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 متهيد

يف هذه األيام تحل الذكرى األوىل لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ب� جمهورية مرص 
تتسبب ىف وكادت أن  2016العربية واململكة العربية السعودية، والتى تم توقيعها ىف أبريل 

خروج جزيريت ت�ان وصناف� من األرايض املرصية، وضمه� إىل األراىض السعودية. وقد نتج عن 
، م� 2016 أبريل 25، 15اإلعالن عن هذه االتفاقية تظاهرات يف عدة محافظات مرصية ىف يومى 

للتظاهرات  نتج عنه حمالت قبض واحتجاز واسعة عىل الشابات والشباب من املتظاهرين أو الداع�
 أو الرافض� لالتفاقية، واملدافع� عن مرصية الجزيرت�. 

وبهدف توثيق هذه التظاهرات، ومناقشة وتحليل التعامل األمني والقضايئ مع التظاهر بشكل 
عام، ومع التظاهر يف هذه القضية بشكل خاص، يصدر املركز املرصي للحقوق االقتصادية 

توثيق هذا الحراك الهام، ك� أن هذه القضايا تعد �وذجا مه� واالجت�عية هذا التقرير سعيا ل
ملراقبة، وتحليل أداء الرشطة، والنيابة العامة والقضاء يف التعامل مع قضايا التظاهر، ومع 

 .ااملعارض� للنظام الحاكم أو سياساته

ىف محافظات (القاهرة الكربى، االسكندرية،  )قضية 24(عدد حيث يعتمد هذا التقرير عىل رصد 
أسوان، بورسعيد، الدقهلية، الرشقية، الغربية، أسيوط، سوهاج، البحر األحمر، األقرص، دمياط)، 

 290(تم القبض عليهم ىف هذه القضايا، أحيل منهم للمحاكمة  )مواطنة ومواطن 432(شملت 
 .)مواطنة ومواطن 142(فيها حتى اليوم ل انتظار الترصف حفظ تحقيقات و  وتم، )مواطن ومواطنة

، )مواطن ومواطنة 290(فيها  قضايا أمام محاكم الدرجة األوىل قدم للمحاكمةت نظر هذا وقد 
وتم إحالة حدث ملحكمة  ،)98(أحكام برباءة  منهم، مواطن ومواطنة) 191(ت أحكام بإدانة ل صدر و 

 .األحداث

وتم االستئناف عىل هذه األحكام من النيابات ومن بعض املواطن� واملواطنات، حيث نظرت  
منهم، ىف ح� )38(، وصدرت أحكام برباءة )مواطنة ومواطن 94(محاكم االستئناف قضايا لعدد 

معارضة  حبس مازال أمامهم )9(ت تم سدادها، وغراما )47(منهم  )56(صدرت أحكام بإدانة 
 . مبدينة دمياط   2017 ابريل 13استئنافية ستنظر يوم 
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 مقدمة

 خلفية األحداث:

التوقيع عىل عدد من االتفاقيات مع  1، أعلن مجلس الوزراء عىل موقعه الرسمي2016أبريل  9يف 
اململكة العربية السعودية، أثناء زيارة امللك سل�ن بن عبد العزيز إىل مرص، من ضمنها اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية ب� مرص والسعودية والتي ترتب عليها خروج جزيريت ت�ان وصناف� من 

 الحدود املرصية وضمه� إىل الحدود السعودية. 

ى هذا اإلعالن إىل غضب شعبي كب�، ملكانة األرض عند املرصي�، خصوصا أن الجزيرت� تعتربان وأد
جزءا من سيناء التي حارب املرصيون من أجل تحريرها من احتالل الكيان الصهيو�، ك� أن الجزيرت� 

التحكم  له� أهمية اسرتاتيجية كب�ة لوقوعه� مبدخل خليج العقبة ومن يسيطر عليه� �كنه
يف املالحة بالخليج. وبدأت الحكومة املرصية ووسائل اإلعالم املؤيدة لها يف ترويج فكرة أن 
الجزيرت� يف األصل تابعتان للمملكة السعودية، وأن مرص كانت متارس عليه� حقوق اإلدارة فقط 

لحكومة أن تعي� للحفاظ عليه� من احتالل الكيان الصهيو�. باإلضافة إىل ترويج ا 1950منذ عام 
سنوات لتعي� هذه  10الحدود البحرية ب� البلدين تم بناء عىل تقرير لجنة تعمل منذ أكرث من 

الحدود. وعىل الجانب اآلخر بدأ املعارضون لالتفاقية بتفنيد إدعاءات الحكومة عرب وسائل التواصل 
، والتأكيد عىل 1950عام االجت�عي بنرش وثائق تاريخية تؤكد تبعية الجزيرت� ملرص من قبل 

أهميته� االسرتاتيجية ملرص، وبيان تبعات خروجه� من اإلقليم املرصي عىل األمن القومي 
املرصي، وتحول مضيق ت�ان إىل ممر مالحي دويل م� يسمح مبرور السفن اإلرسائيلية بحرية، 

 و�نع مرص من السيطرة عىل حركة املالحة فيه. 

خاصة أن موقف  يعن االتفاقية إىل موجة غضب ىف الشارع املرص وأدى اإلعالن املفاجئ  
الحكومة املروج مللكية اململكة السعودية للجزيرت� يعد سابقة غريبة واستثنائية بأن تدافع 
حكومة دولة عن ملكية دولة أخرى ألراضيها التى ترفع عليها علمها والتى خاضت الحروب من 

ارض� لالتفاقية بطريقة عفوية لإلعرتاض عليها بأعداد بسيطة أجلها، م� نتج عنه خروج بعض املع
حامل� الفتات، ثم تم التنظيم والدعوة إىل تظاهرات لإلعرتاض عىل "التنازل عن جزيريت ت�ان 

 25، تحت اسم "جمعة األرض"، ك� متت الدعوة إىل تظاهرة أخرى يوم 2016أبريل  15وصناف�" يوم 
 ير سيناء. أبريل تزامنا مع ذكرى تحر

أبريل، أمام نقابة الصحفي� يف شارع عبد  15ففي القاهرة، اجتمع املتظاهرون املعرتضون، يوم 
الخالق ثروت. ك� خرجت عدة تظاهرات يف محافظات الجمهورية، نذكر منها عىل سبيل املثال، 

ق، ية، والزقازياإلسكندرالتظاهرات يف محافظات ومدن (الجيزة، والسويس، وبورسعيد، و 
 وسوهاج، واألقرص، والغردقة والغربية). 

راجع الخرب املنشور عىل موقع رئاسة مجلس الوزراء: 1
http://www.cabinet.gov.eg/Media/NewsDetails.aspx?id=28386 

http://www.cabinet.gov.eg/Media/NewsDetails.aspx?id=28386
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حيث قامت الرشطة بفض تظاهرة الجيزة بالقوة، فانضم متظاهرو الجيزة إىل تظاهرة نقابة 
الصحفي�، والتي استمرت حتى الساعة السابعة مساء، وبعد أن قام املتظاهرون بفض تظاهرتهم 

رد املتظاهرين يف الشوارع الجانبية دون أية اشتباكات مع الرشطة، فوجئوا بقوات الرشطة تطا
مبحيط النقابة وقت انرصافهم وتلقي الغاز املسيل للدموع عليهم، فضال عن القبض عىل أكرث من 

شخص من محيط نقابة الصحفي� وشوارع وسط البلد، وتم احتجازهم بقسم عابدين، ك� أُلقي  100
ية واملنصورة وسوهاج سكندراإل القبض عىل متظاهرين يف محافظات أخرى مثل الجيزة، و 

 والسويس واألقرص والغردقة. 

بعد هذه التظاهرات، شنت قوات الرشطة حملة يف القاهرة، وبعض املحافظات مثل (الجيزة 
أبريل،  25ية والقليوبية) للقبض عىل عدد من النشطاء الداع� لتظاهرات اإلسكندروالزقازيق و 

دنية يف أغلب األحيان، عددا من البيوت حيث قامت فداهمت قوات الرشطة، املرتدية لألزياء امل
بتفتيشها واصطحاب عدد من متعلقات املتهم� دون إبراز أي أذون بالتفتيش من النيابة العامة 

 حسب� روى املقبوض عليهم ممن تم اقتحام بيوتهم.

ة، أبريل مبداهمة مقهى "الفالح" ومقهى "غزال" بوسط القاهر  21وقامت الرشطة مساء يوم 
وألقت القبض عشوائيا عىل عدد من املتواجدين فيه�، وتم اقتيادهم إىل مكان مل يُعرف يف 

 حينه. 

، املوافق لذكرى تحرير سيناء، أغلقت قوات الرشطة املرصية الطرق املؤدية 2016أبريل  25ويف  
ملواطن� مليدان التحرير، ونقابة الصحفي� أمام املعارض� لالتفاقية، وفتحتها فقط أمام ا

املؤيدين للنظام، ورافعي أعالم اململكة العربية السعودية، وعىل أثر ذلك، حاول املتظاهرون 
التجمع يف عدد من شوارع وسط القاهرة دون جدوى، حيث أغلق األمن كل شوارع املنطقة، وأحاط 

هواتفهم بالنقابات، وشن حملة لتفتيش املارة بالشوارع، وتفتيش ركاب مرتو األنفاق، وتفتيش 
 املحمولة مع القبض عىل املشتبه يف نيتهم للتظاهر. 

ك� تجمع عدد من املتظاهرين يف صباح ذات اليوم مبنطقة ناهيا ببوالق الدكرور، وقامت الرشطة  
بتفريقهم باستخدام قنابل الغاز املسيلة للدموع، وألقي القبض عىل عدد منهم بواسطة رجال 

، تجمع متظاهرو القاهرة والجيزة مبنطقة الدقي؛ م� أسفر عن يرتدون أزياء مدنية. وبعد ذلك
القبض عشوائيا عىل عدد كب� من املتظاهرين والصحفي� ومراسيل القنوات الفضائية واملارين 
يف ميدان املساحة وشارع التحرير، واحتجازهم يف أقسام الدقي والعجوزة وبوالق الدكرور 

 ومعسكرات األمن بالقاهرة. 

ة إىل ذلك، قامت قوات الرشطة بالقبض عىل املواطن� الذين حاولوا التظاهر يف هذا باإلضاف
 ية، وأسوان، وبورسعيد ودمياط. اإلسكندراليوم يف محافظات أخرى مثل 

أبريل، أكملت القوات األمنية حملتها األمنية للقبض عىل عدد آخر من  25وبسبب تظاهرات 
املواطن� اعتربتهم "محرض�" عىل التظاهر و"مروج�" لـ"أخبار كاذبة". ويف سابقة تعد األوىل 
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من نوعها، تم اقتحام مبنى نقابة الصحفي� وإلقاء القبض عىل الصحفي� محمود السقا وعمرو 
 إبان اعتص�مه� يف مبنى النقابة. بدر

وقد أدت كل هذه اإلجراءات إىل زيادة حدة االنتقادات املوجهة للسلطة بسبب التنازل عن األرايض 
املرصية وحبس املدافع� عنها، بل والتنكيل بهم يف أماكن االحتجاز، وتغول السلطة األمنية عىل 

 سلطة النيابة العامة.

قضايا مصطلح "قضايا األرض"، وذلك ألنه، وإن كانت معظه� تتعلق بحق وقد أطلق الشباب عىل ال 
التظاهر، إال أن ما �يزها ويجمعها هو الدفاع عن األرض املرصية. ويف هذا التقرير، نتناول هذه 
القضايا، يف محاولة لتأريخ هذا الحدث من الناحيت� القانونية والحقوقية، وذلك من خالل تفصيل 

تبعة يف القبض عىل املتهم�، وطريقة احتجازهم، ثم تعامل النيابة العامة أثناء اإلجراءات امل
 التحقيقات، وكذلك تعامل املحاكم املختلفة أثناء نظر القضايا، ثم محاولة تحليل األحكام الصادرة. 

ك� أن تفصيل اإلجراءات يف مراحلها الثالث من قبض وتحقيق ومحاكمة، يقدم لنا بصورة حية 
ق لقانون التظاهر، ويكشف عواره، ك� يدلل هذا التطبيق عىل عدم دستورية القانون من لتطبي

خالل تقييده التام لحق التظاهر وليس تنظيمهوذلك عىل النحو الذي سنالحظه من خالل قراءتنا 
 ملختلف املراحل التي مرت بها هذه القضايا. 

رصية مل يتوقف عند استخدام حق التظاهر وعىل جانب آخر، ال �كن إغفال أن الدفاع عن األرض امل
للتعب� عن ذلك، بل امتد ألبعد من هذا، حيث تشكلت تنسيقية ب� األحزاب والقوى االجت�عية 
والسياسية تحت اسم "مرص مش للبيع" لتنسيق فعاليات مواجهة تلك االتفاقية ودعم املقبوض 

حقهم يف التقايض، لإلعرتاض عىل  عليهم يف تظاهرات األرض. ك� استخدم عدد من املحام�
هذه االتفاقية. فتم رفع أول دعوت� أمام القضاء االداري من املحامي� عيل أيوب وخالد عيل، 

، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، طعنا عىل 2016-4-10بتاريخ 
هورية مرص العربية واململكة العربية توقيع الحكومة عىل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ب� جم

قضايا  7السعودية في� تضمنته من تنازل مرص عن الجزيرت� للسعودية. وبعدها، تم رفع أكرث من 
جديدة من محام� ومواطن�، يف ذات الشأن. ومتت دعوة املواطن� لتحرير توكيالت قضائية 

 ت املواطن� إليها. لإلنض�م إىل هذه الدعاوى، وهو ما أسفر عن إنض�م مئا

، صدر حكم محكمة القضاء اإلداري ببطالن توقيع ممثل الحكومة املرصية عىل 2016يونية  21ويف 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ب� مرص والسعودية، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار أخصها استمرار 

واستمرار السيادة املرصية  الجزيرت� ضمن اإلقليم الربي املرصي، وضمن حدود الدولة املرصية
عليه�. وهو الحكم الذي استخدمه املحامون يف القضايا التي نُظرت بعد هذا الحكم لنفي تهمة 
إذاعة األخبار الكاذبة عن املتهم�، والتدليل عىل موقفهم الصحيح يف القضية، ك� سيلقي هذا 

الحكومة املرصية، ممثلة  الحكم بظالله عىل مرحلة املحاكمة، ك� س�ى يف املنت. وطعنت
 16بهيئة قضايا الدولة، عىل هذا الحكم أمام املحكمة اإلدارية العليا، التي أصدرت حكمها بتاريخ 

 برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء اإلداري.  2017يناير 
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لحكومة وتجدر اإلشارة أنه، قبل صدور حكم املحكمة اإلدارية العليا بأيام، ترددت أنباء عن إحالة ا
االتفاقية إىل مجلس النواب بهدف مناقشتها واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة القرارها، وهو ما 

يناير  2يعد عصف مببدأ إحرتام األحكام القضائية. وترتب عن هذه األنباء خروج عدد من املحتج� يوم 
اب، ومطالب� باحرتام أحكام أمام نقابة الصحفي� لإلعرتاض عىل إحالة االتفاقية ملجلس النو  2017

القضاء وانتظار حكم املحكمة اإلدارية العليا الذي كان من املتوقع صدوره بعد أيام قليلة. وقامت 
قوات الرشطة بتفريق املتظاهرين والقبض عىل عدد منهم، ثم تم إخالء سبيلهم بعد عدة أيام 

 ف جنيه. أل 20، أي بعد صدور الحكم، بكفالة قدرها 2017يناير  18يف 

 منهجية البحث: 

يستند البحث عىل القضايا التي نتجت عن التظاهرات ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية يف أبريل 
، وإبداء الرأي املعارض للحكومة بشأنها. وهي القضايا التي تعددت يف مختلف محافظات 2016

الجمهورية، ك� أن بعض التظاهرات الصغ�ة تم فضها من جانب املتظاهرين أنفسهم أو من جانب 
قوات الرشطة دون أي احتكاك أو احتجاز. باإلضافة إىل أن بعض املقبوض عليهم من تظاهرات 

أشخاص تم اإلفراج عنهم دون تحرير أي محارض. لذلك، وألسباب تتعلق بتوافر  10صغ�ة مل تتجاوز الـ
تمد املعلومات الدقيقة واملفصلة، وبهدف إنتاج تقرير تحلييل يقارب مبوضوعية ب� القضايا، اع

التقرير عىل القضايا التي تابعها محامو املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجت�عية فقط، 
 وذلك عىل النحو التايل: 

 محافظات القاهرة الكربى:  -1
 أبريل. 15جنح قرص النيل: تظاهرات  2016لسنة  5879قضية رقم  -
 أبريل. 25جنح العجوزة: تظاهرات  2016لسنة  11095قضية رقم  -
 أبريل. 25جنح بوالق الدكرور: تظاهرات  2016لسنة  11646ة رقم قضي -
 أبريل.  25جنح الدقي: تظاهرات  2016لسنة  6768قضية رقم  -
 أبريل. 25جنح قرص النيل: تظاهرات  2016لسنة  6407قضية رقم  -
 أبريل. 25جنح قرص النيل: تظاهرات  2016لسنة  6408قضية رقم  -
 58جنح ع� شمس، وقضية الجيزة رقم  2016لسنة  10693قضايا التحريض: قضية رقم  -

إداري شربا  2016لسنة  4016حوادث جنوب الجيزة، وقضية القليوبية رقم  2016لسنة 
 الخيمة ثان. 

