الموافقة عليه في بداية األمر ،إال أنه بمرور السنوات ،تم تطبيقه
بشكل أو بآخر ،ومع انحسار العمليات اإلرهابية والقضايا المتعلقة بها ،أصبح عدد كبير من
المتهمين باإلرهاب أمام هذه الدوائر ،متهمين في األساس بممارسة حقهم في التعبير عن
الرأي والتنظيم والتجمع ،وأصبحت دوائر اإلرهاب أداة قانونية في يد السلطات المصرية
تستخدمها في التضييق على المشتغلين بالمجال العام من محامين وصحفيين وأكاديميين.
ورغم أن الهدف األول من إنشاء دوائر اإلرهاب هو أن يتفرغ القضاة لهذا النوع من القضايا
إال أن هذه الدوائر أصبحت تفصل في أمر مئات المتهمين ،وتتعامل معهم في جلسات
تجديد حبسهم على أنهم أرقام ،دون دراسة حقيقية ألوضاعهم ،أو السماح بمساحة حقيقية
لممارسة القانون.

10
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تجديد الحبس أمام غرفة
المشورة..
ماذا يفعل المستشارون؟
يوما لمدة  5أشهر،
في البداية ،تتولى النيابة النظر في تجديد حبس المتهم مرة كل 15
ً
يوما،
45
كل
مرة
المتهم
ليأتي بعد ذلك دور غرفة المشورة لتنعقد جلسات النظر في أمر
ً
شهرا بحد أقصى ،وفي هذه المرحلة يستلزم تنفيذ
والذي من المفترض أن يستمر لمدة 19
ً
قرار غرفة المشورة أال تعترض النيابة ،أو أن تتمسك دوائر اإلرهاب بقرار إخالء السبيل في
حالة استئناف النيابة.15

يعرض هذا الجزء من التقرير ما قامت به الجبهة المصرية من رصد للقرارات الصادرة عن
دوائر اإلرهاب خالل جلسات غرفة المشورة ،وذلك من خالل تفصيل أداء كل دائرة وعدد
القضايا التي باشرت تجديد حبس المتهمين بها والقرارات الصادرة عنها ،على مدار عام
 ،2019وخالل الربع األول من عام .2020

دوائر اإلرهاب في 2019

من بين  9دوائر إرهاب كانت قائمة خالل عام  ،2019تعرض الجبهة المصرية لعمل  8دوائر
خالل جلسات تجديد الحبس ،ذلك بسبب أن الدائرة  5جنايات الجيزة برئاسة ناجي شحاتة
وفقا لما أدلى به المحامين للجبهة المصرية.
ً
لم تنظر أية تجديدات طوال العام ،وذلك
وقبل حل  4دوائر من دوائر اإلرهاب في  5نوفمبر  ،2019نظرت دوائر كل من المستشارين
شعبان الشامي ،وحسن فريد ،وشبيب الضمراني ،وحسين قنديل ،ومعتز خفاجي ،وأسامة
الرشيدي ،ومحمد السعيد الشربيني ،ومحمد شيرين فهمى نظر مد حبس المتهمين في
 120قضية على األقل من القضايا التي تضم متهمين في قضايا متعلقة باإلرهاب.
15

احتياطيا
وفقا للمادة  143من قانون اإلجراءات الجنائية يكون الحد األقصى لحبس المتهم
ً
ً
11
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نظرت الدائرة  14برئاسة المستشار معتز خفاجي أكبر عدد من القضايا بواقع  211قضية
خالل  11جلسة ،صدر فيها  7قرارات إخالء سبيل فقط ،على مدار العام .بينما نظرت الدائرة
 34في أمر أقل عدد من القضايا بواقع  34قضية خالل  8جلسات صدر فيهم قرارين فقط
بإخالء سبيل متهمين خالل عام .2019
الدائرة  15برئاسة المستشار شعبان الشامي نظرت  103قضية خالل  14جلسة ،أصدرت
علي مدار هذه الجلسات  6قرارات على األقل بإخالء السبيل ،استأنفت النيابة ضدهم جميعا،
وقبلت الدائرة استئناف النيابة على قرار إخالء السبيل في قضيتين ،ورفضت استئناف
النيابة مع تأكيد إخالء السبيل في قضيتين ،واستمرار الحبس في باقي القضايا المنظورة.

