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 ملخص والتوصياتال

حبي�ب الع�ادلي  داخليت�هووزي�ر محم�د حس�ني مب�ارك رئ�يس الجمهوري�ة الس�ابق  االتي مثل فيه�لحظة في تلك ال
ه كش��فت إال أن م��اف��ي ت��اريخ القض��اء المص��ري.  اس��تثنائيةلحظ��ة  ، ظ��ن الجمي��ع أنن��ا إزاءمعاوني�ه أم��ام العدال��ةو

يق�ة القاس�ية: ذاتها، وترهلها، وتدهور الكفاءة لدى أفرادها، ردتن�ا للحقمنظومة العدالة في  المحاكمة من سلبيات
وهي أن عملية إص�الح منظوم�ة العدال�ة الجنائي�ة ق�د ت�أخرت كثي�را، وأن�ه إن أردن�ا أن نعم�ل الع�دل ف�يمن ظل�م 

 .أجهزة العدالة الجنائيةالشعب، فالبد من ثورة تغيير حقيقية في  ىوتجبر عل

ني�ة عش�ر يوًم�اً ثما بع�د 2011في فبراي�ر تنحى مبارك ، ي في تونسما فعل زين العابدين بن علمعكس على ال
أن�ه و عما فعل، اطمئنانه أنه لن يسأل وبدا أن السر في ذلك هو. هربال ىعمد وذويه إلولم ي، من اندالع الثورة

 للقضاء.  معها أي من جرائمه حالمحمي بصورة لن ت

 الغض�ب الش�عبي المطال�بم�ن تص�اعد رغم عل�ى ال�مقيم�اً ف�ي ش�رم الش�يخ، ك�املين المخلوع لش�هرين ظل وقد 
، 2011ف�ي أبري�ل  بثته قناة العربية لهخطاب صوتي  اذاعةعقب  مداه الغضب الشعبي بسرعة محاكمته. وبلغ

 مطالبة بسرعةخرجت الجماهير كان أن ففي خطبه السابقة على التنحي.  على نحو ما قالفيه تبرئة نفسه  كرر
ص�در قراره�ا  ث�مبدء التحقيق معه، الن في إعالنيابة العامة  أسرعت، غضبة الجماهير العاتية. وأمام محاكمته

لن�راه خل�ف القض�بان ف�ي الثال�ث م�ن أغس�طس انتظرن�ا حت�ى و .2011م�ايو  24ته للمحكمة الجنائية ي�وم بإحال
 .أكاديمية الشرطةالمحكمة التي نصبت في 

لتباطؤ غير اكيف غلف أداءها النيابة العامة بالقصور المهني الشديد، ووالمتابع المدقق سيلمس كيف اتسم عمل 
مب�رر أيًض�اً ف�ي في وق�ت هرول�ت في�ه عل�ى نح�و غي�ر إحالة المتهمين،  ، أو فيفتح التحقيق في ، سواءالمبرر

مم�ن كش�ف التحقي�ق ع�ن ع�دد تجاه�ل  وا للمحاكمة، كم�ا ج�رى منه�ااستيفاء أوجه التحقيق الواجبة مع من أحيل
 ضلوعهم في الجرائم. 

تقلص�ت  وب�ه. ئهامقتض�يات اس�تيفاجراءاته�ا ويبع�دها ع�ن العدال�ة، وعمل النياب�ة يص�م الكثي�ر م�ن ا تسيسكان 
في الجريمة المش�هودة بح�ق تورطها المؤسسات األمنية، وتثبت عمق االتهامات تطال بغية أال مساحة االتهام، 

 ، لصالحمنهجية للقمعالممارسة الشبكة من المسئولين المنخرطين في وجرى االلتفاف على حقيقة تلك الالثوار، 
 . نفر قليل من ساقطيهم لتهدئة الجماهير وامتصاص غضبهم إدانة

تط�ورات المحاكم�ة م�دى حرص�ها أال تح�ول القض�ية  ذاته، وكش�فتالنهج الحمائي ولم تبعد هيئة المحكمة عن 
لف�رد منفل�ت، رئيًس�اً مح�دودة ه�ا مج�رد محاكم�ة تبقألوجهة تحقيق العدل باسم الشعب، بحق نظام سقط رأسه، و

أمر ب�عل�ى ه�ذه الص�ورة، ومن النيابة العام�ة م�ن تكيي�ف االته�ام زيًراً، أم معاوًناً. فقبلت ما ورد إليها كان أم و
 .شهداء الثورة وضحاياهابحق واقع الجرم،  وبما يجافي، مروعة إحالة ال يشير لفاعلين أصليين لجرائم قتل

قهر وغبن عبر عقود ثالثة طالت ن ه متعرض ل كان الشعب يصبو لمحاكمة عادلة شاملة، تعوضه بالعدل عما
ارتكبوا ف� ،أحك�م قبض�ته عل�يهم" :قد مبارك المحكمة نفسها بأن مممن وصفتهباالقتصاص تحت حكم المخلوع، 

 ". عظائم اإلثم والطغيان والفساد دون حسيب أو رقيب
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ن رخص�ة ه�ذا، رغ�م م�ا ل�ديها م�لم تقم بنفسها باستكمال هذا ال�دور المنق�وص، وكان من المؤسف أن المحكمة 
حق من أن بذريعة أهدرت أدلة وشهادات معتبرة، كان من المؤسف أيضا أن نرى كيف وسلطة. وما بيدها من 

اً مع ك�ل ه�ذا القص�ور أن تخ�رج الصورة التي تراها. وفق عقيدتها صوب القضية محكمة تكوين ال وكان طبيعّيً
 قدر سلًفاً.قد أحكامها بمقاس 

بالسجن  يحبيب العادلومبارك  يحسن بإدانةا هالمحكمة حكمأصدرت ، 2012في صبيحة الثاني من يونيو 
 وزير الداخلية السابقبرأت  كذلك .العادلي مساعديمنها وبرأت  .قتلال فيشروع الجرائم القتل و في ،المؤبد

ليه ونجمبارك  ضدبانقضاء الدعوى الجنائية قضت  ، كماللمال العام يالعمد باإلتالفومعاونيه من االتهام 
 !لدعوى الجنائيةا المسموح خاللها اقامة مدةال يمضل ،الرشوةاستعمال النفوذ وتقديم  يجنايت فيوحسين سالم 

  .تصدير الغاز قضية فيكما برأت مبارك من تهمة استغالل النفوذ 

ي ف� ،ع�ن طري�ق المس�اعدة "مجه�ولين"أن مب�ارك والع�ادلي ق�د اش�تركا م�ع "حيثيات اإلدانة بينت المحكمة في 
منبت�ة الص�لة بم�ا هذه اإلدانة لم تستند إال لحجة قانونية الغريب أن لكن . "اً تكاب جرائم قتل المتظاهرين عمدار

ا هم�عاامتنحج�ة أدين مبارك والع�ادلي باألحراز. دللت عليه أوراق القضية، وما أشارت إليه الشهادات وحملته 
وس�عهما أن يأتي�ا بكان في وقت  ،الوظيفية والدستورية ةتفرضه عليهما المسئوليعل إيجابي بف اإلتيان نععمًداً 
بق�ول  – تفتحقق�، وإص�ابة غي�رهم، تظ�اهرينمقتل من أراداها  التياألفعال اإليجابية لمنع حدوث النتيجة هذه 

وه�ي  ال�دعوى.ج�رائم القت�ل العم�د واإلص�ابات موض�وع  ما وقع منحقهما المسئولية الجنائية ع في -المحكمة 
اس�ية ب�أكثر م�ن كونه�ا قانوني�ة، ف�ي الوق�ت ال�ذي حمل�ت في�ه أوراق ال�دعوى م�ا يكف�ي م�ن يق�ين حجة نراها سي

اإلدانة، وما يكفي في الوقت ذاته أن نمد خط العدال�ة ليص�ل للمؤسس�ات وتط�ول م�ن يختف�ي ب�داخلها م�ن س�دنة 
 القهر.

ة أدل��ة بوطات م��ن أي�أوراق ال��دعوى والمض� "خل�وإل�ى  الع��ادلياس�تندت المحكم�ة ف��ي حكمه�ا بتبرئ��ة مس�اعدي 
ل�م تطم�ئن "  بحس�ب قوله�ا. وضباط وأف�راد الش�رطةمن ن األصليين هم تطمئن إليها المحكمة، تثبت أن الفاعلي

ول�م ت�رى في�ه اإلحال�ة، أم�ر ف�ي  وظه�رت ش�هاداتهم اس�تجوبوا ش�اهد اثب�ات 1300لما ورد في أقوال أكثر من 
اإلف��ادات ن ه��ذه أرأت المحكم��ة لق��د ق��تلهم.  ف��يوع عل��ى قي��ام رج��ال الش��رطة بقت��ل المتظ��اهرين والش��ر ال��دليل

قد وقع اإلدالء به�ا ف�ي ظ�روف غي�ر طبيعي�ة، أح�اط به�ا غ�رض "الكي�ل والع�دوان" لجه�از جميعها  والشهادات
 !وحدهالشرطة 

عالوة على كم ، ثباتاإل شهود، ومنها أقوال في ملف القضية الدامغة دلةبوضوح تلك األالمحكمة تجاهلت كما 
األس�لحة س�جالت حرك�ة وك�ذلك ، حي�ة التي تح�وي أس�لحة وذخ�ائر واألحراز المادية التقارير الطبية،هائل من 
وما قُدم للنيابة العامة من المقاطع الفيلمي�ة  ،التي شاركت في عمليات القمع لقطاعات األمن المركزي والذخيرة

قري�ر تض�ها الط�رف عم�ا ج�اء ف�ي لغوالمواطن�ون. ه�ذا باإلض�افة  المجنى عليهم وذويه�م قدمها المصورة التي
 ، وجميعه�ا تش�ير2011ين�اير 25ع�ن أح�داث ث�ورة برئاسة المستشار ع�ادل ق�ورة  األولى الحقائق يلجنة تقص
 لتورط رجال الشرطة في قتل المتظاهرين.  بوضوح

ال أقوفي الوقت ال�ذي أخ�ذت ب�، والشهادات ممن عاينوا وأصيبوا وتضرروا التفتت المحكمة عن كل هذه األدلة
رئ�يس جه�از المخ�ابرات الس�ابق ونائ�ب  ن،وه�م عم�ر س�ليما، ل�ب س�ماعهمطُ  ، مم�نوح�دهمالش�هود الرس�ميين 

لداخلي�ة الس�ابقين ا راي�وز ،ومنص�ور العيس�وي، ومحم�ود وج�دي، الحك�مالرئيس السابق مبارك قبل تنحيه ع�ن 
فاع أثن�اء حك�م وزير الد ،طاويطن المشير وكذلك ،الوزارة بالتوالي بعد تنحي مبارك عن الحكم توليا وهما من
 ق��ول المحكم��ة تبن��تك��ان أن . واألعل��ى للق��وات المس��لحة لمجل�سلرئيس ال��ذي خلف��ه ف��ي حك��م ال��بالد ك��مب�ارك و
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 ال�ذي أف�اد، س�ليمانعم�ر  خصوص�اً مسئول ع�ن قت�ل المتظ�اهرين. مجهول هو ال "طرف ثالث"بعضهم بوجود 
قب�ل ان�دالع قام�ت بتهري�ب األس�لحة  الت�ي واإلجرامي�ةالعناص�ر األجنبي�ة  ع�ن وج�ود بع�ض مبارك أبلغ قد أنهب

ق�ال  هأن�بترجيح�ه لك�الم عم�ر س�ليمان وتفيد طنطاوي أقوال لب . وكذلكوتواجدت بين المتظاهرين ،المظاهرات
  .ن من يقوم بذلك عناصر خارجيةأيرجح  لمبارك أنه

فإن  :للتساؤلالتي وصلتها مدعاة  قاألورافي دليل  بحجة غياب أي يالعادل يبراءة معاونلالمحكمة  كان تعليل
لى إاألوراق تعيد رجاها فيها أن دفاع الضحايا، راكمها أمامها لماذا لم تستجب لطلبات كانت هذه هي حجتها، ف

0Fالنيابة

 !يينلوص�ول للف�اعلين األص�لا بإمك�انهم المس�اعدة ف�ي تم تحديدهم، وتم توضيح أن�همع خصوم  لتحقق، 1
فالت إب� تس�مح ف�الاس�تيفاء موجب�ات العدال�ة له�ا يمك�ن  لك�ياس�تكمال األوراق، اب�ة لم تطلب المحكمة من  النيو

استحالة الوصول بسبب قصور في عمل النيابة وليس  نهأاألمر شأن  ىإلالمحكمة تنبه لم  .مجرمين من العقاب
  للفاعلين.

ذاته�ا الت�ي  . وه�يمني�ةم�رت عب�ر قن�وات األجه�زة األق�د هذه المحاكمة  هو أنالهزيل الحكم وراء سبب الكان 
فراد أو سواء في األ ،دون أن ينالها أي تغيير -حتى بعد تنحي المخلوع  –وبقيت ، مبارك صممت لحماية نظام

دون استقاللية  يحوط عملها التسييس، وتدارعامة النيابة كما بقيت ال .ةالتشريعيهياكلها وتنظيمها أو أطرها في 
دون  ، يتب�ع رؤس�اءهوعن�د ش�روعه ف�ي التحقي�ق، وح�دهاته�ام االلطة س� عل�ىعضو النياب�ة  عملصر تقحقيقية 

لخب�رة جم�ع النياب�ة افتق�ار  . هذا عالوة عل�ىنها سلطة مستقلة خولها إياه القانونكو، رغم تحرره من سيطرتهم
 جهاز الشرطة.ل ، وتركها األمراالستدالالت

عل��ى أحك��ام الب��راءة طعن��ت النياب��ة العام��ة  ك��ذلكطع��ن المتهم��ين الم��دانين عل��ى الش��ق المتعل��ق بإدانتهم��ا، ج��اء 
وصدر الحكم ، 2012ديسمبر  23يوم بدء من وقد نظرت الطعون محكمة النقض  .وانقضاء الدعوى الجنائية

 .إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرىوبقبول جميع الطعون المقدمة إلى المحكمة  2013يناير  13يوم 

 التقريرعن 

المحامية األستاذة هدى نصر هللا حضور ليل مفصل لملف القضية، باإلضافة إلى تحكتب هذا التقرير بناء على 
  أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا.باعتبارها أحد  جميع جلسات المحاكمةلبالمبادرة المصرية 

خ��الل  داء النياب��ة العام��ةأ إل��ىاألول يرك��ز ف��ي جزئ��ه  .لمحاكم��ة مب��ارك اً قانوني�� تحل��ياليحت��وي ه��ذا التقري��ر و
رص�د ي. كم�ا فتح التحقيق م�ع ال�رئيس المخل�وع عن يراخالتذلك و ،بدئهاالتأخر في مسألة ويرصد ، حقيقاتالت

توجيه االته�ام للمخل�وع ووزي�ر الداخلي�ة ب ئهاواكتفا ،تحديد الفاعلين األصليينعن التقرير تقاعس النيابة العامة 
قت�ل وإص�ابة مج�رد وقائع االتهام ل بة العامةالنياقصرت وكيف  .حقيقاتالت ئهاوعدم استيفا، من مساعديه ستٍ و

اس�تثناء م�ع الت�ي ش�هدت التظ�اهرات والميادين في الشوارع ، يناير فقط 31و  25خالل األيام بين لمتظاهرين 
  أقسام الشرطة.ك في غير هذه األماكن واقتلمن 

                                                

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 11بموجب المادة 1 



6  

 ،جمعته�ا النياب�ة هد إثب�ات شا 1300 أكثر منأقوال  عنكيف التفتت المحكمة و ،ألدلةالتقرير إلى ا يتطرقثم  
 التعام�ل م�ع األح�رازويب�ين كي�ف ت�م  .إل�يهمطلب�ت الس�ماع من الشهود   ةأربع أقوال حكمت بناء علىأنها قد و

التفات المحكمة عن تقارير لجن�ة كذلك مسألة و .األدلةب اإلمساكالنيابة العامة في خبرة   بصورة تعكس ضعف
 الحقائق.  يتقص

بفص�ل  تجاهل المحكمة طلبات هيئة الدفاع ع�ن الض�حايايبين واقعة و، صل سير المحاكمةيفف الثالثالجزء أما 
وراق إل�ى النياب�ة العام�ة  بإع�ادة األرفض الطلب ومسألة ، االتهامات المتعلقة بالفسادالمتظاهرين عن اتهام قتل 

توجي�ه أس�ئلة م�ن ايا ال�دفاع ع�ن الض�ح هيئ�ة من�ع ، وكذلكم جدد في الدعوىوإلدخال الفاعلين االصليين كخص
 . للمشير طنطاوي

، حماي��ة الش��هودمب��دأ الض�حايا وولمتهم��ين لحق��وق م�ن  ، بم��ا تش��ملهعادل��ةكم�ة الض��مانات المحالالتقري��ر أف�رد و
 . وعالنية المحاكمة

 ، وأسباب النقضالحكم وحيثياتهإيراد نص واختتم التقرير ب

 التوصيات

االستجابة لطلب�ات هيئ�ة ال�دفاع ب ستحال إليها الدعوى من جديد التيالقضائية الدائرة توصي المبادرة المصرية 
بحي�ث ي�تم  ،م�ن ق�انون االج�راءات الجنائي�ة 11تطبيق�ا للم�ادة  أوراق القضية للنيابة العامة عن الضحايا بإعادة

 .فاعلين أصليينمتهمين كادخال متهمين جدد و استكمال األدلة

لجان تقص�ي الحق�ائق المختلف�ة عمل نتائج تأخذ بعين االعتبار و ،األحرازمع بدقة وحيطة بالتعامل كما توصي 
اللجنة المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسي بعد توليه الحكم تلك خص ، وباألفي أحداث ثورة ينايرالتي حققت 

ض�مانات المحاكم�ة بمحاكم�ة التح�اط أن ض�رورة عل�ى ه�ذا وتؤك�د المب�ادرة المص�رية . 2012في شهر يوليو 
وتع�ويض  ،الح�ق ف�ي ال�دفاع، وحماي�ة الش�هودو ،عالني�ة المحاكم�ةذل�ك  بم�ا ف�يلمتفق عليه�ا دولي�ا، ا، والعادلة

    .الضحايا

ب�أن ، ذل�كال�رئيس مرس�ي الت�ي ش�كلها نتائج لجنة تقص�ي الحق�ائق لم توضح إذا كما توصي المبادرة المصرية 
وتحدي��د  ف��ي أح��داث الث��ورةأص�يبوا  أوقتل��وا  ع��داد واألس��ماء لم��ناألبتحدي�د  أخ��رى لةقتكل�ف لجن��ة تحقي��ق مس��ت

  إصابتهم.مالبسات قتلهم و

بدراسة التعديالت المطلوبة لض�مان االس�تقالل الحقيق�ي مجلس النواب فور انتخابه المبادرة المصرية وصي تو
بعض�ها  ،تع�ديل ق�انون الس�لطة القض�ائيةب . وثم�ة طروح�ات مهم�ة ف�ي ه�ذا الش�أن تتعل�قوالنيابة العامة ءللقضا

ب�ين  للفصلقانون االجراءات الجنائية تعديل  فيلنظر لضرورة ثمة كذلك  .مسائل تعيين أعضاء النيابةيتعلق ب
 .االتهام والتحقيق سلطتي

تف�رض ض�مانات جه�ة أمني�ة لت�ي يوج�ه فيه�ا االته�ام لللتحقي�ق ف�ي القض�ايا ا جدي�دة قرار آلي�اتإا نوصي ب�أيضً 
، لما ف�ي ذل�ك م�ن تض�ارب نفسهاب التحريات أو جمع األدلةء إجراال تقوم ب محل االتهام أن الجهة خاصة، منها

التحقيق ف�ي تق�وم ب�جهزة التنفيذي�ة قلة عن األمست آلية إنشاءوفي هذا يمكن  للمصالح وتناقض مع كونها متهمة.
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تع�اون و، م�دى قانوني�ة اس�تخدام العن�فلتحدي�د  ،و اإلصابة البالغة على يد رجال شرطةأ جميع حاالت الوفيات
 .في حال وجود تحقيق جنائي في الواقعة ة العامةالنياب
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 الفاعلين األصليين تحديدوتقاعس عن  : فرص ضائعة،لنيابة العامةا

 اتالتحقيق في بدءالتلكؤ 

وم�ا ت�اله م�ن أي�ام  2011ين�اير  25نهار يوم الثورة، وم�ع أول مواجهاته�ا. فم�ن ي�وم مع بدأت أحداث القضية 
تعرضوا لها، أو تعرض بالغات عن أحداث بم العديد من األفراد الشهداء. وتقد وسقوط استمر وقوع المصابين

م�ن انتهاك�ات  إل�ى علم�ه ىنم� م�ا ، ومن س�ردعيان ودوقائع شاهدها شه. وهناك من عرض عالنية ذووهملها 
 2011فبراي�ر  16ل�م يب�دأ التحقي�ق ف�ي األم�ر إال بع�د ص�دور ق�رار النائ�ب الع�ام ف�ي  وجرائم. ورغم ك�ل ذل�ك

1Fبخمسة أي�امالرئيس المخلوع  يتنحبعد  يأبمباشرة التحقيقات ومتابعتها، 

وه�و م�ا يؤخ�ذ عل�ى النياب�ة العام�ة . 2
 .للوقائع وكان عليها أن تبدأ التحقيقات منذ اليوم األول

جهزة تعاون بكل الهمة أقتل وإصابة المتظاهرين، كانت الخاص بالتحقيق  العامة عنالنيابة  وفي حين تقاعست
النياب�ة العام�ة قام�ت ف .2011 يناير 26و ،يناير 25 يالقبض على المتظاهرين يومالتي وسعت نطاق طة الشر

م�ن اته�ام ب�التجمهر والتظ�اهر وتع�ريض األم�ن  للمقب�وض عل�يهم م�ن المتظ�اهرين،بتوجيه االتهامات المعتادة 
 العام للخطر.

