
خمس سنوات من االنتهاك
 تقرير حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة يف

دولة أمن   2017 لسنة   955  القضية 
ــة ــم ــاك ــح ــم ــلـــة الــتــحــقــيــقــات وال ــاء مـــرحـ ــ ــن ــ أث



خمس سنوات من االنتهاك
 تقرير حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة يف

دولــة ــن  أم  2017 لسنة   955  القضية 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات والــمــحــاكــمــة ــلـ ــرحـ أثــــنــــاء مـ



مخس سنوات من االنهتاك
تقرير حول انتهاكات ضامنات املحاكمة العادلة يف  القضية 955 

لسنة 2017 أمن دولة أثناء مرحلة التحقيقات واملحاكمة

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/ 

October, 2022



4

 القضية 955 لسنة 2017 أمن دولة

ملخص تنفيذي

تطلق الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان تقارير تحليل القضايا بشكل دوري، والتي 
تعتمد يف كتابتها بشكل أسايس عىل األوراق الرسمية للقضية وتحليل ما جاء بها، 
وذلك يف إطار سعيها الدائم ملراقبة أداء مؤسسات العدالة والتأكد من التزامها 
لجميع  عادلة  محاكامت  لضامن  وذلك  الدولية،  واملعاهدات  والدستور  بالقانون 

املتهمني بعيدا عن انتامءاتهم السياسية أو الدينية.

العامة الذي  وتأيت هذه القضية ضمن قضايا قليلة تدخل فيها جهاز املخابرات 
يختص بقضايا األمن القومي من جهة الخارج، والذي قام بالتحري والرصد يف هذه 
القضية، وظهر يف هذه القضية اختالفات عمل الجهاز مع قطاع األمن الوطني من 
حيث طريقة التعامل ومن حيث االنتهاكات التي يقوم بها كل جهاز، مثل اعتامد جهاز 
املخابرات عىل التعذيب النفيس املمنهج بدال من التعذيب البدين الذي يشتهر به 
قطاع األمن الوطني وأيضا دخول النيابة العامة يف عملية القبض، وتقديم املتهمني 
للتحقيق فوريا، واحتجازهم بعد التحقيق يف مباين تابعة لجهاز املخابرات مزودة 

بكامريات مراقبة لفرتات احتجاز طويلة دامت أثناء التحقيق معهم أمام النيابة. 

ويتناول التقرير عرض لوقائع القبض عيل املتهمني وأبرز االتهامات التي وجهت 
خالل  املتهمون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  أبرز  والتحليل  بالعرض  يتناول  ثم  لهم، 
مرحلتي التحقيقات واملحاكمة، ومنها انتهاك حقوق املتهمني باالستعانة مبحامي 
مباين  داخل  الخارجي  العامل  عن  املتهمني  وعزل  األوىل،  التحقيق  جلسات  أثناء 
تابعة لجهاز املخابرات العامة ملدد طويلة مبا يرقى لإلخفاء القرسي، وتعريضهم 

للتعذيب النفيس، نهاية بعدم حيادية املحكمة وإخاللها بحقوق الدفاع. 

لسنة   955 للقضية  الرسمية  األوراق  دراسة  عىل  التقرير  هذا  منهجية  وتعتمد 
نسخة  عىل  الحصول  من  املرصية  الجبهة  متكنت  والتي  عليا  دولة  أمن  حرص   2017
ضوئية من بعض أوراقها، وتشمل تلك األوراق بعض محارض الضبط، ومحارض تحقيقات 
محتوى  تحليل  خالل  من  املتهمني  بحق  الواقعة  االنتهاكات  التقرير  ويرصد  النيابة. 
أقوالهم املثبتة يف محارض تحقيقات النيابة، والتي تعتربها الجبهة املرصية مصدر 
أويل للمعلومات التي يديل بها ضحايا االنتهاكات بشكل مبارش. ويتخذ التقرير من 
ملراقبة  رئيسيًا  مرجًعا  الدولية  العفو  منظمة  عن  الصادر  العادلة  املحاكمة  دليل 
يف  العادلة  املحاكمة  بضامنات  تخل  التي  االنتهاكات  عىل  والوقوف  املحاكمة 
مرحلتي التحقيق واملحاكمة. واعتمد التقرير ايضا عىل 3 محادثات عرب اإلنرتنت مع 
محامني مطلعني عىل امللف الحقوقي املرصي عموما وعىل إجراءات هذه القضية 
خصوصا، متت جميعها يف عام 2022. باإلضافة لذلك اعتمد التقرير عىل تقرير سابق 

