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مقدمة
مرة أخري تدور عجلة اإلعدامات في مصر حاصدة أرواح محكوم عليهم في قضايا تفتقر 
ألبسط ضمانات المحاكمة العادلة في نفس الوقت الذي ينتظر فيه عشرات من المحكوم 
عليهم في قضايا مشابهة تنفيذ عقوبة اإلعدام عليهم في أي وقت. تسارعت وتيرة صدور 
وتنفيذ أحكام اإلعدام في مصر بعد االنقالب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي 
في أغسطس 2013. ووفًقا لرصد وتقارير نشرتها الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان، فقد 
أصدرت المحاكم المصرية المدنية والعسكرية ما ال يقل عن 2966 حكًما باإلعدام في الفترة 
من يونيو 2013 وحتى نهاية عام 2019 في قضايا على خلفية جنائية وأخرى تحتوي على 
إعدام  أحكام   2013 أغسطس  منذ  السطور  كتابة هذه  حتى  ونفذت  عنف سياسي،  وقائع 
بحق ما ال يقل عن 72 شخًصا في القضايا ذات الخلفية السياسية.1 في ظل مطالبات محلية 
شابتها  القضايا  هذه  كون  تنفيذها،  عن  فضاًل  اإلعدام  أحكام  إصدار  عن  بالتوقف  ودولية 
انتهاكات جسيمة ضد حقوق اإلنسان ومخالفات واضحة  لمعايير المحاكمة العادلة، والتي 

وصفها خبراء األمم المتحدة بأنها ترقى لإلعدام التعسفي.2 

حددت التشريعات المصرية أكثر من مئة جريمة ُيعاَقب مرتكبوها باإلعدام، منها 35 جريمة 
منصوص عليها فيً قانون العقوبات، تتعلق بالمساس بأمن الدولة داخلًيا وخارجّيا والمساس 
باألفراد،  و 10 جرائم في قانون مكافحة المخدرات،  ويتمثل العدد األكبر للجرائم المعاقب 
عليها باإلعدام في قانون األحكام العسكرية، والذي ينص على 41 جريمة على األقل تكون 
عقوبتها اإلعدام. كما يشمل قانون مكافحة اإلرهاب، الذي صدر عام 2015، معاقبة مرتكبي 

15 جريمة أخرى على األقل باإلعدام شنًقا.

وفًقا لرصد الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان، فهناك لحظة كتابة السطور، 80 شخص حالًيا، 
موزعين على 14 قضية، صدرت ضدهم أحكام إعدام حضورية نهائية، منهم 77 أمام محاكم 
جنايات مدنية وأيدت محكمة النقض الحكم ضدهم، والثالثة اآلخرين أدانتهم محكمة عسكرية 
وأيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم ضدهم. يواجه الـ 80 شخًصا أحكاًما باتة باإلعدام من 
الممكن تنفيذها في أية لحظة. في حين أن المحاكمات التي خضعوا لها، شابها انتهاكات 
لحقوق اإلنسان وضمانات المحاكمة العادلة. ومن دراسة الجبهة المصرية لألوراق الرسمية 
ألغلبية هذه القضايا، تبين تعرض عدد كبير من المتهمين النتهاكات جسيمة مثل اإلخفاء 
وجود  دون  التحقيقات  وبدء  الشرعي،  للطب  اإلحالة  والمماطلة في  والتعذيب،  القسري، 

محامي، واعتماد المحكمة على تحريات مجهولة المصدر باعتبارها أدلة.

https://bit.ly/2AF� .2018 الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان )2019(. اإلعدام في مصر: يوليو 2013 – ديسمبر  1
cdGx

األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2019(. مصر: خبراء األمم المّتحدة يستنكرون إعدام   2
https://bit.ly/2MHtLoh ."تسعة رجال على أساس "اعترافات انُتِزَعت منهم تحت التعذيب

https://bit.ly/2AFcdGx
https://bit.ly/2AFcdGx
https://bit.ly/2MHtLoh
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منهجية التقرير
يهدف هذا التقرير إلى إبراز انتهاكات حقوق اإلنسان التي شابت القضايا المؤيد بها حكم 
عنف  وقائع  على  تحتوي  قضايا  في   ،2013 أغسطس  منذ  التنفيذ  انتظار  وفي  اإلعدام  
سياسي. 14 قضية مؤيد فيها أحكام اإلعدام على 80 فرًدا حضورًيا، لكن الجبهة المصرية 
حكم  تنفيذ  انتظار  في  فرًدا   47 بإجمالي  فقط،  قضايا   9 أوراق  على  الحصول  استطاعت 
للقضايا  الرسمية   األوراق  تحليل  على  التقرير  هذا  منهجية  وتعتمد  ذمتها،  على  اإلعدام 
التسع حيث قامت الجبهة بدراسة  أوامر الضبط، وأوامر اإلحالة، ومحاضر التحقيق أمام النيابة 

للمتهمين، وتقارير الطب الشرعي، واألحكام.

القضايا المؤيد فيها أحكام اإلعدام محل  تحليل التقرير

عدد المؤيد فيهم 
اإلعدام

نوع 
المحكمة

االسم 
االعالمي

رقم القضية

1 شخص مدني فضل المولي  القضية رقم 27868 لسنة 
2014 جنايات قسم المنتزه

1

6 أشخاص مدني مقتل الحارس  القضية رقم 16850 لسنة 
2014 جنايات مركز المنصورة

2

3 أشخاص مدني التخابر مع قطر القضية رقم 3690 لسنة 2014 
كلى جنوب الجيزة

3

3 أشخاص )تم تنفيذ 
إعدام 10من أصل 13 

في 4 أكتوبر(

مدني تنظيم أجناد 
مصر

قضية رقم 3455 لسنة 2014 
كلي جنوب الجيزة 

4

6 أشخاص مدني القضية رقم 8473 لسنة 2013  مطاي المنيا
جنايات المنيا

5

17 شخص )تنفيذ إعدام 
3 من أصل 20 في 
القضية في 4 أكتوبر(

مدني اقتحام قسم 
كرداسة

القضية رقم 12749 لسنة 
2013 جنايات مركز كرداسة 

6

3 أشخاص عسكري اغتيال العقيد 
وائل طاحون

القضية 288 لسنة 2015 
جنايات عسكرية

7

1 شخص مدني خلية أوسيم القضية رقم 14016 لسنة 
2015 جنايات مركز أوسيم 

8

7 أشخاص مدني اقتحام قسم 
شرطة حلوان

القضية رقم 8280 لسنة 2014 
جنايات حلوان 

9

47  شخص اإلجمالي
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٥ قضايا )لم تستطع الجبهة المصرية الوصول إلى أوراقها الرسمية(

عدد المؤيد فيهم 
اإلعدام

االسم االعالمي رقم القضية

10 أشخاص استاد بورسعيد  القضية 11 لسنة 2012 جنايات كلي 
بورسعيد

1

1 شخص أحداث عنف إمبابة القضية رقم 20935 لسنة 2015 
جنايات إمبابة

2

3 أشخاص محاولة اغتيال مدير 
أمن اسكندرية

القضية رقم 14350/12 لسنة 2019 
جنايات أمن الدولة طوارئ أول مدينة 

نصر

3

6 أشخاص المقاومة الشعبية 
في كرداسة

4 1273 لسنة 2016 جنايات كرداسة

3 أشخاص داعش ليبيا 12497 لسنة 2015 جنايات مصر 
الجديدة

5

23  شخص اإلجمالي

ينقسم هذا  التقرير إلى أربعة أجزاء. يناقش األول المواقف الدولية من تطبيق عقوبة 
اإلعدام في مصر خالل الست سنوات األخيرة، والتي صدرت من خبراء في األمم المتحدة 
الدول  البرلمان األوروبي، إلى جانب مواقف  والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ومن 
الثالثة من االستعراض الدوري الشامل التي ُعقدت في نوفمبر 2019. وفي  في الدورة 
الجزء الثاني، نعطي خلفية عن العشر قضايا موضوع هذا التقرير، بداية من الواقعة المبني 
عليها القضية،  مروًرا بالتسلسل الزمني للقضية ووصواًل إلى األحكام الصادرة بها. وفي 
من  القضايا،  تلك  شابت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أنماط  نستعرض  الثالث،  الجزء 
إخفاء قسري، وتعذيب، ومماطلة النيابة في عرض المتهمين على الطب الشرعي، وبدء 
التحريات على مصادر مجهلة. وأخيًرا، .نستعرض  التحقيقات بدون وجود محامي، واعتماد 

لمحة عن أوضاع 11 شخًصا مؤيد بحقهم حكم اإلعدام وينتظرون التنفيذ في أية لحظة.



إعدام مع وقف التنفيذ

8

المواقف الدولية من عقوبة 
اإلعدام في مصر

ذات  القضايا  في  خاصة   2013 عام  نهاية  منذ  مصر  في  المتسارعة  اإلعدام  أحكام  أدت 
الخلفية السياسية، إلى  ظهور مواقف دولية ومحلية منددة باستخدام عقوبة اإلعدام في 
الضوء  تسليط  التي ساعدت في  المواقف  وهي  الموسع،  الشكل  وبهذا  األحكام،  هذه 
على مدى ضرورة إلغاء العقوبة بشكل مطلق، كما عبرت أطراف كثيرة في المجتمع الدولي 
والمحلي عن قلقها الشديد من أن المحاكمات التي نتج عنها أحكام إعدام في مصر، ال تتفق 
مع  معايير المحاكمة العادلة . في هذا الجزء، نستعرض المواقف الدولية من تطبيق عقوبة 
اإلعدام في مصر خالل السنوات الست المنصرمة، ونسلط الضوء على مواقف صدرت من 
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان والمقررين الخواص والخبراء باألمم المتحدة، باإلضافة 
إلى مواقف وتوصيات بعض الدول من تطبيق عقوبة اإلعدام في مصر، والتي أعربوا عنها 
في جلسة االستعراض الدوري الشامل السابقة، باإلضافة إلى موقف االتحاد األوروبي 

والقرارات الصادرة عن البرلمان األوروبي بشأن عقوبة اإلعدام في مصر.

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
باألمم  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  أعربت 
المتحدة عن قلقها الشديد إزاء تطبيق عقوبة اإلعدام 
في  األخيرة.  سنوات  الست  مدار  على  مصر  في 
22 فبراير 2019، أصدرت المفوضية السامية مذكرة 
إحاطة صحفية بشأن مصر، مفادها أن العديد من األشخاص الُمنفذ بحقهم حكم اإلعدام في 
مصر قد تعرضوا النتهاكات من بينها التعذيب والحبس االنفرادي المطول. وعبرت المفوضية 
عن قلقها إزاء "عدم احترام ضمانات اإلجراءات القانونّية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة 
على مستوى بعض القضايا أو على مستواها كّلها، وحيال عدم التحقيق بطريقة مالئمة 
قضايا  توالت  قد  أنه  إلى  المفوضية  وأشارت  التعذيب".  باستخدام  خطيرة  اّدعاءات  في 
أدين المتهمون فيها وُحكم عليهم باإلعدام في ظروف مشابهة، وبعدما استنفد عدد من 
تنفيذ حكم  اليوم في مواجهة خطر  أصبحوا  الممكنة،  القانونّية  التدابير  كل  األفراد  أولئك 
اإلعدام بطريقة وشيكة داهمة. وحثت المفوضية السلطات المصرّية على وضع حّد لجميع 
عملّيات اإلعدام، ومراجعة كل القضايا العالقة التي تنطوي على أحكام إعدام، بما يتوافق مع 
التزامات مصر الدولّية في مجال حقوق اإلنسان، وإجراء تحقيقات مستقّلة ومحايدة وتتمّتع 
بالمصداقّية في اّدعاءات التعذيب، واّتخاذ كافة التدابير الضرورّية لضمان عدم تكرار انتهاك 

اإلجراءات القانونّية الواجبة والمحاكمات العادلة.3

كما أكدت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل باشيليت،  في سبتمبر 
2018، عن قلقها الشديد إزاء أحكام اإلعدام الجماعية في قضية "فض اعتصام رابعة"، فيما 
وصفته بأنه "إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة ال يمكن العودة عنها". وقالت باشيليت 
رابعة": "تعّرض سير  المتهمين في قضية "فض  معلقًة على حكم اإلعدام بحق 75 من 
المحاكمة في محكمة جنايات القاهرة النتقاد واسع النطاق. وهذا االنتقاد محق وفي مكانه. 
فقد حوكم 739 شخًصا بشكل جماعّي، ولم ُيسمح لهم بأّي تمثيل قانونّي فردّي أمام 
أدّلة  االّدعاء  يقّدم  ولم  دفاعّية،  أدّلة  تقديم  الحق في  المّتهمون  ُيمَنح  لم  كما  المحكمة. 
كافية تثبت جرم كل متهم بشكل فردّي. ويثير التجاهل الواضح لحقوق المّتهمين األساسّية 

شكوًكا جدّية بشأن جرم جميع المدانين".4 

https://bit. .األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2019(. مذّكرة إحاطة صحفّية بشأن مصر  3
ly/3cyRZv9

األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2018(. أحكام اإلعدام المصرية نتجت عن محاكمة غير   4

https://bit.ly/3cyRZv9
https://bit.ly/3cyRZv9
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كانت المفوضية السامية لألمم المتحدة قد أعربت عن مخاوف مماثلة في تصريح صدر 
في يناير 2018،  في الوقت الذي كان زيد رعد الحسين متولًيا لمنصب المفوض السامي. 
عسكرية،  محاكم  أمام  الجماعية  اإلعدامات  من  بـ"صدمة"  تشعر  أنها  المفوضية  وصرحت 
وعدم توافر معايير المحاكمة العادلة في أي من تلك المحاكمات، فًضال عن تعرض المنفذ 