جناي�ات قص�ر الني�ل،  2011لس�نة  1227ق�م ف�ي القض�ية رتوجي�ه االته�ام للع�ادلي، عل�ى العمل ب كلفتعندما و
كان  قتلهم عن طريق تحريض قوات الشرطة وإمدادها باألسلحة، فيوالشروع  ،قتل المتظاهرين فيلالشتراك 

الش�كوك  أث�ارم�ا ه�و و .مس�اءلة مب�ارك ، دونومس�اعديه الع�ادليفي االكتفاء بمساءلة  نيتهاعن  افصحً عملها م
 ومليوني�هعبر مظاهرات  واسعشعبي إال نتيجة لضغط ء التحقيق مع مبارك بددورها. ولم يجئ قرارها ب حول

 لمب�ارك ال�ذي أذي�ع المس�جل الصوتيالخطاب  ه، تال2011أبريل  8عليها جمعة المحاكمة والتطهير يوم أطلق 
ارك إعالن النائب العام عن قراره ببدء التحقيق مع مبإلى ، وهو ما أدى 2011أبريل 10يوم  على قناة العربية

 ذاته. اليوم في

لس�نة  3642ف�ي القض�ية رق�م ذات�ه  له االته�ام وتنسب مبارك لتفتح التحقيق معمرة أخرى النيابة العامة عادت 
 على قتل المتظاهرين.  يالعادلجنايات قصر النيل لقيامه باالتفاق مع حبيب  2011

األولوية التي تعكس حجم اهتمام  إعطائهام تعمد النيابة العامة التأخر في التحقيقات، وعدعلى ومن بين ما يدلل 
 ذاته التحقيق مع مبارك في قضية تصدير الغاز إلسرائيل في الوقتعملها في لم تبدأ الرأي العام بالقضية، أنها 

بحج�ة في ذلك  تعللتن إو، والمتهم في القضية. السابق وزير البترولالذي بدأت فيه التحقيق مع سامح فهمي، 
 . تهامبموجبه االتوجه ، مبارك قبل سماع أقوال عمر سليمان تورطعلى  افر دليلعدم تو واهية هي

                                                
 جنايات قصر النيل. 2011لسنة  1277م أوراق القضية رق 2
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مدى كفاءتها وقدرتها حرص النيابة العامة على العدالة، وربما يجعل عملها ويشكك في  من بين ما ؤالتلكوهذا 
 .  ، محالً للشك الكبيربوصفها جهة تحقيق

 تيفاء التحقيقات، وعدم اسالفاعلين األصليين  تحديد عنالتقاعس 

النيابة العامة بإجراء التحقيق�ات وإحال�ة القض�ية عندما وضعت تحت سيف المطالبة الشعبية الغاضبة، سارعت 
 الع��ادليم�ع  ص�در الق�رار بمباش�رة التحقيق�اتوالع�ام.  لل��رأيرض�اًء إل�ى المحكم�ة الجنائي�ة ف�ي وق�ت قياس�ي، إ

وأحال�ت القض�ية إل�ى  ،2011م�ارس  23ف�ي لتحقيق�ات م�ن االنياب�ة ، وانته�ت 2011 فبراي�ر 16ف�ي  ومعاونيه
  .المحكمة الجنائية

أنها قد  اً . وكان مستغربً 2011 أبريل 12التحقيق مع مبارك ونجليه في  النيابة بدأتوبعد مليونية هزت الدولة، 
ن يانوني. وهو م�ا ح�دا بكثي�ر م�ن الق�2011مايو  24انتهت من تحقيقاتها وأحالت الدعوى للمحكمة الجنائية في 

قص�ور  عل�ىدالئ�ل  ،إجرائهافي بدء التحقيقات، ونقيضه من تسرع وعدم تدقيق حال التلكؤ لقول بأن هذا ى الإ
 جوهري�ة اً أم�ورً  هم�ش، كم�ا الل�بس والغم�وض بش�بهةأمر اإلحالة  ولون عمل النيابة، شوه أعمال التحقيق،في 

 المتهمين. أغلببراءة صور ى هذا القيترتب عل أن اً كان طبيعيًّ  لدعم العدالة. ومن ثم

إل�ى أي م�ن رج�ال ف�ي ه�ذه القض�ية ل�م توج�ه االته�ام ، أنه�ا العام�ة ومن عناصر النقد الموضوعي لعمل النيابة
ع�ن ب�ذل النياب�ة العام�ة  قع�ود، إال أن  أم�ر ص�عبأن الوصول إل�ى كاف�ة الف�اعلين األص�ليين  صحيحالشرطة. 

 أمر غير مقبول. هو  فاعلين أصليين من بينهم قد يكونوا ينمتهم الوصول إلىتيسير  جهود عادية من شأنها

 النيابة ما قامتعلى العمل البحثي من خالل  الوصول إلى الفاعلين األصليينولعله من نافلة القول أن نؤكد أن 
ق ه�ذه طلِ�الس�الح مُ ك�ان ل�يمكن م�ن تحدي�د ف�وارغ الطلق�ات،  اً خصوًص�ها، يتح�ت ي�دوت�وافر بتحريزه من أدل�ة 

دف�اتر ل�ى إ، وب�الرجوع النياب�ة ي�دعدة بنادق محرزة تح�ت  وتعيين الفاعل الذي استخدمه. كانت هناكات، الطلق
 . سلحة المششخنةاأل خصوصا السالححائز لالوصول كان من اليسير التحركات واألسلحة، 

ول�م ي الفنية م تراع النواحاألدلة بالشكل الكافي، ولفحص وتمحيص حريصة على  غيرالنيابة العامة لكن بدت 
. وه�و م�ا ترت�ب علي�ه إه�دار ، والميس�ر ل�ديها طل�ب مع�اونتهمالخبرة بذويأو تستعين تجر الفحوص المعملية، 

  .عدد من األدلة

ه�و م�ا ج�رى م�ع تس�جيالت غرف�ة عملي�ات األم�ن  ضعف التعامل مع األدلة،على ولعل أحد األمثلة الصارخة 
 ة األحراز في القسم التالي.وهو ما سنورده بالتفصيل عند مناقش المركزي.

التحقيق�ات، ك�ان الق�ول ب�أن مؤسس�ات الدول�ة ل�م تق�دم له�ا ي�د الع�ون،  ف�يوغاية تبرير النيابة العامة لقص�ورها 
من قامت بجمع االستدالالت، حيث ال يمكن  هي أنهاخصوًصا وتمدها باألدلة. وهو قول غريب ومردود عليه، 

جم�ع أدل�ة  ف�يأن تمنح�ه النياب�ة ه�ذه الثق�ة  اما المتهم، ولم يكن منطقيًّ  جهاز الشرطة، فهو بصورةلى إاالستناد 
، وال أفرادها المتقاعسين عن مدها بال�دليل، رغ�م م�ا إجراء ضد هذه المؤسسات أيضد نفسه، والنيابة لم تتخذ 
  لها من سلطة في عمل ذلك.
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الض�باط  ض�دل�م توج�ه اتهام�ات و ،فق�ط اش�هودً ص�فهم وبالش�رطة  قي�ادات أق�وال النيابة العامة إل�ى استمعتلقد 
دفاع المتهم�ين ها. كل ه�ذا ح�دا ب�ياألحداث، ولم تبذل جهدها الطبيعي للبحث عن حقيقة دورهم ف فيالمشاركين 

 للع�ادليدان�ة ش�كلية س�عت فق�ط إلوج�ه الحقيق�ة ب�ل بأنه�ا ل�م تت�وخ اتهمه�ا  اً الذًع� اً انتق�ادً  للنياب�ة العام�ةيوجه أن 
2Fفي باقي منظومة جهاز الشرطةومعاونيه، دون النظر 

3. 

مرافعتها ببعض أوجه القصور، وقدمت مب�ررات لض�عف التحقي�ق وم�ا ق�دم م�ن  فيوقد اعترفت النيابة العامة 
لتعضيد مطالبته ببراءتهم بحجة ضعف أدلة اإلدانة والش�ك  ،وبالطبع أمسك دفاع المتهمين بهذا االعتراف .أدلة

 في صحتها.

 م االتهامحل  الوقائع تضييق

الشوارع والميادين  في التي جرتالوقائع  تلكعلى الوقائع محل التحقيق في هذه القضية أن تقتصر  اً كان غريبً 
. امص��ابً  1368و قت��يال 225ا لبي��ان النياب��ة العام��ة ون��تج عنه��ا وفًق�� 2011ين��اير  31 و 25 م��ا ب��ينف��ي الفت��رة 

قت�ل  وق�ائع اً واس�تبعد تماًم� .ين�اير 31لقت�ل فيم�ا بع�د التحقيقات في هاتين القضيتين عملي�ات ا من اً واستبعد تمامً 
�ووسط البلد وبميدان التحرير الشهيرة المتظاهرين  الث�اني ، والت�ي وقع�ت ي�وم ا بموقع�ة الجم�لالمعروفة إعالمّيً
 منفصلة.بقضية  ، وجرى إحالتها لدائرة أخرى2011من فبراير 

 باس�تبعادهأص�بح اس�تبعد الع�ادلي، ال�ذي فبراي�ر  األول م�نفي  جرى اً وزاريًّ  اً لذلك أن تغييرً  تبرير النيابةوكان 
 غير مسئول عن مهام وزير الداخلية. 

ع��ن قض��ايا قت��ل  ،ظ��اهرين ف��ي المي��ادين والش��وارع العام��ةتقام��ت النياب��ة العام��ة بفص��ل قض��ايا قت��ل الم ك��ذلك
الموق��ف الق��انوني  ب��أنمعلل��ة ذل��ك ، 2011ين��اير  31 – 25المتظ��اهرين أم��ام مق��ار أقس��ام الش��رطة ف��ي الفت��رة 

 . في هذين الحالين مختلفلرجال الشرطة والمتظاهرين 

ع�اجزة ع�ن اإلحاط�ة بحقيق�ة م�ا ج�رى خ�الل األي�ام  نح�و كبي�ر بحي�ث ص�ارتعل�ى تقلص�ت القض�ية بالتالي و
وم��ن ه��و  عش��ر للث��ورة، ولم��اذا قت��ل وأص��يب ك��ل ه��ذا الع��دد، ب��ين لحظ��ة انطالقه��ا وتنح��ي المخل��وع.  ةالثماني��
 ؟يهب فالمتسب

 ف�يدوره وك�ذلك باته�ام يتعل�ق ب�في قت�ل المتظ�اهرين،  اً قدمت النيابة العامة مبارك للمحاكمة لكونه شريكً  كذلك
 ه�و ونجلي�هم�ن حس�ين س�الم  ياتهام بتلقيه الرش�او، وممارسة للفسادعلى الذي انطوى  تصدير الغاز إلسرائيل

ت دون سواها، جعل األمر يبدو وكأن النيابة تقول أن هذه االتهاماعلى قصر األمر ، وفي مقابل استغالل النفوذ
  .الحكم قضاها فيعاماً  30لم يفعل جرائم سواها خالل  مبارك

                                                
. وغير المعتاد في هذه القض�ية، أن ن�رى بخ�الف الض�حايا وأس�رهم، هيئ�ة قض�ايا المتهمينوربما هذا يفسر شيًئاً من دخول هيئة قضايا الدولة كخصم ضد  3

والج�رم ك�ان باس�تخدام مناص�بهم وأدوات المراف�ق الت�ي الدولة كمدعية ب�الحق الم�دني وليس�ت مس�ئولة ع�ن الحق�وق المدني�ة لك�ون الم�تهم م�وظفين عم�وميين 
 يقوموا بإداراتها.
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ضد مبارك ونجليه في قضية واحدة  المختلفة االتهاماتهذه  لجمع لنزوع النيابة العامة ليس هناك مبرر واضح
ما يخص االتهامات  فصلدفاع الضحايا  طالبقد عن بعض. وبعضها رغم اختالف الموضوعات وتباعدها 

االتهامات ضد  وفصلورجاله،  يالعادلبقتل المتظاهرين وضمها لقضية قتل المتظاهرين المرفوعة ضد 
ضرار بالمال العام إلى القضية المرفوعة ضد سامح اإلو هاستغالل نفوذوبتصدير الغاز  فيما يتعلقمبارك 

 في قضية وحدها.الرشوة ، ونظر ما يخص موضوع قائع نفسهاالمتعلق بالو فهمي وزير البترول السابق

 واستبعاد النيابة لجرائم متعلق�ة ومش�ابهة واالقتص�ارصابتهم إوالتقليص في موضوع قتل المتظاهرين كان هذا 
، تحمي�ل القض�ية باتهام�ات بعي�دةيتن�اقض م�ع دون غيره�ا،  بضعة أيام في بداي�ة الث�ورةعبر  وقائع جرت ىعل
فرص�ة إج�راء ل ارً اه�دوإوق�ائع الفس�اد الت�ي مي�زت عص�ر المخل�وع، م�ن ب�ين آالف ه�ي واح�دة  ،واقعة رشوةك

 ثورة يناير.ثناء في أشامل في الجرائم التي ارتكبت ، تحقيق جدي

ويبدو أن موقف النيابة العامة من إحالة كافة االتهامات ضد مبارك في قضية واحدة، قد حكمته أسباب أخرى 
يوفر  ، وبمافي مكان واحدللمحاكمة، . ربما بسبب الرغبة في توفير تأمين محكم تبعد عن منطق القانون

3Fالجهود األمنية

اتقاء . وربما حكمت رغبة النيابة  في وضع كل االتهامات في قضية واحدة الموضوع، 4
إلدانة اإن تلك ف، من االتهامات وبرئ في أخرىواحدة أو أكثر إدانة مبارك في لغضب الرأي العام، فباحتمال 

 لو تم فصلذلك على خالف . اً في رؤيته مدانً ويأمل  ،ضد المخلوع المعبأتمتص غضب الشارع من شأنها أن 
 .بما يثير موجة غضب جديدةا أكثر بروزً االتهامات في قضايا متباعدة، فسيكون حكم البراءة 

، وض��عف ته��ا القاص��رةظرن وبس��بب م��ن، العام��ة ن النياب��ةأل��يس م��ن المنطق��ي وف��ق ه��ذا القص��ور أن نق��ول ب��أ
ها دورجدوى من المنطقي السؤال عن  أعمالها محالً لالنتقاد، وبات وضعت قد جهودها، وغياب المهنية عنها،

 تحقيق العدالة.وممثله في المجتمع،  محامي بوصفها

 االتهامالقصور في توجيه 

(ملح�ق  جناي�ات قص�ر الني�ل 2011لس�نة  1227الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بأمر اإلحالة ف�ي القض�ية رق�م 
المرك�زي وم�دير مص�لحة م�ن األرئ�يس ق�وات  -ربع�ة األومس�اعديه  الع�ادلي، لم تكن محل نقد فيما يخ�ص )2

وإنما كانت مح�ل نق�د م�ن وجه�ة نظ�ر دف�اع  -الدولة ومدير أمن القاهرة من أاألمن العام ورئيس جهاز مباحث 
4Fأكت�وبر 6محافظ�ة يزة ومدير أمن الجمحافظة من مدير أمن  الضحايا فيما يخص كالً 

ال�ذين ل�م يج�ر حبس�هما  5
باالش�تراك ف�ي قت�ل لهم�ا توجي�ه اته�ام  جرى تجن�بوظائف قيادية بوزارة الداخلية.  فياحتياطيا، وبقيا ساعتها 

من قيادات األم�ن ال�ذين الرغم من كونهما على . ذلك اتهام باإلضرار بالمال العام علىواالقتصار المتظاهرين 
 مع وزير الداخلية والمتهمين اآلخرين. 2011يناير  28االجتماع األخير قبل حضروا 

                                                
ومس�اعدوه ف�ي س�جن ط�رة، ف�ي ح�ين  والع�ادليتطلبت المحاكمة العديد من اإلجراءات األمنية سواء عند نق�ل المتهم�ين م�ن محبس�هم (بق�ي نج�ال المخل�وع  4

 ئرة ثم سيارة إسعاف خاصة)، أو تأمين مكان المحاكمة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة.أودعت النيابة مبارك في المركز الطبي العالمي وكان ينقل بطا
 .الفرماوي، وعمر المراسيأسامة  5
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ف�ي المي�ادين  متظ�اهرين أكتوبر والجيزة ل�م تش�هدا أي أح�داث قت�ل 6أن محافظتي مؤداها النيابة العامة  وحجة
 يينف�ت�ه . وه�و م�ا اعتبرمقار بعض األقس�اممحاوالت القتحام  علىترتبت  والشوارع العامة. إنما جرت وقائع

  .عنهما تهمة التحريض على قتل الثوار

اآلخ�رين م�ن مس�اعدي الع�ادلي به�ذه الحج�ة الت�ي س�اقتها النياب�ة نفس�ها، ل�دفع المتهم�ين  مح�اموتمسك وبالطبع 
 حض�ورالنياب�ة ه�ي الت�ي تق�ول، ومنطقه�ا يؤك�د، أن  اعتب�ار أنعلى . بقتل المتظاهرينعن موكليهم تهامات اال

، أو التح�ريض المتظ�اهرين ت�لقلالتخط�يط  تورطهم فيعلى  ليس بقرينة وكافة المتهمين  يالعادلاالجتماع مع 
  ضدهم.

ف�ي ح�ق  النياب�ة العام�ة ، اعت�دت ب�هومعاوني�ه يهو أحد أه�م األدل�ة عل�ى اتف�اق الع�ادلهذا االجتماع وحضوره، 
 بحق آخرين.وأهدرته البعض، 

 ف�يبالم�ال الع�ام، نتيج�ة إهم�الهم ض�رار باإل، يعدا أحمد رم�زومعاونيه فيما  يللعادل اً كما وجهت النيابة اتهامً 
اس��تخدموا الق��وات لمواجه��ة ق��د خ��رين اآلأن خط��أ فيم��ا جمع��ه م��ن معلوم��ات، وأن م��نهم م��ن أعمله��م، مق��ررة 

بقطع االتصاالت، ترتب عليه بث  يوقرار العادل .لهم،  دون تأمين المنشآت والممتلكات يالمتظاهرين والتصد
 الفوضى. الذعر، وإشاعة



13  

 

 الحقيقةمغمضة عن : عين األدلة

 اإلثبات شهود اتداشه

قضية قتل المتظاهرين في الشوارع والمي�ادين الم�تهم  في
ش���هادة  مثل���توبع���ض مس���اعديه  يفيه���ا مب���ارك والع���ادل

م��ا س��جلت النياب��ة  وف��قو .أه��م أدل��ة اإلدان��ة أح��دالش��هود 
 1300أكث�ر م�ن بإفادت�ه للنياب�ة  تق�دمبقائمة أدلة الثب�وت، 

لوق��اْئع الت��ي ج��رت بالعاص��مة وع��دد م��ن اإثب��ات  ش��اهد
أه���الي ون ومص���ابورج���ال ش���رطة  المحافظ���ات، وم���نهم

لوق��ائع، أثن��اء اف��ي  اً حض��ورً ك��انوا ومواطن��ون لش��هداء ا
، تؤك��د قي��ام رج��ال الش��رطة بقت��ل وإص��ابة األطب��اء مم��ن تواج��دوا وق��ت األح��داث بمس��رح الجريم��ةوك��ذلك 

  وباستخدام أسلحة نارية.، المتظاهرين السلميين عن عمد

5Fاألول ةالتسعشهود القامت المحكمة بسماع أقوال و

6Fقائمة أدلة الثبوتالواردين ب 6

7.  

