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مقدمة 

األساس  يف  االنسان  الدويل  للقانون  وفقا  العادلة  املحاكمة  ضامنات  تسعي 
تحمل  القضية  كون  عن  النظر  بغض  املتهمني،  عىل  الصادرة  األحكام  عدالة  لضامن 
والدينية،  السياسية  املتهمني  انتامءات  عن  النظر  وبغض  سياسيًا،  أو  جنائيًا  طابعا 
وتطعن يف عدالة األحكام الصادرة أي مخالفة لهذه الضامنات واملعايري بداية من 
إجراءات الضبط وحتى النطق بالحكم. وانطالقا من هذا تنرش الجبهة املرصية لحقوق 
اإلنسان تقريرها لنتائج مراقبة مرحلة املحاكمة للقضية  1552 لسنة 2018 حرص أمن 
عدد  ذمتها  عىل  واملحبوس  املرصية،  التنسيقية  بقضية  إعالميا  واملعروفة  دولة 
من نشطاء حقوق اإلنسان متهمني مبامرسة نشاطهم الحقوقي، ملراقبة اجراءات 
سري املحاكمة يف ضوء معايري وضامنات املحاكمة العادلة. جدير بالذكر بأن الجبهة 
قبل  ما  مرحلة  شابت  التي  االنتهاكات  عن   2021 أكتوبر  يف  تقريًرا  نرشت  قد  كانت 

املحاكمة يف هذه القضية.1

يتناول هذا التقرير يف البداية ملحة عن وقائع القضية، وملخص ألبرز االنتهاكات 
التي تعرض لها املتهمون يف مرحلة ما قبل املحاكمة، ثم عرض تفصييل لجلسات 
املحاكمة يف هذه القضية، وما حدث يف كل جلسة، ثم يسلط التقرير الضوء عىل 
أبرز االنتهاكات التي تعرض لها املتهمني أثناء مرحلة املحاكمة، ومن بينها استقاللية 
املحكمة ومدى حياديتها ووضعها القانوين، و عالنية املحاكمة، وأبرز االنتهاكات 
أثناء  املحامون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  أبرز  وأخرًيا  املتهمون،  لها  تعرض  التي 

املحاكمة.

تعتمد منهجية هذا التقرير عىل عدة نواحي، األويل هي دراسة األوراق الرسمية 
للقضية 1552 لسنة 2018 والتي متكنت الجبهة املرصية من الحصول عىل نسخة ضوئية 
منها، وتشمل تلك األوراق محارض الضبط، ومحارض تحقيقات النيابة، وتحليل محتوى 
أقوالهم املثبتة يف محارض تحقيقات النيابة، والتي تعتربها الجبهة املرصية مصدر 
أويل للمعلومات التي يديل بها ضحايا االنتهاكات بشكل مبارش. كام اعتمد التقرير 
عىل فحص مذكرات قانونية قدمها محامون أثناء مرافعتهم يف القضية، باإلضافة 
إيل إجراء محادثتني متتا عرب االنرتنت يف شهر يناير 2023 مع محاميني قاموا بالحضور 
وتقديم الدفاع القانوين يف هذه القضية، ويتخذ التقرير من دليل املحاكمة العادلة 
الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجًعا رئيسيًا ملراقبة املحاكمة والوقوف عىل 
االنتهاكات التي تخل بضامنات املحاكمة العادلة يف القضية محل التقرير، هذا فضاًل 

عن بعض التقارير الحقوقية واالخبار الصحفية.  

للحقوق  املرصية  التنسيقية  بقضية  إعالميًا  املعروفة  دولة،  أمن  حرص   2018 لسنة   1552 القضية  محاكمة:  "متابعة      1
/https://egyptianfront.org/ar/2023/01/1552-cm ،2023 ،والحريات،" الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، تاريخ الولوج 24 يناير
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لمحة عن وقائع القضية 

بناءا عىل مصادر رسية، وبدون استناد عىل أي وقائع مادية اتهم محرض تحريات 
قيادات  من  مجموعة   ،2018 أكتوبر  من  والثالثني  الحادي  يف  الوطني  األمن  قطاع 
الالزم  الدعم  لتوفري  مخطط  بوضع  الخارج  يف  الهاربني  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
للحفاظ عىل الهيكل التنظيمي لجامعة اإلخوان اإلرهابية داخل البالد والعمل عىل 
لتحقيق  وذلك  العامة  لدى  الذهنية  الصورة  وتحسني  الساحة  عىل  تواجده  إثبات 
عىل  والتعدي  والدستور  القانون  أحكام  تعطيل  إىل  الرامية  الجامعة  أغراض 
املنشآت العامة واإلرضار بالوحدة الوطنية، وذلك بعد املالحقات األمنية التي طالت 
كوادر جامعة اإلخوان املسلمني يف اآلونة األخرية والتي أدت إىل تحجيم األنشطة 

التخريبية والعدائية للتنظيم، عىل حد وصف املحرض.

إحالة  محرض  إىل  باإلضافة  املحرض  ذات  اتهم  الحقوقي،  بالشأن  يتعلق  وفيام 
)ابنة القيادي  نيابة أمن الدولة العلياكل من املتهمني يف القضية عائشة الشاطر 
يف جامعة االخوان املسلمني( محمد خريت الشاطر، وهدى عبد املنعم عبد العزيز، 
واملحامي محمد أبو هريرة، باالنضامم اىل جامعة ارهابية ومتويل تلك الجامعة، 
"التنسيقية املرصية  تأسيس  الحقوقي عزت غنيم يف  ومشاركتهم مع املحامي 
السياسية  األحداث  عن  وبيانات  تقارير  وإصدار  بإعداد  وقيامهم  والحريات"  للحقوق 
رايتس  هيومن  منظمة  بينهم  من  البالد،  خارج  حقوقية  منظامت  مع  وتواصلهم 

ووتش، بهدف نرش أخبار كاذبة.