كانت قد أعدته الجبهة املرصية عن هذه القضية. 
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خلفية حول واقعة القضية 

اختص جهاز املخابرات العامة بالتحريات يف هذه القضية، مام جعل من الصعب أن 
تستطيع الجبهة املرصية الحصول عىل نسخة ضوئية من محرض التحريات، ولكن أثبتت 
النيابة العامة يف أوراق القضية ملخص هذه التحريات، حيث جاء فيها اتفاق قيادات 
جامعة اإلخوان املسلمني وتنظيمها الدويل مع عنارص بأجهزة األمن الرتكية عىل 
تنفيذ مخطط إلسقاط الدولة املرصية قائم عىل محورين، املحور األول هو املحور 
اإلعالمي وهو قائم عىل تنفيذ عدة مراحل تبدأ من مرحلة إرباك الدولة وإرهاقها 
لينتهي بالحسم وإسقاط الدولة وجرى التفاهم حول هذا املحور بني محمود عزت 
واملحور  أتراك.  صحفيني  وبني  املسلمني  االخوان  جامعة  قيادات  حسني  ومحمود 
البوابة  عن  بعيدا  الدولية  املكاملات  بتمرير  تقوم  كيانات  إنشاء  عىل  يقوم  الثاين 
الدولية املرخص لها من قبل جهاز تنظيم االتصاالت املرصي وذلك باستخدام برامج 
لشبكات  مكاملات  اىل  وتحويله  االنرتنت  عرب  الصوت  بتمرير  تقوم  تقنية  ومعدات 
التليفون املحمول املرصية، مام يكبد الرشكة املرصية لالتصاالت خسائر مادية ترض 
الربامج يف مترير معلومات  للبالد باإلضافة إىل استخدام هذه  القومي  باالقتصاد 
يرض  مام  الرتيك  للجانب  واألمنية  االقتصادية  واألوضاع  املرصيني  عن  رأي  وتقارير 

مبصلحة مرص القومية واألمنية والعسكرية والسياسية. 

بالفعل  قضايا  ذمة  عىل  املحبوسني  املسلمني  اإلخوان  جامعة  قيادات  وبجانب 
املتهمني  ضبط  جرى   ،2017 لسنة   955 القضية  إىل  اضافتهم  ومتت   2013 عام  منذ 
املخابرات  جهاز  مع  وبالتعاون  النيابة  مبعرفة   2017 أكتوبر  شهر  من  بداية  اآلخرين 
العامة، واستمرت التحقيقات مع املتهمني أمام نيابة أمن الدولة العليا لقرابة األربع 
محرض  يف  النيابة  واتهمت   .2021 عام  سبتمرب  يف  للمحاكمة  إحالتها  قبل  سنوات 
واتهمت  إرهابية  جامعة  قيادة  بتويل  املسلمني  االخوان  جامعة  قيادات  االحالة 
الحصول عىل ترخيص، وحيازة أجهزة  اتصاالت دون  بإنشاء شبكة  املتهمني اآلخرين 
بذلك،  ترخيص  دون  دولية  تلفونية  مكاملات  ومترير  ترخيص،  بدون  السلكية  اتصاالت 
اتصاالت  خدمة  وتقديم  القومي،  باألمن  اإلرضار  تحقيق  بقصد  ارهابيا  عمال  وارتكاب 
دون الحصول عىل ترخيص، والتخابر، وإذاعة عمدا يف الداخل والخارج أخبار وبيانات 

وإشاعات كاذبة. ومازلت القضية قيد املحاكمة حتى كتابة هذه السطور.