، أو أم�ن يمثل كبار القادة باألمن المركزمن قيادات الشرطة بعض ألسماء كان من المالحظ أن إيراد النيابة و
س��خط ممثل��ي الض��حايا والمهتم��ين و ل باس��تنكارق��د قوب��كش��هود الدول��ة أو األم��ن الع��ام، أو م��أموري األقس��ام 

كمتهم�ين  النيابة العامة أن ت�درجهمعلى رأوا أنه من الواجب ا لمواقعهم القيادية بجهاز الشرطة، فوفقً  .بالقضية
ال�تهم ع�ن المتهم�ين  نف�يالش�رطة ك�ان م�ن مص�لحتهم  المنتم�ين لجه�ازم�ن  الشهود. فشهودك وليسفي القضية 

 .أنفسهمهم إلدانتهم  اً المتهمين سببً ؤالء هخشية أن تكون إدانة 

االتفتت المحكمة عن سماع أو هم بقائم�ة أدل�ة الثب�وت م�ن ش�هود العي�ان أو ؤالواردة أس�ما اآلخرين من الشهود ّيً
 ك��افهم وخصوًص��ا ش��هود العي��ان ، رغ��م أن م��ا ورد ب��أقوالو األطب��اء ال��ذين ق��اموا بمع��الجتهمأه��الي الض��حايا أ

أنه�ا  ىإل�باالض�افة  المتورطين في الجريمة وقالت النيابة أنها لم تستدل عليهم. الشرطةإلدانة رجال  وبوضوح
عن قيام قي�ادات م�ن الش�رطة بجل�ب خ�ارجين  يلشهادة بعض رجال الشرطة المنتدبين من أمن الموانلم تلتفت 

 للفتك بالمتظاهرين. لهؤالء القانون وتحريضهم على

                                                
 مدير إدارة االتصاالت باألمن المركزي في أثناء الواقعة. –لواء مهندس/ حسين سعيد محمد موسى  – 1 6
 ة قوات األمن المركزي.غرفة العمليات برئاس –الرائد / عماد بدرى سعيد محمد  – 2
 غرفة العمليات برئاسة قوات األمن المركزي. –النقيب/ باسم محمد حسن  – 3
 قوات األمن المركزي. –الرائد / محمود جالل عبد الحميد  – 4
 األمن المركزي قطاع أحمد شوقي. –النقيب / محمد عبد الحكيم محمد علي  – 5
 رقيب سالح بالكتيبة األولى قطاع البساتين. –الرقيب / عبد الحميد إبراهيم راشد  – 6
 ضابط شرطة سابق. –السيد / طارق عبد المنعم عبد الحكيم  – 7
 اإلدارة العامة لشئون المجندين.–المقدم /عصام حسني عباس شوقي  – 8
 مساعد أول وزير الداخلية لقطاع األمن والتدريب ـ سابًقا. -حسن عبد الحميد أحمد فرج  – 9
 لسات االستماع للشهود غير مذاعة لكن المحكمة سمحت بحضور إعالميين لهذه الجلسات.كانت ج 7

 الشهادة كدليل

لمحكمة في إدانة المتهم أو أحد أهم الدالئل التي تستند إليها ا
تبرئته، هي شهادة الشهود. لذلك يصنف الشهود بين شاهد إثبات 

دليل إثبات  ه. وشاهد اإلثبات هو من تعتبر أقواليأو شاهد نف
ارتكاب المتهم للجريمة، أم شاهد النفي هو من تعتبر أقواله دليل 

ما يطلق  ارتكاب المتهم الجريمة. وتقوم النيابة العامة بتقديم يلنف
أقوال الشهود وأدلة الثبوت وهى تنطوي على  يعليه قائمة بمؤد

األدلة التي استندت إليها النيابة حتى تقرر إحالة المتهم إلى 
 المحكمة الجنائية لرؤيتها أن دالئل اإلدانة أرجح من دالئل البراءة. 

وللمحكمة أن تكتفي بما قرره الشهود أمام النيابة أم تستمع مرة 
لشهادتهم وتناقشها، وقد يطلب الدفاع عن المتهم مناقشة أخرى 

شهود اإلثبات وذلك للتشكيك في أقوال الشاهد أو زحزحتها، أو 
 ، لتبرئة المتهم.يشهود النف
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أمام النيابة  اأدلوا به التيأقوالهم  وا عنتراجعقد  – النيابة شهود إثبات اعتبرتهم ممنالبعض باإلضافة إلى أن 
7Fالعامة

رفع�ت ع�دة حم�د أ. وق�د ق�رر المستش�ار أن شككوا ف�ي مجم�ل ش�هاداتهمدفاع المتهمين وكانت فرصة ل .8
تهم سماعية وليست شهادة عيان، ومن المعروف أن ش�هادة الس�مع أض�عف م�ن ش�هادة العي�ان، امرات أن شهاد

وفي النهاية أوضحت حيثيات الحكم  تلتفت عن البعض اآلخر.ن أوتهم ما تراه اخذ من شهادأوأنه للمحكمة أن ت
 كيف أن المحكمة قد أهدرت كل الشهادات التي أتت بها النيابة العامة، ولم تثق بها.

 سماع شهود من قيادات الدولة

لإلف�ادة أم�ام النياب�ة العام�ة، أق�والهم م يتم سماع ممن ل ،من قيادات الدولةسماع بعض الشهود  ،قررت المحكمة
م�ا ق�د ي�دلوا ب�ه م�ن أق�وال تتعل�ق بتس�يير مرف�ق م�ن مراف�ق الدول�ة أو مص�الح ألهمية مناصبهم، وبحكم أمامها 

 الدولة العليا. 

دف��اع المتهم��ين  ت��يهيئوقص��رت الحض��ور عل��ى ، تهماس��ماع ش��هاد عل��ىف��رض الس��رية  وق��ررت المحكم��ة
  .والضحايا

 فعل حددت المحكمة جلسات لسماع أقوال كل من المشير طنطاوي رئيس المجلس األعلى للق�وات المس�لحةوبال
الح�ين، ك ل�ذف�ي وزي�ر الداخلي�ة  يعنان رئ�يس أرك�ان ح�رب، والل�واء منص�ور العيس�و ي، والفريق سامحينها

ونائ��ب ال��رئيس  اس��ابق ومحم�ود وج��دي وزي��ر الداخلي��ة األس�بق والل��واء عم��ر س��ليمان رئ��يس جه�از المخ��ابرات
 المخلوع.

ا من طريقة وكان واضحً  .هؤالء الشهود، هو اللواء عمر سليمانبين تم سماع أقواله من يأول شاهد وكان 
 صيغعدة بسؤال توجيه الاضطر المحكمة ل ممابوح إال بالقليل. ود الإجابته أنه رجل مخابرات يعلم الكثير وال ي

 وإصابة.المتظاهرين من جرائم قتل  وقع بحقيس المخلوع بما علم الرئتفيد  إجابة علىحتى حصلت منه 

تجميع المعلومات السياسية هو دوره ألن  المخابرات العامة،جهاز  جانب تقصير منتنفي أي  كانت أقواله
االقتصادية العسكرية عن الخارج بما يمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرارات االقتصادية والسياسية 

هناك هيئة ضمن تشكيل الجهاز تتعاون مع باقي األجهزة األمنية في ن إفما فيما يتعلق بالداخل والعسكرية، أ
الحفاظ على  –مقاومة الجاسوسية  –مهام رئيسية: حماية األجانب في الداخل ثالث المعلومات، لكن الجهاز له 

محرض وفاعل، ثالث طرف  وجود أثناء األحداث عنفي عالم اإل فييكرره  وأعاد ما كان .سرية المعلومات
لألراضي الدخول  فيوأن بدو سينا هم من ساعدوا عناصر حزب هللا وحماس  الثوار ألجندات أجنبية،وحمل 

 التي اتخذتهادفاع الضحايا، عن اإلجراءات النيابة العامة وطرح أسئلة من  فيا وهو ما كان سببً  المصرية.
، وكان رد سليمان أن 2011لمنع وقوع أحداث يناير له ، وما خططت علمها باألمر لدىاألمنية  األجهزة

قوات حرس الحدود والشرطة لم تستطيع السيطرة على البدو لكثرة عددهم، كما قرر أن مهمة المخابرات 
 العامة جمع المعلومات وليس اتخاذ إجراءات.

                                                
المحكم�ة ب�ذات النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية ضد الش�اهد محم�د عب�د الحك�يم محم�د، بتهم�ة الش�هادة ال�زور لتغيي�ر أقوال�ه أم�ام المحكم�ة وق�د برأت�ه  8

 الجلسة.
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عندما قامت  الغاز شاهد إثبات فيما يخص اتهام مبارك في قضية تصديرسليمان اعتبرت النيابة العامة و
 .من هذا االتهام المحكمة لتبرئة مبارك شهادته من أسانيدلكن المحكمة اعتبرت ، بسماع أقواله

رغم أن العديد  من  شغل منصب وزير الداخلية وقت سماع شهادتهالذي اللواء منصور العيسوي الثاني كان 
هادته لكونه لم يكن في الخدمة بجهاز الشرطة المتابعين لسير المحاكمة تعجبوا من استدعاء العيسوي لسماع ش

وقت األحداث، ولكن واقع األمر أن القاضي أراد من شهادة العيسوي قياس فعل المتهمين على ما  يجب فعله 
(بحكم موقعه  اً سماع شهادته بوصفه خبيرً عمدت المحكمة لو في المعتاد، ليتبين له جرمهم من حسن نيتهم.

 كيفية إدارة المهام الشرطية وما يجب اتخاذه من قرارات إذا ما وقعت أحداث مثل فيالوزاري وقت الشهادة) 
  .2011حدثت في يناير  تي ال

وغيرها من اإلدارات الشرطية، ودورها هي تشكيالت األمن المركزي على التعرف منه وفي الشهادة جرى 
 قوات الشرطة. وهي شهادة يحتسلوعن كيفية  ،جهاز الشرطةوجود فرق وأفراد قناصة داخل وعن حقيقة 

كان قتل المتظاهرين  ، وهلفعله لمواجهة التظاهراتومعاونيه  يالعادلعلى كان ما  منهايتبين للقاضي 
ما نظمه  ، وبناء علىتصرفوا وفق التعليمات رجال الشرطة قد والشروع في قتلهم عن عمد ونية مبيته، أما أن

للوائح وقوانين  اً جاءت تنفيذً ها نأخطاء فردية، أم ئم نتاج ألمن إجراءات. وبيان هل كانت الجراالقانون 
 الجرم؟ فيالسبب كان هو حد ذاته  فيقرار المعالجة األمنية للموقف  وقرارات بعينها. وهل

أمر رجاله بإطالق النيران ضد ي اً أن يتخذ قرارً وزير الداخلية لالسؤال المحوري عما إذا  كان كان 
وهل يملك رئيس الجمهورية إصدار أوامر بإطالق النيران  .لرئيس الجمهورية أم الالمتظاهرين دون الرجوع 

إصدار قرار بإطالق النيران من قبل وزير الداخلية دون إمكانية  العيسويوقد نفى  ضد المتظاهرين أم ال؟
 .حالة الدفاع عن النفس فيإال رئيس الجمهورية إلى الرجوع 

لمواجهة األحداث والمظاهرات العارمة،  تبنيه توجبالحل الذى  لحو دار ،السؤال اآلخر ذو األهمية
للحيلولة دون اللجوء للمعالجة سياسي وكان رأيه أن الحل قرار  ؟يأمنو انفالت ألحيلولة دون وقوع ضحايا، وا

 .األمنية

لية شغل منصب وزير الداخ الذيوهو  .اللواء محمود وجدي لسماع شهادته استدعت المحكمة ه،ذاتوللسبب 
قد توصل لبعض الحقائق أو المعلومات عما  كان كانت هناك بعض األسئلة له عما إذا .مباشرة يالعادلبعد 

، وهل وقعت تحت يده أوراق أو 2011يناير  31 – 25حدث بالفعل داخل جهاز الشرطة في الفترة من 
8Fمكاتبات أو ثمة أدلة توضح الموقف

وزير للداخلية دون الدخول عمله ك فييوم  20نه استمر فنفى وقرر أ. 9
 خلت وسلمت للقوات المسلحة وظل هو متواجد بمقر أمن الدولة بمدينة نصر.أ التيلمقر الوزارة 

أفصحت عن تباين فقد كانت غريبة. وقد طريقة سير الجلسة المحددة لسماع أقوال المشير طنطاوي أما عن 
ة ومنع المحامين من الدخول للقاعة وإهانتهم والتعدي ، ليس فقط لإلجراءات األمنية المشددالشهودمع  المعاملة

                                                
لض�حايا اس�خط س�بًباً لحض�وره كش�اهد مث�ل أثن�اء ح�دوث موقع�ة الجم�ل، وف�ي وجدي كان يشغل منص�ب وزي�ر الداخلي�ة  أن محمود إلىتجدر هنا اإلشارة  9

 .اً شاهدً وليس  متهًماً توقع أن يراه  فالجميع والثوار وذويهم
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حدوث واألسئلة للشاهد،  تدير بها المحكمة عملية توجيهالطريقة التي كانت تلك  بسبب كذلك بل  ،حدهمأعلى 
كذلك تدخل القاضي في صياغة األسئلة  .عدة مرات ومنعهاسئلة المحامين ألرئيس الدائرة من قبل  مقاطعة

طلب من القوات المسلحة كان قد ا إذا عمّ  المحامين عن الضحايا سؤاالً حد أ ومنها عندما سأل. الموجهة للشاهد
ا مع المقطع تتنافى تمامً  ،بالنفي يطنطاوالشاهد كانت إجابة و .النزول لفض المظاهرات باستخدام القوة

دفاع ثار أاألمر الذي  مبارك.الذي يفيد تلقي القوات المسلحة مثل هذه األوامر من  ،نترنتاإلالمنتشر له على 
 القاعة بالهتاف ضده وضد مبارك.ب اً صخبً أحدث الضحايا، و

وقف سير المحاكمة  الردى علوترتب  .برد القاضي في هذه الجلسة قام أحد محامي الضحاياوبسبب ما جرى، 
الغريب أنه و حدد.المالميعاد حسب  لم يتم سماع أقوال الفريق سامي عنان . ومن ثمفصل في طلب الردال لحين

لم تقم بسماع شهود و الشهادات، ي، أغلقت المحكمة باب تلقبعد رفض طلب الرد واستئناف سير المحاكمة
 ، وانتقلت إلى مرحلة المرافعة.استدعتهم قبالً 

 ةتسعلمع منهم سوى تلم تسنها أ، رغم كلهم المحكمة عن أقوال الشهود تالتفت ها، تبين كيفحكموفي 
الشهود منهم من مدح أن المحكمة  تذكرإلدانة المتهمين بقتل المتظاهرين، و هاماً  دليالً أهملت  وبهذا أشخاص.

من أقوال الشهود األربعة من اتخذت كما أن المحكمة قد  .للقيام بهذه الخطوة اقانوني امبررً  ومنهم من ذم ال يعد
 حكمها.ليه إما انتهى لى إول الوص فيا ، ممن لم تسمعهم النيابة عونً ليهمإاستمعت  يالتالقيادات 

 أدلتها وتبديد األحرازقصور في التعامل مع 

 بالمواجهة بين الشرطة والمتظاهرين، وما نجم عنها من ضحايا.صلة  ذات جميعهافي هذه الدعوى حراز األ
االتفاق ب - اً أدلة االتهام ضد مبارك بوصفه متهمً ك هاذات وتستخدم هيورجاله،  يالعادلتم تحريزها في قضية و

 قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم.بالمشاركة في  –ومعاونيه  يالعادلمع 

 وقد توافرت األحراز عبر عدة طرق منها:

 ما قدمه دفاع الضحايا: -1

كذلك قدم  .مالبس بها آثار دماءوقنابل الغاز لفوارغ وطلقات نارية، لفوارغ وبعض األسلحة النارية  وتمثل في
 تجاه قيام الشرطة بإطالق النيران أظهرتلقطات من األحداث  اشتملت علىيلمية بعض المواطنين مواد ف

 أيويستطيع اإلنترنت ، والعديد من هذه اللقطات منشورة على شبكة دهسهم بالسياراتقيامها بالمتظاهرين و
  فرد مطالعتها.

من خالل وسائل  تلفيقهاأنه يمكن ب اً محتجًّ ، المواد المصورة اً بالتشكيك في األدلة. خصوصً دفاع المتهمين وقام 
 لم تعتد بها.أخذت المحكمة بهذه الحجة، والتكنولوجيا الحديثة، و

 النيابة:جمعتها التي حراز األ -2 

ويشار هنا لحقيقة أن هذه  ا.وتسليحهدفاتر ترصد تحركات القوات  علىمن جهاز الشرطة  حصلت النيابة
شبهة  رغمو الفترة.هذه طوال تحت يد الشرطة  . وظلتألحداثا علىفترة مضي تم تحريزها بعد قد  الدفاتر

للكم  بدفاتر األسلحة ما اً التالعب التي تتيحها هذه الفترة بين الحدث وبين تسليمها للنيابة، لكن يظل واضحً 
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، 2011يناير  25ا من يوم التي خرجت من معسكرات األمن المركزي اعتبارً  النارية من األسلحةالهائل 
دفاتر التحركات أسماء رجال  توضحكذلك  .سبب خروجها وا فقطينكرها دفاع المتهمين بل برر لم يوالت

أوامر ، وواضح بدفاتر التحركات صدور التي شهدت الوقائع الميادين في مخدمته تحدد موقعالشرطة الذين 
 .من القادة بخروج القوات باألسلحة لفض التظاهرات

برات العامة باألشرطة التي قامت بتسجيلها الكاميرات المثبتة بالمتحف وطالبت النيابة العامة هيئة المخا
 قدمت ستةأن  إال ، فما كان من المخابرات العامة2011فبراير  3يناير حتى  25الفترة من  في المصري

 يأ ،2011يناير  31 – 25، أما عن الفترة من 2011فبراير  3 – 1الفترة من  فيأشرطة تم تسجيلها 
 يتوماتيكاألوال يقوم بالتسجيل  1995ضية فقد تم التسجيل عليها، بحجة أن النظام تم تركيبه منذ موضوع الق

 للكاميرات إنما يعتمد على اإلنذار وأفراد التشغيل. 

