
  
  نييندملل ةيركسعلا تامكاحملل ال ةعومجمو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم

  ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجمل نيرشعلا ةرودلايف ةكرتشم ةيباتك ةلخادم 
 نيماحملاو ةاضقلا لالقتساب ينعملا صاخلا ررقملا عم يلعافت راوح – ٣دنبلا 

  

 رياني ٢٥ةروث ذنم رصم يف نييندملل ةيركسعلا تامكاحملا 
 

ءازإ ةديدـشلا اـمهفواخم نع   ١نييندملل ةيركسعلا تامكاحملل ال ةعومجمو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم لك برعي
دـعب اـم ةـلحرم يف رصم يف ةيئانثتسا ةيركسع مكاحم ىلإ نييندملا ةلاحإ يف ةيجهنملا هبشو    ةديازتملا وةرمتسملا ةسرامملا 

 .يناثلا نوناك/ رياني نم نيرشعلاوسماخلا ةروث 
 

ةيادب ذنم ةيركسع مكاحم مامأ يندم  ١٢٠٠٠وحن  لُثم، ٢٠١١لوليأ /ربمتبس يف اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيمسرلا ماقرألل اًقفوف
ما هتم ١٨ىلإ ةفاضإلاب ،ةديدش ةسارح تحت نيغلابلا نوجس يف ةبوقعلا ةدم اوضق " رصُق" نيمهتم مهنيب نم ،٢رصم يف ةروثلا

مادعإلاب ا  نآلا ماقرألا هذه تعفترا دقف ،ةسرامملا كلتل دح عضوب تدهعت يتلا ةيمسرلا تاحيرصتلا نم مغرلا ىلعو . ماكحأ اوقلت
فنعلا مادختساب نيرهاظتملا قيرفت يف ةيركسعلا ةطرشلا ترمتسا ثيح ،رثكأوه امل  يئاوشع ضبقلا ءاقلإو  ، ، نيرهاظتملا يلع ا

 ٣٢٠نم رثكأ ىلع ضبقلا مت ثيح  ٢٠١٢رايأ /ويام ٤ يف ثدح ام وهو  .ةيركسعلا ةباينلا ىلإ اوليحأ، ارهاظتم
 

،/رياني ٢٥ةروثل ىلوألا ةرارشلا ذنم   ىـلإ نييندـملا ةـلاحإ مقاـفتو ديازت     دقف كرابم ينسح سيئرلا يحنت لبقو ،يناثلا نوناك
ق رشن عم ةيركسعلا تامكاحملا نوناـك  /رياـني  ٣٠يفف . ٢٠١١يناثلا نوناك /رياني ٢٨نم  ءدب ةيرصملا ندملا يف شيجلا تاو

 ٣٠نم رثكأ نيدأ ،يناثلا   ".يرصملا فحتملا تايوتحم ةقرس"ةيضق مساب فرع ام يف اونجسو ا يندم
 

فـنعلا مادختساب   اهعمقل ةيركسعلا ةطرشلا لخدتت يتلا تاجاجتحالاباقعأ شيجلا دارفأ دي ىلع ةيعامج لاتالاقتع الا تلاوت امك
طابـش   /رياربف ٢٥يف  تعلدنايتلا تارهاظملا  كلت كلذ ىلع ةلثمألانمو . ةيئاوشعلاتالاقتع الاو ،تالاحلا نم ديدعلا يف تيمملا
نـم لوألا نوناك  /ربمسيد ١٦و لوألا نيرشت /ربوتكأ ٩و بآ/سطسغأ ١و زومت/ويلوي ٢٣و ناسين/ليربأ ٨و راذآ /سرام ٩و
ةـيحلا ةريخذـلا مادختـسال     اوئجلةحلسملا تاوقلا دارفأ نأ ديفأ ثيح . ٢٠١٢رايأ /ويام ٤ تاجاجتحا نع ًالضف ،يضاملا ماعلا
تاوـق تدعاـس عئاقولا ضعب يف امنيب ،اًنايحأ    تاعردملاب نيرهاظتملا سهد ىتحو ،ةيئابرهكلا تاوارهلاو يطاطملا صاصرلاو
 .ةيحلا ةريخذلا نع ًالضف عومدلل ليسملا زاغلاو شوطرخلاو يطاطملا صاصرلا مادختساب ةحلسملا تاوقلا ةطرشلا
 