جدير بالذكر بأن هذه القضية، ووفًقا ألمر اإلحالة، حملت عدد من األرقام، وهم: 
رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس واملقيدة برقم 1206 لسنة 2021 كيل 
القاهرة الجديدة، ويف نفس الوقت التي حملت فيه هذه القضية رقم 955 لسنة 

2017 حرص أمن دولة عليا، أضيف لها رقم 310 لسنة 2021 جنايات أمن دولة.
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͓ ͓إرهابية	 تولي͓قيادة͓جماعة

͓ ارتكاب͓جريمة͓من͓جرائم͓تمويل͓اإلرهاب	

͓ ͓ارهابية	 الترويج͓الرتكاب͓جرائم

͓ استخدام͓موقع͓على͓شبكة͓المعلومات͓الدولية͓بغرض͓الترويج͓	
͓ارهابية ͓أعمال ͓الداعية͓الرتكاب لألفكار

͓ اذاعة͓عمدة͓في͓الداخل͓والخارج͓أخبار͓وبيانات͓وإشاعات͓كاذبة	

͓ التخابر͓	

قائمة االتهامات الواردة في محضر إحالة القضية للمحكمة 

͓ ͓العقوبات͓	 ͓قانون

͓ قانون͓مكافحة͓اإلرهاب͓رقم94͓͓لسنة2015͓ 	

͓ ͓قانون͓تنظيم͓االتصاالت͓رقم10͓͓لسنة2003͓ 	

͓ قرار͓رئيس͓الجمهورية͓رقم413͓͓لسنة1988͓ 	

͓ قرار͓وزير͓الدفاع͓واإلنتاج͓الحربي͓رقم280͓͓لسنة1988͓	

القوانين المستخدمة في االتهام

 تسلسل زمني لمراحل القضية

قبل أكتوبر 2017

17 أكتوبر 2021

8 يناير 2022

بداية القبض على المتهمين غير المحبوسين 	

االحالة للمحاكمة 2021/11/17 	

أولى جلسات المحاكمة 8 يناير 2022 	
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انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة 
في القضية 955 لسنة 2017 

أوال: مرحلة التحقيقات 

انتهاك الحق في االستعانة بمحام قبل المحاكمة

"لكل شخص الحق يف طلب املساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، 
وللدفاع عنه يف جميع مراحل اإلجراءات الجنائية." 

املبدأ رقم 1 من املبادئ االساسية بشأن دور املحامني الصادر عن األمم املتحدة

"يجب أن ُيبلغ فوًرا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن 
من االتصال بذويه وبمحاميه فوًرا، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين 
ساعة من وقت تقييد حريته. وال يبدأ التحقيق معه إال يف حضور محاميه، فإن مل يكن 

له محام، ندب له محام…."

املادة 54 من الدستور املرصي املعدل يف 2019

ميكن حضور املحامي يف مراحل التحقيق األوىل املتهمني بارتكاب جرائم جنائية 
عىل  الطعن  يف  املتهمني  هؤالء  ومساعدة  املناسب  الدفاع  إعداد  يف  البدء  من 
مرشوعية احتجازهم، كام يوفر لهم أيضا حامية من التعذيب وسوء املعاملة ومن 

إكراههم عىل االعرتاف، كام يحميهم أيضا من االختفاء القرسي.1

1    دليل املحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، 2014،
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/906/2021//pol300022014ar.pdf
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بدراسة وتحليل أوراق القضية يظهر انتهاك نيابة أمن الدولة العليا لحقوق 23 
متهام من أصل 36 متهام محبوسا عىل ذمة هذه القضية يف وجود مدافع عنهم 
حضور محامي  بدون  التحقيقات  بدء  أسباب  التحقيق األويل، وانحرصت  يف جلسات 
يف خشية سقوط االدلة وخشية سقوط مدة الحجز القانوين وعدم تواجد محامني 
يف غرفة النقابة. وحتى املتهمني الحارض معم محامني كان غالبيتهم من املحامني 
املنتدبني من النقابة وهو ما يحرمهم كذلك من الحصول عىل دفاع أصيل ومن البدء 

يف إعداد الدفاع املناسب يف أرسع وقت ممكن. 

وعىل الرغم من رؤية محامني لبعض املتهمني داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا 
أية  التحقيق معهم عىل ذمة  أو  تواجد املتهمني  إنكار  النيابة استمرت يف  أن  إال 
العام  النائب  إىل  ببالغات  رشاد  وعمر  ماهر  سمية  من  كل  محامون  وتقدم  قضايا، 
حملت أرقام 13005 و13491 لسنة 2017 لتمكينهم من حضور جلسات التحقيق والتجديد، 

غري أنه مل يتم الرد عىل هذه البالغات.2

فإن  املرصية  الجبهة  معه  تحدثت  القضية  تفاصيل  عىل  مطلع  محامي  وبحسب 
ويتسم  عنيفا  كان  القضية  هذا  يف  املتهمني  مع  العليا  الدولة  أمن  نيابة  تعامل 
النيابة  بالحدة وأن السبب وراء هذا التعامل هو كون القضية تعد قضية تخابر "اداء 

كان عنيف جدا النه كان بيتعامل مع املتهمني عىل أنهم جواسيس".