 ية: اإلسكندرمحافظة  -2
 أبريل. 15جنح أول املنتزه: تظاهرات  2016لسنة  33027القضية رقم  -
 قبض عشوايئ). -أبريل (حملة أمنية 23 جنايات رمل ثان: 2016لسنة  17951القضية رقم  -
 أبريل (حملة أمنية).  24اداري رمل اول:  2016لسنة  3174القضية رقم  -
 أبريل. 25محرم بك: تظاهرات  2016لسنة  4209القضية رقم  -
 أبريل. 25جنح الرمل أول: تظاهرات  2016لسنة  12014القضية رقم  -
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 باقي املحافظات:  -3
 أبريل.  25جنح أول أسوان: تظاهرات  2016لسنة  6640القضية رقم  أسوان: -
 أبريل. 25جنح الرشق: تظاهرات  2016لسنة  1821القضية رقم  بورسعيد: -
 أبريل.  25إداري قسم املنصورة ثان: تظاهرات  2016لسنة  3915القضية رقم  الدقهلية: -
حملة  -أبريل (تحريض  20جنح منيا القمح:  2016لسنة  17914القضية رقم  الرشقية: -

 أمنية). 
إداري قسم طنطا ثان: القبض عىل طالب جامعة  2016لسنة  3398القضية رقم  الغربية:  -

 أبريل.  17بعد تنظيم وقفة يف الجامعة يوم  2016أبريل  18طنطا بتاريخ 
 20: القبض عىل طالب من جامعة أسيوط، بتاريخ 2016لسنة  9961القضية رقم  أسيوط: -

 ، بعد تنظيم وقفة داخل الحرم الجامعي. 2016 أبريل
 أبريل. 15: تظاهرات 2016أبريل  16بتاريخ  264مذكرة برقم ترصفات القسم  سوهاج: -
 أبريل.  15الغردقة: أحداث  2016لسنة  1080محرض رقم  البحر األحمر: -
 ة.تم القبض عىل اثن� من الشباب ورصفهم بعد ذلك دون تحرير محرض بالواقع األقرص: -
 أبريل.  25جنح قسم أول دمياط: تظاهرات  2016لسنة  6477القضية رقم  دمياط: -

وبهدف توافر املعلومات الدقيقة واملفصلة لفريق صياغة التقرير، قام املحامون املتابعون 
للقضايا املذكورة أعاله بتقديم تقرير كٌل عن القضية التي يتابعها من خالل الرتكيز عىل النقاط 

 اآلتية: 

يوم القبض عىل املتهم أو املتهم�، وطريقة القبض،  القبض عىل املتظاهرين: -
ومكان القبض، والقائم بالقبض (أشخاص يرتدون مالبس مدنية أم أم�ية). باإلضافة إىل 
ذكر أماكن احتجاز املتهم� ومدد االحتجاز واالنتهاكات التي تعرض لها املتهم�. ك� 

حراز التي تم إثباتها يف محارض الرشطة، وما إذا قامت ذكر املحامون يف تقاريرهم األ 
 قوات الرشطة بتفتيش املتظاهرين وتليفوناتهم املحمولة من عدمه. 

: ركز املحامون يف تقاريرهم عىل ذكر األماكن التي التحقيق بواسطة النيابة العامة -
ابة)، ووقت قامت النيابة العامة بالتحقيق فيها (هل هي أماكن رشطية أم مقرات الني

التحقيق. باإلضافة إىل ذلك، قام املحامون بذكر األسئلة التي وجهتها النيابة العامة 
إىل املتهم� أثناء التحقيقات، وما إذا كانت ُوجهت أسئلة ذات طابع سيايس 
للمتهم�. وأخ�ا ذكرت التقارير قرارات النيابة واالتهامات املوجهة أثناء التحقيقات وما 

 ختلفة عن تلك الواردة يف أوامر اإلحالة إىل املحاكمة. إذا كانت م
سطر املحامون يف تقاريرهم األماكن التي أقيمت بها جلسات املحاكمة  املحاكمة: -

(مقار رشطية أم قضائية)، ك� فصلوا مدة املحاكمة وعدد مرات التأجيل وأسبابه، 
تند فريق البحث عىل واملالحظات عىل س� الجلسات ومدى احرتام حق الدفاع، ك� اس

 األحكام الصادرة يف هذه القضايا. 
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 تقسيم التقرير: 

 سوف يتم تناول القضايا املعروفة بـ"قضايا األرض" يف هذا التقرير استنادا إىل ثالثة محاور: 

ظروف القبض، وأعداد املقبوض : وهو القسم الذي يتناول املحور األول: القبض واالحتجاز -1
عليهم يف كل محافظة؛ باإلضافة إىل إختالف تعامل الرشطة من محافظة إىل أخرى، ومن 

أبريل. إىل جانب تفصيل وتحليل إجراءات التفتيش واملضبوطات  25أبريل إىل يوم  15يوم 
طة مع التي أثبتتها محارض الرشطة، وأماكن االحتجاز واملعاملة داخلها، وتعامل الرش 

 املتهم� وأهاليهم واملحام� قبل وبعد صدور قرارات الرباءة وإخالء السبيل. 

ك� يش� التقرير إىل وقائع خروج بعض املتظاهرين من أقسام الرشطة بدون تحقيق، م� 
يدلل عىل تدخل األمن الوطني يف تقرير من يتم عرضهم عىل النيابة العامة، باإلضافة إىل 

 لحبس اإلحتياطي كعقوبة والحبس اإلنفرادي كوسيلة للتعذيب.مناقشة استخدام ا

ويتناول هذا القسم ظروف التحقيق يف النيابة العامة من خالل املحور الثا�: التحقيق:  -2
تفصيل ميعاد وأماكن التحقيقات، والتعامل مع املتهم� واملحام�، باإلضافة إىل األسئلة 

املتهم�. ك� يفصل هذا القسم االتهامات  التي تم توجيهها من النيابة العامة إىل
املوجهة إىل املتهم� يف قرارات اإلحالة، ومدى اعت�د النيابة العامة عىل تحريات 
الرشطة واألمن الوطني يف تلك القرارات. ك� نش� يف هذا القسم إىل أداء النيابة 

ستئناف عىل قرارت إخالء العامة املنحاز يف أحيان كث�ة إىل السلطة السياسية من خالل اال 
السبيل الصادرة من املحاكم، باملخالفة للقانون يف بعض األحيان، وتجاهلها يف أحيان 

 أخرى لالنتهاكات التي متت من قبل الرشطة بحق املتهم� واملحام�. 

يف هذا القسم، نتناول ظروف املحاكمة من خالل مراجعة األماكن  املحور الثالث:املحاكمة: -3
فيها، وتعامل املحكمة مع املتهم� واملحام� ومدى اإلخالل بحقوق الدفاع،  التي متت

ك� يوفر التقرير يف هذا القسم قراءة قانونية لألحكام، ويش� إىل إختالف األداء 
القضايئ من محكمة إىل أخرى متسائال عن مدى تأث� الطابع السيايس للقضية عىل 

ببطالن  2016يونية  21كمة القضاء اإلداري يف القضاة، خاصة بعد الحكم الصادر من مح
التوقيع عىل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ب� جمهورية مرص العربية واململكة العربية 

 السعودية. 
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 املحور األول: القبض واالحتجاز

ينقسم هذا املحور إىل ثالث مراحل مقسمة حسب أوقات القبض عىل املتهم�، ففي املرحلة 
أبريل والتي تم فضها من قبل قوات األمن، والقبض عىل  15نتناول تظاهرات يوم  األوىل:

املتظاهرين من شوارع وسط البلد.، أما يف املرحلة الثانية: فسوف نتناول الحمالت األمنية التي 
شنتها قوات األمن عىل املنازل واملقاهي للقبض عىل عدد كب� من النشطاء. ويف املرحلة 

 أبريل بناء عىل دعوات التظاهرات التي مل تتم. ونش� 25ول حاالت القبض التي متت يوم الثالثة: نتنا
يف كل جزء إىل طرق القبض واالحتجاز التي شابها العديد من التجاوزات األمنية سواء من خالل 
عدم إلتزام قوات الرشطة بإرتداء األزياء الرسمية أو التفتيش بدون وجه حق يف تليفونات 

 رين ومساكنهم، والقبض عىل النشطاء بدون إظهار أذون من سلطات التحقيق. املتظاه

 أبريل 15ىل: جمعة األرض املرحلة األو – 1

بعد اإلعالن عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، أعلن نشطاء معرتضون عليها عن تنظيم وقفات 
التظاهرة أماكن التجمع  أبريل "يوم جمعة األرض" وحدد الداعون إىل 15ومس�ات احتجاجية يوم 

يف املحافظات املختلفة. يف القاهرة الكربى تم تحديد نقابة الصحفي�، وميدان مصطفى 
محمود، ومنطقة ناهيا، ويف باقي املحافظات تم تحديد امليادين العامة، وأمام الدواوين 

من بكثافة يف أبريل انترشت قوات األ  15العمومية للمحافظات لتجمع املتظاهرين. ويف صباح يوم 
امليادين املختلفة يف القاهرة والجيزة وباقي املحافظات. وبعد إنتهاء صالة الجمعة داخل مسجد 
مصطفى محمود وأثناء خروج املصل� من املسجد قامت قوات األمن برضب الغازات املسيلة 

ية ال الرسمية للدموع ومطاردتهم يف الشوارع الجانبية. وارتدى بعض أفراد الرشطة األزياء املدن
، وألقي القبض عىل 2أثناء املطاردة، وهو ما يخل باالشرتاطات الواردة يف قانون تنظيم التظاهر

 عدد من املتظاهرين، وظلوا محتجزين داخل قسم الدقي حتى الواحدة من صباح اليوم التايل. 

االتفاق عىل فضها وك� أرشنا يف املقدمة، فإن التظاهرة التي أقيمت أمام نقابة الصحفي�، تم 
دون اشتباكات، إال أن قوات الرشطة مل تلتزم بذلك وقامت بإلقاء قنابل الغاز املسيلة للدموع 
ومطاردة املتظاهرين يف شوارع وسط البلد والقبض عىل مايقارب املائة شخص، وتفتيش 

اعات يف . وبعد احتجاز املتظاهرين لعدة س3هواتفهم املحمولة أثناء ذلك باملخالفة للدستور
قسم رشطة عابدين، والتحقيق معهم من جانب األمن الوطني، تم رصف أغلبهم من مقار الرشطة 

 25أبريل أعلنت قوات قسم رشطة عابدين عرض  16مع وعود برصف الجميع. إال أنه ومع صباح يوم 
 عىل النيابة بتهم التظاهر.  4متهم

                                                            
 .2013لسنة  107من قانون تنظيم التظاهر، رقم  11راجع املادة 2
من الدستور عىل:"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة ال مُتس، وفي� عدا حالة التلبس، ال يجوز  54تنص املادة 3

أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضايئ مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ  القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو حبسه
فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، وُ�َكن من االتصال بذويه ومبحاميه فورا، وأن يقدم اىل 

 سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين ساعة من وقت تقييد حريته...".
 عاما. 25و 18أطفال قرص، والباقي أغلبهم ب�  3، يوجد مته� 25من الـ4
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ظم خمسة أشخاص وقفة مبيدان ويف سوهاج ويف متام الساعة العارشة والنصف صباحا ن
الحميات ببندر سوهاج، والذي يعد أحد امليادين الحيوية باملحافظة، حامل� الفتات ورقية معربة 
عن رفضهم التفاقية ترسيم الحدود البحرية. لكن قوات الرشطة املتمركزة قامت بالتعدي عليهم 

لقسم رشطة ثان سوهاج، حيث تم بالرضب والسب واقتيادهم بالقوة لسيارة الرشطة التي نقلتهم 
احتجازهم بأحد مكاتب املباحث بالقسم. حيث تم انتهاك حقهم الدستوري يف معرفة أسباب 

، باإلضافة إىل انتهاك كرامتهم 5القبض عليهم وكذلك حقهم يف االتصال بذويهم ومبحاميهم
ة عرش ساعة، حيث تم تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وتعصيب أعينهم ملدة تجاوزت الخمس

النتظار التعلي�ت األمنية التي وردت يف ساعة متأخرة برصفهم من رساي القسم. ونش� أن قوات 
 الرشطة رفضت تحرير محرض بواقعة احتجازهم بدون وجه حق، والتعدي عليهم داخل القسم.

 ويف محافظة البحر األحمر، نظم بعض الشباب وقفة أمام مسجد الشهيد مبيدان عبد املنعم
رياض، بوسط مدينة الغردقة، مرددين هتافات تعرب عن رفضهم التفاقية ترسيم الحدود، وقامت 
قوات الرشطة بالقبض عليهم دون اإلعالن عن مكان احتجازهم، حتى علم املحامون مبحض الصدفة 
باحتجازهم بغرفة التسجيل الجنايئ رهن ورود التعلي�ت األمنية. وعليه، تجمع املحامون بأعداد 
كب�ة أمام القسم؛ م� ترتب عليه ورود التعلي�ت األمنية بتجنب األزمة وإطالق رساح املقبوض 

 عليهم جميعا دون عرض عىل سلطات التحقيق. 

ويف األقرص نظم شخصان وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن األقرص بوسط املدينة مل تستمر أكرث 
قرص وقادتهم لقسم الرشطة بوسط املدينة دقيقة حتى أحاطت بهم قوات قسم رشطة األ  15من 

ساعة، صدرت التعلي�ت  18ازهم ألكرث من ، وبعد احتج4-16حيث تم احتجازهم به. ويف صباح السبت 
 األمنية بإطالق رساحهم من قسم رشطة األقرص دون تحرير محرض بالواقعة. 

والشباب داخل أقسام  ونالحظ م� سبق، أن هذه املرحلة اتسمت باحتجاز عدد كب� من الشابات
الرشطة دون وجه حق، ودون توجيه أية اتهامات، ثم إطالق رساحهم بعد ساعات طويلة من 
االحتجاز. ومل تشهد هذه املرحلة أية محارض سوى محارض مجموعة قرص النيل والذين ُعرفوا 

ليهم من بـ"معتقيل جمعة األرض" والبالغ عددهم اثنان وعرشون شخصا من الذين اُلقي القبض ع
 محيط وسط البلد بعد االنتهاء من التظاهرة التى أُقيمت مبحيط نقابة الصحفي� ك� أسلفنا.

باإلضافة إىل ذلك، فإننا نش� إىل أنه تم فض التظاهرات والقبض عىل املتظاهرين رغم عدم 
 وقوع أي فعل يشكل جر�ة أو �ثل خروجا عن الطابع السلمي للتظاهرة من جانبهم. ك� أن
عنارص من قوات األمن التي ألقت القبض عىل املتظاهرين كانت ترتدي األزياء املدنية، عىل الرغم 

تشرتط أن يتم ذلك بالزى الرسمي  2013من قانون تنظيم التظاهر الصادر عام  11أن املادة 
(الرشطي) وهو اشرتاط جوهري ورد برصيح النص ويجب عىل الرشطة إع�له، وليس أمر تنظيمي 

ن تجاوزه ألن املرشع تغيا من ذلك أال يحدث أى احتكاك ب� املتظاهرين وب� من يقومون �ك
بإلقاء القبض عليهم، ألن الزي الرسمي يساعد عىل التمييز ب� رجل السلطة العامة والشخص 

                                                            
 من الدستور.  54راجع نص املادة 5
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العادي. فإذا قام أي من املواطن� العادي� مبنع متظاهر من التظاهرة أو إلقاء القبض عليه فمن 
هذا املتظاهر مقاومته وأن يتعامل مع سلوك املواطن ىف مواجهته باعتباره اعتداءا عىل  حق

حقه الدستوري يف التظاهر مبا يسمح له باتباع أى سلوك يوقف هذا االعتداء الذي يتعرض له. 
غلب ؛ حيث تؤكد أ 6من قانون تنظيم التظاهر 12ك� أن إجراءات الفض مل تراِع التدرج الوارد يف املادة 

أقوال املقبوض عليهم يف التحقيقات أن القبض تم بشكل عشوايئ وأنهم مل يسمعوا اإلنذار 
الشفوي. باإلضافة إىل اإلشارة لغياب ممرات آمنة لخروج املتظاهرين والقبض عليهم بشكل 

 عشوايئ وإيداعهم مبقرات رشطية. 

 أبريل 25ملرحلة الثانية: مرحلة ما قبل تظاهرات ا – 2

أعلن املتظاهرون املعرتضون عىل اتفاقية ترسيم الحدود عزمهم الخروج مرة أخرى يوم منذ أن  
أبريل للتظاهر، قامت قوات الرشطة باقتحام عدد كب� من منازل النشطاء وإلقاء القبض عىل  25

 الشباب من املقاهي. 

يام ملنازل عدد ، بدأت قوات الرشطة عمليات اقتحام استمرت أربعة أ 2016أبريل  21ففي مساء يوم 
كب� من النشطاء، ومتت هذه العمليات بواسطة قوات الرشطة، املرتدية لألزياء املدنية يف أغلب 
األحيان. وقامت هذه القوات بتفتيش البيوت واصطحاب العديد من املتعلقات الشخصية املوجودة 

بهذه املنازل دون يف املنازل دون إبراز أي أذون بالتفتيش، ك� قامت بالقبض عىل القاطن� 
 إظهار أي أوامر بالضبط واإلحضار صادرة عن النيابة العامة باملخالفة لقانون اإلجراءات الجنائية.

باإلضافة إىل ذلك، قامت قوات الرشطة املرتدية للمالبس املدنية باقتحام مقهى "غزال"  
قبض عىل ما يقارب ، وألقت ال2016أبريل  21ومقهى "الفالح" مبنطقة وسط القاهرة مساء يوم 

االثنان وعرشون شخصا عشوائيا معتمدين عىل مجرد "االشتباه" بهم، وأطلقت القوات رساح أربعة 
أشخاص من املقبوض عليهم، أما اآلخرين فتم اصطحباهم إىل مكان غ� معلوم. وبعد مرور ما 

جودهم بقسمى ساعة من االحتجاز غ� القانو�، تم إبالغ محاميهم وأهاليهم بو  48يقارب الـ
مدينة نرص أول وثان، وتم التحقيق معهم بواسطة عنارص من األمن الوطني. وبعد هذا التحقيق، 

                                                            
عىل:" تلتزم قوات الرشطة يف الحاالت التي يجوز فيها  2013لسنة  107من قانون تنظيم التظاهر رقم  12تنص املادة 6

 بذلك وفقا للوسائل واملراحل اآلتية: القانون فض أو تفريق االجت�ع العام أو املوكب أو التظاهرة أن تقوم 
أوال:مطالبة املشارك� يف االجت�ع العام أو املوكب أو التظاهرة باالنرصاف الطوعي بتوجيه انذارات شفوية متكررة 
وبصوت مسموع، بفض االجت�ع العام أو املوكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأم� الطرق التي يسلكها املشاركون 

 م. لدى انرصافه
من ثانيا: يف حالة عدم استجابة املشارك� يف االجت�ع العام أو املوكب أو التظاهرة لإلنذارات باالنرصاف تقوم قوات األ 

 بتفريقهم وفقا للتدرج اآليت: 
 استخدام خراطيم املياه. -1
 استخدام الغازات املسيلة للدموع.  -2
 استخدام الهراوات. " -3
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تم اإلفراج عن غالبية املقبوض عليهم من املقاهي، أما الباق� فتم تحويلهم إىل النيابة العامة 
 . 7برفقة املقبوض عليهم من املنازل

باإلضافة إىل ذلك، تم القبض عىل كل من سيد جابر واملحامي سيد البنا أثناء جلوسه� عىل أحد 
نقابة الصحفي�، ألول  2016املقاهي بشربا الخيمة. ك� اقتحمت قوات الرشطة بتاريخ أول مايو 

قا، مرة منذ إنشائها، وباملخالفة لقانون النقابة، للقبض عىل الصحفي� عمرو بدر ومحمود الس
معللة ذلك بصدور قرارات ضبط وإحضار بحقه�. ك� تم القبض عىل املحامي مالك عديل وزيزو 
عبده أثناء س�ه� بأحد شوارع حي املعادي بواسطة أشخاص يرتدون األزياء املدنية، والذين 
قاموا بالتعدى عليه� بالسب والرضب ورسقة كافة متعلقاته� الشخصية، باإلضافة إىل 

 من الخلف وتعصيب أعينهم، وإجبار مالك عديل عىل خلع قميصه تحت تهديد السالح تقييده�
واقتياده� لقسم املعادي. وأنكر القسم لعدة ساعات وجوده� بداخله، رغم رؤية املحام� 
لزيزو عبده يف القسم، حتى أخرب املسؤولون عنه محاميهم يف وقت الحق أنه تم نقل زيزو عبده 

ونقل مالك عديل إىل محكمة شربا الخيمة ليتسنى للنيابة العامة التحقيق  إىل قسم الجيزة،
معه�. ونالحظ أن املقبوض عليهم السابق ذكرهم، صدرت قرارات الضبط واإلحضار بحقهم، ومن 
ثم تم القبض عليهم بسبب التعب�عن رأيهم سواء بالكتابة عىل صفحاتهم الشخصية عىل مواقع 

 الصحف عن معارضتهم التفاقية ترسيم الحدود البحرية ب� مرص التواصل اإلجت�عي أو يف
واململكة العربية السعودية. وبالنسبة للمحامي مالك عديل، فإنه باإلضافة إىل استخدام حقه 
الدستوري يف التعب� عن رأيه، استخدم حقه الدستوري يف التقايض برفع دعوى أمام القضاء 

 دى إىل التنكيل به. االداري إللغاء االتفاقية، م� أ 

هم خالد محمد  2016أبريل  24ك� تم القبض عىل أربعة أشخاص من محطة مرتو دار السالم بتارخ 
أحمد بسيو� وخالد محمود عبد الجليل وأ�ن عبد الرحمن السيد العسايس وأحمد محمد كامل 

ب الرأي العام ضد محمد وإحالتهم إىل النيابة بتهم محاولة تثوير القاعدة الج�ه�ية وتألي
مؤسسات الدولة والتحريض عىل الخروج عن القانون من خالل ترويج شائعات وأكاذيب، بسبب 
حوزتهم كمية من امللصقات الخاصة بقصية ت�ان وصناف� ولصقها عىل حائط سور مرتو محطة 

 السالم. 

اإلحضار الصادرة وىف الرشقية تم القبض عىل ثالثة متهم� من بيوتهم تنفيذا ألوامر الضبط و 
أبريل مع تحريز كل األوراق الخاصة بهم من بيوتهم والتي كانت  22أبريل و 20ضدهم يف أيام 

عبارة عن دعاية ألحزابهم أو مطويات عن جزيرىت ت�ان وصناف�، وبعض األوراق عن املشاكل 
 .8االقتصادية التي متر بها البالد

، وقفه احتجاجية سلمية داخل 2016أبريل  17بتاريخ  ويف محافظة الغربية، نظم طالب جامعة طنطا،
ىف مساء وعليه، قامت قوات الرشطة  أروقة الجامعة للتعب� عن رفضهم التفاقية ترسيم الحدود،

                                                            
 ع� شمس.  جنح 2016لسنة  10693هي القضية رقم 7
 جنح منيا القمح.  2016لسنة  17914قيدت هذه القضية تحت رقم 8
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ىف متام الواحدة والنصف بعد منتصف الليل باقتحام منازل الداع�  2016أبريل  18يوم 
هم وتليفوناتهم املحمولة. ك� اصطحبتهم واملشارك� يف هذه الوقفة السلمية وتفتيش غرف

إىل عربة الرشطة بالقوة والعنف، وتعدت عيل بعضهم بالشتم والرضب أثناء ركوب العربة. وبعد 
ذلك، قام أفراد األمن بتعصيب أعينهم، واقتياد أحدهم إىل قسم ثا� طنطا واآلخرين إىل معسكر 

 24، وظل املقبوض عليهم محتجزين ملدة األمن املركزي، الذي يُعد مكان احتجاز غ� قانو�
عرضهم عىل نيابة ثان طنطا أنه سيتم  ساعة دون أية أخبار عنهم، حتى علم محاموهم بالصدفة

 . 9ظهرا 12.30الساعة  2016أبريل  19يوم 

نظم عدد من طالب وطالبات جامعة أسيوط وقفة  2016أبريل  20ويف محافظة أسيوط وبتاريخ 
طب البرشي داخل جامعة أسيوط رافع� الفتات ورقية منددة باالتفاقية، ومل أمام مبنى كلية ال

تستمر الوقفة أكرث من عرش دقائق حتى قامت قوات من نقطة رشطة املستشفي الجامعي رفقة 
األمن اإلداري مبالحقة من شاركوا ىف الوقفة أو من تشتبه فيهم. ونتج عن املالحقات األمنية 

من جامعة أسيوط وأضيف لألوراق يف وقت الحق اسم طالبة، ك� أُرفق القبض عىل ثالثة طالب 
) تحتوي عىل مقطع فيديو التقطته كام�ات املبنى اإلداري CDمبذكرة الرشطة إسطوانة مدمجة (

 للوقفة.

أبريل  22ويف محافظة أسوان، تجمع مجموعة من الشباب مبيدان الشهداء مبحطة أسوان، بتاريخ 
؛ م� ترتب عليه قيام قوات الرشطة بإلقاء القبض عىل سبعة منهم واحتجازهم ملده سبع 2016

 ساعات وبعد مفاوضات من الطالب مع األمن تم اإلفراج عنهم دون تحرير محرض بالواقعة. 

شخص بناء عىل تحريات  47لـ 2016أبريل  23ية، صدر قرار ضبط وإحضار بتاريخ اإلسكندرة ويف محافظ
األمن الوطني، تحت دعوى قيامهم بحملة ممنهجة عىل موقع التواصل االجت�عي "فيسبوك" 
ونرش أخبار كاذبة ومغلوطة وبث شائعات بتنازل النظام عن بعض األرايض املرصية مقابل معونات 

. وبناء عىل ما سبق، ألقت قوات الرشطة القبض 2016أبريل  25لدعوة للتظاهر يوم اقتصادية وا
، ألقى 2016-4-24شخص من أماكن مختلفة مثل املنازل واملقاهي. ويف حي الرمل يوم  22عىل 

بطريق الجيش (الكورنيش)  10ية، القبض عىل فتاة وشاباإلسكندرأفراد من مباحث قسم الرمل أول ب
ية، بدعوى قيامه� بكتابة عبارة "عواد باع أرضه" عىل حائط معهد إلسكندرامبنطقة ثروت ب

املوسيقى. ورفضت الرشطة إعالم املحام� وذويه� عن مكان احتجازه� عند السؤال عنه�، 
وتم معرفة مكانه� بالصدفة عند إخالء سبيل أحد املتهم� املشتبه بهم بجر�ة أخري من قسم 

 الرمل أول.

ذه املرحلة كانت األكرث فجاجة من قبل قوات األمن؛ حيث اتسمت بالقبض عىل الكث� من ونش� أن ه
الشباب ىف القاهرة وعدد من املحافظات سواء من بيوتهم أو من الشوارع بحجة صدور أوامر ضبط 
وإحضار من النيابات العامة دون إبراز أي من هذه األوامر أو أذون تفتيش البيوت. وضمت القاهرة 

                                                            
 إداري قسم ثان طنطا. 3398قيدت هذه القضية تحت رقم 9

 منة الله أحمد ياقوت، وأحمد محمد شاكر.10
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ربى ثالث قضايا رئيسية ىف هذه املرحلة إىل جانب قضايا يف عدد من املحافظات. ك� شهدت الك
هذه املرحلة اختفاء عدد كب� من الشباب ممن تم إلقاء القبض عليهم ومل يعرف ذويهم أو 

 ساعة من القبض عليهم. 24محاميهم مكان اختفائهم إال بعد مرور أكرث من 

 أبريل 25املرحلة الثالثة: تظاهرات 

أبريل، بكثافة يف األماكن التي تم تحديدها من قبل املتظاهرين  25انترشت قوات األمن، يوم 
للتجمع، ملنع أية تجمعات، ك� ألقت القبض عىل عدد كب� من املواطن� املتواجدين يف هذا 

ل من األماكن حتى مراسيل القنوات والصحفي�. ففي محيط وسط القاهرة تم إلقاء القبض عىل ك
بسمة مصطفى الصحفية يف موقع البداية، ومجدي ع�رة الصحفي بجريدة الجيل، ومحمد 
الصاوي الصحفي مبوقع دوت مرص من محيط نقابة الصحفي� وميدان التحرير، وذلك أثناء ذهابهم 
إىل نقابة الصحف� لتغطية األحداث، وتم اصطحابهم إىل معسكر األمن املركزي بالجبل األحمر 

محتجزين حتى الساعة الخامسة مساء، دون أي سند قانو�. وواصلت قوات األمن عمليات وظلوا 
شخص من شوارع طلعت حرب وقرص النيل وعبد  116القبض العشوايئ وقامت بإلقاء القبض عىل 

الخالق ثروت وشامبليون ورمسيس، ومن محيط نقابات الصحفي�، واملحام� واملهندس�. ك� 
ن السائرين يف منطقة وسط البلد لتفتيشهم وتفتيش هواتفهم املحمولة استوقفت قوات األم

والقبض عىل كل من يشتبهوا أن لديه "نية" للتظاهر. وباالضافة إىل التوقيف غ� القانو�، تعدت 
قوات األمن عىل املقبوض عليهم بالرضب، وقامت بتجميعهم مبدخل ع�رة يف ميدان التحرير 

قبل ترحيلهم إىل مكان االحتجاز، وهو الفعل الذي ينم عىل تعايل الستجوابهم من قبل ضابط 
الدستورية  ئالضباط عن اإللتزام بقانون اإلجراءات الجنائية ورضبهم بعرض الحائط بكل املباد

والقانونية. ومل تتوقف االنتهاكات عند هذا الحد، بل قامت قوات الرشطة برتحيل املقبوض عليهم 
ي بالجبل األحمر، وتقسيمهم إىل مجموعت�؛ املجموعة األوىل تم إىل معسكر األمن املركز 

إدخالها إىل عنرب داخل املعسكر، أما املجموعة الثانية فُرتكت يف الساحة للنوم عىل الرمال يف 
العراء حتى الصباح دون أي طعام أو بطاط� أو رعاية صحية. وأثناء احتجازهم يف املعسكر، مل 

لتواصل مع أهاليهم أو محاميهم، باملخالفة للدستور الذي يحتم يُسمح للمقبوض عليهم با
، ومل يتمكن محاموهم من رؤيتهم إال أثناء 11اتصالهم بأهاليهم ومحاموهم مبجرد االحتجاز

مثولهم للتحقيق أمام النيابة العامة. وبعد ستة أيام من االنتهاكات، تم نقلهم إىل سجن النهضة 
ومنعهم من الزيارات إال بترصيح من النيابة، باملخالفة للقانون  حيث تم تقسيمهم عىل زنزانت�،

يوما دون  46الذي يسمح بزيارة أسبوعية للمحبوس احتياطيا. ك� تم منعهم من الرتيض، فقضوا 
أن يخرجوا من الزنازين إال لحضور الجلسات ومل يسمح حتى بدخول الطعام إليهم من أهاليهم، ك� 

نفلوانزا يف األ لطبية رغم إصابة أحدهم مبرض يف القلب، وانتشار ف�وس مل تتوفر لهم الرعاية ا
 العنرب. 

                                                            
 متهم). 64جنح قرص النيل ( 6408متهم)، ورقم  52جنح قرص النيل ( 6407هي القضايا رقم 11
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الجدير بالذكر أن القضية مل تحتوي عىل أية أحراز سوى الهواتف املحمولة للمتهم� والتي كان 
 األمن يقوم بتفتيشها أثناء القبض عليهم.

القبض عىل املتهم� عشوائيا عرص م إلقاء حيث ت ويف محافظة الجيزة، مل يختلف األمر كث�ا؛ 
من منطقة الدقي وتحديدا من ميدان املساحة وشارع التحرير، باإلضافة إىل  2016أبريل  25يوم 

منطقة ناهيا. وكالعادة، مل يُسمح لهم باالتصال بأهاليهم ومحاميهم، الذين ظلوا طوال اليوم ال 
ساء، تواردت معلومات عن طريق بعض يعلمون أية معلومة عنهم أو عن مكان احتجازهم. ويف امل

املواقع اإللكرتونية عن احتجاز أكرث من مائة شخص داخل أقسام الدقي، وبوالق الدكرور والعجوزة، 
ثم أكد بعض الصحفي� ومراسيل القنوات الفضائية املُفرج عنهم من قسم الدقي وجود عرشات 

إعطاء أية بيانات أو معلومات لألهل  الشباب املقبوض عليهم داخل القسم، ولكن القسم تعنت يف
واملحام�، وكذلك تعنت قس� العجوزة وبوالق الدكرور. ك� رفضت نيابتى الدقي وبوالق الدكرور 
طلب املحام� إعطاؤهم أية معلومات عن مكان احتجاز املقبوض عليهم، وعن إجراء تحقيقات 

تواجدة خارج األقسام بالسب معهم من عدمه. ك� شهد هذا الوقت إعتداء قوات األمن امل
واإلهانة عىل األهل واملحام� املنتظرين أمام هذه األقسام، وعىل سبيل املثال، تم االعتداء 
عىل املحامي عبد الرحمن الخوجيل أمام قسم الدقي وتقطيع مالبسه وتم تحرير محرض 

� يقارب فراج عيهم، تم اإل بالواقعة. وقبل انتقال النيابة العامة إلجراء التحقيقات مع املقبوض عل
أشخاص من ديوان قسم العجوزة دون تحقيقات، بين� تم  10شخصا من ديوان قسم الدقي، و 35الـ

عرض باقي املقبوض عليهم عىل النيابة العامة، وهو ما يدلل عىل تدخل األمن الوطني لتحديد 
تحقيقات. وانتقل وكالء  من يتم التحقيق معه وتقييد محرض ضده ومن يتم رصفه دون أي محرض أو

إىل قسمي الدقي والعجوزة  2016أبريل  26النيابة يف حدود الساعة العارشة من مساء يوم 
إلجراء التحقيقات مع املحتجزين، أما املقبوض عليهم يف قسم بوالق الدكرور، فتعذر وصولهم 

ساعة من  48هم بعد إىل مقر نيابة بوالق الدكرور مبحكمة تاج الدول، م� أدى إىل التحقيق مع
 القبض عليهم باملخالفة للدستور.

شخصا أثناء تجمعهم يف أحد املقاهي يف  20ية، ألقت قوات األمن القبض عىل اإلسكندرويف 
تليفونا محموال، ثم نقلهم  13ية، ك� قامت بتفتيشهم وتحريز اإلسكندرمنطقة محرم بك بوسط 

إناث من املقبوض عليهم،  7حا، تم اإلفراج عن إىل قسم محرم بك، وحوايل الساعة الواحدة صبا
وتحرير محرض ضدهم. ك� ألقى أفراد من مباحث قسم الرمل أول  13واإلبقاء عىل الذكور وعددهم 

القبض عىل شخص� بطريق الجيش (الكورنيش) مبنطقة جليم أمام نادي نقابة املهندس� أثناء 
بحرية، وعند سؤال األهل واملحام� عنهم يف حمله� الفتات منددة باتفاقية ترسيم الحدود ال

األقسام، رفضت قوات الرشطة اإلفصاح عن مكان احتجازه�، حتى علم املحامون يف املساء 
 بوجوده� بالقسم، ك� امتنعت عن اإلفصاح عن التهم املوجهة له�. 

قبض عىل ك� قامت قوات الرشطة بحمالت للقبض يف محافظات أخرى مثل الدقهلية حيث تم ال
ثالثة مواطن� بتهمة اشرتاكهم يف تظاهرة، والقبض عىل مواطن يف بورسعيد لذات السبب. 

شباب مبنطقة ميدان رسور بعد قيامهم بوقفة لرفض االتفاقية،  8ويف دمياط تم القبض عىل 
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ك� تم القبض عىل محاميهم عند ذهابه للسؤال عليهم يف القسم. وانتهكت قوات الرشطة 
بوض عليهم يف دمياط، حيث احتجزتهم يف السجن العسكري مبعسكرات قوات حقوق املق

 األمن، وتم التحقيق معهم من قبل األمن الوطني وهم معصويب األع� ومكبيل األيدي.