بارشت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق يف القضية ألكرث من عامني عقب القبض 
عليهم نهاية عامة 2018، قبل أن تنتهي من تحقيقاتها وتحيل القضية إىل محكمة 
أمن الدولة طوارئ يف 23 أغسطس 2021، واتهمت نيابة أمن الدولة العليا يف أمر 
أخبار  إحالتها 31 متهاًم من بينهم 15 هاربني باالنضامم إىل جامعة إرهابية، ونرش 
كاذبة، واستخدام حساب عىل شبكة املعلومات الدولية بهدف الرتويج ألفكار داعية 
إىل ارتكاب أعامل إرهابية، واإلمداد والتمويل. اتهمت النيابة أيًضا املتهمني بأنهم 
ارتكبوا بعض الجنايات والجنح املنصوص عليها يف قانون العقوبات وقانون مكافحة 
اإلرهاب. بدأت أوىل جلسات املحاكمة يف 11 سبتمرب 2021، واستمرت ملدة ستة عرش 

شهًرا حتى تم حجزها للنطق بالحكم لجلسة 5 مارس 2023. 
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 ملخص عن أبرز االنتهاكات
في مرحلة ما قبل المحاكمة

عقب  االنتهاكات  من  لجملة  املتهمني  تعرض  للقضية،  الرسمية  لألوراق  وفًقا 
القبض عليهم، أبرزها تعرضهم لإلختفاء القرسي لفرتات مطولة والتعذيب والتحقيق 
معهم يف غياب محامني، وذلك يف انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ومواد الدستور 
يف  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  فصلته  ما  وهو  املحلية،  والقوانني  املرصي 

تقرير سابق منشور لها.2

 16 أصل  من  متهمني   4 حق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  انتهكت  املثال،  سبيل  عىل 
عليه  نص  ما  بخالف  األويل،  التحقيق  جلسات  يف  مبحام  االستعانة  يف  متهام 
الدستور املرصي يف املادة 54، وساقت النيابة عدة أسباب كمربر لبدء التحقيقات 
بدون محامي منها أن نقابة املحامني مغلقة، وعدم تواجد أي من املحامني بالنقابة 
من  حالة  ووجود  األدلة،  ضياع  خشية  وهي  الرضورة  حاالت  من  أخرى  حالة  ووجود 

حاالت الرضورة وهي خشية سقوط مدة الحجز القانونية.

محارض  عىل  باالطالع  وتحليلها  دراستها  بعد  للقضية  الرسمية  األوراق  وبحسب 
الضبط الرسمية ومحارض التحقيقات مع املتهمني ومقارنة تواريخ الضبط املكتوبة 
مبعرفة األمن الوطني مع التواريخ التي أفاد بها املتهمون أمام تحقيقات النيابة، 
لالختفاء  القضية  16 متهام محبوسا عىل ذمة هذه  أصل  يتضح تعرض 15 متهاًم من 
القامئني عىل ضبطهم من ضباط وموظفي  يد  القبض عليهم عىل  القرسي عقب 

وزارة الداخلية، وقعت غالبيتها داخل مقار تابعة لألمن الوطني. 

كام انتهكت سلطات الضبط املتمثلة يف جهاز األمن الوطني حق املتهمني يف 
سالمة الجسد وعدم تعرضهم للتعذيب، حيث أقر 12 متهام من أصل 16 متهام محبوًسا 
عىل ذمة القضية أمام نيابة أمن الدولة العليا بتعرضهم للتعذيب عىل يد القامئني 
بضبطهم يف الفرتة التي سبقت عرضهم عىل نيابة أمن الدولة العليا، وتشري أقوال 

املتهمني إىل أن غالبية وقائع التعذيب حدثت داخل مقرات تابعة لألمن الوطني.

2    ردود مرص عىل قامئة املسائل الخاصة بـ تقريرها الدوري الدوري الخامس، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان باألمم 
https://2u.pw/MrFB6X ،2022 ،املتحدة
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خط زمني لجلسات المحاكمة

جرت جلسات محاكمة القضية 1552 لسنة 2018 حرص أمن دولة داخل مجمع محاكم 
برئاسة   بدر،  جنايات  ملجمع  املحاكمة  نقلت  ثم   2022 سبتمرب  حتى  طرة  جنايات 
املستشار محمد سعيد الرشبينى، وعضوية كال من  املستشار عصام أبو العال عضو 
عرش  لخمسة  املحاكمة  وامتدت  يسار،  عضو  غريب  عيل  غريب  واملستشار  ميني، 
شهرا، بدأت أوىل الجلسات يف سبتمرب 2021، وانتهت يف ديسمرب 2022 عندما قررت 

املحكمة حجز القضية للنطق بالحكم يف مارس 2023

شهود  لسامع  جلسات   3 منهم  ُخصص  جلسة،   18 مدار  عىل  املحكمة  انعقدت 
اإلثبات، و 8 جلسات ملرافعات الدفاع، وجلسة واحدة ملرافعة النيابة، وجلسة لتالوة 
أمر اإلحالة، وجلسة إلطالع الدفاع عىل أوراق القضية، وجلسة لفض األحراز، أما يف 