١٠٣

الدائرة

١٥

قضية

١٤
جلسة

٦

إخالء
سبيل

استئناف
٢

٢

٢

قبول االستئناف

رفض االستئناف
والتأكيد على اخالء
السبيل

استمرار الحبس

شعبان الشامي
رئيس الدائرة  15من دوائر اإلرهاب

«المدانين
في حيثيات حكمه في قضية خلية أوسيم قال
ُ
الدولة
ِ
غاية واحدة ،وهي إسقاط
ٌ
تحالفوا مع الشيطان ،جمعتهم
المصرية»16
أبرز أحكامه:
• حكم بإخالء سبيل الرئيس األسبق محمد حسني مبارك في
قضية «الكسب غير المشروع» كما رفض طعن النيابة وقتها
على القرار ،كما أنه في الوقت نفسه صاحب أول حكم باإلعدام
للرئيس األسبق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون .
• الحكم باإلعدام في قضايا مثل التخابر مع حماس ،وخلية
أوسيم ،وكمين الخصوص

16

أخبار اليوم ،حيثيات الحكم على  30متهما بـ«خلية أوسيم» ،مارس https://bit.ly/3efPxvI .2018
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الدائرة  28برئاسة المستشار حسن فريد نظرت  134قضية خالل  14جلسة ،أصدرت علي
مدار هذه الجلسات اخالء سبيل  11متهم في  3قضايا مختلفة ،وقبلت استئناف النيابة في
 3قضايا ،وألغت إخالء سبيل في القضية  1430والتي كانت مقيدة عسكريا برقم  288وامر
بضبط واحضار من تم اخالئهم في وقت سابق من القضية ،واستمرار الحبس في باقي
القضايا المنظورة.
الدائرة

28

11 134 ١٤
جلسة

إخالء
سبيل

قضية

استئناف

أمر بضبط واحضار من
تم اخالء سبيلهم

إلغاء إخالء السبيل

قبول االستئناف

استمرار الحبس
في باقي
القضايا

حسن فريد
رئيس الدائرة  ٢٨من دوائر اإلرهاب
في حيثيات حكمه في قضية فض رابعة قال« :المحكمة تشير
وتنوه أن قيد تلك الجمعية (جمعية اإلخوان المسلمين) كانت
في عهد الرئيس المعزول /محمد مرسي وسيطرة جماعة
اإلخوان على مقاليد الحكم آنذاك وتوغلها داخل مؤسسات
الدولة باختالف أشكالها وتنوعها للسيطرة على مفاصل الدولة
المصرية بأكملها ،وكانت تلك الجمعية هي الستار القانوني
وفقا لما انتهت اليه المحكمة باستخالصها ،حيث أن مدخلهم
ً
لهم لتنفيذ مخططاتهم،
ً
شكل ،وليس األساس للوصول إلي الحكم وارادة
للشعب المصري من الناحية الدينية
الشعب المصري ،إال أنهم لم يتمكنوا من ذلك لوعي الشعب المصري ،إال أنهم لم
يتمكنوا من ذلك وعلمهم بغرضهم ونيتهم البغيضة فكانت ثورة الشعب عليهم بتاريخ
 30يونيو  ،2013والتى حماها الجيش»17
أبرز أحكامه:
متهما ،والسجن المشدد  15سنة لـ 374
• حكم باالعدام علي  75متهما والمؤبد لـ47
ً
متهما في قضية «فض رابعة»
ً
• حكم باإلعدام على  28متهما وأحكاما ما بين المؤبد والمشدد لباقي ال 67متهما
في قضية «النائب العام»
• حكم باإلعدام علي  7متهمين ،والسجن المؤبد لـ 10آخرين ،والسجن المشدد 15
سنة لـ 3في قضية «داعش ليبيا»

• حكم باإلعدام على  8متهمين والمؤبد ل 50آخرين في قضية «اقتحام قسم شرطة
حلوان»
الشروق ،حيثيات حكم اإلعدام والمؤبد والسجن في «فض اعتصام رابعة» ،أكتوبر https://www. 2018
17
shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=e6963118-3667-4882-8b1a-1d6b822eb55c
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الدائرة  21برئاسة المستشار شبيب الضمراني نظرت  157قضية في  16جلسة ،أصدرت
خاللها إخالء سبيل  3متهمين بالتدابير االحترازية ،وإخالء سبيل  3متهمين آخرين استأنفت
النيابة ضدهم ،وقبلت استئناف النيابة في  7قضايا ،ورفضت استئناف النيابة في قضيتين،
واستمرار الحبس في باقي القضايا المنظورة.

١٥٧

١٦

الدائرة

٢١

قضية

٣

جلسة

٣

إخالء
سبيل

إخالء
سبيل

تدابير احترازية

استئناف

٧

٢

قبول االستئناف
في  ٧قضايا

رفضت استئناف
النيابة في قضيتين

استمرار الحبس
في باقي القضايا
المنظورة

شبيب الضمراني
رئيس الدائرة  ٢١من دوائر اإلرهاب
من تصريحاته في قضية أحداث مسجد الفتح « :بعد أن
استشعر الشعب المصري األصيل صاحب الحضارة التي ضربت
بأطنابها منذ سبعة آالف عام أو يزيد التي حملت مشاعل
التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة اإلخوان في
ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية ،وعلى إثر ذلك انتفضت
ماليين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من
وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن
شعارا
سدة الحكم التي اتخذت اإلسالم
ً
ً
ودرعة النداء ،وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثالثين من يونيو المجيدة التي
ً
واحتراما لقد ضرب أبطالها وهو
وتقديرا
إجالل
اهتزت لها األرض ورفعت لها قبعتها
ً
ً
الشعب والجيش والشرطة المثل األعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب
الوطن»18.
أبرز أحكامه:
• أحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح ،وأحكام باالعدام علي  21متهما
والسجن المؤبد ل 4في قضية «خلية دمياط»