ونالحظ م� سبق، أنه برز يف هذه املرحلة استخدام األمن للقوة املفرطة يف فض التجمعات 
سيلة للدموع باإلضافة إىل رضب الشباب أثناء القبض عليهم، الصغ�ة حيث تم استخدام القنابل امل

ساعة. ك� توسعت قوات الرشطة يف القبض  24وإخفاء مكان احتجازهم لفرتات تجاوزت الـ
العشوايئ عىل املارة بزعم "نيتهم" التظاهر. ك� أخفت أماكن احتجازهم، وتم منعهم من مقابلة 

منعت قوات الرشطة املقبوض عليهم من تلقي زيارات محاميهم، باملخالفة لنصوص الدستور. و 
 األهل كوسيلة للتنكيل بهم وبأرسهم. 
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 الثا�: التحقيق املحور

يف هذا القسم، نتناول املرحلة الثانية التي مر بها املتهمون يف "قضايا األرض"، وهي مرحلة 
نيابات العامة يف التعامل مع التحقيق من قبل النيابة العامة. ويركز هذا القسم عىل تقييم أداء ال

التي تجاهلتها، طارح� تساؤالت حول استقالل  ىاملتهم�، والتجاوزات التي قامت بها، والشكاو 
 قرار النيابة العامة يف هذه القضايا.

 انتهاكات إجرائية: -1

 ،قامت النيابة العامة ببعض اإلنتهاكات يف إجراءات التحقيق ك� سنوضح يف هذه الفقرة
قات استمرت لساعات طويلة، وإنتهى عدد كب� منها يف الفجر، دون أن تراع النيابة العامة فالتحقي

إنهاك املتهم� منذ القبض عليهم وحتى عرضهم عليها، وال حتى إنهاك أعضاء النيابة أنفسهم. 
ن باإلضافة إىل ذلك، غضت النيابة الطرف متاما ع� اشرتطه الدستور وقانون اإلجراءات الجنائية م

ساعة من القبض عليهم، حيث تم تسجيل عدد كب� من  24وجوب التحقيق مع املتهم� يف خالل 
محارض التحقيق بعد إجراء محارض القبض مبدد جاوزت املهلة القانونية، وهو ما يفرتض أن يرتتب 

 جراءات التي تلتها لتعلق ذلك البطالن بالنظام العام.عليه بطالن هذه التحقيقات وكافة اإل 

إىل جانب ذلك، أجرت النيابة العامة تحقيقاتها يف عدد من القضايا مثل قضيتي الدقي والعجوزة 
داخل أقسام الرشطة رغم أن الخصومة يف هذه القضايا انعقدت أساسا مع رجال الرشطة الذين 
قاموا بتفريق التظاهرات والقبض عىل أعداد من املشارك� بها والتعدي عليهم وتلفيق املحارض 

هم وحرمانهم من حقوقهم القانونية أثناء القبض واالحتجاز، لكن النيابة العامة تجاهلت كل هذه ل
الوقائع وانتقلت لعقر دار أحد طريف الخصومة لتجري تحقيقاتها، بل وقامت يف دمياط بالتحقيق 

 مع املتهم� داخل السجن العسكري مبعسكر قوات األمن.

امة، يف قضية الدقي، أمناء رشطة ليقوموا مبهام أمانة الرس ووصل األمر إىل انتدابالنيابة الع
يف التحقيق رغم كونهم من الخصوم، وال يقدح من فجاجة هذا اإلجراء يف رأينا أن تقوم النيابة 
بتحليفهم �ينا قانونية بأن يأدوا أع�لهم بصدق وأمانة، فعىل الجانب اآلخر مل تلتفت النيابة 

ليهم. إيد من املتهم� ألعضائها بكيدية وتلفيق االتهامات املوجهة لأل�ان التي أقسمها العد
 وهي امل�رسات التي متثل يف مجموعها إكراها معنويا عىل املتهم�.

ية اإلسكندرالنيابة العامة قانون اإلجراءات الجنائية يف قضية الرمل ب باإلضافة إىل ذلك، خالفت
، وتم إخالء سبيلهم عند 12دد تجاوزت الخمسة أشهرحيث تم حبس املتهم� بناء عىل قراراتها مل

عرضهم عىل محكمة الجنايات لتجديد حبسهم، ألول مرة. ويف قضية بورسعيد اشتىك املحامي 
الحارض مع املتهم يف التحقيقات من قيام عضو النيابة بإعادة استجواب املتهم دون حضور 

بحساباته اإللكرتونية والولوج إليها وطبع محاميه والضغط عليه للتحصل عىل كل�ت املرور الخاصة 
 محتويات منها.

                                                            
 من قانون اإلجراءات الجنائية.  143جنح ثان رمل، راجع املادة  2016لسنة  17951القضية رقم 12
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 اعت�د النيابة العامة لرواية الرشطة وتجاهل روايات املتهم�:  -2

باإلضافة إىل انتقال النيابات العامة، يف بعض القضايا، إىل مقرات رشطية إلجراء التحقيقات، قامت 
النيابة العامة بعدة أفعال تدلل عىل انحيازها لجانب الرشطة. ففي أثناء التحقيقات، اعتمدت النيابة 

تهم�، م� ييش ضد امل –منفردين يف أغلب األحوال  –العامة عىل رجال الرشطة ليكونوا شهودا 
بانصياع النيابة ابتداء للتعلي�ت األمنية وانحيازها املبديئ لجانب الرشطة ضد املقبوض عليهم. 
وعىل جانب آخر، تجاهلت النيابة العامة إدعاءات املتهم� بإنتهاك قوات الرشطة لحقوقهم أو 

ية، عىل اإلسكندرب باحتجازهم تعسفيا ملدد طويلة أو بتلفيق التهم لهم. ففي قضية املنتزه
أبريل، يف ح�  21سبيل املثال، تجاهلت النيابة العامة إدعاء أحد املتهم� أن القبض عليه تم يوم 

ظل محتجزا بشكل غ� قانو�  -دعائهحسب ا-مايو، أي أن املتهم  16أن محرض ضبطه محرر بتاريخ 
 يبطل كافة اإلجراءات التي اتخذت حياله. -االدعاءما إن صح -وهو  ملدة تقارب الشهر،

ويف قضية بورسعيد، تجاهلت النيابة التحقيق يف كافة الوقائع التي اشتىك املتهم من حدوثها 
أثناء القبض عليه من حيث التعدي عليه واحتجازه مبكان غ� قانو� والبحث عن سيارته وتفتيشها 

وذلك رغم توافر دالئل كافية عىل صحة  وتحريز متعلقاته الشخصية منها دون إذن قانو�،
مزاعمه، وأهمها عدم تطابق مالبسه أثناء التحقيق مع املالبس الثابتة بالصور الفوتوغرافية 
للواقعة م� يوحي بصحة ما ادعاه عن تجريده من مالبسه وتعذيبه أثناء القبض عليه واحتجازه. ك� 

تهم ومحاموه بذلك، وأيضا رفض املحقق عزف عضو النيابة عن س�ع شهود نفي رغم متسك امل
 إحالة املتهم للطب الرشعي لبيان كيفية حدوث ما به من إصابات. 

 هل أثر الطابع السيايس للقضية عىل أداء وقرارات النيابة العامة؟ -3
 رفض بعض النيابات التحقيق مع املتهم�: -أ

حقيق مع املتهم�. الواقعة أثناء نظر هذه القضايا، حدثت واقعت� غريبت� من رفض نيابات للت
األوىل هي رفض نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع املتهم� يف قضية التحريض بالقاهرة، بعد 

وبعد ظهور املتهم�، تم نقلهم ملقر هذه النيابة  صدور أوامر الضبط واإلحضار من جانبها.
قيق مع املتهم�، ومل يعرف للتحقيق معهم، إال أن املحام� فوجئوا بهذه النيابة ترفض التح

املحامون مص� املتهم� إال بعد عدة ساعات حيث أوكلت لنيابة الحوادث برشق القاهرة مهمة 
التحقيق مع املتهم�؛ وهو ما يث� التساؤل، حيث أنه مبا أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت أوامر 

شكوك حول املتهم�، إال أن عدولها الضبط واإلحضار فهذا يعني أن هذه النيابة قررت جسامة ال
عن التحقيق معهم يوحي بأنها استخفت بالقضية برمتها أو أن األدلة الضعيفة التى تحصلت عليها 
الرشطة حال القبض عىل املتهم� ال تتناسب البته مع التحريات التى قدمتها الرشطة للنيابة 

 وحصلت بسببها عىل إذن بضبط املتهم� وإحضارهم. 

يف قضية طنطا، اصطحبت قوات األمن املتهم� من حجز املحكمة إىل نيابة طنطا ثان، إال أن كذلك 
هذه النيابة رفضت التحقيق معهم، فتم اصطحابهم إىل النيابة الكلية التي رفضت التحقيق 
معهم بدورها، ليتم إنزالهم إىل نيابة مركز طنطا التي رفضت التحقيق هي األخرى، ليستقر 
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تهم� يف نيابة طنطا ثان التي أجرت معهم التحقيق بعد أن رفضت القيام بذلك يف املطاف بامل
باديء األمر، وهي واقعة تث� التساؤل حول ما إذا كان أعضاء هذه النيابات املختلفة كان لهم 

 موقف رافض للتحقيق يف هذه القضية، وملاذا؟ 

أوامر الضبط واإلحضار من نيابة أمن الدولة  وجدير بالذكر أيضا أن قضية التحريض بالقليوبية قد صدرت
العليا إال أن التحقيقات مع املتهم� متت مبعرفة نيابة شربا الخيمة ثان وتحت إرشاف النيابة الكلية 
بجنوب بنها، وهو ما تشابه مع ما جرى يف قضية التحريض بالجيزة التي تولت مهمة التحقيق 

 فيها نيابة حوادث الجيزة. 

 

ذه الوقائع التساؤل حول ما إذا كان الطابع السيايس للقضايا له تأث� عىل قبول أو رفض ك� تث� ه
النيابات للتحقيق، أو إذا كان هذا الطابع السيايس يولد ضغط عىل النيابة سواء من جهة يف 

 الدولة أو من جهة ضغط الشارع. 

 سياسية؟  أسئلة النيابة العامة املوجهة للمتهم�: اتهامات بناء عىل آراء -ب

أثناء التحقيقات، وجهت النيابة العامة عدة أسئلة للمتهم� توحي بأن تهمتهم هي آرائهم 
السياسية وتعب�هم عنها وليس اشرتاكهم يف تظاهرة دون ترخيص أو إخاللهم باألمن والسلم أو 

 تعطيل حركة املرور أو ما إىل ذلك. 

ملحمول الخاصة باملتهم� وخاصة ففي البداية، قام املحققون بالتفتيش يف أجهزة ا
حساباتهم عىل مواقع التواصل االجت�عي والبحث فيها ع� إذا كانت تحوي صورا متعلقة بالثورة 
أو مناهضة للنظام السيايس أو اتفاقية ت�ان وصناف�. ك� أنه من الب� من قرارات النيابة بعد 

ئن ضد املتهم�. باإلضافة إىل ذلك، قام االستجواب أن النيابة العامة كانت تعترب ما سبق قرا
املحققون بتوجيه أسئلة للمتهم�، بشكل أسايس، عن إنت�ءاتهم السياسية ومواقفهم من 
اتفاقية ت�ان وصناف�، ومشاركاتهم يف تظاهرات يف أي وقت مىض. وكانت أغرب األسئلة ىف 

يمة ثان؛ حيث سجلت أوراق التحقيقات من نصيب املحامي مالك عديل بواسطة نيابة شربا الخ
التحقيقات توجيه أسئلة له عن رأيه يف قضايا سياسية أخرى ال متت بصلة للواقعة مثل سؤاله عن 
رأيه ىف قضية مقتل الباحث اإليطايل جوليو ريجيني، وسؤاله عن رأيه بخصوص الطائرة الروسية 

ام املروري، ورأيه ىف التي سقطت فوق سيناء، وامتد األمر لسؤاله عن رأيه يف أزمة الزح
ك� سأله اعتصام موظفي الرضائب العقارية الذي حدث يف العقد األول من األلفية الجديدة. 

املحقق عن عالقته مبوكليه، وقام املحقق بعرض صورة من هاتفه املحمول عىل مالك تشبه 
الك صورة حسابه الشخيص عىل موقع "فيسبوك" عىل أنها الحساب نفسه رغم إغالق حساب م

ح� القبض عليه، ورسقة هاتفه املحمول بواسطة الذين ألقوا القبض عليه، وللتأكد، حاول 
املحامون املتواجدون بغرفة التحقيق حينها الدخول عىل حساب مالك ووجدوه مغلقا، إال أن 
املحقق أرص عىل مواجهته بالصورة بزعم أنها حسابه الشخىص، ورفض إثبات مالحظات الدفاع حول 

 الشأن.هذا 
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ويف قضايا التحريض، نالحظ أن االتهامات املوجهة إىل املتهم� تعدت التظاهر لتشمل ته� 
وجهت النيابة العامة للمتهم� مثان اتهامات في قضية التحريض بالقاهرة، سياسية بامتياز. ف

 هي: التحريض عىل استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغي� الدستور، والتحريض عىل مهاجمة
أقسام الرشطة تنفيذا لغرض إرهايب، واللجوء الستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية 
عىل االمتناع عن أداء عمل من أع�ل وظيفته، واالنض�م لج�عة إرهابية والرتويج ألهدافها 
بالقوة والعنف، والرتويج بطريقة غ� مبارشة ألغراض هذه الج�عة باستخدام شبكة اإلنرتنت، 
والتحريض عىل التجمهر، والتحريض عىل التظاهر دون إخطار، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة مفادها 
أن جزيريت ت�ان وصناف� مرصيتان. ونالحظ يف ما سبق توجيه تهم من قانون مكافحة اإلرهاب 

  حديث الظهور. 2015لسنة  94رقم 
حامو املتهم� اسم الج�عة اإلرهابية ويف قضية التحريض بالقليوبية، مل تحدد النيابة العامة مل

 املزعوم انت�ئهم إليها. 

ويدلل ما سبق عىل أن آليات التحقيق يف القضية اتجهت إىل البحث عن النوايا والتفتيش يف 
اآلراء واألفكار واملعتقدات دون املوضوعية التي تستلزم أن يرتكز التحقيق عىل توجيه تهم 
للمتهم� بشأن أفعال محددة متثل جرائم جنائية حال ثبوت وقوعها؛ م� جعل محامو الدفاع 

لك التحقيقات مبحاكم التفتيش. وأن هذه التحقيقات تستخدم كسالح سيايس من السلطة يصفون ت
 ملالحقة معارضيها عىل مواقفهم السياسية وتعب�هم عن آرائهم بالطرق املكفولة دستوريا. 

 تعامل النيابة مع املحام�: -ت

عن أية معلومات  اشتىك العديد من املحام� من تعمد النيابة العامة تضليلهم ورفضها اإلفصاح
سواء مواعيد أو أماكن إجراء التحقيقات مع املتهم�، وكذلك البيانات الخاصة بأس�ء املطلوب 
ضبطهم وإحضارهم أو قرارات الحبس من عدمه عقب االستجوابات وأحيانا مواعيد جلسات النظر يف 

 مد أوامر الحبس.

سي� يف قضايا التحريض التي مل يطلع ك� رفضت النيابة إطالع املحام� عىل أوراق القضايا ال  
املحامون عىل ورقة منها، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، باستثناء محارض الضبط وأحيانا محارض 

 التحريات. 

تكرر رفض النيابة العامة لطلبات املحام� بزيارة املتهم� يف قضية التحريض بالقليوبية، 
مرة دون مربر ومل تسمح للمحام� بزيارة موكليهم إال املودع� يف سجن املزرعة بطرة أكرث من 

مرات قليلة للغاية طوال فرتة حبسهم. ك� انسحب املحامون من جلسات النظر يف أوامر مد 
الحبس أكرث من مرة إعرتاضا منهم عىل طريقة تعامل النيابة العامة اليسء معهم ومع 

وردت شهادة من محام عمل بقضية املتهم�، ورفضها إثبات دفاعهم يف أكرث من واقعة.و 
ية أن أعضاء النيابة أثناء االستجواب كانوا يتهكمون عىل املتهم� اإلسكندرالتحريض مبحرم بك ب

باتفاقية، وأوردت ذات الشهادة أن أعضاء النيابة كانوا متحفزين وحادين  واسعاالذين أبدوا إملاما 
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م� يف القضية، خاصة إذا ما أبدوا يف تعاملهم مع عموم املحام� املدافع� عن املته
 اعرتاضهم عىل هذه الطريقة والتى وصفها املحامون ب "العدائية" و"التهكمية".

يف قضية أسيوط، قامت النيابة مبواجهة الطالب بظهور بعضهم مبا جاء باسطوانة مدمجة احتوت 
محرض الرشطة، وطلب عىل مقطع فيديو التقطته كام�ات املبني اإلداري للجامعة واملقدم رفقة 

الدفاع الحارض مع املتهم� إثبات مالحظاته عىل الفيديو إال أن املحقق رفض إثبات أغلب هذه 
 املالحظات.

ك� تالحظ تعدد مرات إخطار املحام� بتواريخ النعقاد جلسات لنظر أوامر حبس للمتهم� وعند 
لقضايا وعدم انعقاد هذه الجلسات؛ توجه املحام� ملقار انعقاد هذه الجلسات يفاجأون بإحالة ا

كان مقررا لجلسة نظر مد أمر حبس املتهم� يوم عىل سبيل املثال، نذكر قضية الرشقية، حيث 
أبريل إال أنه بعد وصول املتهم� إيل املحكمة، فوجئ املحامون بصدور قرار بإحالة  28الخميس 

ئع اإلحالة املفاجئة يلقي بظالل كثيفة مايو، وال شك أن تعدد وقا 17القضية إيل املحاكمة لجلسة 
من الشك حول تغليب النيابات املختلفة لعامل الرسعة والرغبة يف اإلحالة للمحاكمة الرسيعة عىل 

 اعتبار دقة التحقيقات واستيفائها بتمك� املحامون من إحضار شهود النفى.