باقي الجلسات قررت املحكمة التأجيل لعدم حضور املتهمني.3

أولى جلسات المحاكمة  	

تالوة أمر االحالة  	

القضية 	 أوراق  عــلــى  الـــدفـــاع  ــــالع   إطـ
وتصويرها وتقديم طلباتهم

فض األحراز 	

جلسات استماع شهود اإلثبات 	

مرافعة النيابة  	

لمرافعة الدفاع 	

جلسة النطق بالحكم 	

 11 سبتمبر 2021

 13 سبتمبر 2021 

11 أكتوبر 2021 

9 نوفمبر 2021

 14 فبراير 2022

13 يونيو 2022

 16 أغسطس 2022

5 مارس 2023

3    " تعديل بعض أحكام قانون مكافحة اإلرهاب بالقانون 149 لسنة 2021،" منشورات قانونية، تاريخ الولوج 25 يناير، 2023، 
https://manshurat.org/node/74570
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أبرز االنتهاكات في مرحلة المحاكمة

يف ردها عىل قامئة املسائل الخاصة بـتقريرها الدوري الخامس املقدم للجنة 
املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، يف 30 ديسمرب 2022، ردت الحكومة 
- التى يحاكم أمامها أعضاء التنسيقية املرصية  املرصية فيام يخص دوائر اإلرهاب 
للحقوق والحريات - نزعت الحكومة عنها صفة املحاكم الخاصة أو االستثنائية، وقالت 
انها مل تنشئ لغرض معني، وأنها "ال تعدوا محض دوائر قضائية متخصصة يف نظر 
نوع معني من الجرائم"، كام قالت ايًضا ان دوائر اإلرهاب تضمن حقوق املتهمني يف 
محاكمة عادلة ومنصفة وعلنية أمام قايض طبيعي محايد ومستقل، وأنها تراعي 
حق املتهمني يف االتصال مبحاميه وبذويه، وحق الدفاع باألصالة أو بالوكالة.4 لتأيت 
الحكومة  تقرير  يف  جاء  ما  لكل  واضًحا  تفيًا  مشكلة  التقرير  موضوع  القضية  هذه 
للقضية  الرسمية  األوراق  بدراسة  انه  االنسان، حيث  للجنة حقوق  املرصية املقدم 
والتوثيق مع محاميني مطلعني عىل سري املحاكمة رصدت الجبهة املرصية عدد من 
انتهاكات ضامنات املحاكمة العادلة الجسيمة التي وقعت بحق املتهمني يف هذه 
القضية والصادرة عن دائرة من دوائر اإلرهاب، ومنها عدم استقاللية املحكمة وعدم 
عالنيتها، باإلضافة النتهاكات أخري من بينها عدم متكني املتهمني من التواصل مع 

محاميهم وذويهم، فضاًل عن انتهاكات تتعلق بحقوق الدفاع.

أواًل: استقاللية 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 .

أحيلت القضية من نيابة أمن الدولة العليا إىل محكمة أمن الدولة طوارئ يف 23 
أغسطس 2021 والتى ما تزال منظورة أمامها لآلن، بالرغم من قرار الرئيس عبد الفتاح 
هذه  نشأة  ويعود  ذاته،5  العام  من  أكتوبر   25 يف  الطوارئ  حالة  إلغاء  السييس 
املحاكم إيل القانون رقم 162 لسنة 1958، وتعد أحد أبرز أشكال القضاء االستثنايئ 

https://2u.pw/Q88juK ،2021 ،4    "نشطاء: صورة عائشة الشاطر أمام املحكمة "صادمة"،" عريب 21، 14 سبتمرب
5    منظمة العفو الدولية، "دليل املحاكمة العادلة."
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والذي يتعدي عىل استقالل القضاء وحق املتهمني يف املحاكمة أمام قاضيهم 
الطبيعي، فضاًل عن انتهاك هذه املحاكم الحق يف الطعن عىل األحكام، حيث ال يجوز 

الطعن عىل األحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ.6

كام تشرتك دوائر اإلرهاب من حيث املضمون مع أشكال القضاء االستثنايئ يف 
كونها تم إنشاؤها خصيصا للنظر يف نوع معني من القضايا دون غريه، وهي قضايا 
السياسية التي تعطيها السلطات صبغة االرهاب، ويف حالة القضية موضوع التقرير 
يتداخل عمل محكمة أمن الدولة طوارئ مع دوائر اإلرهاب، حيث تنظر القضية الدائرة 
بدر  جنايات  مبجمع  طوارئ"،  دولة  أمن  محكمة  "باعتبارها  إرهاب  جنايات  األوىل 
برئاسة املستشار محمد سعيد الرشبينى، وعضوية كال من  املستشار عصام أبو العال 

عضو ميني، واملستشار غريب عيل غريب عضو يسار7 

وبحسب محامني تحدثت معهم الجبهة املرصية يف وقت سابق، قالوا إنه ال ميكننا 
اعتبار دوائر اإلرهاب محكمة مختصة وال حيادية وذلك لكونها أنشئت خصيصا للنظر يف 
نوع معني من القضايا، والبحث الدائم من قبل قضاتها عن دالئل إلدانة املتهمني أكرث 
من البحث عن دالئل الرباءة، وأيضا ال يطبق عىل دوائرها قانون السلطة القضائية، فيام 
والنوعي.  املكاين  واالختصاص  مستمر،  بشكل  القضاة  وتغيري  االنعقاد  أماكن  يخص 
وبحسب اثنني من املحامني مطلعني عىل سري القضية قاال للجبهة املرصية أن دوائر 
اإلرهاب يف األساس استثنائية وليست قضاءا طبيعيًا، ليضاف لها كونها محاكم أمن 
دولة طوارئ ليتضاعف الحالة االستثنائية لهذه القضية، ما يؤثر بشكل مبارش عىل 

حقوق املتهمني يف املحاكمة العادلة.

من ناحية أخري قال أحد املحامني للجبهة، بأن يف هذه املحاكم قرارات القايض 
ال تكون ملزمة، فجهاز األمن الوطني هو صاحب الكلمة العليا يف تنفيذ كل القرارات. 

