
اســــــــتــــــــخــــــــدام مــــــحــــــاكــــــم أمــــــــــــن الـــــــــــدولـــــــــــة طــــــــــــوارئ 
فـــــــــــــي الـــــــــمـــــــــاحـــــــــقـــــــــة الــــــــقــــــــضــــــــائــــــــيــــــــة لــــــنــــــشــــــطــــــاء 
ــان ــ ــســ ــ ــ ــوق اإلن ــ ــقــ ــ ــيــــن ومـــــدافـــــعـــــيـــــن عـــــــن حــ ــيــ ــاســ ــيــ ســ

 رئـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــس
بــــــــــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــــــــة
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض



اســــــــتــــــــخــــــــدام مــــــحــــــاكــــــم أمــــــــــــن الـــــــــــدولـــــــــــة طــــــــــــوارئ 
فـــــــــــــي الـــــــــمـــــــــاحـــــــــقـــــــــة الــــــــقــــــــضــــــــائــــــــيــــــــة لــــــنــــــشــــــطــــــاء 
ــان ــ ــســ ــ ــ ــوق اإلن ــ ــقــ ــ ــيــــن ومـــــدافـــــعـــــيـــــن عـــــــن حــ ــيــ ــاســ ــيــ ســ

 رئـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــس
بــــــــــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــــــــة
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض



رئيس بدرجة قاض
استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ يف املالحقة القضائية لنشطاء 

سياسيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان

تقرير صادر عن
الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان

www.egyptianfront.org
info@egyptianfront.org

Kounicova 42, Brno, 60200,
Czech Republic

+420 773 213 198

جميع حقوق الطبع والنرش لهذه املطبوعة محفوظة
مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي، النسبة-بذات الرخصة، اإلصدار: 4.0،

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

August, 2022



المحتويات

مقدمة................................................................................................................ 5

منهجية التقرير................................................................................................... 7

بروفايالت قضايا أمن الدولة طوارىء محل تحليل التقرير..................................... 8
قضية الباحث أحمد سمري.................................................................................................... 8
قضية األمـــــــــل............................................................................................................... 9
قضية محمد الباقر وعالء عبد الفتاح................................................................................... 9
10 ................................................ قضية السيايس عبد املنعم أبو الفتوح ومحمدالقصاص
قضية التنسيقية املرصية.................................................................................................. 11
12 ...................................................................................................................... قضية الجوكر
قضية السيايس يحيى حسني عبد الهادي......................................................................13
قضية الباحث باتريك ذىك..................................................................................................13
قضية السيايس ممدوح حمزة.......................................................................................... 14

ـــن  ـــم أم ـــم لمحاك ـــون المنظ ـــكاليات القان ـــور وإش ـــول تط ـــرة ح ـــل األول:  نظ الفص
15 ............................................................................................... الدولة طــــوارئ
تطور القانون املنظم ملحاكم أمن الدولة طوارئ.......................................................... 15
إشكاليات القانون املنظم ملحاكم أمن الدولة طوارىء................................................. 17
أوال: التعدي عىل استقالل القضاء................................................................................................................... 17
ثانيا: حرمان املتهم من املثول أمام قاضيه الطبيعي................................................................................. 18
ثالثا: حظر الطعن عىل األحكام وسلب حق التقاىض عىل درجتني............................................................... 18
رابعا: التظلم من أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ ..................................................................................... 19
خامسا: األثر الرجعي لقانون الطوارئ............................................................................................................20
سادسا: األثر املمتد لقانون الطوارئ.............................................................................................................20

الفصـــل الثانـــي: انتهـــاكات فــــي محاكمــــات أمــــن الدولة طـــوارئ لقضايا النشـــطاء 
21 ..................................................... السياسـيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
إحاالت غري قانونية للمحاكمةتسمح باملعاقبة عىل الجرم مرتني................................... 21
مكان انعقاد املحاكمة والتواجد األمني داخل املحكمة................................................. 23
25 ................................................................................... االخالل بحق الدفاع أثناء املحاكمة
26 ........................................................................................ أوال: تقييد الحصول عىل نسخة من أوراق القضايا
ثانيا: تقييد السامح للمتهمني بالحديث إىل املحكمة.................................................................................. 27
ثالثا: تقييد وعدم االستجابة لطلبات الدفاع.................................................................................................... 29
رابعا: تقييد ورفض إحضار الشهود.................................................................................................................. 31
خامسا: رفض الدفوع بعدم الدستورية......................................................................................................... 32

خاتمة وتوصيات................................................................................................. 35

مرفقـــات.......................................................................................................... 37



5

رئيس بدرجة قاض

مقدمة

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  العديد  مامرسة  يف  املرصية  السلطات  تستمر 
اإلنسان  بفئاته املختلفة من مدافعني عن حقوق  التي تستهدف املجتمع املدين 
املعارضني  قمع  ىف  أدواتها  من  السلطات  طورت  سياسيني.  ونشطاء  وصحفيني 
سنوات  التسع  مدار  وعىل  االحتجاز،  قيد  ممكنة  فرتة  أطول  عليهم  اإلبقاء  بغرض 
املاضية تم استحداث الكثري من املامرسات واألساليب الستهداف نشطاء املجتمع 

املدين، منها عىل سبيل املثال التدوير عىل ذمة قضايا جديد، واملتابعة األمنية.

منذ عام 2019 انترشت مامرسة التدوير، كإحدى الوسائل التي تستخدمها األجهزة 
األمنية مبشاركة النيابة العامة يف قمع املعارضني السياسيني. يتخذ التدوير أشكال 
كثرية، كلها تحت إطار الحبس االحتياطى، ومؤخًرا قامت نيابة أمن الدولة العليا ىف 
نسخ  إجراء  وهو  جديد  شكل  واستحداث  التدوير،  أشكال  بتطوير   2021 عام  منتصف 
السجون،  ىف  األشخاص  بقاء  وضامن  االحتياطي،  الحبس  دائرة  من  هروبا  القضايا 

مبوجب أحكام نهائية.

املعتقلني  بإحالة  وقامت  البالد  يف  املعلنة  الطوارئ  حالة  السلطات  استغلت 
عىل ذمة قضايا رأي، بعد تجاوزه بعضهم مدة الحبس االحتياطى املنصوص عليها 
 162 رقم  القانون  ىف  عليها  املنصوص  طوارئ  الدولة  أمن  محاكم  إىل  قانونا، 
أمام  ترتب عليه حرمان األفراد من املحاكمة  الطوارئ، مام  لسنة 1958 بشأن حالة 
قاضيهم الطبيعى واملحاكمة أمام قضاء استثنايئ عادة ال يتمتع هؤالء األفراد فيه 
مبحاكامت عادلة. قامت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة هؤالء األفراد إىل املحاكمة 
سواء عن طريق نسخ صورة من القضايا إىل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، أو إحالة 

القضايا إىل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

النشطاء  مواجهة  يف  الطوارئ  قانون  استخدام  يف  توسع   2021 عام  شهد 
السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، حيث أحالت نيابة أمن الدولة خالل النصف 

الثاين منه 5 قضايا رأي إىل محاكم أمن الدولة طوارئ.

كانت أوىل القضايا املحالة ملحاكامت أمن الدولة طوارئ هي قضية الباحث أحمد 
سمري الذى أحالته نيابة أمن الدولة للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ يف 
مايو 2021 بقضية منسوخة حملت رقم 877 لسنة 2021. ثم تبعت ذلك يف 14 يوليو 
والصحفي  العليمي  زياد  السابق  الربملان  وعضو  الحقوقي  املحامي  بإحالة   2021
رقم  تحمل  منسوخة  بقضية  وآخرين  فؤاد  هشام  العاميل  القيادي  مؤنس  حسام 
957 لسنة 2021 إىل محكمة أمن دولة طوارئ. وىف أغسطس من نفس العام أحالت 
واملحبوس  والحريات  للحقوق  املرصية  التنسيقية  قضية  العليا  الدولة  أمن  نيابة 
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فيها املحامية الحقوقية وعضوة مجلس حقوق اإلنسان السابقة هدى عبداملنعم 
طوارئ  الدولة  أمن  جنايات  محكمة  إىل  وآخرين  غنيم  عزت  الحقوقى  واملحامى 

بالقضية رقم 1552 لسنة 2018 بعد ما يقارب الثالث سنوات حبس احتياطي.

ويف سبتمرب 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح 
أمن  آخرين إىل محكمة جنايات  القصاص و23  القوية ونائبه محمد  رئيس حزب مرص 
الدولة طوارئ ىف القضية رقم 440 لسنة 2018. وقبل إلغاء حالة الطوارئ بأيام أحالت 
عبدالفتاح  عالء  واملدون  الباقر  محمد  الحقوقى  املحامى  العليا  الدولة  أمن  نيابة 
والصحفي محمد أكسجني املحكمة جنح أمن الدولة طوارئ بقضية منسوخة تحمل 

رقم 1228 لسنة 2021.

يف 12 أكتوبر 2021 نرش حساب رئيس الجمهورية عىل مواقع التواصل االجتامعى 
فيس بوك وتويرت قرار بإلغاء حالة الطوارئ ىف البالد بعد قرار فرضها ومدها 18 
مرة، وترتب عىل ذلك إيقاف إحالة القضايا، التي ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة 
العامة، إىل محاكم أمن الدولة طوارئ، بعدما متكنت السلطات من استخدام هذه 
املحاكامت املشكوك يف عدالتها ضد العديد من املعتقلني البارزين عىل ذمة قضايا 

رأي.
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منهجية التقرير

تسع  عىل  التقرير  هذا  كتابة  ىف  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  اعتمدت 
محادثات صوتية، متت كلها عرب االنرتنت، مع تسعة محامني قاموا بالدفاع عن معتقلني 
من  عدد  ذمتها  عىل  محبوس  قضايا،  تسعة  ىف  طوارئ  الدولة  أمن  محاكم  أمام 
املعارضني السياسيني، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وذلك ىف الفرتة من بداية 
من  الفرتة  ىف  املحادثات،  كافة  أجريت  التقرير.  هذا  كتابة  تاريخ  وحتى   2021 عام 
منتصف أبريل وحتى أول يونيو 2022، وتطرقت إىل سؤالهم عن التكييف القانوين 
إلحالة موكليهم للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، ومدى دستورية بعض 
النصوص القانونية ذات الصلة، وانتهاكات ضامنات املحاكمة العادلة التي متارسها 

هذه املحاكم، والدفوع القانونية التي قدموها، واألحكام الصادرة ضد موكليهم.

يستند التقرير أيًضا عىل فحص وتحليل األوراق الرسمية لـ 5 قضايا، قامت نيابة أمن 
الدولة العليا بإحالتها إىل محاكم أمن الدولة طوارئ يف الفرتة الزمنية من منتصف 
عام 2021 إىل ما قبل إلغاء حالة الطوارئ ىف 25 أكتوبر 2021.كام يستند التقرير عىل 
مطالعة ثالث مذكرات دفاع أودعها املحامون أمام دوائر جنح أمن دولة طوارئ أثناء 

تقدميهم للمرافعات.

املرصي،  الدستور  نصوص  بعض  دراسة  عىل  التقرير  يستند  ذلك  إىل  باإلضافة 
مكافحة  وقانون  العقوبات،  وقانون  الجنائية،  اإلجراءات  وقانون  الطوارئ،  وقانون 
املوجهة  واالتهامات  الطوارئ  قانون  نصوص  إشكاليات  لبحث  وذلك  اإلرهاب، 
الدولة طوارئ، واإلجراءات  أمن  أمام محاكم  السياسيني املحالني إىل  للمعارضني 
القانونية املنصوص عليها ىف قانون اإلجراءات الجنائية، ومدى توافقها مع قانون 

الطوارئ.