18

الوفد ،حيثيات الحكم في «أحداث مسجد الفتح» ديسمبر https://bit.ly/3b5gX5C 2019
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الدائرة  23برئاسة المستشار حسين قنديل نظرت  42قضية خالل  5جلسات،أصدرت
خاللهم  5قرارات بإخالء السبيل استأنفت النيابة على  3منهم ،وأخلت سبيل  3متهمين دون
استئناف للنيابة من بينهم هشام جعفر ،واستمرار الحبس في باقي القضايا المنظورة.

الدائرة

23

42
قضية

5

إخالء
سبيل

5

٣

جلسة

استئنفت النيابة ٣

استمرار
الحبس في
باقي القضايا
المنظورة

إخالء
سبيل

حسين قنديل
رئيس الدائرة  ٢٣من دوائر اإلرهاب
أبرز أحكامه:

• الحكم باإلعدام علي  7متهمين في قضية «مقتل اللواء نبيل
فراج»

الدائرة  14برئاسة المستشار معتز خفاجي نظرت  211قضية خالل  11جلسة ،أصدرت
خاللهم  7قرارات بإخالء السبيل ،وقبلت استئناف النيابة في قضية ،واستمرار الحبس في
باقي القضايا المنظورة

الدائرة

١٤

٧

إخالء
سبيل

١١ ٢١١
قضية

قبول االستئناف
في قضية واحدة

جلسة

استمرار الحبس في باقي
القضايا المنظورة

معتز خفاجي
رئيس الدائرة  ١٤من دوائر اإلرهاب
أبرز أحكامه:

• أحكام باإلعدام في قضية «خلية الوراق» ،و «أجناد مصر»

15

يعاقبونك قبل إدانتك

الدائرة  29برئاسة المستشار اسامة الرشيدي :نظرت  77قضية خالل  16جلسة ،أصدرت
خاللهم  11قرارا بإخالء السبيل ،استأنفت النيابة عليهم جميعا 4 ،قرارات بقبول استئناف
النيابة واستمرار حبس المتهمين 3 ،قرارات برفض استئناف النيابة وتأكيد اخالء السبيل،
واستمرار الحبس في باقي القضايا المنظورة.

١١

١٦ ٧٧

الدائرة

٢٩

قضية

إخالء
سبيل

جلسة

 ٤قرارات بقبول
االستئناف
استئناف

 ٣قرارات برفض
االستئناف وتأكيد
اخالء السبيل
استمرار الحبس
في باقي القضايا
المنظورة

الدائرة  30برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني :نظرت  143قضية في  9جلسات،
أصدرت خاللهم  3قرارات بإخالء السبيل استأنفت النيابة عليهم جميعا ،قرار بقبول استئناف
النيابة على قرار إخالء السبيل ،قرار برفض استئناف النيابة وتأكيد اخالء سبيل المتهمين،
واستمرار الحبس في باقي القضايا المنظورة.
الدائرة

١٤٣

٣٠

قضية

٩

جلسة

٣

إخالء
سبيل
استئناف

قرار برفض
االستئناف وتأكيد
اخالء السبيل

قرار بقبول
االستئناف

استمرار الحبس
في باقي القضايا
المنظورة

محمد سعيد الشربيني
رئيس الدائرة  ٣٠من دوائر اإلرهاب
أبرز أحكامه:

أصدر أحكام باإلعدام على قضايا مثل «أحكام أحداث بورسعيد»،
و «ميكروباص حلوان» ،و «كنيسة مارمينا»
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الدائرة  11برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي :نظرت  34قضية في  8جلسات،
أصدرت خاللهم قرارين بإخالء السبيل استأنفت النيابة عليهم ،قرارين بقبول استئناف
النيابة على قرار إخالء السبيل 3 ،قرارات برفض استئناف النيابة ،واستمرار الحبس لجميع
المتهمين في باقي القضايا المنظورة.
الدائرة

٣٤

١١

قضية

٨

جلسة

٢

إخالء
سبيل
استئناف

قرارين برفض
االستئناف

قرارين بقبول
االستئناف

استمرار الحبس
في باقي القضايا
المنظورة

محمد شيرين فهمي
رئيس الدائرة  ١١من دوائر اإلرهاب
من تصريحاته على حكمه في قضية أحداث مجلس الوزراء:
« هذه األحداث لم تكن لتقع بمنأى عن الظروف التي أحاطت بها
وشهدتها البالد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ األمة ،والتي
تكاتفت فيها قوى الشر إلسقاط الدولة وزعزعة استقرارها»19
أبرز أحكامه:
• أحكام بالمشدد في قضية مجلس الوزراء وإصدار أحكام
باإلعدام في قضية التخابر مع قطر
يذكر أن المستشار محمد شرين فهمي هو قاضي إعادة المحاكمة في القضية
المعروفة ب «التخابر مع حماس» ،وكان يتعنت في االستجابة لطلباتهم وخاصة طلبات
مرسي (الذي سقط ميتا في أحد هذه الجلسات) بتحسين أوضاعه الصحية ،ويرفض
إرسال لجنة متخصصة للكشف الطبي عليه.