لى التساؤل هل يعقل أن يكون إدفاع الضحايا  اودع، واسع كان محل استنكار قبل المخابرات وهذا التبرير من
أنظمة قديمة، وال يستطيع المحافظة على لقطات تعد وثائق ستخدام ال اً ات العامة مستندً جهاز حيوي كالمخابر
 هامة في تاريخ مصر؟

يمكن االستناد مضمون  لهمشهد  يأوعندما قامت المحكمة بعرض هذه األشرطة على هيئات الدفاع لم يظهر 
صلة  يذذه األشرطة لم تأت بمشهد التي حدثت في الثاني من فبراير، وبرغم  أن ه ،عن موقعة الجملإليه 

 ضد الجناة.  ته دليالأمشهد يحمل بين طي أيمحو ل أدى ،اً واضحً  اً باألحداث، إال أنها أظهرت تالعبً 

ترتيب معين أو تستمر لفترة  أيدللت أرقام الكاميرات التي تظهر على الشاشة مع كل مشهد أنها ال تتبع  وقد
 أن الكاميرات ييعنكة الكاميرات بشكل عشوائي ودون ترتيب، ما ومن غير المنطقي أن تكون حر ،محددة

وهو تسجيلها دون غيرها،  فييرغب التي لقطات التسجيل بيقوم شخص و ،لتقط المشاهدتو اتعمل معً  جميعها
وهو  لكن يعتمد على تشغيل األفراد، أتوماتيكيتسجيل ال يسجل الأن جهاز  ،ما يتفق مع رد المخابرات العامة

من  محاولةإال  ،على دليل تنطويال لقطات أخرى عدم تسجيل لقطات هامة وتسجيل إن  .كد التالعبما يؤ
الحقيقية، وليست أخرى تم هي قدمت التي كانت األشرطة إن لطمس الدليل،  الشخص القائم بالتسجيل

و يعمل يظل شريط فيديأن ، فال يعقل 1996مع ظهور مشاهد منذ خصوًصا  دليلأي اصطناعها بعد حذف 
 .لتورط مؤسسي في حجب العدالةأو تشير النيابة ليه إلم تلتفت  ، وهو مادون تلف اعام 15بحالة جيدة لمدة 

ذلك بذاته دليالً على رغبة الجناة  اً معتبرً  .طمس األدلة فيالتعمد  هذا بإظهار اً تمسكً مدفاع الضحايا  وظل
 دينهم بوضوح.تجنب اإلدانة، وعلمهم بأن ما يحويه الدليل المطموس ي

أنها لم تتخذ ضد المخابرات العامة  وكان الردسألت المحكمة النيابة العامة هل اتخذت إجراء من عدمه،  وقد
يؤخذ  أمروهو  هذه األشرطة لحقيقة العبث في النيابة ولم تلتفت .إجراء أيوأفرادها المسئولين عن هذا األمر 

هذه من  اأيًّ عدم نيتها مساءلة  ويعزز الشكوك في هنيتها،وضعف م على النيابة العامة، ويوضح عدم دقتها،
 قدم بالغات عن هذا التالعب باألشرطة وهو محل تحقيق. قد . يذكر أن دفاع الضحايااألمنيةاألجهزة 

وما جرى من  ياألمن المركزرئاسة تسجيالت غرفة عمليات ب أحد أهم األحراز وأخطرها هو الخاص
وقد تم طمس ما يحتوي عليه بيد  فراد األمن المركزي عبر أجهزة الالسلكي.مداوالت وما وجه من أوامر أل

أثناء قيام النيابة العامة ففي  .مدير إدارة االتصاالت باألمن المركزيعن هذه االتصاالت وهو المسئول 
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 الت،المدمجة المسجل عليها االتصااألسطوانة األمن المركزي لتشغيل رئاسة باالنتقال لمقر غرفة عمليات 
 . أتلف التسجيالتتشغيل الفي خطأ المسئول  ارتكب، اعلى الجهاز الخاص بتشغيله

للمحاكمة وقد حالته أمثلما تغافلت عما جرى بشرائط المخابرات، بل  ههذالنيابة العامة عن فعلته  ولم تتغاضَ 
 ههذإتالف ب فقد قام، دليلحكم بالحبس عامين بتهمة إتالف المة جنح مستأنف الظاهر كمحضده أيدت 

يشغل  لصعوبة حدوثه من شخص متخصص، . األمر برمته مثير للشك،عن طريق الخطأ المدمجةاألسطوانة 
 . اً يًّ إال إذا كان عمد ،المركزياألمن مدير االتصاالت بقطاع منصب 

ن م إفراغهتم طمسه أو األمنية قد بحوزة مؤسسات الدولة  منها ما كانإن ، حرازاألأمر  مجمل القول في
كانت  ،النقيضعلى لكن ، األجهزة األمنيةيؤكد إدانة  إلخفاء دليال سعي نرجح أن هذا النهج هوإذ . ومضمونه

هذه ل أتسا ولم تعتد بها، ولم جميعً اكتفت باستبعاد األدلة وقد المحكمة متساهلة لحد بعيد مع هذا األمر، 
 المؤسسات عن فعلتها هذه.

 الذخائراألسلحة و

متناسبة مع تم استخراجها من أجساد المتظاهرين  يالتالمحرزة والحية وطلقات الخرطوش الطلقات لم تكن 
الوقت المخصص لالطالع  يهيئات الدفاع ف أعضاءشاهده وحراز ألبامنها وجد  والغريب أن ما عدد الضحايا

حقيقة من خلو ولعل ذلك يبرر ما أشاعه دفاع المتهمين بخالف ال. لم يتم التعامل معه بجديةاألحراز على 
 قد اطلعنا عليه.  و هاألحراز من الرصاص الحي رغم وجود

 .ومعاينتها مرة أخرى بعد فضها واطالع الدفاع عليهاتلك الطلقات  تحريزبإعادة المحكمة لم تقم  وأكدوا أن
 .لعامةضد المحكمة هذه المرة وليس النيابة ا وهي حجة استخدمها الدفاع بها ثالعبالتساهل هذا طرح احتمال 

 التقارير الطبية

 لشهادات من مراكز طبية خاصةباإلضافة  القضية،وراق أضمن الواردة  يللطب الشرعالتقارير الطبية  أكدت
أنه�ا ق�د ى ل�ع دل�يال تصلحوكيفيتها اإلصابة مواضع و، ناريةسلحة أذخيرة من  ت عننتجأن إصابات الضحايا 

الع�دد  عل�ىع�الوة  .العلي�ا م�ن الجس�مجزاء األاستهدفت ألنها  زية.المميتة والتعجي صابةاإلبنية القتل أو  أطلقت
 يد خبيرة مدربة.أ علىف أعين المتظاهرين، ااستهدحقيقة  تبيناإلصابات التي من الضخم 

 مي�ةلفيو مق�اطع أ ،ك�أقوال ش�هود ،ما جاء بالدعوى من أدلة أخرىو ،بين هذه التقاريرالمنطقي القوي ربط الوب
دان��ة إل  يكف��يمتك��امالً  دل��يالً أن تمتل��ك لمحكم��ة يمك��ن لعل��ى المتظ��اهرين، ك��ان  يعت��دت يوه��لش��رطة تص��ور ا
. ارتكنت المحكمة لرف�ع تطالها ، بعد أن تركت يد العبث والتعامل الخاطئليهإلم تلتفت  لكن المحكمة .المتهمين

 .حة رجال الشرطةعلى حدوث اإلصابة من قبل أسلما تحت يدها ال يدلل مباشرة إن الحرج عن نفسها بالقول 
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 الحقائق  يتقصلاللجان الرسمية رير اتق

حق�ائق ال يتقص�لبتش�كيل لجن�ة  اً ، ق�رارً حينه�ا أصدر أحمد شفيق، رئيس مجلس ال�وزراء 2011فبراير  10 في
النه���ب وأعم��ال الس���لب  ف���يوالتحقي��ق  ،أح���داث إط��الق الرص���اص عل��ى المتظ���اهرين واالعت��داء عل���يهم ف��ي

 ر.يناي 25الد منذ اندالع أحداث شهدتها الب التيوالتخريب، 

الش�رطة،  جه�از أدان بوض�وحتقري�ر . وأس�فر عم�ل اللجن�ة ع�ن تولى رئاسة اللجنة المستشار ع�ادل ق�ورةوقد 
 النيران ضد المتظاهرين.طالق إبحتمية صدور أوامر من القيادات العليا بين و

إال  ،مع قصور تحقيقات النيابةخصوًصا  ،يالقاضتكوين عقيدة  فيما قد يساهم به وورغم أهمية هذا التقرير، 
  أن المحكمة لم تعتد به، ولو على سبيل االستئناس.

 .المجلس القومي لحقوق اإلنسانلجنة تقصي الحقائق الخاص بالمحكمة عن تقرير  تكما التفت

لتس�اؤل ع�ن وه�و م�ا ي�دعو ل. ملم تلتفت إليهف واستجابت المحكمة لدفعهم، ريرافي التق وقد شكك دفاع المتهمين
لقمام�ة، ف�ال ت�دعم أعماله�ا ى الإ ليهإما توصلت لقاء إل عقب كل واقعة، وبعدها يتم كتش يالتفاعلية هذه اللجان 

 ؟ العدالة، وال تحقق المراد منها من عدم ترك األجهزة المتورطة لتحقق بنفسها فيما اقترفته
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 المحاكمة

 الدعوىتعرجات في مسار 

، بنظر ئاسة القاضي عادل عبد السالم جمعة، بمجمع محاكم القاهرة بالتجمع الخامسبركمة الجنائية االمحبدأت 
أمر يلم كما لم يتخذ فيها أي إجراء، نه أجلسات إال  ربعة. ورغم نظر القاضي لها ألومساعديهالعادلي قضية 

 ن األهالي واألمن. ثار دفاع الضحايا وحدثت اشتباكات خارج القاعة بي إلى أنن قفص االتهام، يالمتهمبإدخال 

رده. وبالفعل تم السير في طلب الرد، إال أن بلب اللقاضي، وط اياالضح يمحامحد أالختصام  ىأداألمر هذا 
طلب  في، قبل البت القاضي عادل عبد السالم جمعة أحال القضية إلى الدائرة التي سوف تنظر قضية مبارك

 .استبعاده عند قبول طلب الرد الرد كأفضل طريقة لالبتعاد عن القضية، قبلما يتم

رفعت نظر قضية حمد أبدأت الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار  2011بتاريخ الثالث من أغسطس 
 ، وسط ترقب من الشعب المصري والعالم. يوالعادلمبارك 

 لهيئة المحكمة استقاللية شكلية

لم تستجب ألي مؤثرات حتى فر استقالليتها، حريصة على إظهانها أظهر من أداء هيئة المحكمة طوال الوقت 
للثورة. األولى مع حلول الذكرى  امتوقعً  اشعبيًّ  االحكم المتصاص غضبً  بإصدارللدعوة  فلم تلتفت  .ولو شعبية

بعد تبرئة رجال  خصوًصا ،يقتصون بأيديهم من الجناةالضحايا سوف  يهالأكذلك لم تلتفت لما أشيع من أن 
 .يعاداستكمال سير القضية بشكل على . وحرصت المتظاهرين أمام أقسام الشرطة الشرطة في قضايا قتل

سير عدم إطالة على عملت ورغم استياء الرأي العام منهم،  ،المحكمة حرصها على حقوق المتهمين وأبرزت
 المحاكمة. 

تأكد إصرارها إذ  ،شعبية هيئة المحكمة مع استدعائها للمشير طنطاوي وسامي عنان وعمر سليمان وارتفعت
 استقالل القضاء. مبادئ حكم القانون، و بما يعليهم ئاستدعاعلى 

 لسماع المحاكمة جلسات لحضور عنان سامي والفريق طنطاوي المشير من كل يستجب لم األمر بدء في
 عن سواء الدفاع وكذلك المحكمة ترسل أن فحواه اخطابً  العسكري القضاء رئيس وأرسل كشاهدين، أقوالهما

 وكانت المحكمة، لهيئة ترسل ثم بمذكرة المذكورين جميع عليها يرد وسوف أسئلتهم الضحايا أو متهمينال
 لسماع آخرين جلستين وحددت شهادتهما، لسماع حضورهما بضرورة قرارها اتخاذ في حاسمة المحكمة
 . أقوالهما

ضحايا فرصة لتوجيه عدة أسئلة وإصرارها على عدم منح هيئة الدفاع عن ال ،إال أن أداء المحكمة بالجلسة
من شهود،  عداه عماللشاهد  اً واضحً  اً المحكمة لهيئة الدفاع، وتمييزً  ِقَبل من اً مثل تحجيمً قد  ،للمشير طنطاوي

 بصرف النظر عن منصبه. اً أمام المحكمة بوصفه شاهدً  مثولهرغم 
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 ،النفي شهود سماع ، ومنهاالمتهمين عن الدفاع هيئات مهمة رفعتها طلباتل المحكمة استجابة عدمفإن  اأيضً 
 يكون قد هأن إال عنه، االلتفات أو له االستجابةفي  حقال لهاأن و ،الطلب جدية تقديرسلطة  للمحكمة أن ورغم

ت تمسك قدأنه و خصوًصا .الدفاع في حقالب ، لما ينطوي عليه من إخاللاألعلىفي الدرجة  الحكم نقضل اسبب
  .هب هيئات الدفاع عن المتهمين

 العدالة حساب على بالقضية المحكمة هيئة تمسك

ن ذلك عدم قبول هيئة المحكمة لطلب فصل االتهامات ، ومقانونيهناك بعض المواقف التي كانت محال لجدل 
 يلتنظر مع قضية العادلوقتل المتظاهرين اتهامات على قصر القضية عن بعض وبعضها في قضية مبارك 

يخص االتهامات األخرى مرة أخرى للنيابة العامة، لتقوم بدورها بإحالتها  وإحالة مافصل مع ومساعديه، 
 .التاريخية القضيةهذه ب االستئثار في رغبةالمحكمة قد تملكتها ال أن األمر قد يفسر علىو لدوائر أخرى.

يق في ، والتحقاالمحكمة لطلب دفاع الضحايا بإدخال متهمين جددً  برفضالمتعلقة تلك المالحظة األبرز هي 
 ،لم يتم التحقيق فيها مع المتهمين. وكانت الغاية من ذلك هي السعي لتحديد الفاعلين األصليين جديدةوقائع 

لهذا الطلب. فمن شأن  اً لكن المحكمة ظلت رافضة تمامً  .شركاء آخرين في الجرمحقيقة وجود والوقوف علي 
 ءً بالتحقيق مع المتهمين الجدد، استيفابدورها لتقوم  ،استجابتها له إلزامها بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة

9Fالوقائع الجديدة غير المسندة للمتهمين، وبعدها تحيل القضية إلى دائرة أخرى لهذه

 هيئة. بما يعنى إبعاد 10
 عن الفصل في هذه القضية التاريخية.  المحكمة

سكت هيئة المحكمة بنظر القضية، على : هل بالفعل تماً مشروعً  الً أثار تساؤهذا الرفض وتمسك المحكمة به 
 حساب العدالة وصحة مسار القضية؟ 

 دفاع المتهمين والسعي لتفريغ القضية

 اتفاقههم المحكمة. أنكر مبارك يلإاالتهامات التي وجهتها  اً جميعً  سادت حالة اإلنكار جانب المتهمين، إذ نفوا
من مبارك  تلقى أنه قد أصدر أوامر بهذا الشأن، أو نفىووافقه العادلي، بأن على قتل المتظاهرين،  يالعادلمع 

 فض التظاهرات باتباع القواعد المنظمة لذلك.على قد عملوا رجال الشرطة  أنعلى وألح  مثل هذه األوامر.

فعل إجرامي، وأنكروا اتفاقهم أو  أيأو ارتكابهم  ،قتل المتظاهرين فيشتراك اال الباقون،المتهمون  وقد نفى
أنهم قاموا بأداء  وكرروا التأكيد علىبإمدادهم بالسالح،  القيام منكرينلجنود على قتل المتظاهرين، تحريضهم ل

تصرفات لصابة للمتظاهرين بأنها ربما نتيجة إوبرروا حدوث حاالت قتل و .واجبهم حسب ما تقتضيه القواعد
 فردية من رجال الشرطة.

                                                
 من قانون اإلجراءات الجنائية. 11المادة  10
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الشاعر، مدير أمن محافظة القاهرة، سماعيل إولوقائع، أثناء ا في المركزي، رئيس قوات األمن يرمزحمد أ
ا على تأكيد عدم تواجدهما بميدان التحرير يوم جمعة حرصً ومقارنة بكافة المتهمين.  اً سيئً  يالقانونبدا موقفهما 

إصدار قرارات مباشرة بإطالق النيران، حيث أن القرار المنظم لفض  ال ينسب إليهما حتىالغضب، 
10Fوة يقرر أن أقدم رتبة بالميدان هي من لها سلطة إصدار األمر بإطالق النيرانالتظاهرات بالق

11. 

سابقا بالتشكيك في ماهية اإلدارة التابع لها القوات األمنية التي  يرمزي رئيس قوات األمن المركزحمد أقام 
مام النيابة العامة أثناء التحقيقات أفي أثناء األحداث، بطرح معلومة في كانت موجودة بالشوارع والميادين 

فايد حينها، ترتدي الزى ذاته الذي  يعدل ،مفادها أن قوات األمن العام، التابعة لمدير مصلحة األمن العام
11Fح األمن العام بأسلحة نارية أيضايترتديه قوات األمن المركزي وقدم قرارات وزارية تفيد تسل

، وأن هذه 12
للمتظاهرين  يالتصد فياشتركت  يالتته قائد قوات األمن العام ، بصفاً القوات تتحرك بأمر مدير األمن شخصيًّ 

الشاعر مدير أمن القاهرة، في محاولة منه لتمييع االتهام سماعيل إباالتهام في وجه  ىفرمبميدان التحرير. 
 األمن المركزي متعددة. ىإلأن أدلة االتهام بالنسبة  خصوًصا وإضفاء حالة من الشيوع،

حمد أين دفاع المتهمين، إال أنه كان هناك اختالف من قبل هيئة الدفاع عن المتهم رغم وضوح التنسيق بو
لم يتم نقل سالح ناري من خالل سيارات اإلسعاف لقوات الشرطة، نه أرمزي. ففي أحد الدفوع، قرر محاميه 

بضعف ذلك  اً متهم آخر أن سيارات إسعاف الشرطة هي التي قامت بنقل السالح مبررً  يبينما قرر محام
موقف الشرطة لما تعرضت له من اعتداءات، وهو ما قد  يصلح دليالً على إمداد قوات الشرطة بالسالح لقتل 

في سيارات اإلسعاف حتى يتوسطوا المتظاهرين وتسهل مهمتهم في  هئبإخفاالمتظاهرين عن طريق التحايل 
 القضاء على المتظاهرين.

قيامه بواجبه المتمثل في  ىعلالدولة تمسك باقتصار عمله  دفاع حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن
تقدير األعداد الخارجة للتظاهر، أو التداعيات  فيتقارير تولى عرضها على الرئاسات، وأنه لم يخطئ عداد إ

جهاز ن أجاءت عفوية وليدة  اللحظة. وأكد  –بحسب دفاعه  –المحتملة لسير األحداث. فالمشاركة الشعبية 
مسئولية العديد من الجهات كالمخابرات  ية ليس الجهاز الوحيد المسئول عن جمع المعلومات، فهأمن الدول

 من تلك الجهات؟   يألم ُتسأل  الماذالحربية، المخابرات العامة، وكذلك المباحث الجنائية، وتساءل، 

تبين خروج كم هائل التي  دفاتر التسليح خصوًصا الدفاتر المحرزة بواسطة النيابة فيلم يشكك دفاع المتهمين 
، بل الحقيقة أنه ، بعضها بناء على أوامر كبار القادةيمن المركزمن قطاعات األ النارية والذخيرةاألسلحة من 

تقوم  يعيوب ما ورد بها. تارة بالقول أن هذا التسليح المثبت مخصص للعمليات الخاصة التثبات إ فيتبارى 
ثبات إبالحيوية، ومرة أخرى بالقول أن الذخيرة قد عادت ولم تقم النيابة  ةبحماية السفارات والبنوك واألمكن

 يفطالقها إقد تم نه أخروجها فقط. وتارة أخرى القول لتبرير ما تم كشفه من ذخيرة مفقودة ثبتت أعودتها، بل 
 الهواء.

                                                
 سلحة النارية.في شأن تنظيم استعمال األ 1964لسنة  156قرار وزير الداخلية  11
 .2000لسنة  8745قراروزير الداخلية بشأن تسليح قوات األمن  12
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 باإلضافة هذا ة،المسئولي من مبارك يتعف وال بعض معبعضها  تتناقض مبارك محامي بها تمسك التي الدفوع
 معلومة وغير ،يالماض القرن اتيخمسين منذ صدرت بقوانين استعان لكنه وشكلية، ضعيفة بنقاط تمسكه إلى

12Fحكامهاأ وتطبق سارية يالمصر للقانون وفقا وتظل استخدامها، لندرة للغالبية

13. 

ألمريكية هم من قاموا بإطالق تفجير مفاجآت واهية. فتارة يدفعون بأن عاملين بالجامعة ا يحاول محامو العادل
النيران على المتظاهرين، وتارة يقولون بقيام سيارات السفارة األمريكية بدهس المتظاهرين واإلقرار بمعلومة 

13Fإمكانية سرقتها يأنه ال يمكن فتح هذه السيارات بمفاتيح عادية لنف

ومن  ي، وتارة أخرى يؤكدون أن العادل14
الذكية اتخذوا قرار قطع االتصاالت وذلك التهام مهندس في شركة  اتصاالت معه باالجتماع الشهير بالقرية 

هواتف محمولة في قضية جاسوسية، وقيام هذه الشركة ببناء أبراج تقوية على الحدود مع إسرائيل، مما 
رف أراد الدفاع استغالل المناخ العام والذي تسود فيه األقاويل عن التدخل األجنبي والط .يعرض األمن لخطر

 الثالث لإلطاحة باالتهام الموجه للمتهمين، لكن بشكل غير منطقي أو مقبول.