ةعـشب طامنأ ىلإ ريشيو ٢٠١١يناث لا نوناك/ رياني رخاوأ ىلإ هخيرات دوعي بيذعتلا تالاح قيثوت نإف ،اياحضلا تاداهشل اًقبط  ، 
ءا ـنثأ بيذـعتلا   نأ يـلإ ةراـشإلا ردجتو   .نيلقتعملا دض شيجلا نم نيرخآ دارفأو ةيركسعلا ةطرشلا اهتمدختسا بيذعتلا نم
تنمـضت  ثـيح ،قـثوم    زاجتحالا قفارم يفو ةيركسعلا ةباينلا رقم لخادو ةيركسعلا ةباينلا ىلإ نيلقتعملا لقن ءانثأو لاقتعالا

  ، روـنلا دجسمو ،ةيلخادلا ةرازو ينابمو ناملربلا تاعاقو ءارزولا سلجمو يرصملا فحتملا تالاحلا ضعب يف زاجتحالا قفارم
                                                           

لى المجلس األعلى للقوات المسلحة، الرئیس السابق حسني مبارك ونقل السلطة إ بعد عزل ٢٠١١شباط /نشئت في فبرایرھي مجموعة أ :ال للمحاكمات العسكریة للمدنیین  ١
محاكمة المدنیین أمام محاكمات عسكریة ولكن أمام قضاة مدنیین، والتحقیق في إدعاءات التعذیب المتورطة وقف تدعو المجموعة إلى اإلفراج عن المحتجزین أثناء الثورة، و

   .فیھا الشرطة العسكریة
أیلول لصحیفة األھرام المملوكة للدولة، ذكر فیھ أن العدد اإلجمالي للمدنیین الذین مثلوا أمام محاكم عسكریة /سبتمبر ٥ادًا إلى بیان سابق لرئیس القضاء العسكري في استن  ٢

وترفع ھذه األرقام . ٧٩٥، بینما تمت تبرئة ١٫٨٣٦أحكام، وُعلقت األحكام الصادرة ضد  مصدرت ضدھ ٨٫٠٧١شخًصا، من بینھم  ١١٫٨٧٩منذ بدایة الثورة في مصر بلغ 
الذین أحیلوا إلى  أیلول تزوید المحامین بأرقام دقیقة للمدنیین/بشكل مستمر منذ سبتمبر القضاء العسكري وقد رفض. ٢٠١١أیلول /منذ سبتمبر% ٩٣إلى  نسبة اإلدانة

  .ذین مازالوا قید الحجز العسكريمحاكمات عسكریة وال



مادختـساب  (حرـبملا برـضلل اوضرعتو ةزيجو ةرتفل نورهاظتملا لقتعا ثيح ،عراوشلا ىلإ   ةفاضإلاب ،قافنألا ورتم تاطحمو 
  .مهضعب ةافو ىلإ ىدأ امم) نايحألا ضعب يف ةيئابرهكلا تاوارهلا
 

