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 تحرك عاجل
 محاكمة جائرة إثر فيهم اإلعدام تنفيذ حكم يواجهون خطررجاًل  12

أيَّدت بعد أن  وذلك، اإلعدام فيهم حكم بتنفيذخطًرا وشيًكا سجيًنا تحت طائلة اإلعدام يواجه اثنا عشر 
 إثر؛ 2021يونيو/حزيران  14أحكام إعدامهم في  في مصر، وهي أعلى محكمةالنقض، محكمة 

جاجات محاكمة جماعية فادحة الجور. وصدرت أحكام اإلدانة واإلعدام بحقهم، بسبب مشاركتهم في احت
ويجب . 2013ي يوليو/تموز ف سدة الحكمعزل الرئيس السابق، محمد مرسي، من على خلفية 

لغاء أحكام إدانتهم.فوراً تخفيف أحكام اإلعدام ضدهم  ، وا   

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.
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 ديوان رئيس الجمهورية

 القاهرة، جمهورية مصر العربية - قصر االتحادية
 1441 2391 202+فاكس: 

  p.spokesman@op.gov.egالبريد اإللكتروني: 
 AlsisiOfficialتويتر: @

 

 فخامة الرئيس 

 د ...تحية طيبة وبع

بتأييد أحكام اإلدانة  2021يونيو/حزيران  14الحكم النهائي لمحكمة النقض في  بشأن فخامتكمنكتب إلى 
االت اختفاء قسري محاكمة جماعية فادحة الجور شابتها مزاعم حول ح إثر ؛رجالً  12 بحقواإلعدام 

محمد محمد و حميد البر،عبد الرحمن عبد ال :؛ وهمال سبيل أمام االثني عشر رجالا وأعمال تعذيب. ف
 إيهاب وجدي، وأحمد محمد عارف، وأسامة ياسين، وصفوت محمد حمودة حجازي ، وإبراهيم البلتاجي

أحمد فاروق ، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي ، ومحمد عبد الحي حسين الفرماوي ، ومحمد
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سوى أمر من  ؛طيةعبد العظيم إبراهيم ع، ومحمد محمود علي زناتي، وهيثم السيد العربي، وكامل
ويُسَجن االثنا عشر رجالا، الذين يتضمنون  أو بالعفو عنهم. بحقهمفخامتكم بتخفيف األحكام الصادرة 

وزيراا وبرلمانياا سابقين ورموزاا قيادية أخرى في جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة، في ظل ظروف 
، بما في ذلك الحبس السيئة معاملةتنتهك الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب ال

ل  من الرعاية الطبية الكافية.والحرمان  ،االنفرادي المُطوَّ

 75 بحق، أحكام إعدام 2018وأصدرت إحدى دوائر اإلرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر/أيلول 
ا، بعد إدانتهم بالمشاركة في احتجاجات غير قانونية، وقتل سبعة أفراد من قوات األمن وعشرة  شخصا

مشاركتهم في اعتصام ميدان رابعة بمتعلقة آخرين، ومحاولة ارتكاب جرائم قتل، وتهم أخرى أشخاص 
 14يونيو/حزيران و 21، وفي احتجاجات واشتباكات أخرى وقعت بين العدوية عندما تمّ فضه

واعتبرت منظمة العفو  د مرسي.ومعارضي الرئيس السابق، محم مؤيدي، بين 2013أغسطس/آب 
متهماا، اتسمت بالجور الفادح. وعلى الرغم من ذلك،  739الدولية أن المحاكمة الجماعية، التي تضمنت 

 أيَّدت محكمة النقض هذا الحكم، لتُدين المتهمين كافة بجميع التهم، دون إثبات المسؤولية الجنائية الفردية
التي تتضمن الحق في  لحقوق المحاكمة العادلة،كات ة انتها. وقد شابت إجراءات المحاكمألي منهم

ومحايدة والمثول في محاكمة أمام هيئة قضائية مختصة  ،وعدم تجريم الذات ،الحصول على دفاع كاف  
ي.، واستدعاء الشهود واستجوابهم، و ومستقلة  مراجعة األحكام الصادرة على نحو جّدِّ

لغاء أحكام إدانتهم بحقهم،اإلعدام الصادرة على تخفيف أحكام كم فخامتنحث ، من َثمو  واألمر  ،وا 
بإعادة محاكمتهم على نحو يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في إطار إجراءات قضائية 

، ودون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام. ونحث السلطات المصرية تستبعد "االعترافات" المُنتزعة باإلكراه
تخفيف جميع أحكام اإلعدام القائمة، وا صدار أمر أي عمليات إعدام مقررة، و أيًضا على وقف تنفيذ 