ببطالن المحاكمة ووجوب محاكمة كليهما محاكمة خاصة، ألن األول رئيس  يتمسك دفاع مبارك والعادل
، اً سً وزير، والقانون أفرد محاكمة خاصة للمنصبين، وقد تناسى الدفاع أن مبارك لم يعد رئي يجمهورية والثان

  .اً لم يعد وزيرً  يوالعادل

 واستغالل حجة الطرف الثالث، دفاع المتهمين أخطاء النيابة استخدام

بعد أحداث ماسبيرو وشارع محمد خصوًصا نقطة الدفاع التي اتكأ عليها محامو المتهمين بقتل المتظاهرين، 
هرين واقتحام السجون وأقسام محمود، ومجلس الوزراء، كانت االدعاء بوجود طرف ثالث قام بقتل المتظا

ترديد القول من مع بهذا الدفع، التمسك ب، بقتل المتظاهرين االتهام تفريغ دفاع المتهمين حاولالشرطة. وقد 
 ،أحكام ببراءة قتلة المتظاهرين أمام أقسام الشرطة هذا بالتزامن مع صدور .بوجود طرف ثالث ةالسلطقبل 

 .من بعض المحاكم

لماذا لم توجه  يوهقات، فتمسكوا بنقطة هامة يالتحق فيين على االستفادة من أخطاء النيابة ارتكز دفاع المتهم
 والدفاتر؟حراز األالنيابة االتهام للفاعلين األصليين رغم إمكانية التوصل إليهم من خالل 

ما سبق ك األدلة كافة، سواء أقوال الشهود (الذين تراجع بعضهم أمام المحكمة فيوحرصوا على التشكيك 
قدمتها النيابة أو األفراد بحجة أنه يمكن اختالقها والعبث بها، وشككوا في  يالت) وكذلك المواد الفيلمية وذكرنا

متمسكين بأن المحكمة لم تقم بتحريزها مرة أخرى بعد فضها، وهو ما قامت المحكمة بفضها، التي  األحراز
 ة باألحراز رغم مشاهدة دفاع الضحايا لها.  يعني إمكان العبث بها، كما نفوا وجود الطلقات الحي

                                                
ا يق�رر كان فريد الديب صاحب المفاجآت الواهي�ة، يوًم�ا يتمس�ك ب�أن مب�ارك فري�ق ف�ي الق�وات المس�لحة، ويوًم�ا يق�رر أن�ه الزال رئ�يس جمهوري�ة، ويوًم� 13

 ها مهمة حفظ األمن يوم جمعة الغضب، وهكذا.مسئولية القوات المسلحة عن األحداث، حيث أنه أنيط ب
 .2011يناير  26األقاويل بتاريخ أصدرت السفارة األمريكية بياًنا تكذب فيه هذه  14
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استجابة المحكمة لبعض طلبات دفاع المتهمين وصرفها النظر عن بعض تلك الطلبات، كان يعود لتقدير 
القول بوجود طرف ثالث،  ىعلنهج الدفاع الثابت  ىعلالمحكمة لمدى تأثيرها على سير الدعوى. وبناء 

يان بكافة المحاضر التي حررت عن سرقة مالبس شرطية أو أسلحة استجابت المحكمة لطلب الحصول على ب
وجود طرف آخر لى إشرطية قبل أحداث يناير، وهو ما تبين لنا فحواه، بعد صدور الحكم، وذهاب المحكمة 

 .طلق النيران ضد المتظاهرينأ

 تهم الفساد  تهميش

خرى الحيز ذاته من اهتمام المحكمة أو بخالف قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم، لم تشغل االتهامات األ
 ، وتولى الدفاع فيها عنهم محاميهم فريد الديب.هونجالوقتها. فهي اتهامات ينفرد بها مبارك 

بالنسبة التهام مبارك ونجليه باستغالل نفوذه وقبول عطية "عبارة عن فيالت بشرم الشيخ"، وتخصيصه 
في دحضها على التشكيك في تقرير الخبير الفني، أما بشأن  لحسين سالم بشرم الشيخ،  اعتمد الدفاع ٍض أراٍ 

فقد تمسك الدفاع بأنه بافتراض حدوث ذلك من والدهما فما هو الجرم الذي ارتكباه مع مبارك عالء وجمال 
عدم علمهما بأن هذا جرم. كذلك تمسك الدفاع بالتقادم، فقد انقضت مدة بعينها على ارتكاب الفعل دون تحريك 

14Fلجنائية ضدهمالدعوى ا

15. 

التحقيقات ما لفت  في، فقد كانت شهادة عمر سليمان سرائيلإلأما بشأن اتهام مبارك في موضوع تصدير الغاز 
 أنه اتهامها لمبارك فيالنيابة  االتهام، واستندتإليه وجعلها توجه  ،القضية فيدور مبارك لى إانتباه النيابة 

للبترول، لمباشر بالمخالفة لالئحة التعاقدات الخارجية للهيئة العامة أصدر قرار تصدير الغاز إلسرائيل باألمر ا
 .بعدم تصدير الغازات الطبيعية باألمر المباشر لضرورة وموافقة لجنة البت ووزير البترول

مبارك  حيث قرر أن ،عنه االتهام لنفيما تمسك به دفاع مبارك  المحكمةمام ألذلك كانت شهادة عمر سليمان 

، أخر يخص هذا الموضوع ومن قام بالتسعير هي لجنة متخصصة ءشيي تسعير الغاز وال أي لم يتدخل ف

بأن بالغهم إب هبالذهاب إلى إسرائيل وأمر كلفه ،العالمية تزدادسعار األعندما علم بالسعر المتفق عليه وأن و

وبعدما كان العقد  .افوافقو ،سوف يتوقف عن التصدير لهم الإو يالرئيس مبارك يريد رفع السعر وبأثر رجع

للمتر دوالر  1.5وبعد أن كان السعر  ،سنين 3سنة أصبح كل  15السعر كل  فيينص على أن يعاد النظر 

 دوالر. 3.5أصبح المكعب 

ن تصدير الغاز كان أوقد تمسك دفاع مبارك بأن حسين سالم هو رجل المخابرات المصري األول، و  
لي، ولتدعيم غاز إلسرائيل يتيح لنا التحكم في مصدر الطاقة في إسرائيإشارة إلى أن تصدير ال ،لمصالح قومية

عملية السالم مع إسرائيل، وذلك إلثبات أسباب مبررة الختيار حسين سالم، الستبعاد شبهة استغالل مبارك 

                                                
عش�ر س�نين م�ن ي�وم وق�وع الجريم�ة، وف�ى م�واد الج�نح  يم�واد الجناي�ات بمض� ف�يال�دعوى الجنائي�ة  يتنقض�من قانون اإلجراءات الجنائي�ة :" 15المادة  15

 ..."سنة، ما لم ينص القانون على خالف ذلك يث سنين، وفى مواد المخالفات بمضثال يبمض
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نفوذه من أجل تربيحه، من خالل إسناد أمر تصدير الغاز لشركة شرق البحر األبيض المتوسط للغاز التي 
 ثلها سالم ويستحوذ على أغلبية أسهمها.يم

ظل حسين سالم المتهم الوحيد المتغيب عن هذه المحاكمة، إذ فر هارباً في أول الثورة. ولم تستمع النيابة 
15Fألقواله ولم تتواجد هيئة دفاع عنه 

16. 

 .عشرة أعوام يبمض حقه بانقضاء الدعوى الجنائية لتقادم جناية الرشوة فيوقضت المحكمة 

 ن بالحق المدنييالمدعمع  تعنت

الضحايا هم المتظاهرون في شوارع وميادين مصر، وأغلبهم من الشباب، وكان جزاءهم الموت أو اإلصابة، 
وفقا لما قررته النيابة  1368، والمصابين 225هذه القضية  في، وقد بلغ عدد القتلى لمجرد االحتجاج السلمي

بالغ حتى ال يتم القبض عليهم، أو من لم يصدر لهم تقرير طبي هذا بخالف من أصيبوا وخشوا من اإل العامة،
كذلك  .هم إلى إمكانية الحصول على الجثمان ودفنهوصحيح بسبب الوفاة، والسكوت عن هذا حتى يطمئن ذو

 جموع المتظاهرين الذين أصابهم الذعر والترويع من مشاهد القتل.

باالدعاء بالحق المدني كي يتمكنوا ودفاعهم من الحضور  نوالشهداء وكذلك المصاب يهالأوقد قام العديد من 
أمام المحكمة واإلدالء بطلبات والتمسك بدفوع، لوجود مصلحة يمثلها كسب الدعوى المدنية عبر إثبات قيام 

 صابهم بأضرار مادية أو معنوية تستوجب التعويض.أالمتهمين بارتكاب ذلك الجرم الذي 

يحاكم عنها  يما الجرائم األخرى التأضرار الناتجة لقتل المتظاهرين، األ لىواقتصرت الدعوى المدنية ع
تقدمت  المصريمنها ألحد بعينه، وإال كانت أغلبية الشعب  امباشرً  انه ال ضررً أت المحكمة أمبارك، فقد ر

 . المدنيباالدعاء 

ضحايا، ليقرر لحظات هزلية، منها اندساس بعض العناصر وسط هيئات دفاع ال ىاألول اتوشهدت الجلس
، وال اً وآخر ظل يؤكد أمام المحكمة أن مبارك ال زال رئيسً  .أحدهم أن مبارك قد مات وأن الماثل هو شبيهه

ذن ال يجوز محاكمة رئيس الجمهورية وكافة ما اتخذ من إجراءات إ ،يعرف الدستور التنحي ولم ينص عليه
 يالطعن الذ فيالدعوى لحين الفصل  قف سيرالجلسات األخيرة ليطلب و فيوآخر يظهر ألول مرة  .باطلة

 قدمه أمام المحكمة الدستورية، لتعيين اختصاص المحكمة، رغم عدم وجود نزاع على اختصاص المحكمة.

دفاع  استجابته لطلبات دفاع المتهمين. ىلع اً لطلبات دفاع الضحايا، جاءت قليلة قياسً  ياستجابة القاض
عن القضية، لكن المحكمة  - خالف قتل المتظاهرين - التهامات األخرىبطلب فصل ا اً الضحايا، تمسك مرارً 

من قانون اإلجراءات الجنائية وإحالة أوراق القضية للنيابة مرة  11لم تستجب لهم. كما طلبوا إعمال المادة 

                                                
ة كان يحق لسالم حال تسليم نفس�ه أو الق�بض علي�ه إع�ادة اإلج�راءات، أي تع�اد محاكمت�ه م�رة أخ�رى ح�ال ص�دور حك�م غي�ابي ض�ده، لكن�ه حظ�ي ب�البراء 16

 فانقضت الدعوى.
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سكوا أو شركاء للمتهمين، كما تم - هم "الفاعلين األصليين" - الدعوى في اجدد اأخرى للتحقيق إلدخال خصوم
 هم.اتن المحكمة لم تستجب لطلبأبسماع أقوال العديد من الشهود، إال 

 هيئة قضايا الدولة

تضطلع هيئة قضايا الدولة، وهي هيئة قضائية مستقلة، بدور الدفاع عن مؤسسات الدولة (التشريعية والتنفيذية 
عوى بمثابة المفاجأة، رغم توقع والقضائية) أمام القضاء. وقد جاء موقف هيئة قضايا الدولة وتدخلها في الد

كان من المفترض أن يتم إدخال هيئة قضايا الدولة في الدعوى بناء على طلب  للدفاع عن المتهمين. حضورها
المدعين بالحق المدني من الضحايا وذويهم. وبالنظر لكونها مسئولة عن الحقوق المدنية، حال الحكم للضحايا 

ين عموميين، وما اقترفوه فف التعويضات، عن المتهمين كونهم موظبالتعويض ضد المتهمين، وتتحمل صر
خالل أدائهم لوظيفتهم، أو بمناسبتها. ومن ثم يتعين على في من أخطاء وجرم أصاب الضحايا بالضرر، كان 

 الدولة صرف التعويضات من الخزانة العامة. 

. فقد تدخلت بصفتها مدعية بالحق المدني 16F17دلما هو معتا اً جاء موقف هيئة قضايا الدولة في هذه القضية مغايرً 
متضررة من فعل المتهمين. ووقفت منهم موقف الخصم وليس المدافع. ودفعت بأن الدولة، التي لها  أي

شخصية معنوية مستقلة عن شخصية األفراد من موظفيها، قد أصيبت بأضرار ِجسام نتيجة فعل هؤالء 
(مؤسسي)، وطالبت بتعويض مالي  االشخصي وليس خطأ مرفقيالمتهمين. معتبرة جرائمهم من قبيل الخطأ 

 مليار جنيه من أموال المتهمين الخاصة. 

له الماليين من خزانه الدولة،  تللشهداء والمصابين رصد اخاص اوبينت أن الدولة قد تكلفت إنشاء صندوق
التظاهر التي أمكنة ة في في ميزانيتها لتعويض أصحاب المنشآت والمحال الموجود اخاص اوقامت بإفراد بند

تم إتالفها، وإعادة تهيئة الممتلكات العامة التي أصابها التلف وتعرضت لسرقات، ومنها أضرار تعلقت 
 متلكات وموجودات جهاز الشرطة ذاته واألقسام وأماكن االحتجاز.مب

 م�ن دف�اع الض�حايا وإشادة من الضحايا ومن المجتم�ع أيض�ا، لك�ن ال�بعض لقي موقف هيئة قضايا الدولة قبوال
ا أن هيئ�ة قض�ايا الدول�ة اتخ�ذت ه�ذا الموق�ف فق�ط للته�رب م�ن ع�بء ص�رف شكك ف�ي حس�ن النواي�ا، مفترًض�

التعويضات للضحايا. وكذلك حتى ال توضع ف�ي كف�ة واح�دة م�ع المتهم�ين بع�د زوال س�لطانهم وس�خط الش�عب 
ع��ود عليه��ا بالمكاس��ب س��واء ب��القبول عل��يهم. ورأت أن��ه م��ن األفض��ل أن تأخ��ذ موق��ف الخص��م للمتهم��ين، لعل��ه ي

 الشعبي أو باإلعفاء من ماليين الجنيهات.

 

                                                
دول�ة ف�ي المحاكم�ات الت�ي تتن�اول أعم�ال الدول�ة لص�الح المتهم�ين م�ن موظفيه�ا، وتط�رح دفوًع�اً تكف�ل ع�دم إدان�ة عادة ما يكون اتجاه دفوع هيئة قضايا ال 17

 المتهمين وتجنيب خزانة الدولة كلفة التعويضات. 
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 العادلة المحاكمةضمانات 

 حقوق المتهمين 

تمتعوا بكافة حقوقهم، ولم ومساعديه، إال أنهم كمتهمين قد  الشعبي ضد مبارك ونجليه والعادلي رغم الغضب
بأن أجهزة الدولة تعمل على تعزيز حق  يهذا يوحن كان إوحق من حقوقهم كمتهمين أو سجناء،  يينتهك أ

 .تمييزية بالمقارنة بالمتهمين العاديينكانت معاملتهم معاملة  يالواقع العمل فينه أالسجناء، إال 

 احةنه ينعم برأمعاملة مبارك دفعت الحشود للخروج في تظاهرات عدة مرات وتردد أن المحاكمة صورية و
ومساعديه، إال أن غضبهم  والعادلية التعامل مع كافة المتهمين عالء وجمال ورفاهية، فرغم غضبهم من كيفي

  كانت أضعاًفا .على معاملة مبارك 

 نيقوموفقد كان كبار الضباط بأكاديمية الشرطة  .ملتهم بشكل مميزايضا، كانت تتم معأه وومعاون يالعادل
عليه بالسجن في قضية أخرى، وكان يظهر فقد حكم  ،تحية عسكرية رغم أنه متهم، بل مذنب يبتحية العادل
 األزرق الخاص بالمحكوم عليهم. يالز وهو مرتدٍ 

 المثول أمام القاضي الطبيعي

ثاره األمر من اعتراضات أ، رغم ما يمام قاضيهم الطبيعأالمثول  يورجاله بالحق ف يوقد تمتع مبارك والعادل
طبيق نص المحاكم العسكرية، وكانت مطالبهم تام مأحالة آالف من المدنيين للمحاكمة إمع  خصوًصاشعبية 
17Fمن قانون الشرطة 99المادة 

ن موضوع االتهام يتعلق ، أليمام القضاء العسكرأومعاونيه  يومحاكمة العادل 18
واالستثناء هو  ،صلأمام القضاء العادي، حيث أنه األمحاكمتهم  تيضا تمأبقيادة قوة نظامية. لكن وبالقانون 

 .يضاء العسكرتطبيق أحكام الق

 العسكري تشترط الختصاص المحاكم العسكرية عن القضاءكذلك الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون  
ن فيها شريك أو مساهم من غير ويك الأ ،ترتكب من األشخاص الخاضعين ألحكامه التيكافة الجرائم 

رغم ذلك فقد و .ومبارك ونجاله كذلك ،له صفة عسكرية كنلم ي يالعادل، والخاضعين ألحكام هذا القانون
، وهو ما كان اً تمسك دفاع مبارك بأنه اآلن برتبة فريق ومن ثم المحكمة غير مختصة، ويجب محاكمته عسكريًّ 

 محل تعجب دفاع الضحايا!

                                                
 عم����������ال المتعلق����������ة بقي����������ادة ق����������وة نظامي����������ة لق����������انون ل����������ى األإيخض����������ع الض����������باط بالنس����������بة  م����������ن ق����������انون الش����������رطة:" 99الم����������ادة  18
 من�������������اء ومس�������������اعدو الشرط�������������ـة وض�������������باط الص�������������ف والجن�������������ود أكم�������������ا يخض�������������ع للق�������������انون الم�������������ذكور  يةحك�������������ام العس�������������كراأل

 .كل ما يتعلق بخدمتهم فيورجال الخفر النظاميون 
  .حكام العسكريةاأل قانون فيهذا القانون أو  فيوتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة 
 القانـون  فيتتولـى االختصاصات المنصوص عليها  يجهات وزارة الداخلية الت على للشرطـةالمجلس األ يويحدد وزير الداخلية بقـرار مـنه بعد أخـذ رأ

 ." العس������كرية الخاص������ة بأعض������اء هيئ������ة الش������رطة نش������اء الس������جونكم������ا ي������ـصدر الق������رارات المنظم������ة إل ،الم������ذكور للجه������ات المبين������ة في������ه
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 مام المحاكم العادية، فقد طبق عليهم صحيح القانون، وهو ماأصيل، أمام القضاء األا محاكمتهم جميعً وقد تمت 
 . بعد تنحي مبارك في عهد حكم المجلس العسكري لف مدنيأ 12كثر من أتم االلتفات عنه مع 

  الدفاع فيالحق 

عن الحق في الدفاع عن المتهمين فال غبار عليه، فقد كان لكل متهم عدة محامين من مشاهير المحامين 
اتها، كما خصصت لهم فسحة من الوقت والفقهاء وأساتذة الجامعة، وكانت المحكمة تستمع لطلباتهم وتقوم بإثب

 للترافع ال تتناسب تماما مع الوقت الذي خصصته لدفاع المدعين بالحق المدني.

 فيا كما سمحت المحكمة بحضور المحامين من دولة الكويت الذين تمسكوا بالدفاع عن مبارك، وكانوا سببً 
حاكمة، بعد موافقة اللجنة المؤقتة القائمة العام حيث منحتهم وزارة العدل تصاريح لحضور الم يشعال الرأإ

ب بالمرافعة أمام يسمح للعرب واألجان  ىذلا  قانون المحاماة المصريعماال لإبأعمال مجلس نقابة المحامين، 
 يالقضايا الت ي، وفا للقواعد التي يحددها وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامينالمحاكم المصرية طبقً 

ا ما قد يدعو للتوجس من حضور أشخاص من ، غالبً يئل تتعلق باألمن العام أو األمن القومتطرق لمساتقد 
 خارج الدولة. 