وأخريا استند التقرير عىل دراسة بعض املصادر من القانون الدويل مثل العهد 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واالتفاقية 
العفو  منظمة  عن  الصادر  العادلة  املحاكامت  ودليل  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية 

الدولية.
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بروفايالت قضايا أمن الدولة 
طوارىء محل تحليل التقرير

قضية الباحث أحمد سمير

رقم القضية: 877 لسنة 2021 حرص أمن دولة عليا، 774 لسنة   
2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع االول.1

عدد املتهمني: 4  
وإشاعات    أخبارا  والخارج  بالداخل  عمدا  إذاعة  االتهامات: 

كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد من شأنها إضعاف هيبة 
األمن  وتكدير  القوية  مبصالحها  واإلرضار  واعتبارها  الدولة 
حساباتهم  عرب  أذاعوا  بأن  الناس)  بني  الرعب  وإلقاء  العام 
واشاعات  اخبار  بوك  فيس  االجتامع  التواصل  موقع  عىل 
اتخاذ  وعدم  كورونا  وباء  بتفيش  ادعاءات  تضمنت  كاذبة 
الدولة التدابري االحرتازية ملواجهته، وقتل مسجونني داخل 
وتورط  القانون،  من  سند  دون  مواطنني  وحبس  السجون، 
الرعاية  تقديم  وعدم  رجينى،  جوليو  مقتل  ىف  الدولة 
الطبية الالزمة للمسجونني وتردي أوضاعهم، وبوجود عدد 

من املعتقلني بالسجون.
الدائرة: محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التجمع األول.  
مكان االنعقاد: محكمة القاهرة الجديدة الكلية.  
األحكام: السجن ملدة 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، وبعد إعادة املحاكمة يف القضية   

تم الحكم عليه بالسجن ثالث سنوات يف يوليو 2022، وأفرج عنه بعفو رئايس يف 
نفس الشهر.

التواجد األمنى املكثف ىف قاعة املحكمة، وإحضار املتهم تحت    أبرز االنتهاكات:  
حراسة مشددة، رفضت املحكمة طلب الدفاع بالحصول بسامع شهود اإلثبات.

1    انظر املرفق 1

أحمد سمري
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قضية األمـــــــــل

مرص    طوارئ  دولة  أمن  جنح   2021 لسنة   957 القضية:  رقم 
القدمية واملقيدة برقم 1625 حرص أمن دولة عليا.

االسم االعالمى: قضية االمل  
عدد املتهمني: 6  
وبيانات    أخبارا  والخارج  بالداخل  عمدا  إذاعة  االتهامات: 

حول  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  كاذبة   وإشاعات 
األوضاع الداخلية للبالد.

الدائرة: محكمة جنح أمن دولة طوارئ مرص القدمية.  
مكان االنعقاد: محكمة جنوب القاهرة.  
العليمى    زياد  من  كل  مبعاقبة  املحكمة  قضت  االحكام: 

مؤنس  وحسام  فؤاد  وهشام  سنوات،  خمس  بالسجن 
بالسجن 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه وباقي املتهمني غيابياً 
بالحبس ثالث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 500 جنيه. 
رئايس  عفو  يف  فؤاد  وهشام  مؤنس  حسام  عن  )أفرج 

يف أبريل ويوليو 2022(
أبرز االنتهاكات: التواجد األمنى املكثف ىف قاعة املحكمة، وإحضار املتهمني تحت   

حراسة مشددة، رفضت املحكمة طلب الدفاع بالحصول عىل نسخة من أوراق القضية، 
عىل  الدستورية  الطعون  تقبل  مل  اإلثبات،  شهود  سامع  الدفاع،  لطلب  تستجيب  مل 

بعض مواد قانون الطوارئ.

قضية محمد الباقر وعالء عبد الفتاح

طوارئ،    دولة  أمن  جنح   2021 لسنة   1228 القضية:   رقم 
أمن  حرص   2019 لسنة   1356 رقم  القضية  من  واملنسوخة 

دولة عليا.
عدد املتهمني: 3  
مكان االنعقاد: محكمة القاهرة الجديدة الكلية.  
الدائرة: جنح أمن دولة التجمع االول.  
وبيانات    أخبارا  والخارج  بالداخل  عمدا  إذاعة  االتهامات: 

حول  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  كاذبة   وإشاعات 
األوضاع الداخلية للبالد.

مكان االنعقاد: محكمة القاهرة الجديدة الكلية.  
الدائرة: جنح أمن دولة التجمع االول.  
االحكام: السجن 5 سنوات للناشط عالء عبد الفتاح، و4 سنوات   

زياد العليمي

عالء عبد الفتاح
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الحقوقي  املحامي  من  لكل 
محمد  واملدون  الباقر  محمد 

رضوان )أكسجني( 
األمنى    التواجد  االنتهاكات:   أبرز 

املحكمة،  قاعة  ىف  املكثف 
حراسة  تحت  املتهمني  وإحضار 
الدفاع  متكني  عدم  مشددة، 
من  صورة  عىل  الحصول  من 
عليها،  اإلطالع  أو  القضية  أوراق 
الدفاع  لطلبات  االستجابة  عدم 
بأكملها، الحكم ىف القضية بعد 
العامة،  النيابة  مرافعة  سامع 

ودون سامع مرافعة الدفاع.

قضية السياسي عبد المنعم أبو الفتوح ومحمدالقصاص

طوارئ    دولة  أمن  جنايات   2021 لسنة   1059 القضية:  رقم 
أمن  حرص   2018 لسنة   440 برقم  واملقيدة  الخامس  التجمع 

دولة عليا.
عدد املتهمني: 25  
االتهامات: توىل  قيادة جامعة إرهابية وانضامم لجامعة   

مبارشة  بطريقة  والقيام  إرهابية  جامعة  ومتويل  إرهابية 
وتدريب  بإعداد  ارهابية  جرائم  ارتكاب  بقصد  مبارشة  وغري 
تدريبات  تلقى  التقليدية،  األسلحة  استعامل  عىل  أفراد 
وإحراز  حيازة  إرهابية،  جرمية  ارتكاب  بقصد  والتعليم 
مطبوعات تتضمن ترويج ألغراض جامعة إرهابية، إذاعة عمدا 
حول  كاذبة  إشاعات  و  وبيانات  أخبارا  والداخل  الخارج  ىف 
الرتكاب  مبارش  غري  بطريق  للبالد_الرتويج  الداخلية  األوضاع 
جرائم إرهابية بالقول، حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة 
حيازة وإحراز ذخائر مام تستعمل عىل األسلحة املششخنة، 

حيازة وإحراز أسلحة نارية غري مششخن )بندقية خرطوش(
برئاسة:    إرهاب  طوارئ  دولة  أمن  جنايات  الثالثة  الدائرة: 

املستشار محمد حامد، وجدى عبد املنعم عضو ميني، عىل 
عامرة عضو يسار، محمود زيدان عضو يسار

مكان االنعقاد: معهد أمناء الرشطة بطرة.  
األحكام:  

من:    لكل  عاًما   25 املؤبد  بالسجن  غيابيًا  الحكم  اوال:   
االخوان”،  جامعة  مرشد  بأعامل  “القائم  منري  ابراهيم 

محمد أكسجني

عبد املنعم أبو الفتوح

محمد القصاص

محمد الباقر
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محمد سيد، هاىن هشام، ضياء احمد، حسني يوسف، محمد جامل، لطفي السيد، 
حسام الدين عاطف، حسام عقاب، امين عقاب، احمد عقاب، عمرو صالح، محمود 

عبدالعزيز، محمد يارس، عطية عاشور 
عبداملنعم    عزت،  محمود  السيد  من:  لكل  عاًما   15 املشدد  بالسجن  الحكم  ثانيا: 

أبوالفتوح، مها سامل، أحمد عبد املنعم أبو الفتوح،  عمرو أحمد فهمي، أدهم 
قدرى مطاوع، عمر محمد ربيع، أحمد طه 

ثالثا: الحكم بالسجن10سنوات لكل من: محمد القصاص، معاذ نجاح الرشقاوي   
رابعا: اعتبار جامعة االخوان جامعة ارهابية واملحكوم عليهم ارهابيني   
خامسا: املراقبة لهم جميعا خمس سنوات  
سادسا: مصادرة املضبوطات، مع إلزام املحكوم عليهم باملصاريف  

قضية التنسيقية المصرية

رقم القضية: 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نرص ثان واملقيدة برقم   
1552 لسنة 2018 حرص أمن دولة عليا.2

االسم االعالمى: التنسيقية املرصية للحقوق والحريات.  
عدد املتهمني: 31.  
وحيازة    إرهابية،  لجامعة  االنضامم  إرهابية،  جامعة  قيادة  توىل  االتهامات: 

إمداد  األول،  االتهام  موضوع  الجامعة  ألغراض  ترويجا  تتضمن  وتسجيالت  مطبوعات 
ارتكاب جرمية من جرائم متويل اإلرهاب، استخدام  جامعة إرهابية مبعونات مالية، 
مواقع عىل شبكة املعلومات الدولية بغرض الرتويج لجامعة إرهابية بأن استخدموا 
حسابني عىل مواقع التواصل االجتامعى فيس بوك وتويرت وقناة مبوقع اليوتيوب 

تحت مسمى التنسيقية املرصية للحقوق والحريات بغرض الرتويج لألفكار مزعومة.
الرابعة جنايات إرهاب أمن الدولة طوارئ، برئاسة املستشار محمد سعيد    الدائرة: 

٢    انظر املرفق ٢

عائشة الشاطر محمد أبو هريرة هدى عبد املنعم عزت غنيم
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نبيل  محمد  غريب،  عيل  غريب  يسار  وعضو  العال،  أبو  عصام  ميني  وعضو  الرشبينى، 
شفيق عضو يسار.

مكان االنعقاد: معهد أمناء الرشطة بطرة.  
األحكام: مل يتم الحكم فيها حتى اآلن.  
وتشديدات    شديد،  أمنى  تواجد  مع  الرشطية،  أماكن  داخل  انعقاد  مكان  االنتهاكات: 

استجابة  عدم  بالحديث،  املتهمني  لجميع  السامح  عدم  التفتيش،  إجراءات  ىف 
لتجاوزهم  املتهمني  سبيل  وإخالء  القانون  بتطبيق  املتكرر  الدفاع  لطلب  املحكمة 
مدة الحبس االحتياطي املنصوص عليها قانونا، عدم السامح بزيارة األهايل، قيام 

املحكمة بتوجيه الشهود، أثناء استجوابهم. 

قضية الجوكر

رقم القضية: 653 لسنة 2021 جنايات   
االول   التجمع  طوارئ  الدولة  أمن 
 2019 لسنة   1357 برقم  واملقيدة 

حرص أمن دولة عليا.3
االسم االعالمى: الجوكر.  
عدد املتهمني: 103  
شأنه    من  تجمهر  تدبري  االتهامات: 

خطر  ىف  العام  السلم  جعل 
االعتداء  جرائم  ارتكاب  منه  الغرض 
رجال  عىل  والتأثري  األشخاص  عىل 
أعاملهم  أداء  ىف  العامة  السلطة 
الرتويج  والعنف،  القوة  باستخدام 
بطريق مبارش الرتكاب جرائم إرهابية 
عرب  مصورة  مقاطع  بإذاعة  وذلك 
املعلومات  بشبكة  اليوتيوب  موقع 

القائم  الحاكم  لنظام  مناهضة  بتجمهرات  املشاركة  عىل   تحريضا  تتضمن  الدولية  
لألفكار  الرتويج  بغرض  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  موقعني  استخدام  بالبالد، 
تجمهر  ىف  االشرتاك  إرهابية،  جرائم  ارتكاب  عىل  التحريض  إرهابية،  ألعامل  داعية 
خطر÷الرشوع  ىف  العام  السلم  جعل  شأنه  من  أشخاص  خمسة  من  أكرث  من  مؤلف 
ىف قتل املجنى عليهم حامدة سعيد سعد عىل، احمد اسامعيل عبد التواب، مؤمن 
القوة  السويس، استعامل  أمن  العامة لقوات  باإلدارة  محمد فهيم ضباط الرشطة 
والعنف مع موظفني عموميني و أشخاص مكلفني بخدمة عامة وهم ضباط ومجندي 
عموميني  موظفني  عىل  تعدوا  االربعني،  مبيدان  املتمركزين  السويس  أمن  قوات 
و أشخاص مكلفني بخدمة عامة ضباط ومجندى أمن السويس، عرضوا للخطر سالمة 
)سالح  تقليدية  اسلحة  وأحرزو  حازو  سريها،  وعطلوا  الربية  العامة  النقل  وسائل 

3    انظر املرفق 3
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خرطوش(، حيازة وإحراز ذخائر مام تستعمل عىل األسلحة النارية، حازو أسلحة بيضاء 
وأدوات تستخدم ىف االعتداء عىل األشخاص.

مكان االنعقاد: معهد أمناء الرشطة بطرة.  
مل يتم الحكم فيها حتى اآلن.  
االنتهاكات: مكان انعقاد داخل أماكن الرشطية، مع تواجد أمنى شديد، عدم السامح   

بتطبيق  املتكرر  الدفاع  لطلب  املحكمة  استجابة  عدم  بالحديث،  املتهمني  لجميع 
القانون وإخالء سبيل املتهمني لتجاوزهم مدة الحبس االحتياطي املنصوص عليها.

قضية السياسي يحيى حسين عبد الهادي

رقم القضية: 558 لسنة 2021 جنح مدينة نرص ثان طوارئ أمن   
دولة  واملقيدة برقم 210 لسنة 2019 حرص أمن دولة عليا.4

عدد املتهمني: 1.  
حول    كاذبة  أخبار  والخارج  بالداخل  عمدا  أذاع  االتهامات: 

موقع  عىل  حسابه  عرب  نرش  بأن  للبالد  الداخلية  األوضاع 
التواصل االجتامعى فيس بوك مقاال بعنوان هى ثورة وان 

انكرها لص او رئيس.
الدائرة: جنح أمن دولة طوارئ مدينة نرص ثان.  
مكان االنعقاد: محكمة مدينة نرص الجزئية.  
يف    رئايس  بعفو  عنه  )أفرج  سنوات.  أربع  الحبس  الحكم: 

يونيو 2022(

قضية الباحث باتريك ذكى

رقم القضية: 1086 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ  
مكان االنعقاد: محكمة جنايات املنصورة  
عدد املتهمني: 1.  
االتهامات: نرش أخباراً وبيانات كاذبة بغرض ترويج الشائعات   

موقع  خالل  من  ورموزها  الدولة  مؤسسات  ضد  والتحريض 
التواصل االجتامعي فيسبوك

األحكام: القضية قيد املحاكمة، وتم إخالء سبيل باتريك مع   
استمرار محاكمته يف ديسمرب 2021

٤    انظر املرفق ٤

يحيى حسني عبد الهادي

باتريك ذيك
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قضية السياسي ممدوح حمزة

استئناف    نيابة  تحقيق  حرص   2017 لسنة   31 القضية:  رقم 
دولة  أمن  القاهرة  وسط  كىل   2020 لسنة   2 القاهرة، 

طوارئ.5
عدد املتهمني: 1.  
وهى    إرهابية  جرمية  إرتكاب  عىل  التحريض  االتهامات: 

شأنهم  من  اللذين  والتهديد  والعنف  القوة  استخدام 
ومصالحه  املجتمع  سالمة  وتعريض  العام  بالنظام  اإلخالل 
بأن نرش مشاركة عرب حسابه الشخىص لدى موقع  للخطر، 
الوراق  جزيرة  أهايل  )اىل  تويرت  االجتامعى  التواصل 
متسكوا بحقوقكم وال تخضعوا ملن يبيع األرض لقد دافعنا 
عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم االحتالل _ىف االتحاد 
من  العامة  السلطة  وعرقلة  منع  بغرض  ذلك  وكان  قوة( 

كاذبة بسوء  أخبار  أثر، نرش  التحريض  ينتج عن ذلك  القيام بعملها ومقاومتها، ومل 
قصد من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الرضر باملصلحة العامة واملتمثلة ىف 

التغريدة املنشورة عىل حسابه الشخىص تويرت بتاريخ 23 اغسطس 2017 
الدائرة: األوىل جنايات إرهاب، برئاسة املستشار محمد شريين فهمى، وعضوية كال   

من رأفت زىك حسني، حسن السايس، طارق محمود حسن، حسام الدين فتحى امني، 
طارق عبد الستار درة.

مكان االنعقاد: معهد أمناء الرشطة بطرة.  
الحكم: الحبس ملدة 6 أشهر وإدراكه عىل قوائم الكيانات اإلرهابية.  

5    انظر املرافق ٤

ممدوح حمزة
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 الفصل األول

نظرة حول تطور وإشكاليات القانون 
المنظم لمحاكم أمن الدولة طــــوارئ

صدر قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بقرار من رئيس الجمهورية وقتها جامل 
عبد النارص، ونرش ىف الجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمرب لسنة 6،1958 تضمن القانون 
رئيس  وصالحيات  رسيانها،  ومدة  البالد،  يف  الطوارئ  حالة  تنظم  مادة  عرشين 
الدولة  أمن  محكمة  عىل  النص  أيضا  القانون  وشمل  املدة.  هذه  خالل  الجمهورية 
الطوارئ  قانون  ويعد  وأنواعها.  تشكيلها،  وكيفية  اختصاصاتها،  حدد  حيث  طوارئ 
من القوانني اإلجرائية، لكنه استثنايئ ينظم فقط اإلجراءات املتبعة أثناء فرض حالة 
الطوارئ يف البالد وفقا للحاالت املنصوص عليها ىف املادة األوىل منه مثل حالة 
الحرب، أو حدوث اضطرابات داخلية، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء. ورسيان القانون 
تعد  طوارئ  الدولة  أمن  محاكم  فإن  وبالتبعية  الطوارئ،  حالة  رسيان  مبدة  مرتبط 
محاكم استثنائية تختص بنظر الجرائم املرتكبة أثناء فرض حالة الطوارئ، وتتبع ىف 
بديال لإلجراءات املنصوص عليها ىف  القانون،  اإلجراءات املنصوص عليها ىف  ذلك 

قانون اإلجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950∙7

تطور القانون المنظم لمحاكم أمن الدولة طوارئ

ورد النص عىل محاكم أمن الدولة طوارئ وتشكيلها واإلجراءات املتبعة بها ىف 
العرشين.  وحتى  السادسة  املادة  من  وذلك   1958 لسنة   162 رقم  الطوارئ  قانون 
عىل  طرأ  تعديل  آلخر  ووفقا  والجزئية،  العليا،  نوعني،  إىل  املحاكم  القانون  قسم 
القانون املنظم ملحاكم أمن الدولة طوارئ مبوجب قرار رئيس الوزراء رقم 840 لسنة 
2017، جاء النص "تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية باملحكمة االبتدائية من 
أحد قضاة املحكمة وتختص بالفصل يف الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة 
أو بإحدى هاتني العقوبتني. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا مبحكمة االستئناف من 

اعتيادي،  غري  ب  مكرر   ٢9 عدد  الطوارئ،  حالة  بشأن   1985  /16٢ رقم  قانون  بإصدار  املتحدة  الجمهورية  رئيس  قرار      6
https://manshurat.org/node/12875 .الجريدة الرسمية، القاهرة، ٢8 سبتمرب، 1958 منشورات قانونية

7    قانون رقم 50 لسنة 1950 املعدل بالقانون رقم 189 لسنة ٢0٢0، بشأن اإلجراءات الجنائية، منشورات قانونية.
https://manshurat.org/node/14676 
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ثالثة مستشارين وتختص بالفصل يف 
بعقوبة  عليها  يعاقب  التي  الجرائم 
رئيس  التي يعينها  الجناية والجرائم 
أيا  مقامه  يقوم  من  أو  الجمهورية 
ويقوم  لها.  املقررة  العقوبة  كانت 
أمن  محاكم  أمام  الدعوى  مببارشة 
الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة".

القضاة  وجود  القرار  هذا  ألغى 
املخصصة  الدوائر  ىف  العسكريني 
ليصبح  طوارئ  الدولة  أمن  ملحاكم 
أمن  ملحاكم  الحاىل  التشكيل 
الدولة من قضاة مدنيني فقط، حيث 
املعدلة  األوىل  مادته  يف  جاء 
أمن  مبحكمة  للجلوس  "يعني 
والجزئية،  العليا،  طوارئ  الدولة 
السابعة  املادة  ىف  إليها  املشار 
 ،1985 لسنة   162 رقم  القانون  من 
جميع   2017 أبريل   10 من  اعتبارا 
ومستشارى  ونواب  رؤساء  السادة 
االستئناف، وجميع السادة الرؤساء 
من الفئتني )أ.ب( والقضاة باملحاكم 
الجرائم  ىف  للنظر  وذلك  االبتدائية 

املبينة بالقانون املذكور".8

رئيس  من  بقرار   2017 أبريل  يف  جديد  من  الطوارئ  حالة  فرض  مع  وتزامنا 
الجمهورية بعد تفجري كنيستي مارجرجس ىف مدينة طنطا ومارمرقس ىف مدينة 
اإلسكندرية،9 عادت محاكم أمن الدولة طوارئ للعمل من جديد مع توسع كبري ىف 
القرار  الجرائم املنظورة أمامها، بعضها مرتبط بقوانني مقيدة للحريات، حيث صدر 
مادته  ىف  ونص  الطوارئ،  قانون  بتعديل  الوزراء  رئيس  من   2017 لسنة   2198 رقم 
طبقا  املشكلة  طوارئ  الدولة  أمن  محاكم  إىل  العامة  النيابة  "تحيل  عىل  األوىل 
التجمهر  التالية:  بالقوانني  عليها  املنصوص  الجرائم   1958 لسنة   162 رقم  للقانون 
والعقوبات، التسعرية الجربية، واألسلحة والذخائر والحفاظ حرمة أماكن دور العبادة، 
)التظاهر(  السلمية  واملظاهرات  واملواكب  العامة  االجتامعات  ىف  الحق  تنظيم 

وتجريم االعتداء عىل حرية العمل وتخريب املنشآت، وقانون مكافحة اإلرهاب".10

8    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8٤0 لسنة ٢017، العدد 18، بشأن تعيني أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية )طوارئ(، 
الجريدة الرسمية، ٤ مايو ٢017.

االوسط،9  الرشق  صحيفة  أشهر،  ثالثة  ملدة  الطوارئ  حالة  بفرض  السيىس  الفتاح  عبد  الجمهورية  رئيس  قرار      9
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/04/09/egypt-sisi-state-emergency،2017،أبريل

10    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢198 لسنة ٢017، العدد 1٤، بشأن إحالة بعض الجرائم إىل محاكم أمن الدولة طوارئ، 
الجريدة الرسمية، 1٢ أكتوبر، ٢017.

تطور القانون المنظم 
لمحاكم أمن الدولة 
طوارىء في مصر

الــــــــطــــــــوارئ رقــــــــم 162  قــــــانــــــون 
محاكم  على  النص   :1958 لسنة 
وتشكيلها  ــوارئ  ــ طـ الـــدولـــة  أمـــن 

واإلجراءات المتبعة

ــة الــــــطــــــوارىء فــي  ــالــ ــــرض حــ فــ
أبريل 2017 بعد تفجير كنيستين

ــوزراء رقــــم 840  ــ ــ قــــرار رئــيــس الـ
القانون  على  تعديل   :2017 لسنة 
ــة  ــدولـ ــن الـ ــ الــمــنــظــم لــمــحــاكــم أمـ

طوارىء

1

2

3
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إشكاليات القانون المنظم لمحاكم أمن الدولة طوارىء

أوال: التعدي على استقالل القضاء

يعطي قانون الطوارئ الصالحية 
محاكم  بتشكيل  الجمهورية  لرئيس 
املتهمني  ملحاكمة  استثنائية 
حالة  فرض  أثناء  جرائم  بارتكاب 
ىف  الحق  وحده  ويعطيه  الطوارئ 
جانب  إىل  املحكمة،  قضاة  تعيني 
وغري  االستشارى  العدل  وزير  رأي 
امللزم، ويجعل القانون تبعية هذه 
املحاكم واإلرشاف عليها والتعقيب 
رئيس  سلطة  من  أحكامها  عىل 
وهو  حرصي،  بشكل  الجمهورية 
التنفيذية  للسلطة  تعديا  ميثل  ما 

عىل السلطة القضائية يهدد مبدأ الفصل بني السلطات واستقالل األخرية، وحيدتها، 
تتعلق  املحاكم  تلك  تشكيل  مسألة  يف  أخرى  إشكالية  تكمن  أحكامها.  واستقالل 
بالحق يف املساواة أمام القانون حيث يرشعن هذا القانون وجود وعمل املحاكم 

االستثنائية التي حظرها الدستور املرصي.