بحقهم حكم اإلعدام لالختفاء القسري والتعذيب.5

تعود مخاوف المفوضية السامية لألمم المتحدة حيال أحكام اإلعدام في مصر إلى عام 
جماعية  إعدام  أحكام  أدانت  آنذاك، قد  السامية  المفوضة   بيالي،  نافانيثيم  وكانت   .2014
أبريل 2014، حيث حكمت  بالمنيا في  الجنايات  صادرة في قضيتين مختلفتين عن محكمة 
باإلعدام على 683 شخًصا في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا، بعد إصدارها حكمًا 
"ال يمكن  أنه   آخرين على خلفية مقتل شرطي. وقالت بيالي  باإلعدام على 529 شخًصا 
الضمانات  تتضّمن  محاكمة  بعد  و  خطورة  الجرائم  أشد  على  إاّل  اإلعدام  عقوبة  تطبيق 
الجماعية وأحكام  "المحاكمات  بأن  أبريل 2014  كانت بيالي قد علّقت في  القصوى".6 كما 

اإلعدام فاضحة وتنطوي على استهزاء تام بالعدالة".7 

اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة:
على مدار سنوات، استنكر عدد من الخبراء والمقررون 
الخواص وفرق عمل متخصصة باألمم المتحدة أحكاَم 
تنفيذها  بوقف  مراًرا  وطالبوا  مصر  في  اإلعدام 
وإعادة محاكمة المتهمين في محاكمات عادلة. ففي 
ذت في مصر بحق  فبراير 2019، استنكر خبراء من األمم المّتحدة عمليات اإلعدام التي ُنفِّ
تسعة رجال ُأدينوا بعد اعترافهم  تحت التعذيب، كما أعرب الخبراء عن استيائهم من التجاهل 
ما  بالتفصيل  أفراد سردوا   التسعة  أن  الواجبة. واستنكروا   القانونية  لإلجراءات  المستمر 
استنكروا  كما  أقوالهم،  القاهرة  جنايات  محكمة  تجاهلت  بينما   تعذيب،   من  له  تعرضوا 
التناقض في األدلة وإجبار ثالثة متهمين منهم على االعتراف أمام شاشات التليفزيون قبل 

ثبوت إدانتهم، فيما وصفوه بأنها "أحكام ترقى إلى اإلعدام التعسفي".8

خلفية  على  رابعة"،   اعتصام  "فض  قضية  في  الجماعية  اإلعدام  أحكام  على  وتعليًقا   
أصدر  القانون،  مخالفة  على  والتحريض  العنف  وممارسة  المشروع،  غير  بالتجّمع  اتهامهم 
خبراء باألمم المتحدة تصريًحا في سبتمبر 2018 يطالبون فيه مجلس حقوق اإلنسان بالرد 
الفوري على الحكم. وقال الخبراء أن "المحكمة لم تلتزم بكفالة حق المتهمين بتقديم األدلة 
األساسية  الحريات  تعتبر  اتهامات  على  استناًدا  باإلعدام  أحكام  إصدار  واعتبروا  الدفاعية"، 
والتظاهر جريمة، وفي ظل أجواء من اإلفالت من العقاب وانتهاك لمعايير المحاكمة العادلة، 

شكاًل من "أشكال الحرمان التعسفي من الحياة".9

خبراء  من  فريق  دعا  عادلة،  غير  محاكمات  بإجراء  متكررة  ادعاءات  وعقب   ،2018 يناير  في   
أحكام  النظر في كل  المعلقة" و"إعادة  كافة اإلعدامات  "وقف  إلى  المتحدة مصر  األمم 
اإلعدام". وأكد الخبراء أن عقوبة اإلعدام ال ُتنّفذ إال في حاالت الجرائم األشد خطورة وبعد 
إجراء عملية قانونية تندرج فيها كل الضمانات الممكنة لضمان محاكمة عادلة، مشيرين إلى 
أو  المعاملة  مستوى  إلى  ترقى  وقد  اإلنسانية  للكرامة  انتهاكًا  تشكل  اإلعدام  عقوبة  أن 

https://bit.ly/3gTMFGe .عادلة وال بّد من العودة عنها، على حّد تعبير باشليه
https://bit.ly/3h� .األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2018(. إحاطة صحفية عن مصر  5

0ZLBJ
األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2014(. فرض عقوبة إعدام جماعّية في مصر أمٌر مشين   6

https://bit.ly/3eRkyFL .بيالي :
األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2014(. بيالي تحث على مراجعة القوانين واإلجراءات   7

https://bit.ly/3gWjqmf .القضائية المصرية بعد اإلدانة "الصادمة" التي صدرت مؤخرًا ضد صحفيي الجزيرة
األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2019(. مصر: خبراء األمم المّتحدة يستنكرون إعدام   8

https://bit.ly/2MHtLoh ."تسعة رجال على أساس "اعترافات انُتِزَعت منهم تحت التعذيب
األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2018(. مصر: خبراء األمم المّتحدة يدعون مجلس حقوق   9

https://bit.ly/2Urq7Dh .اإلنسان إلى الرّد على األحكام "المرّوعة" الصادرة ضّد المتظاهرين

https://bit.ly/3gTMFGe
https://bit.ly/3h0ZLBJ
https://bit.ly/3h0ZLBJ
https://bit.ly/3eRkyFL
https://bit.ly/3gWjqmf
https://bit.ly/2MHtLoh
https://bit.ly/2Urq7Dh
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العقوبة القاسية والمهينة.10

أصدر عدة خبراء بياًنا في يونيو 2017 يطالبون فيه بوقف أحكام اإلعدام المؤيدة بحق 6 
رجال بقضية "مقتل الحارس" والذين مازالوا محبوسين حتى لحظة كتابة هذه السطور في 
انتظار تنفيذ حكم اإلعدام عليهم في أية لحظة. وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن الرجال 
ُحكم عليهم على أساس اعترافات قسرية جرى التراجع عنها الحًقا. وقال الخبراء "من المثير 
المحكمة  في  القسرية  االعترافات  من  الستة  الرجال  جميع  أ  تبرَّ حين  في  أنه  للقلق  جدًا 
وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ االستمرار في استخدام 
هذه االعترافات كأساس لألحكام الصادرة بحقهم". وأشار الخبراء أيًضا أن الحكم قد اعتمد 

على أدلة داعمة وشهادات من عناصر أمن حكوميين بها تناقضات واضحة.11 

الجماعية في"قضية  اإلعدام  أحكام  على  عن سخطهم  أيًضا  المتحدة  باألمم  خبراء  وعّبر 
كرداسة". وقال الخبراء أن االتهامات افتقرت إلى الدقة، ولم ُيسمح للمتهمين بالتواصل 
القضية  في  اإلعدام  أحكام  وقف  إلى  ودعوا  غيابًيا،  بعضهم  على  وُحكم  محاميهم،  مع 
وإعادة محاكمة المتهمين في محاكمات تمتثل للقانون الدولي اإلنساني ومعايير المحاكمة 
العادلة. وأكد الخبراء على أن المحاكمات الجماعية المستمرة والمتتالية تشير إلى أن "النظام 
القضائي أصبح متورًطا في اضطهاد الدولة التعسفي للمعارضين السياسيين". كما دعا 
المعايير  مع  يتوافق  بما  مصر  في  القانوني  النظام  تعديل  إلى  المصري  النظام  الخبراء 
الدولية.12 وكان خبراء باألمم المتحدة وخبراء باالتحاد األفريقي قد أعربوا عن مخاوف مماثلة 
معايير  إلى  واالمتثال  المصري  القضائي  النظام  بإصالح  أيًضا  وطالبو   2014 مايو  في 
المحاكمة العادلة عقب الحكم على 683 شخًصا باإلعدام دفعة واحدة على خلفية أحداث عنف 

في مدينة العدوة بالمنيا.13

 كانت أحداث عنف مشابهة قد حدثت بعد اقتحام مجموعة لقسم شرطة مطاي بالمنيا، 
أيًضا. وحثت مجموعة  باإلعدام  أحكاًما جماعية  المنيا"  وواجه متهمون في قضية "مطاي 
تضم ثمانية من خبراء األمم المتحدة لحقوق اإلنسان السلطات المصرية على نقض أحكام 
اإلعدام الصادرة في القضية بحق 529 شخًصا في مارس 2014، وطالب الخبراء السلطات 
اإلنسان.  لحقوق  الدولي  القانون  احترام  لضمان  ونزيهة  جديدة  محاكمات  المتهمين  بمنح 
عنها خالل  ُأبلغ  التي  اإلجرائية  المخالفات  العديد من  إزاء  العميق  القلق  الخبراء عن  وأعرب 
الفرض  أو  الغيابية،  المحامين والمحاكمات  إلى  الوصول  اإلجراءات األخيرة، مثل محدودية 
الشامل ألحكام اإلعدام. وقال الخبراء "إن إجراء المحاكمات في مثل هذه الظروف يشكل 

خرًقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر مصر طرًفا فيه".14 

االستعراض الدوري الشامل:
في 13 نوفمبر 2019، عقد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة في جنيف في دورته الرابعة والثالثين، جلسة المراجعة 
 133 قدمت  حيث  مصر،  في  اإلنسان  حقوق  لملف  الشاملة 
دولة  ما ال يقل عن 385 توصية. ووفًقا إلحصاء أجرته الجبهة 
 29 من  توصية   32 التوصيات  مجمل  بين  من  جاء  المصرية 
دولة تتعلق بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام بهدف إلغائها، ووقف تنفيذ جميع عمليات 
الملحق  الثاني  االختياري  للبروتوكول  واالنضمام  اإلعدام،  أحكام  جميع  وتخفيف  اإلعدام 

األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2018(. خبراء لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان   10
https://bit.ly/3dBmmm1 .يدعون مصر إلى ضرورة وقف اإلعدامات

رجال  إعدام ستة  عمليات  وقف  على مصر   .)2017( السامي  المفوض  مكتب  اإلنسان  حقوق  المتحدة  األمم   11
https://bit.ly/3dxGup6 .محكوم عليهم عقب محاكمات غير عادلة – خبراء األمم المتحدة

المتحدة "أعربوا عن  السامي )2014(. مصر: خبراء في األمم  المفوض  المتحدة حقوق اإلنسان مكتب  األمم   12
https://bit.ly/3cszgBy .سخطهم" إزاء تأكيد األحكام الصادرة بإعدام 183 شخصًا

األمم المتحدة حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي )2014(. مصر: إخفاق متزايد للعدالة والمصالحة بعد   13
https://bit.ly/2UaXJ8i .الموجة الثانية من أحكام اإلعدام الجماعية

استهزاء   – الجماعي  اإلعدام  أحكام  مصر:   .)2014( السامي  المفوض  مكتب  اإلنسان  حقوق  المتحدة  األمم   14
https://bit.ly/2XzYIkl .بالعدالة

https://bit.ly/3dBmmm1
https://bit.ly/3dxGup6
https://bit.ly/3cszgBy
https://bit.ly/2UaXJ8i
https://bit.ly/2XzYIkl
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بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إللغاء عقوبة اإلعدام، خاصة 
في المحاكمات الجماعية وضمان حق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتقليل عدد الجرائم 
استخدام  وعدم  الوطنية.  التشريعات  من  إلغائها  في  والنظر  باإلعدام،  عليها  المعاقب 

العقوبة ضد من تقل أعمارهم عن 18 ًعاًما وقت الجريمة.15

وبعد أن راجعت الجبهة المصرية ردود مصر على التوصيات المقدمة لها، وجدنا من بين 
اتجاه  في  كخطوة  اإلعدام  عقوبة  بتعليق  طالبت  توصية   14 رفضت  أن مصر  الردود  هذه 
إلغائها. وقبلت توصيتين كلًيا، حيث أوصت مالطا بالنظر في تقليل الجرائم المعاقب عليها 
وقبلت  للمراجعة.  تخضع  اإلعدام  أحكام  أن جميع  بالتأكد من  تركيا  أوصت  بينما  باإلعدام،  
مصر جزئًيا توصيتان من قطر وفرنسا، حيث أوصت قطر بوقف الحرمان التعسفي من الحياة 
وضمان المحاكمة العادلة، ال سيما للمتهمين بجرائم يعاقب عليها باإلعدام، بينما أوصت 
إلغائها بشكل دائم، وفي األثناء، ضمان  تنفيذ عقوبة اإلعدام بهدف  بإقرار وقف  فرنسا 
عدم الحكم باإلعدام على أي شخص يكون قاصًرا وقت ارتكاب الجريمة، وخفض عدد الجرائم 
التي يعاقب عليها باإلعدام. بينما قالت مصر أن 8 من التوصيات المقدمة قد تم تنفيذها 
بالفعل، وكانت تلك توصيات قد طالبت مصر بالنظر في تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام بهدف 

إلغائها.16 

وردت مصر بأن اثنتين من التوصيات الخاصة بعقوبة اإلعدام هي توصيات خاطئة واقعًيا. 
منها توصية من المكسيك بإقرار وقف تطبيق عقوبة اإلعدام، خاصة في حالة المحاكمات 
هذه  على  مصر  رد  وجاء  الجريمة،  ارتكاب  وقت  قاصرين  كانوا  الذين  لألشخاص  الجماعية 
عدة  فقط  جماعية،  محاكمات  مصر  في  توجد  ال  أنه  حيث  مضموًنا  خاطئة  بأنها  التوصية 
متهمين في قضية واحدة. وكانت بلجيكا قد أوصت بتعديل المادة 22 من قانون الطفل 
لمنع محاكمة أشخاص كانوا أطفااًل وقت وقوع الجريمة المزعومة على جرائم يعاقب عليها 
باإلعدام، إلى جانب البالغين. وردت مصر بأن هذه التوصية خاطئة واقعًيا حيث أن المادة 22 

من قانون الطفل ال يتعلق بمحاكمة األطفال. 