المرافعة، كما تغيبوا عن  إلىمنهم  أيالدفاع عن مبارك ولم يتقدم  فيا، فلم يكن لهم دور كان حضورهم شرفيًّ 
 .حضور العديد من الجلسات

 الرعاية الصحية

أبريل  10 فيمبارك وحالته الصحية محل اهتمام.  وقبل بدء المحاكمة مع المخلوع،  من قبل بدء التحقيق مع
طباء المتخصصين للكشف عليه، حتى طباء الشرعيين ومع بعض األقامت النيابة العامة بندب كبير األ 2011

باستجوابه لى أن حالته الصحية تسمح إتعلم ما إذا كانت حالته الصحية تسمح باستجوابه. واستقر التقرير 
قرار  صدر، 2011 بريلأ 12ه في حكومية. إال أنه مع بدء التحقيق معإحدى المستشفيات الإلى ونصحت بنقله 

 . 18F19يلى مستشفى شرم الشيخ الدولإنقله جرى و اً،يًّ طياتحبسه اح

ة الطبية حول رير اللجنتق لنيابات استئناف القاهرةول العام األ يمصطفى سليمان المحاماستلم  وفى اليوم التالي
انتهى رأيها من عدمه. ويشكل خطورة على حياته وتقدير ما إذا كان ذلك  ،داخل السجن مبارك حبسإمكانية 

ات الحكومية، مع توفير الرعاية يسواء بمحبسه أو إحدى المستشف ،لى ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبيةإ
 وعالج.  اختصاصيين الطبية الالزمة لحالته الصحية من

صدر مصطفى سليمان أمره باتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل مبارك من مكان محبسه أ ،على التقرير وبناءً 
عليه، مع اتخاذ  يلى مستشفى السجن، الذى يتقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس االحتياطإبمستشفى شرم الشيخ 

                                                
 .مباركلمحامي األول تليفونيا بنقل ل يأخطر المكتب الفن 19
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ما تقضى به نصوص قانون اإلجراءات الطبية بمالحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعالج الالزم وفق 
 . يالسجون والئحته التنفيذية، ولكن رغم ذلك ظل مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدول

لمحكمة الجنايات  قامت اللجنة الطبية المنتدبة  لنيابة بإحالة القضية، وبعد صدور قرار ا2011مايو  29 في
لى أن إ، وانتهت ةعاينة مستشفى ليمان طرمن المحامي العام، والتي كان يرأسها كبير األطباء الشرعيين، بم

حالة حرجة غير مستقرة، وظل مبارك بمستشفى  في "مريض"غير مؤهل الستقبال  الحاليالمستشفى بوصفه 
 .يشرم الشيخ الدول

حمد رفعت إيداعه مستشفى المركز أقرر المستشار   2011أغسطس  3في أولى جلسات محاكمة مبارك يوم 
حالته الصحية  لبهاطتمع توفير الرعاية الطبية التي  ،صر اإلسماعيلية الصحراويالطبي العالمي بطريق م

دفاع هذا القرار من سخط  وزاد .باستمرار مرافقته ومتابعة حالته الصحية ،مالزموالسماح لفريق طبي 
ولم كأي متهم مثيل في قضية جنائية،  ،بمستشفى إحدى السجون مبارك عدة مرات إيداع طلب الضحايا، الذي

 تستجب المحكمة.

لشعب. وكان وبالجلسات األخيرة قبل حجز الدعوى للحكم، رفض القاضي توصية لجنة الصحة بمجلس ا
خصوًصا بعد أن تم استكمال الستقبال المخلوع  ةصالحية مستشفى سجن ليمان طراإلفادة بمضمونها 

 الحكم بإدانته.حتى صدور  يالعالم يالمركز الطب يوهو ما لم يتم  حيث ظل ف تجهيزها.

 .وفور صدور الحكم بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد، تم إيداعه بمستشفى سجن طرة بعد تجهيزها

إيداع متهم بمستشفى خارج السجن لعدم توافر إمكانية عالجه بمستشفى السجن أمر قانوني ينص عليه قانون 
دخوله من ما تثير الشبهات. بداية كثيًرا  السجون والئحته التنفيذية، لكن كل الظروف المالبسة لحالة المخلوع

طباء الشرعيين بالكشف على حالته ، بعد قيام كبير األ2011أبريل  11فجأة يوم  يمستشفى شرم الشيخ الدول
شرم الشيخ قبلها بشهرين منذ تنحيه، دون  فيم ال، بيوم واحد، رغم وجوده ألمعرفة إمكانية استجوابه 

 ال فور علمه بالتحقيق معه ومساءلته.إلحالة الصحية غير المستقرة، لم تظهر ا يأاضطرابات صحية، 

 ي الخاص،العالم يو المركز الطبأ، ي رغم كونها حكوميةقامته سواء بمستشفى شرم الشيخ الدولإكذلك تكلفة 
 ه. مثل حالت فيمتهم آخر  يأباهظة جدا، وتتحملها خزينة الدولة من نفقات مصلحة السجون، وهو ما ال يتم مع 

وحينما قرر القاضي سير  .جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بحق المتهمين في الزيارة فقد كان يتم باستمرار
حد محاميي المتهمين عدم استمرار الجلسات يوميا حتى يستطيع أهالي أالمحاكمة بشكل شبه يومي، طلب 

في     عطالت الرسمية التي ال ينعقد السجناء زيارتهم، فقرر القاضي السماح لهم بالزيارة في أيام الجمع وال
 ها المحاكمة.ئأثنا

 يبس االحتياطالح

و تأثيره على أا من هروبه، إجراء من إجراءات التحقيق، حيث يتم تقييد حرية المتهم، خوفً  االحتياطيالحبس 
ارك، وأربعة من معاونيه ومب يوكل من العادل .و العبث بأدلة الدعوى، لضياع معالم الجريمةأالشهود، 
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ا لقانون و السجن، ما يعنى أنه وفقً أعدام اإل يا للقانون المصرليهم تستوجب وفقً إ ةاالتهامات الموجه
الدعوى قبل مرور سنتين من حبسهم  فين، وقد فصل اسنت يأقصى مدة حبس احتياط ،اإلجراءات الجنائية

 احتياطيا.

لحبس مدة لأقصى عقوبة  يليهما جنحة أإالموجه عالء وجمال نجلي مبارك، فاالتهام إلى مر يختلف بالنسبة األ
عن  يجراءات الجنائية ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس االحتياطعن ثالث سنوات، ووفقا لقانون اإل دال تزي

 اشهرً  14ا لمدة تقارب حبسهما احتياطيًّ  فيرغم ذلك استمرت المحكمة  .سائر مراحل الدعوى في ستة أشهر
خالء سبيلهما مرة واحدة عند مرافعته، ولم تستجب المحكمة رغم إدفاعهما طلب ون، وقد بالمخالفة ألحكام القان

بعاد ا، ربما ألنها مخالفة قانونية لم يتوقف عندها دفاعهما كثيرً أمرور ستة أشهر على حبسهما حينها، ورغم 
 و سياسية، خشية إثارة غضب الضحايا والمتعاطفين معهم.أأخرى أمنية 

كان مخلى سبيلهما طوال فترة المحاكمة، وكان  يواللواء اسامة المراس ياللواء عمر الفرماو جدير بالذكر أن
وظل بالخدمة  الضريبيللتهرب  2011مايو  فيأكتوبر حتى نقله  6منصب مدير أمن مديرية  ييشغل الفرماو

. لكنه طعن بإحالته للتقاعد العيسوي، حيث صدر قرار وزير الداخلية حينها منصور 2011حتى أغسطس 
 يدائرة الجزاءات ف ي، وقد قضت محكمة القضاء االداريأمام محكمة القضاء اإلدار باإللغاءعلى هذا القرار 

يتعين بقاؤه في الخدمة حتى إلى المعاش مستندة إلى أنه  بإحالتهبإلغاء قرار وزير الداخلية  2012أول سبتمبر 
فقد ظل  ي. أما اللواء اسامة المراسساعد وزير الداخليةسن الستين طبقا للقانون بحسبان انه يشغل منصب م

 لحين بلوغه سن المعاش. 2011بالخدمة حتى مايو 

 حقوق الضحايا

 في حين تمتع المتهمون وهيئة دفاعهم بكامل حقوقهم، كان جانب الضحايا يعاني من تعنت المحكمة معه.

عليه  يكفل للمجن يغم أن القانون المصر، رلم يتمكن الضحايا من الحضور يخالل جلسات محاكمة العادل
19Fحضور كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة، بل ومناقشة الشهود فيالحق 

، فقد حال األمن دون دخول 20
األهالي، وكان ذلك بحجة عدم اتساع القاعة بالمحكمة الكائنة بالتجمع الخامس، وخشية حدوث اشتباكات. وقد 

 بين األهالي واألمن لمنعهم من الدخول.حدثت جراء هذا المنع عدة اشتباكات 

الثالث  يولم يكن األمر أفضل حاال عندما نقلت المحاكمة ألكاديمية مبارك لألمن "أكاديمية الشرطة حاليا" ف
من يحصلون  ىعل اً هم من الحضور، حيث كان الحضور مقتصرً ولم يتمكن الضحايا وذو .2011 من أغسطس

 الحصول على تصريح منع من الدخول.  تصريح بذلك، ومن لم يتمكن من ىعل

هذا بخالف إجراءات تفتيش مشددة، وغير معتادة تتكرر أكثر من مرة أمام كل منطقة عبور، سواء عند البوابة 
الخارجية لألكاديمية أو أبوابها الداخلية أو عند مدخل قاعة المحاكمة. وبعد شكوى هيئات دفاع الضحايا 

                                                
  من قانون اإلجراءات الجنائية. 271، و77المادة  20



31  

 

، أكد القاضي أن لهم حق الدخول، إال أن قوله هذا لم يلتفت إليه يخول األهالللقاضي، من تعنت األمن بمنع د
 رجال األمن.

لمرات  يما هو عليه، وتكرر حرمان ذوي الضحايا من الدخول، عدا قلة من األهال ىواستمر الحال عل 
ن عدوان تكرر م أمكنتهم محدودة، وهو ما جعل الضحايا وذويهم ينتظرون خارج األكاديمية، ولم يسلموا في

أكثر من مرة من قبل مؤيدي مبارك ممن حضروا عند األبواب، يعتقد ذوو الضحايا أنهم يضمون عناصر 
 .بلطجة مأجورة

، استشعر دفاع الضحايا معاملة ي بالنسبة لدفاع الضحايا. فمنذ بداية محاكمة العادلولم يكن األمر أفضل حاًال 
بد السالم جمعة، نتج عنها طلب أحد محامي الضحايا رده، وكذلك سيئة ومجحفة من قبل رئيس الدائرة عادل ع

 ومبارك معا.  يفعل محام آخر ضد القاضي احمد رفعت الذي عهد إليه بنظر دعوتي العادل

لمحاميي الضحايا أن القضاة يعاملونهم معاملة مغايرة لمعاملة دفاع المتهمين، وكان رفعت يهددهم  تراءىلقد 
هم عن الدعوى الجنائية. كما حدثت ءلة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بما يعني إقصادوماً بالتلويح بإحا

حضرة قضاة  فيوقائع مؤسفة من قبل أفراد األمن، منها قيام أحدهم باالعتداء على محام خالل انعقاد الجلسة 
لب مخاصمة ضد المحكمة. وكان من أثر ما شعر به المحامون، أن قام محام آخر عن الضحايا بتقديم ط

20Fحمد رفعتأالقاضي 

21. 

نه من المعتاد في قضايا الجنايات أن يكون موقف الضحية هو الموقف األقوى، أ ،وهنا نورد مالحظة إجمالية
المحاكمة قد  هحقوق المتهمين باعتبارهم في الموقف األضعف، لكن هذ ىوغالبا ما ينصب حديث العدالة عل

   .عن كونه ضحية أم جانٍ  بغض النظر يف األقوى يظل للقوأظهرت قانونها الخاص، وهو أن الموق

 عالنية المحاكمة 

ورجاله، كان هناك تشدد من رجال األمن لمنع أهالي الضحايا من الدخول  يفي أولى جلسات المحاكمة للعادل
 .ءوكذلك التعنت مع الصحفيين ومحاميي الضحايا، وكان مبررهم في ذلك أن سعة القاعة ال تتحمل كل هؤال

تم منع الصحفيين واإلعالميين واألفراد ي لم ، ألنه لو كان هذا السبب الحقيقي، فلماذامنطقي وهو قول غير
 الذين تمكنوا من الدخول باستعمال الكاميرات، أو حتى استخدام التليفون المحمول لنقل أحداث الجلسة مباشرة. 

عدم تمكينهم من متابعة ما يحدث، وانتظارهم ل خصوًصاالضحايا بحالة من الغضب  يهالأهذا األمر أصاب 
 . ، أو انتظار ما تنشره أو تذيعه وسائل اإلعالم بعد انتهاء الجلسةم منهم عما جرى بالجلسةعالستالمحامين لال

                                                

وهو  .تشيع حالة من الصخب وعدم النظامفغير منظم،  على نحوغالبا ما كان يتم استغاللها لكن لمحاميي الضحايا للتحدث،  اً القاضي يمنح فرصً  كان 21
ذلك مثل عنها محام، قد كل ضحية علمنا أن ا بالنا لو عدد الضحايا، مي ضوء ضخامة هذا أمر طبيعي ففإن لإلنصاف و .لقطع حديثهم القاضي ما يضطر

التحدث عن موكله، هذا بخالف أن قضية تاريخية مثل هذه تثير لعاب أي شخص يطمح في  كل محامٍ ومن حق  .دون اتفاق أو تنسيق بين كل هؤالء
 ، فما بالنا بمحامين، الشهرة بعض من أدوات مهنتهم.عالمياإلالشهرة والظهور 

 



32  

أول جلسة تبث مباشرة وعلنا عبر شاشات التليفزيون المصري. واستمر البث  2011يوليو  25وكانت جلسة 
ا، حتى قررت ورجاله، ومبارك ونجليه تنظر معً  يذلك حيث أصبحت قضية العادلالمباشر للجلسات بعد 

 وقف بث الجلسات.  2011أغسطس  15المحكمة بجلسة 

كان من األفضل قصر قرار  هنأى البعض أن هذا القرار سليم لحماية الشهود ولصالح سير القضية، إال أإذ ر
دا ذلك فقرار منع البث هو حرمان من مشاهدة هذه منع البث على جلسات سماع الشهود فقط. أما فيما ع

 المحاكمة التاريخية، فقد حرم الكافة من سماع مرافعة النيابة في هذه القضية ودفاع الضحايا والمتهمين.

أي ما  ،ن كان اإلعالم قد غطى هذه المحاكمات من خالل نقل الصحفيين أو المراسلين لألحداث تفصيالإو
 نه يبين عدم وجود مبرر لوقف البث المباشر للجلسات.أومة عن المحاكمة، إال يشير إلى عالنية المعل

عدم سرية الجلسات بمعنى إمكانية  يبين بث الجلسات مباشرة وبين العالنية، فالعالنية تعنتوضيح الفارق ولل
شخص دون اقتصارها على أصحاب المصلحة فيها، وإمكانية نشر ما يجرى بها،   يأحضورها من قبل 

يكون باستطاعة أي شخص متابعتها، وهو ما يمكن القول معه بأن جلسات المحاكمة كانت عالنية، في ما عدا ف
 .األربعة ممن يشغلون أو كانوا يشغلون مناصب قيادية بالدولة جلسات سماع الشهود

 حماية الشهود

لهجوم من ثبات شهود اإلبها الشهود من قيادات الدولة، تعرض بعض  عومل على عكس المعاملة المميزة التي
حد محاميي المتهمين ضد الشاهد األول حسين سعيد أما قام به  خصوًصا ،دفاع المتهمين رددته وسائل اإلعالم

 "يد يس�ـ "ب�إتالف ال� ا، لكون�ه متهًم�ثأثناء األحدافي مدير إدارة االتصاالت باألمن المركزي  ـ محمد موسى
مس�اعد أول وزي�ر  - الش�اهد التاس�ع حس�ن عب�د الحمي�د أحم�د ف�رجالخاص بغرفة العمليات باألمن المركزي. و

،  حي�ث تح�دث أح�د المح�امين ع�ن الش�اهد بأن�ه ل�يس ثً أثن�اء األح�داف�ي الداخلية لقطاع قوات األمن والت�دريب 
حد أوجود خصومة بينه وبين  لىعنه وعن أسرته للتدليل ع اشاهد عدل يمكن االعتداد بشهادته، وأفشى أسرارً 

 والتشكيك في شهادته. المتهمين

نقي�ب ب�األمن  –موس�ى  يطلبت النيابة العامة من المحكمة محاكمة الشاهد الخامس محمد عبد الحكيم محمد عل
النياب�ة إل�ى ي�ر أقوال�ه أم�ام ين�ه ق�ام بتغأت النياب�ة أحمد شوقي، بتهمة الشهادة الزور بعد أن رأقطاع  ،المركزي

، لك�ن ربم�ا ي�راه ال�بعض ، وم�ع أن ه�ذا يح�ق للنياب�ة العام�ةبرأت�ه ة المحكم�ة ، لك�ن المحكم�أقوال أخرى أم�ام 
م�ع تمس�ك دف�اع المتهم�ين بم�ا ذكرت�ه خصوًص�ا ترهيباً للشهود وأن شهادتهم أخذت تحت ض�غط ول�و معن�وي، 

ك�راه ول��و إنه�ا حص�لت عليه��ا نتيج�ة أ ينه��ا انتزع�ت األق�وال م��ن الش�هود، وه�و م�ا يعن��أالنياب�ة ف�ي مرافعته�ا، 
 .يمعنو

 مع��املتهم كان��تف ا الش��هود األربع��ة، عم��ر س��ليمان وحس��ين طنط��اوي ومحم��ود وج��دي ومنص��ور العيس��وي،أم��
حج�رة ولل�دخول،  ب�اب خصص له�م . حيثالذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة ةمختلفة عن معاملة الشهود التسع

لجلوس في الصفوف مدني ومسلح، وا يدخول طقم الحراسة الخاص بكل منهم في زمع مجهزة لالنتظار بها، 
 األولى خلف مكان وقوف الشاهد.
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 فترة المحاكمة 

شكك الكثيرون في إمكانية الفصل في هذه القضية، وإطالة الفترة من خالل المماطلة والتسويف، وحقيقة األمر 
ا ضأن التعطيل لم يكن طوال الوقت من قبل هيئة المحكمة وإنما كان للخصوم دور، ولمحاميي الضحايا دور أي

 في هذا الصدد.

مر أكثر من  ،2012يونيو  2وحتى صدور حكم يوم  2011بريل أ 26في  يمنذ بداية جلسات محاكمة العادل
. وفي حين أن الفترة الزمنية التي استغرقها نظر الدعوى ال تعد طويلة بالنسبة لما هو عليه الحال اشهرً  13

 جراءات.   إأي  اتخاذن هدرت بدوأبالمحاكم المصرية، إال أن نصف هذه المدة قد 

ففي الجلسة ، يإجراء فعل أيمام القاضي عبد السالم جمعة، مرت ثالث جلسات دون أ يعند نظر قضية العادل
حد محاميي الضحايا بطلب رد لرئيس المحكمة، فتم تأجيل أتقدم  2011يونيو 26 فياألخيرة المنعقدة 
 يوليو لحين الفصل في طلب الرد. 25المحاكمة لجلسة 

، فاضطر 2011 يوليو 24لجلسة ن الدائرة التي كانت تنظر طلب الرد قد أجلت النظر في الطلب ا ألونظرً 
صدر أ، وقد 2011يوليو  25نظر الدعوى األصلية بالجلسة المحددة سلفا إلى القاضي عادل عبد السالم جمعة 

قتل المتظاهرين ضد  ،وعقراره بإحالة هذه الدعوى لتضم إلى الدعوى األخرى المحالة عن نفس الموض
21Fحمد رفعتأيرأسها المستشار  يجنايات، الت 5مبارك، لينظرا سويا أمام الدائرة 

22. 

ين لنظرهما معا، وحيث أن المحاكمة كانت يحمد رفعت ضم الدعوأقرر المستشار  2011أغسطس  15بجلسة 
شهر رمضان، وقد   دعما بإلى في شهر رمضان فقد طلبت هيئة الدفاع عن الضحايا أن يكون التأجيل 

بشكل سريع، المضمومتين ين يبدأت مرة أخرى  السير في الدعو، 2011سبتمبر  5 يوف .استجابت المحكمة
حراز المرئية، وسماع الشهود، حتى حراز وتمكين الدفاع من االطالع عليها ومشاهدة األحيث قامت بفض األ

حمد رفعت، وهو ما أدى إلى  تأجيل نظر أضي سبتمبر، حيث قام أحد محاميي الضحايا برد القا 24جلسة 
 لحين الفصل في طلب الرد. 2011أكتوبر  30القضيتين لجلسة 

                                                
ح�د المح�امين ع�ن الض�حايا بطل�ب ل�رده، ول�م أالمحامين وفقا لما طرح من آراء أنه ال يحق للقاضي عادل عبد السالم نظر الدعوى طالم�ا تق�دم  ىرأكان  22

   .يفصل في طلب الرد
ل�م يب�ت و، 2011 ويولي� 25قررت المحكمة برئاسة عادل عبد الس�الم التأجي�ل لجلس�ة  2011 ويوني 26حد الضحايا رد المحكمة بجلسة أ يقرر محامعندما 

 .في طلب الرد
م�رور ش�هر دون الفص�ل ف�ي ل، ا عليه عقد الجلسة المحددة سلفا لعدة أسباب أهمها تجديد حبس المتهمين المحبوسين، وإال سوف يخلى سبيلهم ف�وراً مً ازكان ل

ح�ال القض�ية إل�ى ذات ال�دائرة الت�ي س�وف تنظ�ر قض�ية طلب الرد، وقد اس�تطاع أن يبتع�د ع�ن الفص�ل ف�ي القض�ية قب�ل أن يك�ون الس�بب قب�ول طل�ب رده، فأ
 مبارك.