 الترصف يف التحقيقات: -ث
 كيف يخل التنظيم الهرمي للنيابة العامة باستقالل قرارتها؟   -

يف قضايا األرض، ظهرت بشكل واضح هرمية تنظيم النيابة العامة وما يرتتب عليه، فنالحظ اتخاذ 
وكيل النائب العام لقرار ثم إلغائه من املحامي العام، أو انتظار وكيل النائب العام لتعلي�ت 

بشأن  يب العام للترصف يف التحقيق، وهو ما يدلل عىل تأث� الطابع الهرماملحامي العام أو النائ
التحقيقات عىل أداء النيابة العامة، ويعكس بصورة واضحة كيف �كن للتنظيم الهرمي للنيابة 
العامة أن يعصف باستقاللها يف حاالت خصومة املتهم� مع السلطة الحاكمة، عىل وجه 

 الخصوص. 

أبريل  16ذكر واحدة من أغرب الحوادث التي حدثت يف النيابة العامة؛ ففي يوم عىل سبيل املثال ن
مساء، قامت نيابة قرص النيل مبجرد انتهاء التحقيق مع املقبوض عليهم يف  5.30الساعة 

تظاهرات "جمعة األرض" بإصدار قرارها بإخالء سبيل جميع املتهم� بض�ن محال إقاماتهم، إال أنه 
تهم� للقسم إلمتام اإلجراءات، فوجيء املحامون بتغي� القرار ليصبح إعادة مبجرد وصول امل

عرض املتهم� عىل النيابة صباح اليوم التايل انتظارا لورود تحريات األمن الوطني. ومن الثابت 
مساء بأن رئيس النيابة تلقى اتصاال هاتفيا من  8يف محرض إجراءات النيابة يف نفس اليوم الساعة 

املحامي العام يطلب منه العدول عن قرار إخالء السبيل وتعديله ليصبح استمرار حجز السيد 
املتهم� انتظارا لتحريات األمن الوطني، التي وردت يف اليوم التايل، لتأمر النيابة بحبسهم 
أربعة أيام. ونالحظ أن هذه الواقعة شهدت تدخال من عضو نيابة أعىل مل يشرتك يف التحقيقات 

وإن  –كذلك شهدت هذه القضية واقعة أخرى الفتة للنظر  .ليغ� قرار املحقق� عرب الهاتفإطالقا 
متثلت يف قيام النيابة بطلب تسجيالت كام�ات  –كانت معتادة يف مثل هذا النوع من القضايا 
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ذا املراقبة التابعة ألي من الجهات العامة والخاصة املثبتة مبكان الواقعة، إال أنها استغنت عن ه
 الطلب تحت وطأة رضورة اإلحالة العاجلة للمحاكمة.

كذلك األمر يف قضية بورسعيد حيث سجلت أوراق قضية املواطن طارق راشد أن كافة القرارات 
الصادرة بعد االستجواب تم اتخاذها بناء عىل تعلي�ت املحامي العام التليفونية، وهو ما يث� 

و نيابة مل يطلع عىل األوراق ومل يشرتك يف إجراء التساؤل حول مالمئة صدور القرار من عض
 التحقيقات إطالقا.

 التفاوت أو التطابق يف قرارات إخالء السبيل واالحالة: -

يف الحاالت التي قررت فيها النيابات املختلفة إخالء سبيل املتهم�، كانت تتفاوت القرارات في� 
 6408كفاالت، ففي قضية قرص النيل رقم يخص اإلفراج بض�ن من عدمه، وكذلك تتفاوت مبالغ ال

جنح قرص النيل، عىل سبيل املثال، صدر قرار النيابة بإخالء سبيل خمسة عرش مته�  2016لسنة 
بكفالة ألف جنيه لكل منهم، وإخالء سبيل ثالثة عرش مته� بكفالة ثالمثائة جنيه لكل منهم، وإخالء 

خمس�ئة جنيه لكل منهن، وحبس الثالثة وثالث� سبيل الفتيات الثالثة املقبوض عليهن بكفالة 
ذمة التحقيقات. ونش� هنا إىل غموض أسباب إخالء السبيل  مته� اآلخرين أربعة أيام عىل

والحبس، باإلضافة إىل التساؤالت حول تفاوت الكفاالت ب� املفرج عنهم بالض�ن املايل، وذلك 
القبض عليهم لدرجة تكاد ترقي إىل التطابق، رغم متاثل املراكز القانونية للمتهم� وظروف 

 ووحدة املحارض والتحريات واالتهامات.

امر بضبطهم وإحضارهم تم إخالء سبيل كافة املتهم� الصادر أو ية، اإلسكندرويف قضية املنتزه ب
بالض�ن املايل. وهو ما يفصح عن تضارب جيل، حيث أن النيابة ما كان لها أن تصدر  –عدا واحدا–

ا بالضبط واإلحضار إال بوجود دالئل كافية، إال أن قرار إخالء السبيل يؤكد تهاوي هذه الدالئل. ك� قرار 
أصدرت النيابة، يف نفس القضية، قرارا بحبس بعض املتهم� قبل إصدار قرارها بطلب تحريات األمن 

 الوطني.

عامة متطابقة بالنسبة لكافة عىل جانب آخر، نالحظ أنه يف عدد من القضايا، جاءت قرارات النيابة ال
املتهم� الذين ُعرِضوا عليها رغم اختالف ظروف كل متهم: فال فرق ب� من اعرتف بالتظاهر وب� 
من أنكره، وال ب� من وجدت معه أحراز وب� من مل توجد معه، وال فرق كذلك ب� من كانوا يف 

ت. ويف الحقيقة، أصبح املحامون ال التظاهرات بالفعل وب� املارين عشوائيا يف محيط التظاهرا
يرون عجبا يف ذلك، فاالعت�د األسايس والوحيد تقريبا كان عىل محارض الرشطة املكتبية وتحريات 
قطاع األمن الوطني الكيدية، لكن العامل الفارق يف قرارات النيابة حسب� يحلل املحامون كان 

 نتيجة فحص الهواتف املحمولة.

لبية العظمى من القضايا إىل املحاكمة العاجلة مبا يوحي بوجود نية مسبقة وأحالت النيابة الغا
ملثول املتهم� للمحاكمة، حيث مل تفرق النيابة ب� واقعة وأخرى، عىل اختالف ظروف هذه 
الوقائع، وقامت النيابة بإحالة القضايا إىل دوائر جنح مختصة بقضايا اإلرهاب يف الدقي والعجوزة 

تمدت النيابة يف قرارات االحالة عىل أدلة ثبوت تكاد تنحرص، يف كافة القضايا، عوا ودمياط وبلبيس.
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يف محارض الرشطة وتحريات قطاع األمن الوطني وشهادات ضباط الرشطة، وأحالت النيابة 
املتهم� للمحاكمة يف قضايا التظاهرات بتهم متشابهة يف أغلب القضايا هي التجمهر 

 والتظاهر والبلطجة. 

املالحظ أن النيابة العامة مل تقم بإحالة قضايا التحريض التي كان قوام املتهم� الرئييس فيها 
من النشطاء السياسي� والحقوقي� إىل املحاكمة م� ييش بأن غرض تلفيق هذه القضايا كان 

م سياسيا بامتياز وهو إلقائهم يف السجون بعض الوقت ريث� تهدأ العاصفة التي واجهها النظا
 السيايس بعد تخليه عن الجزيرت�.

 �اذج من أخطاء يف فهم القانون وتطبيقه: -

يالحظ أن النيابة العامة يف قضيتي الدقي والعجوزة، عىل سبيل املثال، سطرت يف قراراتها 
باإلحالة اتهاما باملشاركة يف تظاهرة دون ترخيص من قسم الرشطة التابع له محل التظاهرة، حيث 

ابة العامة لفظة "ترخيص" بدال من لفظة "إخطار"، والفارق ب� اللفظت� جوهري استخدمت الني
وكب�، ويوحي بانحياز النيابة العامة لكون التظاهر يجب أن يكون بعد الحصول عىل ترخيص من 

 الجهات األمنية ال مبجرد اإلخطار ك� نص الدستور.

 تطبيق القانون وتأويله يف العديد من سارت النيابة مرة أخرى عىل دربها املعتاد يف الخطأ يف
مكرر من قانون  375القضايا حين� وجهت للمتهم� تهمة البلطجة املنصوص عليها يف املادة 

وهي املادة الواردة ىف الباب السادس عرش من الكتاب الثالث لقانون العقوبات، وهو العقوبات، 
الناس". وذلك رغم خلو أغلب القضايا من مجني الباب املعنون بـ"الجنايات والجنح التى تحصل آلحاد 

عليهم من املدني�، إال أن النيابة العامة وجهت للمتهم� تهمة وردت ىف باب "الجنايات والجنح 
عليهم من قوات وأفراد الرشطة املكلف� بخدمة  يالتى تحصل آلحاد الناس"، يف ح� أن املجن

قانون العقوبات لح�يتهم هو الباب السابع من  عامة الذين أفرد لهم املرشع بابا مستقال يف
الكتاب الثا� من قانون العقوبات، واملعنون بـ"مقاومة الحكام وعدم االمتثال ألوامرهم والتعدى 

 عليهم بالسب وغ�ه".

تجاهلت النيابة العامة يف قراراتها باإلحالة يف كافة القضايا التي تعدد بها املتهم�، ذكر دور 
ارتكبه عىل سبيل التحديد، بالرغم من كون قضاء محكمة  يم� والفعل اإلجرامي الذأي من املته

كل من ُعهد إليه ىف "بأنه  -من قانون العقوبات 2 /39الذى أوردته املادة –النقض قد عرّف الفاعل 
فلم توضح النيابات املختلفة مثة  "،خطة الجر�ة بدور رئييس يتطلب ظهوره عىل مرسح الجر�ة

و أدوار أساسية ألي من املتهم� يف أغلب القضايا دون أي اعتبار لشيوع اإلتهام الذي خطط أ 
 يربأ املتهم� م� نُسب إليهم.

ك� استمرت النيابة العامة يف فخ الجمع ب� تهمتي التجمهر والتظاهر باعتباره� منفصل� 
قانون� عيل فعل إجرامي للعقاب عن واقعة واحدة رغم أنه ال �كن توقيع عقاب� مبوجب نص� 

واحد ونتيجة إجرامية واحدة، وتقتيض القواعد األصولية واللغوية أن يتم اعتبار قانون التجمهر 
قانونا عاما تتسع مظلته لتشمل كل أوجه التجمعات التي قد تشكل خطرا عىل السلم العام أو 
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مبا تنظمه مواده من أفعال أخذا تتشكل بغرض ارتكاب جر�ة ما، واعتبار قانون التظاهر قانونا خاصا 
بالقاعدة األصولية: "إذا رشع الحكم ابتداء متعلقا بكل أفراد العام، ثم قضت املصلحة بقرص الحكم 
عىل بعض أفراده، وقام الدليل عىل هذا القرص فال يسمى هذا يف اصطالح األصولي� تخصيصا، 

النسبة لبعض أفراده نحو قوله تعإىل: وإ�ا يسمى نسخا جزئيا، ألنه إبطال العمل بحكم العام ب
اٍت ِباللَِّه (َوالَِّذيَن يَرُْموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكن لَُّهْم ُشَهَداء إِالَّ أَنُفُسُهْم فََشَهاَدُة أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهادَ 

اِدِق�)، حيث أن التخصيص يف اصطالح األصولي� البد أن يكون بدلي ل مقارن للترشيع إِنَُّه لَِمَن الصَّ
العام، ألنه بهذا املقارنة يتب� أن املراد ابتداء من العام بعض أفراده، وأما إذا كان متأخرا عنه فهو 

أو القرار بقانون  1923لسنة  14وملا كان قانون التظاهر يف إصداريه سواء رقم . 13"نسخ جزيئ له
وملا كانت تلك الترشيعات وضعت هي ترشيعات الحقة عيل قانون التجمهر،  2013لسنة  107رقم 

لتحكم ولتضع إطارا قانونيا مختلفا لبعض أشكال التجمعات فإننا نكون بصدد إحدى حاالت النسخ 
 10الجزيئ التي تقتيض، بل وتلزم النيابة العامة بعدم توجيه اتهام بناء عيل القانون� مجتمع� (

قد نسخت قانون التجمهر  2013لسنة  107) باعتبار أن نصوص القانون 2013لسنة  107، 1914لسنة 
 2013لسنة  107نسخا جزئيا في� يتعلق بالتجمع الذي يأخد الشكل الوارد باملادة الرابعة من القانون 

بتنظيم الحق يف االجت�عات العامة واملواكب والتظاهرات السلمية والتي نصت عيل أن 
يس� يف الطرق وامليادين العامة يزيد "التظاهرة هي كل تجمع ألشخاص يقام يف مكان عام أو 

 عددهم عيل عرشة للتعب� سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية".

تالحظ أيضا تعسف النيابة العامة يف استخدام حقها يف االستئناف عىل كل قرارات إخالء السبيل 
ن القضايا قيام النيابة التي صدرت من قضاة املعارضات. ليس هذا فحسب بل شهدت العديد م

من قانون اإلجراءات الجنائية حيث  167العامة باالستئناف عىل االستئناف باملخالفة لنص املادة 
صدرت قرارات باستمرار حبس املتهم� والذين قاموا باستئناف هذه القرارات أمام غرف املشورة 

 وبدال من تنفيذ النيابة لهذا القراروالتي أصدرت قراراتها بقبول استئنافهم وأمرت بإخالء سبيلهم، 
النهايئ الذي ال يجوز استئنافه، فوجيء املحامون بقيام النيابة باالستئناف، وهو ما رفضته 
محاكمة الجنايات كذا مرة وأيدت قرارات إخالء السبيل، ليتضح يف هذه الحالة أن التعسف والتنكيل 

 سلطتها املوضحة بالقانون.  باملتهم� سلكته النيابة العامة باملخالفة لحدود

 الترصف يف القضايا: -ج
قضية من املذكورين يف هذا التقرير إىل املحاكم، وهي القضايا  11أحالت النيابة العامة  •

لسنة  10693وقد قررت النيابة حفظ قضية القضية رقم التي سنتناولها يف املحور الثالث. 
واملتهم فيها كل من محمد  العباسية)،جنح ع� شمس (املعروفة اعالفياً بقضية  2016

مصطفى محمد املطلب، ومحمد محمود أحمد زايد، ومحمد عادل محمود سلطان، وأحمد 
نبيل عبد السالم محمد، ومحمد نبيل عبد السالم محمد، عمر يارس هاشم عبد اللطيف، عمرو 

، محمود صالح عبد السالم محمد، رشيف أرشف سيد عيل السيد، عبد الرحمن أحمد محمود
هشام حسان� خليفة، عمر عبد اللطيف عبد الخالق عالم، أنس فاروق عادل سيد إبراهيم، 
                                                            

 وما بعدها. 26، ص 1947الشيخ عبدالوهاب خالف، علم أصول الفقه، طبعة 13
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أحمد رضا عبد القادر محمد، سيد إمام نرص سيد، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد 
السيد محمد إبراهيم، عيل محمد أحمد خليفة، محمد ممدوح سيد شعبان، إبراهيم تامر 

هيم، محمد سامي إبراهيم عبد العال، أحمد عبد الله، مينا ثابت ميخائيل ابراهيم أحمد إبرا
 ثابت.

ولكن مازال هناك عدد من القضايا "قيد الترصف" حيث مل تقرر النيابة حتى اآلن سواء حفظها أو 
 إحالتها إىل املحاكمة، وهي القضايا اآلتية: 

حوادث جنوب الجيزة، واملتهم  2016لسنة  58: قضية الجيزة رقم )ناقضيت( قضايا التحريض •
فيها كال من عديل محمد أحمد، وأحمد عبد القادر متام، ورشيف عيل محمد الرويب، 
وعمرو عز، وأحمد عبد السالم، وعبد العظيم فهمي (زيزو عبده)، وحمدي قشطة وهيثم 

شربا الخيمة ثان، واملتهم فيها إداري  2016لسنة  4016محمدين. وقضية القليوبية رقم 
 كل من عمرو بدر، ومحمود السقا، ومالك عديل، وسيد البنا، وسيد جابر، ومحمود سامل. 

إداري رمل أول، واملتهم فيها كال من منة الله أحمد محمد  2016لسنة  3174القضية رقم  •
 ياقوت، وأحمد محمد شاكر هدية. 

أول، واملتهم فيها كال من أحمد محمد طارق جنح الرمل  2016لسنة  12014القضية رقم  •
 بش� وأحمد عيل عبد السالم عيل حنفي. 

إداري قسم طنطا ثان، واملتهم فيها كل من: أحمد  2016لسنة  3398القضية رقم  •
مصطفى أبو ليلة، وإبراهيم سم� إبراهيم، وعبد الرحمن سم� إبراهيم، ومحمود عبد 

أحمد مصطفى أبو ليلة فقط إىل املحاكمة وصدر  املعطي إبراهيم. متت احالة املتهم
 ته، أما باقي املتهم� فلم يصدر أي قرار بحقهم. ئبربا 2017-3-23حكم يف 

، املتهم فيها منتصف أبو 2016أبريل  16بتاريخ  264مذكرة برقم ترصفات القسم  سوهاج: •
 ضيف، وعبد الله الس�ن. 

الغردقة)، تم القبض عىل محمود أبو  2016لسنة  1080أما يف محافظة البحر األحمر (محرض رقم 
زيد، وعيل محمود، ومينا شارو�، ورأفت أبو املجد، ثم اإلفراج عنهم دون إحالتهم إىل النيابة 
العامة من األصل، ويف األقرص، مل يتم تحرير محرض بواقعة القبض عىل كال من أحمد حجازي وأحمد 

 حمدي. 

، 2016-11-30جنايات رمل ثان، اىل املحاكمة بتاريخ  2016سنة ل 17951رقم  ومتت إحالة القضية
واملتهم فيها كل من مصطفى محمود عيل الشيخ، ومحمود طلعت عبد الباقي، وعمر مربوك 

 الصاوي، وعمرو مربوك الصاوي، وها� مربوك الصاوي. 

 التهم:  -

لتشمل: تظاهر بدون إخطارأو ترخيص،  يف هذه القضايا تعددت التهم املوجهة إىل املتهم�
والتحريض عىل التظاهر بدون ترخيص، والتحريض عىل أع�ل عنف وإشاعة الفوىض، والتجمهر، 

أشخاص، وتعطيل املواصالت العامة والخاصة،  5والتحريض عىل االشرتاك يف تجمهر من أكرث من 
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ة والعنف وتعريض سالمة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتحريض عىل استخدام القو 
املجتمع واألمن للخطر، ومحاولة قلب نظام الحكم، والرتويج بالقول بتغي� مبادئ الدستور 
األساسية باستخدام التظاهر وسيلة لذلك، وإتالف املمتلكات العامة بكتابة عبارات عىل الحوائط، 

ملواطن�، والرتويج بالكتابة والتحريض عىل إتالف املمتلكات العامة والخاصة وإحداث الرعب ب� ا
بقصد اإلرضار بالوحدة الوطنية والسلم االجت�عي وتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة 
والسلطة العامة من م�رسة عملها، وإحراز محررات وترويجها بغرض تكدير السلم العام، وعدم 

  حمل بطاقة شخصية.
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 الثالث: املحاكمة املحور

مل النيابات مع قضايا متظاهري ت�ان وصناف�، اختلف أيضا تعامل دوائر املحاكم مع مع اختالف تعا
هذه القضايا، ففي ح� أن بعض املتهم� قد أحيلوا للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالرباءة أو 
باإلدانة يف املحكمة الجزئية واالستئنافية، ال يزال البعض األخر قيد التحقيقات. وك� عرضنا يف 

أبريل وتلك  15فئات، األوىل خاصة بالوقفات يف يوم  3حور األول، فان القضايا انقسمت إىل امل
ية، الثانية القضايا التي اإلسكندروأسوان واملنتزة ب 22أحيل فيها متظاهري نقابة الصحفي� الـ 

ومل قبض فيها عيل نشطاء سياسي� نتيجة تحريات األمن الوطني واستصدار أوامر ضبط وإحضار 
يحال منها إيل املحكمة سوى قضية مدينة بلبيس والتي قيض فيها بالرباءة للمتهم املحبوس 

أبريل وهي األكرب والتي أحيل  25سنوات غيابيا لباقي املتهم�، وقضايا يوم  5الوحيد والحبس 
 الكث� منها ملحاكم الجنح واختلفت فيها األحكام حسب املحكمة والتوقيت.

اآلن، وذلك عن  ىستعرض كيف تعاملت املحاكم مع القضايا املحالة إليها حتويف هذا القسم ن
طريق مراجعة ظروف املحاكمة من مكان انعقادها وتعامل هيئة املحكمة مع املحام� يف 
الفقرة األوىل، ويف الفقرة الثانية، نقوم مبحاولة لقراءة قانونية لألحكام التي صدرت يف هذه 

 القضايا. 

القضايا التي عرضناها يف مرحلة القبض أو مرحلة التحقيق مل تصل إىل املحكمة  وحيث أن معظم
 أو مل يصدر حكم فيها حتى اآلن، فاعتمدنا يف هذا الجزء عىل القضايا التالية: 

 جنح الدقي. 2016لسنة  6768قضية رقم  •
 جنح بوالق الدكرور.  2016لسنة  11646قضية رقم  •
 العجوزة.جنح  2016لسنة  11095قضية رقم  •
 جنح قرص النيل.  2016لسنة  5879قضية رقم  •
 جنح قص النيل. 2016لسنة  6407قضية رقم  •
 جنح قرص النيل.  2016لسنة  6408قضية رقم  •
 جنايات رمل ثان.  2016لسنة  17951قضية رقم  •
 جنح الرشق (بورسعيد). 2016لسنة  1821قضية رقم  •
 لرشقية).جنح منيا القمح (ا 2016لسنة  17914فضية رقم  •
 جنح أسوان أول.  2016لسنة  6640قضية رقم  •
 جنح املنتزه أول.  2016لسنة  33027قضية رقم  •
جنح  2016لسنة  2118إداري محرم بك، والتي أصبح رقمها  2016لسنة  4209القضية رقم  •

 محرم بك. 
 جنايات رمل ثان.  2016لسنة  17951القضية رقم  •
 نصورة ثان.إداري امل 2016لسنة  7152قضية رقم  •
 جنح قسم أول دمياط. 2016لسنة  6477قضية رقم  •
 أسيوط. 2016لسنة  9961القضية رقم  •
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 جنح قرص النيل (جنحة طفل).  2016لسنة  959قضية رقم  •
 جنح طفل الجيزة. 2016لسنة  677قضية رقم  •

 ظروف املحاكمة: -1
 مكان انعقاد الجلسات: -أ

األصل أن تجرى املحاك�ت يف مبا� وزارة العدل إال أن الدوائر الجديدة التي تم استحداثها 
وتخصيصها لقضايا اإلرهاب تعقد جلساتها يف مقار رشطية يوضع فيها املتهم� داخل أقفاص 
زجاجية تفصل بينهم وب� محاموهم وتعزلهم عن مجريات املحاكمة م� يشكل انتهاكا صارخا 

املحاكمة العادلة واملنصفة ومبا �ثل عدوانا عىل فرضية "املتهم بريء حتى تثبت لض�نات 
إدانته"، والتي تقتيض معاملته بطريقة الئقة وكر�ة، طوال جلسات املحاكمة، وأال يتم فصله عن 

 محاميه خالل تلك الجلسات. 

ختلفة عن األخرى، ليس هذا فحسب بل فوجئنا بأن كل محافظة تتعامل مع هذه القضايا بطريقة م
 25ففي الوقت الذي انتقلت فيه محكمة جنح قرص النيل إىل معهد أمناء الرشطة، ونظرت قضيتى 

أبريل باعتبارها املحكمة املختصة بنظر هذه املنازعة لكن مكان املحاكمة هو الذي اختلف فقط. 
اإلرهاب وانعقدت يف  يف ح� نجد أن يف الجيزة، تم إحالة قضايا الدقي والعجوزة إىل دائرة جنح

ونص بطريق مرص اسكندرية الصحرواي؛ لنجد هنا أن التغ�  10معسكر األمن املركزي ىف الكيلو 
ليس يف مكان املحاكمة فقط، ولكن يف طبيعة الدائرة التي نظرت هذه القضايا. وتجدر اإلشارة، 

وزارة العدل، لتوضع  إىل أنه يف باقي املحافظات، متت املحاك�ت يف مكانها الطبيعي مببا�
بذلك عالمة استفهام تحتاج إىل إجابة ملاذا تم إنتقاء محافظة الجيزة وإحالة القضايا الخاصة بها 

 أمام دائرة اإلرهاب عكس جميع القضايا التي نظرتها دوائرها املختصة.

 تعامل هيئة املحكمة مع القضايا: -ب

ب شخصية القايض رئيس هيئة املحكمة يختلف تعامل املحاكم مع القضايا املنظورة أمامها حس
لسنة  5879وهو ما يتضح يف تنوع أداء املحاكم يف تلك القضايا. ففي قضية قرص النيل (رقم 

، قام القايض بإخالء سبيل املتهم� يف أول جلسة )2016لسنة  11646رقم ) وبوالق الدكرور (2016
) 2016لسنة  11095و 6768ة (رقم وحقق جميع طلبات الدفاع، بين� يف قضيتي الدقي والعجوز 

 100سنوات مع الشغل وغرامة  5بالحبس تجاهل القايض طلبات الدفاع وحكم يف الدعوى مبارشة 
 ألف جنيه يف القضيت�.

أغلب الدوائر تجاهلت طلبات الدفاع سواء بالضغط عيل املتهم� بطول فرتة  وبشكل عام، نالحظ أن
تهم ويرتافعوا أو باالكتفاء باملخاطبات الصورية التي ترد حبسهم حتي يتنازل املحامون عن طلبا

بها النيابة عيل طلب تفريغ كام�ات املراقبة، بصورة متكررة، بأن كل الكام�ات ال تحتفظ بتسجيالت. 
أما بالنسبة للشهود فلم يستجب لطلبات الدفاع باستدعائهم للمحكمة سوى قايض جنح مستأنف 

 شهود ثم قىض بالرباءة يف ذات الجلسة. 8والذي استمع لـ 6408قرص النيل يف القضية رقم 

 مخالفات القانون: -ت
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ارتكبت بعض الدوائر انتهاكات صارخة للقانون، أهمها كان يف قضيتي الدقي والعجوزة واللت� تم  
نظره� معا؛ ففي أول درجة، تجاهلت املحكمة طلبات الدفاع واستغلت عدد املتهم� الكب� 

مذكرة وعرشات من  18ساعات مرافعات و 8حام� للرتافع من أول جلسة، وبعد للضغط عيل امل
حوافظ املستندات املقدمة، فوجيء الجميع بالحكم يصدر بعد ربع ساعة فقط من إنتهاء الجلسة 
م� يدلل عىل عدم إطالع هيئة املحكمة عىل كل هذه الحوافظ أو املذكرات املقدمة من دفاع 

متهم� فقط يف قضية  8األمر يف اإلستئناف، ففي ح� حرض محام� عن املتهم�. وتكرر نفس 
الدقي، ومتسك محامون باقي املتهم� بطلباتهم ورفضوا إبداء أي دفاع أو دفوع إال أن 

ألف جنيه لكل  100سنوات واإلكتفاء بالغرامة  5املحكمة أصدرت حكمها، باستبعاد عقوبة الحبس 
لدفاع املقدم من املحام� الث�نية. وبنفس الجلسة، ويف قضية متهم، مرتكنة عىل اكتفائها با

العجوزة، حدث االنتهاك القانو� األكرب حيث مل يبد أي محام بها أي دفاع أو دفوع م� يرتتب عليه 
استحالة فصل القايض يف الدعوى، إال أنه أيضا أصدر نفس الحكم باستبعاد عقوبة الحبس 

 . واالكتفاء بذات مبلغ الغرامة

أما في� يخص املتهم� القرص، فأحالتهم النيابة العامة إيل نيابة األحداث ملحاكمتهم أمام 
محكمة الطفل، وقد جاءت أحكامها مطابقة ألحكام قضايا املتهم� البالغ�. ففي كل من قضية 

جنح ، وقضية املنتزة قضت محكمة الطفل بالرباءة أسوة بدوائر ال2016لسنة  6408قرص النيل رقم 
العادية التي قضت برباءة املتهم� يف قرص النيل واملنتزه والتي قضت برباءة البالغ�. يف ح� 

ألف جنيه وهو ذات  100سنوات وبغرامة  5نجد محكمة جنح الطفل بالجيزة قضت بحبس األطفال 
 الحكم الذي صدر من محكمة جنح الدقي عىل البالغ�. 

 قراءة قانونية يف األحكام: -2

وع األحكام يف قضايا ت�ان وصناف� مح� وال �كن إستنباط نهج واضح له، ففي بعض الدوائر جاء تن
قضت املحكمة بالرباءة من أول درجة، ويف دوائر أخرى حكمت بحبس املتهم� رغم تطابق التهم 
 املوجهة يف بعض األحيان. فعىل سبيل املثال نُظرت قضايا قرص النيل الثالثة يف أول درجة أمام

ثالثة دوائر، أول دائرة قضت بالحبس سنت� من أول جلسة يف قضية مطابقة للتي قضت فيها 
الدائرة الثانية بالرباءة، يف ح� أن الدائرة الثالثة التي نظرت قضية جمعة األرض قد أخلت سبيل 

 املتهم� من أول جلسة وحققت طلبات الدفاع وقضت بالرباءة أيضا. 

باين واإلختالف يف األحكام الصادرة من محاكم أول درجة، فتنوعت ب� و�كننا مالحظة هذا الت
أحكام بالرباءة، وأخرى باإلدانة مع عقوبات بالسجن أو الغرامة أو كاله�، وب� إدانات مشمولة 
بكفاالت إليقاف التنفيذ، ل�ى تضاربا كب�ا رغم تشابه القضايا؛ و�كن تفس� هذا التضارب بالظرف 

لتبس إلشكالية الجزيرت�. أما األحكام النهائية فاتفقت أغلبها عىل نتيجة واحدة السيايس امل
متثلت يف خروج جميع املتهم� من السجون يف نهاية املطاف، إما بأحكام بالرباءة، أو باإلكتفاء 
بالغرامات دون حبس، م� يث� التساؤل حول وجود اتفاق ضمني ما لتحقيق هذه النتيجة، وبالطبع 

كن تجاهل تأث� صدور حكمى محكمة القضاء اإلداري واملحكمة اإلدارية العليا مؤكدان بطالن ال �
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االتفاقية ومرصية الجزيرت� وهو األمر الذي ألقى بظالله عىل األحكام املتعلقة باملتظاهرين 
 إحتجاجا عىل تلك االتفاقية. 

نقف عىل قراءة أوضح لهذه  ويف هذا القسم، نحاول تناول األحكام من منظور قانو� لعلنا
 األحكام.

 املحاكمة عىل أساس قانون التظاهر أو قانون التجمهر: -أ

ك� أرشنا يف املحور الخاص بالتحقيق، فإن النيابات العامة أحالت املتهم� للمحاكمة يف أحيان 
 2013 ، وأحيان أخرى ملخالفة قانون التظاهر الصادر عام1914ملخالفة قانون التجمهر الصادر عام 

ويف أغلب األحيان ملخالفة القانون� مجتمع�. وألقى ذلك بظالله عىل املحاك�ت وحيثيات 
األحكام، بطبيعة الحال، فاستمر إرتباك املحاكم املعتاد يف مثل هذه القضايا يف التعامل مع 

، التظاهر والتجمهر كتهمت� من طبيعة متشابهة، فانحازت بعض املحاكم للجمع ب� التهمت�
 وقامت محاكم أخرى بإصدار حكمها عىل أساس أحده� مستبعدة األخرى. 

، حيث 201614مايو  14ويظهر هذا التنوع جليا يف الحكم الصادر من محكمة جنح قرص النيل بتاريخ 
سطرت املحكمة يف حكمها "ملا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة األوراق قيام 
املتهم� باملشاركة يف تجمهر مؤلف من أكرث من خمسة أشحاص من شأنه أن يجعل السلم 
العام يف خطر وكان الغرض منه التأث� عىل السلطات يف عملها مع علمهم بالغرض من التظاهر 

بازغة جلية وذلك بضبطهم حال تواجدهم مشارك� في� سلف من تجمهر"؛ ونالحظ م�  قد باتت
سبق اعتبار املحكمة أن كال من تهمتى التظاهر والتجمهر مرتبطت� وهو ما ذكرته يف منطوق 

 حكمها. 

عامة ، نالحظ أن النيابة ال2016يوليو  27أما يف الحكم الصادر من محكمة املنتزه أول الجزئية بتاريخ 
أحالت املتهم� ملخالفة كال من قانو� التجمهر والتظاهر، واعتمدت املحكمة يف حيثياتها عىل 
انتفاء فعل التجمهر ك� نص عليه القانون بناء عىل خلو األوراق من أدلة حقيقية عىل ذلك، 

تفرق باالضافة إىل خلو األوراق من دليل عىل صدور أمر من رجال السلطة العامة للمتهم� بال
وتجاهلهم له. واستندت املحكمة، يف هذا الحكم، إىل الرشوط التي سطرها الفقه لقيام 
التجمهر وهي أوال أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص عىل األقل، وثانيا أن يكون الغرض منه إرتكاب 

حرمان جر�ة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوان� أو اللوائح أو التأث� عىل السلطات يف أع�لها أو 
شخص من حرية العمل باستع�ل القوة أو التهديد باستع�لها. واعتربت املحكمة، بناء عىل ما هو 

، أن مناط العقاب عىل التجمهر ثبوت علم املتهم� بالغرض منه 15مقرر يف قضاء محكمة النقض
املتهم�  وأن تكون نية االعتداء قد جمعتهم والزمتهم حتى تنفيذ هذا الغرض؛ وبناء عليه نفت عن

، وهو ما ذهبت إليه كذلك محكمة جنح قرص النيل يف حكمها 16نية االعتداء الالزمة لعقاب التجمهر

                                                            
 جنح قرص النيل. 2016لسنة  6408يف القضية رقم 14
 .2016مايو  21بتاريخ قضائية،  85لسنة  10696راجع عىل سبيل املثال الحكم الصادر يف الطعن رقم 15
 راجع حيثيات الحكم. 16
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. لكن محكمة جنح بوالق الدكرور 201617لسنة  5879يف القضية رقم  2016يونية  22الصادر بتاريخ 
من محكمة حيث اعتمدت عىل حكم  201618يوليو  14ذهبت لعكس ذلك يف حكمها الصادر بتاريخ 

. 19بإثبات فعل التجمهر حتى إذا مل يكن لدى املتجمهرين أي قصد إجرامي 1940النقض صادر عام 
وبين� مل تتطرق محكمة املنتزه إىل مواد قانون التظاهر يف حكمها، مكتفية بانتفاء فعل 

 التجمهر، اعتربت محكمة جنح بوالق الدكرور أن فعيل التجمهر والتظاهر مرتابط�. 

، حيث 2016يونية  14بتاريخ  6407األمر يف الحكم الصادر من جنح قرص النيل يف القضية رقم  كذلك
أحالت النيابة العامة املتهم� للمحاكمة بتهم مخالفة قانو� التجمهر والتظاهر باإلضافة إىل 

مها ، ومل تفرق املحكمة يف حك20من قانون العقوبات 1مكرر/ 102إذاعة أخبار كاذبة طبقا لل�دة 
ب� قانو� التظاهر والتجمهر، بل فصلت يف حكمها أسباب إنتفاء أفعال التظاهر وقطع الطرق 

 وتعطيل املرور، واعتربتها سارية عىل انتفاء فعل التجمهر كذلك. 

ويف قضايا أخرى أحالت النيابة العامة املتهم� للمحاكمة ملخالفة قانون التظاهر فقط، نذكر 
جنح  2016لسنة  6768باملنصورة، والقضية رقم  2016لسنة  7152عىل سبيل املثال، القضية رقم 

قرير بأسوان، م� ترتب عليه، بناء املحكمة لعنارص الجرم وت 2016لسنة  6640الدقي، والقضية رقم 
 العقوبة أو الرباءة بناء عىل هذا القانون دون قانون التجمهر. 