"من حيث الشكل مستوفية اإلجراءات الشكلية، لكن يف املضمون مفيش استقاللية 
كان  الجلسات  أغلب  يف  معينة،  سياسة  على  ومايش  القرار  صاحب  مش  والقايض 
تجاه  إجراءات  أي  مابيخدش  وكان  متنفذش،  ما  والقرارات دي  ملزمة  قرارات  يصدر 
عدم التنفيذ، كان بيأمر بدخول األهل واألمن الوطين يرفض، كان بيدي قرارات بعرض 

عائشة على كبري األطباء أو مستشفى خاص والسجن نفسه ما كنش بينفذ." 

6    املرجع السابق.
7    يعاقبونك قبل إدانتك، الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، 2020،

Punishment-before-conviction-AR.pdf/05/https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/2020 
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ثانيًا: عالنية المحاكمة 

"لكلِّ إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، الحقُّ يف أن َتنظر قضيَته محكمٌة 
تهمة  أيَّة  وىف  والزتاماته  حقوقه  يف  للفصل  وعلنيًّا،  ُمنصًفا  نظًرا  ومحايدٌة،  مستقلٌَّة 

ه إليه."  جزائية ُتوجَّ

 املادة 10 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

للصحفيني  والسامح  املتهمني  ذوي  بدخول  السامح  املحاكمة  بعالنية  يقصد 
واالعالميني ملتابعة وتغطية جلسات املحاكمة، فضاًل عن السامح ملراقبني عاملني 
يف مجال حقوق اإلنسان بالتواجد داخل قاعات املحكمة وأخذ مالحظاتهم عن أداء 
أي  بها  تتمتع  أن  يجب  ضامنة  املحاكمة  عالنية  يف  الحق  ويعد  املحاكمة.  وسري 
وأيضا  وعدالتها،  التقايض  عملية  الستقاللية  ضامنا  أيضا  تعد  كام  عادلة،  محاكمة 

وسيلة لحامية ثقة العامة يف نظام العدالة.8

يف  94 لسنة 2015  رقم  اإلرهاب  الحق، حظر قانون مكافحة  ويف مواجهة هذا 
املادة 36 منه تصوير الجلسات أو عرض أي من وقائعها إال مبوافقة رئيس املحكمة 
 2021 لسنة   149 رقم  القانون  املرصي  الربملان  أصدر   2021 نوفمرب  ويف  املختصة،  
بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلرهاب رقم 94 لسنة 2015، وأضاف فقرة جديدة لتلك 
املادة تفيد مبصادرة االجهزة املستخدمه يف تصوير املحاكامت ومحو محتواها أو 

إعدامه.9

"يُحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات املحاكمة يف الجرائم 
اإلرهابية إال بإذن من رئيس املحكمة املختصة ، ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف 

جنيه وال تجاوز ثالمثائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .

يف  استخدم  قد  يكون  مام  غريها  أو  األجهزة  مبصادرة  ذلك  عن  فضالً  ويحكم 
الجرمية ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب األحوال ."

املحاكامت  جلسات  أخبار  نوعية  يف  بالتحكم  السلطات  تقوم  أخري،  ناحية  من 
يقومون  من  هوية  بتحديد  سواء  للدولة،  املقربة  التابعة/  مواقع  عىل  املنشورة 
بتغطية الجلسات أو التحكم يف املحتوي املنشور عنها. ففي بداية هذه القضية، 
كانت بعض الصحف واملواقع االلكرتونية املحسوبة عىل الدولة تنرش صوًرا وتغطيات 
إعالمية من داخل جلسات املحاكمة، ولكن رسعان ما توقفت هذه التغطية االعالمية 
عقب تداول صورة لعائشة خريت الشاطر بدا عليها املرض الشديد، وشحوب الوجه، 

أكتوبر،2021،  25 بالعريب،   CNN املنطقة،"  يف  واالستقرار  لألمن  واحة  باتت  مرص  الطوارئ:  حالة  يلغي  "السييس      8 
egypt-sisi-ends-state-emergency/25/10/https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021 

9    "تحرك عاجل: محامية محتجزة تعسفيا متنع من تلقي الرعاية الصحية،" منظمة العفو الدولية، 2021،
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/5094/2021/ar 
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أحده  لسان  عىل  ورد  حيث  املرصية،  للجبهة  املحامني  من  اثنني  أكده  الذي  10األمر 

هؤالء املحاميان:

له  اللي هو بيسمح  الجلسات كان يف تغطية اعالمية من بعض الصحف   "يف بداية 
الرابعة  البلد، وكان يف تصوير املتهمني، ويف الجلسة  بشكل معني التغطية زي صدى 
تم تصوير عائشة صورتها املشهورة وهي مريضة جدا وبعد كده ُمنع التصوير،  من بعد 
الصورة دي بقت الصحف بتنقل اخبار الجلسات كتابية فقط، ماكنش فيه قرار رسمي 
الصحفيني  دخول  بمنع  البوابة  على  من  قرارا  يف  بيكون  بس  والنرش،  التصوير  بمنع 
اللى هم مش عايزينهم، سايبني خرب بمني يدخل ومني ال. واللي بيتحكم يف دخول 

الصحفيني هو األمن الوطين بعد التحقق من هوية الصحفي وجهة عمله."

فيام يتعلق بذوي املحتجزين، استمرت املحكمة يف منع دخول أي جمهور أو 
أهايل املتهمني أثناء انعقاد الجلسات، واقترص االمر عىل زيارة رسيعة لألهل بعد 

انتهاء الجلسات.