حظر الدستور املرصي املعدل عام 2019 ىف مادته رقم 97 املحاكم االستثنائية:

جهات  بتقريب  الدولة  وتلتزم  للكافة.  ومكفول  مصون  حق  "التقاىض 
أى  تحصني  ويحظر  القضايا،  يف  الفصل  رسعة  عىل  تعمل  و  التقاىض، 
عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه 

الطبيعى، واملحاكم االستثنائية محظورة."

تتعارض صالحيات رئيس الجمهورية يف قانون الطوارئ مع مبدأ سيادة القانون 
املنصوص عليه يف املادة 94 من الدستور:

للقانون،  الدولة  وتخضع  الدولة  يف  الحكم  أساس  القانون  "سيادة 
واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضامنات أساسية لحامية الحقوق 

والحريات."

وتتعارض أيًضا مع مبدأ استقالل القضاء املنصوص عليه يف الدستور املرصي يف 
مادته رقم 184:

لسلطة  ا
الــتــنــفــيــذيــة

القضائيـــة الســـلطة 

 الــــــــــســــــــــلــــــــــطــــــــــة الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــيــــــــة
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أنواعها  اختالف  عىل  املحاكم  تتوالها  مستقلة،  القضائية  "السلطة 
صالحياتها،  القانون  ويبني  للقانون،  وفًقا  أحكامها  وتصدر  ودرجاتها، 

والتدخل ىف شئون العدالة أو القضايا جرمية ال تسقط بالتقادم."

ثانيا: حرمان المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي

االستثنايئ  القضاء  أشكال  من  شكل  بطبيعتها  طوارئ  الدولة  أمن  محاكم  متثل 
الذي يتيح الفرصة للتعدى عىل حريات األفراد، حيث تحرم تلك املحاكم األشخاص من 

حقهم يف املثول أمام قاضيهم الطبيعي، الحق املكفول يف الدستور املرصي.

عرف مؤمتر الجمعية املرصية للقانون الجنايئ القضاء العادي أو الطبيعي "بأنه 
القضاء الذي تتوافر له مقومات ثالثة، أن يكون القايض معني وفقا لرشوط قانون 
السلطة القضائية، وأن يبارش وظيفته يف املسائل الجنائية طبقا لقانون اإلجراءات 
الجنائية، وأن تكون قراراته وأحكامه قابلة للطعن فيه بالطرق القانونية". وانتهى 
املتهم  يحرم  أن  يجوز  ال  أنه  إىل  الطبيعي  القضاء  ملفهوم  تحديده  يف  املؤمتر 
من القضاء الطبيعي املختص وقت ارتكاب الجرمية، والقايض الطبيعي هو من يعني 
طبقا لقوانني تنظيم القضاء ويتمتع باالستقالل وعدم القابلية للعزل ويطبق قانون 
اإلجراءات الجنائية. فمعنى القايض الطبيعي إذا هو أن يحاكم الشخص أمام قضاء 
دائم عادي مختص منشأ أو منظم بقواعد قانونية عامة مجردة قبل ارتكاب الجرمية، 

تتوافر فيه ضامنات االستقاللية والحياد، وتكفل أمامها كل حقوق الدفاع.11

ثالثا: حظر الطعن على األحكام وسلب حق التقاضى على درجتين

يسلب قانون الطوارئ املتهم حق أصيل من حقوق التقايض وضامنات املحاكمة 
الدستور  يف  عليه  منصوص  حق  وهو  درجتني،  عىل  التقاىض  حق  وهو  العادلة، 
املرصي. حيث حظرت املادة 12 من القانون الطعن عىل األحكام الصادرة من محاكم 
أمن الدولة طوارئ، وأعطت رئيس الجمهورية صالحيات محكمة االستئناف والنقض 
يف صريورة األحكام نهائية بعد تصديقه عليها. ووفقا للامدة 14 من القانون يحق 
أو  مغايرة،  دائرة  أمام  القضية  نظر  واعادة  الحكم  إلغاء  الجمهورية  لرئيس  أيًضا 

تخفيف الحكم، أو استبدال العقوبة بعقوبة أقل منها، أو وقف تنفيذ األحكام.

11    املؤمتر األول للجمعية املرصية للقانون الجناىئ القاهرة 1987 اللجنة الثالثة، العالقة بني التنظيم القضايئ واإلجراءات 
الجنائية. انظر فتحي رسور، القانون الجنايئ الدستوري ) الرشعية الدستورية يف قانون العقوبات والرشعية الدستورية 

يف قانون اإلجراءات( الطبعة الثالثة، دار الرشوق،٢00٤، ص ٤08.

حكم المحكمة
)صادر من محكمة عادية(

الطعن والنقض
)صادر من محكمة النقض(
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ضمنت املادة 96 من الدستور املرصي حق التقايض عىل درجتني:

له  تكفل  عادلة،  قانونية  محاكمة  يف  إدانته  تثبت  حتى  برئ  "املتهم 
األحكام  استئناف  القانون  .وينظم  نفسه  عن  الدفاع  .ضامنات  فيها 

الصادرة ىف الجنايات."

حق  إلهدار  إمكانية  القضاة  الطوارئ  قانون  يف  الوارد  األحكام  تحصني  يعطي 
أن  حيث  األحكام،  لتسبيب  اللجوء  وعدم  الدفاع،  لطلبات  االستجابة  وعدم  الدفاع، 
تسبيب الحكم يلزم للطعن عليه، وهو أمر غري متاح يف محاكامت أمن الدولة طوارئ. 
مبارشة  أثناء  وموضوعية  إجرائية  مخالفات  ارتكاب  إمكانية  أيًضا  القانون  هذا  يتيح 
تثار  األخرية  غياب  وىف  القضائية،  والرقابة  التفتيش  غيبة  يف  ذلك  كل  املحاكمة، 

الكثري من الشكوك حول نزاهة القضاء واستقالليته.

رابعا: التظلم من أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ 

قرص قانون الطوارئ حق املتهم يف التظلم عىل األحكام الصادرة من محاكم 
أمن الدولة طوارئ عىل تقديم التامس إعادة النظر لرئيس الجمهورية، حيث نصت 
املادة 16 من القانون عىل "لرئيس الجمهورية أن يقوم بندب أحد مستشارى محكمة 
واملوظفني،  القضاة  من  كاف  عدد  ويعاونه  العامني،  املحامني  أحد  أو  االستئناف 
صحة  من  والتثبت  عليهم  املحكوم  من  املقدمة  التظلامت  لفحص  لجنة  لتشكيل 
اإلجراءات وإبداء الرأي، ويودع رئيس اللجنة مذكرة برأيه ترفع إىل رئيس الجمهورية 

قبل التصديق عىل الحكم وله حق قبولها أو رفضها."

ورفع  وفحصه  التظلم  لتقديم  القانون  اشرتط  املادة  تلك  يف  واضح  هو  وكام 
املذكرة بأسبابه أن يكون قبل تصديق رئيس الجمهورية عىل الحكم. لكن القانون مل 
يحدد مدة معينة للتصديق عىل األحكام، والذي قد يأيت بعد تنفيذ املتهم لفرتات 
طويلة من عقوبة السجن، كام أنه مل يحدد مدة لفحص التظلم والرد عليه، مام يهدد 
جدوى خطوة التظلم ىف أصلها، حيث أن الهدف من التظلم بيان أوجه مخالفة الحكم 
غري  ذلك  وكل  العدالة،  وتحقيق  املتهم،  حق  ىف  الواقع  الخطأ  وتدارك  للقانون، 

متحقق ىف حالة ما إذا نفذ املتهم فرتات طويلة من العقوبة بالفعل.

المسار 
طعن أمام محكمة النقضحكمالعادي

التماس اعادة النظر للرئيس مسار 
حكمالطوارىء
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خامسا: األثر الرجعي لقانون الطوارئ

البالد  ىف  الطوارئ  حالة  بفرض  قرار  الجمهورية  رئيس  أصدر   2017 ابريل   9 يف 
ملدة ثالثة أشهر جددت بعد ذلك 17 مرة قبل إلغائها يف أكتوبر 2021، وبناء عليه تم 

تفعيل عمل محاكم أمن الدولة طوارئ مرة أخرى خالل تلك التجديدات.12

للحاالت  الطوارئ مرتبط بظرف استثنايئ وفقا  أن قانون  وكام أرشنا سابقا إىل 
التي شملتها املادة األوىل منه، فهو قانون مؤقت محدد مبدة فرض حالة الطوارئ 
ويلغى العمل به بإلغاء حالة الطوارئ، ومحاكم أمن الدولة طوارئ وفقا للقانون 
املادة  أعطت  حيث  الحالة،  هذه  فرض  مدة  أثناء  الجرائم  مرتكبي  مبحاكمة  مختصة 
الجرائم  ىف  الفصل  حق  والعليا  الجزئية  الدولة  أمن  ملحكمة  القانون  من  السابعة 
يقوم  من  أو  الجمهورية  رئيس  يصدرها  التى  األوامر  ألحكام  باملخالفة  تقع  التى 
مقامه، لكنها سكتت عن تحديد وقت ارتكاب هذه الجرائم، وهو ما يسمح بنظر تلك 
املحاكم للجرائم املرتكبة قبل فرض حالة الطوارئ إذا متت إحالة القضايا الخاصة بها 

إىل املحاكمة يف أثناء فرض حالة الطوارئ.

وحيث أن النص عىل تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ مرتبط بفرض حالة الطوارئ، 
فمن املفرتض أن تحكم هذه املحاكم يف الجرائم املرتكبة وقت فرض هذه الحالة، 
وغري جائز قانونا إحالة قضايا ملحكمة أمن الدولة طوارئ للفصل يف جرائم ارتكبت 

قبل فرض حالة الطوارئ، وهو األمر الذي يسمح به قانون الطوارئ.13

سادسا: األثر الممتد لقانون الطوارئ

قررت املادة 19 من قانون الطوارئ أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن 
إليها. ورغم أن األصل مثول  التي تكون محالة  الدولة طوارئ مختصة بنظر القضايا 
الشخص أمام قاضيه الطبيعى، لكن القانون ألزم ىف نصه بقاء أثر الظرف االستثناىئ 
ممتد حتى بعد زوال الظرف نفسه، دون األخذ يف االعتبار ما يرتتب عىل ذلك من مخالفات 

دستورية تعصف بحقوق وحريات األفراد وتجعل يد السلطة التنفيذية فوق يد القانون.

1٢    قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيىس بفرض حالة الطوارئ ملدة ثالثة أشهر، جريدة الرشق األوسط،9 أبريل، 
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/04/09/egypt-sisi-state-emergency،٢017

13    حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، القضية رقم 598 لسنة ٢0٢1 جنايات مدينة نرص، الصادر بتاريخ 31 مارس،٢0٢٢، 
انظر املرفق 6

قانون 
الطوارىء

أكتوبر 2021
محاكمات 
الطوارىء
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 الفصل الثاني:

انتهاكات فـي محاكمــات أمـن الدولة 
طوارئ لقضايا النشطاء السياسـيين 

والمدافعين عن حقوق اإلنسان 

 إحاالت غير قانونية للمحاكمة

تسمح بالمعاقبة على الجرم مرتين

استخدمت نيابة أمن الدولة العليا أسلوب نسخ القضايا كأحد أشكال إعادة التدوير 
االحتياطي  الحبس  لدائرة  كبديل  طوارئ،  الدولة  أمن  ملحاكامت  املتهمني  وإحالة 
للمعارضني التي تعرضت مرص بسببها النتقادات حقوقية واسعة. قامت النيابة بنسخ 
االتهامات املوجهة للمتهمني عىل ذمة القضية األصلية، ما عدا االتهامات الخاضعة 
وفقا  الجنايات  محكمة  اختصاص  نطاق  ىف  تقع  التى  االتهامات  أو  اإلرهاب،  لقانون 
لقانون العقوبات، لوضع املتهمني عىل ذمة قضية جديدة محالة إىل محكمة جنح 
األصلية  القضية  ذمة  عىل  احتياطيا  حبسهم  استمرار  مع  وذلك  طوارئ،  دولة  أمن 
لحني صدور حكم ىف القضية املنسوخة. بعد صدور الحكم، يتم إرجاء تجديد الحبس 
االحتياطي ىف القضية األصلية لحني تنفيذ الحكم يف القضية املنسوخة، مام يعني 
إىل  مجددا  العودة  هو  املنسوخة  القضية  يف  الحكم  تنفيذ  بعد  املتهم  مصري  أن 

دائرة تجديدات الحبس االحتياطي يف القضية األصلية.

احتساب مدة الحبس 
السابقة االحــتــيــاطــي 

مسار نسخ 
الــــقــــضــــايــــا

اســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــرار 
ــة األولــــــــــــى ــ ــيــ ــ ــضــ ــ ــقــ ــ ــ ال

نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــس 
االتـــــــهـــــــامـــــــات

نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــس 
االتـــــــهـــــــامـــــــات 
بـــعـــضـــهـــا أو 

اإلحـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــة 
لــلــمــحــاكــمــة عــلــى 
نــــفــــس الـــقـــضـــيـــة

اإلحالة للمحاكمة 
على قضية أخرى

الـــــــمـــــــســـــــار 
الـــطـــبـــيـــعـــي
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قامت نيابة أمن الدولة العليا ىف العام املاىض 2021 بإحالة 4 قضايا، عن طريق 
الدولة  أمن  األصلية، إىل محكمة جنح  القضية  االتهامات من  استخدام أسلوب نسخ 
طوارئ. حوكم عىل ذمة تلك القضايا مدافعني عن حقوق اإلنسان ورجال سياسية، 
والناشط  الباقر  محمد  الحقوقى  املحامى  قضية  وهي  وصحفيني،  ونشطاء، 
السابق  والربملاىن  واملحامي  أكسجني  محمد  واملدون  عبدالفتاح  عالء  السياىس 
عبد  حسني  يحيى  املهندس  وقضية  سمري،  أحمد  الباحث  وقضية  العليمي،  زياد 
أربع وخمس  بالسجن ملدد ترتاوح بني  أحكاما نهائية  الهادى، وصدر ضدهم جميعا 

سنوات.

ينتهك أسلوب نسخ القضايا العديد من الحقوق األساسية مثل الحق ىف الحرية، 
واملحاكمة العادلة، وعدم جواز محاسبة الشخص عىل ذات الجرم مرتني. فضال عن 
ذلك، مل ينص قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 عىل إجراء نسخ القضايا 
بأي شكل من األشكال، ووفقا للامدة 214 من القانون يف الفقرة الرابعة بالتحديد، 
فإنه يف حالة ارتباط الجرائم ببعضها وكانت من اختصاص محاكم من درجات مختلفة 
فإنها تحال جميعها إىل املحكمة األعىل درجة، ومل تشري املادة إىل فصل الجرائم 
إليه هو إجراء  وإحالة بعضها إىل محكمة الجنح، مام يوضح أن إجراء النسخ املشار 

تعسفي بال أي أساس قانوين.

يف أغلب االتهامات يف هذه األربع قضايا، وجهت النيابة العامة إىل املحبوسني 
ىف أول تحقيق تهمتي االنضامم إىل جامعة إرهابية، أو مشاركة جامعة إرهابية 
ىف تنفيذ أغراضها، إىل جانب تهمة نرش أخبار كاذبة، وتستند النيابة ىف توجيه هذه 
االتهامات عىل دليل واحد وهو تحريات األمن الوطنى، التى غالبا ما احتوت عىل خرب 

أو منشور أو مقال قام املتهم بنرشه عىل شبكة املعلومات الدولية.14

قامت النيابة بعد ذلك بفصل االتهامات، حيث أحالت إىل محكمة جنح أمن الدولة 
القضية  من  منسوخة  قضية  صورة  ىف  وذلك  بالنرش،  الخاصة  االتهامات  طوارئ 
الختصاص  الخاضعة  االتهامات  عىل  وأبقت  جديد،  رقم  تحت  الدليل،  بذات  األصلية، 

محكمة الجنايات قيد التحقيقات أمام النيابة.

ميثل إجراء النسخ انتهاك ملبدأ عدم جواز محاسبة الشخص عىل نفس الجرمية 
مرتني، والذي نص عليه قانون اإلجراءات الجنائية ىف املادتني رقم 454 و455 حيث 
نص عىل عدم جواز إعادة النظر ىف القضايا بعد الحكم فيها نهائيا سواء باإلدانة أو 

بالرباءة.

ويف السياق الدويل واإلقليمي نصت الفقرة السابعة من املادة 14 من العهد 
لحقوق  العريب  امليثاق  من   19 واملادة  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدويل 
الوالية  الجرم مرتني ىف ظل  اإلنسان، عىل عدم جواز معاقبة الشخص عىل نفس 
بعض  ومبقتىض  بالرباءة.  أو  باالدانة  حكم  عليه  صدر  قد  كان  إذا  نفسها  القضائية 
املعايري الدولية، يحظر محاكمة الشخص عىل وقائع مامثلة للوقائع التى صدر الحكم 

األول بشأنها أو عن وقائع مامثلة لها ىف جوهرها.15

1٤    صورة ضوئية من محرض تحريات األمن الوطنى املوجودة ىف أحد القضايا كدليل اتهام، انظر املرفق 6
15    منظمة العفو الدولية، دليل املحاكمة العادلة، الطبعة الثانية، تاريخ االصدار ٢٢ فرباير، ٢01٤.
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مكان انعقاد المحاكمة والتواجد األمني داخل المحكمة

"الناس جميعا سواء أمام القضاء" املادة 1٤ من العهد الدويل للحقوق 
املدنية والسياسية 

"املساواة أمام املحاكم حق لكل إنسان" املادة 10 من اإلعالن العاملى 
لحقوق اإلنسان

لكل شخص الحق ىف اللجوء إىل املحاكم عىل قدم املساواة مع اآلخرين دومنا 
متييز، ال سيام عىل أساس االنتامء السيايس، مع عدم التمييز بني أطراف الدعوى، 
وذلك كأحد الوسائل اإلجرائية لضامن مبدأ سيادة القانون، وإرساء العدالة، وقد نص 
الدستور املرصى ىف مادته رقم 53 عىل "املواطنون لدى القانون سواء، وهم 
متساوون ىف الحقوق والحريات والواجبات العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين، أو 
العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو املستوى 
مبدأ  ينطبق  آخر."  سبب  ألى  أو  الجغرايف،  أو  السيايس  االنتامء  أو  اإلجتامعى، 
املساواة أمام القضاء وعدم التمييز بسبب االنتامء السيايس عىل جميع إجراءات 

املحاكمة بدًءا من مكان انعقاد املحاكامت، وانتهاًء بصدور الحكم.

اتسمت جلسات املحاكامت يف القضايا محل التقرير بالتمييز الواضح يف اإلجراءات 
املتبعة عادة يف الجلسات داخل املحاكم املرصية. وفًقا ملحامني الدفاع يف قضايا 
أمن الدولة طوارئ محل التقرير والذين تحدثوا إىل الجبهة املرصية، انعقدت أغلب 
أمناء  معهد  مثل  رشطية  أماكن  ىف  القضايا  هذه  يف  املتهمني  محاكمة  جلسات 
لوزارة  تابعة  أماكن  وهى  الخامس،  بالتجمع  الرشطة  وأكادميية  بطرة،  الرشطة 
وكذلك  مشددة،  حراسة  تحت  إليها  القضاة  نقل  يتم  العدل،  وزارة  وليس  الداخلية، 
املتهمني، مع وضعهم داخل قفص محاط بسلك، يحتوى عىل فتحات صغرية، تحجب 
برشى  حائط  اآلخر  هو  يليه  الصوت،  حاجب  زجاجى  قفص  يليه  كبري،  بشكل  الرؤية 
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أكد املحامون أن املتهمني ىف أغلب جلسات هذه املحاكامت مل  من أفراد األمن. 
يتمكنوا من سامع القايض والتواصل مع دفاعهم.

وال يقف هذا التمييز عند املتهمني فقط، قال املحامون أيًضا أنه تم إخضاعهم 
بشكل  تفتيشهم  فيها  يتم  فيها،  مبالغ  تفتيش  إجراءات  إىل  األماكن  هذه  داخل 
ذايت، وتجريدهم من هواتفهم، والساعات الذكية، وكل الوسائل التي متكنهم من 
التواصل بالعامل الخارجي. أفاد أحد املحامني الذي تردد عىل معهد أمناء الرشطة 
تحت  أنهم  يشعرون  املحامني  أن  طوارئ  الدولة  أمن  قضايا  إحدى  جلسات  يف 
التهديد خالل هذه الجلسات "احنا بنكون زى املخطوفني جوه املعهد لو حصلنا حاجة 

محدش هيعرف بره". 

وفًقا لسبعة محامني، تحدثت معهم الجبهة املرصية، ترددوا عىل معهد أمناء 
التواجد  أثر  التقرير،  الدولة طوارئ محل  الرشطة خالل جلسات محاكامت قضايا أمن 
األمني املكثف يف تلك الجلسات عىل قدرتهم يف أداء دفاعهم، فبجانب منعهم 
للجبهة  املحامني  أحد  أكد  جيد،  بشكل  رؤيتهم  أو  املحبوسني،  مع  التواصل  من 
املرصية إنهم يشعرون بأنهم مراقبون خالل تلك الجلسات "ظباط الرشطة واألمن 
خايفني  بنكون  كمحامني،  وسطنا  ىف  ومنترشين  الجلسة  طول  موجودين  الوطنى 

نتكلم مع بعض ليسمعونا".

قال املحامون الذين تحدثوا إىل الجبهة املرصية أن املسؤول عن  تنظيم جلسات 
األمن  من  ضباط  هم  طوارئ  الدولة  أمن  محاكامت  جلسات  أغلب  ىف  املحاكمة 
الوطنى، ويزيد عددهم بشكل كبري أثناء انعقاد محاكامت أحد السياسني املشهورين 

أو الحقوقيني.

أكد املحامون أن سيطرة ضباط الداخلية تكون واضحة للغاية يف هذه الجلسات 
لدرجة أنه عند يطلب أحد املحبوسني الحديث إىل املحكمة، يخرج محاط مبا ال يقل عن 

5 من ضباط الرشطة واألمن الوطني.

قال محامي حقوقي للجبهة املرصية أنه ىف إحدى جلسات محاكمة رئيس حزب 
نظرتها  والتى  القصاص،  محمد  ونائبه  الفتوح،  أبو  عبداملنعم  الدكتور  القوية  مرص 
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ، حدثت مشادة بني أحد املحامني وضابط 

من األمن الوطنى، عىل إثرها قام الضابط بإخراج املحامى خارج قاعة املحاكمة.

النشطاء  من  عدد  محاكمة  جلسات  فيها  انعقدت  التي  املعدودة  الحاالت  ويف 
السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان أمام محاكم جنح أمن دولة طوارئ داخل 
خمسة  أفاد  متبعة.  التمييزية  اإلجراءات  تلك  تزال  ال  كانت  العادية  املحاكم  مقرات 
تحت  إحضارهم  يتم  كان  املتهمني  أن  الجلسات  تلك  حضور  يف  شاركوا  محامون 
حراسة أمنية مشددة، و يتم إخالء القاعة من الجمهور، وال يسمح بالدخول للمحامني 
إال بعد إظهار كارنيه املحاماة، وتقديم ما يثبت أنهم من فريق الدفاع ىف القضية، 
أمنى  انتشار  تواجد  مع  بهم،  الخاصة  االتصال  وسائل  من  وتجريدهم  وتفتيشهم، 

مكثف داخل القاعة وخارجها.
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ووفقا ملقابلة أجرتها الجبهة املرصية مع أحد أعضاء فريق الدفاع عن الباحث أحمد 
االستيقاف  إىل  النمسا  دولة  لسفري  املرافقة  املحامية  تعرضت  سنطاوى،  سمري 
بها  الخاص  املحاماة  كارنيه  وسحب  املحاكمة،  قاعة  خارج  املتواجد  األمن  قبل  من 
وإعادته له بعد نسخ صورة منه، ويف األخري تم منعها هي والسفري من دخول قاعة 

املحاكمة.

جلسات  يف  األمني  التضييق  أن  املرصية  للجبهة  تحدثوا  الذين  املحامون  أكد 
الدولة طوارئ كان ميتد ليطال ذوى املحبوسني، حيث كان عادة ما  محاكامت أمن 
ذويهم  إىل  التحدث  من  متكينهم  وعدم  املحاكمة،  قاعة  دخول  من  منعهم  يتم 

داخل القفص ىف الجلسات املحدودة التى سمح لهم فيها بالدخول.

االخالل بحق الدفاع أثناء المحاكمة

العدالة  فاعلية  تتحقق  ال 
إال  املحاكامت  من  والغاية 
الدفاع وكفالة  بضامن الحق ىف 
أمام  يبديه  فيام  املدافع  حرية 
الدفاع  ىف  الحق  يعد  املحكمة. 
العادلة،  املحاكامت  ركائز  أحد 
التقايض  من  الغاية  أن  إذ 
واملحاكامت العادلة هى حصول 
تم  فإذا  حقوقهم،  عىل  األفراد 
تكبيل حق الدفاع والتضييق عليه، 
فإنه يخل بتحقيق الغاية املرجوة 
املتهم  فحرمان  التقاىض،  من 
من إبداء أقواله بكامل الحرية، أو 
إهامل الفصل يف طلب رصيح من 
طلباته الجوهرية، أو يف الدفوع 
ذلك  عىل  تعديا  ميثل  الفرعية، 
نفوس  يف  الشك  ويثري  الحق، 
إىل  اللجوء  جدوى  حول  األفراد 
التقاىض  بهيبة  ويخل  املحاكم، 

أمام املتقاضني.

كفل الدستور املرصى املبادئ ذات الصلة بحق الدفاع ىف أكرث من مادة، وأكدت 
املادة 98 منه عىل أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وأن استقالل املحاماة 
الدستور  من   198 املادة  أقرت  كام  الدفاع.  حق  لكفالة  ضامن  يعد  حقوقها  وحامية 
عىل أن يتمتع املحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام املحاكم بالضامنات 

صورة من أحد جلسات املحاكمة يف قضايا أمن الدولة طوارىء



26

رئيس بدرجة قاض

والحامية التي تقررت لهم يف القانون، مع رسيانها عليهم أمام جهات التحقيق، 
حق  مبارشته  أثناء  احتجازه  أو  املحامى  عىل  القبض  التلبس  حاالت  غري  يف  ويحظر 

الدفاع.

نصت املادة 47 من قانون املحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديالته عىل أن للمحامي 
الحق أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا ألصول املهنة يف الدفاع عن موكله، 
وأال يكون مسؤوال عام يورده يف مرافعته الشفهية أو يف مذكراته املكتوبة، وال 
يقيد حق املحامي يف دفاعه سوى أن يكون ما أبداه من دفاع يستلزمه حق الدفاع، 
املدنية،  املرافعات  وقانون  الجنائية  اإلجراءات  قانون  بأحكام  إخالال  ذلك  ميثل  وال 
ويؤكد قانون املحاماة عىل حق املحامي يف أن يعامل من املحاكم وسائر الجهات 

التي يحرض أمامها باالحرتام الواجب.

كام أشارت املحكمة الدستورية العليا إىل ضامنة الحق يف الدفاع يف القضية 
198 لسنة 20 ق دستورية عىل أن الناس ال يتاميزون فيام بينهم يف مجال حقهم 
واملوضوعية  اإلجرائية  القواعد  نطاق  يف  وال  الطبيعي،  قاضيهم  إىل  النفاذ  يف 
التي تحكم الخصومات القضائية املتامثلة، وال يف فعالية ضامنة حق الدفاع التي 
يكفلها الدستور أو املرشع للحقوق التي يدعونها، وال يف اقتضائها وفق مقاييس 
موحدة عند توافر رشوط طلبها، بل يجب أن يكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء 

يف مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها.

ورغم كرثة النصوص واألحكام التي كفلت بشكل رصيح حق الدفاع وحريته وأوضحت 
مدى أهمية هذا الحق، وما يرتتب عىل اإلخالل به إال أن املامرسات الفعلية من قبل 
محاكم أمن الدولة طوارئ يف القضايا محل التقرير تتجاهل بشكل كبري هذه النصوص 
ويرجع ذلك إىل خصوصية محاكم أمن الدولة طوارئ التى تبارش النظر يف القضايا 
السياسية، وخصوصية تشكيلها، وانتقاء القضاة املعينني فيها، إضافة إىل الصفة 

االستثنائية التي تتميز بها وفقا للقانون.

أوال: تقييد الحصول على نسخة من أوراق القضايا

للحقوق  الدويل  العهد  من   14 واملادة   9 املادة  يف  الدويل  القانون  اشرتط 
املدنية والسياسية، واملادة 6 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وجوب إعالم 
املتهم فور القبض عليه بأسباب هذا القبض، واالتهامات املوجه له، ثم متكينه من 

االتصال مبحاميه، ومنحه التسهيالت الالزمة إلبداء دفاعه.

ووفقا للدستور املرصى، فإن مادته رقم 54 نصت عىل وجوب إبالغ كل من تقيد 
حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة. وكفل املرشع املرصى ذلك الحق أيضا 
للمحامى  السامح  وأوجب  الجنائية،  اإلجراءات  قانون  من  و125   77 رقم  املادة  ىف 

باإلطالع عىل التحقيق ىف اليوم السابق لالستجواب.

أحيلت  التي  التقرير  التسع قضايا محل  لتسعة محامني مثلوا متهمني يف  وفقا 
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من  محاميهم  أو  املتهمني  العامة  النيابة  متكن  مل  طوارئ،  الدولة  أمن  ملحاكم 
االطالع عىل أوراق التحقيقات يف تلك القضايا، أو الحصول عىل نسخة منها، واكتفت 

بقراءة االتهامات عليهم أثناء التحقيق.

وقد أكد هؤالء املحامني أن منع الحصول عىل صورة من أوراق القضية مل يقف 
طوارئ  دولة  أمن  جنح  محاكم  رفضت   2021 عام  ففى  فقط،  التحقيق  مرحلة  عند 
التجمع األول، واملنصورة، ومرص القدمية متكني الدفاع من الحصول عىل صورة من 

أوراق ثالث قضايا مختلفة من القضايا محل التقرير.

الفتاح  عبد  عالء  السيايس  الناشط  طلب  عيل،  خالد  الحقوقي  للمحامي  ووفقا 
أثناء محاكمته الحصول عىل نسخة من أوراق القضية داخل محبسه، إال أن املحكمة 

قابلت طلبه بالرفض.

العليمى  زياد  املحامي  محاكمة  أثناء  له،  وفًقا  عيل،  خالد  املحامى  ومتسك 
أن  إال  القضية،  أوراق  من  نسخة  عىل  الحصول  يف  بحقه  مؤنس،  حسام  والصحفي 
قاىض محكمة جنح أمن دولة طوارئ مرص القدمية رفض متكينه من ذلك وأرص عىل 

إبداء الدفاع مرافعته دون الحصول عىل نسخة من أوراق القضية.

املنصورة  طوارئ  دولة  أمن  جنح  محكمة  فإن  زىك،  باتريك  دفاع  لهيئة  ووفقا 
أن  البداية، قبل  القضية يف  أوراق  بالحصول عىل نسخة من  الدفاع  سمحت لفريق 
تتغري الدائرة التي تنظر القضية وتنعقد بتشكيل جديد مل ميكن الدفاع من االطالع أو 

الحصول عىل نسخة من األوراق الجديدة تباعا.

ثانيا: تقييد السماح للمتهمين بالحديث إلى المحكمة

املتهم  حق  الدويل  القانون  أقر 
حق  اعتربه  بل  نفسه،  عن  الدفاع  ىف 
أصيل مقدم عىل توكيل املتهم ملحام 
حضور  ويعد  عنه،  الدفاع  مهمة  ليتوىل 
الضامنات  املتهم جلسات املحاكمة من 
الحقوق  ومن  العدالة،  لتحقيق  الهامة 
 )3(14 املادة  ونصت  للدفاع.  األساسية 
الدويل  العهد  من  و)ه(  )د(  فقرة 

للحقوق املدنية والسياسية عىل:

"لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء 
قدم  وعىل  قضيته،  يف  النظر 
املساواة التامة، بالضامنات الدنيا 

صورة لعائشة الشاطر أثناء املحاكمة يف قضية التالية:
التنسيقية املرصية
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)أ( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من 
اختياره،

)ب( وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه إذا مل يكن له من يدافع 
عنه، وأن تزوده املحكمة حكام، كلام كانت مصلحة العدالة تقتيض ذلك، 
مبحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل 

الكافية لدفع هذا األجر،

)هـ( أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غريه."

ونص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة رقم 10 فقرة 1 عىل أن:

"كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه لها قانونا يف 
للدفاع  الالزمة  محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضامنات 

عن نفسه".

اإلجراءات  قانون  من   275 وحتى   270 من  املواد  نظمت  املحيل،  الترشيع  وىف 
املتهم  تويل  هو  األصل  أن  عىل  رصيح  بشكل  ونصت  املحاكمة،  إجراءات  الجنائية 
واستجواب  األدلة،  مناقشة  من  ضده،  املرفوعة  الدعوى  إجراءات  مبارشة  بنفسه 
واكتفت  استجوابه،  إعادة  عىل  واملوافقة  النفي،  شهود  وتقديم  اإلثبات،  شهود 
بذكر املتهم رفقة دفاعه ىف ىف الفقرة الثالثة من املادة رقم 275 ىف إعطاء 
عن  خرج  إذا  املرافعة  ىف  من االسرتسال  أو محاميه  املتهم  مبنع  للمحكمة  الحق 

موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

محاكمة عبد املنعم أبو الفتوح  ومحمد القصاص
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سمحت  املرصية،  الجبهة  معهم  تحدثت  الذين  املتهمني  دفاع  ملحامني  وفقا 
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ للدكتور عبد املنعم أبو الفتوح رئيس 
حزب مرص القوية ونائبه محمد القصاص بالحديث أمام املحكمة، بعد طلب دفاعهام 
ذلك، بينام مل تسمح نفس الدائرة لباقي املتهمني ىف القضايا محل التقرير بالحديث 

عىل اإلطالق.

قال املحامون للجبهة املرصية أن الدائرة الرابعة جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ 
أثناء  القفص  من  والخروج  بالحديث  الشاطر  لعائشة  بالسامح  الدفاع  لطلب  استجابت 

نظر إحدى جلسات املحاكمة، بينام مل تسمح للمتهمني اآلخرين بالحديث. 

الرابعة  الدائرة  بأن  بالجوكر  إعالميا  املعروفة  القضية  يف  الدفاع  محامون  قال 
جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ مل تسمح ألى متهم بالحديث أمام املحكمة يف 

أي من الجلسات.

ثالثا: تقييد وعدم االستجابة لطلبات الدفاع

ميكن أن يكون اإلخالل بحق الدفاع، والذي من املمكن أن يتمثل يف إهامل الفصل 
املتهم  يبديها  التى  الفرعية،  الدفوع  أو  الجوهرية،  الطلبات  من  رصيح  طلب  ىف 
االستجابة  املحكمة  ورفض  املحاكمة،  إجراءات  أثناء  محاميه  طريق  عن  أو  بنفسه 
لطلبات الدفاع الجوهرية، ميكن أن يكون سببا كافيا لنقض األحكام وإلغائها من درجات 
محكمة  أحكام  عليه  توالت  ملا  ووفقا  العادية،  لإلجراءات  وفقا  األعىل،  التقايض 
النقض، والتي اعتربت إغفال الحكم عن بحث دفاع أبداه الطالب أمام املحكمة، وكان 

هذا الطلب جوهريا، قصور وإخالل بحق الدفاع.

بجلسة  الصادر  قضائية   85 لسنة   17493 رقم  الطعن  ىف  النقض  محكمة  نصت 
17/11/2021 عىل أن:

"عدم رد الحكم املطعون فيه عليه وعدم إجابة الطاعن إىل طلبه قصور 
وإخالل بحق الدفاع".

بجلسة  الصادر  قضائية   86 لسنة   3251 رقم  الطعن  يف  النقض  محكمة  ونصت 
01/09/2021 عىل أن:

"إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم قصور أثره بطالن الحكم 
يف  النظر  للمحكمة  بالجدية  الجوهري املنتج واملتسم  الدفاع  مؤداه 

أثره يف الدعوى إغفال ذلك أثره قصور يف حكمها".

وفقا للمحامي الحقوقي خالد عىل، حكمت محكمة جنح أمن دولة طوارئ التجمع 
األول عىل املحامى الحقوقى محمد الباقر والناشط السياىس عالء عبدالفتاح، دون 
االستجابة لطلبات الدفاع، فعىل مدار الجلسات، قدم املحامون للمحكمة ثالثة طلبات 
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رئيسية، مل تستجب املحكمة ألي منها عىل اإلطالق. طلب املحامون نسخة من ملف 
إبراهيم  ومحمد  الباقر  ومحمد  الفتاح  عبد  عالء  بزيارة  للمحامني  وترصيح  القضية، 
توكيل  بعمل  الفتاح  عبد  لعالء  والسامح  الدفاع،  اسرتاتيجية  ملناقشة  السجن  يف 
خاص يسمح ملحاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد املحامي العام لنيابة أمن الدولة 

ومساعديه.

خاص  توكيل  بعمل  ملوكله  السامح  أكسجني  محمد  املدون  محامى  طلب  كام 
لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد محكمة أمن دولة طوارئ التجمع 
العامة  النيابة  أمرت  املحكمة  أن  حيث  القانونية،  املحاكمة  إجراءات  لخرقها  األول 
بإبداء مرافعتها، ثم حجزت الدعوى للحكم، دون سامع مرافعة الدفاع الشفوية أو 

املكتوبة. قوبل طلب دفاع أكسجني بالرفض.

العليمى  زياد  املحامى  محاكمة  ىف  أنه  املرصية  للجبهة  الدفاع  محامون  قال 
والقيادى العامىل هشام فؤاد اضطر الدفاع إىل تقديم مرافعته الشفوية ومذكرة 

مكتوبة، بعد إرصار املحكمة عىل تقديم املرافعة دون االستجابة لطلبات الدفاع.

ووفقا ألحد أعضاء فريق الدفاع عن باتريك ذىك، اضطر الدفاع إىل طلب التأجيل 
ىف جلسات عديدة من املحاكمة بسبب عدم االستجابة املتكررة من املحكمة لطلبات 

الدفاع.

ووفقا ملحامي حقوقي تحدث مع الجبهة املرصية، قامت الدائرة الثالثة جنايات 
الفتوح  أبو  املنعم  عبد  الدكتور  دفاع  لطلب  باالستجابة  طوارئ  دولة  أمن  إرهاب 
أحد  وجود  تفيد  الربيطانية  الخارجية  وزارة  من  شهادة  عىل  بالحصول  له  بالترصيح 
أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني ىف بريطانيا من عدمه ىف نفس الوقت الذي تواجد 
فيه الدكتور أبو الفتوح فيها لنفي االتهام املوجه له باالجتامع مع قيادات الجامعة 
بالخارج لتنفيذ مخططاتهم إلسقاط الدولة، لكن املحكمة مل تعطيه الوقت الكايف 

لتنفيذ ذلك الطلب، مام جعل من استجابتها للطلب استجابة شكلية فقط.

مجموعة من املحامني أثناء جلسات قضية الجوكر
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رابعا: تقييد ورفض إحضار الشهود

االكتفاء  وعدم  الجنائية،  الدعوى  يف  التحقيق  إعادة  املوضوع  ملحكمة  يحق 
مبا جاء ىف تحقيقات النيابة العامة، ويعد استجواب شهود اإلثبات أحد مظاهر هذا 
باستجواب  تقوم  العامة  النيابة  وأن  خاصة  الدفاع،  به  يتمسك  ما  ودامئا  التحقيق، 
القوانني  كفلته  الذي  الحق  مع  يتعارض  مام  ودفاعه،  املتهم  غيبة  ىف  الشهود 
باعتبارها  اإلثبات،  لشهود  دفاعه  أو  املتهم  مناقشة  وجوب  من  واملحلية  الدولية 

من أدلة اإلدانة املقدمة ضده.

نص العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ىف املادة رقم 14 عىل "أن لكل 
متهم بارتكاب جرمية جنائية الحق يف أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو من قبل 
غريه، وأن يحصل عىل املوافقة عىل استدعاء شهود النفي بذات الرشوط املطبقة 
يف حالة شهود االتهام." كام كفلت االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان يف املادة 

رقم 6:

اتهام  يف  أو  والتزاماته،  املدنية  حقوقه  يف  الفصل  عند  شخص  "لكل 
من  ومتكينه  اإلثبات،  شهود  إىل  األسئلة  توجيه  إليه  موجه  جنايئ 
القواعد  ذات  ظل  يف  إليهم  األسئلة  وتوجيه  نفي  شهود  استدعاء 

كشهود اإلثبات."

وىف السياق املحيل نص قانون اإلجراءات الجنائية يف املادة رقم 271 عىل أن

"يكون توجيه األسئلة للشهود من النيابة العامة أوال، ثم املجني عليه، 
ثم من املدعي بالحقوق املدنية، ثم من املتهم، ثم من املسئول عن 

الحقوق املدنية"

وكذلك نصت املادة رقم 272 من ذات القانون عىل أنه

ويُسألون  النفي  شهود  يسمع  اإلثبات  شهود  شهادة  سامع  "بعد 
ثم  املدنية،  الحقوق  عن  املسئول  مبعرفة  ثم  أوال،  املتهم  مبعرفة 

مبعرفة النيابة العامة، ثم مبعرفة املجني عليه".

ىف  الجنائية  اإلجراءات  قانون  عىل  تعديل  بإجراء  قام  قد  املرصى  املرشع  لكن 
2017 حيث استبدل نص املادة 277 وجعل من حق املحكمة أن تقرر عدم لزوم سامع 

شهادة أي من الشهود، حيث نصت املادة الجديدة عىل أنه

"مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة األوىل من هذه املادة، يحدد الخصوم 
من  املحكمة  وتقرر  بهم،  االستدالل  ووجه  وبياناتهم  الشهود  أسامء 
ترى لزوم سامع شهادته، وإذا قررت املحكمة عدم لزوم سامع شهادة 

أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك يف حكمها".
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محاكمة قضية التنسيقية

لحقوق  املرصية  التنسيقية  قضية  ىف  املحامني  أحد  مع  املرصية  الجبهة  تواصلت 
أثناء  طوارئ  دولة  أمن  إرهاب  جنايات  الرابعة  الدائرة  قيام  أكد  والذى  اإلنسان، 
مع  املتوافقة  الصحيحة،  اإلجابة  إىل  الشاهد  بتوجيه  اإلثبات  شهود  أحد  استجواب 
القايض وإعطاء دليل  النيابة، ىف مخالفة واضحة ملبدأ حياد  أقواله يف تحقيقات 
الرواية  عكس  تثبت  أن  ميكن  فرصة  أى  أمام  الباب  وغلق  اإلدانة،  قرينة  تبنيه  عىل 

الواردة ىف تحقيقات النيابة.

خامسا: رفض الدفوع بعدم الدستورية

ينص الدستور املرصي يف املادة 
)74( منه عىل أن :

الحكم  أساس  القانون  "سيادة 
يف الدولة،" وينص يف املادة 
رئيس  "يعلن  أن  عىل   )148(
رأى  أخذ  بعد  الجمهورية، 
عىل  الطوارئ  حالة  الحكومة، 
القانون  ينظمه  الذي  النحو 

"،.....

ومن ثم فإن القانون املنظم لحالة 
بالضوابط  يتقيد  أن  يتعني  الطوارئ 
وأهمها  الترشيعي،  للعمل  املقررة 
املحكمة الدستورية العلياعدم مخالفة نصوص الدستور األخرى، 



33

رئيس بدرجة قاض

إذ إن صدور قانون الطوارئ بناًء عىل نص يف الدستور ال يعني ترخيص هذا القانون 
يف تجاوز باقي نصوصه، وفًقا للمحكمة الدستورية العليا ىف الثاىن من يونيو سنة 

2013 يف الحكم رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية.

أكدت املحكمة الدستورية يف هذا الحكم عىل املبدأ الدستوري "سيادة القانون 
بالضوابط املقررة  تتقيد  أن  القوانني يجب  الدولة،" وعىل أن كل  الحكم ىف  أساس 
للعمل الترشيعى وأهمها كام ورد ىف الحكم، عدم مخالفة نصوص الدستور األخرى.

قدمت عىل مدار عقود العديد من الطعون الدستورية ضد نصوص قانون الطوارئ 
قانون  استخدام  ىف  التوسع  وأدى  املتعاقبة،  املرصية  الدساتري  ملخالفتها 
الطوارئ من األنظمة الحاكمة إىل خضوع فئات أكرب من املجتمع تحت طائلته. ورغم 
أن الدستور املرصي ىف مادته رقم 192 أعطى للمحكمة الدستورية العليا مهمة 
الرقابة عىل دستورية القوانني، واللوائح، وتفسري النصوص الترشيعية، والفصل ىف 
املحكمة  تقبل  مل  عاما  ثالثني  آخر  يف  أنه  إال  أعضائها،  بشئون  املتعلقة  املنازعات 
الدستورية إال طعنا واحدا عىل قانون الطوارئ، وهو الطعن املقدم عىل الفقرة 1 
من املادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل 
رئيس الجمهورية الرتخيص بالقبض واالعتقال بتفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد 
بعد ما  الفقرة  الحكم بعدم دستورية هذه  الجنائية، وجاء  اإلجراءات  بأحكام قانون 

يقارب 21 عاما من تاريخ الطعن عليها.

بعدم  العليا  اإلدارية  املحكمة  أمام  تقدم  قد  فإنه  عىل،  خالد  للمحامي  ووفقا 
دستورية نصوص املواد 12 و 14 و 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 
أمام  ع،  ق   70 لسنة   21713 رقم  الطعن  نظر  أثناء  الطوارئ،  حالة  بشأن   1958 لسنة 
وأحالت  الدفع  جدية  قدرت  والتى  العليا  اإلدارية  باملحكمة  موضوع  األوىل  الدائرة 
املحكمة  تفصل  مل  زالت  وال   .2017 يناير   24 منذ  العليا  الدستورية  للمحكمة  القضية 

الدستورية ىف الطعن.

ويف التسع قضايا التي قام التقرير بدراستها، تقدم املحامون إىل محاكم أمن 
رئيس  قرار  من   )  12،14،20( املواد  دستورية  عدم  بدفوع  املختلفة  طوارئ  الدولة 
الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ملخالفتها لنصوص املواد 
الذين  املحامني  لهؤالء  وفًقا  الدستور،  من   )97،100،184،188،237  ،5،53،94،95،96(

تحدثوا إىل الجبهة املرصية.