 صحة ضبط املتهم�:  -ب

دفع بعض املحامون خالل س� املحاكمة بعدم صحة ضبط املتهم� وتفتيشهم دون إذن بذلك من 
النيابة العامة، وذلك ألنه تم من غ� ذي صفة مستندين إىل قيام ضباط مبالبس مدنية بالضبط يف 
مخالفة للقانون والنتفاء حالة التلبس التي تتيح الضبط حال غياب إذن النيابة العامة، وكذلك لكون 
القامئ� بالضبط يف حاالت عديدة من غ� املأذون لهم قانونا بالضبط، وأيضا لعدم إلتزام الرشطة 

 بالضوابط التي اشرتطها قانون التظاهر لصحة عملية القبض.

راجعة صحة الضبط إال أنها اكتفت بتقرير وجود حالة التلبس من عدمه ك� وقامت بعض املحاكم مب
سنوضح. ففي الحكم الصادر من كل من محكمة جنح بوالق الدكرور ومحكمة جنح قرص النيل يف 

                                                            
 راجع نص الحكم. أحالت النيابة العامة املتهم� اىل املحاكمة ملخالفة مواد قانو� التظاهر والتجمهر. 17
 جنح بوالق الدكرور.  2016لسنة  11646يف القضية رقم 18
 1914لسنة  10ق بأن:"قانون التجمهر رقم 10لسنة  1864يف الطعن رقم  1940نوفمرب  18قضت محكمة النقض بتاريخ 19

ليس فيه ما �كن أن يستفاد منه أن يكون التجمهر موجها لشخصية الحكومة ملقاومتها أو لالحتجاج عىل أع�لها 
، بل إن املادة األوىل منه تنطبق عىل املتجمهرين كل� مل بصفة عامة أو لإلخالل باألمن، أو أن يكون من شأنها قلبها

يذعنوا لألمر الصادر لهم بالتفرق من رجال السلطة عىل أساس ما يرونه من أن التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام 
 يف خطر. وذلك حتى إذا مل يكن لدى املتجمهرين أي قصد إجرامي". 

عقوبات عىل:" يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمس� جنيها وال تجاوز مائتي من قانون ال 1مكرر/ 102تنص املادة 20
 الناس جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب ب�

 أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة."
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وعىل قضاء  21من قانون اإلجراءات الجنائية 30، استندت املحكمت� عىل املادة 6408القضية رقم 
بأنه "يكفي يف حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبيء بذاتها محكمة النقض الذي يقر 
، لتقرير وجود حالة تلبس، وبالتايل صحة ضبط املتهم�. وعىل نفس 22عن وقوع جر�ة بعينها"

 201623مايو  24النهج، سار الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الجيزة يف حكمها الصادر بتاريخ 
حالة التلبس أو عدم توافرها من األمور املوضوعية التي يقدرها رجل الضبط حيث اعتربت أن توافر 

القضايئ تحت رقابة سلطة التحقيق وإرشاف محكمة املوضوع، وذلك وفقا لقضاء محكمة 
 ؛ وبالتايل قررت صحة إجراءات الضبط. 24النقض

يونية  22تاريخ ب 2016لسنة  5879أما محكمة جنح قرص النيل يف حكمها الصادر يف القضية رقم 
، ففصلت يف حكمها عدم ثقتها يف صحة القبض عىل املتهم�، فأشارت املحكمة إىل 2016

عدم صدور أمر من سلطة التحقيق بالقبض، ك� أن أوراق الدعوى مل تحدد القائم عىل الضبط 
ية ليتسنى للمحكمة مراقبة صحة أو بطالن اإلجراء، باإلضافة إىل حالة الفوىض التي سادت عمل

القبض بسبب مالحقة قوات األمن للمتظاهرين م� يوحي بعشوائية القبض ووقوعه من غ� ذي 
 صفة.

 محارض الضبط وتحريات األمن الوطني كأساس للرباءة أو االدانة:  -ت

كان ملحارض الضبط وشهادة محرريها أمام النيابة إىل جانب تحريات األمن الوطني شأن كب� يف 
رباءة أو باإلدانة. ففي ح� اعتمدت عليها بعض الدوائر لبناء عقيدتها صدور األحكام سواء بال

باإلدانة، تشككت فيها دوائر أخرى معتربة إياها كالم مرسل غ� مدعوم بدليل، وقضت بناء عىل هذا 
 الشك برباءة املتهم�. 

ط جنح الدقي، اعتمدت محكمة أول درجة عىل محارض الضب 2016لسنة  6768ففي القضية رقم 
ألف جنيه  100سنوات مع غرامة  5وشهادة ضباط الرشطة إلدانة املتهم� والحكم عليهم بالحبس 

لكل متهم، ويف االستئناف، عّربت املحكمة يف حكمها عن يقينها بارتكاب املتهم� للواقعة بناء 
رار عىل شهادات مأموري الضبط القضايئ، وتحريات األمن ومحرض جمع االستدالالت الذي يزعم إق

املتهم� بارتكاب الواقعة رغم إنكارهم لذلك أمام النيابة العامة واملحكمة، ورغم التعذيب الذي 
تعرضوا له. ك� أدانت املحكمة املتهم� بزعم قيامهم بقطع الطريق العام وتعطيل حركة 

 ، معتمدة كذلك عىل ما ُسطر يف محرض25من قانون تنظيم التظاهر 7املرور، طبقا لنص املادة 

                                                            
لجنائية عىل:"تعترب الجر�ة متلبسا بها إذا تبع املجني عليه مرتكبها، أو تبعته من قانون االجراءات ا 30تنص املادة 21

العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقت حامال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى 
 أو عالمات تفيد ذلك". يستدل منها عىل انه فاعل أو رشيك فيها، أو إذا وجدت به يف هذا الوقت آثار 

 . 1955يونية  21ق، الصادر بتاريخ 25لسنة  309الحكم يف الطعن رقم 22
 مستأنف الجيزة. 2016لسنة  10901جنح الدقي، واملقيدة تحت رقم  2016لسنة  6768يف القضية رقم 23
 . 1995يناير  24ق، بتاريخ 63لسنة  11011الطعن رقم 24
بتنظيم التظاهر عىل:"يحظر عىل املشارك� يف االجت�عات العامة أو  2013لسنة  710من القانون رقم  7تنص املادة 25

املواكب أو التظاهرات اإلخالل باألمن أو النظام العام أو تعطيل اإلنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح املواطن� أو 



 35 

الضبط. وبناء عىل قانون تنظيم التظاهر، أصدرت املحكمة حكمها بإلغاء الحبس واالكتفاء بالغرامة 
. ك� اعتمدت كذلك كال من محكمتي بوالق الدكرور 26من القانون 19ألف جنيه طبقا لنص املادة  100

ية رقم جنح بوالق الدكرور، ومحكمة جنح املنصورة يف القض 2016لسنة  11646يف القضية رقم 
عىل محارض الضبط، وأقوال القامئ� بالضبط كشهود اثبات باإلضافة إىل تحريات  2016لسنة  7152

األمن الوطني، لتكوين عقيدة املحكمة بارتكاب املتهم� للتهم املسندة إليهم وعقابهم 
سنوات والغرامة يف  5ألف جنيه يف القضية األوىل، والحبس  100سنوات وغرامة  3بالحبس 

جنح قرص  2016لسنة  6408قضية الثانية. ك� استندت محكمة جنح قرص النيل يف القضية رقم ال
الذي جاء فيه: "ملحكمة املوضوع أن  27 1977فرباير  14النيل عىل حكم ملحكمة النقض صادر يف 

تعول يف عقيدتها عىل ما جاء بتحريات الرشطة باعتبارها معززة ملا ساقته من أدلة ولها أن 
ا فتأخذ منها مبا تطمنئ إليه وتطرح ما عداه"، وذلك لتحديد سند اعت�دها عىل محارض الضبط تجزئه

 وتحريات األمن الوطني كدليل عىل ادانة املتهم�. 

جنح أسوان أول، فاعتربت املحكمة الجزئية أن محرض الضبط ال  2016لسنة  6640أما يف الدعوى 
البد من وجود دليل يدعمه: "إذ أن تلك التحريات وحدها ال يكفي وحده لتكوين عقيدة املحكمة، بل 

. وبناء عىل خلو أوراق 28تعدو أن تكون رأيا ملجريها تحتمل الصدق أو الكذب والصحة أو البطالن"
القضية من أي دليل يدعم محرض الضبط، واستنادا عىل رضورة قيام األحكام الجنائية عىل الجزم 

وعىل نفس النهج سارت محكمة ل، صدر الحكم برباءة املتهم�. واليق� ال عىل الظن واالحت�
، حيث اعتربت املحكمة أن األدلة يف 2016يوليو  27املنتزه أول الجزئية يف حكمها الصادر بتاريخ 

الدعوى قامئة عىل أقوال القامئ� بالضبط دون ورود شاهد إثبات واحد من املواطن� من أهايل 
إىل غياب الدليل عىل صدور أمر للمته� بالتفرق قاموا بتجاهله،  منطقة سيدي برش، باإلضافة

وعدم ضبط أية أسلحة بحوزة املتهم�. وبذلك، وعىل غرار محكمة أسوان، اعتربت أن محرضي 
الضبط وتحريات األمن الوطني ال يكفيان كدليل تطمنئ اليه املحكمة، مستندة إىل املستقر يف 

يات ال تصلح أن تكون دليال أساسيا عىل ثبوت التهمة مبفردها قضاء محكمة النقض من أن "التحر
دون أن تكون معززة بأدلة أخرى السي� وأنها ال تصلح سوى أن تكون مجرد رأي ملجريها تخضع 
الحت�الت الصحة والبطالن والصدق والكذب". وعىل نفس النهج، سارت األحكام الصادرة من محاكم 

، ومحكمة جنح 2016لسنة  6407والقضية رقم  2016لسنة  5879جنح قرص النيل يف القضية رقم 

                                                                                                                                                                                                
التأث� عىل س� العدالة أو املرافق  ايذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون م�رستهم لحقوقهم وأع�لهم أو

العامة أو قطع الطرق أو املواصالت أو النقل الربي أو املايئ أو الجوي أو تعطيل حركة املرور أو االعتداء عىل األرواح 
 أو املمتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".

عىل:"يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنت� وال تجاوز بتنظيم التظاهر  2013لسنة  107من القانون رقم  19تنص املادة 26
خمس سن� وبالغرامة ال تقل عن خمس� ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هات� العقوبت� كل من خالف 

 الحظر املنصوص عليه يف املادة السابعة من هذا القانون".
 قضائية. 46لسنة  955الطعن رقم  27
 . 2016سبتمرب  21الصادر من محكمة قسم أسوان الجزئية بتاريخ ك� جاء يف الحكم 28
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 2016لسنة  6408يف القضية رقم  2016يونية  4مستأنف وسط القاهرة يف حكمها الصادر بتاريخ 
 بإلغاء حكم أول درجة القايض بحبس املتهم� سنت� والحكم برباءتهم جميعا. 

 مسئولية تضامنية يف قانون التظاهر؟ -ث

جنح قرص النيل، مل  2016لسنة  5879در من محكمة جنح قرص النيل يف القضية رقم يف الحكم الصا
تكتف املحكمة باإلشارة إىل غياب دليل عىل إشرتاك املتهم� يف التظاهرة، ك� فعلت باقي 
املحاكم التي حكمت بالرباءة، بل إنها ذهبت ألبعد من ذلك بتفس� قانون التظاهر من جهة 

 2016مايو  21ة. فاستعانت املحكمة بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ املسؤولية التضامني
قضائية، الذي قرر أن مواد قانون التظاهر خلت من تقرير  85لسنة  10696يف الطعن رقم 

املسئولية التضامنية لكل املشارك� يف تظاهرة ع� يقع من أفعال محظورة يف القانون سواء 
بناء عىل خلو األوراق من دالئل عىل ارتكاب املتهم� بأنفسهم عىل من واحد منهم أو بعضهم. و 

األفعال املحظورة بنص املادة السابعة من القانون السابق ذكره، أو قيام أحدهم بالفعل 
 واشرتاكهم معه طبقا للمعنى املحدد يف القانون، قررت املحكمة براءتهم. 

محكمة النقض بخصوص هذا األمر، حيث أنه صدر  ويعد هذا الحكم من أول األحكام التي تطبق تفس�
قبل شهر فقط من إصدار هذا الحكم، ومل يكن نُرش وقت صدور هذا الحكم، م� يدلل عىل إطالع 
هيئة املحكمة عىل األحكام الجديدة الصادرة من محكمة النقض ومواكبة التطورات القضائية 

املباديء القد�ة إذا ثبت خطأها مع تطور والقانونية، والرغبة يف التطور والبعد عن التمسك ب
 أحكام املحاكم العليا. 

 هل أثر حكم محكمة القضاء االداري عىل أداء املحاكم؟ -ج

أما عن تأث� الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري ببطالن التوقيع عىل اتفاقية تعي� الحدود 
حاكم يف قضايا التحريض، صدرت بعد فرتة البحرية، نالحظ أن قرارات إخالء السبيل التي صدرت من امل

من صدور هذا الحكم الذي استخدمه املحامون لنفي تهمة إذاعة األخبار الكاذبة عن املتهم�. 
� يخص قرارات إخالء أداء السلطات القضائية، خاصة في ونرجح أن الحكم كان له أثر إيجايب عىل

جح كفة املعارض� لالتفاقية، و�يل إىل أن السبيل، حيث غ� الحكم موازين القوى يف الشارع ور 
هذا األمر شجع القضاة عىل اتخاذ قرارات قد تكون مغايرة ملا نعتقد أنه هوى السلطة. ك� أن 
أغلب األحكام الصادرة يف القضايا التي نظرتها املحاكم بعد حكم محكمة القضاء اإلداري، صدرت 

 بالرباءة. 
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 رؤية تحليلية ختامية: 

ا. "قضايا األرض" عند قراءتها ملحاولة تحليلهـأن نأخذ بع� اإلعتبار الظرف السيايس املصاحب لعلينا 
فألول مرة منذ إندالع الثورة، يكون موضوع التظاهرات الدفاع عن أرض مرصية ومعارضة النظام 
الحاكم للتفريط فيها. فالتظاهرات التي اندلعت من قبل كانت تتمحور حول حقوق سياسية، 

دنية، واقتصادية، واجت�عية بشكل رئييس، وكان النظام يجد دامئا حجة ملهاجمة هذه التحركات وم
سواء بدعوى أنها فئوية أو أنها تطالب مبا يفوق طاقة الدولة، وأن الوقت ليس مناسب لتحقيق 

ة حجة مقنعتلك الطلبات، أو أنها تعطل اإلنتاج أو غ�ها من الحجج. ولكن للمرة األوىل ال يجد النظام 
ملهاجمة هذه التظاهرات، سوى توجيه إتهامات بنرش أخبار كاذبة واتهامات بعدم وضوح الرؤية 
الصحيحة لألمر بالنسبة للمتظاهرين واملعارض� لالتفاقية، فلم يكن ممكنا أو مقبوال أن يقال عىل 

 التظاهرات أنها فئوية أو أنها تعطل اإلنتاج. 

باط املرصي� بها عىل الشارع املرصي، وتغطية اإلعالم وانعكست خصوصية "األرض" وإرت
للتظاهرات، ك� إنعكس عىل األحكام. واعتربت بعض سلطات الدولة أن املتظاهرين يعارضون رئيس 
الدولة شخصيا يف قرار تعتربه الدولة سيادي وال يجوز أن يناقشه فيه أحد، وهو األمر الذي 

طة والنيابة العامة مع املتهم� عىل أنهم خصوم انعكس بشكل كب� عىل تعامل قوات الرش 
 والتنكيل بهم.

أضافت قوات الرشطة إىل سجلها حاالت انتهاكات جديدة، فك� أوضحنا، مل يكن هدف ضباط الرشطة 
أثناء فض التظاهرات أو القبض عىل املتهم� القيام بواجبهم بإنفاذ قانون تنظيم التظاهر، حيث 

انتهاك مواد هذا القانون، بل كان هدفهم الرئييس القبض عىل أنهم قاموا بشكل رئييس ب
املعارض� للنظام وتلقينهم درسا. فك� أرشنا، قام أشخاص، غ� مرتدين للزي الرسمي، بالقبض 

، ك� أنهم مل 29من قانون تنظيم التظاهر 11عىل املتظاهرين وتفتيشهم باملخالفة لل�دة 
منه. ك� أثر الطابع السيايس للتظاهرات  1230ها يف املادة يلتزموا بإجراءات الفض املنصوص علي

                                                            
عىل:"وإذا صدر خالل االجت�ع العام أو املوكب أو  2013لسنة  107من قانون تنظيم التظاهر رقم  11تنص املادة 29

� عن التظاهرة اي فعل من املشارك� فيها يشكل جر�ة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعب
الرأي يكون لقوات األمن بالزي الرسمي، وبناء عىل أمر من القائد امليدا� املختص فض االجت�ع العام أو تفريق 

 املوكب أو التظاهرة، والقبض عىل املتهم� بارتكاب الجر�ة. 
ت التي يجوز فيها عىل:" تلتزم قوات الرشطة يف الحاال  2013لسنة  107من قانون تنظيم التظاهر رقم  12تنص املادة 30

 القانون فض أو تفريق االجت�ع العام أو املوكب أو التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا للوسائل واملراحل اآلتية: 
أوال:مطالبة املشارك� يف االجت�ع العام أو املوكب أو التظاهرة باالنرصاف الطوعي بتوجيه انذارات شفوية متكررة 

م أو املوكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأم� الطرق التي يسلكها املشاركون وبصوت مسموع، بفض االجت�ع العا
 لدى انرصافهم. 

من ثانيا: يف حالة عدم استجابة املشارك� يف االجت�ع العام أو املوكب أو التظاهرة لإلنذارات باالنرصاف تقوم قوات األ 
 بتفريقهم وفقا للتدرج اآليت: 

 استخدام خراطيم املياه. -4
 دام الغازات املسيلة للدموع. استخ -5



38

عىل أداء ضباط الرشطة بشكل كب�، وهو ذات األمر بالنسبة لكل التظاهرات أو األحداث املعارضة 
للنظام، حيث الحظنا خشونة يف التعامل، وتعمد إلهانة املتهم� وإرهاق ذويهم ومحاميهم عن 

نكار وجودهم لدى أقسام الرشطة أو إنكار القبض عليهم من طريق إخفاء أماكن احتجازهم، وإ 
األساس، واحتجازهم يف أماكن غ� مخصصة لذلك قانونا، ومنع الزيارات عنهم. ك� أن قوات 
الرشطة تركت الشوارع مفتوحة وأمنت التظاهرات التي جابت الشوارع لتأييد النظام الحاكم، وعىل 

توقيع االتفاقية، وهو األمر الذي يعكس انتقائية يف تطبيق رأسه رئيس الجمهورية، وتأييد قرار 
 قانون تنظيم التظاهر، وحرص استخدامه عىل املعارض� للنظام الحاكم فقط. 

، حيث أن 20632و 16731واألمور السالف ذكرها تعكس مخالفة واضحة لنصوص الدستور يف مادتيه 
طن� وكفالة األمن لهم واحرتام حقوق وزارة الداخلية مل تلتزم بهدفها يف ح�ية حقوق املوا

اإلنسان، حيث روعت املقبوض عليهم، وإنتهكت حقوقهم املنصوص عليها يف الدستور وقانو� 
 اإلجراءات الجنائية وتنظيم التظاهر. 

ونالحظ أن انتهاكات ضباط الرشطة تتكرر حتى أصبحت عادة، وذلك يرجع بشكل رئييس إىل تغايض  
حاكم عنها، فك� أوضحنا أن النيابة العامة مل تنتبه خالل تحقيقاتها لقيام ضباط النيابة العامة وامل

دون الزي الرسمي بإجراء الضبط، ومل تراجع صحة إجراءات القبض، بل أن بعض املحاكم أقرت بصحة 
هذا اإلجراء دون أن تركز عىل وجوب إرتداء القوات للزي الرسمي. ك� مل تراجع معظم املحاكم 

والتي تنص  12ات األمن من عدمه بإجراءات فض التظاهرة املنصوص عليها يف املادة قيام قو 
عىل رضورة توجيه إنذار شفهي والتدرج يف استخدام وسائل الفض، رغم تطرق املتهم� 
ومحاميهم لألمر، وهي األمور التي تعكس بشكل كب� تغايض النظام القضايئ، من نيابة عامة 

ل الرشطة للقانون، والتدقيق بشكل كب� عىل أي تجاوز مزعوم صدوره ومحاكم، عن تجاوزات رجا
من املتهم�، حتى وإن مل يثبت بالدليل، وامليل إىل اقرار أقىص عقوبة عليهم سواء بالحبس أو 
الغرامة املالية املبالغ فيها من قبل بعض املحاكم. ويخل غياب الرقابة عىل جهاز الرشطة، سواء 

أو من السلطة الترشيعية، مببدأ التوازن ب� السلطات والرقابة املتبادلة  من السلطة القضائية
بينهم. وإذا كان املرشع خول للسلطة التنفيذية بشكل عام، ممثلة يف هذا األمر بوزارة الداخلية، 

، فإن ذلك يستدعي معه تفعيل 33أن متارس سلطاتها وتنفذ قرارتها دون حاجة إىل إذن من القضاء

استخدام الهراوات". -6
املحافظة عىل أمن الوطن -2من الدستور عىل:" متارس الحكومة بوجه خاص االختصاصات اآلتية:  167تنص املادة 31

 وح�ية حقوق املواطن� ومصالح الدولة"
من الدستور عىل:" الرشطة هيئة مدنية نظامية، يف خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطن�  206تنص املادة 32

الط�نينة واألمن، وتسهر عىل حفظ النظام العام، واآلداب العامة، وتلتزم مبا يفرضه عليها الدستور والقانون من 
فل الدولة أداء أعضاء هيئة الرشطة لواجباتهم، وينظم القانون واجبات، واحرتام حقوق االنسان وحرياته األساسية، وتك

 الض�نات الكفيلة بذلك" 
قضائية، املرفوعة أمام املحكمة الدستورية العليا للطعن  36لسنة  160راجع تقرير هيئة املفوض� يف القضية رقم 33

 من قانون تنظيم التظاهر.  10و 8عىل دستورية املادت� 
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ضائية متى استدعت الحاجة إىل ذلك خاصة عند ورود شكوى من أحد املواطن� أو الرقابة الق
 محاميه. 

باإلضافة إىل ذلك، كشف التقرير عن تغول السلطة األمنية عىل سلطة النيابة العامة، وذلك من 
خالل عدة أمور، أولها قبول سلطات التحقيق، ممثلة يف النيابة العامة يف هذه القضايا، بتعدي 

ط الرشطة عىل حقها القانو� يف إصدار أذون الضبط واإلحضار والتفتيش، وذلك من خالل ضبا
قبولها التحقيق مع مواطن� تم ضبطهم من منازلهم أو يف الشوارع أو من املقاهي 
وتفتيشهم وتفتيش بيوتهم دون أي أذن منها بذلك، بل وإصدار أذون الحقة ملحاولة تصحيح 

حيان. األمر الثا�، يتمثل يف قبول النيابة العامة االنتقال إىل أقسام إجراءات باطلة يف بعض األ 
الرشطة إلجراء التحقيقات، بل واإلستعانة ببعض أمناء الرشطة للمساعدة، وهو األمر الذي يعكس 

 بشكل فج سيطرة قرارات السلطة األمنية عىل النيابة العامة. 

ك� أن تحقيقات النيابة العامة يف هذه القضايا كشفت عن سيطرة سياسة الدولة عليها، وتخيل 
النيابة عن مهنيتها وحيادها أثناء إجراء التحقيقات وذلك من خالل توجيه أسئلة لها أبعاد سياسية 

ظام للمتهم�، وترمي إىل استجالء آراء املتهم� يف النظام الحاكم وتصنيفهم كمعارض� للن
وبالتايل معاقبتهم عىل هذا األساس. وبرزت سيطرة النظام السيايس عىل قرارات النيابة العامة 
يف واقعة قسم قرص النيل التي أرشنا اليها حيث صدر القرار بإخالء سبيل املتهم� ثم تم العدول 

بة العامة أو عنه وإصدار قرار بحبسهم، وهو ما يعكس تغي� القرار بناء عىل توجهات محددة للنيا
بناء عىل تعلي�ت أمنية بعدم اإلفراج عن املتهم�، وهو ما اعتربه بعض املراقب� واملتابع� 
لتلك القضايا تحوال من النيابة العامة إىل ُمنفذ لقرارات وتوجهات النظام السيايس وتخليها عن 

التي جاءت متطابقة  حيادها املفرتض، وهو ما تفصح عنه قرارات إحالة املتهم� إىل املحاكمة
يف معظم الحاالت، والتي تكشف عن نية مسبقة لإلحالة للمحاكمة بغض النظر ع� تسفر عنه 
التحقيقات. باإلضافة إىل ذلك، عكس التعامل مع املحامي مالك عديل انحياز النيابة العامة للرواية 

اسية املوجهة له أثناء األمنية ومشاركتها قوات الرشطة يف التنكيل به من خالل األسئلة السي
التحقيقات، وتجاهل البالغات املقدمه منه ضد قوات األمن التي قامت بالقبض عليه، وهو ما يدلل 

 عىل وجود نية مسبقة لدى النيابة العامة لحبسه دون انتظار نتائج التحقيق معه. 

عامة لسلطتى التحقيق وهنا نش� أن هذا االنحياز ينتج من عدة أمور لعل أبرزها هو جمع النيابة ال
وتوجيه االتهام. فالجمع ب� سلطتي التحقيق واالتهام يؤدي إىل إنحياز أعضاء النيابة ضد 
املتهم�، وعدم افرتاض براءتهم بشكل حقيقي وجدي، وهو ما يعني تخليها عن حيادها، 

فإن الطابع وبالتايل ال �كن تصور أن تكون النيابة العامة خص� محايدا. باإلضافة إىل ذلك، 
السيايس للقضية أثر بشكل كب� عىل أداء النيابة العامة وانحيازها للتفك� األمني عن طريق 
اإلعت�د عىل محارض الضبط وتحريات األمن الوطني يف قرارات اإلحالة، بدعوى الحفاظ عىل األمن 

نات القانونية القومي وض�ن سالمة البالد حتى وإن كان ذلك يؤدي إىل التفريط يف بعض الض�
 والدستورية للمحاكمة العادلة واملنصفة.
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أما املحاكم، فال �كننا الجزم بوجود توجه موحد للتعامل مع القضايا يف أول درجة، بل اختلف أداء 
الدوائر وأحكامها، ك� فصلنا. لكن امللفت للنظر هو قبول املحاكم بشكل متكرر التخيل عن مكان 

، م� انعقادها الطبيعي واالنعقاد يف مقرات رشطية، خاصة يف القضايا ذات الطابع السيايس
يعكس بشكل كب� غلبة األداء األمني يف التعامل مع هذه القضايا عىل الض�نات القانونية. 
باإلضافة إىل ذلك، الحظنا تضييق لكفالة حق الدفاع للمتهم�، بسبب رفض بعض الدوائر الس�ع 

 ملرافعات املحام�، م� يعكس انتهاك جسيم إلجراءات املحاكمة العادلة واملنصفة. 

 جانب أخر، تخلت املحاكم بصورة كب�ة عن تسبيب أحكامها بطريقة مفصلة، فأغلب األحكام، عىل
سواء بالرباءة أو اإلدانة، كانت تسطر اطمئنانها أو عدم اطمئنانها إىل صحة محارض الضبط 
والتحريات إلصدار حكمها؛ وذلك، دون أن تفصل، يف أغلبها، أسباب هذا االطمئان أو إنعدامه. وهو 

ألمر الذي يعكس تحول أحكام قضايا التظاهر، يف بعض األحيان، إىل �اذج �ألها القايض دون ا
 أي اجتهاد إضايف منه. 

ك� عكست القضايا الخلل يف محارض الضبط وتحريات األمن الوطني، حيث مل تط�ن اليها املحاكم  
ت إىل تلك املحارض، وهو ما يف النهاية، خاصة محاكم االستئناف التي ألغت األحكام التي استند

 يشكك يف صحتها. 

عىل جانب آخر، عكست اإلجراءات أمام سلطات الضبط والتحقيق، واألحكام الصادرة من املحاكم، 
قصور قانون تنظيم التظاهر. فباإلضافة إىل غياب آلية واضحة ملراقبة التزام قوات األمن بإجراءات 

حظنا أن مواد القانون مطاطية بصورة كب�ة بحيث الفض، وإجراءات القبض عىل املتظاهرين، ال 
ارتبكت املحاكم إلثبات أو نفي تهمة التظاهر أو اإلشرتاك فيها، أو القيام بأفعال من شأنها اإلخالل 
باألمن العام أو قطع الطريق أو غ�ها من األفعال املحظورة يف القانون. اعتمدت بعض املحاكم، 

 عىل الضبط وتحريات األمن الوطني الكيدية يف أغلب األحيان، ك� فصلنا، عىل أقوال القامئ�
والتي تسطر بناء عىل توجهات وآراء املتهم السياسية أو املعارضة للنظام الحاكم. أما املحاكم 
األخرى، فأما اعتمدت عىل شكها يف تلك املحارض لنفي التهم أو اإلشارة إىل غياب أدلة جدية 

فعال. فيصعب إثبات األفعال املجرمة يف القانون؛ حيث أن األلفاظ عىل قيام املتهم� بتلك األ 
املستخدمة للنص عىل األفعال املجرمة تتسم بالعمومية والغموض لحد يستعيص عىل تحديدها 
واثباتها؛ وهو ما �كن اعتباره موصوم بعيب مخالفة مبدأ الرشعية. فضال عن غلو عقوبتي الحبس 

القانون والحرج الذي يسببناه للقايض، حيث أنه قد ينرصف عن  والغرامة املنصوص عليه� يف
توقيع عقوبة الحبس لغلوها يف حدها األد� ويلجأ إىل عقوبة الغرامة كبديل إال أنها يف حدها 
األد� تظل مغاىل فيها يف ضوء ظروف املتهم وحالة وطبيعة الجر�ة. وما كشف فعال عن غلو 

ألف جنيه عىل ما  100من محكمة جنح الجيزة مستأنف بغرامة  عقوبة الغرامة هو الحكم الصادر
مته�، وما حدث بعدها من قيام آالف املواطن� بتجميع املبلغ املطلوب لإلفراج عن  100يزيد عن 

 كل املتهم�، بسبب إرتفاع مبلغ الغرامة، وعدم استطاعة أغلب املتهم� تحمله. 
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 توصيات:

ختامية أهم املشكالت التي برزت من خالل هذا التقرير، والتي نود أن لخصنا يف الرؤية التحليلية ال
 نطرح بشأنها التوصيات اآلتية: 

تعديل قانون تنظيم التظاهر بحيث يسمح مب�رسة حق التظاهر بحرية كحق دستوري،  -أ
وكوسيلة للتعب� عن الرأي املكفول دستوريا، دون أن يرتتب عىل ذلك خطر املالحقة بعقاب 

 جنايئ.
تجنب استخدام األلفاظ ذو املعا� الواسعة واملطاطية يف الترشيعات الجنائية بصورة  -ب

عامة، ويف قانون تنظيم التظاهر بصورة خاصة، ملا يتيحه ذلك من سلطة انتقائية واسعة 
للقامئ� عىل الضبط، ولسلطات التحقيق؛ وهي السلطة التي قد تستخدم يف أحيان 

امات وحبس متهم� شهورا ورمبا أعواما دون أي دليل لتلفيق االتهامات وتوجيه اته
 حقيقي. 

تعديل قانون السلطة القضائية بحيث أال تجمع النيابة العامة ب� سلطتي التحقيق وتوجيه  -ت
 اإلتهام. 

تعديل قانون السلطة القضائية بهدف ض�ن استقالل قرار وكيل النائب العام املحقق يف  -ث
يف الدعوى بأمر من رؤساؤه. وهو األمر الذي يضمن  القضية، وض�ن عدم تغي� قراره

 استقاللية النيابة العامة كجزء أصيل من ض�نات استقالل السلطة القضائية بشكل عام. 
 تفعيل الرقابة القضائية عىل أماكن االحتجاز.  -ج
تعزيز الرقابة القضائية والربملانية عىل أداء جهاز الرشطة، بحيث ال يسمح بأي انتهاك  -ح

 ق املواطن� األساسية، واإللتزام بأحكام الدستور الخاصة بحقوق املقبوض عليهم.لحقو 
اإللتزام بإبالغ أهل املقبوض عليه ومحاميه مبكان احتجازه فور القبض عليه، والتخيل عن  -خ

استخدام إخفاء مكانه كوسيلة لإلكراه املادي أو املعنوي والس�ح له بلقاء ذويه 
 ومحاميه وإتصالهم به. 

ورة توقف جهاز الرشطة عن استخدام "الحبس اإلنفرادي" ومنع الزيارات كآلية لتعذيب رض  -د
 املقبوض عليه، واإللتزام بالنصوص الواردة بالئحة السجون. 

توقف النيابة العامة عن اإلنتقال ألماكن رشطية إلجراء التحقيقات، والتمسك بإجرائها يف  -ذ
 النيابات). مقار وزارة العدل املخصصة لذلك (املحاكم و 

إجراء املحاك�ت يف املبا� التابعة لوزارة العدل، والتوقف عن عقد جلسات املحاك�ت  -ر
 يف مقار رشطية. 

تعزيز االلتزام بإجراءات املحاكمة العادلة واملنصفة، ومن أهمها كفالة حقوق الدفاع  -ز
 كاملة. 

 

 



 42 

 توز�ع جغرافي للقضا�ا محور هذا التقر�ر 1ملحق 

 

 لى المحاكمةإلم تحال  تم احالتها الى المحاكمة اجمالي عدد القضا�ا المحافظة

 (قضا�ا التحر�ض) 3 جنحة طفل) 2(+ 6 9 القاهرة الكبرى 

 2 3 5 �ةاإلسكندر 

 0 1 1 أسوان

 0 1 1 بورسعید

 0 1 1 الدقهلیة

 0 1 1 الشرقیة

 1 الغر�یة
1 

(تمت احالة متهم واحد من 
 متهمین) 4أصل 

1 

 0 1 1 أسیوط

 1 0 1 سوهاج

 1 0 1 البحر األحمر

 1 0 1 األقصر

 0 1 1 دمیاط

 9 16 24 اجمالي
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 المقبوض علیهم في القضا�ا موضوع هذا التقر�ر 2ملحق 

 

 عدد المقبوض علیهم المحافظة

 298 القاهرة الكبرى 

 90 �ةاإلسكندر 

 6 أسوان

 1 بورسعید

 3 الدقهلیة

 5 الشرقیة

 4 الغر�یة

 8 أسیوط

 5 سوهاج

 1 البحر األحمر

 2 األقصر

 9 دمیاط

 432 اجمالي
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 )2017-4-1حتى تار�خ  المتهمین أمام المحكمة (القضا�ا المستند علیها التقر�ر والتي صدر بها أحكام 3ملحق 

 المحافظة
عدد المتهمین أول 

 درجة
إدانة (غرامة أو 

 حبس)
 براءة

عدد المتهمین 
 ثاني درجة

إدانة (غرامة 
 أو حبس)

 براءة

 239 القاهرة الكبرى 

 (حبس) 165
(عدم 

اختصاص 
�النسبة لمتهم 

 حدث)

73 81 
47 

 (غرامة)
34 

 0 0 0 4 (حبس) 18 22 �ةاإلسكندر 

 1 0 1 0 1 1 بورسعید

 0 0 0 6 0 6 اسوان

 3 0 3 0 3 3 المنصورة

 0 9 9 9 0 9 دمیاط

 0 0 0 1 0 1 الغر�یة (طنطا)

 5 الشرقیة
4 

 (حبس+غرامة)
1 0 0 0 

 0 0 0 4 0 4 أسیوط

 38 56 94 98 191 290 اجمالي