2    تقرير متابعة انتهاكات حقوق املتهمني يف القضية 955 لسنة 2017 حرص أمن دولة عليا واملعروفة بالتخابر مع تركيا، 
الجبهة املرصية لحقوق االنسان، 2018، 

 https://egyptianfront.org/ar/2018955/10/case

نسبة غياب المحامين في جلسات التحقيق األولى

23 من أصل 36 متهمًا



10

 القضية 955 لسنة 2017 أمن دولة

انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي

"كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، 
وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وال يكون حجزه، أو 

حبسه إال يف أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيا وصحيا…"

املادة 55 من الدستور املرصي املعدل يف 2019. 

االتصال  من  عليهم  املقبوض  األشخاص  بتمكني  تقوم  أن  السلطات  عىل  يجب 
من  الفورية  والحامية  الخارجي  العامل  مع  التواصل  لضامن  ومحاميهم  بذويهم 
االختفاء القرسي كام جاء يف نص املادة 54 من الدستور املرصي املعدل يف 2019 
"يجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وميكن من 
االتصال بذويه ومبحاميه فوراً، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين 
مجموعة  من   16.1 رقم  املبدأ  أيًضا  عليه  أكد  ما  وهو  حريته"  تقييد  وقت  من  ساعة 
املبادئ الصادرة عن األمم املتحدة والذي نص عىل " 1. يكون للشخص املحتجز أو 
املسجون، بعد إلقاء القبض عليه مبارشة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز 
أو من سجن إىل آخر، الحق يف أن يخطر، أو يطلب من السلطة املختصة أن تخطر 
أفرادا من أرسته أو أشخاصا مناسبني آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو 

سجنه أو بنقله وباملكان الذي هو محتجز فيه." 

ووفقا لثالثة محامني مطلعني عىل تفاصيل القضية وكانت قد تحدثت معهم الجبهة 
املرصية فإن جميع املتهمني تم إلقاء القبض عليهم بتعاون مشرتك ما بني نيابة أمن 
احتجازهم  تم  مبارشة  معهم  التحقيق  وبعد  العامة  املخابرات  وجهاز  العليا  الدولة 
غري  العامة  للمخابرات  تابع  مبنى  إىل  نقلهم  جرى  حيث  الخارجي  العامل  عن  مبعزل 
مسجل من قبل وزارة الداخلية كمقر احتجاز رسمي، مبا يرقى إىل كونه إخفاء قرسي.3

3    قارن عادة باحثو الجبهة املرصية تواريخ الضبط الرسمية املوجودة يف محارض الضبط مع تواريخ الضبط التي يديل بها 
املتهمون أمام النيابة للوقوف عىل مدد االختفاء القرسي وكذلك أماكن االختفاء، إال أنه يف هذه القضية واجه باحثو 
أثناء تحليل أوراق القضية منها غياب الغالبية العظمى من محارض الضبط ضمن أوراق  الجبهة املرصية معوقات عديدة 

القضية ورفض نيابة أمن الدولة العليا اطالع املحامون عليها أو حصولهم عىل نسخة ضوئية منها.

*صورة1: توضح دفع أحد املحامني يف القضية ببطالن التحقيقات الحتجاز املتهم يف غري األماكن املنصوص عليها قانونا.
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 " املحتجزين جميعا تم احتجازهم عقب التحقيق معهم داخل مبىن تابع للمخابرات 
الحبس  من  العام  لقرابة  الوضع  هذا  وظل  رسمي،  وغري  قانوين  غري  بشكل  العامة 

االحتياطي"

أحد املحامني متحدثا للجبهة املرصية

كام أنكرت نيابة أمن الدولة العليا يف كثري من املرات عرض املتهمني عليها أو التحقيق 
األماكن  غري  يف  الحتجازهم  الحبس  ببطالن  املحامني  بعض  طلبات  ورفضت  معهم،4 

املخصصة  والقانونية. 

 انتهاك الحق في سالمة الجسد

وعدم التعرض للمعاملة القاسية أو المهينة 

من  عمل  بأي  يقوم  أن  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  من  موظف  ألي  يجوز  "ال 
أعمال التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
أو أن يحرض عليه أو أن يتغاىض عنه، كما ال يجوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ 
القوانني أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، 
حالة  أية  أو  الداخلي،  السيايس  االستقرار  تقلقل  أو  القومي،  باألمن  الخطر  إحاقة  أو 
أخري من حاالت الطوارئ العامة، لتربير التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة." 

املادة 5 من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الصادر عن األمم املتحدة

بالتقادم، ولكن  التعذيب جرمية ال تسقط  اعترب الدستور املرصي يف املادة 52 
قانون  واقترص  شامال،  تعريفا  التعذيب  املرصي  القانون  يعرف  مل  املقابل  يف 
العقوبات رقم 58 لسنة 1937 يف املادة 126 عىل معاقبة من قام بالتعذيب أو أمر 
الشأن  هذا  ويف  الحاالت.  من  غريها  دون  فقط  االعرتافات  استخالص  حاالت  يف  به 
قامت االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب بتعريف التعذيب بشكل شامل يف املادة 
االوىل منها ونصت عىل" 1- ألغراض هذه االتفاقية، يقصد 'بالتعذيب ' أي عمل ينتج 
عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول 
من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل 
هو  إرغامه  أو  تخويفه  أو  ثالث  شخص  أو  هو  ارتكبه،  أنه  يف  يشتبه  أو  ارتكبه  عمل 
أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألى سبب يقوم عىل 
التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو 
أي شخص يترصف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن 

عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها." 

4    املصدر السابق
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األمم  عن  الصادر   2019 عام  األخري  الشامل  الدوري  االستعراض  يف  مرص  تلقت 
املتحدة 26 توصية تخص التعذيب وتركز غالبية هذه التوصيات عىل رضورة تصديق 

مرص عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب. 

بعد دراسة وتحليل األوراق الرسمية للقضية يظهر تعرض 13 متهم من أصل 36 
والالإنسانية،  القاسية  واملعاملة  للتعذيب  القضية  هذه  ذمة  عىل  محبوس  متهم 
للمخابرات  تابعة  مباين  داخل  هذه  التعذيب  وقائع  من  العظمى  الغالبية  وقعت 
العامة وذلك بحسب إفادة املتهمني أثناء التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة 

العليا واملثبت يف أقوالهم يف األوراق الرسمية للتحقيقات.

أمثلة لشهادات المتهمين تفيد بتعرضهم للتعذيب 

• عيل خلف عيل محمد: انا كل الكالم اليل قلته يف األول كان تحت التهديد بهتك 
العرض وقت القبض عليا وكامن اتهدت بوضع اسمي يف متهمني حادثة الواحات.

املخابرات  جهاز  يف  تعذيبي  تم  امليهي:  عيل  أحمد  فاروق  عزام  أحمد   •
وقفوين فرتة طويلة جدا ممنهجة كل فرتة 6 أيام بحد أدين وممنوع من الجلوس 
أو القعدة إال ربع ساعة وزيهم يف معاد الغدا والعشا ومعصوب العينني يف كل ده 

لدرجة إين نسيت اسم بنتي.

عدد المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب أثناء القضية

13 من أصل 36 متهمًا
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األمن  أجهزة  ألحد  تابع  مقر  يف  احتجازه  تم  املجيد:  عبد  خليل  طارق  محمد   •
القومي وتم تهديده وتعذيبه نفسيا ومنعه من الجلوس ملدة تصل 24 ساعة واملنع 
والتهديد  مستمرة  يقظة  حالة  يف  النيابة  عيل  العرض  مع  أيام  لعدة  النوم  من 
سيتم  إثباتها  يف  الجهاز  يرغب  التي  األقوال  ببعض  إدالئه  عدم  بأن  له  املستمر 

معاقبته بأساليب أخرى مثل التعذيب بالكهرباء وأشكال تعذيب أخرى. 

*صورة2: توضح أقوال أحد املتهمني بتعرضه للتعذيب النفيس والتهديد داخل مقر حجز يتبع أحد أجهزة األمن القومي.
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انتهاك الحق في أوضاع احتجاز وسجن إنسانية

القضايئ،  لإلرشاف  االحتجاز  وأماكن  السجون  تخضع  وتأهيل.  إصالح  دار  "السجن 
ويحظر فيها كل ما ينايف كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر.."