الشروق ،حيثيات سجن دومة في أحداث الوزراء ،فبراير https://www.shorouknews.com/news/ 2019
19
view.aspx?cdate=06022019&id=83617461-34fb-4eb1-8ba5-1786a6bcf1af
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دوائر اإلرهاب في ٢٠٢٠
في الربع األول من عام  2020رصدت الجبهة المصرية أداء  4دوائر إرهاب يرأسها
المستشارون :شبيب الضمراني ومحمد سعيد الشربيني ،ومحمد شيرين فهمي ومعتز
خفاجي ،و بمجموع  25جلسة على مدار  3أشهر ،يعرض هذا الجزء ألبرز القرارات الصادرة عن
كل دائرة في كل شهر ،وتوزيعها على القضايا والمتهمين.20
• الدائرة رقم 3

كانت هذه الدائرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني حتى يناير  2020وفي شهر فبراير
تغير تشكيلها لتصبح برئاسة المستشار خالد هاشم.
 -برئاسة المستشار شبيب الضمراني

٨٥
قضية

الدائرة

٣

٤

جلسة

٣١٦
متهم

٦

٢

إخالء سبيل

استئناف النيابة
على إخالء سبيل

حبس باقي
المتهمين

 -برئاسة المستشار خالد هاشم

٤٣
قضية

الدائرة

٣

٢

جلسة

٢٨٤
متهم

20

٥

٤

إخالء سبيل

استئناف النيابة على إخالء

انظر المرفقات
18
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• الدائرة  5برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني

٥

الدائرة

١٧٢
قضية

٩

جلسة

١٠٠١
متهم

٣٧

٥

إخالء سبيل

قبول استئناف النيابة على
إخالء سبيل  ٥متهمين

استمرار حبس
باقي المتهمين

• الدائرة  ١برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي
الدائرة

٨٩

١

قضية

٦

جلسة

٥٩٤
متهم

٢
رفض استئناف
وتأييد اخالء
سبيل

١
إلغاء التدابير
االحترازية

٢٧
إخالء سبيل

19

تجديد حبس
باقي المتهمين

يعاقبونك قبل إدانتك

• الدائرة  ٢برئاسة المستشار معتز خفاجي
الدائرة

١٣٦

٢

قضية

٦

جلسة

٧٤٦
متهم

21

٦

١

إخالء سبيل

قبول استئناف
النيابة على إخالء
سبيل

استمرار حبس
باقي المتهمين

لم تستطع الجبهة المصرية الوصول إلى المتهمين بشكل دقيق في  10قضايا
20

إخالء سبيل عدد
غير محدد من
المتهمين في
21
 ١٠قضايا
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هل يستطيع المحامون تأدية
عملهم أثناء جلسات تجديد
الحبس؟
في القضايا المنظورة لتجديد حبس المتهمين فيها أمام دوائر اإلرهاب ،القاعدة هي أن
احتياطيا ،لتتكرر جلسات النظر فى أمر الحبس (جلسات التجديد)
جميع المتهمين يحبسون
ً
ووفقا لقانون اإلجراءات الجنائية من الممكن أن يستمر هذا الحبس لمدة عامين
ً
يوما،
كل ً 45
بحد أقصى.
تقريبيا لطريقة سير جلسات تجديد حبس
تصورا
يحاول هذا الجزء من التقرير أن ينقل
ً
ً
ممثلة في دوائر اإلرهاب ،مع المحامين
ً
المتهمين ،وطريقة تعاطي السلطة القضائية
والمتهمين ،في المرحلة السابقة على اإلحالة للمحاكمة ،وذلك في محاولة لمعرفة ما إذا
ً
فعل أم أنها قد تنحاز لتكون أداة تنكيل
كانت هذه الدوائر تقوم بدورها في تحقيق العدالة
بالمتهمين ومحامينهم في بعض األحيان .وكما ظهر من الجزء السابق ،يتم الفصل في حالة
المئات من المتهمين في عشرات القضايا في الجلسة الواحدة ،وحتى يستطيع القاضي
أن ينتهي من إصدار القرارات بشأن هذا العدد الضخم ،تتحول الجلسة إلى إجراء روتيني،
شكليا.
وهو ما يمنع المحامين أن يقوموا بعملهم بسبب ضيق الوقت ،فيصبح وجودهم
ً
محاميا ،يحاول هذا
اعتمادا على استبيان أجرته الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان مع 25
ً
ً
الجزء الوقوف على مدى حيادية هذه الدوائر ،وكيف يتم التعامل مع القضايا المنظورة
وأخيرا نوعية
تجديد الحبس فيها ،فيما يخص األوراق الرسمية وإتاحة المعلومات للمحامين،
ً
القرارات التي تصدرها الدائرة سواء بتجديد الحبس أو إخالء السبيل.