وفًقا لمذكرة  وجهتها مصر إلى األمين العام لألمم المتحدة، فإن مصر دولة ضمن 30 دولة 
وجاء في  اإلعدام.  عقوبة  تنفيذ  على وقف  المستمرين"  "المعترضين  بـ  أخرى معروفين 
المذكرة أن مصر و29 دولة أخرى سجلت "اعتراضها المستمر على أي مسعى لفرض وقف 
القانون  بموجب  القائمة  واألحكام  يتنافى  بما  إلغائها  أو  اإلعدام  عقوبة  استخدام  على 
الدولي"، وعللت مصر ذلك بأنه ال يوجد توافق دولي على إلغاء عقوبة اإلعدام،  وأن مسألة 
تطبيق عقوبة اإلعدام ليست مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان بل بنظام العدالة الجنائية، وأنها 
تشكل عنصر ردع في الجرائم األقل .خطورة، وأن لكل دولة الحق في التصرف في نظمها 

القانونية. دون تدخل دول أخرى.17 

البرلمان األوروبي:
في  المتسارعة  اإلعدام  أحكام  بدوره  األوروبي  البرلمان  أدان 
مصر في مذكرة أصدرها في 23 أكتوبر 2019، أشار فيها إلى 
استمرار تهديد الحق في الحياة من خالل إصدار القضاء المصري 
ما يزيد عن 3000 حكًما باإلعدام منذ  تولي السيسي للحكم 
في 2014،  وذلك في محاكمات جماعية وصفتها المذكرة بأنها 
افتقرت إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة. وحث البرلمان األوروبي  الحكومة المصرية 

على وقف جميع أحكام اإلعدام كخطوة في طريق إلغاء عقوبة اإلعدام تماًما.18

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان )2019(. تحليل الجبهة المصرية لموضوعات حقوق اإلنسان الواردة في توصيات   15
https://bit.ly/3eKpf46 .2019 الدول المقدمة لمصر في االستعراض الدولي الشامل في 13 نوفمبر

مصر.  الشامل:  الدوري  باالستعراض  المعني  العامل  الفريق  تقرير   .)2020( العامة  الجمعية  المتحدة:  األمم   16
https://bit.ly/2zT32ST

األمم المتحدة: الجمعية العامة )2019(. مذكرة شفوية مؤرخة 13 أيلول/سبتمبر 2019 موجهة إلى األمين العام   17
https://bit.ly/3cAoidk .من الممثل الدائم لمصر لدى األمم المتحدة

 European Parliament )2019(. European Parliament resolution on Egypt )2019/2880)RSP((.  18
https://bit.ly/2z4stjL

https://bit.ly/3eKpf46
https://bit.ly/2zT32ST
https://bit.ly/3cAoidk
https://bit.ly/2z4stjL
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في  13  ديسمبر 2018، جدد البرلمان األوروبي مطالبته للحكومة المصرية بوقف المحاكمات 
العسكرية للمدنيين وتعديل قانون العقوبات، وقانون اإلجراءات الجنائية، وقانون مكافحة 
اإلرهاب والقانون العسكري بما يمنع تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية. كما جدد تعبيره 
عن قلقه إزاء المحاكمات الجماعية واألعداد الكبيرة ألحكام اإلعدام، وطالب الحكومة المصرية 
بوقف جميع أحكام اإلعدام، خاصة الصادرة بحق أحداث. وذّكر البرلمان مصر بالتزاماتها وفًقا 
للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .وخاصة المادة رقم 14 التي تنص على معايير 

المحاكمة العادلة.19

 في مذكرة أصدرها في 7 فبراير 2018، أدان البرلمان األوروبي استخدام عقوبة اإلعدام 
في مصر، ودعى إلى وقف جميع أحكام اإلعدام كخطوة تجاه إلغاء عقوبة اإلعدام بشكل 
كامل. وأدان البرلمان عقوبة اإلعدام بشكل مطلق وأكد أن إلغاء عقوبة اإلعدام هي خطوة 
البد منها في سبيل تعزيز كرامة اإلنسان كما هو منصوص عليه في سياسات وأولويات 
االتحاد األوروبي. ودعى السلطات المصرية إلى مراجعة جميع أحكام اإلعدام الُمعلقة للتأكد 
من توافق تلك "المحاكمات المعيبة" مع معايير المحاكمة العادلة. كما أكد البرلمان على أنه 

من غير المقبول استخدام أحكام اإلعدام كوسيلة لمكافحة اإلرهاب.20 

عالوة على ذلك، طالب البرلمان األوروبي بمراجعة القوانين المصرية لمنع محاكمة المدنيين 
أمام محاكم عسكرية أو استثنائية، حيث أن هذه المحاكمات ال تتوافق مع معايير المحاكمة 
العادلة التي صدقت عليها مصر في معاهداتها الدولية. كما أدان البرلمان استخدام التعذيب 
والمعاملة غير اإلنسانية ضد المحتجزين في السجون المصرية. وعبر البرلمان األوروبي عن 
قلقه الشديد من .المحاكمات الجماعية، واألعداد الضخمة من أحكام اإلعدام التي أصدرتها 

المحاكم المصرية.21

 European Parliament )2018(. European Parliament resolution of 13 December 2018 on Egypt,  19
notably the situation of human rights defenders )2018/2968)RSP((. https://bit.ly/3gXa89g

 European Parliament )2018(. European Parliament resolution on executions in Egypt  20
)2018/2561)RSP((. https://bit.ly/373dBif

مصدر سابق  21

https://bit.ly/3gXa89g
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خلفيات القضايا المؤيد فيها 
باإلعدام

قبل عرض انتهاكات حقوق اإلنسان التي الزمت القضايا المؤيد بها حكم اإلعدام، نعطي 
في هذا الجزء خلفية عن 9 قضايا استطاعت الجبهة المصرية الحصول على أوراقها.

1. القضية رقم 16850 لسنة 2014 جنايات المنصورة )مقتل الحارس(
بدأت القضية في  فبراير 2014 في مدينة المنصورة عندما ُقتل عبد الله متولي الحارس 
الشخصي للقاضي حسين قنديل - أحد قضاة قضية االتحادية والمتهم فيها الرئيس األسبق 
محمد مرسي- وقد اُتهم بقتله 24 شخًصا،والمؤيد فيها أحكام اإلعدام على ستة أفراد،22 حيث 
بمعلومات  وإمدادها  إرهابية،  جماعة  إلى  والتأسيس واالنضمام  بالقتل،  اتهامات  واجهوا 
وذخائر وأموال ومعلومات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء. وفي 7 يونيو 2017، 
أيدت محكمة النقض حكم اإلعدام الصادر في سبتمبر 2015 من محكمة جنايات المنصورة 
دائرة اإلرهاب بحق كل من خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، و 
أحمد الوليد السيد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن 
الخواص  المقررون  نشر  وقد  أبوزيد.  عطية  وهبة  ممدوح  محمود  و  الخريبى  حسن 
والتعذيب وغيره من ضروب  القانون،  إطار  خارج  اإلعدام  بحاالت  المعنيون  المتحدة  باألمم 
التعسفي،  واالحتجاز  اإلرهاب،  على  الحرب  إطار  في  اإلنسان  وحقوق  القاسية،  المعاملة 
بياًنا يطالبون فيه بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ضد المتهمين الستة نظًرا لالنتهاك الصارخ 

لمعايير المحاكمة العادلة واالستناد على اعترافات انُتزعت تحت التعذيب.23
2. القضية رقم 3690 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة )التخابر مع قطر(
في مارس 2014، وبدون وقائع محددة، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية 
قطر”.  مع  “التخابر  بقضية  إعالمًيا  والمعروفة  الجيزة،  جنوب  كلى   2014 لسنة   3690 رقم 
ضمت القضية 11 متهًما، من بينهم رئيس الجمهورية األسبق محمد مرسي، وتمت إحالة 
المتهمين للمحاكمة في سبتمبر 2014. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في يونيو 
أحمد  2016 بالسجن المؤبد لمرسي واإلعدام لستة من المتهمين، منهم 3 حضورًيا هم 
جوي-  -مضيف  كيالني  حامد  عادل  محمد  و  وثائقية-  أفالم  عفيفي-منتج  عبده  علي 
وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل -معيد جامعي- إلى جانب 3 صدر الحكم عليهم غيابًيا هم 
أسماء محمد الخطيب -مراسلة بشبكة رصد- و عالء عمر محمد سبالن - معد برامج بقناة 
الجزيرة- و إبراهيم محمد هالل - رئيس قطاع األخبار بقناة الجزيرة-  واُتهم الثالثة المحكوم 
عليهم باإلعدام حضورًيا بالحصول على سر من أسرار الدفاع، والتخابر مع دولة أجنبية، وإخفاء 
أوراق تتعلق باألمن القومي، وطلب أموال من دول أجنبية بقصد اإلضرار باألمن القومي. 
وأيدت محكمة النقض حكم اإلعدام بحق المتهمين الثالثة بشكل نهائي في سبتمبر 24،2017 

ما يجعل الحكم واجب النفاذ في أية لحظة.
3. القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزه أول )قضية 

فضل المولى(
سيدي  مسجد  من  مظاهرة  خرجت  عندما   ،2013 أغسطس   15 إلى  القضية  أحداث  تعود 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )2017(. أحكام باتة باإلعدام لستة في قضية حارس المنصورة بعد محاكمة   22
افتقرت لمعايير المحاكمة العادلة، والمبادرة المصرية: االحترام الصارم للقانون ولمعايير حقوق اإلنسان هو أول خطوات 

https://bit.ly/2Mx8jSy .مواجهة العنف
حارس  "مقتل  قضية  في  متهمين   6 إعدام  بوقف  مصر  تطالب  المتحدة  األمم   .)2017( العنين  أبو  نادية   23

https://bit.ly/2BqEFMv .المنصورة". مصر العربية
األناضول.  وكالة  مع قطر".  "التخابر  3 مصريين في  ل  واإلعدام  لـ"مرسي"  المؤبد   .)2017( القباني  حسين   24

https://bit.ly/30aPw7U

https://bit.ly/2Mx8jSy
https://bit.ly/2BqEFMv
https://bit.ly/30aPw7U
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بشر باإلسكندرية احتجاًجا على ما حدث من تفريق وحشي للمتظاهرين في ميداني رابعة 
والنهضة في 13 أغسطس، والذي نتج عنه مقتل ما ال يقل عن 904 متظاهًرا.25 اشتبكت 
قوات األمن مع المتظاهرين في اإلسكندرية عقب إطالق قوات األمن الرصاص الحي على 
المتظاهرين بهدف تفريقهم، ما أدى لمقتل 7 أشخاص على األقل.26 وتضاربت الروايات ما 
بين دعاوى بمقتلهم برصاص قوات األمن،27 وبين روايات أخرى تشير إلى حمل المتظاهرين 
أسلحة قد تكون السبب في مقتلهم.28 من بين القتلى سائق تاكسي يدعى مينا رأفت عزيز 
)مسيحي(، والذي اتهمت النيابة فضل المولى بقتله عمًدا بإطالق النار عليه بخرطوش من 
مسافة تقل عن المتر، باإلضافة إلى اتهامه  بالتجمهر واستعراض القوة و وسرقة وإتالف 
سيارة وحيازة أسلحة واالنضمام لجماعة ُشكلت على خالف أحكام القانون.  وأصدرت محكمة 
جنايات اإلسكندرية حكمها على فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل باإلعدام شنًقا، وذلك 
في الخامس من يونيو 2016. وقد أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد فضل المولى 

في 24 أبريل 201729   

4. القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة  ) تنظيم أجناد مصر(
تضم القضية عدة وقائع بين أعوام 2013 و2015، منها التفجيرات التي حدثت في قسم 
جامعة  محيط  في  وقعت  أخرى  وأحداث   ،2014 عام  البحوث  مترو  ومحطة  الطالبية  شرطة 
القاهرة ودار القضاء العالي في مارس 30.2015 ووفًقا لما جاء في أمر اإلحالة، وّجهت النيابة 
إلى 45 متهًما  أكثر من 11 تهمة متفرقة، منها القتل العمد، والشروع في القتل، وتخريب 
ممتلكات عامة، وحيازة واستعمال المفرقعات واألسلحة والذخيرة والسرقة باإلكراه، عالوة 
على تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، واالنضمام لجماعة إرهابية مقرها خارج البالد وتلقي 
تدريبات عسكرية منها، وفي جلسة أكتوبر 2017 أحالت المحكمة أوراق ثالثة عشر متهًما إلى 
مفتي الجمهورية وفي 7 ديسمبر 2017، أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار 
أيدت محكمة  13  متهًما، جميعهم حضورّيا.31 وفي مايو 2019  بإعدام  حكًما  معتز خفاجي 
إبراهيم صبحي  بالل  الثالثة عشر.32 وهم:  المتهمين  بحق  الصادر  اإلعدام  حكم  النقض 
صميدة،  محمد  مؤنس  الدين  تاج  حسن،  محمد  الدين  عز  حسن  محمد  فرحات، 
باإلضافة إلي 10 آخرين هم: محمد صابر رمضان نصر، جمال ذكي عبد الرحيم سعد، 
الرؤوف  أحمد محمد خضير، سعد عبد  ياسر محمد  السيد،  السيد محمد  الله  عبد 
سعد محمد، محمد أحمد توفيق حسن، محمود صابر رمضان نصر، سمير إبراهيم 
سعد مصطفى، إسالم شعبان شحاتة سليمان، محمد عادل عبد الحميد حسن. تم 

تنفيذ أحكام إعدامهم في 3 أكتوبر 2020

5. القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات المنيا )اقتحام مركز مطاي(
تضم القضية المتهمين في أحداث اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي وقتل العقيد مصطفى 
رجب العطار نائب مأمور المركز يوم 13 أغسطس 2013، ِ وذلك عقب فض اعتصامي رابعة 
والنهضة. وكانت النيابة قد وّجهت إلى المتهمين أكثر من 25 تهمة متفرقة، من بينها قتل 
العقيد مصطفى رجب، والشروع في قتل ضابطيِن آخريِن، وحرق قسم الشرطة، واالستيالء 
على السالح وتدمير الممتلكات، فضاًل عن االنتماء إلى جماعة أسست على خالف أحكام 

القانون والمشاركة في تجمع غير قانوني.33 
https://bit.ly/2MtDW� .هيومن رايتس ووتش )2017(. على مصر إلغاء اإلعدام في قضية في اإلسكندرية  25

MV
حقوق  انتهاكات  على  المبنية  اإلعدام  أحكام  إيقاف  المصرية  السلطات  على   .)2017( جستس  فور  كوميتي   26

https://bit.ly/3h4yRJ8 .اإلنسان _ ال مزيد من تنفيذ أحكام اإلعدام بحق أبرياء
مصدر سابق  27
مصدر سابق  28
مصدر سابق  29

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )2017(. باسم الشعب: التقرير السنوي عن عقوبة اإلعدام في مصر 2017.   30
https://bit.ly/3eRyHCV

مصدر سابق  31
https://bit.ly/2Y1rYiX ."دويتشه فيلة )2019(. حكم نهائي بإعدام 13 متهًما في قضية تنظيم "أجناد مصر  32

مصدر سابق  33

https://bit.ly/2MtDWMV
https://bit.ly/2MtDWMV
https://bit.ly/3h4yRJ8
https://bit.ly/3eRyHCV
https://bit.ly/2Y1rYiX
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ُنظرت القضية أمام دائرة تابعة لمحكمة جنايات المنيا عام 2014، وعقدت أول جلسة محاكمة 
بتاريخ 22 مارس 2014 ،وفي  الجلسة التالية يوم 24 مارس 2014 أحالت المحكمة أوراق 529 
متهًما إلى المفتي، لُتصدر بعد ذلك حكمها بإعدام 37 متهًما، من بينهم الطفل حاتم أحمد 
زغلول بتاريخ 28 إبريل من نفس العام. وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي 
المتهمين  محاكمة  بإعادة  وقضت  الصادرة،  األحكام  بإلغاء   2015 يناير   24 يوم  في  قامت 
أمام دائرة أخرى، لُتحيل المحكمة بعد ذلك أوراق 12 متهًما إلى المفتي في جلسة 11 يوليو 
34.2017 وفي 7 أغسطس 2017 ، أصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض 
 12 بإعدام  حكًما  اإلمام  وأحمد  الدين  محي  هشام  المستشارين  وعضوية  محمود  محمد 
متهًما حضورّيا. وبعد طعن المتهمين على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، وفي 28 
أبريل 2018 أيدت محكمة النقض حكم اإلعدام الصادر بحق 6 متهمين،35 هم: سعداوي عبد 
القادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبد العال، ومحمد عارف محمد عبدالله، 

ومصطفى محمود عبدالحسيب عبدالله، وعلي الشوربجي، ومحمد السيد.