10    الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، "متابعة محاكمة: القضية 1552 لسنة 2018 حرص أمن دولة، املعروفة إعالميًا بقضية 
التنسيقية املرصية للحقوق والحريات."
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انتهاكات تتعلق بالمتهمين

الحق في تواصل المتهمين مع محاميهم وذويهم

 "توفر لجميع املقبوض عليهم أو املحتجزين أو املسجونني فرص وأوقات وتسهيالت 
تكفى ألن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشريوه، دونما إبطاء وال تدخل وال مراقبة، 
بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  نظر  تحت  االستشارات  هذه  تتم  أن  ويجوز  كاملة.  وبرسية 

القوانني، ولكن ليس تحت سمعهم." 

املبدأ 8 من املبادئ االساسية بشأن دور املحامني.

قبل  ما  مرحلة  يف  والقانون  الدستور  العليا  الدولة  أمن  نيابة  مخالفة  بجانب 
يف  محبوسا  متهام   16 أصل  من  متهمني   4 مع  بالتحقيقات  قيامها  و  املحاكمة 
هيئات  من  محامني   7 حق  وانتهاك  األويل،  التحقيق  جلسات  أثناء  محاميهم  غياب 
طريق  عن  الدفاع،  إلعداد  الكافية  التسهيالت  عىل  الحصول  يف  حقهم  يف  الدفاع 
ضوئية  نسخة  عىل  والحصول  للقضية  الرسمية  االوراق  عىل  االطالع  من  منعهم 
منها. فبحسب محامي تحدث للجبهة املرصية انتهكت املحكمة حق املتهمني يف 
التواصل مع محاميهم بشكل منفرد، واكتفت املحكمة بتمكني املحامني من التواصل 
مع للمتهمني لدقائق معدودة بعد انتهاء الجلسات وقبل عودة املتهمني للقفص 

الزجاجي مرة اخرى، وان غالبية التواصل كان من خلف القفص الزجاجي.

قال محامي للجبهة املرصية أن متكني املحكمة للمحامني التواصل بني املتهمني 
مع محاميهم وذويهم مل يتم يف جميع الجلسات بل يف جلسات قليلة جدا، يف 

حني قال أحد املحامني:

"يف غالبية الجلسات كان التواصل من وراء الزجاج قبل بدء الجلسة، وأثناء االنعقاد 
القايض كان بيخرجهم يقعدوا بره القفص، وممكن بعد الجلسة يف 5 دقائق ممكن 
يتقابلوا مع بعض قبل دخولهم للقفص تاين، وبشكل عام كان يف تمكني من القايض 

ملقابلة املتهمني لذويهم واملحامني لكن مش انفرادي  لالطمئنان فقط." 
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   عدم استبعاد األدلة المنتزعة من جراء التعذيب

نتيجة  بها  اإلدالء  تم  أنه  يثبت  أقوال  بأية  اإلستشهاد  عدم  طرف  دولة  كل  "تضمن 
للتعذيب كدليل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب 

كدليل على اإلدالء بهذه األقوال."

املادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب

"كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، 
وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وال يكون حجزه، أو 
حبسه إال يف أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانياً وصحياً، وتلزتم الدولة بتوفري وسائل 
اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومخالفة ىشء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً 
للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة يشء 

مما تقدم، أو التهديد بيشء منه، يهدر وال يعول عليه."

املادة 55 من الدستور املرصي

رضورة  عىل  املرصي  الدستور  وأيضا  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  تشدد 
املعاملة  رضوب  من  غريه  أو  التعذيب  نتيجة  املنتزعة  واالقوال  باالدلة  االخذ  عدم 
القاسية، ويجب عىل املحاكم احرتاما للحق يف املحاكمة العادلة أن تستبعد هذه 
ضد  دعوى  يف  يكون  ادانة  كدليل  االدلة  بهذه  الوحيد  والقبول  تهدرها،  و  األدلة 

مرتكب مزاعم التعذيب وغريه من سوء املعاملة.11

وبالنظر ألقوال املتهمني يف تحقيقات النيابة يف هذه القضية، أفاد 12 متهاًم 
يد  عىل  للتعذيب  بتعرضهم  العليا  الدولة  أمن  لنيابة  محبوسا  متهام   16 أصل  من 
العليا،  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضهم  سبقت  التي  الفرتة  يف  بضبطهم  القامئني 
محامي  فبحسب  املحكمة،  أمام  أخري  مرة  األقوال  هذه  متهمون  كرر  حني  يف 
مطلع عىل سري القضية، أفاد متهمون أثناء استجوابهم أمام القايض محمد سعيد 
الرشبينى بعدولهم عن أقوالهم أمام النيابة ورشحوا للقايض كيف تم انتزاع هذه 

األقوال منهم جراء تعذيبهم داخل مقرات األمن الوطني. 

املتهم  أن  املرصية  للجبهة  محامي  قال  السلكاوي،  طارق  املتهم  حالة  ويف 
عىل  الوقوف  تحمله  عدم  بسبب  محمواًل  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضه  تم 
قدميه، وبعد عرضه عىل الطب الرشعي أشار التقرير بأن حالة املتهم هي جزء من 
بانه تم  أقر  أمام املحكمة  الضبط  الضابط مجرى  السبب، وبسؤال  شلل غري معلوم 
القاء القبض عليه غري مصاب وقام بإيداعه داخل أحد أقسام الرشطة، وعندما طلب 
الدفاع االطالع عىل دفاتر قسم الرشطة لبيان ذلك، أفاد قسم الرشطة بإعدام هذه 

عن  لنشطاء سياسيني ومدافعني  القضائية  يف املالحقة  الدولة طوارئ  أمن  بدرجة قاض: استخدام محاكم  رئيس      11
حقوق اإلنسان، الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، 2022،

.https://egyptianfront.org/wp-content/uploads/2022/09/ESSCEFHR.pdf 
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الدفاتر والتخلص منها. ويف مقابل هذا أكد املحامي الحارض مع املتهم يف جلسات 
وأن  الوطني،  األمن  يف  حدث  الذي  التعذيب  نتيجة  كان  الشلل  ان  االويل  التحقيق 

املتهم أفاد بذلك أمام النيابة. 

النيابة  تحقيقات  محارض  يف  للتعذيب  املتهمني  تعرض  إثبات  من  الرغم  وعىل 
يتخذ  مل  التعذيب  تحت  انتزعت  االعرتافات  هذه  بأن  املحكمة  امامه  وترصيحهم 
القايض اية اجراء تجاه هذه املزاعم ومل يفتح تحقيقا مستقاًل، أو يأمر باستجواب 
القامئني عىل هذه االنتهاكات، كام تغاىض القايض عن أقوال املتهمني التي أفادت 

باحتجازهم داخل أماكن احتجاز غري رسمية

"غالبية املتهمني طلعوا وتم استجوابهم أمام املحكمة، ويف كتري منهم عدل 
بريجع  كان  وانه  كده  قال  وليه  التعذيب  اثناء  وضعه  ورشح  النيابة  امام  أقواله  عن 
املتهمني  إلكراه  تحقيق  تفتح  ومل  املحكمة  تستجب  مل  ويتعذب،  الوطني  األمن 
وتعذيبهم، وتغاضت عن أقوال املتهمني وطلب استجواب القامئني عىل االنتهاك." 

قال أحد املحامني املطلعني عىل سري املحاكمة للجبهة املرصية

أوضاع احتجاز المتهمين أثناء فترة المحاكمة

السجناء  السجن تقتضيها، يحتفظ كل  الواضح أن عملية  اليت من  القيود  "باستثناء 
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية املبينة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وحيث 
تكون الدولة املعنية طرفا، يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وبروتوكوله االختياري، 

وغري ذلك من الحقوق املبينة يف عهود أخرى لألمم املتحدة." 

املبدأ 5 من املبادئ االساسية ملعاملة السجناء

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

إصالح وتأهيل املحكوم عليهم، وتيسري سبل الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم."

املادة 56 من الدستور املرصي

التحقيق  مرحلة  يف  املتهمني  بعض  تعرض  للقضية  الرسمية  األوراق  تظهر 
لبعض االنتهاكات لحقوقهم يف أوضاع احتجاز وسجن إنسانية، حيث اشتىك عدد من 
التعليم واملنع  الزيارة والحرمان من  النيابة من املنع من  املتهمني يف تحقيقات 

من الرتيض والحبس داخل مقار تابعة لألمن الوطني. 
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غالبية  منع  استمر  حيث  املحاكمة  مرحلة  يف  السيئة  االحتجاز  أوضاع  استمرت 
عن  فضاًل  وبدر،  العقرب  سجني  داخل  املحبوسني  وخاصة  الزيارة  من  املتهمني 
كونهم بعضهم محبوسني بشكل انفرادي، وبحسب أثنني من املحامني تحدثا للجبهة 
الزيارة بشكل كامل  املرصية فإن عائشة الشاطر وهدى عبد املنعم ممنوعني من 
وال تسمح سلطات السجن بإدخال الطعام أو العالج من قبل االهل وال تسمح بزيارات 

املحامني، بل ومتنعهم سلطات السجن من التواصل مع السجينات األخريات.

"القضية غالبيتها كان ممنوع من الزيارة، بعض اليل موجود يف القناطر بيزوروا، 
عائشة وهدى منع كامل من الزيارة ال أهل وال طبلية، أثناء ما كانوا موجودين يف طرة 
العقرب وبعد نقلهم لبدر. عائشة وهدى كان يف فرتة من الفرتات ممنوع عنهم 
وعائشة  هدى  موضوع  املحامني.  زيارات  عنهم  وممنوع  السجينات.  مع  التواصل 
العالج بتاعهم مابخشش ومحبوسني حبس انفرادي بعكس قرار املحكمة بعرضهم 
عىل املستشفى، وأحيانا كان يتم نقلهم للمحكمة عن طريق سيارة إسعاف." قال 

أحد املحامني للجبهة املرصية

 نظرة على أبرز انتهاكات تعرض لها

المتهمين أثناء المحاكمة 

عائشة الشاطر

وثقت الجبهة املرصية تعرض عائشة الشاطر 
ومنها  محبسها،  داخل  السيئة  للمعاملة 
النظافة  وعدم  التهوية  سوء  من  معاناتها 
دخول  السجن  سلطات  ومنع  زنزانتها،  داخل 
لها،   الشخصية  النظافة  وأدوات  والراديو  الكتب 
باإلضافة إيل منع التواصل بينها وبني السجينات 
االخريات، وحرمانها من الرتيض واالستعاضة عنه 
بالخروج من الزنزانة ملدة 5 دقائق فقط يوميا. 