ماذا يحدث خالل جلسات التجديد؟

مكان انعقاد الجلسة  ..حتى ال يتم اعتبار
استثنائيا ،يجب أن تكون السلطة
القضاء
ً
القضائية مستقلة غير خاضعة للسلطة
التنفيذية أو أي سلطات أخرى .بينما على
أرض الواقع ال يتم الفصل في قضايا
اإلرهاب في أماكن مستقلة تابعة لوزارة
العدل ،بل تتم في أماكن تابعة لوزارة
ً
فضل
الداخلية مثل معهد أمناء الشرطة،
عن ذلك يتم عقد جلسات تجديد الحبس
بحضور القضاة ووكالء النيابة في خلط
واضح بين جهة التحقيق وجهة االتهام
خاصة أن ممثلي النيابة العامة يتواجدون
مع القضاة في نفس المكان عند التداول
ضمنيا على آلية اتخاذ القرار،
مما قد يؤثر
ً
وينفي صفة االستقاللية  .يحكي أحد المحامين للجبهة المصرية» يتواجد في الغرفة أثناء
جلسة النظر في حبس المتهمين في قضايا أمن الدولة :قاضي الدائرة ومعه مستشارين
اليمين والشمال ،ووكالء من نيابة أمن الدولة العليا ،والمتهمين في القضية المنظورة،
ومحامينهم ،وحسب الوقت المتاح وعدد المتهمين والمحامين ،يطلب القاضي أن يتم
21
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ً
وبدل من باقي المحامين ،على أن
تحديد محامي أو اثنين للحديث نيابة عن كل المتهمين
يكون القرار آخر الجلسة».
أوراق القضايا  ..قال  %60من المحامين أن القضاة ال يطلعون على أوراق
القضايا والمتهمين التي ينظرون تجديد حبسهم  ،حيث ال يقوم جميع القضاة
قرارا بتجديد
بدراسة ما هو موجود أمامهم من تحريات أو أدلة قبل إصدارهم
ً
الحبس من عدمه ،بينما على صعيد آخر أجمع المحامون كلهم ،دون استثناء،
أنهم لم يتمكنوا من االطالع على أي من أوراق القضايا التي يعملون عليها
أمام دوائر اإلرهاب خالل عام  ،2019حيث لم ُيسمح لهم بقراءة التحريات أو التحقيقات التي
شكليا،
أمرا
أجريت مع موكليهم ،األمر الذي يجعل حضور المحامين لجلسات تجديد الحبس
ً
ً
ً
شيئا.
حيث لن يستطيع المحامي أن يقوم بالدفاع عن موكله -في قضية ال يعلم عنها
تعامل القضاة مع المتهمين  ..ال تعطي دوائر اإلرهاب للمتهمين الفرصة
الكافية حتى يتناقشوا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات حيث قال  %60من
مطلقا  .وفيما
ً
المحامين المشاركين في االستبيان أنه ال توجد مساحة للنقاش
يخص استماع الدائرة لطلبات المتهمين ودفوع محاميهم ،ال توجد قاعدة ،حيث
أشار المحامون إلى أن األمر يختلف من دائرة إلى أخرى ،حيث تفسح بعض
الدوائر المجال للمحامين والمتهمين ليتقدموا بطلبات مثل إخالء السبيل
أو السماح بالزيارة ،أو حتى مساعدة المحامين في أداء عملهم بإتاحة
أوراق القضية لالطالع ،بينما ترفض دوائر أخرى بشكل قاطع أن تعطي
الفرصة ألحد بأن يتكلم.
أما فيما يخص االستجابة للطلبات في حال استطاع أحد أن يتقدم بها خالل جلسات تجديد
الحبس ،فإن األمر يختلف ،حيث أجمع أكثر من ثلثي المحامين الذين سألتهم الجبهة المصرية،
نادرا ما تستجيب لطلباتهم .وقال أحد المحامين الذين قابلتهم الجبهة،
على أن دوائر اإلرهاب ً
أنه في إحدى التجديدات الخاصة بالقضية  277لسنة  2019أمن دولة والتي كانت منظورة
أمام الدائرة األولى برئاسة محمد شيرين فهمي وكان عضو يمين الدائرة عصام أبو العال
هو الذى يباشر جلسة تجديد الحبس ،وللمرة األولى والوحيدة تمت الموافقة على طلب
المحامين باالطالع على أوراق القضية .لكن هذا األمر ال يطبق على المحامين كلهم ،بل
في بعض األحيان تعطي الدائرة فرصة االطالع على األوراق لمحامي واحد فقط .وأشار
المحامون إلى أنهم في أغلب األحيان ال يستطيعون أن يبدوا دفوعهم كاملة ،في ظل
مقاطعة القضاة لهم في حال أطال الدفاع في كالمه من وجهة نظرهم ،وأشار أحد المحامين
أيضا أنه في أغلب األحيان «يتم السماح لمحامى واحد فقط فى القضية بالتحدث مهما
ً
بلغ عدد المتهمين ،وفى بعض األوقات على حسب الحالة المزاجية للقاضي فى يوم نظر
التجديد يمكن أن يعطى فرصة للمتهم بالتحدث»
موقف القضاة  %40 ..من المحامين قالوا أن القضاة القائمين على التحقيقات وجلسات
تجديد الحبس في دوائر اإلرهاب ،يفصحون بشكل واضح عن توجهاتهم وانحيازاتهم ،ولذلك
أيضا بسبب عدم حياد رئيس الدائرة وتبنيه
ً
يطلب المحامون في بعض األحيان رد الدائرة
مذنبا،
معتبرا أن التهم الموجهة للمتهمين صحيحة ،فيتعامل معه بوصفه
موقفا منحازً ا،
ً
ً
ً
ٌ
متغافل عن القاعدة القانونية التي تؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .وذلك
الموقف المنحاز الذي يتخذه أحد رؤساء دوائر اإلرهاب ال يكون في سياق جلسات التجديد
فقط ،بل يتعدى ذلك بأن يفصح القاضي عن انحيازه ورأيه الشخصي في الحوارات الصحفية،
مضرا بالمتهم ومسار العدالة في العموم.
أمرا
ً
األمر الذي يجعل من استمراره في عمله ً
تعامل دوائر اإلرهاب مع المحامين  %48 ..من المحامين طلبوا رد دائرة اإلرهاب التي
تباشر القضايا التي يعملون عليها مرة واحدة على األقل خالل عام  ،2019وذلك إما بسبب
تكرار صدور قرارات حبس للمتهمين دون سبب قانوني ،أو بسبب عدم االستجابة لطلبات
المحامين المرتبطة بتطبيق القانون والسماح للمتهمين على سبيل المثال بتلقي زيارات
من أهلهم ،ومن بين الدوائر التي تم ردها :الدائرة  28برئاسة حسن فريد ،والدائرة  21برئاسة
شبيب الضمراني .وجميع هذه الدوائر لم تبدي استجابة لهذا الرد.
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بناء على موقفهم من الدائرة ،ونفس
ثلث المحامين تعرضوا لإلحالة للتأديب
ً
النسبة قامت باالنسحاب من أمام الدائرة التي تباشر تجديد حبس المتهمين
في قضاياهم .وكان التعنت من قبل الدائرة هو السبب الرئيسي الذي يدفع
المحامين لإلقدام على مثل هذا الفعل ،ومن بين الدوائر التي أحالت المحامين
للتأديب كانت الدائرة  28جنوب القاهرة التي يرأسها حسن فريد .وفي هذا
السياق أشار المحامون مرة أخرى إلى تجاهل دوائر اإلرهاب لطلباتهم ،وهو
عائقا أمامهم ويمنعهم من تأديتهم لعملهم .وقال أحد المحامين
ً
ما يقف
نهائيا من أمام الدائرة  28جنوب
باالنسحاب
قرار
المحامون
اتخذ
«
للجبهة
ً
القاهرة وعدم الحضور فقامت الدائرة بإحالة بعض المحامين المنسحبين
إلى التأديب»

قرارات دوائر اإلرهاب

يقول أحد المحامين «ال جدوى من حضور التحقيقات أمام دوائر اإلرهاب ،ألن القرار يكون
الحبس االحتياطي للمتهمين في كل األحوال» .ال تلتزم دوائر اإلرهاب باحترام القانون فيما
يخص الحد األقصى للحبس االحتياطي ،ويؤكد ذلك  %80من إجمالي المحامين المشاركين
في االستبيان والذين اشتبكوا مع دوائر اإلرهاب في سياق دفاعهم عن موكليهم.
نصف المحامين المشاركين في االستبيان ،قالوا أن القضايا التي عملوا عليها خالل عام
احتياطيا على الورق ،أي دون وجود المتهم أو محاميه أمام
 ،2019تم تجديد حبس المتهمين
ً
ً
فضل عن تجديد حبس المتهمين عدة مرات دون وجود أدلة إدانة.
قاض الدائرة،
ووصف أحد المحامين الدائرة  14جنايات الجيزة والتي أصبح رقمها  2جيزة بعد التشكيل
برئاسة معتز خفاجي بأنها «ليس لها معيار ثابت فى إخالء سبيل المتهمين في بعض
ً
ً
طويل ال تخلى سبيل أحد حتى لو كان المتهم
وقتا
األوقات تخلى السبيل بالجملة ثم تظل
له ظروف خاصة أو وضع صحى حرج ،كل األمور تخضع لهوى رئيس الدائرة».
وقال محام آخر عن الدائرة  21برئاسة شبيب الضمراني أنه منذ تشكيل الدائرة وعلى مدار
السنوات السابقة لم تتبنى سوى قرارات استمرار الحبس وقبول االستئناف فى حالة
إخالء السبيل من دوائر أخرى لذلك قرر المحامون رد الدائرة فى القضايا التى تجاوز حبس
المتهمين فيها المدة القانونية ولكن لم تستجب الدائرة لطلب الرد ولم تقوم بإحالة القضايا
الى دائرة اخرى فقرر المحامون فى ديسمبر  2019باالنسحاب من أمام الدائرة واالمتناع عن
الحضور نهائيا بسبب مواقفها السابقة وكذلك لقبولها على مدار اسبوعين استئناف النيابة
جميعا
فى عدد كبير من القضايا التى صدر قرار بإخالء السبيل فيها وقامت الدائرة بحبسهم
ً
خصيصا لالنعقاد فى غير طور انعقادها
وتم استدعاء الدائرة التي يرأسها شبيب الضمراني
ً
وفى محكمة القاهرة الجديدة رغم وجود دوائر منعقدة فى معهد أمناء الشرطة ولكن جاء
اختيار هذه الدائرة خصيصا لقبولها استئنافات النيابة .

كان قانون اإلجراءات الجنائية ينص في المادة  143على أنه «في جميع األحوال ال يجوز
أن تجاوز مدة الحبس االحتياطي في مرحلة التحقيق االبتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية
ثلث الحد األقصى للعقوبة السالبة للحرية ،بحيث ال يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية
ً
شهرا في الجنايات ،وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة في حالة اإلدانة هي السجن
عشر
المؤبد أو اإلعدام»
تم تعديل المادة  143من قانون اإلجراءات الجنائية بموجب القرار رقم  83لسنة  2013الذي
أصدره الرئيس عدلي منصور ،حيث ُأضيفت الفقرة اآلتية« ،ومع ذلك فلمحكمة النقض
صادرا باإلعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم
ولمحكمة اإلحالة إذا كان الحكم
ً
احتياطيا لمدة  45يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة»
ً
جديدا يختلف عما ينص عليه قانون اإلجراءات
شكل
اتخذت األمور في دوائر اإلرهاب
ً
الجنائية ،حيث تتجاهل نص القانون كما حدث في القضية  79لسنة  2016والتي استمر
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تجديد الحبس بها لمدة أربع سنوات ،وعلى صعيد آخر ظهر نمط جديد اتبعته السلطات،
إلطالة مدة الحبس االحتياطي دون التقيد بنص القانون« ،التدوير» أصبح ً
حل يسمح بالتحايل
على القانون ،وذلك بإدراج المتهمين على قضايا جديدة ،إذا حدث وحصل أحد المتهمين
على إخالء سبيل.22

كيف أحيت نيابة أمن الدولة االعتقال اإلداري؟ ،الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان ،ديسمبر https://egyp� 2019
22
/tianfront.org/ar/2019/12/admin-detention
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أنشئت دوائر اإلرهاب بهدف الفصل في نوعية معينة من القضايا ،وألجل الفصل في
أمر فئة معلنة من المتهمين ،وبسبب التعريف الواسع غير المحكم لإلرهاب ،توسعت هذه
الدوائر لتفصل في أمر طيف واسع من األفراد ،وأصبحت العدالة «الناجزة» التي كانت
الهدف المعلن من إنشاء هذا الشكل القضائي ،تتطلب سنوات.
بتجاهل متعمد الستقالل السلطة القضائية ،تم تعيين قضاة بعينهم للنظر في قضايا
محددة ،األمر الذي يخالف قانون السلطة القضائية الذي أكد على ضرورة تغيير تشكيل الدوائر
بمرور كل عام قضائى على أن يستمر تشكيل الدائرة لمدة ثالث سنوات بحد أقصى ،إال أنه
في حالة دوائر اإلرهاب ،فالعمل مستمر بالتشكيل نفسه منذ  6سنوات دون تغيير رؤسائها،
الذين أعلن أغلبهم عن انحيازهم ووقوفهم ضد المتهمين قبل ثبوت إدانتهم ،مما يشكك
في نزاهتهم.
حاول هذا التقرير أن يعطي لمحة سريعة عن طريقة عمل دوائر اإلرهاب ،وشكل التعامل
بين القضاة والمحامين والمتهمين ،في المرحلة التي تسبق اإلحالة للمحاكمة ،خالل عام
بداية من عام  2019وحتى نهاية الربع األول من عام  .2020وبعد رصد تقريبي ألداء دوائر
اإلرهاب ،والتعرف على رأي مجموعة من المحامين الذين تعاملوا معها ،يتأكد أن تشكيل
نوعا من القضاء االستثنائي ذلك بسبب عدم التزامها بضمانات المحاكمة
دوائر اإلرهاب
ً
العادلة ،وتحويل مرحلة التحقيق إلى فترة مطولة من الحبس االحتياطي للمتهمين ،في ظل
تفريغ دور المحامين من معناه ،والتعامل مع جميع المتهمين بأسلوب موحد دون األخذ في
االعتبار ظروفهم المختلفة ،أو دراسة قضاياهم بشكل حقيقي.
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مرفقات
• الدائرة رقم 3

 برئاسة المستشار شبيب الضمرانيالشهر

عدد
الجلسات
4

عدد
القضايا
85

عدد
المتهمين
316

فبراير
مارس

-

-

-

يناير

أبرز القرارات
• إخالء سبيل  4متهمات
بتدابير احترازية
• قرار بإخالء سبيل
متهمتين استأنفت النيابة
عليهما
• استمرار حبس باقي
المتهمين المعروضين
-

• الدائرة رقم 3
 برئاسة المستشار شبيب الضمرانيالشهر

عدد
الجلسات
٢

عدد
القضايا
٤٣

عدد
المتهمين
٢٨٤

مارس

-

-

-

يناير
فبراير

أبرز القرارات
إخالء سبيل متهم واحدفقط فى القضية  79لسنة
2016
إخالء سبيل محمد الباقروعالء عبدالفتاح في القضية
 1356لسنة  2019بتدابير
احترازية ،واستأنفت النيابة
على القرار
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 عال القرضاوى وريمدسوقى ،استأنفت النيابة
على القرار وحبس باقى
القضايا
-

يعاقبونك قبل إدانتك

• الدائرة  5برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني
عدد
عدد
عدد
الشهر
الجلسات القضايا المتهمين
437
79
٥
يناير

فبراير

٣

66

382

مارس

١

27

182

أبرز القرارات
• إخالء سبيل  5متهمين واستأنفت النيابة
جميعا
عليها
ً
• قبول استئناف النيابة في القضية 674
لسنة 2019
• استمرار حبس باقي المتهمين المعروضين
• استمرار حبس جميع المتهمين
• إخالء سبيل بتدابير احترازية الثنين من
المتهمين بالقضية  488لسنة 2019
متهما في القضية 1394
• إخالء سبيل 28
ً
إعالميا باسم (إعدام راجح)
المعروفة
ً
• إخالء سبيل لمتهمين اثنين في القضية 875

• الدائرة  1برئاسة المستشار محمد شرين فهمي
عدد
عدد
عدد
الشهر
الجلسات القضايا المتهمين
2
1
1
يناير
فبراير

3

41

303

مارس

2

47

289

أبرز القرارات
• رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخالء سبيل
متهمين
• إخالء سبيل بتدابير احترازية لمتهمة واحدة في
القضية  533لسنة 2019
• قبول استئناف النيابة على جميع قرارات إخالء
السبيل الصادرة
• استمرار حبس باقي المتهمين المعروضين
• إلغاء التدابير االحترازية لمتهم واحد في
القضية 828
• إخالء سبيل متهم واحد في القضية 1360
• إخالء سبيل  6متهمين وتجديد حبس متهمة
واحدة في القضية 650
• إخالء سبيل متهم واحد في القضية 316
• إخالء سبيل متهم واحد في القضية 440
• إخالء سبيل  7متهمين في القضية 730
• إخالء سبيل متهمين اثنين في القضية 1331
من بينهم عبد الرحمن موكا الذي ما زال محتجزً ا
ما يزيد عن شهر ولم تنفذ وزارة الداخلية قرار
الدائرة ،وتم تدويره وإدراجه على ذمة القضية
 558أمن دولة لسنة 2020
• إخالء سبيل  3متهمين في القضية 800
إخالء سبيل  3متهمين في القضية  1175لسنة
2018
• إخالء سبيل متهم واحد في القضية 806
• إخالء سبيل متهم واحد في القضية  650لسنة
2019
• إخالء سبيل متهم واحد في القضية 1739
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• الدائرة  2برئاسة المستشار معتز خفاجي
أبرز القرارات

عدد
عدد
عدد
الشهر
الجلسات القضايا المتهمين
239
54
3
يناير

• إخالء سبيل لمتهم واحد
• قبول استئناف النيابة على إخالء سبيل
• استمرار حبس باقي المتهمين المعروضين

فبراير

2

51

316

• قرارات بإخالء سبيل بتدابير احترازية لبعض
المتهمين في  10قضايا
• استمرار حبس باقي المتهمين المعروضين

مارس

1

31

191

• إخالء سبيل  5متهمين بالقضية 533
المعروضين في الجلسة
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