)قضية  كرداسة  مركز  جنايات   2013 لسنة   12749 رقم  القضية   .6
اقتحام قسم شرطة كرداسة(

 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، ظهرت القضية على إثر  اقتحام قسم شرطة 
كرداسة ومقتل 13 شرطًيا. كانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار 
محمد ناجي شحاتة قد أصدرت حكمها في مايو 2015 بإعدام 188 شخًصا، ثم في 3 فبراير 
أقرت  بعدما  أخرى  دائرة  أمام  المحاكمة  بإعادة  الحكم، وقضت  النقض  محكمة  ألغت   2016
الجديدة،  المحاكمة  الدفاع. وفي  بحقوق  المحكمة  وإخالل  المحاكمة  إجراءات  بعض  بطالن 
 20 بإعدام   2017 يوليو   2 في  فهمي  محمد شيرين  المستشار  برئاسة   11 الدائرة  قضت 
متهًما؛ وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 24 سبتمبر 2018، لتصبح بذلك األحكام 
بالقتل،  اتهامات  اإلعدام  حكم  بحقهم  المؤيد  المتهمون  وواجه  النفاذ.  وواجبة  باتة  نهائية 

والتجمهر، والتخريب، والسرقة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر.

عبدالله  عبدالحليم  عبدالرحيم  هم:  اإلعدام  حكم  بحقهم  المؤيد   20 الـ  األشخاص 
جبريل، ووليد أبو عميرة غرارة، ومحمد رزق أبو السعود نعامة، وأشرف السيد رزق 
العقباوى، وأحمد عويس حسين حمودة، وعصام عبد المعطي أبو عميرة، وأحمد 
عبد النبي سالمه، وبدر عبد النبي محمود جمعة زقزوق، وقطب سيد قطب أحمد 
الضبع، وعمر محمد السيد عمر سلمان، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد 
الصعيدي،  يوسف  عامر  ومحمد  عبدالقوي،  علي  وعبدالله سعيد  القناوي،  علي 
حمودة،  أحمد  عبداللطيف  وعرفات  عياط،  عبدالمعطي  أحمد  عبدالسالم  وأحمد 
ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، باإلضافة إلي ثالثة آخرين هم شحات 
عمار،  صالح  السالم  عبد  يوسف  وسعيد  عمار،  الغزالني  علي  محمد  مصطفى 

وأحمد محمد محمد الشاهد تم تنفيذ حكم اإلعدام فيهم يوم 3 أكتوبر 2020.

العقيد  اغتيال  )قضية  جنايات عسكرية  لسنة 2015  القضية 288   .7
وائل طاحون(

 47 بخارية  دراجة  يستقالن  مجهوالن  أطلق  حينما   ،2015 أبريل  إلى  القضية  وقائع  ترجع 
رصاصة على سيارة العقيد وائل طاحون، والذي كان عقيًدا في مصلحة األمن العام بوزارة 
الداخلية، ما أسفر عن مقتله ومعه مجند.36 حققت النيابة العسكرية في القضية التي ُسجلت 
المحاكمة  إلى  بالقضية  النيابة 57 متهًما  وأحالت   ، جنايات عسكرية  برقم 288 لسنة 2015 
العسكرية في  12 يوليو 2015، بعد أن اتهمتهم بقتل العقيد وائل طاحون عمًدا، والتحريض 
على القتل، وتخريب ممتلكات عامة، وإذاعة أخبار كاذبة، وحيازة أسلحة. وفي 17 يناير 2018، 

مصدر سابق  34
اليوم.  المصري  مطاي".  ب"أحداث  آخرين   47 وبرائة  متهمين   6 إعدام  تؤيد  النقض   .)2018( القماش  محمد   35

https://bit.ly/3cBaeQJ
https://bit. طاحون".  وائل  "قتل  في  وآخرين  القرضاوي  وبراءة  ل16  والمؤبد   8 إعدام   .)2018( مصر  مدى   36

ly/2Mrz1w5

https://bit.ly/3cBaeQJ
https://bit.ly/2Mrz1w5
https://bit.ly/2Mrz1w5


إعدام مع وقف التنفيذ

16

حكمت المحكمة  على 8 من المتهمين بالقضية - منهم 4 صدر ضدهم حكم غيابي -  باإلعدام 
شنًقا، وبالمؤبد على 16 من المتهمين، كما حكمت بعدم اختصاصها فيما يتعلق بمحاكمة 
30 آخرين، وبرأت 26  شخًصا من تهمة التحريض على القتل.37 وأيدت المحكمة  في 1 ابريل 
محمد بهي الدين احمد شمروخ، وخالد  2019 تنفيذ حكم اإلعدام ضد 3 متهمين هم 
قبول  المحكمة  وقررت  منصور.  محمد  عبدالله  وأسامة  نوفل،  محمد  الدين  صالح 

الطعن المقدم من المتهم الرابع وقضت بتخفيف عقوبته من اإلعدام إلى السجن المؤبد.38

8. القضية رقم 14016 لسنة 2015 جنايات مركز أوسيم )قضية خلية 
أوسيم(

2014، وشملت  نوفمبر  بدأت في  أوسيم  بمركز  التخريب  وقائع  عدًدا من  القضية  تضم 
إداري أوسيم-  - القضية 1300 لسنة 2015  البيومي  محاولة تفجير منزل المستشار فتحي 
ومحاولة إحراق مبنى مجلس المدينة -القضية 598 لسنة 2015 إداري أوسيم. وقد تم القبض 
الفترة  ما بين فبراير ويوليو 2015، وعددهم 30 شخًصا بينهم  على أغلب المتهمين في 
طفلين يبلغان من العمر 17 عاًما، إلى جانب 5 بالغين قّصر كانوا يبلغون 18 عاًما وقت صدور 
أمر اإلحالة.39 ووجهت لهم النيابة تهم شملت، ارتكاب جريمة قتل والشروع في القتل، إلى 
جانب التحريض علي أعمال عنف، وتنفيذ جرائم باتفاق جنائي، وحيازة أسلحة بيضاء وذخائر 
باإلضافة  واستعمال مفرقعات،  ترخيص،  بدون  والتظاهر  والتجمهر،  مولوتوف وشماريخ، 
إلى استعراض القوة،  وترويع المواطنين وتهديدهم، كما اُتهم بعضهم بتأسيس جماعة 

على خالف أحكام القانون، وقيادة جماعة إرهابية، واالنضمام إلى جماعة إرهابية.

صدر حكم أول درجة من محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، 
بتوقيع عقوبات ًمشددة، ومخالفة للقانون، وذلك بتوقيع عقوبة اإلعدام شنًقا على أربعة 
متهمين من بينهم طفل لم يكن عمره يزيد عن 18 عاًما عند إحالته للمحاكمة، باإلضافة إلى 
 14 على  والحكم  المؤبد،   بالسجن  عليهم  حكم  بينهم طفل-  من   - متهًما   12 على  الحكم 
آخرين - من بينهم طفل- بالسجن المشدد لمدة 15 عاًما.40 ومن ثم أيدت محكمة النقض حكم 
اإلعدام على المتهم بكر أبو جبل،  وبدلت، وقضت بتخفيف العقوبة لمتهمين من السجن 
15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 متهًما 

آخرين. 

9. قضية رقم 8280 لسنة 2014 جنايات حلوان )اقتحام قسم حلوان(
العدوية،  رابعة  اعتصام  بالتزامن مع فض   2013 أغسطس   14 إلى  القضية  أحداث  تعود 
حيث اندلعت أحداث عنف بين المتظاهرين وظباط بقسم شرطة حلوان، نتج عنها مقتل 3 
من ضباط وأفراد القسم. أحال النائب العام السابق هشام بركات 68، بينهم 15 هارب،  إلى 
محكمة جنايات القاهرة في قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان"، وهي القضية رقم 8280 
القاهرة.41 وجهت  برقم 888 جنايات 2014 كلي جنوب  لسنة 2014 جنايات حلوان والمقيدة 
النيابة للمتهمين تهم التجمهر بغرض القتل، والشروع فى القتل والتخريب، وحيازة أسلحة 
وذخائر وأسلحة بيضاء، وإتالف عمد، وفًقا ألمر اإلحالة. أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها 
المشدد عشر  بالسجن   7 بالسجن لخمس سنوات، و   3 أكتوبر 2017، حيث عاقبت  في 10 
سنوات، و50 متهًما بالسجن المؤبد، وحكمت على 8 من المتهمين باإلعدام شنًقا، منهم 
عبد المنعم محروس جيالني البواب، والمحمدي  7 صدر الحكم عليهم حضورًيا وهم 

مصدر سابق  37
اليوم  مؤبد.  الرابع  عقوبة  وتخفيف  طاحون"  وائل  ب"اغتيال  متهمين   3 إعدام  تأييد   .)2019( الموجي  أمنية   38

https://bit.ly/2U8qDG4 .السابع
الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان )2018(. تقرير تحليلي عن انتهاكات حقوق الطفل وضمانات المحاكمة العادلة   39

https://bit.ly/2MytJP6 .في قضية خلية أوسيم، رقم 2719 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، المحكوم فيها باإلعدام
بمخالفة  والمشدد  المؤبد  بالسجن  األطفال  الحكم على  أحكام “أوسيم”:  تنفيذ  أوقفوا   )2018( بيان مشترك   40

https://bit.ly/3eRAurD .القانون واتهامات غير مؤكدة تتسبب فى أحكام باإلعدام
https://bit. .هدى أبو بكر )2020(. اعرف أهم المحطات في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان بعد تأييد األحكام  41
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رشاد  وحسانين  التواب حسين سلمان،  عبد  وعلى  الغنام،  المقصود  عبد  محمد 
الحامدي حسانين، ومحمود مصطفى على محمد، ومحمود حمدي أحمد خميس، 
ومحمد صادق عبده سليمان، باإلضافة إلى ناجى على عمار محمد الذي صدر عليه حكم 
اإلعدام غيابًيا. وفي 7 يونيو 2020 أيدت محكمة النقض األحكام الصادرة ضد جميع المتهمين 

المحكوم عليهم باإلعدام المحبوسين بالقضية.42 

مصدر سابق  42
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أبرز أنماط االنتهاكات 
الحقوقية في هذه القضايا

انتهاكات جسيمة طالت المتهمين في القضايا التي تم تأييد أحكام اإلعدام فيها، ومن 
مطالعة الجبهة المصرية ألوراق هذه القضايا ودراسة أنماط تلك االنتهاكات لـ47 متهًما مؤيد 
عليهم أحكام باإلعدام، يظهر بأن ما تعرض له المتهمون من انتهاكات كان ُممنهًجا، وال تقل 
خطورة وقسوة عن تنفيذ حكم اإلعدام الذي ينتظرونه في أى يوم، حيث تعرض عدد كبير 
أو  أهلهم  بالتواصل مع  لهم  السماح  لفترات مطولة دون  القسري  المتهمين لإلخفاء  من 
محاميهم، وُأجبروا على االعتراف باتهامات منسوبة اليهم تحت التعذيب الجسدي والنفسي، 
أو تفتح  إلى تلك اإلدعاءات  النيابة  تلتفت  التعذيب، لم  النيابة بوقائع  أمام  وبعد إقرارهم 
تحقيًقا عاداًل فيها. على العكس، فقد تجاهلت النيابة طلبات المتهمين باإلحالة إلى الطب 
الشرعي في أحيان كثيرة، وماطلت في تنفيذ الطلبات في حاالت أخرى. وعاني المتهمون 
غياب  في  منهم  الكثير  مع  التحقيقات  بدأت  حيث  الدفاع،  في  لحقهم  واضح  انتهاك  من 
محامي خاص. عالوة على ذلك، افتقرت أغلب هذه القضايا إلى أدلة مادية حقيقية تربط 
المصدر  تحريات مجهلة  التحقيقات على  اعتمدت  إليهم، حيث  المنسوبة  بالتهم  المتهمين 
وال دليل عليها. في هذا الجزء نستعرض أنماط تلك االنتهاكات في 9  قضايا حصلنا على 
أوراقها، من إخفاء قسري، وتعذيب، ومماطلة في اإلحالة للطب الشرعي، وانتهاك الحق 

في الدفاع، و انعدام األدلة واعتماد القضايا على تحريات مجهلة المصدر. 