قانون  نصوص  بعض  دستورية  عىل  املقدم  طعنه  عيل  خالد  األستاذ  ورشح 
الطوارئ ىف مرافعته املكتوبة ىف قضية خلية األمل.16 ذهب الطعن إىل أن نصوص 
املواد 12 و 14 و 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن 
حالة الطوارئ تضمنت منح رئيس الجمهورية سلطة التصديق عىل األحكام الصادرة 
من محاكم أمن الدولة طوارئ، ومل تعترب تلك األحكام نهائية إال بعد تصديق رئيس 
الجمهورية عليها، كام منحته سلطة إلغاء األحكام الصادرة من املحاكم املشار إليها 

انظر  األمل،  خلية  قضية  ىف  عىل  خالد  الحقوقى  املحامى  دفاع  مذكرة  ىف  املقدمة  الطلبات  من  ضوئية  صورة      16
املرفق 8
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وسلطة األمر بإعادة املحاكمة أمام دائرة أخرى، وأجازت له املادة )17 ( أن ينيب عنه 
االختصاص  ومنها  القانون  يف  عليها  املنصوص  االختصاصات  يف  مقامه  يقوم  من 
ال  للدستور،  طبًقا  لكن  املحاكمة.  بإعادة  واألمر  وإلغائها،  األحكام،  عىل  بالتصديق 
ميلك رئيس الجمهورية أي سلطة تسمح له بالتعرض لألحكام الجنائية إال يف حدود 
مامرسة حق العفو املنصوص عليه يف املادة )155( من الدستور التي تنص عىل أن:

 "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو 
تخفيفها، وال يكون العفو الشامل إال بقانون يُقر مبوافقة أغلبية أعضاء 

مجلس النواب." 

أو  القضاء  أحكام  عىل  التصديق  سلطة  الجمهورية  رئيس  الدستور  مينح  ومل 
إلغائها أو األمر للقواعد التي يحددها القانون لنفاذه سواء بإعادة املحاكمة، فحكم 
تخويل  وأن  الطعن،  مواعيد  بفوات  أو  صدوره،  تاريخ  من  بذاته  نافذ  الجنايئ  القضاء 
التصديق عليه، يغري من طبيعة وقوة وقيمة حكم القضاء عىل  رئيس الجمهورية 
النصوص  تضمنته  ما  أن  كام  القضاء،  عمل  يف  دستوريا  جائز  غري  تدخال  يشكل  وجه 
املشار إليها من منح رئيس الجمهورية االختصاص بإلغاء الحكم الصادر من املحاكم 
تابعة  إدارية  جهة  القضاء  ويحيل  استقالل،  أي  للقضاء  معه  يبقى  ال  إليها  املشار 

لرئيس الجمهورية الذي يتحكم يف نتيجة عمله.

أبو  املنعم  عبد  والدكتور  الهادى،  عبد  حسني  يحيى  املهندس  دفاع  قدم  كام 
الفتوح، والدفاع يف قضية الجوكر، طعن بالدستورية عىل ذات املواد املشار إليها 
سابقا يف طعن األستاذ خالد عيل. باإلضافة إىل الدفع املقدم منهم ببطالن اإلحالة 
إىل محكمة أمن الدولة طوارئ يف املقام األول وفقا للفقرة الثانية ىف املادة 19 
من قانون الطوارئ، والتي متنع إحالة القضايا التى مل تحال قبل انتهاء حالة الطوارئ 
إىل محكمة أمن الدولة طوارئ، قياسا عىل أن العربة ىف الحالتني هي وقت ارتكاب 
الجرمية، وأن حالة الطوارئ وفقا للدستور مؤقتة، يتم إعالنها ملدة وتنتهي بانتهاء 
الطوارئ،  حالة  إعالن  تم  القضايا،  هذه  ذمة  عىل  املحبوسني  وأغلب  املدة،  هذه 
وانتهائها، خالل فرتة حبسهم ما ال يقل عن خمس مرات، تبعتها فواصل زمنية بني مد 
مدة الطوارئ وإعالنها من جديد، ظلت البالد خالل هذه الفواصل بدون حالة طوارئ، 
أغلب  بها  اتهم  التي  الجرمية  ظلها  ىف  وقعت  التى  الطوارئ  حالة  أن  يعترب  مام 
إحالتهم، وفقا  بانتهاء مدة إعالنها ومدها، ومن ثم ال يجوز  انتهت  املحبوسني قد 
لنص الفقرة الثانية من املادة 19 من قانون الطوارئ، إىل محاكم أمن الدولة طوارئ 
استنادا عىل إعالن حالة طوارئ جديدة، ألن ذلك يعطى صفة االستمرارية عىل حاالت 

الطوارئ، مام يتناىف مع ما قرره الدستور من اعتبارها حالة مؤقتة.

الدفع  جدية  تحديد  يف  تقديرية  سلطة  الجنايئ  للقاىض  أن  من  الرغم  وعىل 
املقدم من عدمه، لكنه ىف حالة الرفض يستوجب عليه أن يرد عىل الدفع ويعرض 
الصادرة من محكمة جنح  الرفض. وبدراسة األحكام  ىف حيثيات حكمه مسببات هذا 
أمن الدولة طوارئ التى استطاعت الجبهة املرصية الحصول عليها يف ثالثة قضايا، 
يف  اكتفت  بينام  حكمني،  ىف  الدستورية  بعدم  الدفع  عىل  الرد  املحكمة  تجاهلت 

الثالث باالستناد عىل سلطتها التقديرية يف تقدير عدم جدية الدفع.
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خاتمة وتوصيات

توصل التقرير يف الجزء األول منه إىل وجود عدة إشكاليات يف قانون الطوارئ، 
حيث  السياسيني،  املعارضني  استهداف  أمناط  من  منط  تطبيقه  ىف  التوسع  تجعل 
يحرم القانون املتهم من املثول أمام قاضيه الطبيعى، ويجعل القضاء االستثناىئ 
هو األصل ىف محاكمة املعارضني السياسيني، مع حرمان املتهم من حق التقاىض 
عىل درجتني، كأحد ضامنات املحاكمة العادلة واملنصفة، وإلغاء الرقابة عىل أحكام 
السلطة  استقالل  عىل  والتعدي  عليها،  الطعن  من  تحصينها  طريق  عن  القضاء 
القضائية، حيث يعطي القانون الحق للسلطة التنفيذية متمثلة ىف رئيس الجمهورية 

أو من ينوبه يف إلغاء أحكام القضاء، وذلك كله باملخالفة ألحكام الدستور.

باستخدام محاكم  السلطات املرصية  التقرير كيف قامت  الثاىن من  الجزء  ناقش 
حقوق  عن  واملدافعني  السياسيني  املعارضني  الستهداف  طوارئ  الدولة  أمن 
نسخ  إجراء  باستخدام  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قيام  إىل  الجزء  هذا  توصل  اإلنسان. 
النيابة  انتهجته  الذي  التدوير،  أشكال  كأحد  السيايس،  الطابع  ذات  القضايا  من  عدد 
اإلجراءات  قانون  خلو  رغم  وذلك   ،2019 العام  مطلع  يف  استخدامه  ىف  وتوسعت 
مبعاقبة  يسمح  أن  املمكن  من  الذي  القضايا،  نسخ  إجراء  عىل  النص  من  الجنائية 
املتهم عىل نفس الجرم مرتني، واكتفائه باإلشارة إىل أنه ىف حالة ارتباط الجرائم 
ببعضها البعض وكانت من اختصاص درجات تقايض مختلفة، يتم إحالتها إىل املحكمة 

األعىل درجة.

ارتكاب هذه املحاكم  الدولة طوارئ  أمن  القضايا إىل محاكم  إحالة هذه  صاحب 
للعديد من االنتهاكات التى تخل بضامنات املحاكمة العادلة، وفقا للمعايري الدولية 
ارتكاب  األكرب ىف  النصيب  الدولة طوارئ صاحبة  أمن  واملحلية. وجاءت محاكم جنح 
هذه االنتهاكات، حيث مل تقم هذه املحاكم بتطبيق قانون اإلجراءات الجنائية، ومل 
الفصل  جانب  إىل  الدفاع،  بحقوق  االخالل  يف  ومتادت  الدستورية،  باملعايري  تلتزم 
االنتهاكات  وامتدت  املرافعة،  سامع  حتى  أو  للطلبات،  االستجابة  دون  القضايا  ىف 
ضد  الصادر  الحكم  حيثيات  من  نسخة  الدفاع  تسليم  عن  االمتناع  إىل  وصلت  حتى 
الناشط السياىس عالء عبدالفتاح واملحامى الحقوقى محمد الباقر واملدون محمد 

اكسجني، حتى يتمكنوا من تقديم تظلم عىل الحكم.
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بناًء عىل النتائج التي توصلت إليها الجبهة املرصية يف هذا التقرير، من الناحية 
فإنها  طوارئ،  الدولة  أمن  محاكامت  إجراءات  يف  العملية  الناحية  ومن  القانونية 

تتقدم بعدة توصيات إىل السلطات املرصية:

الدولة    أمن  محاكم  من  الصادرة  األحكام  إلغاء  الجمهورية  رئيس  عىل  يجب  أوال: 
طوارئ يف محاكامت جائرة، خاصة ضد السجناء السياسيني واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان.
الدولة    أمن  محاكامت  نظر  عن  الفوري  التوقف  القضائية  السلطات  عىل  يجب  ثانيا: 

السياسيني واملدافعني عن حقوق  تزال مستمرة ضد املعارضني  التي ال  الطوارئ 
اإلنسان، وعىل رأسها القضية 1552 لسنة 2018 حرص أمن دولة عليا املعروفة إعالميا 
عليا  دولة  أمن  حرص   2019 لسنة   1357 رقم  والقضية  املرصية،  التنسيقية  بقضية 

املعروفة إعالميا بقضية الجوكر.
ثالثا: يجب عىل املحكمة الدستورية عىل وجه الرسعة أن متارس دورها الذى حدده   

قانون  عىل  لها  املقدمة  الدستورية  الطعون  ىف  بالفصل  تقوم  وأن  الدستور، 
الطوارئ.
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مرفقات
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1- صورة ضوئية من أمر اإلحالة يف القضية 877 لسنة 2021 حرص أمن دولة عليا، 
774 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع االول
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2 -  صورة ضوئية من أمر االحالة يف القضية 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة 
طوارئ مدينة نرص ثان واملقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حرص أمن دولة عليا
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3- صورة ضوئية من أمر اإلحالة  يف القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن 
الدولة طوارئ التجمع االول  واملقيدة برقم 1357 لسنة 2019 حرص أمن دولة عليا
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4- صورة ضوئية من أمر اإلحالة يف القضية : 558 لسنة 2021 جنح مدينة نرص ثان 
طوارئ أمن دولة  واملقيدة برقم 210 لسنة 2019 حرص أمن دولة عليا
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5- صورة ضوئية من أمر اإلحالة يف القضية رقم 31 لسنة 2017 حرص تحقيق نيابة 
استئناف القاهرة، 2 لسنة 2020 كىل وسط القاهرة أمن دولة طوارئ
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6- الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ىف القضية رقم 598 لسنة 2021 
جنايات مدينة نرص أول واملقيدة برقم 51 لسنة 2021 عىل القاهرة الجديدة مبعاقبة 

كال من : رامى محمد شحاته عيل، باإلعدام شنقا عام أسند إليه من اتهام.
 راىض محمد شحاته عىل، بالسجن ملدة عرش سنوات عام أسند إليه. 

وذلك عن وقائع حدثت ىف غضون عام 2014 أي قبل فرض حالة الطوارئ، ولكن 
أحالت النيابة العامة القضية اىل محكمة أمن الدولة طوارئ أثناء فرض حالة 

الطوارئ، ىف تطبيق عميل لألثر الرجعي لقانون الطوارئ
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رئيس بدرجة قاض

7- صورة ضوئية من محرض تحريات األمن الوطنى املوجودة ىف أحد القضايا 
كدليل اتهام
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رئيس بدرجة قاض

8- صورة ضوئية من الطلبات املقدمة ىف مذكرة دفاع املحامى الحقوقى خالد 
عىل ىف قضية خلية األمل.



 رئـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــس
بــــــــــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــــــــة
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض

اجلهبة املرصية حلقوق اإلنسان: يه منظمة أوروبية مستقةل، تأسست 
عام 2017 يف مجهورية التشيك عىل يد عدد من النشطاء واملدافعني 
عن حقوق اإلنسان. تعمل اجلهبة عىل تحسني أوضاع حقوق اإلنسان 
يف مرص من خالل أعمال املنارصة والبحث والدعم القانوين يف عدة 

مجاالت أهمها العدالة اجلنائية.