والت�ي تنظ�ر قض�ية مب�ارك أيض�ا، تص�رف ب�ذكاء ق�انوني وتمس�ك  يرئيس الدائرة الخامسة جنايات  الت�ي أحيل�ت إليه�ا قض�ية الع�ادل ـ المستشار أحمد رفعت
 3642م�ع القض�ية رق�م  3/8/2011الجنائي�ة ش�مال الق�اهرة لنظره�ا بجلس�ة بمنطوق قرار القاضي عادل عبد السالم  جمعة بإحالة القض�ية لل�دائرة الخامس�ة 

 مع استمرار حبس المتهمين الخمس األول، ونبه على المتهمين السادس والسابع والمدعين بالحق المدني ودفاعهما. ،جنايات قصر النيل 2011لسنة 
جل�ب القض�ية  يخرى لتنظر مع قضية أخرى، لكن الضم يعنألى دائرة إينظرها  يالت بإحالة القضية االقاضى عادل عبد السالم له سلطة اصدار قرارً  مع أن

فه�ى مس�ألة من�وط به�ا ض�م القض�يتين.  ف�يون ل�ه أي ص�الحيات لى دائرة أخرى ال يكإيرأسها لتنظر االثنتين معا، وبإحالة القضية  التيلى الدائرة إاألخرى 
 ليها الدعوى.إحيلت أ يرئيس الدائرة الت
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مدني بمحكمة  52هو طلب دفاع الضحايا، لكن ما حدث من الدائرة  ،ن كان السبب في تعطيل المحاكمة هناإو
، فرغم أن القانون يقرر عطيلالتاستئناف القاهرة التي تنظر في طلب الرد هو خطأ جسيم تسبب في زيادة 

جلسة إلى ا شهور وتحديدً  ةخالل شهر فقد قامت الدائرة المذكورة بالتأجيل لمدة ثالثفي الفصل في طلب الرد 
، وبعد أن استشعرت الحرج لما قامت به من خطأ جسيم قررت التنحي، ونظرت طلب الرد 2011ديسمبر  26

 دائرة أخرى.

ين األصليتين، فما يحيث الجلسة المحددة من قبل لنظر الدعو 2011أكتوبر  30في خالل هذه الفترة جاء يوم 
 28جلسة إلى أن عقد الجلسة فقط لتجديد حبس المتهمين، وقرر التأجيل إال حمد رفعت أكان من المستشار 

 .2011ديسمبر 

ايا بعدم عن الضح آخر وقد تم الفصل في طلب الرد برفضه، كذلك في طلب المخاصمة الذى قدمه محامٍ 
، حيث توالت الجلسات 2011ديسمبر  28ا من القبول، ومن ثم تم استئناف سير المحاكمة مرة أخرى اعتبارً 

 .2012 ويوني 2وحجزت للحكم لجلسة  2012فبراير  22حتى قفل باب المرافعة في 
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 وحيثياتهالحكم 

 يحبيب العادلومبارك  يبة حسنبمعاقحكًما برئاسة أحمد رفعت أصدرت الدائرة الخامسة جنايات القاهرة 
 فيشروع القتل والجرائم القتل المقترن بجنايات  فيمن االتهام باالشتراك  مابالسجن المؤبد عما أسند إليه

مبارك  ضدبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة وقضت  .وبرأت باقي المتهمين من مساعدي العادلي .قتلال
المدة المسقطة للدعوى  يوجنحة قبولها بمض ،لنفوذ وتقديم عطيةاستعمال ا يجنايت فيوحسين سالم ونجليه 
 .الدعاوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بال مصاريف وأحالت .الجنائية

 قتل المتظاهرين: إدانة الرموز وبراءة المؤسسة األمنية

 فيإيجابية  ا عن اتيان أفعاالامتناعهما عمدً  ىعلاستندت حجة المحكمة في قرارها بالسجن المؤبد للمتهمين 
إصدار قرارات وأوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة بالحماية القانونية تقتضيها توقيتات واجبة 

 ا للدستور والقانون.لحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، طبقً اكل منهما 

حق المحكوم عليهما جميع عناصر الجرائم السلبية (االمتناع)،  فيحيثياتها أنه قد توافرت  وقالت المحكمة في
واعية، وترتب عنه نتائج إجرامية  إرادةوصدور فعل االمتناع عن  - داؤهأ اً يلزم قانونً  –حجام عن فعل من اإل

 بحق الضحايا.

لى إستند الحكم او قتل المتظاهرين، فين" وأشارت الستنادها لقيام المحكوم عليهما باالشتراك مع "مجهولي
تعرف الشريك، بأنه من يستمد صفته من فعل االشتراك الذى ارتكبه ومن قصده  يحكام محكمة النقض التأ

نما بالظروف إال يدرك بالحس الظاهر و يالجريمة، وأن قصد القتل أمر خف فيشريك  يأمنه ومن الجريمة، 
رواحهم. وسند ذلك أعليهم وإزهاق  ية تنم عن قصدهما قتل المجنالمحيطة بالدعوى، والظروف المحيط

عليهم. وقد  يصابة المجنإدى لوفاة وأاستخدام الفاعلين األصليين أسلحة نارية وخرطوش، قاتلة بطبيعتها، ما 
 جرامية بامتناعهما.لى هذه النتائج اإلإذهبت إرادة المتهمين 

 يلدتلزم مبارك والعا التيو القانونية ألك النصوص الدستورية وهنا تجدر اإلشارة لخلو حيثيات الحكم من ت
 رواح والممتلكات، وال تلزم غيرهما.فقط، بالحفاظ على أمن البالد واأل

 إلى عدة عناصر منها: العادليوقد استندت المحكمة في حكمها بتبرئة مساعدي 

ليها النيابة عند التدليل على قيام رجال إارتكنت  يأنها لم تطمئن لما ورد في أقوال المئات من الشهود والت -
ظروف  فيدالء بها اإل تم ن هذه األقوال قدأقتلهم. ورأت المحكمة  فيالشرطة بقتل المتظاهرين والشروع 

قرار النيابة العامة إغير طبيعية، أحاط بها غرض "الكيل والعدوان" لجهاز الشرطة بعينه. ذلك فضال عن 
أجنبية وقيام هذه العناصر بتنفيذ مخططاتها، لذلك التفتت المحكمة عنها  وجود عناصرببنص أمر اإلحالة 

 .اجميعً 
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عدم ضبط الفاعلين األصليين، حتى يمكن التأكد من ثبوت صلتهم بجهاز الشرطة، أو بالمتهمين، ومعرفة  -
 تحريضهم أو مساعدتهم من أجل ارتكاب جرائم القتل ضد المتظاهرين. في ندور المتهمي

أدلة مادية، تثبت أن الفاعلين األصليين هم ضباط وأفراد  أيلدعوى والمضبوطات من خلو أوراق ا -
ليها المحكمة، ما تم تقديمه للمحكمة خال من كتابات أو إالشرطة. وخلوها من  ذخائر معتبرة تطمئن 

 عالقتها ونسبتها جزماً ويقيناً إلى جهاز الشرطة. ىعالمات او أرقام أو بيانات تدلل عل

الفاعلون اق الدعوى من تسجيالت صوتية أو مرئية، تثبت أن ضباط وأفراد الشرطة هم خلو أور -
 ن. واألصلي

و السلكية، أو تسجيالت أو أاتصاالت سلكية  يخلو أوراق الدعوى والمضبوطات بها، من ضبط أ -
اً مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفوية لوجود اجتماعات تثبت قطع ن المذكورين اتفاق المتهمي ّيً

فيما بينهم، أو تحريضهم أو مساعدتهم آلخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة على ارتكاب جرائم القتل 
 ضد المتظاهرين.

لم يتم ضبطها  ي، التيثباته بدفاتر مخازن السالح لقطاعات األمن المركزإلى ما تم إلم تطمئن المحكمة  -
 عن خلو تلك الدفاتر ضافة، فضًال و اإلأبالحذف  هاب لتالعباوقت معاصر لألحداث مما يتيح فرصة  يف

من تعليمات أو توجيهات تدل داللة قاطعة على قيام ضباط وأفراد الشرطة بإطالق األعيرة النارية صوب 
 المتظاهرين.

عليهم، قد حدثت من أسلحة، أو  يخلو أوراق الدعوى من أدلة فنية قطعية، تثبت أن وفاة وإصابة المجن -
 ت الشرطة.سيارت لقوا

 التقارير الطبية، وإن كانت دليالً على حدوث اإلصابة، لكنها ال تصلح كدليل يحدد شخص مرتكبها. -

. يالعادل يحق معاون في، بينما ال يتوافر يحق المتهمين  مبارك والعادل فيال إإن فعل االمتناع ال يتوافر  -
مسئولية معاونيه التضامنية، التي تظهر إلى فقط عن األمن، ولم تشر  يلمسئولية العادلالمحكمة أشارت 

لهم. المحكمة ذكرت فقط أن المبرئين من مساعدي  الوظيفيبسندها في قرارات تعيينهم، وفي التوصيف 
مختلفة، بينما أسندت لمبارك والعادلي بحكم منصبهما ـ رئيس الجمهورية مراكز قانونية  فيالعادلي 

يد  فيقرار منفردين. معتبرة المتهمين ليسوا إال أدوات تنفيذ ـ أن لهما سلطة اتخاذ ال ووزير الداخلية
فرق بين القادر على منع الجريمة وإنجاء  يووفقا لرؤية المحكمة فإن الفقه االسالم مبارك والعادلي.

الجريمة ومعينا للجناة، وبين من  فيالمجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا 
عليهم من الهلكة فال مسئولية عليه إذا سكت وال يكلف هللا نفسا  يلى منع الجريمة أو إنجاء المجنلم يقدر ع

 إال وسعها.

 

لظن بوجود ميل لدى المحكمة لتبرئة جهاز إلى اوإجماالً، فإن الحيثيات بهذه الصورة التي هي عليها، تدفعنا 
مواجهة المؤسسة  فيلوراء إلى اهي خطوة . ويالعادل يالشرطة من قتل المتظاهرين، عبر تبرئة معاون

 رضاء للرأي العام دون المساس بالمؤسسة ذاتها.إاألمنية وتعكس الرغبة في االكتفاء بإدانة المتهمين األبرز 
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إدانة الشركاء من القادة، حتى توفر عناء  ىين األصليين مركزة جهدها علكذلك تركت النيابة العامة الفاعلو
وبمثل هذا  مة، تغطي عناصر الجريمة بكاملها.إدانة وافية للمحك أدلةحيصها، وتقديم البحث عن األدلة وتم

مع كل ما  -قدمتها النيابة العامة  يفعلت المحكمة، فلم تتفحص وتدقق هي األخرى فيما توافر من األدلة الت
دلة، ونظرت إلى من أجل تكوين عقيدتها. وكان مستغرباً أنها قد استبعدت كل األ -يشوبها من قصور وعوار

القضية بنظرة بعيدة. كأنما لخصت هدفها في إقرار العدالة بحق المسئولين األولين، رئيس الجمهورية ووزير 
ثبات كل دليل قدمته النيابة العامة لها، أو قال الداخلية. وسعت لتكييف االتهامات ضدهما، دون جهد معتبر إل

 يد العدالة. تصل إليهاالشرطة ورجال إدارة آلة القمع، أن بوجوده الضحايا ووفروه، فمنحت حماية لجهاز 

له أن يكون إليه، وبناء على األدلة المطروحة  ياقتناع القاضهو  المحاكمات الجنائية فياألصل صحيح أن 
، وله أن يضع ما يشاء منها. لكن إهدار كافة األدلة بين بوضوح عقيدة دليل أو قرينة يرتاح إليها يعقيدته من أ

 محكمة، المتمثلة في عدم إدانة جهاز الشرطة، فالتفتت عن كل دليل قد يدين هذا الجهاز.ال

، ومنها أقوال الشهود، واألحراز المادية من أسلحة عاليةالدعوى كان بها العديد من األدلة وقد أشرنا ألبرزها 
ن. كذلك هناك تقرير لجنة والمدعقدمتها النيابة العامة ووفر بعضها  يوذخائر، والمقاطع الفيلمية المصورة الت

الحقائق، وجميعها تشير لتورط رجال الشرطة في قتل المتظاهرين. أما عن التقارير الطبية فمن  يتقص
الضحية. أما  ىالمعروف أن مهمتها ليست إثبات كنه فاعل اإلصابة، بل بيان اإلصابة وكيفيتها وأثرها عل

 -وهذا غاية في الغرابة  – ي، الذيالمعمل الجنائ ىه فيقع علصابة ومعرفتاإلعبء تحديد نوع السالح محدث 
قامت  يليه النيابة العامة، للقيام بمسئوليته، ولم تعرض عليه األحراز، لتحديد هوية األسلحة التإلم تلجأ 

لفاعل إلى اقامت بتحريزها، وذلك للوصول  يو معرفة بصمة السالح من خالل الطلقات التأبتحريزها، 
 بعض. إلى األدلة مكملة بعضها، فياألصل

 تأو االلتفاتكوين عقيدتها، وحرية التعويل على دليل  فياستخدمت المحكمة كافة ما كفله لها القانون من حرية 
الجريمة. وكان مستغرباً وقد  فيعنه، أو حتى تجزئة الدليل، فقد عولت بمفهوم الشريك على أنه االشتراك 

مل بها مع معاوني العادلي. فنجد من بين تناقضات الحيثيات أن العديد من ساقت هذه القناعة، أنها لم تتعا
تدين مبارك والعادلي. فالفاعلون  اوني العادلي، قد التفتت عنها وهياألسباب التي ساقتها المحكمة لتبرئة مع

جد تسجيالت ال زالوا مجهولين في عرفها، ولم يتم التوصل إليهم، وال تو -بحسب عقيدة المحكمة  –األصليون 
صوتية أو مرئية، أو أي اتصاالت سلكية أو السلكية، أو أدلة مادية تشير لوجودهم، فقط تعول على ورود 

  .نتقارير بدخول مندسين، وأطراف أجنبية هي من قتلت المتظاهري

 استندت المحكمة في إدانتها على أقوال الشهود الرسميين الذين طلبت سماعهم وهم عمر سليمان، ومنصور
. وكونت عقيدتها بناء على هذا الدليل، لتثبت علمهما بالوقائع وجدي، والمشير طنطاوي العيسوي، ومحمود

أن أوراق القضية  يعليه نتائج إجرامية، وهو ما يعن ت، ترتبيلتدينهما لمسئوليتهما باالمتناع عن التزام قانون
المتهمين. تركت المحكمة كل عمل النيابة  د أي منجد بها دليل إدانة واحد ضكما قدمتها النيابة للمحكمة، ال يو

ال إ، ي، ولم تجد من أدلة إدانة مبارك والعادليالعادل يدليل يشير بإصبع اإلدانة لمعاون ىبرمته، ولم تقف عل
 .مام النيابةأم من غير من أدلى بشهادته هتاهذا الذي التقطته من شهود طلبت سماع شهاد
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بعدم وجود دليل باألوراق، يدعو للتساؤل لماذا لم تستجب المحكمة  يالعادل يوتعليل المحكمة براءة معاون
22Fلى النيابة إلطلبات دفاع الضحايا، وتعيد األوراق 

قيق معهم الوصول ، للتحقيق مع خصوم جدد من شأن التح23
مجرمين من فالت إيين، واستكمال األوراق، حتى يمكن استيفاء موجبات العدالة، وعدم السماح بللفاعلين األصل

، أن هذا يقع ألسباب عائدة إلى قصور في عمل النيابة وليس الستحالة الوصول للفاعلين ىالعقاب، والتنبه إل
 عدم الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. فيوهو ما يبين دور المحكمة السلبي 

 ، ومسئوليتهم عن االنفالت األمنيومعاونيه بالمال العام يضرار العادلإ

23Fومساعديه يت المحكمة العادلكما برأ

من تهمة اإلضرار بالمال العام، إذ لم يثبت للمحكمة أن المتهمين قد  24
أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة. 

 لحة قومية معتبرة.ضرار بمركز البالد االقتصادي، أو بمصكذلك خلت األوراق من تحديد ماهية األ

ن قوات الشرطة انسحبت من تلقاء نفسها. وهو قول مناقض لحيثيات الحكم على العادلي ومبارك. أوهذا يعنى  
حالة القوة القاهرة،  يها. وحتى فئأن قوات الشرطة صاحبة قرار، وال تأتمر بأوامر رؤسا ىويصور األمر عل

وقعوا  الإماتهم القانونية، ثم فقدوا السيطرة على األمر، أم ال. و هل أوفوا بأقصى التزاجب المساءلة أوًال فإنه ت
 تحت المساءلة. مختصر القول أن بين سطور هذا الحكم الكثير من الرغبة في تبرئة جهاز الشرطة.

 تصدير الغاز إلسرائيل بأسعار متدنيةالبراءة من اتهامات 

بأسعار متدنية. وذلك بغرض  ير الغاز إلسرائيلبرأت المحكمة مبارك فيما نسب إليه من اتهامات بشأن تصد
ح المتهم حسين سالم. ما نتج عنه إضرار بالمال العام. واستندت في ذلك إلى أقوال عمر سليمان الذى شهد ترب

عبر شركة شرق المتوسط  ،إلى دولة إسرائيل المصري الطبيعيتسعير تصدير الغاز  فيلم يتدخل  بأن مبارك
تعرض على  لمتفاصيل التعاقد واألسعار  . وأفاد أنيقوم بتحديد السعر هو هيئة البترولكان  الذيللغاز، وأن 

، كما يوجد باألوراق صورة ضوئية من خطاب منسوب لعاطف عبيد رئيس مجلس رئيس الجمهورية السابق
موجه لرئيس مجلس إدارة شركة شرق المتوسط للغاز، تضمن أن مجلس الوزراء قد  2000الوزراء عام 

 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي عن طريق الهيئة العامة للبترول. 2000سبتمبر  18ا بجلسة خذ قرارً ات

24Fوقد التفتت المحكمة عن كافة ما قدمته النيابة العامة من أدلة ضده

25. 

 : انقضاء التهمة بالتقادمقبول وأخذ عطية

بارك مقابل استغالل نفوذه لتخصيص م من خذ العطية من فيالت بشرم الشيخ سواءأأما فيما يخص قبول و
حسين سالم لقيامه بتقديم  وأخذها، مع علمهما باألمر، ألحسين سالم بسيناء، وقبول نجليه هذه العطية و أراٍض 

 يهذه العطية مقابل الحصول على منفعة، فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية استناداً لتقادمها بمض
 الجريمة. عشرة أعوام منذ تاريخ وقوع

                                                
 من قانون اإلجراءات الجنائية. 11ة الماد23
 ـ وقت األحداث. المركزيهذا االتهام لم ينسب ألحمد رمزي ـ رئيس قوات األمن 24
وزي��ر البت��رول األس��بق والم��تهم  يع��ام ض��د س��امح فهم�� 15بالس��جن المش��دد لم��دة  تحكم�� 2012يوني��و  28 ف��يج��دير بال��ذكر ان محكم��ة جناي��ات الق��اهرة 25

 .إلسرائيلة تصدير الغاز قضي فيالهارب حسين سالم 
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فلت من العقاب عن هذا الجرم بانقضاء المدة، رغم أنه لم ألقد استفاد حسين سالم من دفاع المتهمين اآلخرين، و
 .ايحضر أو يقدم دفاعً 

25Fنه قد مضى على ارتكابه مدة معينةإوالحقيقة أن الحكم ال ينكر بحال أنهم لم يرتكبوا الجرم، بل يقول 

26. 

القول بأن التقادم يبدأ من زوال الصفة أو الخروج من الخدمة بالنسبة  ولكن ارك،ا على مبأيضً ينطبق التقادم 
للموظف العام، ومن ثم تبدأ مدة العشر سنوات من يوم التنحي، غير صائب، فهذا األمر مقصور على جرائم 

 االختالس فقط، وهى لم تنسب إلى مبارك.