املادة 56 من الدستور املرصي املعدل عام 2019

” باستثناء القيود اليت من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء 
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية املبينة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان…”

املادة 5 من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

املحامني  مع  املرصية  الجبهة  ومحادثات  للقضية  الرسمية  األوراق  تظهر 
املطلعني عىل القضية أن املتهمني تعرضوا النتهاكات لحقهم يف ظروف احتجاز 
وسجن انسانية، فعقب إلقاء القبض عليهم تم ايداعهم داخل مباين تابعة للمخابرات 
العامة لقرابة العام، وهي أماكن احتجاز غري قانونية وغري تابعة ملصلحة السجون 
وال تخضع لإلرشاف القضايئ، وتعرض املتهمني أثناء تواجدهم داخل هذه املباين 
للتعذيب البدين والنفيس والعقيل، وظل حبسهم داخل هذه املباين ملدد قاربت 

عىل العام قبل أن يتم توزيعهم عىل سجون.

أفاد 7 متهمني أمام نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم انفراديا، من بينهم املتهمة 
املباين  أحد  يف  غرفة  داخل  محبوسة  بأنها  النيابة  أمام  أفادت  التي  ماهر  سمية 
التابعة للمخابرات ويوجد داخل هذه الغرفة كامريا مفتوحة عىل مدار اليوم وأنها ال 
تستطيع حتى خلع حجابها، واستمر هذا الوضع ملدة 10 أشهر بحسب أحد املحامني. 
وأفاد 8 متهمني مبنعهم من الرتيض، وأفاد 18 متهام مبنعهم من الزيارة، وذلك 

يف أقوالهم أمام تحقيقات النيابة. 

ثانيا: مرحلة المحاكمة

" الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية تهمة جزائية 
نظر  تكون قضيته محل  أن  مدنية،  دعوى  أية  يف  والزتاماته  أو يف حقوقه  إليه  توجه 

منصف وعلين من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.."

املادة 14)1( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

جلسات  أوىل  انعقدت  املرصية،  الجبهة  معهم  تحدثت  الذين  املحامني  بحسب 
املحكمة يف 8 يناير 2022 بعد قرابة األربع سنوات من التحقيقات، وكانت املحكمة 
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برئاسة املستشار سعيد الرشبيني وعضوية كال من املستشارين غريب عيل غريب 
ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وتجرى جلسات املحاكمة مبعهد أمناء الرشطة بطرة 
عام  منذ  املحاكامت  من  العديد  به  تنعقد  الداخلية  لوزارة  تابع  رشطي  مبنى  وهو 
2013، ومنع القايض سعيد الرشبيني أي تواجد من قبل أهايل املتهمني أو الصحافة 
املتهمني  حبس  جرى  كام  تامة.  رسية  يف  اآلن  حتى  تجرى  والتي  الجلسات،  داخل 
جلسات  شهدت  وقد  للصوت.  عازل  زجاجي  قفص  داخل  املحاكمة  جلسات  أثناء 
املحاكمة تواجد أمنى مكثف من قبل أفراد من املخابرات العامة رفضوا التواصل ما 

بني املتهمني واملحامني. 

 المساواة أمام القضاء واستقاللية وحيادية المحكمة

تعد املساواة أمام القضاء من الحقوق األساسية الالزم توافرها يف أي محاكمة 
القضايا بذات االجراءات املتبعة، وحظر أي  عادلة، ويعني هذا الحق معاملة جميع 

اجراءات او محاكم استثنائية لجرائم أو اشخاص بعينهم.5

أحيلت القضية موضوع التقرير اىل إحدى دوائر اإلرهاب لبدء محاكمة املتهمني، 
وهي الدوائر التي شكلت خصيصا لنظر نوع معني من القضايا دون غريه، وتوسعت 
القليلة املاضية يف حبس املعارضني وانتهاكات لضامنات املحاكمة  السنوات  يف 

العادلة مام يطعن يف حياديتها واستقالليتها يف نظر القضايا. 