ةـلبكم مهيدـيأ تناك امنيب مهماسجأ نم ةفلتخم ءازجأ ىلع ةيندعمو ةيبشخ نابضق مادختساب مهنع   جرفملا نولقتعملا دافأ كلذك 
مامأ مهلوثم ءانثأ وأ /و لبق نينيعلا وبوصعم مهو كالسألاب مهدلجو مهدييقتو ،ةيئابرهكلا تامدصلاب قعصلل مهضرعتو ،دافصألاب
ةدـعل زـجحلا ءاـنثأ ةـيوهتلا ةئيـس تانحاش لخاد      ) ىحرجلا مض(يعامج زاجتحا ىرخأ تاداهش نمضتتو . ةيركسعلا ةباينلا
لاـمعأو ،راذآ  / سراـم يـف تارهاظتملا نم ةرشع عبسل ةيرذع تارابتخا ءارجإ  ب ديفت ريراقت ىلإ ةفاضإعبط لاب اذه. تاعاس
ةـسرامم مـت اـمك    . ٢٠١٢رايأ /ويامو ٢٠١١لوألا نوناك /ربمسيد يف تارهاظتملا دض شيجلا اهسرام يتلا ةهجوملا فنعلا

نييفحصلا دضو ةيناديملا تايفشتسملا يف ءابطأ دض ا     .تاجاجتحالل مهتيطغت ءانثأضيأ بيذعتلا
  

،   نأ ركذلاب ريدجلا  بيذـعتلا ةأـطو تحت ةعزتنم تافارتعا اهلوبقل خيراتلا رادم ىلع ةعمسلا ةئيس رصم يف ةيركسعلا مكاحملا
 .يجهنم بيذعت تاسرامم يف نيطروتملا نييركسعلا طابضلا ةمكاحم رارمتساب اهضفرو
 

نيلقتعملل ت  هج  رـيربتل ةداـع ةحلـسملا تاوـقلل ىـلعألا سلجملا      اهمدختسي ةمهت يهو (ةجطلبلا : و يتلا مهتلا ضعب لمشت
ةحلـسأ ةزاـيحو   )دالبـلا يـف رارقتسالاو نمألا ىلع ظافحلا ةعيرذ تحت ةيركسع تامكاحم ىلإ نييندملا ةلاحإ يف رارمتسالا    ،

ةـناه  إو ،ماـعلا ملسلا ب لالخإلاو ،ةماعلا قرطلا ةقاعإو ،ينوناقلا ريغ عمجتلاو ،لاوجتلا رظح قرخو ،ةماعلا تاكلتمملا فالتإو
لقألا ىلع نينودملا نم ةثالث دض ا. شيجلا دض ضيرحتلاو ،ةيركسعلا ةسسؤملا   .ضيأ ناتريخألا ناتمهتلا تمدختساو
 

 ٣١ترمتسا يتلا ئراوطلا ةلا ح ءاغلإ ٢٠١٢رايأ /ويام ٣١يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نالعإ نم مغرلا ىلع و ، اماع
 ةمئاقلا ةينوناقلا ماكحألا نم ديدعلا لهست ثيح . ةيئانثتسا ةيركسع مكاحم ىلإ نييندملا ةلاحإ ةسراممل ادح ةوطخلا هذه عضت مل

نم دحت ةددحم طورش عضو نود ةيركسعلا مكاحملا ىلإ نييندملا ةلاحإ ٢٥/١٩٦٦مقر يركسعلا ءاضقلا نوناق يف ةنمضتملا   ،
 .ةسرامملا هذه
 

ةيركسعلا تاسسؤملا لخاد بكترت يتلا مئارجلا لمشي يركسعلا ءاضقلا صاص تخا نأ يركسعلا ءاضقلا نوناق نم ٥ةداملا ددحت 
، لـصتي اـم   يف بـكترت يـتلا مئارـجلا نع ًالضف    شيجلا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا وأ ،نويركسعلا اهب لمعي يتلا قطانملا وأ

ا  ) ٧(ةداملا حنمتو . شيجلل ةعباتلا ىرخألا تاكلتمملا ةفاك وأ ةيركسعلا رارسألاو قئاثولاو تاثعبلاو تادعملاب يئاـضق ا  صاصتخا
 ٤٨ةداملا يطعت ،كلذ ىلع ةوالع . مهلمع ءادأ ءانثأ ةحلسملا تاوقلا دارفأ دض بكترت يتلا مئارجلا يف رظنلل ةيركسعلا مكاحملل
نمـض عقت ،ا  هتعيبط نع رظنلا ضغب ،ةبكترملا ةميرجلا تناك اذإ ام ديدحتل ةيلوألا ةطلسلا يركسعلا ءاضقلا هسفن نوناقلا نم
شت. ٣ال مأ ةيئاضقلا اهتيالو رـيغ ةيركـسع تامكاحم ىلإ ر   صُقلا ةلاحإ ىلع ةيعرشلا ءافضإ اضيأ ةيعمقلا نيناوقلا ةناسرت لم

  .ةيـساسألا تاـيرحلاو ناـسنإلا قوـقح دعاوق كاهتنال خراص لكشب غيص صن وهو     –) أ) (رركم( ٨ةداملل ا ًقفوكلذو ةلداع 
 

،  ٦ةداملا يركسعلا ءاضقلا نوناق ىلع ةريخألا ةنوآلا يف تلخد ُأ يتلا تاليدعتلا تغلأ دقو نـم حمست تناك يتلا  وةعمسلا ةئيس
،  . ئراوطلا ةلاح ءانثأ ةيركسع مكاحم مامأ ةمكاحملل نييندملا ةلاحإب ،ةيريدقتلا هتطلس قفو ،ةيروهمجلا سيئرل لبق كـلذ عمو
 .ةيركسعلا مكاحملا ىلإ نييندملا ةلاحإب حمست تلازام هالعأ ةروكذملا داوملا عيمج نإف
 

                                                           
  .المحكمة الدستوریة العلیا تنظر حالًیا أمام ةھذه الماد ٣



ةـموظنملا مادختسا نم هنكمت ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملل ةعساو تاطلس يركسعلا ءاضقلا نوناق حنمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  
ىـلعألا دـئاقلا هـنوك ،د    البـلا مكاحل ةيسيئرلا تاطلسلا حنمل عقاولا يف يركسعلا نوناقلا ممص دقو . ةيسايس ضارغأل اهلمكأب
،   ١١٦و  ١١٢و  ١٠٥داوملا حمستو . عافدلا ريزولو ،يرصملا روتسدلا يف هيلع صوصنم وه امك ةحلسملا تاوقلل سيئرـلل

ىـلعألا سـلجملا مدختسا دقو    .٤اهيلع" قيدصتلا طباض"عيقوت دعب ماكحألا ليجأت ىتح وأ ءاغلإ وأ ليدعتب ،هبصنم ىلوتي نم وأ 
نم ماعلا يأرلا ءايتسا ىلع درلل ةلواحم يف ،ةيضاملا فصنلاو ةنسلا لالخ عئاقولا نم ديدعلا يف تاطلسلا هذ ه ةحلسملا تاوقلل
ماـكحأ هيف مدختس  ت تناك ،ةروثلا لبق ةليوط ةرتف ىلإ هروذج دوعت اًطمن كانه نأ ودبي ،يلاتلابو. نييندملل ةيركسعلا تامكاحملا
يف اهب بعالتلا متيو ةيركسعلا نيناوقلا  .ةيسايس ضارغأل ،نايحألا ضعب، 
 

،مأ ةينلعو ةلداع ةمكاحم يف قحلا كهتني دادـعإل يفاـكلا تقولا ىلع لوصحلا يف قحلاو    ةدياحمو ةلقتسمو ةصتخم ةمكحم ما
يذـلا هـيلع    يعدملل زوجي الف. يركسعلا يئاضقلا ماظنلا راطإ يف ،هسفنب هراتخي ماحم هنع عفادي نأ يف مهتملا قحو ،عافدلا

هيلع قيدصتلا طباض قيدصت دعب هنع نلعأ دق نكي مل ام مكحلا يف نعطلل تاءارجإ ذاختا اردصي   رـمألا اذـه دحيو   . مكح هقحب
نوـضغ يـف مكحلا ىلع قيدصتلا هيلع ضرفي ينوناق صن دجوي ال ثيح ،طباضلا ةبغر بسح هيلع ىعدملا ةيرح نم هرودب   

فانئتسا نم مهعنمو ةليوط تارتفل مهزاجتحا نامضل ةيسايس اياضق يف  نيمهتملا دض كيتكتلا اذه مادختسا عيشيو. ةددحم ةرتف
يتلا تالاحلا يفو . هرايتخا نم ماحم ىلع لوصحلا يف مهتملا قح اًنايحأ ةمكحملا ديقُت ،كلذ نع ًالضف. ٥مهقحب ةرداصلا ماكحألا
هـتمهم ءادأ نـم هنكمت يتلا ةيضقلا قئ   اثو ةعجارمل تقولا نم يفكي ام يماحملا كلمي ال ،هيماحم اهيف هيلع ىعدملا راتخي ال
نـم رـيغت نأ اهنأـش نـم يتلا ةيريصملا عافدلا تابلطل عئاقو ةدع يف ةمكحملا بجتست مل ،كلذ ىلع ةوالع     . هجو لمكأ ىلع
 .ةيضقلا يف نيمهتملا فقوم
 

مكاـحم ىلإ نييندملا ةلاحإل  يروفلا فقولا نامض يف هتايل وئسم لمحتل ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم وعدن اننإف ،مث نم
. تـبكترا يتلا تاكاهتنالا ةفاك نع ةلءاسملا نامضو ،ةسرامملا هذهل ةجيتن ةبكترملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا عيمجلو ةيركسع 

ماـيقلا ،يفـسعتلا زاـجتحالاو بيذعتلاو نيماحملاو ةاضقلا لالقتساب ةينعملا ةدحتملا ممألل ةصاخلا تاءارجإلا ىلإ كلذك بلطنو    
. رصمل ةيرطق ةرايزب  :يلي ام نامضل يلودلا نوناقلا بجومب اهتامازتلاب ةيرصملا ةموكحلا ريكذت سلجملا دشانن ،اريخأ
 

ةـيئانج مئارـج باكتراو ،ةيركسع تامكاحمل اوعضخ نم عيمج ةلاحإلو نييندملل ةيركسعلا تامكاحملل يروفلا ءاهنإلا    •
  .ةيندملا مكاحملا ىلإ ،ايلود اهب فرتعم

 

نـم اـهريغو ةـيرذعلا تارابتخاو يفسعتلا لاقتعالاو بيذعتلاو لتقلا تايلمع يف نيطروتملا عيمج ةلءاسم نم    دكأتلا  •
 .تاكاهتنالا لاكشأ

 

 .ةيركسعلا تامكاحملا اياحضل ةيسفن تاجالعو ةيدام تاضيوعت ميدقت •
 

نييندـملا ةـلاحإ عنم ىلإ ة   راشإلا نأ نم دكأتلاو ،يركسعلا ءاضقلا نوناق نم ٤٨و ) أ(رركم  ٨ و ٧، ٥ داوملا ءاغلإ •
 .ديدجلا روتسدلا يف هيلع صوصنم ةيركسعمكاحم ىلإ 

                                                           
 مطلقة سلطةب القانون، من ٩٩ للمادة وفقاویتمتع ضابط التصدیق . العسكریة المحاكم من الصادرة األحكام على یصدقتصدیق  ضابطیوجد  ،لقانون القضاء العسكري وفقا ٤

یشھد  وال المحاكمة، یحضر ال التصدیق ضابط أن إلى اإلشارة تجدر. الحكم إلغاء أو تعلیق أو المحاكمة، وإعادة بالبراءة الصادرة األحكام وإلغاء العقوبة، إلغاء أو لتعدیل
.علیھ المدعى دفاع .  

. ، وضع نظام لالستئناف یجوز بموجبھ للمدعى علیھ استئناف الحكم الصادر عن محكمة ابتدائیة أمام محكمة عسكریة أعلى٢٠٠٧إلى التعدیالت التي أدخلت عام  استناًدا ٥   