مبرض  محبسها  داخل  أيًضا  عائشة  أُصيبت 
يف  فشل  أنه  عىل  تشخيصه  تم  بالدم  مناعي 
وظائف النخاع، ويف جلسة 15 مايو 2022، وصل 
للمحكمة  الرشعى  الطب  أطباء  كبري  رأى  تقرير 
إلجراء  أحقيتها  ومدى  الصحية،  حالتها  بشأن 
الجبهة  عليه  اطلعت  والذي  عدمه،  من  جراحة 
إحدى  عىل  بعرضها  فيه  الرأي  وجاء  املرصية 
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أيًضا  املحامون  أكد  املناسب،  العالج  ووضع  حالتها  لتقييم  الجامعية  املستشفيات 
للجبهة املرصية بأن املحكمة سألت عائشة عن توقيت إصابتها بهذا املرض، فأجابت 
وعندما  االنفرادى،  الحبس  ىف  للنساء  القناطر  بسجن  احتجازها  بعد  به  بإصابتها 
سمحت املحكمة لعائشة بالحديث أكرث، قالت بأنها يتم التنكيل بها ملجرد كونها ابنة 
خريت الشاطر، وأنها تنقل من السجن إىل املحكمة يف سيارة إسعاف حالتها سيئة 
وامكانياتها الطبية ضعيفة للغاية، وطالبت بعدم نقلها للجلسات مرة اخرى، قائلة 

بأنه ال فائدة من حضورها.12

يف نفس هذه الجلسة، طالب الدفاع الحارض مع عائشة برضورة عرضها عىل لجنة 
ثالثية من كلية طب القرص العينى، وعني شمس،وجامعة األزهر، إلعداد تقرير مفصل 
عن حالتها الصحية، وإجراء الفحوصات عىل النخاع الشويك، يف مركز تحاليل القرص 
العينى، ووافقت املحكمة عىل طلب الدفاع وأمرت بتشكيل لجنة ثالثية للكشف عىل 
جراحة  إلجراء  احتياجها  مدى  وبيان  الصحية  حالتها  عن  تقرير  وإيداع  الشاطر  عائشة 

بالنخاع الشويك.13

هدي عبد المنعم

هدى  أخربت   2021 أكتوبر   11 جلسة  أثناء  
عملية  إلجراء  باحتياجها  أقر  السجن  طبيب  بأن 
قسطرة للقلب، وقالت أن سلطات السجن تتعنت 
يف نقلها إىل مستشفى خارجي للعالج، وأنها 
بكليتها  مرض  من  تعاين  قلبها  مرض  بجانب 
الدم،  ضغط  وارتفاع  الرشياين،  الدم  وتجلط 
الدفاع  من  املقدمة  الطلبات  املحكمة  ورفضت 
لزيارتها داخل محبسها وتقديم الرعاية الصحية 
الالزمة لها، كام استمر مسؤولو سجن القناطر 
عىل  أرستها  اطالع  ورفض  الزيارة  من  مبنعها 
عبد  هدى  بأن  بالذكر  جدير  الطبية.14  سجالتها 
انفرادية  زنزانة  داخل  بالفعل  محبوسة  املنعم 
من  الكثري  بها  ويوجد  رسير،  عىل  تحتوي  ال 

الحرشات.

12    الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان. ماذا بعد اتهام حقوقيني باإلرهاب؟ تقرير حول القضية 1552 لسنة 2018 حرص أمن 
دولة واملعروفة بقضية التنسيقية املرصية، وتحليل انتهاكات ضامنات املحاكمة العادلة التي تعرض لها املتهمون أثناء 

https://egyptianfront.org/ar/2021/10/1552-2018-fr 2021 مرحلة ما قبل املحاكمة، أكتوبر
13    مرجع سابق

14    دليل املحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، 2014، 
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/pol300022014ar.pdf
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محمد أبو هريرة

املحامي  تعرض  املرصية  الجبهة  وثقت 
والرتيض  الزيارة  من  للمنع  هريرة  أبو  محمد 
السجن  سلطات  عنه  منعت  كام  محبسه،  داخل 
مطابقة  عدم  عن  فضاًل  هذا  والراديو،  الكتب 

الزنزانة التي يقيم بها للمواصفات الصحية. 

طارق السلكاوي

عىل  املحكمة  لجلسات  السلكاوي  طارق  املتهم  حضور  املرصية  الجبهة  وثقت 
الطبية  حالته  لبيان  مختص  طبيب  عىل  بعرضه  املتهم  دفاع  وطالب  متحرك،  كريس 

وذلك لعدم وجود تشخيص دقيق لحالته الصحية. 
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انتهاكات تتعلق بحقوق الدفاع

عائشة  بزيارة  طلبات  خاصة  املحامني  طلبات  من  كبري  عدد  مع  املحكمة  تعنتت 
الشاطر وهدى عبد املنعم داخل محبسهم، وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع يف القضية 
للجبهة املرصية بأن الدفاع قدم العديد من الطلبات للمحكمة، إال أنها مل تنفذ بسبب 

رفض األمن الوطني لها، خاصة طلبات زيارات االهايل. 

ومن ناحية تطبيق القانون واجراءات املحاكمة، مل تستجب املحكمة أيًضا للعديد 
من طلبات الدفاع املتكررة بتطبيق القانون وإخالء سبيل املتهمني لتجاوزهم مدة 
أنه  للجبهة  تحدث  آخر  محامي  أفاد  كام  قانونًا.  عليها  املنصوص  االحتياطي  الحبس 
فيام يخص استجواب الشهود وهم جميعا ضباط من مجري التحريات والضبط، فقد 
أحالوا جميعا أقوالهم ملحارض التحقيقات والتحريات دون أية مناقشة من القايض 
بتوجيه شهود  بأن املحكمة قامت  اخر قال  لهم، ليس هذا فحسب، فوفًقا ملحام 
ألقوالهم  مغايرة  ألقوال  افادتهم  عند  أنظارهم  ولفت  الحاالت،  بعض  يف  اإلثبات 

يف تحقيقات النيابة . 

 أما األحراز يف القضية، أفاد املحامي بأن االحراز التي تم فضها أمام املحكمة 
كانت عبارة عن مداخالت تلفزيونية لبعض املتهمني تعليقا عىل األحداث الجارية يف 

البالد، وال تحمل أي مثة مخالفة قانونية. 

اطلعت الجبهة املرصية عىل مذكريت دفاع لبعض املتهمني، حيث رصدت عدد من 
الدفوع األساسية املقدمة بخصوص هذه القضية، ومنها:

اطلعت الجبهة املرصية عىل مذكريت دفاع لبعض املتهمني، حيث رصدت عدد من 
الدفوع األساسية املقدمة بخصوص هذه القضية، ومنها: 

 الدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون مكافحة االرهــاب رقم 94 لسنة  	
2015، والمعدل بقانون رقم 15 لسنة 2020 لمخالفته نص المادة 54 من الدستور 
المصري، وطلب إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى 

دستورية نص المادة 40، أو التصريح للدفاع بإقامة الدعوى. 

الدفع ببطالن احتجاز المتهمين وما ترتب عليه من إجــراءات لعدم إيداعهم  	
أحد األماكن المخصصة قانونا لإلحتجاز. 

الدفع ببطالن إجــراءات الضبط واالحتجاز وما ترتب عليهما من عدم تمكين  	
المتهمين من إبالغ ذويهم ومحاميهم بما اتخذ ضدهم من إجراءات. 
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الدفع ببطالن محاضر الضبط لتلفيقها وتزويرها.  	

الدفع ببطالن استجواب المتهمين وما ترتب عليه من إجراءات لعدم عرضهم  	
على النيابة خالل 24 ساعة من القبض عليهم. 

والدفع ببطالن أي اعتراف منسوب  للمتهمين لثبوت إجراء التحقيقات تحت  	
وطأة اإلكراه المتمثل في االحتجاز داخل مقار األمن الوطني أثناء التحقيقات. 

المتهمين  	 لتجاوز بعض  القانون  النيابة  لمخالفة  االحالة  أمر  ببطالن  الدفع 
الحد االقصى للحبس االحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون 

اإلجراءات الجنائية.

التحقيق في  	 الدفاع لعدم  النيابة واخاللها بحقوق  الدفع بقصور تحقيقات 
وقائع االحتجاز في أماكن غير قانونية والتعذيب الذي أفاد به غالبية المتهمين، 
على نحو تكون به النيابة قد خرجت عن حياديتها بما يبطل كل اإلجراءات التي 

اتخذتها. 
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الخاتمة

ملف  مازال   2014 بعد  قواعدها  أرست  التي  السلطوية  حالة  استمرار  بسبب 
حقوق اإلنسان يف السنوات املاضية مستمًرا يف التدهور، حيث تتحد املؤسسات 
افالت  وضامن  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  والقضاء  النيابة  مؤسستي  مع  االمنية 
السيايس  القمع  يف  العدالة  ملف  تطويع  عن  فضاًل  العقاب،  من  فيها  املتورطني 
وإسكات املعارضني وحبسهم، مام يضع تساؤالت كبرية حول عدالة األحكام الصادرة 

من املحاكم املرصية ويشكك يف سالمة ونزاهة اإلجراءات القانونية املتبعة. 

االنتقادات  تجاه  املرصية  الحكومة  قبل  من  املستمر  النفي  من  الرغم  وعىل 
تأيت  اإلنسان،  بحقوق  متعلقة  انتهاكات  لوجود  املطلق  بالنفي  واألممية  الدولية 
هذه القضية ضمن آالف القضايا التي مل تراعي فيها املحكمة الحدود الدنيا لضامنات 
املحاكمة العادلة، حيث انتهك وبشكل صارخ حقوق املتهمني يف املحاكمة أمام 
قضاء طبيعي ومستقل ونزيه يف محاكمة علنية، كام انتهكت حقوق املتهمني يف 
التواصل مع ذويهم ومحاميهم إلعداد الدفاع املناسب، باإلضافة لحبسهم انفراديًا 
االنتهاكات  هذه  كل  تشكل  حيث  الالزمة،  الطبية  الرعاية  تلقي  يف  حقهم  وانتهاك 
باالضافة لكونها خلل يف نظام العدالة املرصي، انتهاكا لضامنات املحاكمة العادلة 
والذي   2023 مارس  من  الخامس  يف  صدوره  املتوقع  الحكم  عدالة  يف  تطعن  و 
يزيد من خطورته كونه سيكون صادًرا من من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مام 
يعني بأنه حكم نهايئ وبات وغري قابل للطعن.اإلعالمي وهو قائم عىل تنفيذ عدة 
الدولة  وإسقاط  بالحسم  لينتهي  وإرهاقها  الدولة  إرباك  مرحلة  من  تبدأ  مراحل 
التفاهم حول هذا املحور بني محمود عزت ومحمود حسني قيادات جامعة  وجرى 
كيانات  إنشاء  عىل  يقوم  الثاين  واملحور  أتراك.  صحفيني  وبني  املسلمني  االخوان 
تقوم بتمرير املكاملات الدولية بعيدا عن البوابة الدولية املرخص لها من قبل جهاز 
تنظيم االتصاالت املرصي وذلك باستخدام برامج ومعدات تقنية تقوم بتمرير الصوت 
يكبد  مام  املرصية،  املحمول  التليفون  لشبكات  مكاملات  اىل  وتحويله  االنرتنت  عرب 
الرشكة املرصية لالتصاالت خسائر مادية ترض باالقتصاد القومي للبالد باإلضافة إىل 
واألوضاع  املرصيني  عن  رأي  وتقارير  معلومات  مترير  يف  الربامج  هذه  استخدام 
واألمنية  القومية  مرص  مبصلحة  يرض  مام  الرتيك  للجانب  واألمنية  االقتصادية 

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 
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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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