1- اإلخفاء القسري:

• وفًقا للمادة 2 من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، 
يعرف االختفاء القسري كالتالي:

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على 
أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من 
الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير 

الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون

• المادة 54 من الدستور المصري:
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز 
القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب 
يستلزمه التحقيق.ويجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه 
كتابة، وُيمٌكن من االتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل 

أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته

أحكام اإلعدام لإلخفاء  ُأيد عليهم  تعرض 15 متهم من أصل 47 متهم على األقل ممن 
القسري لمدد متفاوتة تتراوح من يوم وحتى 3 ِأشهر ونص. ووجدت الجبهة المصرية أنه  
تم استخدام اإلخفاء القسري بشكل ممنهج في 6 قضايا على األقل من 14 قضية صدرت 

فيها أحكام إعدام نهائية.

القسري. كان  المؤيد بحقهم حكم اإلعدام لإلخفاء  تعرض ال6  الحارس،  قضية مقتل 
باسم محسن حسن الخريبى هو أسوأهم حَظا، حيث تعرض لإلخفاء القسري لثالثة أشهر 
الرابع من مارس 2014 وتم إخفاؤه قسرًيا في سجن  كاملة، حيث ألقى القبض عليه في 
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العازولي الحربي، حتى تم عرضه على النيابة في 3 يونيو 
2014،  بينما تعرض الــ 5 الباقون لإلخفاء القسري لمدة 

3 أيام. 

 3 أصل  من  اثنان  تعرض  قطر،  مع  التخابر  قضية 
القسري،  لإلخفاء  اإلعدام  حكم  بحقهم  المؤيد  من 
لمكان  اوقتيادهما  عليهما من منزلهما  القبض  بعد 
غير معلوم، قبل أن يتم عرضهم على النيابة، وهما 
أحمد علي عبده عفيفي الذي تم إخفاؤه قسرًيا لمدة 

الذي أخفي  ثابت إسماعيل  أسبوع، وأحمد إسماعيل 
لمدة يومان. 

قضية تنظيم أجناد مصر، قامت السلطات بإخفاء 7 على 
األقـــــل من أصل 13 مــــؤيد بحقهم حكم اإلعــــدام قسرًيا، 

قبل أن تعدم 1٠ منهم في 3 أكتوبر ٢٠٢٠. حـــيث أخفى بالل
إبـــراهيم صبحي فرحات قسرًيا لما ال يقل عن 3 أشـــهر حيث تم 

احتجازه بشكل غير قانوني في مبنى أمن الدولة في 6 أكتوبر. لوحظ من مراجعة أوراق القضايا 
أن مكان الضبط وفًقا لمحضر الضبط حدث في ميدان الحصري، بينما وفًقا العترافات بالل 
فقد ألقى القبض عليه عند كمين شرطة عند مطلع الدائري أثناء استقالله "ميكروباص".43 

وفي قضية اقتحام قسم كرداسة، أخفى ٢ على األقل من ال٢٠ متهم المؤيد بحقهم 
حكم اإلعدام قسرًيا لمدة يومان، حيث ألقى القبض على علي السيد علي القناوي في 
23 سبتمبر 2013، وظل بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح له بالتواصل مع أهله أو 
محاميه حتى عرضه على النيابة في الخامس والعشرين من ذات الشهر. وهو ما حدث أيًضا 
مع عبدالله سعيد علي عبدالقوي الذي قبض عليه في 26 سبتمبر 2013 وتم عرضه على 

النيابة بعد يومين. 

وفي قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، أخفى الثالثة المؤيد بحقهم حكم اإلعدام قسرًيا 
لفترات متفاوتة، وفًقا لتلغرافات أهاليهم للنائب العام التي أبلغت عن القبض عليهم وعدم 
معرفة مكان احتجازهم. قبض على محمد بهي الدين احمد شمروخ من كمين في الشارع 
في 18 مايو 2015 وأخفى قسرًيا لمدة 18 يوم قبل أن يتم عرضه على النيابة في 6 يونيو 
من ذات العام. وتعرض اسامة عبدالله محمد منصور أيًضا لإلخفاء القسري لمدة 17 يوًما 
حيث ألقي القبض عليه في التاسع من مايو 2015 من محل إقامته، وظل في محتجًزا بشكل 
غير قانوني دون السماح له بالتواصل مع أهله أو محاميه، حتى تم عرضه على النيابة في 
السادس والعشرين من مايو. أما خالد صالح الدين محمد نوفل فقد ألقى القبض عليه من 

محطة مصر وتم إخفاؤه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 9 أيام. 

اسم القضية اسم المتهم مدة االختفاء
قضية مقتل الحارس خالد رفعت جاد عسكر 3 أيام
قضية مقتل الحارس ابراهيم يحيى عبد الفتاح عزب 3 أيام
قضية مقتل الحارس احمد الوليد السيد السيد الشال 3 أيام
قضية مقتل الحارس عبد الرحمن محمد عبده عطية 3 أيام
قضية مقتل الحارس محمود ممدوح وهبة عطية أبوزيد 3 أيام
قضية مقتل الحارس باسم محسن حسن الخريبى 90 يوم
قضية التخابر مع قطر احمد علي عبده عفيفي حوالي أسبوع 
قضية التخابر مع قطر أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل يومان 

تنظيم أجناد مصر بالل إبراهيم صبحي فرحات حوالي 3 أشهر 

مرفق 1  43

الحد األدني
إلخفاء المؤيد
عليهم أحكام اإلعدام

من أصل 47
15
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 47 أصل  من  للتعذيب  األقل  على  شخص   13 تعرض 
مؤيد بحقهم حكم اإلعدام في مصر. ففي أثناء فترات 

جسدًيا  المتهمين  تعذيب هؤالء  تم  اخفائهم قسرًيا، 
بطرق وحشية وغير آدمية، وذلك بضربهم، وتعليقهم، 
وصعقهم بالكهرباء، وعصب أعينهم لفترات طويلة، 
جنسًيا.  وانتهاكهم  أجسادهم،  السجائر في  وإطفاء 
تم  حيث  النفسي  للتعذيب  أيًضا  تعرضوا  كما 
تهديدهم، وتجريدهم من مالبسهم بغرض إهانتهم، 
وحبسهم انفرادًيا لفترات مطولة. لم تفتح النيابة أي 

المتهمون،  حكاها  التي  التعذيب  وقائع  في  تحقيق 
بل واعتمدت على االعترافات التي قالوا انتزاعها تحت 

االعتبار  في  بدورها  المحكمة  تأخذ  لم  كأدلة.  التعذيب 
مــــــصداقية تلك االدعاءات، ولم تمنعها تلك الشهادات من 

إصدار وتأييد حكم اإلعدام بحق المتهمين.

قضية مقتل الحارس، تعرض ال 6 المؤيد بحقهم حكم اإلعدام بالقضية للتعذيب، وهم 
خالد رفعت جاد عسكر، وابراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، واحمد الوليد السيد السيد الشال، 
وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن حسن الخريبي، ومحمود ممدوح وهبة عطية 

13

قضية مطاي المنيا  محمد عارف محمد عبدالله 2 يوم
قضية اقتحام قسم كرداسة علي السيد علي القناوي 2 يوم
قضية اقتحام قسم كرداسة عبدالله سعيد علي عبدالقوي 2 يوم

قضية اغتيال العقيد وائل طاحون محمد بهي الدين احمد شمروخ 18 يوم
قضية اغتيال العقيد وائل طاحون اسامة عبدالله محمد منصور 17 يوم 
قضية اغتيال العقيد وائل طاحون خالد صالح الدين محمد نوفل 9 أيام

جدير بالذكر، بأن مصر ما تزال من الدول الغير موقعة على االتفاقية الدولية لحماية جميع 
األشخاص من اإلختفاء القسري. وقد أوصت كل من فرنسا وتوجو وجمهورية سيشل مصر 
بالتوقيع على االتفاقية في جلسة االستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، وهو ما 

ردت عليه مصر بالرفض.

2- التعذيب:

• المادة 55 من الدستور المصري:
"كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، 
وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنًيا أو معنوًيا، وال يكون حجزه، أو 
حبسه إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانًيا وصحيًا... ومخالفة شىء من ذلك 
جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر 

من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعول عليه".

• مادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو المهينة تعرف التعذيب بأنه::

 "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسدًيا كان أم عقليًا، يلحق عمدا بشخص ما 
بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف 
،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه 

أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث".

الحد األدني
لرصد تعذيب المؤيد 
عليهم أحكام اإلعدام 

من أصل 47
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لالنتهاك  تعرضوا  األقل  و3 على  بالضرب،  األقل منهم  4 على  االعتداء على  تم  أبوزيد. 
على   2 و  جسدهم،  من  متفرقة  مناطق  في  للكهرباء  تعرضوا  األقل  على   2 و  الجنسي 
األقل تعرضوا لتعصيب العينين لفترات مطولة، وتعرض متهم على األقل للتعليق وإطفاء 
آثار واضحة للتعذيب على أجساد 3 من المتهمين  النيابة  السجائر في جسده. وقد تبينت 
التحقيق  بمناظرتهم. وقد تراجع جميع المتهمين عن االعترافات التي أقرو بها في جلسة 
أثر  أنها جاءت تحت  التحقيق معهم. وقالو  األولي بعد مرور من 6 إلى 13 يوًما من بداية 
التعذيب المطول الذي تعرضوا له أثناء إخفائهم قسرًيا. كما قالو أنه تم تهديدهم لإلدالء 

بتلك االعترافات وإال تم إرجاعهم إلى أمن الدولة ومعاودة تعذيبهم من جديد.

وثقت النيابة في أوراق القضية أن المتهم باسم محسن حسن الخريبي قد:

  "تعرض أثناء اختفائه للتعذيب للضغط عليه لإلدالء باعترافات غير صحيحة. أقر في أول 
بالجلد  اللتهابات  عنقه  أسفل  آثار  ووجود  األيمن  تورم في معصمه  بوجود  تحقيق  جلسة 
وبسؤاله عن سبب حدوثها تعلل انها من أثر القيود وان االلتهابات الموجودة بجلده حدثت 

بعد ضبطه. بمحضر جلسة 09�06 اثبت محاميه حبسه فى سجن العازولى الحربى".

قضية التخابر مع قطر، تعرض ال 3 متهمين المؤيد بحقهم حكم اإلعدام للتعذيب الجسدي، 
وهم أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيالني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل. 
عليها،  يتعرف  لم  صلبة  بآله  واآلخر  باأليدي  أحدهم  للضرب،  المتهمين  من  اثنان  تعرض 
وتعرض متهم للصعق بالكهرباء في مناطق متفرقة من جسده، بينما تعرض آخر لتعصيب 
العينين لمدة 5 أيام متواصلة. على سبيل المثال قال محمد كيالني في جلسة أمام النيابة 

في الخامس عشر من مايو 2014:

"أطلب عرضى على الطب الشرعى بسبب اإلصابات اللى كانت موجودة فيا .. عندى الم 
فى الركبة اليمين وفى كتفى اليمين.. أمن الدولة لما مسكتني كنت متغمى معرفش مين 
ضربنى وال اعرف اسمائهم بس لو شوفتهم اتعرف عليهم من اصواتهم .. انا ما اعرفش 
االداة اللى اضربت بيها كانت اداة صلبة ولسة لحد دلوقتى .الم فى كتفى واتكهربت فى 

جسمى"

وقد أنكر المتهمون الثالثة اعترافاتهم بعد أن أقرو أمام النيابة بما تعرضوا له من تعذيب، 
وكان ذلك بعد 47 يوًما من تحقيق النيابة األول في حالة محمد كيالني، والذي رغم مرور كل 
هذه المدة، كان ال زال يعاني من آالم في جسده جراء التعذيب، بينما أنكر أحمد اسماعيل 
االعترافات وأقر بواقعة التعذيب بعد مرور 22 يوم من أول تحقيق، و10 أيام في حالة احمد 

عفيفي. 

قضية تنظيم أجناد مصر، تعرض 1٠ على األقل من المؤيد بحقهم حكم اإلعدام للتعذيب 
الجسدي والنفسي )تعرض 9 منهم لإلعدام في 9 أكتوبر ٢٠٢٠(، وهم محمد عادل عبد 
الحميد حسن، وبالل ابراهيم صبحي فرحات )المؤيد حكم اإلعدام فيه(، ومحمد صابر رمضان 
احمد  محمد  وياسر  السيد،  محمد  السيد  الله  وعبد  سعد،  الرحيم  عبد  زكي  وجمال  نصر، 
محمد خضير، وسعد عبد الرؤوف سعد محمد، ومحمد أحمد توفيق حسن، ومحمود صابر 
رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفي.حيث قامت قوات الشرطة واألمن الوطني 
بتعذيب هؤالء المتهمين جسدًيا بطرق وحشية، فتم تعذيب 7 على األقل من المتهمين 
عن طريق الضرب بالشوم واألحزمة والضرب باأليدي والقدمين على مناطق متفرقة من 
أجسادهم، وتعرض 5 على األقل للصعق بالكهرباء، منهم 1 على األقل قد تعرض لالنتهاك 
أيديهم  من  األقل  على   3 تعليق  وتم  التناسلية،  أعضائه  في  بالكهرباء  بصعقه  الجنسي 
تعرضو  كما  لفترات طويلة.  عينيه  لعصب  األقل  على  واحد  تعرض  كذلك  لفترات طويلة، 
أيًضا للتعذيب النفسي. 4 على األقل من المتهمين قالو أن تعرضو للتهديد بالقتل والحرق 
واستمرار التعذيب، وكذلك تهديدهم بالعودة إلى مبنى األمن الوطني في حالة لم يدلو 
تجريدهم من مالبسهم إلهانتهم.  تم  األقل  على  اثنان  عليهم.  أمليت  التي  باالعترافات 

وواحد على األقل تعرض للحبس االنفرادي المطول. 
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في جلسة بتاريخ 9 يونيو أمام النيابة ، يحكي بالل ابراهيم صبحي فرحات ما تعرض له من 
تعذيب:44

"فضلت في المكان )أمن الدوله 6 أكتوبر( ده 3 ايام اتعذبت واتضربت فيهم وعوروني 
في عيني اليمين في اليوم الرابع طلعت علي مكان في االسماعيليه تبع الجيش عرفت ان 
اسمه العازولي وفضلت قاعد فيه لحد ماجيت هنا وطول الفتره دي كنت متعرض لتعذيب 

وتعليق وضرب وكهربا". 

وفي قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، تعرض ال 3 المؤيد بحقهم حكم اإلعدام بالقضية 
للتعذيب، وهم محمد بهي الدين احمد شمروخ، وخالد صالح الدين محمد نوفل، وأسامة 
عبدالله محمد منصور. تعرض المتهمون الثالثة للضرب، واثنان منهم على األقل للصعق 
بالكهرباء والتعليق لساعات، وتعرض واحد على األقل، وهو أسامه عبدالله محمد منصور، 

للتجريد من مالبسه وعصب عينيه لفترات طويلة.

3- المماطلة في العرض على الطب الشرعي:

حكى 13 متهم على األقل وقائع التعذيب التي تعرضوا لها، وطلب 14 متهًما على األقل 
ممن تعرضوا للتعذيب العرض على الطب الشرعي إلثبات وقائع التعذيب التي سردوها 

مرفق 2  44

•  المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب:

" تضمن كل دولة طرف ألى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع 
هذه  وتنظر  المختصة  سلطاتها  إلى  شكوى  يرفع  أن  في  الحق  القضائية،  لواليتها 
السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات االلزمة لضمان 
نتيجة  التخويف  أو  السيئة  المعاملة  أنواع  كافة  من  والشهود  الشكوى  مقدم  حماية 

لشكواه أو ألية أدلة تقدم."
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أمام النيابة. واشتركت النيابة في منع العدالة عن هؤالء المتهمين بتجاهلها طلباتهم بالعرض 
وبمماطلتها  المتهمين،  من  األقل  على  ثمانية  مع  حدث  ما  وهو  الشرعي،  الطب  على 
المادي على  الدليل  آثار اإلصابات، ومعها  في تحويلهم إلى الطب الشرعي حتى اختفت 
تعذيبهم، ما حدث مع 7 على األقل من المتهمين وفي أحيان أخرى، اكتفت النيابة بعرضهم 
على مستشفى السجن دون إحالتهم إلى الطب الشرعي، وهو الحال مع 3 على األقل من 

المتهمين.

على  للتعذيب  الواضحة  واآلثار  المتكررة  التعذيب  شهادات  رغم  الحارس،  مقتل  قضية 
أجساد المتهمين الستة، فإن النيابة قد تجاهلت دعاوى 3 منهم بالتعذيب ولم تقم بإحالتهم 
إلى الطب الشرعي، وهم احمد الوليد السيد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، 
وباسم محسن حسن الخريبى.  وماطلت في تحويل متهمان إلى الطب الشرعي للتبين من 
أسباب اإلصابات، فأحدهم لم يحول إلى الطب الشرعي سوى بعد مرور 7 أيام من اعترافه 
بالتعذيب وطلبه العرض على الطب الشرعي، بعد أن كانت آثار التعذيب قد اختفت، وآخر لم 
يتم إحالته سوى في اليوم التالي. ويؤدي التأخر في تحويل المتهمين إلى الطب الشرعي 
إلى ان اإلصابات قد "تغيرت معالمها األصلية االصابية بمضى الوقت وعوامل الشفاء"، 
اإلصابات  أسباب  من  التبين  من  يصعب  ما  المتهمين،  ألحد  الشرعي  الطب  لتقرير  وفًقا 
وإثبات واقعة التعذيب. عالوة على ذلك، لم تفتح النيابة أي تحقيق في وقائع التعذيب التي 
حكاها المتهمون، بل واعتمدت على االعترافات التي قالو بانتزاعها تحت التعذيب كأدلة. لم 
تأخذ المحكمة بدورها في االعتبار مصداقية تلك االدعاءات، ولم تمنعها تلك الشهادات من 

إصدار وتأييد حكم اإلعدام بحق المتهمين. 

ما  إلثبات  الشرعي  الطب  على  العرض  الثالثة  المتهمون  قطر، طلب  مع  التخابر  قضية 
تعرضوا له من تعذيب. وقامت النيابة بتجاهل طلب محمد عادل حامد كيالني باإلحالة للطب 
الشرعي، واكتفت بعرض أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل على مستشفى السجن، وكان ذلك 

بعد مرور يومين من اقراره بالتعذيب وطلبه العرض على الطب الشرعي. 

قضية تنظيم أجناد مصر، تعرض 10 متهمين للتعذيب )منهم 9 تم تنفيذ اإلعدام فيهم 
النيابة وقائع ما تعرضوا إليه من تعذيب، حيث تجاهلت  في 3 أكتوبر 2020( وسردوا أمام 
النيابة وقائع التعذيب المذكورة من 4 منهم ولم تقم بإحالتهم للطب الشرعي رغم طلبهم، 
وكان من هؤالء المتهمين بالل ابراهيم صبحي فرحات )المؤيد حكم اإلعدام فيه( باإلضافة 
لمنفذ فيهم حكم اإلعدام:  ياسر محمد احمد محمد خضير، وسمير إبراهيم سعد، وعبد الله 
رمضان  و محمود صابر  الحميد حسن  عبد  عادل  محمد  وكذلك طلب  السيد.  محمد  السيد 
نصر عرضهم على الطب الشرعي، إال أن مستشفى السجن اكتفت بإحالتهم للعرض على 
بعد شهاداتهم  الشرعي  الطب  على  المتهمين  4 من  تم عرض  وقد  السجن.  مستشفى 
بالتعذيب، وهم محمد صابر رمضان نصر وجمال زكي عبد الرحيم سعد وسعد عبد الرؤوف 
سعد محمد  ومحمد أحمد توفيق حسن. وفي هذه الحاالت، تباطئت النيابة في تحويل جمال 
ذكي للطب الشرعي، فحيث طلب العرض على الطب الشرعي في 20 مايو 2014، لم يتم 
تحويله سوى بعد 25 يوم من طلبه، في 15 يونيو من ذات العام. وبذلك كانت اإلصابات 
قد التأمت ولم يستطع الطب الشرعي التبين منها. وقد أكد تقرير الطب الشرعي روايات 

التعذيب ل2 من المتهمين.  قال تقرير سعد عبد الرؤوف أن فحص الطب الشرعي وجد:45

 "كدمات رضية سطحية متعاصرة حدثت من جسم أو أجسام صلبة ومضى على حدوثها 
النيابة وجرح باالليا  من اسبوع الى 10 ايام من تاريخ الكشف وجائزة الحدوث وفق تصوير 

اليسرى جرح جائز الحدوث من جسم خادش رفيه ومضى عليه أسبوع". 

قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، طلب المتهمون الثالثة المؤيد أحكام اإلعدام عليهم 
عرضهم على الطب الشرعي، وتباطأت النيابة في إحالتهم لمدة تتراوح من 3 أيام إلى 43 
يوم. خالد صالح كان قد أقر بواقعة تعذيبه في السادس من يونيو 2015،، وتم تحويله في 
19 أغسطس، أي بعد حوالي 43 يوًما على إعالمه النيابة بتعذيبه.46 وعلى نفس النمط، أقر 

مرفق 3  45
مرفق 4  46
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أسامة عبدالله العرض أمام النيابة بما تعرض له من تعذيب في 27 مايو 2017، ولم يتم 
إحالته إلى الطب الشرعي سوى بعدها بأربعة أيام. أما محمد شمروخ فقط طلب العرض 
على الطب الشرعي في 15 يونيو 2015 وتم إحالته في نفس اليوم، إال أنه لم يعرض فعلًيا 

على الطب الشرعي إال بعدها بثالثة أيام.

4- انتهاك الحق في الدفاع:

باشرت النيابة التحقيق مع 32 على األقل مؤيد بحقهم حكم اإلعدام من أصل 47 تم تحليل 
أوراق قضاياهم، وذلك دون وجود محامي دفاع على اإلطالق، بينما حضر مع 5 منهم على 
األقل محامي منتدب. وقد اعترف أغلب المتهمين باالتهامات الموجهة إليهم في جلسة 
التحقيق األولي، وجاءوا بعد السماح لهم بلقاء محاميهم لينكروا تلك االعترافات، حيث أقروا 
في الجلسات التالية بأهم كانوا مجبرين على االعتراف بها تحت التعذيب الجسدي والنفسي.

 ورغم االقرار بتلك االعترافات في غياب محامي دفاع، ما يعد انتهاًكا صارًخا لحق المتهم 
إصدارها  عند  االعتبار  االنتهاك في  المصرية هذا  المحاكم  تأخذ  لم  القانوني،  الدفاع  في 

وتأييدها حكم اإلعدام على المتهمين المذكورين. 

قضية مقتل الحارس، باشرت النيابة التحقيق مع ٢ من أصل 6 متهمين من المؤيد بحقهم 
حكم اإلعدام بدون وجود محامي، وهم خالد رفعت جاد عسكر واحمد الوليد السيد السيد 
حالة  وتوافر  المتهم  محامي ب"اعتراف  غياب  التحقيق في  ببداية  النيابة  وتعللت  الشال. 
الضرورة وخشية سقوط مواعيد حجزه القانونية". عرض خالد عسكر على النيابة ألول مرة 
في 9 مارس 2014، إال أنه لم يسمح له بلقاء محاميه الخاص سوى في 20 مارس، أي بعد 
مرور 11 يوًما على بداية التحقيقات. في حين حضر مع 3 من المؤيد بحقهم حكم اإلعدام 
أن متهًما واحًدا فقط من أصل 6 متهمين  النيابة، ما يعني  بالقضية محامي منتدب من 

مؤيد بحقهم حكم اإلعدام هو من حضر معه محامي خاص. 

قضية التخابر مع قطر، لم يحضر مع المتهمين ال 3 المؤيد بحقهم حكم اإلعدام محامي 
في أول جلسة تحقيق، والتي عقدت في 28 مارس 2014 في حالة احمد علي عبده عفيفي 
و محمد عادل حامد كيالني، ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم الخاص سوى في 22 إبريل، 
احمد  عرض  وحيث  النيابة.  أمام  معهم  التحقيق  بداية  من  األقل  على  يوًما   24 مرور  بعد 

•  المادة 54 من الدستور المصري:

"وال يبدأ التحقيق معه إال فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ُندب له محام، مع 
توفير المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة، وفقًا لإلجراءات المقررة فى القانون"

• تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

"أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره 
بنفسه"
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اسماعيل ثـــــابت اســـماعيل عــلى النيابة ألول مـــرة في
1 ابريل 2014، لم يتلق اسماعيل بمحاميه سوى بعد مرور 

22 يوًما من بداية التحقيقات. وقد أقرت النيابة في 
محامي،  غياب  في  التحقيقات  ببدء  التحقيق  أوراق 
وبررت ذلك بوجود حالة الضرورة واالستعجال وإدالء 

المتهم باالعترافات التي نسبت إليه.  

بالل  المتهم  قابل  مصر  أجناد  تنظيم  قضية 
إبراهيم صبحي فرحات محاميه ألول مرة بعد 6 أيام 
كاملة من ظهوره في النيابة وتحقيقها معه بالفعل.

األقل  على  واحد  عرض متهم  المنيا،  قضية مطاي 
على  اإلعدام  حكم  بحقهم  مؤيد  متهمين   6 أصل  من 

النيابة بدون محامي دفاع، وكان هذا المتهم هو سعداوى 
عبد القادر عبد النعيم. ولم تثبت النيابة في أوراق التحقيق
سبب بدء التحقيق مع المتهم دون وجود محاميه الخاص. 

قضية اقتحام قسم كرداسة، فإن 19 متهًما من ال٢٠ المؤيد بحقهم حكم اإلعدام باشرت 
النيابة التحقيق معهم بدون وجود محامي دفاع. ولم تثبت النيابة سبب منع المتهمين من 

التقاء محاميهم والسماح لهم بحضور التحقيقات. 

قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، عرض متهم من أصل 3 متهمين مؤيد بحقهم حكم 
النيابة  وعللت  منصور.  محمد  عبدالله  اسامة  المتهم  وهو  محامي،  وجود  بدون  اإلعدام 
ذلك ب"وجود حالة الضرورة".47 وقد تم التحقيق مع المتهمين اآلخرين محمد بهي الدين 
احمد شمروخ و خالد صالح الدين محمد نوفل في وجود محامي منتدب. ويعني ذلك أن 
لم  طاحون  وائل  العقيد  اغتيال  اإلعدام في قضية  حكم  بحقهم  المؤيد  الثالثة  المتهمين 

يحضر معهم محاميهم الخاص.

قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، باشرت النيابة التحقيق مع ٥ من أصل 7 متهمين 
التحقيق األولى، وهم  بدون وجود محامي في جلسة  باإلعدام  نافذ  صدر ضدهم حكم 
عبد المنعم محروس جيالني البواب، والمحمدى محمد عبد المقصود الغنام، و عًلي عبد 
التواب حسن سلمان، ومحمود مصطفى علي محمد، ومحمود حمدي أحمد خميس. عللت 
النيابة بداية التحقيقات في غياب محامي بأنه لم يستجب أحد من المحامين لطلب الحضور 

مع المتهمين.