5    اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التعليق رقم 32، األمم املتحدة، 2007،
 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&Lang=A

 تسلسل زمني لجلسات المحاكمة

17 نوفمبر 2021

8 يناير 2022

10 مارس 2022

18 يوليو 2022

اإلحالة للمحاكمة 	

 أولى جلسات المحاكمة 	
أولى جلسات فض األحراز، والذي استمر طيلة عشر جلسات

 الجلسة الثانية 	
أولى جلسات فض األحراز، والذي استمر طيلة عشر جلسات

͓أولى͓جلسات͓استماع͓الشهود 	
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دوائر  اعتبار  ميكن  ال  إنه  قالوا  املرصية  الجبهة  معهم  تحدثت  محامني  وبحسب 
نوع  لنظر يف  أنشئت خصيصا  لكونها  اإلرهاب محكمة مختصة وال حيادية وذلك نظرا 
نظر  لإلدانة طوال فرتة  الدائم عن دالئل  ببحثهم  القضايا، واتسام قضاها  معني من 

القضية أكرث من بحثهم عن دالئل للرباءة. 

اإلخالل بحقوق الدفاع من قبل المحكمة 

"من واجب السلطات املختصة أن تضمن للمحامني إمكانية االطالع على املعلومات 
تكفى  لفرتة  وذلك  ترصفها،  تحت  أو  حوزتها  يف  هي  اليت  املناسبة  والوثائق  وامللفات 
لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة ملوكليهم، وينبغي تأمني هذا االطالع يف 

غضون أقرص مهلة مالئمة."

املادة 21 من املبادئ االساسية بشأن دور املحامني الصادر عن األمم املتحدة

أكد ثالثة محامني مطلعني عىل سري محاكمة القضية للجبهة املرصية أن القايض 
أساس  تعترب  والتي  القومي،  األمن  لتحريات  تصويرهم  أو  املحامني  إطالع  رفض 
االتهام، ومحارض الفحص الفني الخاصة باملخابرات، ومحارض االستامع اىل التسجيالت، 

وعلل القايض ذلك بأن هذه املستندات تعد أمنا قوميا ال يجوز االطالع عليه.

حول  معهم  للتشاور  املتهمني  بزيارة  املحامني  طلبات  كل  القايض  رفض  كام 
طرق الدفاع املناسبة.

عدا  ما  األوراق  من  نسخة  على  املحامني  حصول  لحني  التأجيل  تم  جلسة  أول  "يف 
تحقيقات األمن القومى والرسائل املشفرة ومنعت الدائرة النرش ىف القضية، كما رفضت 
جميعا  املتهمني  أن  حيث  الدفاع  او  املتهمني  أهايل  بزيارة  بالسماح  املحامني  طلب 

ممنوعني من الزيارة"

أحد املحامني املطلعني عىل تفاصيل سري املحاكمة
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خاتمة 

يعاين ملف العدالة يف مرص من وضع غري مسبوق يف السنوات القليلة املاضية 
إرساء  عىل  عمل  والذي  للحكم  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  وصول  منذ  وتحديدا 
الذي  األمر  وهو  املرصي  املجتمع  أطياف  جميع  من  معارضيه  وحبس  السلطوية 
حقوق  جميع  وتجاوز  النتهاك  العدالة  ومؤسسات  االمنية  لألجهزة  الضوء  أعطى 
اإلرهاب  عىل  الحرب  ستار  تحت  والدستور  الوطنية  والقوانني  بل  األساسية  اإلنسان 
العقاب  من  باإلفالت  تتمتع  بالتحديد  األمنية  املؤسسات  زالت  وال  القومي،  واألمن 

وعدم املحاسبة أو املسائلة. 

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أن  عىل  للتأكيد  القضية  هذه  تأيت  السياق  هذا  ويف 
ليست محصورة يف التعاون املستمر يف السنوات القليلة املاضية بني قطاع األمن 
الوطني والنيابة والقضاء بل يتداخل معهم أيًضا جهاز املخابرات العامة والذي من 
املفرتض أنه جهاز استخبارايت يهتم باألمن القومي من جهة الخارج، إال أنه متورط 
هو اآلخر يف تعذيب متهمني تعذيبا نفسيا ملدة شهور بعد احتجازهم مبعزل عن 
العامل الخارجي يف مباين ليست مخصصة قانونا الحتجاز متهمني عىل ذمة قضايا، 

وال زالت املؤسسات القضائية تتسرت عىل هذه االنتهاكات.