 إللغاء عقوبة اإلعدام. ًداإعدام، تمهيأي عمليات بوقف تنفيذ  فوراً  رسمي
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
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 معلومات إضافية

 14في  لف آخرين،ن أشخص وأصابت ما يزيد ع 900ل عن قتلت قوات األمن المصرية ما ال يق
، خالل فض اعتصامين في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة الكبرى  ،2013أغسطس/آب 

ما لالحتجاج على عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في  وتفيد اإلحصاءات  .2013يوليو/تموز  3ُنظِّ
وكذلك  ،في ميدان رابعة العدوية امعتصاالمصرعهم في أثناء فض  َلُقوا ة بأن ستة من أفراد األمنالرسمي

. واعتقلت السلطات المئات من قيادات جماعة التاليين يومينفي الجرت  ثالثة آخرين خالل احتجاجات
سابقة لفض الفترة الفي أثناء وكذلك محتجين وصحفيين آخرين،  ،اإلخوان المسلمين وأعضائها ومؤيديها

 .في أعقابهااالعتصامين و 

حكماا  75، أصدرت إحدى دوائر اإلرهاب في محكمة جنايات القاهرة 2018ل سبتمبر/أيلو  8وفي 
ا قاسية أخرى بالسجن لفترات تراوحت بين  47، وباإلعدام عاماا وخمسة أعوام  15بالسجن المؤبد، وأحكاما

ا، بينما ُتوفي الخمسة المتبقيون خالل سير المحاكمة. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن  612 حقب شخصا
، أحكام اإلعدام 2021 يونيو/حزيران 14. وأيَّدت محكمة النقض، في المحاكمة اتسمت بالجور الفادح

كلتا المحكمتين  برِّئ السجن؛ ولم تُ بحكام األرجالا، وأيَّدت  31رجالا، وخففت أحكام اإلعدام ضد  12ضد 
 المسؤولية الجنائية الفرديةساحة أي من المتهمين. ولم ُتثبت محكمة جنايات القاهرة وال محكمة النقض 

مزاعم التي أدلى بها المتهمون حول التحقيقات في أي بإجراء  ُمَرا، ولم َتأللمتهمين في المحاكمة الجماعية
تعرُّضهم لالختفاء القسري والتعذيب بعد اعتقالهم. وأخبر محامون منظمة العفو الدولية بأن القاضي الذي 
ا ضد المتهمين؛ إذ انتقد علناا اعتصام رابعة العدوية وأعضاء  ترأس المحاكمة األولى أبدى تحُيزاا واضحا

، في منطوق الحكم في قضية ال تزال جارية المحاكمة بينما كانت، اإلخوان المسلمين ومؤيديها جماعة
ا الدولية الذي اطَّلَعت عليه منظمة العفوو أخرى،  من تضييق قاضي . واشتكى محامو الدفاع أيضا

نيابة عن  فيالمحكمة الخناق عليهم بما حدَّ من قدرتهم على استجواب شهود االدعاء، واستجواب شهود الن
االمدعى عليهم في  المتهمين حقعلى بواعث القلق حول انتهاكات  . وسلَّط المحامون الضوء أيضا

الة،  بما في ذلك رفض السلطات السماح لهم بالتشاور مع موكليهم على الحصول على مساعدة قانونية فعَّ

Field Code Changed

Field Code Changed

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egyptdeath-sentences-and-heavy-prison-terms-handed-down-in-disgraceful-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egyptdeath-sentences-and-heavy-prison-terms-handed-down-in-disgraceful-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/06/egypt-verdicts-expected-for-739-defendants-in-grotesque-mass-death-penalty-trial/


 2021 يوليو/تموز 8 بتاريخ:     مصر   MDE 12/4415/2021رقم الوثيقة:      UA 77/21 :األول التحرك العاجل
 

ضافة إلى ذلك، اعتبر المحامون أن محكمة النقض لم ُتجرِّ مر  .انفراد اجعة جّدية للمسائل المطروحة في وا 
القضية، بما يتضمنه ذلك من مراجعة مدى كفاية أدلة اإلدانة، ولم تسمح حتى لهم بتقديم مرافعاتهم بشأن 
وقائع القضية. وأدانت المحكمة المتهمين كافة بجميع التهم الُموجهة إليهم، دون إثبات المسؤولية الجنائية 

لعام  10شأن التجمهر )القانون رقم في القانون القمعي  ذلك إلىواستندت في  .الفردية ألي منهم
أكثر من  مؤَلف من (، والذي ينسب المسؤولية الجنائية الفردية، إلى كل من يشترك في تجمع1914

