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مقدمة
يسلط هذا التقرير الضوء على أداء دوائر اإلرهاب خالل عام 2٠2٠ من خالل التركيز على 
حصر قرارات إخالء السبيل الصادرة عن تلك الدوائر، وكذلك قرارات استمرار الحبس، وأعداد 
الجلسات المنعقدة، وأعداد المتهمين، وأعداد القضايا المنظورة. كما يقدم التقرير تعليًقا 
بالقانون،  التزامها  ومدى  أمامها،  المعروضة  القضايا  نظر  في  الدوائر  هذه  سياسة  على 
فضاًل عن أسلوب تعاملها مع هيئات الدفاع. وتعتمد الجبهة في إصدار هذا التقرير على 
القرارات الرسمية الصادرة عن تلك الدوائر، والكشوفات الرسمية بأسماء المتهمين، والتي 
المعلومات  إدخال  ثم  ومن  إليها،  الوصول  من  الجبهة  والتوثيق في  الرصد  وحدة  تمكنت 

الواردة فيها إلى قواعد البيانات ذات الصلة.

أداء دوائر اإلرهاب خالل  الجبهة المصرية على متابعة  التقرير في إطار عمل  ويأتي هذا 
جلسات نظر تجديد حبس المحبوسين احتياطًيا أمام غرفة المشورة، والذي كانت الجبهة قد 

بدأته بإصدار تقرير "يعاقبونك قبل إدانتك". 

https://egyptianfront.org/ar/2020/05/punishment-before-conviction-ar/?fbclid=IwAR3gX90X6DwALQT_NWQIfK0jq2rEGrN9_rhJr5KU4cNP2VgaxqSED3gp1pc
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إجمالي عام 2020 
رصدت الجبهة المصرية عدد من التغيرات التي طرأت على تشكيل بعض دوائر اإلرهاب 

على مدار عام 2٠2٠، في حين ظلت بعض الدوائر األخرى بنفس تشكيلها األولي.

الدائرة 1 ظلت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي طوال العام، وينوب عنه 
في نظر بعض جلسات التجديد العضو اليمين المستشار رأفت زكي. 

الدائرة 2 أيًضا ظلت برئاسة المستشار معتز خفاجي طوال العام.

تغيرت في شهر  الضمراني،  المستشار شبيب  برئاسة  كانت  والتي   3 الدائرة 
فبراير لتصبح برئاسة المستشار خالد هاشم حتى النصف الثاني من عام 2٠2٠، 

قبل أن تتغير مرة ثانية وتصبح برئاسة المستشار محمد كمال عبد الستار. 

الدائرة 5 ظلت برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني خالل النصف األول من 
عام 2٠2٠، وفي النصف الثاني طرأت بعض التغيرات على الدائرة حيث أصبح 
والدائرة  العال،  أبو  المستشار عصام  برئاسة  5 ب  الدائرة  دائرتين،  منها  يتفرع 
أ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وينوب عنه في بعض جلسات   5

التجديد العضو اليمين المستشار وجدي عبد المنعم.

الدوائر  فيها  نظرت  جلسة،   114 االرهاب  دوائر  أمام  انعقد   2020 عام  مدار  وعلى 
الجبهة  أمر حبس 20,998 متهم على األقل، باإلضافة إلى 4 جلسات لم تستطع 
الوصول إلى أعداد المتهمين فيها. حيث توزع هؤالء المتهمين على 2,581 قضية 
على األقل. وأصدرت دوائر اإلرهاب على مدار عام 2020 قرارات بإخالء سبيل ما ال 
يقل عن 758 متهم، بنسبة ال تتجاوز الـ 3.6% من إجمالي أوامر تجديد الحبس، ناهيك 
عن تعرض عدد من هؤالء المخلي سبيلهم للتدوير وإعادة الحبس في قضايا جديدة.
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المستشار محمد سعيد الشربيني رئيس الدائرة الخامسة هو أكثر مستشار عقد 
جلسات في عام 2٠2٠ بمجموع 39 جلسة على مدار العام. 

 2٠2٠ عام  في  المنظورة  القضايا  من  عدد  أكبر  الخامسة  الدائرة  نفس  نظرت 
بواقع 9٠9 قضية على مدار العام، ويليها الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز 

خفاجي بمجموع 745 قضية على مدار عام 2٠2٠.

كانت الدائرة الخامسة أيضا برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني هي أكثر 
دائرة ُعرض أمامها عدد متهمين في عام 2٠2٠ بمجموع 6647 على مدار العام.

كانت الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي هي أكثر دائرة قامت بإخالء 
 512 سبيل  إخالء  بمجموع   2٠2٠ عام  خالل  أمامها  معروضين  متهمين  سبيل 

متهم. 

قامت  دائرة  أكثر  هي  الشربيني  سعيد  محمد  برئاسة  الخامسة  الدائرة  كانت 
جلسة   21 الدائرة فى  أصدرت  حيث   ،2٠2٠ عام  خالل  المتهمين  حبس  بتجديد 

قرارها باستمرار حبس جميع المتهمين المعروضين.
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النصف األول من عام 2020 
رصدت الجبهة المصرية أداء دوائر اإلرهاب في النصف األول من عام 2٠2٠، والذي عقدت 
فيه هذه الدوائر 49 جلسة موزعين على 5 أشهر فقط، وذلك قبل أن يتوقف انعقاد جلسات 
تجديد الحبس لمدة شهر ونصف بداية من 17 مارس وحتى 3 مايو، بدعوى مواجهة انتشار 
حبس  بتجديد  قرارات  إصدار  اإلرهاب  دوائر  استكملت  الفترة  كورونا. وطوال هذه  فيروس 
المتهمين على األوراق، دون حضورهم أمام المحكمة. ونظرت دوائر اإلرهاب خالل 49 جلسة 
أمر حبس 8311 متهم على األقل، باإلضافة إلى جلستين لم تستطع الجبهة الوصول إلى 
أعداد المتهمين الحاضرين فيها، موزعين على 12٠6 قضية، وأصدرت في هذه الفترة قرارات 

بإخالء سبيل 122 متهم.

منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا فى مصر، نجد أن موقف دوائر اإلرهاب لم يختلف كثيًرا 
عن موقف الجهات األمنية التي تتعامل بعدائية ضد كل من يقوم بنشر أى خبر عن الوضع 
في ظل انتشار الوباء، وبدًل من التوجه نحو اإلفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطًيا كما 
فعلت دول عدة، أكدت دوائر اإلرهاب على عدائها وموقفها غير المحايد من المتهمين، ألنه 
مع ارتفاع وتيرة القبض على متهمين جدد، استمرت دوائر اإلرهاب فى التجديد للمتهمين 
دون حضورهم من محبسهم مع ارتكاب العديد من المخالفات اإلجرائية للقانون، دون األخذ 
فى العتبار الظروف الصحية للعديد من المتهمين وخاصة كبار السن، ناهيك عن استمرار 

حبس بعض المتهمين رغم تجاوز مدة الحبس الحتياطى أو سقوط حبس بعضهم.

ولم  المحبوسين،  المتهمين  حياة  على  اإلرهاب،  دوائر  رؤساء  المستشارون  يحرص  لم 
بل  احتياطًيا،  المحبوسين  بين  انتشار فيروس كورونا  الحد من  يتخذوا قرارات تساهم في 
أصرت دوائر اإلرهاب على اتباع نمط واحد تقريًبا مع جميع المتهمين، وهو عدم الطالع على 
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أوراق القضايا أو بحث المواقف القانونية المختلفة للمتهمين، فضاًل عن عدم اللتفات إلى 
دفوع المحامين في الجلسات القليلة التي ُسمح لهم فيها بالحضور  لتأتي قرارات الدوائر 

إما تجديد الحبس الحتياطي لمدة 45 يوًما، أو تأجيل نظر أمر مد الحبس لجلسة أخرى.

3 مايو هو تاريخ انعقاد أول جلسة لدوائر اإلرهاب في الربع الثاني من 2٠2٠، وذلك بعد 
إصدار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح قراره رقم 145 لسنة 2٠2٠ 
فى 2 مايو،  بمباشرة الدوائر الجنائية  عملها منذ األسبوع األول من شهر مايو وذلك للنظر 
فى أمر تجديد الحبس سواء فى استمرار الحبس أو إخالء السبيل طبًقا لظروف ومالبسات 
كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم، ورغم أن صدور هذا القرار قانوني شكاًل، إل 
أن محتواه مخالف لقانون اإلجراءات الجنائية  رقم 15٠ لسنة 195٠ والذي نصت مواده  136 

و143 على:

” يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة 
العامة ودفاع المتهم ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة 
إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، واألسباب التي بني عليها األمر. ويسري 
حكم هذه المادة على األوامر التي تصدر بمد الحبس االحتياطي، وفقًا ألحكام 

هذا القانون”. 

“ إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس االحتياطي زيادة على ما هو 
مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة األوراق 
بعد  أمرها  لتصدر  المشورة  غرفة  المستأنفة منعقدة في  الجنح  إلى محكمة 
سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة ال تزيد كل منها 
عن  اإلفراج  أو  ذلك  التحقيق  مصلحة  اقتضت  إذا  يومًا  وأربعين  خمسة  على 

المتهم بكفالة أو بغير كفالة”.

من المستقر عليه أن نصوص القانون  لها صفة أقوى من القرارات، إل أنه فى حال اعتبار 
الستثناء  هذا  فإن  استثنائي،  ظرف  نتاج  هو  الستئناف  محكمة  رئيس  من  الصادر  القرار 
أعطى دوائر اإلرهاب الحق فى اإلخالل بحقوق المتهمين، وذلك بالبت في أمرهم  بالحبس 
أو بإخالء السبيل دون حضورهم. وبالنظر لتوجه دوائر اإلرهاب منذ عودتها فى 3 مايو 2٠2٠ 
دون  المتهمين  حبس  استمرار  إما  موقفين  سوى  تتخذ  لم  األحيان  أغلب  في  أنها  يتضح 
سماع مرافعة الدفاع، أو تأجيل النظر فى أمر مد الحبس الحتياطى مع ارتكاب العديد من 

المخالفات اإلجرائية التى نص عليها القانون ويأتى ذلك فى عدة أوجه:

أوًل: باشرت دوائر اإلرهاب عدد من جلسات التجديد دون حضور المتهمين من 
قرارها  وجاء  دفاعه  وإبداء  الدائرة  أمام  بالمثول  لدفاعهم  السماح  أو  محبسهم 
باستمرار حبس المتهمين 45 يوًما وذلك بالمخالفة لنص المواد 136 و143 من 
قانون اإلجراءات الجنائية واللتان تنصان على سماع دفاع أو أقوال المتهم قبل 

استصدار أمر بحبسه احتياطًيا.

ثانًيا: فى جلسة 3 مايو 2٠2٠ والتى انعقدت برئاسة المستشار معتز خفاجى 
ذمة  على  محبوسين  متهًما   154 حق   فى  الحتياطى  الحبس  مد  أمر  لنظر 
وذلك   2٠2٠ مايو   1٠ لجلسة  التجديد  نظر  بتأجيل  الدائرة  قرار  15 قضية، صدر 
لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، دون األخذ فى العتبار المدة القانونية 
المنصوص عليها وهي 45 يوًما مما أدى بالتبعية إلى سقوط حبس المتهمين 

فى العديد من القضايا لتجاوز مدة الخمس وأربعين يوًما.

وحيث أن أخر جلسة تجديد حبس  كانت بتاريخ 15 مارس 2٠2٠ وتم التأجيل لجلسة 
3٠ مارس 2٠2٠ ولم تنعقد الدائرة وجاء التأجيل إدارًيا تباًعا حتى وصل إلى جلسة 
إخالء سبيلهم  أوجب  ما  وهو  يوًما   49 استمر  المتهمين  حبس  أن  أى  مايو   3

لسقوط مدة حبسهم احتياطًيا.
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السن  وكبار  الصحية  المتهمين  بعض  ظروف  اإلرهاب  دوائر  تراعي  لم  ثالًثا: 
قامت  حيث  كورونا   وباء  انتشار  ظل  فى  حبسهم  استمرار  عن  الناتج  والخطر 
الحبس  بتجديد  خفاجى   معتز  المستشار  برئاسة  إرهاب  جنايات  الثانية  الدائرة 
الحتياطى فى جلسة 4 مايو فى حق 556 متهما محبوسين على ذمة 45 قضية، 
دون حضور المتهمين من محبسهم أو سماع مرافعة الدفاع بالمخالفة لصحيح 
لم يتمكن دفاع  أو دفاعه وحتى  المتهم  أقوال  الذى يستوجب سماع  القانون 
المتهمين  أوراق  فحصها  حقيقة  على  والوقوف  الدائرة  مقابلة  من  المتهمين 

ومطالعة مواقفهم من عدمه.