 لى المحكمة المختصةإإحالة الدعوى المدنية 

ن كان إضرار، وألحقهم من عما الدعوى المدنية المقامة من الضحايا، ابتغاء التعويض  فيلمحكمة لم تفصل ا
،  يترتب عليه قبول الدعوى المدنية، لثبوت الخطأ من جانب المتهمين يصدور حكم ضد مبارك والعادل

حالتها للمحكمة أيها، وال أن المحكمة لم تفصل فإ ايا، وثبوت عالقة السببية بينهما.والضرر الذى أصاب الضح
قيام دفاع الضحايا إلى ا المدنية المختصة، ربما هذا محاولة إلقصاء الضحايا من ساحة المحاكمة الجنائية، نظرً 

األمر،  فيهيئة المحكمة االبتعاد عن الفصل  أرادتوربما  .وتقديم طلب مخاصمة ضده ،من قبل يبرد القاض
 يدفع كافة التعويضات من المال الشخص يض، ألن قبوله يعنطلب هيئة قضايا الدولة بالتعويخصوًصا 
 للمتهمين.

 نقض الحكم

على أحكام البراءة وانقضاء على الشق المتعلق بإدانتهما، كما طعنت النيابة العامة ن االمدانن االمتهمطعن 
ين سالم في ورجل األعمال حس الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه عالء وجمال مبارك

موضوع  فيعطائها، وبراءة مبارك من اتهامه باستغالل النفوذ لتربيح الغير إبقبول عطية او الجوانب المتعلقة 
 بأسعار متدنية. تصدير الغاز إلى إسرائيل

االستدالل، ومخالفة الثابت  فيالتسبيب، والفساد  فيأسباب النقض الى قصور الحكم  فياستندت النيابة العامة 
للحكم إلى خطأ المحكمة  مانقضه في افقد استند والعادلي أما دفاع مبارك تطبيق القانون. فيوراق، والخطأ باأل
 تطبيق وتأويل القانون، كذلك الفساد في االستدالل والقصور في التسبيب،  واالخالل بحق الدفاع. في

تناقضات المحكمة  باإلضافة إلىات قيقالتحأهم أسباب الطعن بالنقض نتيجة لتقاعس النيابة العامة في وكانت 
  في حيثيات حكمها.

التفتت و ،لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت فيهاأن المحكمة إلى  استناداطعنت النيابة العامة في الحكم 
دفاتر مخازن السالح و وتقارير طبية تسجيالت مرئيةفي شكل شهادات و عن األدلة الموجودة باألوراق

 لو األوراق من األدلةخ أسباب الحكم بالبراءة إلى فيحيث استندت المحكمة ، األمن المركزيبقطاعات قوات 
طبقا  وذلك بالمخالفة لما هو ثابت باألوراق الفاعليين األصليين من رجال الشرطة، كوندليل على  ثبوتوعدم 

   .للنيابة العامة

                                                

 .الجنايات، والمغزى من التقادم استقرار األوضاع القانونية فيمن قانون العقوبات بعشر سنوات  15حددتها المادة 26
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التفتت عن شهادة أن المحمكمة العامة يابة قالت النتصدير الغاز إلسرائيل، القضية الخاصة ببخصوص أما 
مبارك في موضوع تصدير تدخل والتي أكدت أمام النيابة العامة التي سبقت شهادته في المحكمة عمر سليمان 

  .الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وتسعيره، وهى دليل هام من أدلة الثبوت

وهي لعطية من حسين سالم ونجليه جمال وعالء اما عن إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ مبارك 
يجب أن تحتسب مدة التقادم من قالت النيابة العامة في المذكرة التي تقدمت بها أنه ، فيالتال مجموعة من

 .الفيالت وليس تاريخ الحصول على الفيالتومستجدات الحصول على ملحقات الحق وهو تاريخ تاريخ 

الدفع استنادا إلى  طعنهما وجاء .عدم وجود اتهام موجه للفاعلين األصليين استغل دفاع مبارك والعادلي بينما
على أساس عدم تحريك الدعوى  تها،إلقاموجه ال أب ضمنيصدور أمر  قلسب ،بعدم قبول الدعوى الجنائية

 بمعنى ،تلوهى نيه الق ،و االشتراك فيهأوتمسك بانتفاء أهم أركان جناية القتل  .الجنائية ضد الفاعلين األصليين
سوى األفعال المادية للعناصر  يذكرحق مبارك، بل لم  فيالحكم لم يدلل على توافر نية القتل ف .هاق الروحزإ

 األجنبية الخارجة عن سيطرة مبارك. 

، أن الفاعلين األصليين من رجال الشرطةيقرر  دليل غيابعلى تأكيده  تناقض الحكم فيبالعادلي  دفاعتمسك 
أن نقض طعن بالسباب المن أ  واحًدا كانف .المتظاهرين إصابة" بقتل وم "عناصر مجهولةاتهافي وقت يقر 

في  على إتخاذ إجراءات لمنع العناصر اإلجرامية المندسة من قتل المتظاهرين، العادلي قدرةافترض قد الحكم 
  .حين لم يدلل على علمه بذلك

ى ية القرارات واألوامر والتعليمات التي كان علماه شابه القصور، إذ لم يبينأن الحكم  وأشارت الطعون
إذ  ،تناقض الحكمحجة  الطاعنون استغلكما  القتل.ممارسة إتخاذها لمنع هذه العناصر الخارجية من المدانين 

صابة قتل وإ فيببراءتهم من االشتراك قاضًيا خرين عن اآل طرحها التي هاذات، بالحيثيات والعادليأدان مبارك 
 المتظاهرين.

 اإلدانة لالشتراك فيأن  قائلين، االشتراكالمستندة لتهمة دانة اإل مبارك والعادليمحامو  دنق باإلضافة إلى ذلك،
راك ال إحجام عن إتيان أفعال إيجابية، رغم أن االشت أي ،إلى إتيان أفعال سلبية قد استندت قتل المتظاهرين

  عن أفعال إيجابية. ينتج أثره إال

 نتيجة ترديوقعت "، 2011يناير  25ثورة أن ما سطره الحكم عن أن  يرك والعادلاعتبر محامو مباو
صنع كل ذلك  العادلي، كذلك ما سطرته المحكمة من أن "وضاع وانتشار الفساد مما يعد معه مبارك مسئوًال األ

 بينما، حيادهم يقدح فيالمحكمة، شخصي وسياسي لقضاة  هو تعبير عن رأيإنما منصبه،  فيمن أجل البقاء 
 يمتنع على القضاة إبداء آرائهم السياسية، وفقا لقانون السلطة القضائية.

ميدان  في وحدها، وفيما وقع 2011يناير  28 – 25حيثياته قصر االتهام على الفترة من  فيالحكم  هذا
ولهذا . بالجمهورية تعدة محافظا في 2011يناير  31 – 25أمر اإلحالة الفترة من غطى التحرير، بينما 

 29الفترة من  فيقتلهم،  فيقتل المتظاهرين أو الشروع  إدانتهما عنبإظهار التناقض بين  المدانينتمسك دفاع 
منطوق الحكم  فييناير، وفى أماكن غير ميدان التحرير، مع العلم أن المحكمة بخالف الحيثيات قررت  31 –

 .وارد بأمر اإلحالةقتل المتظاهرين وفقا لل فيمعاقبتهما عن جريمة االشتراك 

عقد محكمة ارتأى وجوب ن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى، ويزل دفاع المتهملم يو
 وقت تحريك الدعوى الذى كان معطًال ، 1971وفقا لدستور  الداخلية خاصة لرئيس الجمهورية ووزير

 ضدهما.

غير ملزم للمحكمة، بعد تفنيدها لكل  ياستشار يرأ يوهي جهة تبد( نيابة النقض يالمذكرة برأ أوصت
بقبول الطعون  )كافة والنيابة العامة يالطعون المقدمة من مبارك والعادلبأسباب الطعن بالنقض الواردة 

للحكم فيها من جديد  ،وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة ،الحكمبنقض  يالمقدمة من مبارك والعادل
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 يالعادل يمساعدلن النيابة بالنقض واإلعادة بالنسبة لما قضى فيه من براءة قبول طع رأتكذلك  بدائرة أخرى.
  موضوع فيلتربيح الغير نقض الحكم فيما يخص اتهام مبارك باستغالل النفوذ  برفض كما رأت .الست

ن ، وكذلك الحال بالنسبة التهامه ونجليه بقبول واخذ عطية، واالتهام ضد حسيإلسرائيل المصريتصدير الغاز 
 سالم بتقديم عطية.

يوم حيث انعقدت  .طعون النقض جميعها برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمنالدائرة الجنائية "ب" وقد نظرت 
بقبول جميع الطعون  2013يناير  13وصدر الحكم يوم  أولى جلسات الطعن بالنقض. 2012ديسمبر  23

 .إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرىوالمقدمة إلى المحكمة 
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 : مخطط زمني لسير المحاكمة1ملحق 

 

 الحدث التاريخ

 

 2011فبراير  16

 

المتهم  ،جراءات التحقيق في قضية االنفالت األمني وقتل المتظاهرينإبدء النيابة العامة في 
 فيها وزير الداخلية وستة من معاونيه

 2011 فبراير 27

 

 قتل المتظاهرين فيبدء التحقيق مع حبيب العادلي 

جنايات  2011لسنة  1277إحالة قضية العادلي ومعاونيه لمحكمة الجنايات (في الدعوى رقم  2011رس ما 23
 قصر النيل)

  المظاهرات السلمية المطالبة بمحاكمة مباركاندالع  2011 ابريل 8

 بدء التحقيق مع مبارك 2011  إبريل 12

اً  2011إبريل  13 يوًماً، مع قرار إبقائه تحت الحراسة في  15لمدة قرار النائب العام بحبس مبارك احتياطّيً
 مستشفى شرم الشيخ الدولي لظروف مرضه

جنايات، برئاسة عادل عبد السالم  الرابعةبدء جلسات المحاكمة في قضية العادلي في الدائرة  2011 إبريل 26
 جمعة

 2011لسنة  3642ى رقم إحالة النيابة العامة قضية مبارك لمحكمة الجنايات في الدعو 2011مايو  24
 جنايات قصر النيل

القاضي عادل عبد السالم يتخذ قراًرا بإحالة قضية العادلي إلى الدائرة التي ستنظر محاكمة  2011يوليو  25
 مبارك

 بدء جلسات محاكمة مبارك في الدائرة الخامسة جنايات برئاسة أحمد رفعت 2011أغسطس  3

 قضية العادلي    فيجلسة فض األحراز  2011أغسطس  4
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 الحدث التاريخ

 ديهات وطلبات من الخصوم ياستكمال االطالع على األحراز من الـ س 2011أغسطس  14

 قرار ضم قضيتي العادلي ومبارك وإحالتهما للدائرة الخامسة جنايات 2011أغسطس  15

 المستشار أحمد رفعت يتخذ قراراً بوقف البث المباشر للمحاكمات 2011أغسطس  15

حسين سعيد محمد موسى، عماد البدري سعيد، باسم محمد صالح الدين : سماع أقوال الشهود 2011سبتمبر  5
 العطيفي، محمود جالل عبد الحميد

محمد عبد الحكيم محمد علي موسى، عبد الحميد إبراهيم راشد أبو سماع أقوال الشهود:                 2011سبتمبر  7
 اليزيد، طارق عبد المنعم عبد الحكيم

 

 عصام حسني عباس شوقي، حسن عبد الحميد أحمد فرجسماع أقوال الشهود:  2011سبتمبر  8

 

 كانت محددة لسماع أقوال المشير طنطاوي لكنه لم يحضر     2011سبتمبر  11

 سماع أقوال عمر سليمان   2011سبتمبر  13

 ابقسماع أقوال اللواء محمود العيسوي وزير الداخلية الس 2011سبتمبر  14

 سماع أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية األسبق 2011سبتمبر  15

 سماع أقوال المشير طنطاوي، ودفاع الضحايا بطلب رد المحكمة 2011سبتمبر  24

 طلب الرد  فيلم يفصل وتجديد حبس المتهمين،  2011أكتوبر  30

 أول جلسة بعد رفض طلب الرد  2011ديسمبر  28

 سماع طلبات الخصوم   2011يناير  2
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 الحدث التاريخ

 مرافعة النيابة 2011يناير  5 – 4 – 3

 مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني  2012يناير  10 – 9

17 – 18 – 19 – 21 – 22 
 يناير

 مرافعة دفاع مبارك ونجليه

23 – 24 – 26 – 28 – 29 
 2012يناير  30 –

 مرافعة دفاع العادلي

فبراير  1،2،5 –يناير  31
2012 

 مرافعة دفاع أحمد رمزي

 مرافعة دفاع عدلي فايد 2012فبراير  7 – 6

 مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن 2012فبراير  10 – 9 – 8

 مرافعة دفاع إسماعيل الشاعر  2012فبراير  14 – 13 – 12

 مرافعة دفاع أسامة المراسي 2012فبراير  15

 مرافعة دفاع عمر الفرماوي 2012فبراير  16

 سماع تعقيب المدعين بالحق المدني والنيابة العامة  2012براير ف 20

 سماع تعقيب دفاع المتهمين، وغلق باب المرافعات وحجز الدعوى للحكم 2012فبراير  22

 فيالحكم بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبراءة معاوني العادلي الستة  صدور  2012يونيو  2
 ن االتهام بقتل المتظاهري

لعالء وجمال ومبارك وحسين سالم، من االتهام بالحصول على  بالنسبةانقضاء الدعوى 
 المنفعة أو تقديم منفعة

براءة مبارك من االتهام باستغالل نفوذه من أجل تربيح حسين سالم بتصدير الغاز إلسرائيل 
 بأسعار متدنية مهدًرا المال العام
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 الحدث التاريخ

 الحكم بمحكمة النقضن في لطعاأسباب  مذكراتإيداع  2012 يويول 31

 ض الحكمأمام محكمة النقض للنظر في نقجلسة أول  2012 ديسمبر 23

 إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرىى المحكمة ور الحكم بقبول جميع الطعون المقدمة إلوصد 2013يناير  13
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 : المتهمون والتهم الموجهة إليهم2ملحق 

 جنايات  2011لسنة  1277الدعوى رقم 

 االتهامات الموجهة إليه المتهم/صفته

 األول:

حبي����������������ب إب����������������راهيم الع����������������ادلي                               
 وزير الداخلية السابق

يناير  25االشتراك في قتل عدد من المجني عليهم من المتظاهرين في  •
وما بعدها في عدد من مدن الجمهورية، مع سبق اإلصرار،  2011

 ة بالتسليحبطريق التحريض والمساعد

االشتراك في الشروع في قتل عدد من المجني عليهم من المتظاهرين في  •
وما بعدها في عدد من مدن الجمهورية، مع سبق  2011يناير  25

 اإلصرار، بطريق التحريض والمساعدة بالتسليح

التسبب (فيما عدا المتهم الثاني) في إلحاق الضرر الجسيم بأموال  •
ن بها، وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى ومصالح الجهة التي يعملو

 تلك الجهة، كونهم موظفين عموميين 

-  

 الثاني:

أحمد محم�د رم�زي عب�د الرش�يد مس�اعد 
وزي���ر الداخلي���ة ورئ���يس ق���وات األم���ن 

 المركزي السابق 

 الثالث:

ع����دلي مص����طفى عب����د ال����رحمن فاي�����د                
مس�����اعد أول وزي�����ر الداخلي�����ة وم�����دير 

 من العام السابقمصلحة األ

 الرابع:

حس����ن محم����د عب����د ال����رحمن يوس����ف              
مس����اعد أول وزي����ر الداخلي����ة ورئ����يس 

 جهاز مباحث أمن الدولة السابق

 الخامس:

إس���ماعيل محم���د عب���د الج���واد الش���اعر، 
 مدير أمن القاهرة السابق

يناير  25االشتراك في قتل عدد من المجني عليهم من المتظاهرين في  •
، مع سبق اإلصرار، بطريق في محافظة القاهرةوما بعدها  2011

 التحريض والمساعدة بالتسليح

االشتراك في الشروع في قتل عدد من المجني عليهم من المتظاهرين في  •
، مع سبق اإلصرار،  في محافظة القاهرةوما بعدها  2011يناير  25

 بطريق التحريض والمساعدة بالتسليح

 

 السادس:

س�����ماعيل المراس�����ي              أس�����امة يوس�����ف إ

في إلحاق الضرر الجسيم بأموال  -كونهم موظفين عموميين  -التسبب  •
ومصالح الجهة التي يعملون بها، وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى 



47  

 

مدير أمن الجيزة السابق وحالي�ا مس�اعد 
 الداخلية لشئون التدريب 

 تلك الجهة

 السابع:

                   ياوعم�����ر عب�����د العزي�����ز حس�����ن فرم�����
 أكتوبر  6مدير أمن 

في إلحاق الضرر الجسيم بأموال  -كونهم موظفين عموميين  -التسبب  •
ومصالح الجهة التي يعملون بها، وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى 

 تلك الجهة.

 

 جنايات قصر النيل 2011لسنة  3642الدعوى رقم 

 التهم الموجهة إليه المتهم/صفته

 األول:

 محمد حسني السيد مبارك

 رئيس جمهورية مصر العربية السابق

وزير الداخلية األس�بق  ياشتراكه بطريق االتفاق مع حبيب إبراهيم العادل •
ارتك�اب  ف�يالسابق إحالتهم للمحاكم�ة الجنائي�ة" "وبعض قيادات الشرطة 

جرائم القتل العمد مع سبق اإلص�رار، والمقت�رن بج�رائم القت�ل والش�روع 
ين�اير  25المظ�اهرات الس�لمية اعتب�ارا م�ن  فيقتل بعض المشاركين  في

 ، وذلك بطريق التحريضبمختلف محافظات الجمهورية 2011

ه رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفس�ه ولنجلي�ه ع�الء وجم�ال مب�ارك وصفب •
عطاي��ا ومن��افع عب��ارة ع��ن "قص��ر عل��ى مس��احة كبي��رة وأرب��ع ف��يالت 

ملي�ون جني�ه" بأثم�ان  40تص�ل قيمته�ا إل�ى وملحقاتها بمدينة شرم الش�يخ 
لدى السلطات المختصة، بأن مك�ن  الحقيقيصورية مقابل استغالل نفوذه 

المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات 
بلغ��ت مالي��ين األمت��ار المملوك��ة للدول��ة بمحافظ��ة جن��وب  األراض��يم��ن 

 .رم الشيخ السياحيمدينة ش فيا سيناء بالمناطق األكثر تميزً 

وبع�ض قي�ادات  فهم�ياالشتراك م�ع وزي�ر البت�رول األس�بق س�امح أيم�ن  •
ح�التهم للمحاكم��ة الجنائي��ة الس��ابق إوزارة البت�رول والم��تهم حس�ين س��الم، 

ارتك�اب جريم�ة تمك�ين حس�ين س�الم م�ن  في"باعتبارهم فاعلين أصليين" 
دوالر،  يالحصول على منافع وأرباح مالي�ة بغي�ر ح�ق تزي�د عل�ى ملي�ار

يمثله�ا، ورف�ع  الت�يللش�ركة  المص�ري الطبيع�يوذلك بإسناد شراء الغ�از 
قيمة أسهمها وتصديره ونقله إل�ى إس�رائيل بأس�عار متدني�ة أق�ل م�ن تكلف�ة 
إنتاج��ه، وبالمخاف��ة للقواع��د القانوني��ة واجب��ة التطبي��ق، م��ا أض��ر ب��أموال 

ميات الغ�از مليون دوالر تمثل قيمة الفرق بين سعر ك 714 بلغت(الدولة 
 )تم بيعها إلسرائيل وبين األسعار العالمي التي

الم��تهم األول ع��الء وجم��ال، مقاب��ل  يس��الفة البي��ان" لنجل��الرش��وة تق��ديم  • الثاني:
المتمي��زة  األراض��يتخص��يص مس��احات شاس��عة م��ن  ف��ياس��تغالل نف��وذه 
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 حسين سالم

 رجل أعمال

 .لشركاته بمدينة شرم الشي

 الثالث:

 سيدعالء محمد حسني ال

 رجل أعمال (نجل المتهم األول)

نف�وذه ل�دى لمقابل استغالل وال�ده الم�تهم األول  الرشوة المبينةقبول وأخذ  •
السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاس�عة م�ن 

 لشركات المتهم حسين سالم األراضي

 الرابع:

 جمال محمد حسني السيد

أم��ين لجن��ة السياس��ات ب��الحزب ال��وطني 
 ديمقراطي (نجل المتهم األول)ال

نف�وذه ل�دى لمقابل استغالل وال�ده الم�تهم األول  الرشوة المبينةقبول وأخذ  •
السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاس�عة م�ن 

 لشركات المتهم حسين سالم األراضي

 

 