اسم القضية عدد المتهمين الذين باشرت 
النيابة التحقيقات معهم في 

غياب محامي

عدد المتهمين الذين باشرت 
النيابة التحقيقات معهم في 

وجود محامي منتدب
قضية مقتل الحارس 2 3
قضية التخابر مع قطر 3 �

تنظيم أجناد مصر 1 �
قضية مطاي المنيا 1 �

قضية اقتحام قسم كرداسة 19 �
قضية اغتيال العقيد وائل 

طاحون
1 2

قضية اقتحام قسم شرطة 
حلوان

 5 �

إجمالي 32 5
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 5- اعتماد التحريات على مصادر مجهولة المصدر:

شابت القضايا المؤيد على المتهمين بها بأحكام إعدام، من فقر في األدلة المادية على 
ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، وهو ما يمثل خلل وانتهاك جسيم في قضايا 
يتم تنفيذ عقوبة بهذه القسوة، مما يشكك في مدى عدالة وإنصاف المحاكم في إصدار 
أحكام اإلعدام. افتقرت األحكام إلى أدلة حقيقية تثبت تورط المتهمين في تهم القتل العمد 
المنسوبة إليهم، حيث اعتمدت النيابة في توجيه التهم والمحكمة في إصدار حكمها على 
تحريات أجراها ضباط باألمن الوطني، وهم من جائت تحرياتهم مبهمة وُمجهلة، ومفتقرة إلى 
أيه أدلة. في الواقع، فإن القضايا ليست مبنية على شيء سوى ادعاءات ضباط التحريات 
باألمن الوطني، والذين رغم عدم إفصاحهم عن مصادرهم أو توفير أية أدلة حقيقية على 

اتهاماتهم، فقد اعتمدت األحكام بشكل كبير على تحرياتهم. 

قضية مقتل الحارس، اعتمدت القضية على تحريات 3 ضباط باألمن الوطني هم أحمد 
محمد وأحمد عبدالفتاح وعاصم سعفان. وكان أساس االتهام في محضر التحريات هو أن 
اغتيال  واقعة  وتنفيذ  ارهابية  بأعمال  للقيام  تنظيمية  خاليا  تشكيل   " بـ  قاموا  المتهمين 
رقيب شرطة وأمين شرطة/ تنظيم مجموعات رصد وتنفيذ وايواء". ولم يذكر أي من الضباط 
مصادر تلك االتهامات. وبسؤال النيابة لهم عنها، قال الضابط مجري التحريات أنه استقى 

تلك المعلومات من" بعض المصادر السرية التى اخشى عليها من البوح بأسمائها". 

المحكمة  وحكم  بالقضية  االتهامات  عليها  المبني  التحريات  أجرى  المولى،  قضية فضل 
رائد باألمن الوطني، حيث قال في محضر تحرياته أن أساس اتهامه للمتهمين هو "صدور 
تكليفات لبعض أعضاء المكتب اإلداري لإلخوان للتظاهر فى االسكندرية عقب فض رابعة 
النيابة  الرائد مصادر تلك المعلومات ولم يتم سؤاله من قبل  النيران". لم يذكر  وأطلقوا 
أو المحكمة عنها، ومع ذلك فقد مثلت تلك التحريات المجهلة الجزء األكبر المبني عليه تلك 

القضية.

وفي قضية مطاي المنيا، أجرى التحريات ضابط باألمن الوطني يدعى شريف أحمد بتاريخ 
25 ديسمبر 2013، والمقدم باألمن الوطني محمد مصطفى، بتاريخ 12 نوفمبر 2013. وحيث 
تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، فقد جاءت تحريات الضابط شريف أحمد بعد 
الواقعة بأكثر من أربعة أشهر، وتحريات المقدم محمد مصطفى بعد حوالي 3 أشهر. ولم 

يذكر أي منهما مصادر المعلومات، وتم االستناد عليها تحت دعاوي "االطمئنان إليها". 

وفي قضية خلية أوسيم، أجرى التحريات نقيب بقطاع األمن الوطني يدعى لؤي مجدي 
عطية،48 وعندما سألت النيابة النقيب عن مصادره في هذه القضية قال أنها "مصادر سرية 

اليمكن البوح بها حفاظا علي سالمتهم". 

مرفق 6  48

•  المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

”مـن حـق كـل فـرد، لـدى الفصـل فـي أى تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته 
في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنـي مـن قبل محكمة مختصة 

مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".
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نروي فيه هذا الجزء ما تعرض له 11 متهم  مؤيد بحقهم حكم اإلعدام من انتهاكات لحقوق 
مؤيد  قضية   14 أصل  من  قضايا،  أربع  على  موزعين  العادلة،  المحاكمة  ومعايير  اإلنسان 
التخابر مع قطر  الحارس، وقضية  بها حكم اإلعدام. األربع قضايا قضايا هي قضية مقتل 
وقضية فضل المولى، وقضية اغتيال العقيد وائل طاحون. جمعت الجبهة المصرية هذه 
المعلومات من خالل تحليل ورق القضايا الخاص بالمتهمين، وما تضمنته من أوراق التحقيق 
مع المتهمين، فضاًل عن  مطالعة بعض المصادر الصحفية. ونظًرا لمنهجية االنتهاكات التي 
تحدثنا عنها في الجزء السابق، فإن الجبهة المصرية ترجح تعرض عدد أكبر بكثير من المتهمين 
المؤيد بحقهم حكم اإلعدام النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، لكن نظًرا لقلة المعلومات 
وعدم توافر أوراق جميع القضايا، فإن الجبهة المصرية استطاعت جمع معلومات كافية عن 
فرد صدرت ضدهم   11 عن  الجزء  نتحدث في هذا  ذكرهم فقط.  التالي  متهًما  االثنا عشر 
لها بشكل فردي، من  تعرضوا  التي  االنتهاكات  نهاية في 4 قضايا، ونوضح  إعدام  أحكام 
إخفاء قسري وتعذيب والمماطلة في تحويلهم للطب الشرعي وبدء التحقيقات معهم بدون 

محامي.

ماهر  أحمد  بشارع  كمين  من   2014 مارس  من  السادس  في  عليه  القبض  ألقى 
بالمنصورة. وتم اقتياده إلى مباحث أمن الدولة في المنصورة وإخفاؤه قسرًيا. تعرض 
وأعضائه  جسده  في  بالكهرباء  صعق  من  التعذيب،  أنواع  ألسوأ  اختفاؤه  أثناء  خالد 
التناسلية للضرب على بالعصا على القدمين إلجباره على االعتراف. يحكي خالد أمام 
رجلى  بالعصاية فى  اتضربت  الذكورة..  أعضاء  ودانى وفي  "اتكهربت فى  النيابة49 
اليمين والشمال قبل عرضى عالنيابة ب3 ايام". وبعد إخفائه وتعذيبه لمدة 3 أيام، 
ُعرض خالد على النيابة ألول مرة في التاسع من مارس 2014، وباشرت النيابة التحقيق 
العودة  من  خوفه  ومن  أهله،  مع  بالتواصل  له  يسمح  أن  وقبل  محامي  بدون  معه 
إليه. لم يسمح لخالد  لمباحث أمن الدولة وتعذيبه، اعترف خالد باالتهامات الموجهة 
النيابة، وكان  بالتواصل مع محاميه سوى بعد 11 يوًما من التحقيق األول معه أمام 
ذلك في 20 مارس 2014، وهو اليوم الذي أنكر خالد االعترافات التي انتزعت منه تحت 
التعذيب وحكى للنيابة التعذيب الذي تعرض له في أمن الدولة. كما طلب خالد العرض 
على الطب الشرعي، إال أن النيابة ماطلت في إحالته ولم يعرض على الطب الشرعي 
سوى في 27 مارس، بعد 7 أيام من طلبه و18 يوًما من تعرضه للتعذيب، وبالتالي لم 

يتمكن الطب الشرعي من إثبات واقعة التعذيب. 

مرفق 7  49

ملفات أشخاص ينتظرون 
تنفيذ اإلعدام
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أحمد الشال هو طبيب من الدقهلية عمره 24 عاًما. ألقى القبض عليه في السادس 
من مارس 2014 واقتيد إلى قسم الشرطة، حيث تم إخفاؤه قسرًيا 3 أيام. ًعرض أحمد 
على النيابة في التاسع من مارس، وطلب أحمد عدم بدء التحقيقات حتى بدون وجود 
محاميه، إال أن النيابة باشرت التحقيقات معه بدون محامي رغم ذلك، وبررت ذلك بأن 
المتهم قد اعترف باالتهامات الموجهة إليه. لم يلتق أحمد بمحاميه سوى في جلسة 
نيابة ُعقدت بعد 7 أيام من الجلسة األولي، في 17 مارس 2014، والتي أنكر فيها أحمد 
اعترافاته وقال "وكيل النيابة مجبليش المحامى بتاعى رغم انى بلغته بكدة وعشان 
كدة كنت خايف وقلت األقوال الى الشرطة قالتلى عليها". وشرح أحمد أيًضا انه أجبر 
على االعتراف باالتهامات الموجهة إليه بتعذيبه في قسم الشرطة أثناء فترة اختفائه، 

وحكى للنيابة عن التعذيب الوحشي الذي قد تعرض له:50

"مكنتش فى وعيى عشان انا بعد ما اتمسكت روحت قسم تانى المنصورة وغموا 
عينيا وقعدوا يضربوا فيا باألقالم على وشى وكهربوني وعلقوني عالباب من تحت 
باطى وفى واحد قعد يدخل عصاية فى الدبر كذا مرة ويلفها  ومدونى على رجلى .. 

في كدمات فى كتفى وقفايا وحروق فى قفايا عشان كانوا بيطفوا السجاير".  

بعدها  النيابة  على  وعرض   2014 مارس  من  السادس  محمود في  على  القبض  تم 
بثالثة أيام، خاللها تم إخفاؤه قسرًيا وتعذيبه في قسم ثاني المنصورة. وقد دفع 
محاميه ببطالن إجراءات الضبط نظًرا ألنه كان بحوزة الشرطة قبل تاريخ الضبط  والتي 
تعرض فيها للتعذيب، ما أجبره على االعتراف أمام النيابة بالتهم الموجهة له. يؤكد 

محمود ذلك في عرضه على النيابة في الرابع من مايو 2014: 
" كل الكالم الى قولته قبل كدة قلته تحت تأثير التعذيب وكانت ممالة على من ضباط 
المباحث بتوع المنصورة....انا تم امالئى الكالم فى قسم تان المنصورة ومعسكر 
طلخا والظوغلى من ظابط اسمه هشام كشك وانا كنت متغمى لكن الغماية بفعل 

الضرب انكشف جزء منها"
 لم يواجه الضابط المذكور اسمه أي تحقيق من قبل النيابة أو المحكمة، رغم تعرف 
محمود عليه، بل واعتمدت النيابة على تلك االعتراف التي تبين انتزاعها تحت التعذيب، 
على  وقد عرض محمود  لظهره.  األيسر  بالجانب  اصابتين  وجدت  بمناظرته  أنها  رغم 
الطب الشرعي في الخامس من مايو 2014، بعد مرور حوالي شهرين على تعذيبه، 
وكانت آثار االصابات ال زالت بارزة، إال أن معالمها قد تغيرت بمرور الوقت، وفًقا لتقرير 

الطب الشرعي. 

مرفق 8  50
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تعرض إبراهيم النتهاكات جسيمة منذ لحظة القبض عليه، والتي كانت في الخامس 
من مارس 2014. يحكى إبراهيم عن لحظة القبض عليه51:

مكان  علي  وطلعنا  متهمين  أربع  فوقي  وراميين  بوكس  وراكب  متغمي  كنت  "أنا 
كانت  اللي  الناس  - قعدوا يضربوني وأنا متغمي ومعرفش اوصاف  انا معرفوش 
بتضربني وال الطريقة اللي كانوا بيضربوني بيها لكن كنت بحس بكهرباء اسفل بطني 
وبين فخادي واسفل ضهري والضرب في كل جسمي. بعدين طلعنا علي مكان تاني 
أخمن انه معسكر قوات األمن المركزي في المنصورة والتعذيب كان بنفس االسلوب  
- وفي الطريق للنيابة قعدوا يضربوني انا والمتهمين زمالئنا وسمونا بأسماء بنات". 
تانية وسبونا  وأضاف أيًضا " اتكلبشت خلفى بكالبش حديد ضيق اتغميت بغماية 

ننام كدة ومتحركش واال هنتضرب". 

استمر تعذيب ابراهيم لمدة 3 أيام، أخفى فيها قسرًيا في معسكر الظوغلي لألمن 
المركزي بالمنصورة، حتى تم عرضه على النيابة في الثامن من مارس 2014. بمناظرة 
والجانب  وكتفيه  واأليسر  األيمن  على ساعديه  زرقاء  آثار  وجود  تبين  للمتهم  النيابة 
األيمن من صدره ظهره وآثار كبيرة بمنتصف الظهر وآثار لزرقة بفخذيه األيمن و آثار 
الناحية  من  الرأس  بمقدمة  وجرح  بالرقبة  جرح  عن  فضاًل  األيسر  فخذه  بباطن  كدمة 

اليمين.

اقتحمت قوات الشرطة منزل أحمد في العشرين من مارس 2014 وقامت بإلقاء القبض 
عليه. تعرض عفيفي لإلخفاء القسري في مكان غير معلوم لمدة أسبوع، ظهر بعدها 
في النيابة في غياب محامي يمثله قانونًيا. في الواقع، لم يسمح لعفيفي بمقابلة 
محاميه سوى في 22 أبريل 2014، أي بعد ما 32 يوًما من القبض عليه. وفي جلسة 
تحقيقه األولي في الثامن والعشرين من مارس، اعترف عفيفي بالتهم الموجهة إليه، 
إال أنه عاد لينفي جميع أقواله في الثامن من إبريل، موضًحا أنه تعرض للتعذيب في 
مباحث أمن الدولة أثناء فترة إخفائه قسرًيا، ما اضطره إلى االعتراف بما تم إمالؤه 
عليه. تحت دعوى تعرضه للتعذيب، أحالت النيابة عفيفي إلى الطب الشرعي. وإال أنه 
لم يتبين وجود إصابات ظاهرة، فقد أقر التقرير بوجود ضعف في أذن عفيفي اليسرى 
الحكومية  المستشفيات  إحدى  على  بعرضه  التقرير  وطالب  باأليدي"،  "نتيجة ضرب 

الجامعية.

مرفق 9  51
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قامت قوات األمن باختطافه من منزله بالجيزة في الرابع والعشرين من مارس 2014 
وإخفائه قسرًيا لمدة ثمانية أيام. لم يتم عرضه على النيابة سوى في األول من إبريل 
بعد أن تم إخفاؤه وتغمية عينيه لمدة خمس أيام. يقول اسماعيل "عاوز اروح الطب 
الشرعى ألنهم لما قبضوا عليا ربطوا عنيا خمس ايام بقطعة قماش ودى أثرت على 
عنيا عند الرؤيا"، وهو ما يرقى لكونه تعذيًبا جسدًيا ونفسًيا. رغم ذلك، لم تستجب 
جلسات  إسماعيل  حضر  دعواه.  إلثبات  الشرعي  الطب  إلى  تحويله  ورفضت  النيابة 
التحقيق األولى بدون محاًم، ولم تسمح النيابة له بحضور محامي عنه سوى بعد 28 

يوًما من القبض عليه. 

وفًقا لمحضر الضبط الرسمي، ألقي القبض عليه في السابع والعشرين من مارس 
2014 من محل إقامته، إال أن شهادته تشير الحتجازه الغير قانوني بإحدى مقار أمن 
الدولة قبيل ذلك. تم عرضه على النيابة في الثامن والعشرين من مارس دون وجود 
محامي. وصرح كيالني أمام النيابة في 15 مايو بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في 
أمن الدولة، ما جعله يدلى باالعترافات المقرة في جلسة النيابة األولي. قال أنه قد 
تعرض للصعق بالكهرباء والضرب بأداة صلبة لم يستطع تمييزها حيث أن عينيه كانتا 
مغطيتين طوال الوقت. طالب كيالني بتحويله إلى الطب الشرعي إلثبات اإلصابات 
الموجودة بجسده، إأل أن النيابة لم تستجب ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في دعوى 
تعرضه للتعذيب. على العكس، فقد اتخذت السلطات القضائية من أقواله المستقاة 

تحت أثر التعذيب سنًدا لحكمها عليه باإلعدام. 

تشوب محاكمة فضل المولى دالئل على انتهاك حقه في محاكمة عادلة، حيث اعتمدت 
المحكمة في حكمها باإلعدام على شهادة متناقضة أقر صاحبها بالشهادة بها تحت 
ضغط قوات األمن، كما انتهكت المحكمة حق المتهم في الدفاع برفضها االستماع 

إلى شهود الدفاع وعدم إعطاء ردود كافية على طلبات هيئة الدفاع. 
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اعتمدت المحكمة في حكمها على شاهد إدعاء وحيد يدعى عمرو أحمد غانم، والذي 
شاهد  غير  فقد  مصداقيته.  في  كبير  بقدر  يشكك  بشكل  متناقضة  شهادته  جائت 
االدعاء روايته خمس مرات، جاءت أوالها في مقابلة تليفزيونية يشهد فيها بأن مقتل 
نفس  يسكنون  أنهم  حيث  يعرفهم  البلطجية  من  اثنان  يد  على  جاء  عزيز  رأفت  مينا 
منطقته. ثم أدلي في تحقيقات النيابة بأقوال مختلفة تمامًا ليقول بأن ) المتوفي 
رؤية  حينها  بالمظاهرة واستطاع  أفراد شاركوا  اختطافه من  تم  عزيز(  قد  رأفت  مينا 
المتهم األول فضل المولي حسين أحمد وهو يطلق النار على السائق ويعود في 
رواية مختلفة إلحدى  الصحف ويقول بأن  أفراد ينتمون لجماعة اإلخوان  المسلمين 
قد اطلقوا النار على السائق وقد كان يقف قريبًا من الواقعة ثم في روايته األخيرة 
والتي جاءت مغايرة ومخالفة تمامًا للروايات السابقة ويقول بأنه أثناء ركوبه مع سائق 
التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين لإلخوان، وقاموا بإنزاله من التاكسي 
السائق من  بالضرب، وأطلقوا رصاصات خرطوش على  عليه  هو والسائق، واعتدوا 

مسافة قريبة، وطعنوه عدة طعنات بسكين.52 

السماح ألي شهود دفاع  المحكمة رفضت  إن  الدفاع  ذلك، قال محامي  عالوة على 
بالشهادة، بمن فيهم أحد جيران  فضل المولى الذي ذهب معه للعمل يوم المسيرة، 
وأحد معارف المولى الذي كان حاضرا أثناء الهجوم على سيارة األجرة وقال إنه لم ير 
فضل المولى هناك. وقال المحامي أيضا إن الدفاع قدم بيانا رسميا من النادي يقول 
إن فضل المولى كان في مكان عمله أثناء المظاهرة. لم تعثر الشرطة في النادي على 
المسدس الذي ُيزعم أنه استخدم لقتل عزيز.53 ورغم أن هيئة الدفاع قدمت لمحكمة 
النقض 9 مذكرات تبين عوار الحكم الصادر باإلعدام،54 فإن قاضي محكمة النقض لم 
يقم بتقديم أي أسباب في عن رفضه للطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن الحكم 

الصادر ضد فضل المولى.55 

الثامن عشر من مايو 2015 بعد إيقافه في  ألقى القبض على محمد شمروخ في 
كمين، وقامت قوات األمن باقتياده إلى مكان غير معلوم وإخفائه قسرًيا لمدة ثمانية 
عشر يوًما. تعرض شمروخ أثناء فترة اختفائه ألقسى أنواع التعذيب: " ضربوني في 
حوالي ساعتين  فترة  كل  فترات  ايديا ويعلقوني منها  بيكلبشوا  وكانو  كله  جسمي 
وكانوا بيكلبشوني خلفي وبفضل كده أليام". ظهر شمروخ في النيابة في السادس 
النيابة  من يونيو 2015، وحضر معه محاٍم منتدب. وفي 15 يونيو، بعد عرضه على 
مجدًدا، أنكر شمروخ االعترافات الموجهة إليه، والتي يبدو أنه أجبر على التصريح بها 
جراء ما تعرض له من تعذيب، إال أن ذلك لم يمنع المحكمة من الحكم عليه باإلعدام 

شنًقا. 

مصدر سابق  52
مصدر سابق  53

أحمد الفص )2017(. ننشر حيثيات تأييد حكم "فضل المولى" قاتل مينا عزيز بأحداث اإلسكندرية. بوابة األهرام.   54
https://bit.ly/2A5Mrem

مصدر سابق  55

https://bit.ly/2A5Mrem
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لتلغراف  وفًقا   ،2015 عام  مايو  والعشرين من  التاسع  خالد في  القبض على  ألقى 
أرسلته أسرته للنائب العام لإلبالغ عن اختفائه. نص محضر الضبط على أن نوفل قد 
تم القبض عليه من منزله في الدقهلية، إال أن شهادته أمام النيابة تشير إلى القبض 
عليه من محطة مصر.  ظل نوفل مختفًيا لمدة 9 أيام، حتى تم عرضه على النيابة في 
السابع من يونيو 2015. أخبر نوفل النيابة في اليوم ذاته عن ما تعرض له من تعذيب 

أثناء اختفائه :"قعدو يعذبو فيا ويكهربوني في جسمي كله وقعدو يضربوا فيا."

وفًقا لمحضر الضبط، ألقى القبض على أسامة في السادس والعشرين من مايو 
عام 2015، إال أنه وفًقا لتلغراف من أسرته إلى النائب العام، فقد ألقى القبض عليه 
العام، ما يعني أن منصور قد تم اختطافه من قبل  التاسع من مايو من ذات  في 
وقوات األمن وإخفاؤه قسرًيا لمدة 17 يوًما. عرض منصور على النيابة في السابع 
والعشرين من مايو، وتم التحقيق معه دون وجود محامي. تبين من شهادة منصور 
أمام النيابة في ذلك اليوم أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب الجسدى والنفسي، من 

صعق بالكهرباء وتعليق وضرب وتعرية، كما يتذكر منصور56: 

"أول مارحت هناك قعدو يضربو فيا وعلقوني علي الباب عن طريق ربط ايديا االتنين 
ده  انحاء جسمي، كل  يكهربوني في كل  كلها وقعدو  في حبل وقلعوني هدومي 
وانا متغمي وكل شوية كانو يشتموني حتي لما قلتلهم الصراحة قعدو يضربوني 
الضرب فيا خمس مرات خالل يومين وكهربوني  تانية واستمر  حاجة  فاكرني مخبي 
فا حصلت اصابات في الجبهة اليسري وفية كدمة في صدري اليمين وكدمات في 

قصبة رجلي وفضلو موقفني خمس ساعات عريان".

مرفق 10  56
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خاتمة وتوصيات
صباح كل يوم ينتظر عشرات المحكوم عليهم تنفيذ أحكام اإلعدام عليهم، وسلب حقهم 
األصيل في الحياة، بعد محاكمتهم على ذمة قضايا لم تراعي فيها أبسط ضمانات المحاكمة 
المحاكم  أو  اإلرهاب  التسييس مثل دوائر  العادلة، فضاًل عن صدورها من محاكم تشوبها 
السياسيين  والخصوم  المعارضين  بحق  القاسية  األحكام  إصدار  اعتادت  والتى  العسكرية، 
للسلطات، فيما يمكن عد هذه األحكام كنوع من االنتقام السياسي. ينتظر اليوم، وحتى 
صدرت  أن  بعد  وذلك  عليهم،  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  مصرًيا   80 السطور  هذه  كتابة  لحظة 

ضدهم أحكام باتة بعقوبة اإلعدام.

ومنذ بداية ماكينة اإلعدامات في مصر،  نددت أصوات حقوقية دولية ومحلية ضد التوسع 
لحقوق  السامية  المفوضية  بينهم  من  مصر،  في  التعسفي  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  في 
اإلنسان، وخبراء باألمم المتحدة، والبرلمان األوروبي، فضاًل عن دول طالبت مصر بوقف 
عقوبة اإلعدام في االستعراض الدولي الشامل في نوفمبر 2019. تعرض في هذه القضايا 
عدد كبير من المتهمين من بينهم المؤيد عليهم أحكام اإلعدام لإلخفاء القسري، والتعذيب 
أو  النيابة  تجاهلت  كما  والمهينة،  اإلنسانية  غير  المعاملة  أشكال  وكافة  والنفسي  المادي 
تباطئت في طلباتهم باإلحالة للطب الشرعي، وباشرت معهم النيابة التحقيقات بدون وجود 
محامي خاص، عالوة على االعتماد في القضايا على تحريات مجهولة المصدر ليس بها أي 

دليل مادي على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.

الحياة مهما بلغ جرمه،  الحق في  بأن لكل إنسان  الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان  تؤمن 
بقيم  إيماننا  منه  ينبع  الذي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  عليه في  المنصوص  وهو 

حقوق اإلنسان حتى اليوم.  وعليه نتقدم بعدد من التوصيات:

القضايا  المحاكمة في هذه  أحكام اإلعدام، وإعادة  تنفيذ  الفوري عن  التوقف   -1 •
المحكوم فيها باإلعدام مع االلتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.

العالمي  الدولية والتوجه  للنداءات  العمل بعقوبة اإلعدام، واالستماع  تعليق   -٢ •
بوقف العمل بهذه العقوبة، وفتح نقاش مجتمعي جاد حول إلغاء العمل بها، خاصة 

مع إثباتها عدم نجاعتها أو تحقيقها للردع العام

الدولية  المواثيق  في  عليها  المنصوص  الدولية  بالمعايير  الصارم  االلتزام   -3  •
والقوانين المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، والتي تلزم بضرورة حصول  المحكوم 

عليهم بعقوبة اإلعدام بالحد األقصي من ضمانات المحاكمة العادلة.

• 4- فتح تحقيقات مستقلة وشفافة مع السلطات المتورطة في ارتكاب انتهاكات 
ضد المتهمين والمحكوم عليهم في هذه القضايا وغيرها، فضاًل عن التحقيق مع 
الهيئات القضائية حول آلية تعاطيها مع هذه االنتهاكات وعدم سعيها للتحقيق فيه.
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مرفقات
مرفق 1

صورة من محضر الضبط الرسمي على بالل فرحات المؤيد حكم اإلعدام فيه في قضية 
أجناد مصر بتاريخ 8 يونيو ٢٠14

صورة من محضر التحقيق مع بالل فرحات بتاريخ 9 يونيو ٢٠14  ويؤكد بأن تاريخ القبض عليه 
كان  من ثالث شهور
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مرفق 2

صورة من محضر التحقيق مع بالل فرحات المؤيد فيه حكم اإلعدام في قضية أجناد مصر 
في جلسة التحقيق بتاريخ 19 يونيو ٢٠14
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مرفق 3

عبد  المتهم سعد  جسد  بعموم  الواردة  اإلصابات  حول  الشرعي  الطب  تقرير  من  صورة 
الرؤوف والمحرر بتاريخ 16 يوليو ٢٠14
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مرفق 4

صورة من محضر التحقيق مع المتهم خالد صالح محمد نوفل حول واقعة تعذيبه على ذمة 
قضية وائل طاحون  بتاريخ 7 يونيو ٢٠1٥



إعدام مع وقف التنفيذ

38

مرفق 5

صورة من محضر التحقيق مع المتهم أسامة عبدالله منصور بتاريخ ٢7 مايو ٢٠1٥ يظهر 
خالله بدء النيابة التحقيق مع المتهم بدون حضور محامي
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مرفق 6

بتاريخ ٢4  التحريات لؤي مجدي عطية محمد  الضابط مجرى  التحقيق مع  صورة من محضر 
مارس ٢٠1٥
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مرفق 7

صورة من محضر التحقيق مع المتهم خالد رفعت عسكر حول ما تعرض له من تعذيب في 
قضية مقتل الحارس بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠14
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مرفق 8

صورة من محضر التحقيق مع المتهم أحمد الوليد السيد السيد الشال حول ما تعرض له 
من تعذيب في  قضية مقتل الحارس. بتاريخ 17 مارس ٢٠14
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مرفق 9

صورة من محضر التحقيق مع إبراهيم يحيي عبد الفتاح عزب حول ما تعرض له من تعذيب 
في قضية مقتل الحارس بتاريخ 3 أكتوبر ٢٠14.
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مرفق 10

صورة من محضر التحقيق مع المتهم أسامة عبدالله منصور حول ما تعرض له من تعذيب 
على ذمة قضية وائل طاحون بتاريخ ٢7 يوليو ٢٠1٥