رابًعا: مدة الحبس الحتياطي المنصوص عليها قانوًنا وهى سنتين، ما يعني 
المتهمين،  ولم تطبق  دوائر  إخالء سبيل  المدة، يستوجب  بانقضاء هذه  أنه 
اإلرهاب صحيح القانون حتى فى ظل انتشار فيروس يهدد سالمة المحبوسين 
فى ظل ظروف احتجاز سيئة. على سبيل المثال خالف المستشار محمد سعيد 
الشربينى رئيس الدائرة الخامسة  نص المادة 143 من قانون اإلجراءات الجنائية، 
القضايا 79 لسنة 2٠16 و 76٠  المحبوسين على ذمة  المتهمين  بتجديد حبس 
لسنة 2٠17 و441 لسنة 2٠18 و64٠ لسنة 2٠18 على الرغم من تجاوز أصحابها 
مدة السنتين المنصوص عليها قانوًنا، وقام المستشار معتز خفاجى فى أكثر 
و316   2٠17 لسنة   76٠ القضايا  ذمة  على  المتهمين  حبس  بتجديد  جلسة  من 

لسنة 2٠17 و828 لسنة 2٠17 و79 لسنة 2٠16، رغم انقضاء المدة القانونية.
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النصف الثاني من عام 2020 
رصدت الجبهة المصرية خالل النصف الثاني من عام 2٠2٠ أداء 6 دوائر إرهاب، عقدت هذه 
األقل،  أمر حبس 12687 متهم على  6 أشهر، ونظرت خاللها  65 جلسة على مدار  الدوائر 
باإلضافة إلى جلستان لم تستطع الجبهة الوصول إلى عدد المتهمين فيها، موزعين على 
1375 قضية على األقل، باإلضافة إلى جلسة واحدة غير معلوم عدد القضايا التي ُنظرت 

فيها، وأصدرت تلك الدوائر خالل 65 جلسة قرارات بإخالء سبيل 636 متهم.

لم تتغير سياسة عمل دوائر اإلرهاب فى النصف الثانى من عام 2٠2٠ عن النصف األول، 
ونتيجة  قراراتها،  إصدار  في  كأساس  المتهمين  حبس  تجديد  مبدأ  تنتهج  الدوائر  استمرت 
من  العديد  العام  من  الثاني  النصف  تخلل  الفترة  هذه  في  البرلمانية  النتخابات  إلجراء 
التعذرات األمنية التي يصعب على إثرها نقل المتهمين من محبسهم إلى الجلسات، رغم 

ذلك استمرت بعض الدوائر في تجديد حبس المتهمين على األوراق دون حضورهم.   

وقد طرأ على تشكيل الدوائر عدة تغييرات حيث ترأس الدائرة األولى فى نظر التجديدات 
الدائرة المستشار محمد شيرين  نيابة عن رئيس  الدائرة  المستشار رأفت زكى عضو يمين 
فهمى، ويشير محامون إلى أن زكي يعد أفضل من ناحية إصدار قرارات إخالء السبيل، لكن 
يظل عدد تلك القرارات محدود للغاية، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن عدد الجلسات التى انعقدت 
في دائرته كانت محدودة.  ومن المالحظ أيًضا في أداء زكي أنه  ل يعتمد في إصدار قراراته 
على معايير قانونية واضحة، حيث يمكن أن يخلى سبيل متهم ويحبس اآلخر رغم أن كالهما 
موجه لهما ذات التهامات على ذمة نفس القضية، ويعتمد زكي بشكل أساسي في إصدار 

قراراته على مطالعة تحريات األمن الوطنى. 
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وحتى نهاية شهر نوفمبر تصدرت الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجى والدائرة 
الخامسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى نظر التجديدات، ومن المالحظ أن سلوك 
هذه الدوائر لم يختلف عن النصف األول، حيث استمرت في مخالفة القانون عن طريق تجديد 
حبس المتهمين على األوراق رغم عدم وجودهم، ولم تطبق أيًضا القانون فى حق المتهمين 
الذين تجاوز حبسهم مدة الحبس الحتياطي المنصوص عليها قانونا، كما لم تبحث أوراق 
المتهمين الذين تم تدويرهم على قضايا جديدة بعد إخالء سبيلهم بالفعل. وفي المجمل 
لم تعط الدائرتان الدفاع حقه في إبداء دفوعه أو التحدث مع المتهمين فى حال تواجدهم 
بالجلسة، بل لم تتأكد المحكمة من وجود المتهمين من عدمه، وقررت تجديد حبس المتهمين 

حضوريا حتى ولو لم يتم إحضارهم من محبسهم إلى المحكمة. 

ويظهر الطابع المزاجي بشكل واضح على دائرة معتز خفاجى فهي تخضع لمزاج القاضى 
ل لنصوص القانون وتطبيقه، حيث يصدر القاضي بشكل عشوائي مرة أو مرتين فى العام 
قرار بإخالء سبيل جميع المتهمين المعروضين أمامه في الجلسة. تكررت هذه الحادثة فى 
جلسة 3 / 11 / 2٠2٠ وأصدر خفاجي قرارا بإخالء سبيل 468 متهما، ثم فى اليوم التالى جدد 
حبس جميع المعروضين رغم تطابق ظروفهم وأوضاعهم القانونية مع المخلى سبيلهم فى 
الجلسة السابقة، كما أنهم جميًعا محبوسين على ذمة نفس القضية. ول يسمح خفاجي 
للمتهمين بالخروج من القفص أو التحدث معهم إل في حالت نادرة، كذلك يصادر حق الدفاع 

في إبداء دفوعه ول يلتزم بأقصى مدة للحبس الحتياطى فى إصدار قراراته.

الحبس  تجديدات  نظر  فى  متخصصة  جديدة  دائرة  تشكيل  تم  نوفمبر  شهر  نهاية  وفى 
 15 الدائرة  في  السابق  اليمين  عضو  الستار  عبد  كامل  محمد  المستشار  وترأسها  فقط، 
إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامى، ثم عضو يمين الدائرة 29 جنايات إرهاب برئاسة 
المستشار أسامة الرشيدي، وباشرت الدائرة الجديدة جلسات تجديد الحبس الحتياطي لجميع 
القضايا ذات الطابع السياسي المعروضة على جميع النيابات وكانت أول جلسة لها بتاريخ 

.2٠2٠ / 11 / 22

ولم تنتهج هذه الدائرة نهجا مخالف لنهج الدوائر األخرى، مع نهاية العام اتفق محامون عدة 
أنها دائرة ضعيفة وغير مستقلة، حيث  الدائرة على  أمام تلك  بالدفاع عن موكليهم  قاموا 
تتأثر بشكل واضح برأي النيابة العامة فى إصدار قرارها، وتعتمد على تحريات األمن الوطني 
كدليل كافي لحبس المتهمين ول تطالع باقي أوراق القضايا، كما ل تلتزم الدائرة بنصوص 
القانون فى تحديد مدة الحبس الحتياطى. ول تبذل الدائرة جهدا للتأكد من وجود المتهمين 
وحضورهم إلى الجلسة، فيثبت القاضي حضور المتهمين وفقا لتأكيد ونفي الجهاز األمني 
الموجود في المحكمة. وقد ثبت في أكثر من جلسة عدم وجود المتهمين، بينما أكد القاضي 
على حضورهم، ونتيجة لذلك قامت مشادات حادة بين هيئات الدفاع والمحكمة. وفي أكثر 
من جلسة أيًضا أبدى المحامون اعتراضهم على طريقة عمل الدائرة ومخالفتها للقانون، حتى 
طلب أحد المحامين رد الدائرة فى نظر تجديد الحبس الخاص بموكله، إل أن القاضي رفض 

طلب الرد، فقرر الدفاع النسحاب من أمام الدائرة.

قرار  الدائرة  أصدرت  بالقانون،  عبثها  تؤكد  كما  الدائرة  استقاللية  عدم  تؤكد  واقعة  وفي 
بإخالء سبيل المتهمة سمية ماهر أحمد حزيمة المحبوسة احتياطيا لمدة وصلت إلى ثالث 
سنوات وثالثة أشهر على ذمة القضية 955 لسنة 2٠17 حصر أمن دولة عليا، وكان القرار قد 
صدر بالمواجهة وصرح القاضي للمتهمة والدفاع بأنه قد قام بإخالء سبيلها بتدابير احترازية، 
إل أنه عندما ذهب المحامون للتأكد من القرار فى النيابة وجدوا أن القاضى عدل عن قراره 

وقام بتجديد حبسها 45 يوما.
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خاتمة
ل يزال أداء دوائر اإلرهاب في نظر تجديدات الحبس المعروضة أمامها يعصف بكثير من 
ضمانات المحاكمة العادلة، يظهر ذلك في إصرار أعضاء تلك الدوائر على مخالفة القانون 
وإصدار قرارات، على مدار عام 2٠2٠، بتجديد حبس المتهمين الذين تجاوزت مدد حبسهم مدد 
الحبس الحتياطي المقررة قانوًنا. إلى جانب ذلك، فإن تلك الدوائر تسلب المتهمين حقهم 
كثيرة، كما استعرض  أحيان  بالوكالة، ففي  أو  الدفاع عن نفسهم باألصالة  الدستوري في 
ل  فهي  وبالتالي  األساس،  من  الجلسات  إلى  الحضور  من  المتهمين  يتمكن  ل  التقرير، 
تستمع إليهم على اإلطالق، وفي نفس الوقت ل تعطي هذه الدوائر هيئات الدفاع متسع 

حتى يتمكنوا من إبداع الدفوع والتحدث مع موكليهم.
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