السعي أو  ،"أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائحُينَظم بغرض "ارتكاب جريمة ما و  ،خمسة أشخاص
 2ركون على علم بالغرض بالتجمهر )وفقاا للمادتين تطالما كان المشوذلك ى السلطات"؛ إلى "التأثير عل

ا إلى المادة  .(1914لعام  10من القانون رقم  3و ي قانون العقوبات، التمن  32واستندت المحكمة أيضا
عدة خاللها  تقع، أو الفعل الواحد جرائم متعددةفيها  ُيشّكلأقصى عقوبة في الحاالت التي  سمح بتطبيقت

ستة رجال كانوا  . وكان من بين المتهمين الذين ُأدينوا وُحكِّم عليهم باإلعدامواحدجنائي جرائم لغرض 
، األمر 2013، قبل فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013ُمحتجزين في يوليو/تموز 

رِّد في وفضالا عن ذلك، لم يَ  الذي ُيظهِّر طبيعة الحكم التي اعترتها أوجه القصور على نحو صارخ.
ا بالتهم ذاتها.  الحكم أي مبرر منطقي لتوقيع عقوبات مختلفة على المتهمين، على الرغم من إدانتهم جميعا

تنفيذ أحكام اإلعدام، وكثيراا ما ال ُتبلغ األسر والمحامين بيوم ب خططهاعن وال تعلن السلطات المصرية 
رتهم للمرة األخيرة، ما ُيشكِّل انتهاكاا للقانون المصري. وقد كثفت تنفيذ إعدام ذويهم أو تسمح لهم بزيا

، ما يؤجج المخاوف 2020السلطات المصرية من استخدام عقوبة اإلعدام منذ أكتوبر/تشرين األول 
هذا رجالا وامرأة في  74ما ال يقل عن السلطات أعدمت ؛ فقد وشيكاا  الثني عشر رجالا ا كون إعدام حيال
 أشخاص 107، نفَّذت السلطات المصرية اإلعدام بحق 2020وفقاا لتقارير إعالمية. وفي  ،وحدهالعام 

 تنفيذاا لإلعدام عالمياا. ثالث الدول األكثر، لتصبح مصر على األقل

المعروف ) 1شديد الحراسة  سجن طرةكانوا ُمحتجزين في  ،بين االثني عشر رجالا، ُمنِّع خمسة ومن
وا داخل زنازين انفرادية ألن تلقي ، م(بشكل غير رسمي سجن العقربب جل غير زيارات أسرهم، وُوضعِّ

آخرون  ى سجناءواشتك منذ اعتقالهم، األمر الذي ينتهك الحظر المطلق المفروض على التعذيب. مسمى
 خارج زنازينهم، أو عدم توُفر قضاء وقتو لضوء الشمس، و لهواء الطلق ل لتعرضإمكانية ا عدممن 

 بما ،بالقدر الكافي؛ واشتكوا كذلك من رفض سلطات السجن تزويدهم باالحتياجات األساسية اإلمكانيات

 أسرهم أو السجناء كان عندما حتى ،الشخصية النظافة ومواد والمالبس المغذيو  الكافي الطعام ذلك في
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ا رجالال من خمسة وأفاد بتكاليفها. يتكّفلون   واشتكى السجن. حراس من واإلهانة للضرب بتعرُّضهم أيضا

 األدوية ذلك في بما الكافية، الطبية الرعاية على الحصول من حرمانهم من رجالا  عشر االثني من ثمانية

 خارج بمستشفيات العالج لتلقي أو الالزمة الطبية حوصاتالف إلجراء نقلهم منو  ،المزمنة همألمراض الزمةال

 المعارضين مصر في السجون  سلطات تحتجز كيف سابقاا  الدولية العفو منظمة َوثََّقت وقد السجن.

ا وتحرمهم خاص، نحو على والإنسانية قاسية احتجاز أوضاع ظل في السياسيين  الصحية، الرعاية من عمدا

 المعارضة. معاقبة بغرض

  اإلنكليزيةأو  العربية اللغةالمخاطبة المفضلة:  لغة

  ملغة بلدكاستخدام  كميمكن

 2021 أيلول/سبتمبر 2في أسرع وقت ممكن قبل: وُيرجى المبادرة بالتحرك 

، وصفوت محمد محمد إبراهيم البلتاجيعبد الرحمن عبد الحميد البر، و اإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ
يهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي  محمد حمودة حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد محمد عارف، وا 

حسين الفرماوي، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، 
 )جميعهم بصيغ المذكر( ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية


