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 مصر: لجنة العفو الرئاسي بین نصوص القانون وآلیات التطبیق
 شریف هاللي

 مقدمة 
يتواصل ا�حديث حول دور �جنة العفو الرئا��ي، خاصة �عد أن أعيد تفعيل �شاطها �ش�ل مفا�� بتوجيھ رئا��ي 

السي��ي وعددا من   الفتاح  �� اجتماع ضم عبد  املا��ي،  إبر�ل   �� بإفطار األسرة املصر�ة والذي عقد  فيما س�ى 

وخالد داود، حيث أضيف عضو�ن جدد الوزراء و�عض قيادات أحزاب التيار الديمقراطي وم��م حمدين صبا��  

ا�حامي  العو��ي  الكرامة، وطارق  تيار  والقيادي بحزب  العاملة األسبق  القوى  وز�ر  أبو عيطة  ل�جنة وهما كمال 

 بالنقض. 

  �� ال�جنة وما يمكن أن تقدمھ من حلول لقضية ال�جناء السياسي�ن ا�ح�وم عل��م  وتجدد ا�حديث �شأن دور 

ية، ومدى االختصاص ا�حدود ل�جنة، وأن األجهزة األمنية �� الفاعل ا�حقيقي �� هذا قضايا ذات طبيعة سياس

 ا�جانب. 

أعداد  وتزايد  ا�حر�ات  ع��  املفروضة  للقيود  وجزئي  عالج مؤقت  تقديم  دورها  يتعدى  ال  ال�جنة  فإن  تقديرنا  و�� 

ت حقوقية، ف�ي ال �عا�ج املرض الف �ج�ن وفقا لتقديرا  60ال�جناء السياسي�ن �� مصر والذين يتعدى عددهم 

�ش�ل أسا��ي، والذي يتمثل �� التوسع �� ا�حبس االحتياطي، وا�حاكمات ا�جائرة ال�ي افتقدت مبادئ ا�حاكمة 

العادلة سواء ال�ي أجر�ت وفقا لقانون الطوارئ، أو وفق القضاء الطبي��، أو بموجب عشرات التشريعات املقيدة 

ل��ا الدستور وم��ا حر�ة الرأي والتعب�� وا�حق �� التجمع السل�ي، وا�حق �� التنظيم، ل�حر�ات األساسية ال�ي نص ع 

 وا�حق �� تداول املعلومات وا�حق �� ا�حاكمة العادلة وغ��ها.  

واألح�ام  املصري  والقانون  الدستور   �� الرئا��ي  العفو  مفهوم  البحثية  الورقة  هذه  تناقش  السياق،  هذا  و�� 

القضاء،    القضائية والفقهية، العفو �ش�ل قانو�ي وعالق��ا باستقالل  أداة  تقييم  النظر ا�ختلفة حول  ووجهات 

 واملفاهيم القانونية األخرى ال�ي تق��ب من هذا املفهوم، و�تم إصدارها من رئيس ا�جمهور�ة، أو وزارة الداخلية.  
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، و�� مرحل��ا الثانية من  2018ـ    2016مي  تتناول الورقة أيضا تقييم �جنة العفو الرئا��ي �� مرحل��ا األو�� ب�ن عا

ومدى فعالي��ا وما قامت بھ �� مراحلها   ، وتوصيفها القانو�ي وصالحيا��ا ا�ختلفة2022وح�ى أغسطس    2022إبر�ل  

 ا�ختلفة. 

املصر�ة واألح�ام  والقوان�ن  الدستور   �� العفو  األول: مفهوم  املبحث  املباحث،  �� عدد من  املوضوع  ونتناول هذا 

لقضائية، واملبحث الثا�ي: مفهوم العفو الرئا��ي واملفاهيم األخرى الشب��ة لھ �� القانون (اإلفراج الص��، اإلفراج ا

"بمرحلت��ا االثن�ن، املبحث    2016الشرطي، وقف العقو�ة أثناء حالة الطوارئ)، واملبحث الثالث: �شأة �جنة العفو "  

دو  (املعاي��،  العفو  �جنة  إش�اليات  واإلصالحات  الرا�ع:  العفو  �جنة  تقييم   �� ختامي:  ومبحث  األمن)،  أجهزة  ر 

 املطلو�ة 

ة   دســـتور والقوانین املصـــرـی ة يف اـل ث األول: مفهوم العفو عن العقوـب املبـح
 واألحکام القضائیة

معها،  و�تناسب  ا�جر�مة  عن  املسئول  ال�خص  ع��  القا��ي  بھ  و�حكم  املشرع،  يقرره  جنائي  جزاء   �� العقو�ة 

لها طا�ع اجتما�� عام ف�ي مقررة لصا�ح ا�جتمع الذي نالھ ضرر ا�جر�مة، وليست مقررة ملص�حة ا�ج�ي  والعقو�ة

عليھ أو  املضرور من ا�جر�مة، وقد حد القانون النيابة العامة كجهة أصيلة �� تحر�ك الدعوى العمومية وكجهة  

�� األصل ا�ختص بالن�ول عن حقھ هذا، و�تخذ أصيلة �� املطالبة بتنفيذ األح�ام ا�جنائية، وا�جتمع وحده هو  

 1هذا الن�ول صورة العفو عن العقو�ة، والتقادم الذي ينطوي ع�� نزول ضم�ي. 

شرعية    :العقو�ة  أوال  خصائص:  �عدة  العقو�ة  عل��م    وتتم��  للمح�وم  حقوقا  ـ  شك  بدون  ـ  العقو�ة  تمس  حيث 

وتقت��ي حماية هذه ا�حقوق عدم جواز املساس ��ا إال إذا نص عل��ا القانون، ع�� ذلك أول ما يجب أن تختص بھ 

،  العقو�ة �� خضوعها ملبدأ " شرعية ا�جرائم والعقو�ات" الذي يق��ي بأنھ " ال جر�مة وال عقو�ة إال بناء ع�� قانون" 

ثانيا : العقو�ة �خصية: بمع�ي أن العقو�ة ال يجب أال توقع إال ع�� من يثبت بالدليل املباشر أنھ قام بارت�اب الفعل  

 

، دار 2007األوىل  مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم قانون العقوبات/ القسم العام، النظرية العامة للعقوبة والتداب� االحرتازية (دراسة مقارنة)، الطبعة  ـ د.     1
 16النهضة العربية، القاهرة. ص 
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الذي يجرمھ القانون أو ساهم �� ارت�ابھ، فال يجوز أن يمتد العقاب إ�� أ�خاص ال تر�طهم با�جر�مة صفة و�ن 

و�ة عادلة: بمع�ي تناسب العقو�ة مع ا�جر�مة ال�ي أرتك��ا ا�جا�ي �انت هناك صفة ما تر�طهم با�جا�ي، ثالثا: العق

ح�ى تر��ي الشعور العام بالعدالة . ومقدار العقو�ة ونوعها ومن ثم تناس��ا، يختلف باختالف ا�جر�مة، و�توقف 

ارت�ا��ا.   ظروف  وهذارا�عاع��  ا�جنائي،  القانون  أمام  املساواة  ملبدأ  العقو�ة  تخضع  حيث  املساواة  �ع�ي   :  املبدأ 

املساواة ب�ن جميع األ�خاص �� توقيع العقو�ة، أيا �انت مراكزهم االجتماعية ولكن ال ينال من هذا املبدأ اختالف  

مقدار العقو�ة من �خص إ�� آخر إذا �ان ذلك يرجع إ�� اختالف الظروف املادية أو ال�خصية ل�ل جر�مة وفقا  

: قضائية خامساتتوافر ف��ا هذه الظروف يخضع مرتك��ا لذات العقو�ة.  ملبدا لزوم العقو�ات، وطاملا أن �ل جر�مة 

العقو�ة: أي ان ا�حكم ��ا ال ي�ون إال عن طر�ق حكم قضائي فتوقيع العقو�ة فيھ مساس بدون ش�ل بحر�ة الفرد، 

 ولذلك يتوقف توقيع العقو�ات املقررة بالقانون ع�� صدور حكم قضائي من ا�حكمة ا�ختصة.

لقانون عدة أسباب النقضاء العقو�ة وزوال اثارها وم��ا وفاة ا�ح�وم عليھ، تقادم العقو�ة، العفو عن  وتضمن ا

 العقو�ة. 

إ�� حق رئيس ا�جمهور�ة �� إصدار قرارات   2014من الدستور املصري الصادر عام    155من جانب آخر، نصت املادة  

بقيد هو اخذ رأي مجلس الوزراء. كما أشارت إ�� نوع�ن عفو عن العقو�ة أو تخفيفها، ولم تقيد هذه السلطة إال  

من العفو أولهما (العفو عن العقو�ة) وهو يخص حاالت �عي��ا، و (العفو الشامل)، وال يجوز إصداره إال بقانون 

 يقر بموافق اغلبية أعضاء مجلس النواب. 

مح�وم عل��م أو م��م�ن �� نوع مع�ن من ا�جرائم محدد موضوعيا أو زمنيا، ولضمان عدم وهو يصدر بالعفو عن  

انفراد رأس السلطة التنفيذية بمثل تلك السلطة املطلقة، نظرًا لألثر البالغ ملثل تلك القرارات. اش��ط الدستور 

ومو  ا�جزئي،  العفو  بقرارات  يتعلق  فيما  الوزراء  مجلس  رأي  �أخذ  اإلجراءات  العفو �عض  حالة   �� ال��ملان  افقة 

 الشامل. 

 العفو في الدساتير المصرية:  

نصت الدسات�� املصر�ة املتعاقبة ع�� اختالفها ع�� حق رأس الدولة �� إصدار قرارات العفو و�عضها أقتصر ع��  

عد أخذ ) ع�� حق رئيس ا�جمهور�ة �155�� املادة ( 2014العفو الشامل، حيث نص الدستور املصري الصادر عام 
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رأى مجلس الوزراء العفو عن العقو�ة، أو تخفيفها. وال ي�ون العفو الشامل إال بقانون، ُيقر بموافقة أغلبية أعضاء  

اخذ رأي مجلس القضاء األع�� والذي يصدر رأيھ    1958مجلس النواب. بينما أوجب الدستور الفر���ي الصادر عام  

 بناء ع�� توصية من وز�ر العدل. 

ھ دو�� ليون إ�� أن العفو عن العقو�ة ذو طبيعة إدار�ة أك�� منھ طبيعة قضائية، ل�ون العفو ��  وقد ذهب الفقي

ذاتھ هو قرار أو عمل إداري، ذلك ل�ون ا�حاكم ح�ن إصداره لقرار العفو لم يكن يقصد التدخل �� عمل قانو�ي أو 

 2.قضائي

ا�جمهور�ة �� العفو عن العقو�ة أو تخفيفها، وال ) ع�� إعطاء ا�حق لرئيس  149�� املادة (  2012كما أكد دستور  

ي�ون العفو الشامل اال بقانون. ولم يقيد استخدام هذا ا�حق بضرورة أخذ رأي مجلس الوزراء، وهو ذات النص 

�عدم اإلشارة إ�� �ون ذلك “حقا" لرئيس ا�جمهور�ة أي االقتصار ع��    1971) من دستور  149الذي جاء �� املادة (

 . 2012لرئيس ا�جمهور�ة العفو عن العقو�ة، و�لمة حق هنا لم تذكر ايضا �� نص دستور  إعطاء ا�حق

) املادة   �� جاء  ما  نحو  ع��  املضمون  بنفس  النص  ذات  تقر�با  دستور  127وورد  من  �سيط   1964)  اختالف  مع 

 باستخدام �لمة "تخفيض" بدال من تخفيف العقو�ة. 

) ال�ي أعطت ا�حق لرئيس ا�جمهور�ة �� العفو عن العقو�ة 141املادة(  ��   1956ودستور    1964و�تطابق نصا دستور  

 أو تخفيضها، اما العفو الشامل فال ي�ون إال بقانون.  

ع�� " العفو الشامل ال ي�ون   141فأقتصر ع�� ذكر " العفو الشامل " فقط، حيث نصت املادة    1930أما دستور  

، أو من يملك حق العفو، ولكنھ ضمنيا �ان يتم استخدام هذا ا�حق اال بقانون" ولم �شر إ�� حق العفو عن العقو�ة

 . 1923من دستور  152من حق امللك، باملشاركة مع رئيس الوزراء، وهو ذات النص �عينھ الوارد �� املادة 

أعمال  ومن  ا�جمهور�ة  رئيس  اختصاصات  من  العفو  قرارات  �عد  والدستور�ة  القانونية  النظر  وجهة  وحسب 

بينما أكدت عدد من أح�ام ا�حاكم أن القضاء هو الذي يحدد طبيعة هذه األعمال، حيث أن التعر�ف السيادة،  

 

فة واإلعالم " دام، القاهرة،يونيوطارق عبد العال: العفو عن العقوبة ب� املرشع والسلطة التنفيذية، مركز التنمية والثقا 2 2022.   
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الفق�ي لها هو (أعمال ا�ح�ومة والسلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم ال سلطة إدارة) وليس هناك حصر ألعمال 

ة �� وقت ما، قد ي�ون من أعمال السيادة، فضال عن ذلك فإن هذه األعمال متغ��ة، وما �ان من أعمال السياد

 اإلدارة �� وقت آخر. 

فأعمال السيادة �� بطبيع��ا أعمال إدار�ة وال تختلف �� ش�لها عن أي عمل اداري ولك��ا تخرج عن والية القضاء  

السلطة   يد   �� خط��ا  سالحا  السيادة  أعمال  �عت��  لذا  القضائية،  الرقابة  عن  �عيدة  وتصبح  و�عو�ضا  إلغاءا 

يذية ��دد حقوق االفراد وحر�ا��م. ولذا فقد اج��د الفقھ �� وضع معيار منضبطا للتفرقة ب�ن أعمال السيادة  التنف

 واألعمال اإلدار�ة، وأهم هذه املعاي�� معيار الباعث السيا��ي، معيار طبيعة العمل، ومعيار القائمة القضائية. 

من    74رة من رئيس ا�جمهور�ة تطبيقا لنص املادة  حيث أسبغ مجلس الدولة املصري رقابتھ ع�� القرارات الصاد

ذات   وهذا  لھ،  ممنوح  دستوري  تفو�ض  بموجب  ا�جمهور�ة  رئيس  من  صادرة  قرارات  �و��ا  من  بالرغم  الدستور 

 3االتجاه الذي تبنتھ ا�حكمة الدستور�ة العليا �� أح�امها املتتا�عة . 

�ح�وم عل��م �عقو�ة، �� سلطة بدورها استثنائية ملعا�جة  و�رى آخرون أن سلطة رئيس ا�جمهور�ة �� اإلفراج عن ا

ظروف خاصة �� حاالت خاصة ال يتصور أن ت�ون كث��ة أو متكررة، فإذا شاعت وتكررت حاالت اإلفراج عن ا�ح�وم 

 4عل��م فال بد أن تث�� التساؤالت حول م��رات واستقاللية األح�ام القضائية. 

ر فقد يختار رئيس ا�جمهور�ة املعفى ع��م وفقا العتبارات �حية، أو إ�سانية، أو  وليس هناك شروط معينة لالختيا

وفقا للمص�حة العامة، أو العتبارات تخص العالقات بالدول األجنبية، أو قد يرى أن هناك تجاوزا �� معاقبة البعض 

طاء القضائية ال�ي قد �شوب كما أن العفو �� �عض األحوال �عت�� وسيلة لت�حيح األخ فيصدر قرارا بالعفو ع��م.

�عض األح�ام وال�ي ال سبيل إلصالحها �عد أن يصبح ا�حكم ��ائيا و�اتا، كما أنھ يمثل وسيلة لتجنب تنفيذ األح�ام 

القاسية والشديدة �أح�ام اإلعدام أو األح�ام طو�لة املدة، كما أنھ بمثابة طر�ق لتجنب اكتظاظ ال�جون وعدم 

لدان لتنفيذ السياسة ا�جنائية ا�حديثة و�صالح أحوال امل�جون�ن.  ولرئيس ا�جمهور�ة  صالحي��ا �� كث�� من الب

 

 قضائية عليا  58لسنة   13907تقرير هيئة مفويض الدولة يف الطعن رقم   3
 2022مايو   08محمد نور فرحات: إفراج بالقطارة... تقرير صحفي (العفو الرئايس استنسايب يف مرص)، جريدة العريب الجديد،د.   4

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 6 of 59 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 26, 2022      

سلطة تقدير�ة �� منح حق العفو تقوده بالطبع اعتبارات املص�حة العامة، وعادة فإن أسباب العفو ترجع إ�� حسن  

ترجع إ�� الرغبة �� اصالح خطأ   س�� وسلوك ا�ح�وم عليھ أو تو�تھ اإليجابية أو حالتھ العائلية وال�حية، كما قد 

 قضائي.

باتا، أما قبل ذلك فالفرض أن ا�حكم حينئذ قابل  فاألصل �� العفو أال يصدر إال �عد أن ي�ون ا�حكم قد صار 

للتعديل أو اإللغاء إذ ما زالت مفتوحة امامھ طرق الطعن ا�ختلفة، فال�خص الصادر عليھ حكم غيا�ي أو ا�ح�وم 

 لطعن �� ا�حكم بطر�ق االستئناف أو النقض ال يحق لھ طلب العفو. عليھ الذي يمكنھ ا

وا�حق أن العفو يف��ض استخدامھ �عد ا�حكم �عقو�ة معينة، ولم �ش��ط القانون أن ي�ون ا�حكم بالعقو�ة باتا،   

بدء تنفيذ  حيث أن القاعدة �� بدء تنفيذ ا�حكم م�ى صار ��ائيا، من ثم جاز املطالبة بالعفو أو التصر�ح بھ فور  

 العقو�ة وقبل ص��ورة ا�حكم باتا، حيث ال مقت��ى للتقييد بالنصوص القانونية طاملا لم �ش��ط املشرع ذلك .

من الدستور نوع�ن من قرارات العفو عن ا�ح�وم عل��م، وهما العفو عن العقو�ة، والعفو   155وقد حددت املادة  

العفو عن العقو�ة، وقرارات العفو الشامل، و�ل العوامل الشامل، وفرض قانون العقو�ات ضوابط لتطبيق قرار  

 ال�ي يجب أن تتوافر ف��ما ح�ى يتم تنفيذهما. 

 أوال: العفو عن العقوبة:  

) حيث عرض 78ـ    74تناول قانون العقو�ات قرار العفو عن العقو�ة ضمن نص الباب ا�حادي عشر �� املواد من (

 عن العقو�ة والعفو الشامل مش��ا إ�� عدد من املبادئ أهمها: عددا من التفاصيل ا�خاصة بأح�ام العفو 

قضائي،   بحكم  إدانتھ  تمت  ملن  ا�جمهور�ة  رئيس  من  و�صدر  قانون،  لصدوره  �ش��ط  ال  العقو�ة  عن  العفو  أن  ـ 

يتم  و�صدر قرار العفو عن العقو�ة ا�ح�وم ��ا، إما بإسقاطها �لها، أو �عضها، أو إبدالها �عقو�ة أخف م��ا، �أن  

 )  74تخفيف العقو�ة ع�� ا�ح�وم عليھ باإلعدام إ�� عقو�ة ال�جن املؤ�د. (م 

أو وضع  الوظيفة  العزل من  التبعية لألح�ام، مثل  العقو�ات  العقو�ة ع�� إسقاط  العفو عن  و�ذا لم ينص قرار 

عدام أو ال�جن أو ا�ح�وم عليھ تحت املراقبة الشرطية، فإن العفو عن العقو�ة سواء �انت بإسقاط عقو�ة اإل 

 ا�حبس أو بتخفيضها ال �شمل تلك العقو�ات التبعية وال يز�ل آثارها ما لم يذكر ذلك صراحة �� قرار العفو.
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والعقو�ات التبعية املقصودة �� قانون العقو�ات ع�� سبيل املثال ��: العزل من الوظائف األم��ية، وكذلك وضع 

 ). 25� بأي رتبة أو نيشان. املادة(ا�ح�وم تحت مراقبة البوليس، ومنع التح�

: "إذا صدر العفو بإبدال العقو�ة بأخف م��ا تبدل عقو�ة اإلعدام �عقو�ة ال�جن املؤ�د، و�ذا عفي  75ووفقا للمادة   

البوليس مدة خمس سن�ن بدلت عقو�تھ وجب وضعھ حتمًا تحت مراقبة  أو  املؤ�د  بال�جن   ،عن مح�وم عليھ 

واملزايا والعفو   ا�حقوق  من  ا�حرمان  �شمل  ال  ل�جنايات  املقررة  العقو�ات  من  �انت  إن  إبدالها  أو  العقو�ة  عن 

القانون،  �� الفقرات األو�� والثانية وا�خامسة والسادسة من املادة ا�خامسة والعشر�ن من هذا  املنصوص ع��ا 

 وهذا �لھ إذا لم ينص �� العفو ع�� خالف ذلك".  

ع�� أن من حق ألي �خص    4�� املادة السادسة، فقرة    لدو�� ا�خاص با�حقوق املدنية والسياسيةالعهد اـ كما نص  

حكم عليھ باإلعدام التماس العفو ا�خاص أو إبدال العقو�ة، و�جوز منح العفو العام أو العفو ا�خاص أو إبدال 

 عقو�ة اإلعدام �� جميع ا�حاالت. 

لب من ا�ح�وم عليھ، عادة، كما يمكن أن يمنح العفو دون أن يقدم يصدر العفو من رئيس ا�جمهور�ة بناء ع�� ط

ا�ح�وم عليھ طلبا بھ، وليس لھ أن يرفضھ حينئذ ألن تنفيذ العقو�ات او عدم تنفيذها ليس من حقوق ا�ح�وم  

 عليھ، بل من حقوق ا�جتمع. 

عادة إجراء فردي، و�س�ي أو خاص بمح�وم مع�ن، غ�� انھ قد يمنح رئيس الدولة أحيانا "  ـ والعفو عن العقو�ة،  

عفوا جماعيا" أي ينصرف إ�� مجموعة من ا�ح�وم عل��م، وذلك ما قد يحدث �� املناسبات واألعياد الوطنية املهمة، 

ا��ا ال انتقد الفقھ املقارن هذه الصورة األخ��ة من صور العفو ع�� أساس  ال�ي بررت حق وقد   تتفق مع األسس 

 العفو، كما أ��ا قد تضر با�ح�وم عل��م ذا��م إذ يفرج ع��م فجأة وقبل تمام تأهيلهم للعودة إ�� ا�حياة  �� ا�جتمع.

والعفو قد ينصب ع�� إعفاء ا�ح�وم عليھ من العقو�ة األصلية �لها، سواء �انت مقررة ل�جنايات أو ل�جنح، بما �� 

، كما قد يقتصر ع�� اإلبراء ع�� جزء م��ا ويس�ى حينئذ " العفو ا�جزئي" ,قد يصر العفو ع�� تخفيف  ذلك الغرامة
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العقو�ة بإبدالها بأخرى أخف، �أن يبدل عقو�ة ال�جن املؤ�د بال�جن املشدد أو بال�جن أو با�حبس، فليس بالزم 

 5ح�وم ��ا .أن ت�ون العقو�ة ا�خففة �� التالية مباشرة �� الدرجة للعقو�ة ا� 

وسبق أن صدرت آالف من قرارات العفو من رؤساء ا�جمهور�ة السابق�ن ع�� اختالف ف��ا��م الزمنية وم��ا ع�� 

 سبيل املثال: 

��ا ع�� ا�ح�وم عليھ/حسام   2011لسنة    178قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  ـ   العقو�ة ال�جن املق��ي  بالعفو عن 

إبر�ل   27جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وذلك بتار�خ    2021لسنة    957مؤ�س محمد سعد �� القضية رقم  

2022 . 

بالعفو عن عقو�ة ا�حبس املق��ي ��ا ع�� ا�ح�وم عليھ إبراهيم السيد   2008لسنة    297ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  

وصدر القرار جنح مستأنف وسط القاهرة،    2008لسنة    2369ابراهيم عي��ى(ال�حفي املعروف) �� القضية رقم  

 .  2008أكتو�ر  6بتار�خ 

بالعفو عن با�� العقو�ات السالبة ل�حر�ة ا�ح�وم ��ا �� القضية رقم   1995لسنة    147ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  

 .  1995أكتو�ر  26ضد الرائد محمود رؤوف أبو السعود، وذلك بتار�خ  1993ك�� شمال ا�ج��ة لسنة  473

بالعفو عن العقو�ات ا�ح�وم ��ا ع�� املواطن�ن من أبناء قبائل العبايدة   1985لسنة    26م  ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة رق

بالعفو عن   القرار  التجنيد، وصدر  التخلف عن  �� جرائم  بجنح   23والبشار�ة  �� قضايا مختلفة  مح�وما عليھ، 

 .1986يناير 30عسكر�ة قنا، أسيوط، الغردقة) بتار�خ 

  357بالعفو عن العقو�ات املالية ا�ح�وم ��ا ع�� امل��م�ن �� القضية رقم    1983لسنة    5ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  

 .1983يناير  9جنايات عسكر�ة شرق القاهرة، وا�ح�وم عل��م �لهم عسكر��ن من رتبة نقيب، وصدر بتار�خ  82/

 

  244ـ د. مدحت محمد عبد العزيز مرجع سبق ذكره،  ص   5
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ة قانونا عن محمدي محمود بالعفو عن عقو�ة مراقبة الشرطة املقرر   1975لسنة    48ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  

يناير   15، وصدر القرار ��  1965أمن الدولة العليا لسنة    12إسماعيل فرج، املفرج عنھ �� القضية االخوانية رقم  

1975 . 

بالعفو عن با�� عقو�ة فر�ق من ا�ح�وم عل��م اب��اجا �عيد إعالن    1956للسنة    1ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة بقانون رقم  

يناير سنة   16أعفى القرار عن با�� مدة العقو�ة املق��ي ��ا بالنسبة إ�� ا�ح�وم عل��م لغاية يوم  الدستور. حيث  

بالئحة   1949لسنة    180من املرسوم بقانون رقم    73الذين تتوافر ف��م الشروط املنصوص عل��ا �� املدة    1956

ا�جنائية وذلك إذا �ان الشرط ا�خاص من قانون اإلجراءات    73ال�جون .، والشروط  املنصوص عل��ا �� املادة  

)  1956يونيو  30لغاية  1956يناير  16بتمضية ثالثة ار�اع مدة العقو�ة �� ال�جن يتوافر �� حقهم خالل املدة من 

  18وصدر القرار بتوقيع رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر، وتوقيع با�� الوزراء �� الدولة، صدر القرار بتار�خ  

 .  1956يناير 

بالعفو عن اآلثار ا�جنائية امل��تبة ع�� العقو�ة ا�ح�وم ��ا ع�� محمد ع�� إبراهيم    1950لسنة    3ـ أمر مل�ي رقم  

، وصادر من فاروق األول ملك مصر، �عد االطالع ع�� املادة  1933مركز أسيوط سنة    311أفندي �� ا�جناية رقم  

 . 1950يناير  11ألمر بتار�خ من قانون العقو�ات وصدر ا 74من الدستور، املادة  43

��ا �� سنة    1950لسنة    61ـ أمر مل�ي رقم   امل��تبة ع�� العقو�ة ا�ح�وم  "    1945بالعفو عن اآلثار ا�جنائية  ع�� 

د�سم��   5. وصدر القرار �� تار�خ  1945السيدة ز�نب سنة    431محمد عبد القادر حمزة أفندي"، �� ا�جناية رقم  

1950 . 

  ٢٥يناير، عفو    ٢٥صدر رئيس ا�جمهور�ة قرارات العفو �� املناسبات واألعياد الرسمية مثل: عفو  وجرت العادة أن ي

أكتو�ر. وت�ون وفقا لقوائم   ٦يوليو، عفو    ٢٣يونيو، عفو    ٣٠إبر�ل، عفو عيد الفطر، عفو عيد األض��، عفو  

شرطي املنصوص عل��ا �� قانون تحددها مص�حة ال�جون بقرار من رئيس ا�جمهور�ة تتوفر ف��ا شروط اإلفراج ال

  ال�جون.
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 قطاع ال�جون رهن قرار الداخلية  

وقطاع ال�جون ينفذ قرار العفو، �عد قرار من وز�ر الداخلية، واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب  

 ضباطا تضم يوال� ال�جون  مص�حة من  �جنة �شكيل يتم وذلك يتم إرسالھ إ�� رئاسة ا�جمهور�ة للتصديق عليھ،  

، واألموال العامة، لفحص ملفات الن�الء �ل ع�� حدة، لتحديد مستحقي  الدولة وأمن  العام، �األمن  اإلدارات من 

 العفو ثم يطبق القرار، و�تم متا�ع��م �عد ذلك �ل �� الدائرة أو القسم التا�ع لھ. 

 ثانيا: العفو الشامل:  

والدسات�� املصر�ة السابقة ال يصدر العفو الشامل اال بقانون ُيقر بموافقة أغلبية حسب نص الدستور املصري  

ــ من   76أعضاء مجلس النواب، كما أن العفو الشامل �شمل امل��م�ن قبل صدور حكم قضائي طبقا لنص املادة ــ  

ا إجراءات   �� الس��  يوقف  أو  يمنع  الشامل  العفو  أن"  ع��  أكدت  وال�ي  العقو�ات  حكم  قانون  يمحو  أو  لدعوى 

 اإلدانة».  

هو تجر�د للفعل من الصفة االجرامية بحيث يص�� لھ حكم األفعال ال�ي لم يحرمها الشارع أصال. و�موجب العفو 

تحر�ك   يمتنع  أو  ا�جنائية  الدعوى   �� الس��  يمتنع  حكم  صدر  قد  يكن  لم  و�ذا  ل�حكم،  أثر  �ل  يزول  الشامل 

اذن   هو  الشامل  فالعفو  من  إجراءا��ا،  فهو  لذا  العفو،  عليھ  انصل  فيما  القانون  لنص  �عطيل  او  وقف  بمثابة 

 اختصاص السلطة التشريعية ا�ختصة بوضع القوان�ن.

و�تم�� العفو الشامل بطا�ع موضو��، فهو ينص ع�� جر�مة أو مجموعة من ا�جرائم ف��يل رك��ا الشر�� من ثم  

 �ستفيد منھ جميع املساهم�ن ف��ا. 

صالھ بالنظام العام اذ يقوم ع�� اعتبارات مستمدة من مص�حة ا�جتمع، ومن ثم ال يجوز للمح�وم وهو يتم�� بات 

 عليھ رفضھ. 

و�تم�� �عد ذلك بطا�عھ ا�جنائي فأثاره تقتصر ع�� الصفة االجرامية للفعل، ويع�ي ذلك انھ ال شأن لھ بجوانب 

 .  الفعل األخرى، إال إذا نص قانون العفو الشامل ع�� غ�� ذلك
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و�� ال��اية يتم�� بأثر رج�� �عود إ�� وقت ارت�اب الفعل و�ناء عليھ يف��ض انھ لم ت�ون لهذا الفعل منذ �حظة ارت�ابھ 

 صفة إجرامية فقط.   

و�تم بموجبھ اإلفراج عن ا�حبوس�ن احتياطيا ع�� ذمة تحقيقات النيابة أو ا�حاكمة، و�مكن للمحبوس احتياطيًا   

 الشامل سواء قبل احالة قضيتھ للمحاكمة أو �عد احال��ا وقبل صدور ا�حكم ف��ا.  أن �ستفيد من العفو

محل   فال  بالفعل  تحقق  واق��  وضع  فذلك  صدوره  قبل  تم  الذي  العقا�ي  التنفيذ  ع��  الشامل  للعفو  تأث��  وال 

 6للمساس بھ و�ان وقت إجراءه مطابقا للقانون.  

أن يطالب بتعو�ض عن األضرار ال�ي اصابتھ بتنفيذ العقو�ة السالبة تطبيقا لذلك، فإنھ ال يجوز للمح�وم عليھ  

 ل�حر�ة فيھ قبل صدور قانون العفو الشامل. 

عن العقو�ة إال �� عند وجود حالة تتوفر ف��ا ظروف سياسية واجتماعية معينة، ال ي��ر توقيع  وال ي�ون العفو العام  

هذا العفو العتبارات �خصية أو تحقيقا للمجاملة الفردية للمح�وم عليھ أو للدولة ال�ي ينت�ي إل��ا، فوفقا للقانون 

يناير بالعفو الشامل    25�� أعقاب ثورة    العفو سلطة رئاسية �س��دف تحقيق مص�حة عامة مهمة للبالد. كما حدث

 الذي أصدره الرئيس محمد مر��ي وق��ا. 

ــ   املادة  لنص  خالل    156وطبقا  عل��ا  واملوافقة  الشامل ومناقش��ا  العفو  بأنھ يجب عرض قرارات  الدستور  ــ من 

ولم   عرضت  إذا  أو  وتناقش  �عرض  لم  فإذا  ا�جديد،  النواب  مجلس  ا�عقاد  من  يوما  عشر  مجلس خمسة  يقرها 

النواب زال بأثر رج�� ما �ان لها من قوة القانون، إال إذا رأى ا�جلس اعتماد نفاذها �� الف��ة السابقة، أو �سو�ة ما 

ترتب عل��ا من آثار. وهناك شرط قانو�ي يجب توافره ليمنح امل�جون عفوا عن العقو�ة وهو أن ي�ون امل��م حاصال  

 .  ع�� حكم بات ال يجوز الطعن عليھ

 

   257املرجع السابق، ص    6
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النواب، و�محو ُحكم اإلدانة ب�ل  و��ون العفو الشامل بقانون صادر من رئيس ا�جمهور�ة و�وافق عليھ مجلس 

 تبعياتھ و�مكنھ كذلك منع أو وقف الس�� �� الدعوى أمام ا�حاكم.

ما    و�مكن أن �شمل قرار العفو الشامل ا�حبوس�ن احتياطيا كما سبق القول �� حالة إصدار قانون جديد "يبيح

 �ان ُمجرمًا" و�التا�� ُيخ�� سبيلهم لزوال أسباب ا�حبس.

و�قتصر العفو الشامل ع�� العقو�ات، فهو ال يمنع من تنفيذ املصادرة ا�ح�وم ��ا وال يمس ا�حقوق املدنية أو  

 ذكر.التعو�ضات ال�ي حكم ��ا ملن أصابھ ضرر من ا�جر�مة، وذلك وفقًا للفقرة الثانية من نص املادة سالفة ال

 وهناك عدة أمثلة �حاالت العفو الشامل �� تار�خ مصر أهمها: 

بالقانون رقم  1 أثناء ثورة    2012لسنة    89ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة  املرتكبة  الشامل عن �عض ا�جرائم    25بالعفو 

ارتك ال�ي  ف��ا  والشروع  وا�جنح  ا�جنايات  عن  شامال  عفوا  �عفي  فيھ،  األو��  املادة  تنص  والذي  ��دف يناير،  بت 

املدة من    �� أهدافها  الثورة وتحقيق  القتل   2012يونيو سنة    30ح�ى    2011يناير    25مناصرة  فيما عدا جنايات 

 العمد.  

 ويشمل هذا العفو ا�ح�وم عل��م أو امل��م�ن الذين لم تزل قضاياهم �� دور التحقيق أو أمام ا�حاكم بأنواعها. 

ئب العام واملد�� العام العسكري �� جر�دة الوقائع املصر�ة خالل شهر من  وتنص املادة الثانية ع�� أن ينشر النا

 نفاذ هذا القانون كشفا بأسماء من شملهم العفو. 

مواد، حيث نصت املادة السا�عة ع�� اال يؤثر العفو املمنوح وفقا لهذا القرار بقانون ع�� أي حقوق    8وتضمن القرار  

ك  العفو.  محل  ا�جرائم  عن  للغ��  العام مدنية  املد��  او  العام  للنائب  بتظلم  التقدم  اسمھ  أغفل  ملن  أجاز  ما 

قضاة  أحد  وعضو�ة  النقض  محكمة  رئيس  نائب  برئاسة  التظلمات   �� للفصل  أك��  أو  �جنة  و�ش�ل  العسكري، 

  بتوقيع  2012أكتو�ر    8محكمة استئناف القاهرة وآخر من ا�حكمة العليا للطعون العسكر�ة، وصدر القرار بتار�خ  

 الرئيس محمد مر��ي.
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بالعفو عن امل��م�ن عفوا شامال، ومضمون   1971لسنة    102ـ قرار رئيس جمهور�ة مصر العر�ية بالقانون رقم  2

أمن    11/71القرار يوقف الس�� �� إجراءات الدعوى بالنسبة للمدعوة " سوأن هاريس" وامل��مة �� القضية رقم  

 . 1971ف��اير  10يس أنور السادات بتار�خ دولة عسكر�ة عليا وصدر القرار بتوقيع الرئ

بالعفو عن م��م�ن عفوا شامال، �عد االطالع   1968لسنة    6ـ قرار رئيس ا�جمهور�ة العر�ية املتحدة بالقانون رقم    3

بتفو�ض رئيس ا�جمهور�ة �� إصدار قرارات لها قوة القانون، وع��    1967لسنة    15ع�� الدستور وع�� القانون رقم  

من قانون العقو�ات قرر القانون اآل�ي: بوقف الس�� �� إجراءات الدعاوى بالنسبة �ل من مهندس احمد   76املادة  

أمن دولة عسكر�ة   1967لسنة    89ـ عميد متقاعد عبد العز�ز إبراهيم غا��. وامل��م�ن �� القضية رقم    2فت�� حس�ن.   

 .1968ف��اير عليا. وصدر القانون بتوقيع الرئيس جمال عبد الناصر �� أول  

  180،  179بالعفو الشامل عن �عض ا�جرائم املنصوص عل��ا �� املادت�ن    1952لسنة  122ـ مرسوم بقانون رقم  4

، ووقع  1952أغسطس    2من قانون العقو�ات وال�ي ت�ون قد ارتكبت قبل أعمال ��ذا القانون. وصدر املرسوم ��  

 وا�خارجية، و�ا�� الوزراء.  عليھ ع�� ماهر بصفتھ رئيس الوزراء ووز�ر للداخلية 

د�سم�� سنة   31لغاية    1936مايو    9ـ مرسوم بقانون بالعفو الشامل عن �عض ا�جرائم ال�ي وقعت �� املدة من  5

التجمهر  1937 قانون   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم   �� القانون  هذا  تنفيذ  ع��  القانون  من  األو��  املادة  وتنص   .

و  واالنتخاب  العامة  بقانون رقم  واالجتماعات  التعليم   1929لسنة    22املرسوم  �� معاهد  النظام  بحفظ  ا�خاص 

، من قانون العقو�ات، وكذلك 188، 185، 184، 177من قانون العقو�ات القديم  و 162، 159،160، 154واملواد 

ا بقانون  املواد  �عض   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم  السابقة من  الف��ة   �� ارتكب  الشامل عما  العفو  لعقو�ات نص 

القديم، والقانون العقا�ي الصادر وق��ا إذا اق��ن ارت�اب تلك ا�جرائم با�جرائم املنصوص عل��ا �� املادة السابقة  

وال�ي وقعت بمناسبة االنتخاب �� املدة املو�حة باملادة  املذ�ورة، كما نص القانون ع�� أن العفو املمنوح بمقت��ى 

  1938ف��اير    10وق الغ�� الناشئة عن ا�جرائم العفو ع��ا. وصدر القانون بتار�خ  املادت�ن السابقت�ن ال يؤثر �� حق

 بتوقيع امللك فاروق ووز�ر ا�حقانية احمد محمد خشبة، ووز�ر الداخلية محمد محمود.  
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 العفو من وجهة النظر القضائية: 

خص صدر ضده حكم م��م ��ا ا��اء �ليا  يتم �عر�ف العفو �� الفقھ القانو�ي بأنھ "إ��اء ال��ام بتنفيذ عقو�ة إزاء �

 7أو جزئيا، أو استبدال ال��ام آخر بھ موضوعھ عقو�ة أخرى وذلك بناء ع�� مرسوم يصدر من رئيس ا�جمهور�ة." 

 وقررت محكمة النقض �� أح�امها املستقرة مبدأ قانونيا بخصوص العفو عن العقو�ة ومضمون املبدأ:  

إذا �ان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعال عن العقو�ة ا�ح�وم ��ا قبل أن يفصل �� الطعن بطر�ق "  

النقض �� ا�حكم الصادر بالعقو�ة، فإن صدور هذا العفو يخرج األمر من يد القضاء مما ت�ون معھ محكمة النقض 

 8از نظر الطعن. غ�� مستطيعة امل��ي �� نظر الدعوى، و�تع�ن عل��ا التقر�ر �عدم جو 

، ومع ذلك �ش�� رأي آخر إ�� أن 1937وهذا املبدأ القانو�ي مستقر �� العديد من أح�ام محكمة النقض منذ عام   

 هذا املبدأ محل نظر من جانب عدد من فقهاء القانون.  

يل محكمة ومن أثار أعمال هذا املبدأ القضائي تفو�ت طر�قة من طرق الطعن ع�� ا�ح�وم عليھ، فضال عن �عط

النقض عن أداء مهم��ا، وكال األثر�ن يمثل عدوانا ع�� حق مقرر بنص الدستور، أما األول فهو حق امل��م �� الدفاع 

عن نفسھ أمام القضاء ب�ل وسيلة قررها القانون، وع�� رأسها حقھ �� الطعن بالنقض فيما يصدر ضده من أح�ام،  

 أي سلطة �� القضايا، أو �� شئون العدالة.  وأما الثا�ي فهو استقالل القضاء وحظر تدخل 

بل إن املبدأ الذي قررتھ محكمة النقض يمكن أن ينقلب و�اال ع�� ا�ح�وم عليھ الذي تقرر العفو عننھ، ذلك أن 

العادة قد جرت ع�� صدور العفو عن العقو�ة من رئيس ا�جمهور�ة دون طلب او التماس من ا�ح�وم عليھ أو ذو�ھ، 

لطة التنفيذية، إذا رأت الكيد للمح�وم عليھ ورجح نقض ا�حكم الذي طعن فيھ، والقضاء ب��اءتھ وقد �عمد الس

أو تخفيف عقو�تھ، أن تبادر بإصدار عفو شك�� تخفف بھ عقو�تھ بقدر ضئيل فتحمل محكمة النقض بذلك ع��  

 

 طارق عبد العال: مرجع سبق ذكره .    7
 قضائية، 2لسنة   33027بخصوص الطعن رقم  2013مايو  19النقض: نقض محكمة   8
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كفيلة بتمكينھ من  أن تنفض يدها من طعنھ وتق��ي �عدم جواز نظره، و�ذلك تحرمھ من فرصة حقيقية �انت  

 9ا�حصول ع�� ال��اءة أو ع�� تخفيف حقيقي للعقو�ة ال�ي حكم ��ا عليھ . 

ورغم تكرار محكمة النقض لتب�ي هذا املبدأ �� عدد كب�� من أح�امها ع�� مدار السن�ن املتعاقبة، ح�ى أصبح أحد 

ون معھ محكمة النقض غ�� مستطيعة  املبادئ الرا�خة (بأن صدور قرار العفو يخرج األمر من يد القضاء مما ت�

 امل��ي �� نظر الدعوى و�تع�ن عل��ا التقر�ر �عدم جواز نظر الطعن). 

وهنا تجدر اإلشارة إ�� أن قرار ا�حكمة يمّس العفو ا�جزئي الذي ي��تب عليھ فقط إسقاط العقو�ة ا�ح�وم ��ا  

 دي إ�� محو اإلدانة من األساس.(�لها أو �عضها) أو تخفيفها وال يتعلق بالعفو الشامل الذي يؤ 

، ُحكمًا 2018نوفم��    25إال أن هذه الوجهة �غ��ت حديثا بحكم قضائي آخر، حيث أصدرت محكمة النقض ��  

��ا والصادر من رئيس ا�جمهور�ة ال يمنع من   العقو�ة املق��ي  با��  العفو ا�جزئي عن استكمال  (أن  اعت��ت فيھ 

هو األمر الذي يخالف األح�ام السابقة ال�ي دأبت ف��ا ا�حكمة ع�� رفض نظر استكمال إجراءات الطعن أمامها)، و 

يد   �� حقهم، وذلك ع�� اعتبار أن األمر قد خرج من  بالعفو  الذين صدرت قرارات  امل��م�ن  الطعون املقدمة من 

 القضاء.

باالستمرار �� نظر الطعن املقدم من أحد املُ��م�ن بحيازة مخدر ا�حشيش، ع�� الرغم حيث قضت محكمة النقض "

فرج عنھ �عد شمولھ بقرار العفو الصادر من رئيس ا�جمهور�ة ��  
ُ
بمناسبة   2018يوليو    23من أن امل��م �ان قد أ

��ت ا�حكمة أن "الطاعن �ان أعياد ثورة يوليو، وكما أو�حنا فإن العفو ال ي��تب عليھ محو اإلدانة. لذلك، اعت

اال��ام  ا�حكم و�عادة محاكمتھ سعيًا إلبراء ساحتھ من  بنقض  لھ ا�حكمة  أن تق��ي  الطعن  يرمي من وراء هذا 

رئيس   من  الصادر  العفو  قرار  وأن  سيما  قائمة،  تزال  ما  �انت  الطعن  هذا  وراء  من  مص�حتھ  وأن  إليھ،  املُسند 

 10قو�ة املق��ي ��ا وليس عفوًا شامًال".  ا�جمهور�ة هو عفو جزئي عن با�� الع

 

 ، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية مبؤسسة األهرام. 2018، فرباير  69معتز بالله عث�ن، لجنة العفو الرئاسية .. املهام واإلشكاليات، مجلة قضايا برملانية، العدد     9
 . 2018نوفمرب  25قضائية والصادر يف   87لسنة  23745قم راجع حكم محكمة النقض يف الطعن ر   10
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الفرصة  إتاحة  العفو، وضرورة  امل��تبة ع�� قرارات  إ�� طبيعة اآلثار  �� طر�قة نظر ا�حكمة  التحول  ويش�� ذلك 

  للمعفو ع��م إلثبات براء��م أمام قاض��م الطبي��.

��ا و�ن شملت العقو�ات التبعية واآلثار  ووفقًا للسوابق القضائية للمحكمة، "أن أمر العفو عن العقو�ة ا�ح�وم  

ا�جنائية امل��تبة عل��ا، فإنھ ع�� أي حال ال يمكن أن يمس الفعل �� ذاتھ وال يمحو الصفة ا�جنائية ال�ي تظل عالقة 

بھ"، مما �ع�ي أنھ ح�ى ولو تضمن قرار العفو العقو�ات التكميلية كمراقبة الشرطة أو مصادرة األموال، واآلثار  

ية امل��تبة ع�� حكم اإلدانة �ا�حرمان من الوظيفة العامة، تظّل الصفة ا�جنائية عالقة ال ُتم�� �� �حيفة ا�جنائ

املُعفى عنھ إال  يتبقى أمام  �� أقسام الشرطة. ففي تلك ا�حالة لن  املُ�جل�ن  ا�حالة ا�جنائية و�� دفاتر اُ�جرم�ن 

وحيد إلزالة تلك اآلثار امل��تبة ع�� اإلدانة، وال�ي تبدأ �عد ست اتخاذ إجراءات رد االعتبار، وال�ي �عت�� الطر�ق ال

 11 سنوات من تار�خ حكم اإلدانة، مما قد ي�لف الكث�� من الضرر املادي واملعنوي. 

أعلت الوثائق الدستور�ة املتعاقبة من قدر ا�حر�ة ال�خصية فاعت����ا    )وقالت محكمة القضاء اإلداري �� حكم لها  

ال .ملا �انت من ا�حقوق  لقيم��ا  الرعاية األو�� واألشمل توكيدا  البشر�ة ومنح��ا بذلك  النفس   �� ال�امنة  طبيعية 

القوان�ن العقابية قد تفرض ع�� هذه ا�حر�ة ـ بطر�ق مباشر او غ�� مباشر ـ اخطر القيود وأبلغ اآلثار لذا  اش��ط   

 و�موجب حكم قضائي.  الدستور أن يتم توقيعها ع�� األ�خاص استنادا إ�� نص �شري�� 

كما أجاز العفو ع��ا أو تخفيفها رعاية منھ �حقوق األفراد وحر�ا��م وحماية �حقوقهم �� ضمن حياة كر�مة لهم،  

، وتضمن  و�األو�� فإنھ إذا ما صدر قرار من السلطة ال�ي اختصها الدستور والقانون بالعفو عن العقو�ة ا�ح�وم ��ا

تنطب العفو  لهذا  محددة  جميع  شروطا  ع��  يطبق  أن  يتع�ن  فحينئذ  بذوا��م،  محددين  غ��  أ�خاص  ع��  ق 

األ�خاص الذين تنطبق عل��م هذه الشروط دون أي استبعاد أو تمي��، فإذا لم يتم العفو عن أي من األ�خاص 

مشروع   ا�ح�وم عل��م �عقو�ات سالبة ل�حر�ة الذين تنطبق ل��م شروط ومعاي�� هذا القرار فان هذا �عد قرارا غ�� 

12حر�ا باإللغاء لتعديھ ع�� حق هؤالء األ�خاص �� التمتع با�حر�ة ال�خصية.
F 

 

القانونية،     11 املفكرة  الطعن،  يف  للحق  تنترص  النقض  محكمة  العفو:  قرار  بعد صدور  براءته  إثبات  يف  املتهم  صالح: حق  -https://legal)  23/12/2019أحمد 
agenda.com/ 

    2014/ 12/ 16قضائية، الصادر يف  68لسنة   54129قم  حكم محكمة القضاء اإلداري الدائرة األوىل يف الدعوى ر   12
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و�� أحد القضايا أكدت محكمة القضاء اإلداري بطالن القرار الصادر عن ا�جلس األع�� للقوات املس�حة الذي 

ھ "قرار إداري" تمتد إليھ يناير، بل واعت��ت قرار العفو الصادر عن  25�ان يدير شئون الدولة املصر�ة عقب ثورة  

 رقابة ا�حكمة استنادا إ�� عدد من النقاط املهمة أهمها: 

(بتحليل عناصر القرار املطعون فيھ نجد انھ �عد قرارا إدار�ا بامتياز إذا ما وضعنھ �� االعتبار ما اضطرد ع�� الفقھ  

�ا امللزمة �� الش�ل الذي تحدده القوان�ن والقضاء من �عر�ف القضاء اإلداري بانھ إفصاح من جهة اإلدارة عن اراد�

 واللوائح بقصد احداث اثر قانو�ي مع�ن يتمثل �� ا�شاء أو �عديل مركز قانو�ي مع�ن . 

و�تطبيق هذا التعر�ف ع�� م�ونات القرار املطعون فيھ نجد أنھ قرار صادر من ا�جهة االدار�ة و�� �� هذه ا�حالة 

ة وذلك بقصد ا��اء املركز القانو�ي القائم للمعفو نھ وهو �ونھ يخضع لتنفيذ  رئيس ا�جلس األع�� للقوات املس�ح 

 العقو�ة السالبة ل�حر�ة داخل أحد ال�جون بإ�شاء مركز قانو�ي جديد هو �ونھ معفي منھ طليقا من قيود ال�جن. 

أعمال السيادة.    ومن ثم ي�ون قرار العفو عن العقو�ة قد استجمع �افة مقومات القرار اإلداري وليس عمال من 

وليس أدل ع�� ذلك من أن القرار املطعون فيھ قد تضمن خلطا ب�ن العفو عن العقو�ة واإلفراج الشرطي، فإذا �ان 

املعفي ع��م بموجب هذا القرار وفقا ملا ذهبت إليھ جهة اإلدارة هم �جناء سياسي�ن فلم إذن تم وضعهم تحت 

عفو ع��م وفقا ملا ورد �� القرار املطعون فيھ، فأي خطورة تلك ال�ي مراقبة الشرطة ملدة خمس سنوات من تار�خ ال

 يخ��ي م��ا ع�� ا�جتمع من ال�ج�ن السيا��ي. 

ورأي ا�حكم  أنھ نظرا للمخالفات ال�ي شابت القرار خوفا من خضوعھ لرقابة املشروعية من قبل القا��ي اإلداري  

لك الرقابة ونظر�ة أعمال السيادة بر�ئة تماما من ان يلصق فلم يكن سوى التذرع بنظر�ة أعمال السيادة هرو�ا من ت

��ا مخالفة جهة اإلدارة للقانون واالنحراف �� استعمال السلطة املمنوحة لها و�صدارها لقرارات تمثل خطرا ع��  

��ا، األمر الذي ي�ون معھ الدفع املبدي �عدم اختصاص محاكم مجلس  العام  كيان الدولة و��دد السلم واألمن 
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الدولة بنظر الن�اع لتعلقھ �عمل من أعمال السيادة دفعا ع�� غ�� ذي سند �حيح من الواقع والقانون جديرا من  

 13 ثم بااللتفاف عليھ �� ال��اية .

  13قرارات شملت    4منذ تفعيل �جنة العفو، لم تتجاوز    2022يجدر بالذكر أن قرارات العفو ال�ي حدثت �� عام  

م أح�ام إما من محاكم أمن الدولة �� حاالت (حسام مؤ�س، هشام فؤاد، احمد سم�� مواطنا، و�لهم صدر عل��

وأيدت  فعال  النقض  محكمة  نظر��ا  بخصوص  ف��ا  العفو  صدر  قرارات  واما  حس�ن)  يحيي  املهندس  سنطاوي، 

 أح�امها السابقة وخاصة �� قضية احداث مجلس الوزراء. 

 لقانونیة األخرىالعفو الرئاسي واملفاهیم ا املبحث الثاني: 
يجب التفرقة ب�ن العفو عن العقو�ة أو العفو الشامل وعن �عض النماذج ال�ي تق��ب م��ما، ونصت عل��ا القوان�ن 

ا�ختلفة م��ا ع�� سبيل املثال اإلفراج الشرطي، واإلفراج الص��، والعفو الصادر عن رئيس ا�جمهور�ة بموجب 

الطوارئ   الذي ، وجميعها  1958لسنة    162قانون  الص��  اإلفراج  باستثناء  ا�جمهور�ة،  رئيس  لقرار  تصدر وفقا 

 يصدر من وز�ر الداخلية.  

 ـ اإلفراج الشرطي:   1

ال�جون   تنظيم  قانون  النوع  "اإلفراج تحت   1956لسنة    396ونص ع�� هذا  باسم  ا�حادي عشر  الفصل  تحت 

 14شرط

ة سالبة ل�حر�ة " ال�جن أو ا�حبس" قبل قضاء �امل و�طبق هذا النظام القانو�ي إطالق سراح ا�ح�وم عليھ �عقو�

��ا، إطالقا مقيدا �شروط معينة، وال يطبق ع�� ا�حبس االحتياطي وال ع�� اإلكراه  العقو�ة ا�ح�وم عليھ،  مدة 

البد�ي أو ا�حبوس بحكم غ�� ��ائي، وتتعلق شروط اإلفراج الشرطي �� جانب�ن األول يتعلق بنوع ا�جر�مة املعاقب  

�ا، ألن هناك جرائم محرومة بقوة القانون من تطبيق هذه امل��ة، والثا�ي عبارة عن واجبات مفروضة ع��  ا�ح�وم عل�

 عليھ أثناء قضائھ مدة العقو�ة ليتمتع ��ذا النظام.  

 

 قضائية عليا  58لسنة   13907ـ تقرير هيئة مفويض الدولة يف الطعن رقم   13
 . 1956ل سنة 396بقانون السجون  64ـ  52يراجع املواد رقم   14
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ج ويع�ي اإلفراج الشرطي إطالق سراح امل�جون قبل ان��اء مدة عقو�تھ إذا توافرت شروط معينة، و��ون هذا اإلفرا

معلقا ع�� شرط يتمثل �� إخالل ا�ح�وم عليھ بال��امات معينة يفرضها عليھ القانون، فإذا تحقق هذا الشرط �ان  

إ�� املؤسسة العقابية مرة أخرى  ذلك قر�نة ع�� عدم جدارة ا�ح�وم عليھ باإلفراج، وذلك يقرر القانون إعادتھ 

 ليم��ي ف��ا ما بقي من ف��ة العقو�ة. 

�ذا النظام أن اإلفراج عن ا�ح�وم عليھ قبل ان��اء مدة العقو�ة إذا �ان سلوكھ حسنا يدفع ا�ح�وم  و���ر األخذ �

 عليھ إ�� سلك السبيل السوي والقو�م أغلب ف��ة العقو�ة سعيا وراء اإلفادة من هذا النظام. 

شرطيا، و�ون استمرار هذا   من ناحية ثانية فان فرض ال��امات معينة ع�� ا�ح�وم عليھ �عد اإلفراج عنھ إفراجا

اإلفراج معلقا ع�� وفائھ ��ذه االل��امات، ال�ي تتمثل �� اتخاذ مسلك مطابق للقانون يجعل املفرج عنھ حر�صا ع�� 

 اح��ام القانون ح�ى ال يتعرض إللغاء اإلفراج والعودة إ�� ال�جن مرة أخرى. 

ثالثة، فإن   �� تحقيق تكييف ا�ح�وم من ناحية  العقابية  ف��ة اإلفراج الشرطي �سهم باعتبارها نوع من املعاملة 

عليھ مع ا�جتمع؛ إذ �عت�� ف��ة انتقال من سلب ا�حر�ة إ�� ا�حر�ة ال�املة، ففي خالل ف��ة اإلفراج الشرطي ينتقل 

ن ا�حر�ة املقيدة. فيمثل هذا نوعا من  ا�ح�وم عليھ من سلب ا�حر�ة املطلق �� ظل املؤسسة العقابية إ�� نوع م

التدرج �� ممارستھ �حر�تھ ح�ى ال يدفعھ انتقالھ من القيود الشديدة ل�حر�ة ال�املة إ�� إساءة استعمالها والعودة  

 إ�� ارت�اب ا�جر�مة. 

��ة معينة ـ وأهم شروط اإلفراج الشرطي شرط املدة، إذ تتطلب اغلب التشريعات العقابية قضاء ا�ح�وم عل��ا ف 1

من مدة العقو�ة ا�ح�وم ��ا عليھ �� املؤسسة العقابية قبل أن يتقرر اإلفراج عنھ إفراجا شرطيا، وتتمثل هذه املدة  

�سبة معينة من مدة العقو�ة، وتختلف التشريعات �� تحديدها، و�ان يحددها القانون املصري بثالثة ار�اع املدة 

 دة الحقا إ�� نصف املدة. "، اال انھ عدل نص هذه املا52"املادة 

يتجاوز  �ان  ولو  ح�ى  مضيھ  قبل  عليھ  ا�ح�وم  عن  الشرطي  اإلفراج  يجوز  ال  أد�ى  حدا  التشريعات  حددت  وقد 

(م   أشهر  بتسعة  املصري  القانون  حددها  حيث  القانون،  حددها  ال�ي  ال�جون)   52/2النسبة  تنظيم  قانون  من 
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ن تطبيق نظام اإلفراج الشرطي عندما ت�ون العقو�ة ا�ح�وم ��ا  و���تب ع�� االخذ بنظام ا�حد األد�ى عدم إم�ا

 قص��ة املدة، وذلك ضمانا لتحقيق العدالة والردع العام باإلضافة إ�� الردع ا�خاص.  

قو�ما أثناء وجوده �� املؤسسة العقابية بحيث يدعو إ�� الثقة بتقو�م ـ الشرط الثا�ي أن ي�ون سلوك ا�ح�وم عليھ    2

املشار إل��ا، و��ون التحقق من هذا الشرط ع�� القائم�ن ع�� إدارة   52نفسھ، وقد نصت ع�� هذا الشرط املادة  

الن ع��  حرصھ  ومدى  بزمالئھ،  عالقاتھ  ومدى  عل��ا  ا�ح�وم  سلوك  مالحظة  طر�ق  عن  العقابية  ظام املؤسسة 

ب�ن  عل��م فيم��  ا�ح�وم  ب�ن  العقابية  املعاملة  لتفر�د  الشرط وسيلة  ويعت�� هذا  العقابية.  للمعاملة  واستجابتھ 

ا�ح�وم عل��م حس�ي السلوك، وا�ح�وم عل��م سيئي السلوك. بمنح األول�ن اإلفراج الشرطي كنوع من امل�افأة ع��  

 حسن سلوكهم دون اآلخر�ن. 

اج األمن العام: والغالب أن توافر الشرط�ن السابق�ن �ع�ي تحقق هذا الشرط، ألن ا�ح�وم عل��ا ـ أال ��دد اإلفر   3

الذي يم��ي املدة ا�حددة قانونا قبل إم�ان اإلفراج عنھ، والذي تثبت دراسة سلوكھ أنھ ينت�ج السبيل القو�م، 

شرع الفر���ي معيارا ماديا للتأكد من توافر  �غلب ع�� الظن أن إطالق سراحھ لن ��دد األمن العام بينما قد وضع امل

 هذا  الشرط حيث تطب أن يثبت ا�ح�وم عليھ وسائل منتظمة ملعيشتھ.  

ـ أن ي�ون قد أو�� بال��اماتھ املالية، ال�ي قضت ��ا ا�حكمة ا�جنائية طاملا ان �� استطاعتھ الوفاء ��ا. ويستوي أن    4

الدولة، و�� �شمل الغرامة والتعو�ض واملصار�ف القضائية، أما إذا �ان ت�ون هذه االل��امات قبل األفراد أو قبل  

عدم الوفاء باالل��امات املالية راجعا إ�� استحالة الوفاء ��ا نتيجة إلعسار ا�ح�وم عليھ فان املشرع ال يحرمھ من 

من ق تنظيم   56ارادتھ (م  اإلفراج �� هذه ا�حالة ع�� أساس أن عدم الوفاء باالل��امات يرجع إ�� أسباب خارجة عن  

 ال�جون). 

ـ رضاء ا�ح�وم عليھ، يثور التساؤل حول مدى اعتبار رضاء ا�ح�وم عليھ شرطا ضرور�ا إلم�ان اإلفراج عنھ قبل   5

 ان��اء مدة عقو�تھ، وال يؤ�د �عض الفقهاء هذا النظر و�رجع هذا الرأي إ�� عدة أسباب م��ا: 

ا�ح�وم عليھ ال ي�ح ان أن رضاء  املعاملة   ـ  أساليب  أسلو�ا من  �عت��  الشرطي، ألنھ  اإلفراج  ملنحھ  ي�ون شرطا 

العقابية يطبق ع�� ا�ح�وم عل��ا ��دف تأهيلھ وتحقق تكييفھ مع ا�جتمع والتدر�ج بھ من سلب ا�حر�ة إ�� ا�حر�ة 
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ي ال  وح�ى  نحو،  أحسن  ع��  ا�خاص  الردع  يتحقق  ح�ي  ال�امل  ا�حر�ة  ع��  حصولھ  قبل  االنتقال املقيدة  حدث 

املفا�� من السلب الك�� ل�حر�ة إ�� ا�حر�ة املطلقة، رد فعل عنيف قد يصل إ�� حد العودة الرت�اب ا�جر�مة. و�ذا 

�ان التأهيل هو الهدف من نظام اإلفراج الشرطي، فانھ ال يجوز �عليقھ ع�� رضاء ا�ح�وم عليھ، إذ �ع�ي ذلك ترك 

 �وم عليھ ع�� حدة وهو ما ال يجوز. تقدير مالءمة أساليب التأهيل ل�ل مح

عل��ا  الشرطي  اإلفراج  تطبيق  من  ا�جرائم  �عض  املصري  القانون  واستث�ى  املادة   ـ  نصت  الالئحة   86حيث  من 

الداخلية لل�جون ع�� أنھ " ال يجوز اإلفراج تحت شرط عن ا�ح�وم عليھ �� ا�جرائم املضرة بأمن ا�ح�ومة ��  

�ا �� الباب�ن األول والثا�ي من الكتاب الثا�ي من قانون العقو�ات وكذا ا�ح�وم عل��م الداخل وا�خارج املنصوص عل�

فقرة ثانية من قانون العقو�ات   234باألشغال الشاقة أو ال�جن �� جرائم القتل العمد املنصوص عل��ا �� املادة  

ا�خدرات عدا جرائم التعاطي وجرائم ال��ييف والقبض ع�� الناس دون وجھ حق والسرقة و��ر�ب النقد وجرائم  

 �غ�� قصد االتجار، إال �عد أخذ رأي جهات األمن ا�ختصة) . 

وا�جنايات   املواصالت  بتعطيل  ا�خاصة  وا�جرائم  ال��و�ر  وجنايات  والرشوة  املفرقعات  جرائم  أيضا  أستث�ى  كما 

املشر  الكسب غ��  والذخائر وجنايات  باألس�حة  ا�خاص  القانون   �� عل��ا  املنصوص عل��ا املنصوص  وا�جرائم  وع 

من الئحة ال�جون، كما أن الالئحة �ش��ط املوافقات   27بقانون البناء، وكذلك جرائم العسكر��ن كما نصت املادة  

 األمنية �� جرائم معينة �القتل العمد وال��ييف والسرقة و��ر�ب النقد والقبض ع�� الناس �غ�� حق. 

امل  بالشر�ات  ا�خاصة  الطفل وجرائم غسيل األموال،  وجرائم األموال  �� قانون  املنصوص عل��ا  ساهمة وا�جرائم 

 وزرع األعضاء البشر�ة واإلتجار ف��ا وتخر�ب املنشآت، طبقًا ل�حاالت الصادرة من ا�جلس األع�� للقوات املس�حة. 

مجا  �� العاملة  الشر�ات  قانون   �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم  ع��  الرئا��ي  العفو  ينطبق  ال  األموال  كذلك  تلقي  ل 

 الستثمارها. 

و�جوز إلغاء اإلفراج الشرطي و��ون بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوز�ر لقطاع مص�حة ال�جون بناء ع�� طلب  

رئيس النيابة �� ا�جهة ال�ي ��ا املفرج عنھ، و�جب أن يبّ�ن �� الطلب األسباب امل��رة لھ" وأال �ان القرار باطال. (املادة  
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نظيم ال�جون). فإذا خالف املفرج عنھ الشروط ال�ي وضعت لإلفراج ولم يقم بالواجبات املفروضة من قانون ت  59

 عليھ أل�� اإلفراج عنھ وأعيد إ�� ال�جن ليستو�� املدة الباقية من العقو�ة ا�ح�وم ��ا عليھ.   

 الوضع القانو�ي للمفرج عنھ إفراجا شرطيا: 

��م بمقتضاه ببعض االل��امات، فا�حقوق تتمثل �� تلقي املساعدة من  وضع املفرج عنھ تتولد عنھ عدة حقوق و�ل

الدولة ح�ى يتم تأهيلھ وتمكينھ من االندماج من جديد �� ا�جتمع، وأما االل��امات فتتمثل �� �عض القيود ال�ي 

 ج. يفرضها القانون ع�� املفرج عنھ ح�ى يتس�ى للدولة االشراف علھ ومراقبة سلوكھ خالل ف��ة اإلفرا

من قانون ال�جون من أنھ "يصدر بالشروط ال�ي يرى إلزام املفرج ع��م   57من أمثلة ذلك ما نصت عليھ املادة   

تحت شرط مراعا��ا قرار من وز�ر العدل، وتب�ن باألمر الصادر باإلفراج تحت شرط الواجبات ال�ي تفرض ع�� املفرج 

،  1958س��ه" وقد نص قرار وز�ر العدل الصادر سنة  عنھ من حيث محل اقامتھ وطر�قة معيشتھ هو ضمان حسن  

ع�� أنھ وجوب مراعاة املفرج عنھ عدة شروط و��  : (حسن الس�� والسلوك، وأال يتصل بذوي الس��ة السيئة، أن  

�س�� بجدية للتعيش من عمل مشروع، اإلقامة �� ا�جهة ال�ي يختارها ما لم �ع��ض جهة اإلدارة ع�� تلك ا�جهة، 

محل إقامتھ �غ�� إخطار جهة اإلدارة مقدما، وعليھ تقديم نفسھ �جهة االدارة �� البلد الذي ينتقل إليھ فور أال �غ��  

وصولھ، وأن يقدم نفسھ �جهة اإلدارة التا�ع لها محل اقامتھ مرة واحدة �ل شهر �� يوم يحدد لذلك ."يتفق وطبيعة 

ي فرضها ع�� املفرج عنھ لم يقرر مساعدتھ ع�� إم�ان  عملھ" ويعيب النص املصري أنھ رغم  جانب االل��امات ال�

 التكيف مع ا�جتمع .  

مدة  م��ى  و�ما  الشرطي،  اإلفراج  فيل��  بال��اماتھ  عنھ  املفرج  إخالل  إما  سبب�ن،  بأحد  الشرطي  اإلفراج  و�نت�ي 

 ن).قانون تنظيم ال�جو  59اإلفراج دون إخالل ��ذا االل��امات، حيث يتحول إ�� إفراج ��ائي. (م 

ومع ذلك فان إلغاء اإلفراج ال يمنع من اإلفراج مرة ثانية عن ا�ح�وم عليھ إذا تحققت شروطھ مرة أخرى. و�را��  

�� هذه ا�حالة قضاء ا�ح�وم عليھ �� املؤسسة العقابية املدة املطلو�ة �جواز اإلفراج الشرطي ع�� أساس أن املدة 

 من قانون ال�جون املصري.  63�ا، وقد نصت ع�� ذلك املادة املتبقية من العقو�ة �عت�� عقو�ة قائمة بذا�
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أما إذا مضت مدة اإلفراج الشرطي دون إخالل املفرج عنھ باالل��امات املفروضة عليھ، فإنھ يتحول إ�� إفراج ��ائي 

املفرج عنھ إ�� وتنت�ي االل��امات املفروضة ع�� املفرج عنھ، وال �ستطيع اإلدارة العقابية أن تل�� اإلفراج أو �عيد  

 15 املؤسسة العقابية. 

 اإلفراج الشرطي �� أح�ام القضاء:   

وقد حددت محكمة القضاء اإلداري �� عدد من أح�امها �عض املبادئ القضائية ا�خاصة ��ذا النوع من اإلفراج 

عام ال�جن   من قانون ال�جون ال�ي تق��ي بأن ي�ون اإلفراج تحت شرط بأمر من مدير  53استنادا إ�� نص املادة 

من القانون ع�� أن " للنائب العام النظر �� الش�اوى ال�ي تقدم �شأن   63طبقا لألوضاع الداخلية، ونص املادة  

 اإلفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيال برفع أسبا��ا. وتأ�ي أهم هذه املبادئ: 

النائب العام الذي يقتصر اختصاصھ ع��  :  أن املنوط بھ اإلفراج تحت شرط هو مدير عام ال�جون وليس    أوال

النظر �� الش�اوى أو التظلمات ال�ي تقدم من ا�ح�وم عل��م واتخاذ ما يلزم �شأ��ا وليس بالزم أن ي�جا ا�ح�وم 

عليھ بالش�وى إ�� النائب العام �� حالة عدم استجابة مدير عام ال�جون لطلب اإلفراج تحت شرط، وانما يحق  

الق إ��  ال�جوء  �� هذا  لھ  ال�جون  عام  عن مدير  الذي يصدر  اإليجا�ي  او  السل�ي  القرار   �� للطعن  مباشرة  ضاء 

الشأن، وال جدال �� أن ما يصدر عن مدير عام ال�جون �� هذه ا�حالة بطبيعة ا�حال قرار اداري يخضع لرقابة 

ض�� معھ الدفع املبدي من ا�جهة   املشروعية ال�ي تمارسها محاكم مجلس الدولة ع�� القرارات اإلدار�ة " األمر الذي

 اإلدار�ة  �عدم اختصاص القضاء اإلداري والئيا بنظر الن�اع �� غ�� محلھ وال �عتد بھ و�تع�ن رفضھ. 

حيث أيدت ا�حكمة قرار مدير عام ال�جن �عدم اإلفراج استنادا إ�� أن ا�ح�وم عليھ باألشغال الشاقة املؤ�د ��  

حظر املشرع اإلفراج الشرطي �� جرائم ا�خدرات عدا جرائم التعاطي املنصوص   جر�مة االتجار با�خدرات، حيث

 16 �� شأن م�افحة ا�خدرات.  1960لسنة  182من القانون  37عليھ �� املادة 

 

   430، ص   1985رش، ب�وت ـ الطبعة الخامسة، فوزية عبد الستار: مبادئ علم االجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية للطباعة والن  15
 ق .  66لسنة   37710يف الدعوى رقم  12/2013/ 31حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر يف   16
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باإلفراج وقد   يتعلق  فيما  األخ��ة  السنوات   �� التنفيذية  والئحتھ  ال�جون  قانون  ع��  التعديالت  عدد من  طرأت 

لسنة    356من قانون ال�جون    52ان سلبيا إ�� حد كب��، حيث تناولت هذه التعديالت املادة  الشرطي و�عضها � 

 ع�� النحو التا��:  1956

ـ التعديل األول بجواز اإلفراج تحت شرط عن �ل مح�وم عليھ ��ائيا �عقو�ة مقيدة ل�حر�ة �شرط أن يم��ي ��  

لم يكن �� اإلفراج عنھ خطورة ع�� األمن العام وذلك   ال�جن ثل�ي مدة العقو�ة و�ان سلوكھ يدعو إ�� الثقة، ما 

 �� عهد الرئيس املؤقت عد�� منصور.   2014لسنة  49بموجب القانون 

السابق ذكرها حيث (قلل شرط   52، ع�� املادة  2018لسنة    6صدر �عديل ثا�ي بموجب القانون    2018ـ و�� عام  

يدا �عدم جواز أن تقل املدة ال�ي قضاها ا�ح�وم عليھ �� م��ى ثل�ي العقو�ة إ�� نصفها) اال انھ أضاف شرطا جد 

ال�جن عن ستة أشهر، و�� حال �انت العقو�ة بال�جن املؤ�د فال يجوز اإلفراج تحت شرط إال إذا �ان ا�ح�وم  

 ق��ي عشر�ن سنة ع�� األقل �� ال�جن.  

مكرر، وال�ي استثنت    52يدة برقم  حيث تم إضافة مادة جد  2020لسنة    19ـ التعديل الثالث �ان بموجب القانون  

�شأن التجمهر،   1914لسنة    10عدد من الفئات من قرار أح�ام اإلفراج تحت شرط وال�ي ارتكبت جرائم �� القانون  

ا�خاص بم�افحة ا�خدرات وتنظيم استعمالها، واالتجار ف��ا، وقانون م�افحة غسل    1960لسنة    182والقانون  

 ا�خاص بم�افحة اإلرهاب.  2015لسنة  94ن ، وقانو 2002لسنة  80األموال 

ويش�� إضافة �عض األنواع من ا�جرائم ذات الطبيعة السياسية وال�ي ال يجب أن يقوم القانون بتجر�مها إ�� تطور 

سل�ي بحرمان ا�ح�وم عل��م �� هذه القضايا و�� ذات طبيعة سياسية من هذه امل��ة، فمهمتھ القانون باألساس 

وق حسب نصوص الدستور الذي اقر ا�حق �� التظاهر السل�ي باإلخطار، والتجمهر يمثل نوعا تنظيم هذه ا�حق

من التظاهر وكث��ا من ا�حاضر توجھ للمتظاهر�ن ��ما بمخالفة قانون التجمهر و�تم احال��م إ�� النيابة بموجب 

القانون، و�دورها تحيلهم للمحاكمة بنفس اإلحالة، كما أن قانون اإلرهاب   يتضمن �عر�فا فضفاضا ملفهوم هذا 

 اإلرهاب بما �سمح بإحالة مئات السياسي�ن إ�� ا�حاكمة ب��مة اإلرهاب. 
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 اإلفراج الصحي:  ـ   2 

بموجب   عليھ  النص  لقطاع   36املادة  وجاء  الوز�ر  ملساعد  أو�ل  حيث  إليھ،  اإلشارة  السابق  ال�جون  قانون  من 

مص�حة ال�جون وموافقة النائب العام إصدار قرار باإلفراج الص�� عن ا�ح�وم عليھ �� حالة إصابتھ بمرض ��دد  

ون لفحصھ باالش��اك  حياتھ با�خطر أو ��جزه �جزا �ليا �عد عرض أمره ع�� مدير إدارة ا�خدمات الطبية لل�ج 

 مع الطبيب الشر�� للنظر �� اإلفراج عنھ.

و�تع�ن ع�� جهة اإلدارة ال�ي يطلب املفرج عنھ اإلقامة �� دائر��ا عرضھ ع�� طبيب ال�حة لتوقيع الكشف الط�ي  

أمر عليھ �ل ستة أشهر وتقديم تقر�ر عن حالتھ ُيرسل إ�� مص�حة ال�جون لتتب�ن حالتھ ال�حية توطئًة إللغاء  

 اإلفراج عنھ إذا اقت��ى ا�حال ذلك. 

الشر��   والطبيب  لل�جون  الطبية  ا�خدمات  إدارة  مدير  ندب  ال�جون  مص�حة  لقطاع  الوز�ر  ملساعد  و�جوز 

 للكشف ع�� املفرج عنھ لتقر�ر حالتھ ال�حية �لما رؤي ذلك 

فرج عنھ طبقًا ملا سبق إ�� ال�جن الستيفاء العقو�ة ا�ح 
ُ
�وم ��ا عليھ بأمر من النائب العام ويعاد امل�جون الذي أ

إذا تبّ�ن من إعادة الفحص ال�ي يجر��ا الطبيبان املذ�وران األسباب ال�حية ال�ي دعت إ�� هذا اإلفراج قد زالت،  

 و�جوز إعادتھ أيضًا بأمر من النائب العام إذا غّ�� محل إقامتھ دون إخطار ا�جهة اإلدار�ة ال�ي يقيم �� دائر��ا.

 17دة ال�ي يقض��ا املر�ض املفرج عنھ خارج ال�جن من مدة العقو�ة. و�ستن�ل امل

و�الحظ أن ال�جوء لهذه اآللية ي�ون نادرا جدا �� النظام القانو�ي املصري وقرارات مص�حة ال�جون، رغم عشرات 

ة إ�� ك�� س��م، الطلبات املقدمة لها باإلفراج الص�� عن ا�ح�وم عل��م، �� ظل معانا��م من أمراض مزمنة، باإلضاف

 و�الرغم من تزايد حاالت سوء الرعاية ال�حية والوفيات داخل ال�جون املصر�ة. 

 

 2015لسنة  106التعديل األخ� عىل قانون السجون جاء مبوجب القانون   17

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 26 of 59 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 26, 2022      

حالة    3 بموجب  الدعوى  حفظ  أو  تخفيفها  أو  الغائها  أو  العقوبة  عن  العفو  قرار  ـ 
 الطوارئ:  

وارئ، و��  عددا من الصالحيات لرئيس ا�جمهور�ة بموجب فرض حالة الط  1958لسنة    162أعطى قانون الطوارئ  

تتناول األح�ام الصادرة ع�� ا�ح�وم عل��م أثناء فرض حالة الطوارئ ال�ي تتم بقرار رئيس ا�جمهور�ة بموجب املادة  

 ) من القانون لرئيس ا�جمهور�ة ع�� النحو التا��:  13،14،15من الدستور. حيث �عطي املواد من ( 154

 ـ جواز حفظ الدعوى قبل تقديمها إ�� ا�حكمة. 

 از القيام باألمر باإلفراج املؤقت عن امل��م�ن املقبوض عل��م قبل إحالة الدعوى إ�� محكمة أمن الدولة. ـ جو 

ـ عند عرض ا�حكم ع�� رئيس ا�جمهور�ة، يج�� لھ تخفيف العقو�ة ا�ح�وم ��ا أو ابدالها �عقو�ة أقل م��ا أو إلغاء 

أو تبعية، أو وقف تنفيذ العقو�ات �لها أو �عضها، أو إلغاء �ل العقو�ات أو �عضها أيا �ان نوعها أصلية أو تكميلية  

ا�حكم مع حفظ الدعوى أو مع األمر بإعادة ا�حاكمة أمام دائرة أخرى و�� هذه ا�حالة األخ��ة يجب أن ي�ون القرار 

 مسببا.

�ان ا�حكم باإلدانة  فإذا صدر ا�حكم �عد إعادة ا�حاكمة قاضيا بال��اءة وجب التصديق عليھ �� جميع األحوال و�ذا  

جاز لرئيس ا�جمهور�ة تخفيف العقو�ة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مب�ن �� الفقرة األو�� أو إلغاء ا�حكم 

 مع حفظ الدعوى.

ـ �عد التصديق ع�� ا�حكم باإلدانة يجوز لرئيس ا�جمهور�ة إلغاء ا�حكم مع حفظ الدعوى أو تخفيف العقو�ة أو  

ما هو مب�ن �� املادة السابقة، وذلك �لھ ما لم تكن ا�جر�مة الصادرة ف��ا ا�حكم جناية قتل عمد   وقف تنفيذها وفق 

 أو اش��اك ف��ا.
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 نشأة لجنة العفو الرئاسي بمرحلتیها اإلثنین  :املبحث الثالث
 انشاء لجنة العفو ـ المرحلة األولى:  

�� مؤتمر الشباب األول الذي أ�عقد �شرم الشيخ ��   �ان عبد الفتاح السي��ي قد وجھ بتشكيل �جنة العفو الرئا��ي

أعضاء، هم (الدكتور أسامة الغزا�� حرب، و�شوى ا�حو��، ومحمد عبد العز�ز،   5. وتم �شكيلها من  2016أكتو�ر  

 والنائب طارق ا�خو��، وكر�م السقا). 

حد أعضاء ال�جنة بأن ال�جنة ال وهذه ال�جنة ذات طا�ع استشاري ال تملك أي سلطة قانونية، وهذا ما أشار إليھ أ

 18تملك إصدار القرارات وليس ل�جنة إصدار قرار عفو رئا��ي ألن ذلك خاص برئيس ا�جمهور�ة". 

ومهمة ال�جنة حبس التوجيھ الرئا��ي بحث حاالت الشباب، الذين لم يتورطوا �� عنٍف أو ترويع مواطن�ن أو تخر�ب  

بجرائم   إدان��م  سبق  من  جانب  إ��  �انت مؤسسات،  أيًا  القانون  عل��ا  �عاقب  جناية  ارت�اب  مس�ى  تحت  تندرج 

 دوافعها، و�مكن أن يخرج أ�حا��ا بالعفو الرئا��ي. 

تضمها  ال�ي  لألسماء  عفو  إصدار  �شأن  الرئاسة  ملؤسسة  وتقديمها  معينة  أسماء  ب��شيح  قوائم  إعداد  وتتو�� 

ال�جنة أيضا إعداد قوائم تضم ا�حبوس�ن ع�� ذمة القائمة، وذلك �عد توصية مؤتمر الشباب األول، كما تتو��  

 قضايا ولم يصدر �شأ��م أح�ام. 

جرى  ممن  أعضا��ا  من  األو��  وا�جموعة  والشبا�ي،  السيا��ي  الطا�ع  ع��  ركز  ال�جنة  �شكيل  أن  الوا�ح  ومن 

س��اتيجية بمؤسسة اعتبارهم من ذوي ا�خ��ة مثل د. أسامة الغزا�� حرب وهو خب�� بمركز الدراسات السياسية واال 

األهرام، ورئيس تحر�ر مجلة السياسة الدولية، وهو مقرب من نظام السي��ي، و�شوى ا�حو�� و�� �حفية و�اتبة 

بجر�دة املصري اليوم ومؤ�دة �ش�ل كب�� للنظام، ومعادية �� نفس الوقت �جماعة اإلخوان  املسلم�ن وجماعات 

يونيو ، و    30لثانية باعتبارها عناصر شبابية مؤ�دة لنظام ما �عد  اإلسالم السيا��ي �ش�ل عام، وجاءت ا�جموعة ا

يونيو ومألت استمارات ل�حب الثقة   30هم محمد عبد  العز�ز القيادي بج��ة "  تمرد " ال�ي أسست قبل مظاهرات  

�ة ا�جلس من الرئيس األسبق محمد مر��ى واملطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتو�� عبد العز�ز الحقا عضو 

 

 2022مايو 8طارق العويض،، اليوم السابع،    18
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القومي �حقوق اإل�سان، وعضو�ة مجلس النواب ضمن القائمة ال�ي دعمها النظام باسم "تحيا مصر"، و العضو 

إبر�ل،  6إبر�ل " ا�ج��ة الديمقراطية" و�� ج��ة منشقة عن حركة  6الثا�ي هو طارق ا�خو�� املنسق السابق �حركة 

 قات ا�خارجية با�جلس. وتو�� الحقا عضو�ة مجلس النواب ووكيل �جنة العال

 وهناك عدد من املالحظات ع�� قرار إ�شاء ال�جنة: 

ـ أنھ لم يصدر قرار رس�ي من رئيس ا�جمهور�ة بإ�شاء هذه ال�جنة يتضمن وضع مهام وصالحيات معينة لها، وهي�ل  

 تنظي�ي محدد ألعضا��ا �� م�ن القرار. 

ال�جنة   �شكيل  عن  أعلن  األول فقد  املؤتمر  فعاليات  ان��اء  عقب  ا�جمهور�ة  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  خالل  من 

للشباب، ولم يصدر بتشكيلها قرار جمهوري يضمن لها ال�خصية االعتبار�ة و�حدد املهام والصالحيات ا�خاصة  

ح التشري��، وال�ي  بتشكيل  ال�جنة العليا لإلصال   2014لسنة    187��ا بدقة، قارن هذا بقرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  

وكيفية  الفرعية  و�جا��ا  اجتماعا��ا،  ومواعيد  الفنية،  وأمان��ا  ال�جنة،  واختصاصات  األعضاء،  نوعية  تحدد 

عضوا إ��    19�شكيلها، ووظيفة ال�جنة وملن تقدم تقار�رها، أو قرار �شكيل مجلس أمناء ا�حوار الوط�ي الذي ضم  

 رات ال�جان ال�ي صدر ��ا قرار جمهوري. جانب املنسق العام واملنسق اإلداري، وعش

ـ لم تضم ال�جنة �� عضو���ا أ�خاص من ا�جهات الرسمية �� الدولة وا�ختصة با�جوانب القانونية واالشراف ع��   

 ال�جون ح�ى لو بدون تصو�ت، سواء من وزارة الداخلية أو مص�حة ال�جون التا�عة لها وال من وزارة العدل. 

ل�جنة أك�� قدر من حر�ة ا�حركة، لكنھ �� ذات الوقت ال �سهم �� امداد ال�جنة باملعلومات و�ذا �ان ذلك يضمن  

 والبيانات الالزمة لس�� عملها.

 بالتا�� اعتمدت ال�جنة �� مرحلت��ا األو�� والثانية ع�� اج��ادات أعضا��ا وتوجها��م والت�ليف الرئا��ي بإصدارها. 

لتشكيل   االنتقادات  �عض  وجهت  كما  عضو���ا ـ  ضمن  قانونية  أو  حقوقية  عناصر  وجود  عدم  �سبب  ال�جنة 

باعتبارها األجدر ��ذه املهمة، سواء تا�عة للمجلس القومي �حقوق اإل�سان أو من املنظمات ا�حقوقية املستقلة. 

م��ا خاصة أن فحص حاالت ا�ح�وم عل��م يتطلب االملام بالتشريعات ا�حاكمة �حاالت القبض واالحتجاز، و�� مقد

قانو�ي العقو�ات واإلجراءات ا�جنائية وقانون تنظيم ال�جون ودرجات التقا��ي والنظام القانو�ي للعفو وحاالت  
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الرصد  �� مجاالت  الوطنية وا�حقوقية  با�خ��ات  تتم االستعانة  لم  القانو�ي املصري، كما  التنظيم   �� استحقاقھ 

األوضاع القانونية للمطلوب العفو ع��م و�حث حاال��م والتوثيق والتق��ي ح�ى يمكن ت�و�ن قاعدة معلومات عن  

 وأوضاعهم املعقدة واملتشابكة.  

ـ هناك مالحظة أخرى مهمة بأن عدد أعضاء ال�جنة غ�� �اف للقيام باالختصاصات االزمة لتنفيذ غايا��ا، بالنظر 

واملادية والفنية، فأعضاء ال�جنة ليسوا إ�� حجم املهام او األعباء امللقاة ع�� عاتقها، و�� ضوء قلة املوارد البشر�ة  

 19متفرغ�ن لهذ املهمة. 

وجاء �شكيل هذه ال�جنة �� أعقاب املؤتمر األول للشباب الذي دعت إليھ الدولة، إلظهار اهتمام النظام �سماع رأي 

الذي تزايدت األصوات �عد   الوقت  �� نفس  �� أوضاع ا�ح�وم عل��م    30الشباب،  النظر  �� قضايا يونيو إلعادة 

الف��ة من   ال�ي شهد��ا مصر خالل  �� األحداث  والتجمهر  لهذه 2015ـ    2013التظاهر  أنھ استجابة  يبدو  . وفيما 

عن �شكيل �جنة لفحص حاالت ا�ح�وم    2016أكتو�ر    27املطالب أعلن رئيس الدولة �� هذا املؤتمر الذي عقد ��  

�جنة العفو الرئا��ي عن ا�حبوس�ن ع�� ذمة قضايا التظاهر عل��ا، و�� األول من نوفم�� تم اإلعالن عن �شكيل  

. ووفقا ملا تناولتھ ال�حف وق��ا فان ال�جنة 2016نوفم��    5والتجمهر. بت�و���ا املشار إليھ. و�دأت ال�جنة عملها ��  

ل ت�ون مختصة بفحص حاالت الشباب ا�حبوس�ن ع�� ذمة قضايا، وهو أمر محل نظر ألنھ ال يمكن إخالء سيب

الشباب ا�حبوس�ن ع�� ذمة قضايا اال ع�� قرارات من النيابة العامة �� حال حبسهم احتياطيا ع�� ذمة قضية ما 

وهو ما �سبب الحقا �� اثارة انتقادات النيابة العامة �� هذا اآلن كما سن�ى. أو سلوك طر�ق العفو الشامل الذي  

 يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب. 

 نة: آلية عمل ال�ج

يمكن اإلشارة إ�� أن أهم آلية لعمل ال�جنة �� تلقي الش�اوي والطلبات من ذوي ا�ح�وم عل��م وا�حبوس�ن، ومن  

�جنة حقوق اإل�سان �� مجلس النواب، وا�جلس القومي �حقوق اإل�سان واألحزاب واملنظمات العاملة �� ا�جال  

 ا�حقو��، ال�ي بدورها تتلقاها من أسر ال�جناء.

 

 ع سبق ذكره .معتز بالله عث�ن، مرج  19
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همت ال�جنة �� املرحلة األو�� با�خروج بأر�عة قوائم صدر العفو ع��م بقرارات عفو من رئيس ا�جمهور�ة ع��  وأس

 النحو التا��:  

 �خصا تم العفو ع��م.  82وضمت   2016نوفم��   17بتار�خ  2016لسنة  515ـ القائمة األو�� صدرت برقم 

 سنة ومن بي��م عدد من طلبة ا�جامعات.   33سنة إ��    19الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن سن  و�ان معظمهم من الشباب  

�خصا تم العفو ع��م وهم    203، وضمت  2017مارس    12بتار�خ    2017لسنة    119ـ القائمة الثانية صدرت برقم   

العقو�ة األصلية،   صادر بحقهم أح�ام قضائية ��ائية �� قضايا "تجمهر وتظاهر"، حيث تضمن القرار اإلعفاء عن 

 م�جون�ن. 5وما تبقى م��ا، والعقو�ة التبعية، وحاالت �حية ليسوا شبابًا، وعددهم 

الثالثة و�انت أك��هم من حيث العدد وصدرت بقرار رئيس ا�جمهور�ة رقم   القائمة   21بتار�خ    2017لسنة    288ـ 

�خصا خالل   787�وم عل��م عدد  �خصا أي بلغ اجما�� من تم العفو ع��م من مح  502، وضمت  2017يونيو  

 عام�ن. 

و�� القائمة الثالثة ال�ي أعد��ا �جنة العفو بمناسبة عيد الفطر املبارك. كما يذكر أن هذه القائمة تضمنت العفو 

) و�ان مح�وما عليھ باملؤ�د ال��امھ بالتحر�ض ع��  33أيضا عن رجل األعمال هشام طلعت مصطفى تحت رقم (

سوزان تميم �� دولة االمارات بتحر�ض أحد رجال الشرطة السابق�ن ع�� قتلها، و�� قضية   جر�مة قتل اللبنانية

، وقد صدر قرار عفو الحقا ع�� امل��م الثا�ي محسن السكري �� القضية. وهذا �عطينا  2009شه��ة حدثت عام  

ا� والشرطة  األعمال  رجال  عن  اإلفراج   �� الرئا��ي  العفو  ألية  استخدام  كيفية  عن  قضايا فكرة   �� عل��م  ح�وم 

 جنائية.  

سيدة وفتاة وعدد كب�� من الشباب ا�حبوس�ن ع�� ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وضمت   25كما تضمنت القائمة  

شابا أقل من   ١٧٥قائمة املفرج ع��م، عددًا من ا�حاالت ال�حية ممن ق��ى ثالثة أر�اع املدة، كما شمل العفو عن  

 من املهندس�ن. ٥من ا�حام�ن و  ٣عات، ومن اساتذة ا�جام ٨عامًا، و ٣٠
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، وضمت العفو عن العقو�ة االصلية 2018لسنة    219ـ القائمة الرا�عة صدرت بموجب قرار رئيس ا�جمهور�ة رقم  

. ليصل 2018مايو    15مح�وم عليھ. وصدرت بتار�خ    331أو ما تبقى م��ا، وعن العقو�ة التبعية ا�ح�وم ��ا ع�� عدد  

 مح�وما عليھ.  1118�� هذه املرحلة إ�� عدد املعفو ع��م 

ب��مة االنتماء �جماعة محظورة، أو مقاومة  أ��ا تضمنت ف��ا العديد من ا�حاالت  و�مراجعة هذه القوائم سنجد 

وحر�ق  عامة،  ممتل�ات  وتخر�ب  شرطية،  مقار  واقتحام  القوة،  واستعراض  ا�حرق،  جرائم  وتتضمن  السلطات، 

و�ان أعضاء ال�جنة وق��ا أشاروا إ�� أن العفو لن يمتد إ�� الشباب املتورط �� أحداث   مقار تا�عة للنيابة العامة،

 العنف أو القتل أو اإلرهاب؛ أو ح�ى املنتم�ن �جماعة اإلخوان املسلم�ن. 

و�عد عام من التجميد غ�� املعلن ل�جنة منذ هذه القائمة األخ��ة، إال أنھ تم رصد وجود قائمة أخرى صدر ف��ا عفو 

مح�وم عل��م، وهو القرار املنشور    560بالعفو الرئا��ي عن    2019لسنة    232بموجب القرار رقم    2019رئا��ي عام  

تار�خ صدوره، ا�خميس    20با�جر�دة الرسمية �� عددها رقم ( أبرز  2019مايو    16تا�ع)، واملعمول بھ منذ  . ويعد 

قنديل» وا�ح�وم عليھ �� القضية املعروفة إعالميًا بـ    املفرج ع��م طبقًا لقرار العفو ال�اتب وال�حفي «عبدا�حليم

 جنح السيدة ز�نب، مدون بجانب اسمھ "حالة مرضية".  2014لسنة  478«إهانة القضاء» برقم 

عن    العفو  أيضا  القرار  رقم    13وتضمن  بالقضية  �جن  بأح�ام  مح�وم�ن  جنايات   2013لسنة    12749م��مًا 

طعن   2019سبتم��    17ذبحة كرداسة»، و�� القضية ال�ي رفضت محكمة النقض ��  كرداسة واملعروفة إعالميًا بـ«م

 م��مًا ع�� ذم��ا.  135

فتيات، حكم عل��م ضمن القضية رقم   8فتاة، ينتم�ن �جماعة اإلخوان املسلم�ن األبرز بي��ن    15كما شمل العفو   

لسنة    4337 دمياط  أول  قسم  «بن2015جنايات  باسم  إعالميا  واملعروفة  دمياط،   ات 

"وهن آية عصام ال�حات عمر، خلود السيد محمود السيد الفالح��، فاطمة محمد عياد، حبيبة حسن شتا، سارة 

محمد رمضان ع�� إبراهيم، إسراء عبده ع�� فرحات، فاطمة عماد الدين ع�� أبو ترك، مر�م عماد الدين ع�� أبو 

 .  250ـ  243ترك املدون أسماءهم بالقائمة من قم 
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فتيات من   3سنوات لـ-10، بال�جن  2018سبتم��  -25الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط قد قضت ��    و�انت

رجال �� القضية ال�ي عرفت إعالميًا بقضية   4أخر�ات وسنت�ن لـ  9سنوات لـ  3املنتم�ن �جماعة اإلخوان املسلم�ن و

فتاة أثناء تنظيمهم مظاهرة،   16لقبض ع��  عندما تم إلقاء ا  2015"بنات دمياط"، و�عود تفاصيل القضية لعام  

با�خالفة للقانون، �شارع التحر�ر، بمدينة دمياط، وصدر ا�حكم برئاسة املستشار محمد رفعت املساح، وعضو�ة 

 املستشار�ن واملستشار رفعت اللواء واملستشار محمد بده. 
20 

 :  2022المرحلة الثانية للجنة ـ إبريل  

لنشاط ال�جنة بصدور آخر قرار للعفو أسهمت فيھ ال�جنة، أعلن رئيس ا�جمهور�ة سنوات    4�عد تجميد طوال  

إبر�ل، إعادة �شكيل ال�جنة   26ضمن مناسبة إفطار األسرة املصر�ة الذي عقد �� شهر رمضان املا��ي يوم الثالثاء  

املعروف طارق العو��ي، بضم �ل من كمال أبو عيطة القيادي بحزب الكرامة ووز�ر القوى العاملة األسبق وا�حامي  

بالتعاون مع األجهزة ا�ختصة ومنظمات  الرئا��ي وتوسيع قاعدة عملها  العفو  تفعيل �جنة  إعادة  وجاءت خطوة 

والشيوخ،  النواب  مجل��ي  وأعضاء  العامة،  وال�خصيات  والوزراء  املسؤول�ن  من  عدد  بحضور  املد�ي.  ا�جتمع 

صبا�� املر�ح الرئا��ي األسبق ومؤسس حزب الكرامة وخالد    و�عض رموز املعارضة املدنية ومن أبرزهم حمدين 

 داود ال�حفي ورئيس حزب الدستور األسبق �عد خروجھ من حبس احتياطي أستمر طوال عام�ن،  

مؤتمر  إدارة  م�لفا  األخرى  السياسية  القوى  مع  الوط�ي)  (ا�حوار  أسماه  ما  إ��  ا�جمهور�ة  رئيس  خطاب  دعا  كما 

 ا�حوار. الشباب بوضع تصور لهذا 

وجاءت هذه ا�خطوة �� ظل ضغوط دولية متصاعدة ع�� النظام املصري فيما يتعلق بان��ا�ات ملف حقوق اإل�سان 

التدو�ر لهؤالء ال�جناء  �� مصر، واستمرار االف ا�حبوس�ن �� ال�جون بقرارات حبس احتياطي و�شوء ظاهرة  

ع�� عدة قضايا مختلفة بنفس اال��امات ال�ي ال تخرج عن �شر معلومات �اذبة، و�ساءة استخدام وسائل التواصل 

 االجتما��، واالنضمام إ�� جماعة إرهابية. 

 

مايو، موقع جريدة املرصي    17فتاة بالقامئة :موقع جريدة املرصي اليوم،    15تقرير صحفي بعنوان (عفو «مايو» الرئايس.. «قنديل» و«فتيات دمياط» األبرز.. و     20
 اليوم  
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ضغوط و�� ظل تنديد املنظمات الدولية غ�� ا�ح�ومية وا�حلية بأوضاع حقوق اإل�سان والعمل ع�� ممارسة ال 

ع�� الواليات املتحدة األمر�كية و�لدان أور�ا الغر�ية الستخدام عالقا��ا االقتصادية والسياسية للضغوط باتجاه  

 اصالح أوضاع حقوق اإل�سان. 

وجاءت أيضا كجزء من محاوالت اإلدارة املصر�ة للتعامل مع هذه الضغوط بدأت بإصدار االس��اتيجية الوطنية 

، ووقف مد حالة الطوارئ �� أكتو�ر من نفس العام ورغم أن االس��اتيجية اقل 2021��  �حقوق اإل�سان �� سبتم

كث��ا من طموحات املصر��ن، كما أ��ا تحمل الشعب املصري مسئولية غياب الو�� ��ذه ا�حقوق اال ا��ا غابت عن  

 اآلليات األخرى.  التطبيق �ش�ل �امل ولم �شهد أي محاوالت لتفعيلها من خالل مجلس النواب أو غ��ه من 

بينما يرجع �عض أعضاء �جنة العفو أسباب تفعيل ال�جنة مرة أخرى إ�� ما أسموه (وجود إرادة سياسية لدى رئيس 

ا�جمهور�ة �� استخدام صالحياتھ الدستور�ة للعفو عن الشباب ا�حبوس�ن والغارم�ن �� إطار توسيع نطاق عمل 

 21العفو إحدى الوسائل �� إدارة ا�حوار الوط�ي. ال�جنة لتنظر حاال��م، كما اعت��وا �جنة 

بينما أشار عضو آخر بال�جنة إ�� أن إعادة تفعيل دور ال�جنة �ع�� عن إيمان السي��ي بالفكرة بإعطاء فرصة أخرى   

 22للشباب، والعمل ع�� تحقيق السالم االجتما�� والتوافق السيا��ي.  

 ات م��ا: وتتلقي ال�جنة طلبات العفو ع�� عدد من األدو 

 ـ ملء استمارة ع�� موقع املؤتمر الوط�ي للشباب. 

 إرسال رسائل بر�دية إ�� �جن�ي حقوق اإل�سان �� مجل��ي النواب أو الشيوخ.  – 

 إرسال الطلبات ل�جنة ش�اوى ا�جلس القومي �حقوق اإل�سان أو أعضاء �جنة العفو الرئا��ي.  – 

 

 ،  2022مايو  11يف املجتمع)، موقع اليوم السابع   تقرير صحفي بعنوان (طارق الخويل: دورنا ال يقترص عىل خروج املحبوس� بل مساعدتهم لالندماج  21
، موقع اليوم 2022مايو    9حوار مع محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئايس لـ"اليوم السابع": م�رسة العنف واالنت�ء لتنظي�ت إرهابية "خط أحمر"..       22

 السابع 
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ع إعالن هيئات أخرى تلقي طلبات ا�حبوس�ن وا�ح�وم عل��م تمهيدا واستمر دور ال�جنة �� ظل مرحل��ا الثانية م 

للعفو الرئا��ي، حيث أعلن ا�جلس القومي �حقوق اإل�سان بدء تلقي طلبات العفو الرئا��ي لل�جناء من خالل 

�وم تلقي منظومة الش�اوى والرصد با�جلس، طلبات املواطن�ن املتعلقة بالعفو عن �عض ال�جناء من الشباب ا�ح 

عل��م، وكذلك الغارمون والغارمات، فضًال عن الش�اوى والطلبات املتعلقة بحاالت ا�حبوس�ن احتياطيًا ع�� ذمة 

 �عض القضايا، من خالل قنوات متعددة. 

ودعا ا�جلس املواطن�ن من ذوي ال�جناء وا�حتجز�ن، الراغب�ن �� االستفادة من املبادرة الرئاسية، إ�� اختيار القناة 

 23قرب واأل�سر بالنسبة لهم دون االضطرار لتحمل عناء السفر للمقر الرئي��ي ملكتب الش�اوى أو مقر ا�جلس.األ

كما أعلن كر�م السقا عضو ال�جنة عن تلقي ال�جنة تتلقي الطلبات ع�� استمارة، مش��ا إ�� أن عدد املطالب ح�ى  

ضايا جنائية، وطلبات أخرى مكررة»، معلقا «لن طلب، لكن لم تفحص �عد، قد ي�ون بي��ا ق  900اآلن وصل إ��  

 24نخرج قائمة ��ذا العدد، �ون املطالب ستفرز �عد لتحديد املستحق م��ا». 

وأضاف «عمل �جنة العفو الرئا��ي �عت�� جزء أساسيا من ا�حوار الوط�ي، ومن املؤكد أن ملف ا�حبس االحتياطي  

 ريع» سيفتح �� ا�حوار، وقد نفكر �� بديل أو إعادة �ش

بينما انتقدت منظمات حقوقية بيان ال�جنة األول �عد إعادة �شكيلها بخصوص طرق تلقي طلبات العفو، مش��ة 

 إ�� املالحظات األتية: 

ـ إن تلقي االلتماسات من ذوي الشأن ال يجب أن ي�ون السبيل الوحيد لبدء النظر �� حالة �ج�ن سيا��ي، وطالبت  

نظر �� ملفات ال�جناء ا�حبوس�ن، داعية إ�� املبادرة �ش�ل فوري بفحص أن ت�ون هذه الطر�قة احدى طرق ال

ملفات واإلفراج عن جميع امل��م�ن �� قضايا سياسية دون استثناء أو إبطاء وانطالقا من قاعدة البيانات املتوافرة 

 

 .   11/6/2011، جريدة املرصي اليوم، املجلس القومي يبدأ يف تلقى طلبات العفو الرئايس للسجناء  23
 .   2022/ 5/ 3طلب. وسنفتح ملف الحبس االحتياطي، املرصي اليوم،  900لجنة العفو الرئايس: نفحص   24
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دولة العليا أو إدارة القضاء  بالفعل لدى ا�جهات املعنية �املكتب الف�ي للنائب العام أو ا�حامي العام لنيابات أمن ال

 العسكري بوزارة الدفاع”. 

ـ ضرورة إتاحة الفرصة لل�جناء السياسي�ن أنفسهم من داخل ال�جون لتقديم طلبات النظر �� ملفا��م واإلفراج 

م�ن ع��م، خاصة ممن ليس لهم أقارب أو ال يملك أقار��م إم�انية تقديم االلتماسات ع�� اإلن��نت أو ال�جناء ا�حرو 

 من الز�ارات واملراسالت.  

ال�جناء   مص��  وضع  �ع�ي  األمن  ألجهزة  تقديمها  ثم  املعلومات  تلقي  ع��  حاليًا  العفو  �جنة  دور  اقتصار  أن  ـ 

السياسي�ن �� أيدي نفس األجهزة ال�ي أمرت أو نفذت أوامر اعتقالهم وحبسهم ح�ى اآلن، لذلك فإن أي عملية عادلة  

لإلفراج عن ال�جناء السياسي�ن يجب أن تديرها آلية رسمية تضمن تطبيق معاي��    ومنصفة وشفافة ��دف حقاً 

 موضوعية بقرارات معلنة ع�� النحو السابق ذكره.  

 مع هذه االق��احات ا�حقوقية واستمرت �� وضع معاي��ها ا�خاصة غ�� املنضبطة. بينما لم تتفاعل ال�جنة 

 حصيلة ما قامت به اللجنة في المرحلة الثانية حتى اآلن:  

 أوال: قرارات العفو الرئا��ي :  

قرارات للعفو الرئا��ي من رئيس ا�جمهور�ة و�� ال�ي لها   4منذ صدور قرار بتفعيل عمل ال�جنة مرة أخرى صدر  

 عالقة مباشرة مع �شاط ال�جنة ع�� النحو التا�� :  

بالعفو عن العقو�ة املق��ي ��ا   2022لسنة    178ـ العفو الرئا��ي عن الناشط حسام مؤ�س بموجب القرار رقم  1

 ج أ د طوارئ مصر القديمة.  2021لسنة  957ع�� ا�ح�وم عليھ �� القضية رقم 

واملعروفة باسم تحالف األمل ضمن آخر�ن، و �� يوليو    2019ة  لسن  930و�ان مؤ�س قد قبض عليھ ضمن القضية  

، حيث صدر  2021لسنة    957، أحيلوا للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، �� قضية أخرى برقم  2021

سنوات   4سنوات ولل�حفي�ن مؤ�س وهشام فؤاد    5بحبس �ل من العلي�ي    2021نوفم��    17حكم قضائي عل��م ��  

سنوات غيابيا ع�� النقابية فاطمة رمضان وغرامة   3مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد ��ن��ي، وسنوات    3و
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جن��ا ل�ل م��م ب��مة �شر أخبار �� الداخل وا�خارج، ولم �شمل العفو با�� ا�ح�وم عل��م بال�جن �� نفس   500

 القضية!! 

ـ تاله قرار ثان بالعفو عن املهندس يحيي حس�ن املنسق السابق ل�حركة املدنية الديمقراطية، بموجب قرار رئيس  2

و�انت محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس املهندس يحيى حس�ن عبد الهادي   2022لسنة    219ا�جمهور�ة رقم  

جنح أمن دولة مدينة نصر   2021لسنة    558ية  سنوات ب��م �شر أخبار �اذبة عمدًا داخل وخارج البالد، �� القض   4

لسنة   162طوارئ قبيل صدور العفو بأيام، ولم �ستخدم رئيس ا�جمهور�ة صالحياتھ وفقا لنصوص قانون الطوارئ  

 بإلغاء العقو�ة.  1958

ر أمام نيابة مدينة نص   ٢٠١٨يذكر أن التحقيق مع املهندس يحيى حس�ن عبد الهادي �ان �شأن مقال خاص بھ ��  

القضية   تحقيقات  ذمة  ع��  حبسھ  تم  ثم  بكفالة،  ع��    ٢٠١٩لسنة    ٢٧٧وخرج  تدو�ره  تم  ثم  دولة،  أمن  حصر 

 حصر أمن دولة وق��ى �� ا�حبس االحتياطي أك�� من سنت�ن.     ٢٠١٩لسنة  ١٣٥٦القضية 

احية القانونية ، �ان من الن2019يناير    29عبد الهادي الذي ألقت قوات األمن القبض عليھ من من�لھ فجر يوم  

أي �عد مرور عام�ن ع�� حبسھ، لكن ذلك ما لم يحدث ح�ى صدور ا�حكم   2021�ستحق إطالق السراح �� يناير  

 األخ�� عليھ بحبسھ. 

من ا�ح�وم   3بالعفو عن عقو�ة ال�جن عن    2022لسنة    260ـ كما أصدر عبد الفتاح السي��ي قرارًا جمهور�ًا رقم  3

إعالميا " بأحداث مجلس الوزراء"، وشمل القرار العفو عن عقو�ة: سعيد محمد عطية   عل��م �� القضية املعروفة 

إبراهيم ا�ح�وم عليھ، ومحمد عيد الغر�ب إبراهيم الشرا��، ومحمد مر��ي محمد مر��ي ا�ح�وم عل��م �� القضية 

 15ضدهم بال�جن    ج السيدة ز�نب وصدر قرار العفو عن الثالثة �عد صدور ُحكم ��ائي  2011لسنة    8629رقم  

 .2011سنة �� قضية "أحداث مجلس الوزراء" ال�ي وقعت أحدا��ا عام 

، بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أح�ام قضائية 2022لسنة    329يوليو صدر قرار جمهوري رقم    28ـ و��  4

با�حبس   حكم قضائي  عليھ  والصادر  ال�حا�� هشام فؤاد  وهم  القضية    4��ائية،   ��   2021ة  لسن  957سنوات 

سنوات، والباحث أحمد سم�� سنطاوي وهو الذي صدر عليھ محكمة   4املنسوخة من قضية تحالف األمل با�حبس  
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سنوات �� إعادة محاكمتھ أمام ا�حكمة، والفنان طارق ال��ري وعبد الرؤوف   3جنح أمن الدولة طوارئ،، بحبسھ  

القضية املعروفة بإحداث مجلس الوزراء،  خطاب حسن خطاب والذين صدر عل��ما أح�ام قضائية با�حبس ��  

 فضًال عن قاسم أشرف قاسم أحمد وطارق محمد املهدي صديق وخالد عبد املنعم صادق صابر �� القضية ذا��ا.  

 قرار العفو الرئا��ي  م

تار�خ  
 القرار 

عدد  
املعفو  

 ع��م

 رقم القضية  املعفو ع��م

1 

  2022لسنة   178قرار رقم 

لعقو�ة املق��ي ��ا  بالعفو عن ا
 ع�� ا�ح�وم عليھ

 حسام مؤ�س محمد سعد  1 27/4/2022
  2021لسنة  957القضية رقم  

 ج أ د طوارئ مصر القديمة. 

2 

 
 م يحيي حس�ن عبد الهادي  1 2022 /5/ 31 2022لسنة   219قرار رقم 

     2021لسنة   558القضية  

جنح امن دولة مدينة نصر  
 طوارئ 

 3 14/6/2022 2022لسنة   260قراًر رقم  3

سعيد محمد عطية  
إبراهيم، ومحمد عيد  

الغر�ب إبراهيم الشرا��،  
ومحمد مر��ي محمد  

 مر��ي 

ا�ح�وم عل��م �� القضية رقم  
ج السيدة    2011لسنة   8629

ز�نب املعروفة إعالميا "  
 بأحداث مجلس الوزراء" 

4 
باإلفراج  2022لسنة   239قرار 

 من ا�ح�وم عل��م  7عن 
28 /7/ 2022 7 

هشام فؤاد ـ أحمد سم��  
سنطاوي ـ طارق ال��ري ـ  

عبد الرؤوف خطاب حسن  
خطاب ـ قاسم أشرف  

قاسم أحمد ـ طارق محمد  
املهدي صديق ـ خالد عبد  

 املنعم صادق صابر.

 2021لسنة   957القضية  

لسنة   8629القضية رقم  
 سيدة ز�نب ج ال 2011

   12  اإلجما��  
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 ثانيا : قرارات إخالء السبيل من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة:  

 مالحظات عدد ا�خ�� سبيلهم  جهة إخالء السبيل  تار�خ إخالء السبيل  م

 41 نيابة أمن الدولة 25/4/2022 1

وعماليا م��م  ناشطا سياسيا  14تم حصر  
الباحث عبده فايد، طبيب األسنان وليد شو��،  

 و الناشط محمد صالح، حسن بر�ري 

 3 نيابة أمن الدولة 30/4/2022 2

 ، 2020لسنة  1017�حفي�ن �� القضية رقم  3
عامر عبد املنعم، وها�ي جريشة، وعصام  

 عابدين»

 11 نيابة أمن الدولة 30/5/2022 3

عبد املعطي، شر�ف الرو�ي،  خلود سعيد، أيمن
محمد وليد سعد، سامح سعودي، وخالد  

 غنيم، وآخر�ن. 

 60 نيابة أمن الدولة 8/7/2022 4
عمال �شركة مصر للتأم�ن ع�� ا�حياة وهيئة  

 النقل العام و�حفي 

 7 نيابة أمن الدولة 17/7/2022 5

جالل السيد  مهاب �سري االبرا��ي و�سام 
وا�حامي عمرو امام وال�حفي عبد الناصر  
سالمة رئيس تحر�ر األهرام االسبق والسف��  

يحيى زكر�ا عثمان نجم وممتاز فت�� عبد  
 الوهاب قاسم. 

 1 نيابة أمن الدولة 25/7/2022 6
محمد رمضان ا�حامي والقيادي بحزب  

 التحالف الشع�ي

 25 نيابة أمن الدولة 16/8/2022 7
م��م عدد من ا�حبوس�ن من محافظة السويس 

 ومن ابرزهم  ال�حفي سيد عبد هللا 

  148  اإلجما��  
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  41) محبوسا م��م  148أعاله، لم يتعد من تم إخالء سبيلھ من نيابات أمن الدولة، سوى (وحسب ا�جدول املنشور  

 قبيل تفعيل �جنة العفو الرئا��ي بيوم�ن. ع�� النحو التا�� بيانھ :  

م��ما ��   97يونيو املا��ي، لم يتم إخالء سبيل سوى    17إبر�ل وح�ى    25�� ح�ن أشارت مصادر أخرى إ�� أنھ منذ  

 25ة أمن الدولة العليا. قضايا بنياب

ـ أخ�� سبيل عدد من السياسي�ن ا�حبوس�ن احتياطيا �عد اإلفراج ع��م بقرارات من النيابة العامة، محبوس�ن 1

إبر�ل   25محبوسا وذلك ��    41ع�� ذمة قضايا سياسية. حيث أشارت املصادر ا�ختلفة إ�� أن عددهم وصل إ��  

بالفعل الباحث السيا��ي عبده فايد، طبيب األسنان وليد شو��، و الناشط   املا��ي. و من الذين تم اإلفراج ع��م

شهرا �� ا�حبس االحتياطي ع�� ذمة قضيت�ن، دون إحالة للمحاكمة، هيثم البنا    29السيا��ي محمد صالح، �عد  

رقم   القضية  ذمة  ع��  محبوسا  �ان  والذي  بر�ري  حسن  العما��  النقا�ي  كما  الدستور،  حزب  لسنة   ٩٣٠عضو 

، املدونة رضوى محمد، لقيادي العما�� رشاد كمال، وا�حامي ا�حقو�� أحمد الكفراوي، وأحمد عبدالقادر، ٢٠١٩

وغر�ب مقلد، وعبدالناصر أحمد محمد عبدالسالم، وجميعهم من محافظة السويس، بضمان محال إقام��م ع��  

بنور ا�خطيب، ا�حبوسة احتياطيا ع��  .، واخ�� سبيل نجالء فت�� فؤاد الشه��ة  2020لسنة    1056ذمة القضية  

،  1056؛ كما تم إطالق سراح ا�حقو�� أحمد تمام، ا�حبوس ع�� ذمة القضية    2021لسنة    65ذمة القضية رقم  

أحداث   ذمة  ع��  امل��م  بك��  ا�جد  أبو  سيد  سبيل  اخ��  الدستور   ٢٠٢٠سبتم��    ٢٠كما  حزب  قيادات  أحد  و 

 26 بالسويس. 

تم إخالء سبيل ثالثة من أعضاء نقابة ال�حفي�ن �انوا رهن ا�حبس االحتياطي إنفاذا   2022يو  ـ و�� األول من ما2

 لقرار النائب العام، وهم: عامر عبد املنعم وها�ي جريشة وعصام عابدين. 

محبوسا احتياطيا م��م خلود سعيد، أيمن عبد املعطي، شر�ف الرو�ي، محمد    11مايو أخ�� سبيل    30ـ بتار�خ  3

 سعد، سامح سعودي، وخالد غنيم، وآخر�ن. وليد 

 

 2022يونيو 17،موقع درب، 2022يونيو 17سجناء،  5محبوسا احتياطيا والعفو عن  97محام: منذ تشكيل لجنة العفو جرى إخالء سبيل    25
 .   2022أبريل   25محبوس احتياطيا تم إخالء سبيلهم، موقع درب،  14�ء ننرش أس    26
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عامل شركة مصر التأم�ن، وعمال ��يئة النقل العام   12محبوسا احتياطيا م��م    60يوليو أخ�� سبيل    7ـ بتار�خ    4

 27 و�حفي واحد هو سليم صفي الدين 

. �سام جالل ٢را��ي   . مهاب �سري االب١�شطاء من نيابة أمن الدولة وهم:    7يوليو تم إخالء سبيل    17ـ  بتار�خ  5

. ي�� زكر�ا عثمان  ٥. عبد الناصر سالمة رئيس تحر�ر جر�دة األهرام األسبق  ٤. ا�حامي ا�حقو�� عمرو امام  ٣السيد   

 . ممتاز فت�� عبد الوهاب قاسم.٦نجم (سف�� سابق) 

 أخ�� سبيل محمد رمضان ا�حامي والقيادي بحزب التحالف الشع�ي.  7/2022/ 25ـ بتار�خ  6

موما فقرارات إخالء السبيل ليس لها عالقة بقرارات العفو الرئا��ي ع�� نحو من أشرنا سابقا، و�� إجراء طبي��  وع 

 قد يحدث، وكث��ا ما يتم تجديد ا�حبس للمحبوس�ن لسنوات ع�� ذمة قضايا مختلفة بنفس اال��امات .

االحتياطي، ا�حبس  ممارسة  سالمة  ضمانة  بتحقيق  تتعلق  أخرى  أزمة  ا�خاصة   وهناك  ا�جزئية   �� وتحديدا 

بالتعديالت ال�ي أعطت ا�حق للم��م أن �ستأنف األمر الصادر بحبسھ احتياطيًا أو بمد هذا ا�حبس �عد أن �ان 

للمادة   وفقا  وحدها،  العامة  للنيابة  االستئناف  ي�ون  أن  ع��  التعديل  قبل  اإلجراءات   164مقتصرًا  قانون  من 

 ا�جنائية.

أنھ يتم إهدار تلك الضمانة من قبل النيابات ا�ختلفة، فتارة تقوم �عضها بما ف��ا نيابة و��جل تقار�ر حقوقية  

بإيقاف  تقوم  أخرى  وتارة  قبلهم  الصادرة  ا�حبس  أوامر  استئناف  من  احتياطيًا  ا�حبوس�ن  بتمك�ن  الدولة  أمن 

ا تمك�ن  إيقاف  �ستمر  فقد  األمنية”  “التعذرات  بحجة  قانو�ي  سند  دون  من  االستئنافات  احتياطيًا  �حبوس�ن 

 استئناف أمر ا�حبس شهور.

 

 

 ، موقع درب 2022يوليو  7محبوسا احتياطيا تم إخالء سبيلهم اليوم،   60باألس�ء القامئة الكاملة لـ  27
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 إشکالیات عمل واختصاصات لجنة العفواملبحث الرابع: 
 (�حبوس�ن احتياطيا، املعاي��، دور أجهزة األمن)  

القانونية املتعلقة بدور ال�جنة ووالي��ا ببحث حالة ا�حبوس�ن احتياطيا ع�� ذمة قضايا  أث��ت عدد من القضايا  

 رأي، وكذلك معاي�� ال�جنة لنوعية ال�جناء املراد استخدام العفو الرئا��ي ع��م �� قوائم ا�حبوس�ن و�جناء الرأي. 

�ى عن قيادات ا�جماعة من الصف وهل ي�ون من ضمن هؤالء ال�جناء أعضاء منتم�ن �جماعة اإلخوان �عيدا ح

 األول ودور أجهزة األمن �� إخالء سبيل هؤالء ا�حبوس�ن. 

(الشباب  أهمها  ومن  العفو  استخدام   �� الفئات  من  عدد  عملها  وأجندة  أولو�ا��ا  ع��  وضعت  قد  ال�جنة  �انت 

 28حفي�ن). والطلبة وا�حاالت اإل�سانية ا�حرجة، إضافة إ�� القضايا ذات الطا�ع العما�� وال�

وا�حبوس�ن  عل��م  ا�ح�وم  السياسي�ن  ال�جناء  من  كث��ين  أن  خاصة  االعتبار؟    �� املعاي��  هذه  أخذ  تم  فهل 

احتياطيا �عانون من سوء ا�حالة ال�حية ولم ينظر إل��م أحد وأبرزهم الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح وا�حامية 

 هدى عبد املنعم وغ��هم املئات. 

ك أث��ت عدد من القضايا املتعلقة بدور ووالية ال�جنة ومن أهمها إخالء سبيل ا�حبوس�ن احتياطيا،  إ�� جانب ذل 

 ومعاي��  العفو الرئا��ي، ودور أجهزة  األمن �� هذه العملية. 

 أوال: دور ووالية اللجنة المتعلق بالمحبوسين احتياطيا:  

�ن احتياطيا وا�ح�وم عل��م  ح�ى اليوم، اذ استمر هذا يثار ا�جدل دائما حول والية ال�جنة بفحص حاالت ا�حبوس

�� إخراج عدد من ا�حبوس�ن احتياطيا �عد إعادة  ال�جنة عن نجاحهم  ا�جدل خاصة �عد حديث �عض أعضاء 

 .  2022�شكيلها �� إبر�ل 

 

 مع عضو اللجنة محمد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره حوار   28

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 42 of 59 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 26, 2022      

هم��ا الرئيسية ال�ي وسعت �جنة العفو إ�� إدخال ا�حبوس�ن احتياطيا، ضمن مهامها، بالرغم من أ��ا ال تتواءم مع م

أسست وفقا لها ال�جنة، وهم تحت سلطة النيابة العامة وا�حاكم ال�ي تنظر استئنافا��م ع�� أوامر ا�حبس، وال�ي 

 تملك إخالء سبيلهم من ا�حبس االحتياطي وال�ي ال يجب أن تتجاوز مدة العام�ن بموجب قانون اإلجراءات ا�جنائية.

التصر�حات من    أثارت �عض  �� إخالء سبيل عدد كب�� من  وقد  إ�� دورهم  باإلشارة  ال�جنة  جانب �عض أعضاء 

ا�حبوس�ن احتياطيا حفيظة النيابة العامة ووفقا ملصادر قضائية مصر�ة، فإن النائب العام حمادة الصاوي أبدى 

اء �� �جنة العفو استياءه ملسؤول بارز �� الدائرة املقر�ة من رئيس ا�جمهور�ة، �شأن التصر�حات الصادرة عن أعض 

 الرئا��ي، وعدد من ال�خصيات املشاركة �� ا�حوار الوط�ي.

وأو�حت املصادر أن التصر�حات �ش�� إ�� أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة �شأن إطالق سراح النشطاء 

ن أعضاء �جنة العفو السياسي�ن، وأولئك الذين ع�� ذمة قضايا متعلقة بالتعب�� عن الرأي، تأ�ي �� إطار التنسيق ب�

 الرئاسية والقائم�ن ع�� ا�حوار الوط�ي، مع مؤسسة الرئاسة، ال�ي تقوم بدورها بتوجيھ السلطة القضائية.

وأو�حت املصادر أن النائب العام املصري أكد للمسؤول املقرب من الرئاسة أن مثل تلك التصر�حات، عالوة ع�� 

إال أنھ سي�ون لها عواقب وخيمة ع�� سمعة القضاء املصري، ال�ي  أ��ا تمثل إهانة للسلطة القضائية �� مصر،  

 بالتبعية تؤثر بمناخ االستثمار. 

وأشارت املصادر القضائية إ�� أن ش�وى النائب العام تضمنت ا��امًا لل�خصيات السياسية بأ��م “�سعون لتعظيم 

�ا تمثل ا��امًا بتسييس القضاء املصري،  دورهم وصور��م إعالميًا من خالل تلك التصر�حات، من دون أن يدر�وا أ�

 واستخدامھ �أداة �� يد السلطة التنفيذية أو مؤسسة الرئاسة أو غ��ها من األجهزة”. 

و�ان عضو �جنة العفو الرئا��ي طارق ا�خو��، القيادي �� “تنسيقية شباب األحزاب” املقر�ة من أجهزة الدولة قد 

جات األخ��ة عن عدد من النشطاء السياسي�ن، الذين �انوا رهن ا�حبس  أكد �� أك�� من تصر�ح إعالمي، أن اإلفرا

 االحتياطي، جاءت بتنسيق مباشر ب�ن ال�جنة ومؤسسة الرئاسة املصر�ة. 

وأضاف ا�خو��: “�ل هذا مجهود �جنة العفو الرئا��ي ونتائج عمل ال�جنة �عيدًا عن القوائم ال�ي تخرج �ش�ل دوري 

تقوم عل��ا وزارة الداخلية ومص�حة ال�جون”. وشدد ع�� أن “قوائم العفو الرئا��ي، من   �� املناسبات واألعياد ال�ي
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الداخلية   وزارة  بقوائم  عالقة  لها  وليس  والتعب��،  بالرأي  متعلقة  قضايا  أل��ا  تمامًا،  مختلفة  العفو،  �جنة  خالل 

 ومص�حة ال�جون”. 

واء التداعيات السلبية لألزمة، ��دف امتصاص غضب  من جانبھ، و�� لقاء اعالمي س�� وز�ر العدل عمر مروان الحت

أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة. ونفى �� تصر�حات أخ��ة، �حة التواصل ب�ن أي جهة �� الدولة والنيابة 

 العامة إلطالق سراح ا�حبوس�ن احتياطيًا. وركز كالم مروان ع�� �عض ا�جوانب األساسية: 

ال النيابة العامة تباشر التحقيق ف��ا، أو املنظورة أمام ا�حاكم، ال يمكن صدور عفو رئا��ي ـ أن القضايا ال�ي ال تز 

 عن امل��م�ن ف��ا”، مضيفًا أن “العفو الرئا��ي ي�ون �� حالة الصادر بحقهم أح�ام ��ائية، وليس �حبوس احتياطي”. 

ا�حاك  أو  العامة  النيابة  أمام  القضايا  من  االق��اب  يمكن  ال  أنھ  السلطة ـ  أعمال   �� تدخًال  ذلك  �عد  و�ال  م، 

 القضائية”،

 ـ واكد أنھ “لم يحدث أي اتفاق ب�ن النائب العام و��ن أي جهة أو �خص ع�� خروج محبوس�ن احتياطيًا”.

وتا�ع: “أنا �وز�ر ال أجرؤ ع�� التدخل �� عمل النائب العام أو ا�حاكم”، مستنكرًا بقولھ: “كيف يقال إننا اتصلنا  

 ائب العام �ي يفرج عن أحد، أو أن هذا اتجاه عام �� الدولة”. بالن

ـ جميع ا�حاالت تصدر بقرار من النيابة أو ا�حكمة، فال يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة �شأن حاالت  

ل��م ده  ا�حبس االحتياطي، و�صدر قرار إخالء السبيل وفقًا للتحقيق، وموقف �ل م��م. أما اإلفراج عن ا�ح�وم ع 

 29 ما��ي أمر ينظمھ القانون من خالل العفو الرئا��ي، كما أنھ ال ينطبق ع�� ا�جميع”. 

إال أنھ �� ال��اية ال �ستطيع احد إن�ار دور القرارات ا�خاصة للسلطة التنفيذية �� التأث�� ع�� موقف النيابة العامة 

واملطالبات ا�خاصة بالفصل ب�ن سلط�ي النيابة خاصة نيابة أمن الدولة بإصدار أوامر ا�حبس أو إخالء السبيل،  

العامة �� اال��ام والتحقيق، وترى وجهة نظر قانونية أن �عض الفقھ خلط ب�ن �عب�� السلطة القضائية و �عب�� 

 

 .  20/6/2022مرص: استياء قضايئ من ترصيحات أعضاء لجنة العفو الرئايس، جريدة العريب الجديد،   29
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القضاء، فاعت�� أعضاء النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وانھ تتوافر لهم صفة القضاة املستقل�ن"، وقد 

 �� هذا ا�خلط.  2014ومن �عده دستور  2012وقع دستور 

العامة وان �انت �عت�� جزء من السلطة القضائية، اال ان أعضاءها ال   النيابة  هذه الوجهة محل نظر، ذلك ان 

ال�ي  واإلدار�ة  الفنية  والرقابة  النيابة،  عمل  �سود  ال�ي  التدر�جية  التبعية  قاعدة  ان  ذلك  القضاة،  من  �عت��ون 

العام ومن يفوضهم ع�� مرؤوسهم تجعل من العس�� قبول فكرة أن أعضاء النيابة هم قضاة باملع�ي    يباشرها النائب

الدقيق لل�لمة، وفضال عن ذلك فإن النيابة ال تملك سوى طلب توقيع ا�جزاء، غ�� ا��ا ال تملك حق توقيعھ، إال ��  

 حاالت استثنائية ال تؤثر ع�� القاعدة .  

تبعية أعضاء النيابة للنائب العام و�ن �انت تلتقى مع وظيفة اال��ام، إال أن هذه التبعية   كما يرى جانب من الفقھ ان

ال تتفق مع وظيفة التحقيق االبتدائي وال مع سلطة إصدار األوامر ا�جنائية، ذلك أن التحقيق االبتدائي يقت��ي 

ص اال��ام والتأكد من جديتھ، و�اعتباره استقالل من يقوم بھ استقالال �امال باعتباره املرحلة إ�� يتم ف��ا تمحي

أيضا هو املرحلة ال�ي يتخذ ف��ا إجراءات ماسة با�حر�ة ال�خصية، وان استقالل النيابة العامة يف��ض استقالل 

أعضا��ا �� أداء أعمالهم القضائية، الن الرئاسة اإلدار�ة تفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانو�ي بحسن 

 30أدائھ . 

، وال�ي أضعفت استقالل القضاء �ش�ل 2014فضال عن دور التعديالت الدستور�ة األخ��ة ال�ي أقرت ع�� دستور  

كب�� حيث أعطت ا�حق لرئيس ا�جمهور�ة بإصدار قرارات بتعي�ن رؤساء ا�جهات القضائية بدون وضع اعتبار ملعيار 

 األقدمية �� هذه ا�جهات. 

 ثانيا: البحث عن معايير للعفو:   

ث�� خالف ثان حول معاي�� العفو الرئا��ي أو إخالء السبيل ال�ي �ستند إل��ا ال�جنة، حيث استمر أعضاء ال�جنة أ

 �ش�ل عام ع�� التأكيد ع�� تب�ي معاي�� أساسية أهمها: (عدم االنتماء لتنظيم إرها�ي، وعدم ارت�اب أعمال عنف)  

 

 .  2021أكتوبر  8يراجع يف هذا الشأن :رشيف هاليل: تدوير املتهم� ب� النيابات ـ األبعاد والتداعيات، املعهد املرصي للسياسات،   30
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 �جنة العفو وهم :   بينما أشار �عض األعضاء األخر�ن إ�� من هم ع�� أجندة

ومن ب�ن هؤالء من شارك ��  ـ �ل من لم تتلوث يده بالدماء ولم �شارك �� أعمال عنف و�رهاب يجب اإلفراج ع��م

 وقفة احتجاجية أو كتب منشورا ع�� وسائل التواصل االجتما�� أو وزع منشورات. 

 ا�حبس االحتياطي يجب أن يتم إخالء سبيلھ فورا أو إحالتھ للمحاكمة. ـ �ل من تتجاوز مدة 

ـ تأكيد ال�جنة إ�� أ��ا ليست �جنة مناسبات، وأن هدفها هو العمل �حل األزمة �ش�ل دائم، واملف��ض أن ال�جنة لن  

 31يقتصر عملها ع�� املناسبات، وسيتم إعداد قوائم شهر�ة وتقديمها لرئيس ا�جمهور�ة. 

املنتم�ن  وترى    أالف  وم��م  السياسي�ن  ال�جناء  من  كب��  عدد  تحرم  السابقة  املعاي��  أن  حقوقية  نظر  وجهات 

�جماعة اإلخوان امل��م�ن باالنتماء إ�� جماعة هدفها قلب نظام ا�حكم، ح�ى لو م��م�ن ظلما، و�ضع أالف ا�حبوس�ن 

هت إل��م ا��امات بالتعدي ع�� رجال السلطة تحت هذه اال��امات ح�ى لو قاموا بتظاهر سل�ي بدون تصر�ح، ووج

 العامة. 

واملر��ى،   والقاصر�ن  السن  كبار  حاالت  �شمل  بما  وعمومية  انضباطا  أك��  أخرى  معاي��  لوضع  محاولة  و�� 

باإلضافة إ�� ا�حبوس�ن �� قضايا النشر، سعت عدد من منظمات حقوق اإل�سان املصر�ة �� داخل وخارج مصر 

اي�� وضوابط وا�حة ومعلنة لقرارات إخالء السبيل أو العفو عن ا�حتجز�ن، سواء ا�ح�وم للمطالبة بوجود مع

عل��م أو رهن ا�حبس االحتياطي ع�� ذمة قضايا سياسية، ع�� أمل أن �س��دف القرار �� املقام األول اإلفراج عن  

 جنة وااللتفاف ع�� اختصاصها.جميع ا�حتجز�ن ب��م سياسية أو �سبب آرا��م، �� محاولة لوقف تضارب عمل ال�

ورفضًا لالنتقائية، وتأكيدًا ع�� مبدأ ا�حل ا�جذري مللف ال�جناء السياسي�ن �� مصر، قدمت منظمات حقوقية، 

العفو  �جنة  �شكيل  خلفية  ع��  مصر،   �� السياسي�ن  ال�جناء  جميع  عن  لإلفراج  وضوابط  ملعاي��  مق��حات 

 الرئاسية. 

 

 .  2022/ 6/5طارق العويض عضو لجنة العفو الرئايس لـ"اليوم السابع": أضع يدى يف يد السلطة لإلفراج عن املحبوس� وط�نة أهاليهم، اليوم السابع    31
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 ومن أهم هذه املعاي��: 

جوب إعطاء أولو�ة عاجلة �� قرارات اإلفراج عن امل�جون�ن السياسي�ن �حاالت املر��ى والقاصر�ن وكبار السن،  ـ و 

وجميع ا�حبوس�ن �� قضايا النشر، با�خالفة لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقو�ة سالبة ل�حر�ة �� ا�جرائم 

 ال�ي ترتكب بطر�ق النشر أو العالنية. 

ميع من تجاوزوا ا�حد األق��ى ل�حبس االحتياطي، ح�ى لو تم حبسهم ع�� ذمة قضايا جديدة ـ ضرورة اإلفراج عن ج

ب��م مماثلة لضمان استمرار حبسهم فيما بات �عرف بظاهرة "تدو�ر املعتقل�ن السياسي�ن"، و�صدار أمر من النيابة 

 العامة بأال وجھ إلقامة الدعوى ا�جنائية بحقهم. 

يتوافر لدى ـ وجوب اإلفراج عن �ل ا�حب وس�ن احتياطيًا ممن مر ع�� حبسهم ستة أشهر كحد أق��ى دون أن 

النيابة ما يكفي من األدلة إلحال��م للمحاكمة. والعفو عن با�� العقو�ة ملن سبق ا�حكم عل��م ب��م سياسية وقضوا  

. عن العفو عن  أك�� من نصف العقو�ة وتم حرما��م من حقهم �� اإلفراج الشرطي دون م��ر سوى طبيعة ��مهم

 با�� العقو�ة ملن صدرت ضدهم أح�ام من محاكم أمن الدولة طوارئ.

كما قدمت املؤسسات ذا��ا اق��احا يتضمن �عض املعاي�� والضوابط لإلفراج عن جميع ال�جناء السياسي�ن،     

 ساسية م��ا :مؤكدة أن فتح هذا امللف خطوة ضرور�ة وعاجلة تأخرت كث��ًا. كما أكدت ع�� �عض املطالب األ 

ـ أن اإلفراج عن ال�جناء السياسي�ن ا�حبوس�ن احتياطيًا أو ا�ح�وم عل��م من جميع التيارات السياسية �سبب 

خطوات” ال�ي أطلق��ا تلك املنظمات، ووقعت عل��ا ��    7�شاطهم السل�ي هو ا�خطوة األو�� ع�� رأس مبادرة “أول  

ي واألحزاب وتجمعات املصر��ن �� الداخل وا�خارج وهيئات حقوق  من منظمات ا�جتمع املد�  50أك�� من    2021

 اإل�سان اإلقليمية والدولية. 

ـ �س��دف املق��ح تفادي أخطاء املا��ي �� التعامل مع هذا امللف، أو االستمرار �� ن�ج ثبت فشلھ �� تصفية مواقف 

 .  2016اآلالف من ال�جناء السياسي�ن منذ إ�شاء �جنة العفو الرئا��ي �� 
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ـ �شأن الضوابط ا�حاكمة، دعت املنظمات إ�� أن ي�ون الهدف ال��ائي ألي عملية تتصدى لهذا امللف هو اإلفراج 

عن جميع امل�جون�ن ب��م سياسية بحيث ال يبقى �� مصر �ج�ن سيا��ي واحد، مع ال��ام اآللية املنشأة للتعامل  

 ضوابط: وشملت تلك الضوابط:   4مع هذا امللف �� عملها بـ

 ؛ بحيث يحظى �ل م�جون سيا��ي بفرصة متساو�ة ومنصفة للنظر �� حالتھ ع�� أسس موضوعية.العدالةـ 

؛ بحيث تتخذ قرارات اإلفراج وفق معاي�� وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للم�جون�ن وذو��م وا�جتمع  الشفافيةـ 

 �� املوضوعية املعلنة دون استثناء.؛ بحيث تتضمن قرارات اإلفراج �ل من تنطبق عل��م املعايالشمول ك�ل، ـ 

من  ـ االست�جال أعمار آالف  بالفعل من  ما ضاع  إ��  العملية كسابقا��ا سنوات تضاف  بحيث ال �ستغرق هذه  ؛ 

امل�جون�ن، وأشار إ�� أن استمارة طلب “العفو” ال�ي �شر��ا ع�� اإلن��نت �جنة العفو الرئا��ي �عد إعادة �شكيلها 

اقتصرت ع�� طلب “اإلفراج عن الشباب ا�حبوس�ن ع�� ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي  وعقد اجتماعها األول  

 أح�ام قضائية”.  

بالعدالة واإلنصاف والفاعلية ما لم �شمل جميع ا�حبوس�ن  السياسي�ن لن تتسم  ـ  أي مقار�ة مللف امل�جون�ن 

ا ب��م سياسية �افة وسواًء �انوا من  أو كبار  احتياطيًا وكذلك ا�ح�وم عل��م  والقاصر�ن  أم من األطفال  لشباب 

 السن أو ذوي ا�حاالت ال�حية واإل�سانية، و�ل من يخضع حاليًا لتقييد حر�تھ ألسباب أو ��م سياسية “. 

ال�جناء   أوضاع  تصفية  نحو  لالنطالق  مالئمًا  أساسًا  �ش�ل  فهو  عنف  جرائم  ارت�اب  عدم  معيار  بخصوص  ـ 

الذين وجهت لهم   السياسي�ن، لكن يجب تحديده بدقة الرأي  بالغة، بحيث ال يجري استثناء اآلالف من �جناء 

النيابة �ش�ل روتي�ي وم��م ودون دليل ��مًا مثل “االنضمام �جماعة محظورة” أو “مساعد��ا �� تحقيق أهدافها”، 

أو ماهية تلك ا�جماعة وغ��ها من ال��م الفضفاضة ال�ي ال تقيم عل��ا النيابة العامة أية أدلة ولو ح�ى بتحديد اسم  

 املزعومة  

واكد البيان أن هذه ال��م اسُتعملت كذريعة لتقييد حر�ة أعداد هائلة من ال�جناء السياسي�ن بتوسع رهيب ��   

األعوام املاضية، بل صدرت ع�� �عضهم أح�ام ��ذه ال��م دون أن تقدم النيابة دليًال واحدًا باستثناء تحر�ات أجهزة 

 األمن.  
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العفو عن با�� العقو�ة ملن صدرت ضدهم أح�ام من محاكم أمن الدولة طوارئ، والعفو عن با�� العقو�ة   ـ ضرورة

 �جميع املدني�ن ممن صدرت ضدهم أح�ام من القضاء العسكري ب��م سياسية. 

ب��م  مواطن�ن  ع��  القبض  قرارات  استمرار  حال  مصر   �� السياسي�ن  ال�جناء  مللف  حقيقية  ملعا�جة  مع�ى  وال 

 32سياسية كما هو الوضع اآلن. 

ع��  من جهة أخرى طرح خالد ع�� ا�حامي وا�حقو�� مجموعة من االق��احات املشا��ة لالق��اح السابق مع ال��ك�� 

 حاالت ا�حبس االحتياطي ل�ل القضايا ال�ي تنظر تجديدا��ا ح�ى تار�خھ وأهمها: 

 شهرا ولم يحال �حاكمة موضوعية.  ١٨ـ إخالء سبيل �ل من بلغ حبسھ االحتياطي 

  ـ وقف التداب�� للمخ�� سبيلهم و�ان إجما�� مدة ا�حبس وتنفيذ التداب�� بلغ سنت�ن أو أك��، مع إخالء سبيل �ل من

حصل ع�� إخالء سبيل �� إحدى القضايا ولم يتم إطالق سراحھ ولكن تم إعادتھ للنيابة بمحضر جديد، و�� ا�حالة 

 ال�ي يطلق عل��ا إعالميا مصط�ح التدو�ر، طاملا بلغ إجما�� املدد سنت�ن أو أك��.  

 اق��احات أهمها: و�شأن القواعد املوضوعية ال�ي أق��حها �� شأن العفو ع�� ا�ح�وم عل��م قدم عدة 

ـ العفو عن امل��م�ن �� قضايا الرأي والتعب�� عنھ، ومن ذلك قضايا �شر أخبار و�يانات �اذبة، و�ساءة استخدام 

 وسائل التواصل االجتما��، والتظاهر والتجمهر، إ�� آخره. 

هم ولك��م ما زالوا ـ العفو عن �ل من يقوم بتنفيذ مراقبة شرطية، �عد قضا��م أح�ام حبس أو �جن وأطلق سراح

صباح اليوم التا�� يتم العفو ع��م    ٦مساء ح�ى    ٦ينفذوا مدة مراقبة شرطية بتسليم أنفسهم لقسم الشرطة من  

 �� شأن تنفيذ املراقبة أو وقف تنفيذ مدة املراقبة واالكتفاء بما تم تنفيذه”.  

 

 .  5/2022/ 6مبادرة حقوقية تدعو إىل اإلفراج عن جميع السجناء السياسي� يف مرص، جريدة  العريب الجديد،   32
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ا طاملا �انت ال��م ال�ي �انت موجھ لهم ال ـ إلغاء األح�ام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ أو وقف تنفيذه

تتضمن حيازة وأحراز واستعمال أي أس�حة ومتفجرات، ولم ينسب إل��م أى أعمال عنف أو قتل أو جرح أو إتالف  

 33ممتل�ات عامة أو خاصة.  

 ثالثا: الجدل حول شمول قوائم العفو ألعضاء جماعة اإلخوان 

الر  العفو  قوائم  شمول  حول  ا�جدل  أعقاب تواصل   �� خاصة  اإلخوان،  �جماعة  املنتم�ن  املعتقل�ن  عن  ئا��ي 

التصر�حات ال�ي قالها عضو �جنة العفو الرئا��ي طارق العو��ي لقناة "ا�جز�رة مباشر"، �� ��اية شهر يونيو؛ بأنھ 

شرط أال  "ال يوجد أي ما�ع لدى ال�جنة من دراسة و�حث أسماء �جناء اإلخوان أو ا�حسو��ن عل��م؛ لإلفراج ع��م  

 ي�ونوا قد تورطوا �� العنف".

وأكد عضو �جنة العفو الرئا��ي كمال أبو عيطة �� تصر�حات أخرى أن القيادي اإلخوا�ي واملر�ح الرئا��ي السابق  

عبد املنعم أبو الفتوح أدرج اسمھ ضمن القوائم، الفتا إ�� أن ال�جنة تتلقي األسماء الواردة لها �افة، �غض النظر  

ض ف��ا، �� إشارة ضمنية إ�� نفي وجود ش��ة سياسية لوجود اسمھ وآخر�ن من ا�حسو��ن ع�� جماعة  عن آراء البع

 اإلخوان. 

إ�� رفض األجهزة األمنية اإلفراج عن أي من قيادات اإلخوان من الصفوف األو�� داخل  وأشارت معلومات �حفية  

ع��   ينطوي  الفتوح  أبو  مثل  قيادة  خروج  أن  خطأ  يفهم  ال  و�ي  صارمة  لضوابط  تخضع  املسألة  ألن  ا�جماعة، 

 مصا�حة. 

إم�انية اإلفراج عنھ قر�با،  و�قطع حكم محكمة ا�جنايات األخ�� بمعاقبة أبو الفتوح خمسة عشر عاما الطر�ق ع��  

ال��ائي �� يد جهات رسمية تحدد من يحق لھ  فوضُع اسمھ ع�� قوائم �جنة العفو ال �ع�ي اإلفراج عنھ، فالقرار 

 االستفادة من العفو الرئا��ي من عدمھ وفقا �حسابات سياسية وأمنية و��سانية. 

 

 . 29/4/2022حات من خالد عيل لتفعيل عمل لجنة العفو الرئايس: إخالءات سبيل “غ� فردية” وإلغاء التدوير والتداب� واملراقبة، موقع درب، مقرت  10  33

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 50 of 59 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 26, 2022      

القوائم املطلوب اإلفراج ع��ا، باعتبار أن النظام وقال مراقبون إن العقبة سوف تظل �� وضع أسماء إخوانية ضمن  

املصري غ�� مهيأ لإلقدام ع�� خطوة كهذه �� الوقت الراهن، ومهما بلغت ا�جدية �� ا�حوار وحسن النية وا�حديث 

 عن عدم استثناء أي من القوى السياسية للمشاركة فيھ ستبقى عقدة اإلخوان �� الوجدان العام.

انية من الصف األول يحتاج إ�� إرادة سياسية و��يئة األجواء العامة، فبعد نحو �سع سنوات ـ أن إدراج أسماء إخو 

 من املواجهات األمنية يصعب محو تأث��ا��ا السياسية واالجتماعية �سهولة، وتحو�ل صقور ا�جماعة إ�� حمائم. 

� الصف الثا�ي والثالث ممن لم ـ ومن املتوقع اختيار مجموعة من األسماء القر�بة من جماعة اإلخوان تنتسب إ�

من  قيادات  �شمل  خطوة  لتب�ي  النبض  جس  من  كنوع  اإلرهاب)  ع��  تحرض  أو  عنف  ��(أعمال  مباشرة  تتورط 

 الصف األول �� مرحلة الحقة. 

ولذلك سوف يظل الفيتو �شأن اإلفراج عن قيادات إخوانية مستمرا �ح�ن قطع �جنة العفو شوطا �� اإلفراج عن  

، و�تم قياس النتيجة ال�ي تمخضت ع��ا وما إذا �ان الفضاء العام مهيأ لالنفتاح ع�� ا�جماعة أم �خصيات مدنية

  2013ال، و�� النتيجة ال�ي ت��ق��ا جهات خارجية كمقياس ع�� مدى التغ�� ا�حاصل �� مصر �عد أحداث يونيو  

 يوليو. 3ال�ي أعق��ا االنقالب �� 

ن تركيا وقطر لن ت�ون هناك معضلة كب��ة �� التقارب مع من �انوا سببا  و�ذا �انت مصر تقار�ت سياسيا مع �ل م 

�� أزم��ما مع القاهرة �عد تفكيك الكث�� من األسباب ال�ي قادت إل��ا وأفضت إ�� حالة صراع ظهرت عل��ا العالقة 

 34.ب�ن الدول الثالث

أسماء من ا�ح�وم عل��م من املنتم�ن  و�ذكر أن هناك عديد من قرارات العفو الرئا��ي ال�ي صدرت سابقا تضمنت 

بالعفو الرئا��ي   2019لسنة    232�جماعة اإلخوان وأبرزها ما جاء �� قائمة العفو ال�ي صدرت بموجب القرار رقم  

 مح�وم عل��م.  560عن 

 

     . 1/6/2022 فيتو أمني يعرقل اإلفراج عن قيادات إخوانية يف مرص، جريدة العرب اللندنية،   34
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 رابعا: دور األجهزة األمنية في قوائم العفو الرئاسي:  

قوائم الدور�ة ال�ي يتم العفو ع��ا سواء بموجب اإلفراج هناك دور أسا��ي تقوم بھ مص�حة ال�جون �� اعداد ال

الشرطي، وتوضع شروطها �� القرارات الرئاسية السابقة لإلفراج عن هؤالء �� املناسبات الوطنية املعتادة، وهذا ما 

ناء  ، اال أن دور أجهزة األمن �� املوافقة ع�� اإلفراج عن ال�ج 1956لسنة    396ينص عليھ قانون تنظيم ال�جون  

السياسي�ن سواء من خالل استخدام الية العفو الرئا��ي من عدمھ �� حال �و��م مح�وم عل��م �� قضايا معينة، 

أو تحت طائلة ا�حبس االحتياطي �� قضايا سياسية و�التا�� تختص النيابة العامة وا�حاكم بقرارات إخالء السبيل 

 ا�خاصة ��م، يظل محل �ساؤل.

ائم من �جنة العفو طاملا �ان األمن هو املرجعية األساسية، وقد اث��ت انتقادات لدور فما جدوى وضع هذه القو  

أجهزة األمن الوط�ي التا�عة لوزارة الداخلية �� ضرورة املوافقة ع�� من يتم وضعھ �� قوائم العفو الرئا��ي، او ح�ى  

 من يتم إخالء سبيلھ بقرارات من نيابة أمن الدولة. 

حقوقية املصر�ة والدولية هذه املسألة، حيث دعت منظمة العفو الدولية لضرورة استبعاد  وانتقدت املنظمات ا�

 األجهزة األمنية من مراجعة ملفات اإلفراج عن املنتقدين امل�جون�ن.

وقالت �� بيان صادر ع��ا �� أعقاب إطالق سراح أر�عة �جناء محتجز�ن ألسباب سياسية، و�سعة آخر�ن، مَمن تم  

؛ بناًء ع�� توصيات �جنة العفو الرئاسية ال�ي أعيد تفعيلها مؤخرًا، 2018فيًا منذ ف��ة �عود إ�� عام  اعتقالهم �عس 

إ��    1000وال�ي سبق أن صرحت �� وقت سابق من هذا الشهر بأ��ا قد قدمت قائمة بأك�� من “ �ج�ن سيا��ي” 

 األجهزة األمنية ملراجع��ا. مشددة ع�� النقاط التالية:  

ا  مص��  إن  املصر�ة، ـ   األمنية  األجهزة  بأيدي  ي�ون  أن  ينب��  ال  �عسفيًا  ا�حتجز�ن  والنساء  الرجال  من  آلالف 

 و�التحديد قطاع األمن الوط�ي وا�خابرات العامة. 

أي سلطة ع�� عملية اإلفراج، أل��ا منعت �� مرات عدة   -بما �� ذلك قطاع األمن الوط�ي-ـ عدم منح قوات األمن  

املسلم�ن،   اإلخوان  جماعة  إ��  ينتمون  أفرادا  واس��دفت  سياسية،  ألسباب  ا�حتجز�ن  ال�جناء  سراح  إطالق 
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لة العقابية والتمي��ية �ش�ل ، باملعام2011يناير/�انون الثا�ي    25و�شطاء بارز�ن آخر�ن �ان لهم دور بارز �� ثورة  

 خاص �� ال�جن.

ـ إن اإلفراج عن ا�حتجز�ن، �جرد ممارس��م �حقوقهم اإل�سانية، يجب أن ي�ون أيضًا غ�� مشروط. وقد علمت 

منظمة العفو الدولية أن قطاع األمن الوط�ي حّذر العديد من الذين أفرج ع��م �� إبر�ل/نيسان من االنخراط �� أي  

 فسُيعاد اعتقالهم.   �شاط، و�ال

اإل�سان، ووضع حد لالعتقاالت  قائم ع�� حقوق  ن�ج  تب�ي  إ��  السلطات املصر�ة  الدولية  العفو  ـ ودعت منظمة 

التعسفية ا�جماعية، بما يتما��ى مع ال��اما��ا بموجب القانون الدو�� �حقوق اإل�سان، ومطالب مجموعات حقوق 

 اإل�سان املصر�ة املستقلة 

املصر�ة إ�� إصدار �عليمات فور�ة لقوات األمن والنيابة العامة بالتوقف عن االعتقال التعسفي ودعت السلطات  

، ألقت السلطات القبض ع�� ثالثة �حفي�ن، وهم: محمد فوزي وهالة 2022واحتجاز املنتقدين. منذ إبر�ل/نيسان  

ا��، اعت����ا السلطات انتقادية،  فه�ي وصفاء الكر���، واحتجز��م لنشرهم �عليقات ع�� وسائل التواصل االجتم

 35ب��مة “االنتماء إ�� جماعة إرهابية” و “�شر أخبار �اذبة”. 

 يف تقییم لجنة العفو واإلصالحات املطلوبة: مبحث ختامي
من العرض السابق يتب�ن غياب الوضوح �� مهمة ال�جنة خاصة �� ضوء صالحيا��ا ا�حدودة، حيث أن مهم��ا عمليا  

تجمي تتجاوز  ذات  ال  �� قضايا  عل��م  وا�ح�وم  حبسهم سنوات،  ع��   الذين مرت  احتياطيا  ا�حبوس�ن  أسماء  ع 

إلصدار   ا�جمهور�ة  لرئيس  بدورها  لتمر�رها  عل��ا  املبدئية  املوافقة  ألخذ  األمن  ألجهزة  وتقديمها  سياسية  طبيعة 

ف ا�حبوس�ن احتياطيا أو الصادرة قرارات للعفو الرئا��ي، وأحد مهامها الرئيسية �� تقديم مسكنات وقتية �� مل

بحقهم أح�ام �� قضايا سياسية �سبب ممارس��م �حر�ة الرأي والتعب�� والتظاهر، وال�ي يجرمها النظام �� ش�ل 

 

 https://www.amnesty.org/ar:    2022/ 31/5ملنظمة العفو الدولية بعنوان: استبعدوا األجهزة األمنية من مراجعة ملفات اإلفراج عن املنتقدين املسجون�،بيان     35
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ا��امات من عينة "�شر أخبار �اذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل االجتما��"، و"اإلساءة إ�� قيم األسرة 

 املصر�ة". 

ها يتيح املساحة للتغطية اإلعالمية الواسعة واالدعاء بمس�� السلطة التنفيذية لوضع حلول لهذه  كما أن وجود  

أبنا��ا  وز�ارة  متا�عة  ع��  وأموالها  وق��ا  تنفق  ال�ي  املصر�ة  األسر  آالف  بھ  تتأثر  عبئا  أصبحت  ال�ي  القضية؛ 

 ملستقبل أبنا��ا.ا�حبوس�ن، والذين ال تتم إحال��م للقضاء لسنوات، �� ظل غياب وا�ح 

ـ أيضا هناك غموض �� الدور الذي تقوم بھ ال�جنة، وهل تقتصر مهم��ا ع�� تلقي الش�اوى من األحزاب السياسية 

مهامها فقط  ال�جنة؟ وهل �شمل  تملكها  ال�ي  الضغط  وسائل  وما ��  وذو��م فقط؟  ا�حبوسون  إل��ا  ينت�ي  ال�ي 

كم ا�جنائية أو من محاكم أمن الدولة، وال�ي يمكن لرئيس ا�جمهور�ة  األ�خاص الصادر بحقهم أح�ام باتة من ا�حا

إصدار عفو عن العقو�ة ا�خاصة ��م وفقا لنص الدستور؟ أم تتضمن ا�حبوس�ن بقرارات من النيابة و�� الوحيدة  

ها إما ال�ي تملك إصدار قرارات إخالء السبيل بحقهم؟ فضال عن غياب أي دور حقو�� �� عضو�ة ال�جنة ال�ي شغل

 سياسيون أو نواب مقر�ون من النظام.

الالفت للنظر أن تفعيل دور ال�جنة يأ�ي �� ظل استمرار القبض ع�� مواطن�ن و�شطاء و�حفي�ن �� ا��امات تتعلق 

بحر�ة الرأي والتعب��، كما تبقى قيادات حز�ية وسياسية معارضة رهن ا�حبس االحتياطي منذ أعوام، وأبرزهم عبد  

و�� وقت سابق قالت أحزاب ا�حركة املدنية الديمقراطية، إنھ ليس من املف��ض  الفتوح، وهشام جنينة،املنعم أبو  

 أو املتفق عليھ أن يبدأ ا�حوار الوط�ي قبل اإلفراج عن ا�حبوس�ن ع�� ذمة قضايا الرأي.

سبب التعب�� سلميًا عن  ونوهت ا�حركة إ�� رفض و�دانة استمرار حمالت القبض ع�� معارض�ن �� األيام األخ��ة �  

آرا��م، كما رفضت االستمرار �� التحفظ ع�� أموال البعض م��م ح�ى اآلن.  وهو ما يضع عالمات استفهام إضافية 

حول نوايا الدولة، فضال عن أن القوائم ال�ي تضعها ال�جنة تخضع �� ال��اية ملواءمات سياسية وأمنية، كما تر��ن  

امللف ا�حقو��، وهو ما حدث أخ��ا �� ظل ا�حديث عن مقتل الباحث االقتصادي   أحيانا بوجود ضغوط دولية حول 

 أيمن هدهود. 
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امللفت أيضا وجود تضارب ب�ن ال�جنة وأش�ال أخرى مواز�ة ومعاصرة لها �� النشأة، ع�� غرار �جنة ا�حوار الدو��   

بيل تفعيل �جنة العفو بيوم�ن. محبوسا؛ م��م �حفيون وسياسيون ق   41وآخر عمل لها اإلسهام �� إخالء سبيل  

إ�� جانب ا�جلس القومي �حقوق اإل�سان الذي سبق لھ عقد لقاءات مع قادة حز�ي�ن و�حفي�ن و�شطاء حقوقي�ن 

مستقل�ن عرضوا فيھ مطال��م األساسية وسلموا قوائم با�حبوس�ن احتياطيا، وتم وعدهم من ا�جلس بأنھ سيتم  

ما أسماء ا�حبوس�ن احتياطيا تحت ذمة قضايا سياسية معروفة وموجودة لدى التحرك ف��ا إلخالء سبيلهم، بين

 أجهزة األمن والنيابة العامة ال�ي �غيب دورها �� هذا امللف!!

ا�جنائية   اإلجراءات  قانون  و�عديل  بمراجعة  بالقيام  والقانونية،  املؤسسية  الطرق  استخدام  قانونا  واألجدى 

�� قضايا جديدة بنفس  ا�خاصة بمواد ا�حبس االحتياطي،   با��ام هؤالء  التدو�ر  آليات  التحايل عل��ا ع��  ووقف 

 اال��امات، لتظل بوابة ا�حبس مشرعة دائما، وليبقى ا�حبس االحتياطي عقو�ة بدون حكم قضائي.

القرار إن هذه ال�جنة ال�ي تأ�ي كمجرد إطار مواز لهيئات إنفاذ القانون تبقى دون صالحيات حقيقية، وا�حصلة أن    -

السيا��ي بيد طرف آخر، وهو من يملك اتخاذ القرار �شأن العفو أو إخالء السبيل. والالفت أيضا أن �عض قرارات 

العفو الرئا��ي السابقة شملت م��م�ن �� قضايا �عذيب من ضباط وأفراد الشرطة، ورجال أعمال حكم عل��م �� 

 ل��كز ع�� ا�جنائي�ن فقط دون السياسي�ن.قضايا جنائية. وغالبا ما تأ�ي قرارات العفو الرئاسية 

�� ال��اية يتأكد أن ا�شاء �جنة العفو جاء �� ظل غياب ضوابط محددة ملهامها القانونية، وال تتمتع هذه ال�جنة اال  

بوظيفة استشار�ة بحتة، والذي يملك فعالية إصدار القرار من عدمھ �� األجهزة األمنية ا�ختلفة، سواء �� إصدار  

ت العفو الرئا��ي ال�ي �عرض ع�� رئيس ا�جمهور�ة، أو �� متا�عة إخالء سبيل ا�حبوس�ن احتياطيا وال�ي تتم قرارا

 بقرارات من نيابات أمن الدولة.  

وهذا �ش�� إ�� أن ال�جنة جاءت كش�ل مواز إلضفاء الش�ل القانو�ي والشع�ي لقرارات العفو الرئا��ي ال�ي تتم�� 

ة عندما تصدر قرارات عفو عن أ�خاص م��م�ن �� قضايا، دون إخالء سبيل أخر�ن باالنتقائية الشديدة، خاص

صدر عل��م أح�ام �� ذات القضية و ا�حكمة بنفس اال��امات، وهو ما يظهر ع�� سبيل املثال �� العفو الرئا��ي 

عن �ل من ز�اد عن الناشط حسام مؤ�س وهشام فؤاد �� قراري عفو مختلف�ن دون استخدام نفس األلية �� العفو  
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جنح أمن دولة   2021لسنة    957حسام عبد الناصر ومحمد ��ن��ي ا�ح�وم عل��م  �� نفس القضية رقم   العلي�ي،

 طوارئ مصر القديمة. 

األمر ذاتھ يتعلق بالعفو الرئا��ي عن مح�وم�ن عل��م �� قضية مجلس الوزراء، حيث صدر قرار�ن عفو مختلف�ن  

ية دون استخدام قرار مماثل مع الناشط السيا��ي أحمد دومة الصادر عليھ حكم  م��ما �� القض   12�� العفو عن  

 عاما �� ذات القضية.   15بال�جن 

وهو ما �عيد ا�حديث مرة أخرى عن قضية معاي�� العفو الرئا��ي، وال�ي يجب أن �ستخدم �� قضايا بأكملها وليس  

 �ش�ل فردي . 

مح�وم عل��م ��    12الثانية ل�جنة محدودة و�طيئة للغاية ولم تتعد    ـ أن حصيلة قرارات العفو الرئا��ي �� املرحلة

 قضايا أمن دولة وجنايات، و�� حصيلة مث��ة لإلحباط �� ظل ا�حديث عن دور ما ل�جنة فيما يخص هذا امللف.

ا�حالي   ا�حصيلة  و�مقارنة  الرأي.  �جناء  عن  اإلفراج   �� التباطؤ  هذا  املدنية  ا�حركة  انتقدت  ان  سبق  ة، وقد 

قوائم عفو   4، سنجد األمر مختلفا �ش�ل كب��، حيث صدرت  2018ـ  2016بحصيلة ال�جنة �� املرحلة األو�� من  

 ) مح�وما عليھ . 1118رئا��ي ضمت عدد (

القوائم   �عض  تفعيل وضمت  أن  رغم  مختلفة.  قضايا   �� م��م�ن  ضمت  كما  املسلم�ن،  اإلخوان  بجماعة  أعضاء 

ال�جنة �� املرحلة الثانية صاحبھ الدعوة إ�� " ا�حوار الوط�ي"، األمر الذي �ان يجب أن يؤدي إ�� ز�ادة وت��ة قرارات 

 العفو الرئا��ي، و�خالءات السبيل من النيابة العامة . 

ان  ل��وز  باإلفراج عن  وأدى ذلك  امللف، وطالبوا   �� تباطؤا  رأوا  الذين  الديمقراطي  التيار  تقادات عدة من أحزاب 

ال�جناء السياسي�ن كضمانة لنجاح ا�حوار الوط�ي معر��ن عن خيبة أمل إزاء أسلوب �عاطي النظام مع قضية 
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�ن منتم�ن لهذه األحزاب معتق�� الرأي. فكيف يقومون با�جلوس حول حوارا وطنيا و�� نفس الوقت هناك محبوس

 36املشاركة �� ا�حوار ؟! 

ـ يالحظ أن هناك فارق �� املرحلت�ن ال�ي مرت ��ما �جنة العفو، فاألو�� �ان �غلب عل��ا ال��ك�� ع�� إصدار قرارات 

قوائم بالعفو الرئا��ي ضمت عدد   4العفو الرئا��ي، و�بدو أنھ �انت هناك مساحة أك�� للتعاطي معها حيث صدرت  

ع��  ك  املا��ي  إبر�ل  ��اية  منذ  بدأت  ال�ي  الثانية  الف��ة  ركزت  بينما  عل��م،  ا�ح�وم  السياسي�ن  ال�جناء  من   ��

ا�حبوس�ن احتياطيا خاصة مع تزايد أعدادهم وتزايد ما �س�ى بظاهرة بتدو�ر ا�حبوس�ن ع�� قضايا مختلفة بنفس 

إ تصل  ال�ي  الكب��ة  لألعداد  أيضا  ذلك  و�رجع  سبتم��  اال��امات،  أحداث   �� عل��ا  القبض  تم  ال�ي  االالف   ��

. ورغم أن إخالء سبيل ا�حبوس�ن احتياطيا مهمة تخرج عن اختصاص ال�جنة، وهو االمر 2020،وسبتم��2019

الذي أدى إ�� انتقادات من جانب النيابة العامة. ألن هذه املمارسات تقلل من شأ��ا وسط الرأي العام. و�ان األجدر  

 امللف للمجلس القومي �حقوق اإل�سان.   تفو�ض هذا

ـ من ناحية ثانية تبدو وظيفة ال�جنة �ان يمكن عدم ال�جوء إل��ا �� ظل وجود آليات أخرى منصوص عل��ا وفقا  

للدستور مثل ا�جلس القومي �حقوق اإل�سان، أو ال�جنة العليا الدائمة �حقوق اإل�سان التا�عة لوزارة ا�خارجية 

وال�ي لم تجد   2021ضع ما س�ى باالس��اتيجية الوطنية �حقوق اإل�سان ال�ي صدرت �� سبتم�� ال�ي أسهمت �� و 

 سبيال لتطبيق نصوصها ح�ى اآلن.

كما �ان هناك �جنة ا�حوار الدو�� وال�ي �ان ينسق أعمالها النائب السابق محمد أنور السادات ورئيس �جنة حقوق 

القومي �حقوق اإل�سان، ال�ي �انت تقوم بنفس الدور بالتنسيق اإل�سان بمجلس النواب سابقا، وعضو ا�جلس  

إلصدار قرارات بإخالء سبيل أعداد من ا�حبوس�ن احتياطيا �� قضايا ذات طبيعة سياسية، إ��   مع األجهزة األمنية

من   مجموعة  من  ت�ونت  مستقلة  مبادرة  و��  مصر.  خارج  حوارا��ا   �� للنظام  اإليجا�ي  الوجھ  تقديم  جانب 

أ�خاص إ�� اآلن ممثل�ن عن ال��ملان �غرفتيھ وا�جتمع املد�ي   7ياسي�ن وممث�� ا�جتمع املد�ي و�رملاني�ن، تضم  الس

 واألحزاب من املهموم�ن ��ذه القضايا.

 

 . .  19/7/2022أكرب كيان معارض مبرص يدعو لإلرساع يف اإلفراج عن سجناء الرأي، موقع الجزيرة مبارش،   36
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ثالثة فأن   ناحية  الدستور لرئيس ا�جمهور�ة وفق ضوابط معينة،  ـ من  الرئا��ي �� صالحية أقرها  العفو  قرارات 

وهذه القرارات لم تتوقف، خاصة تلك القرارات ال�ي تصدر �� املناسبات الوطنية وفقا لقرارات اإلفراج الشرطي 

ة عفو رئاسية �� سبتم��  بنصف املدة، ولم تتوقف ع�� وجود �جنة العفو الرئا��ي، ع�� سبيل املثال، صدرت قائم

شاب وفتاة من الصادر ضدهم   100بالعفو عن    2015لسنة    386قبل إ�شاء ال�جنة �عام �امل بموجب القرار    2015

أح�ام ��ائية با�حبس، أبرزهم الناشطتان يارا سالم وسناء أحمد سيف اإلسالم، وجميع الفتيات ا�حبوسات ع�� 

إذن الوضع هنا يتوقف   ،�ة االتحادية"، ولم تكن ال�جنة موجودة من األساسذمة القضية املعروفة إعالميا بـ "مس�

 توجھ من النظام السيا��ي باتخاذ ن�ج مختلف يح��م حقوق اإل�سان.

ومش�لة ا�حبس االحتياطي املطول تتطلب حلوال من نوع آخر؛ أهمها توافر اإلرادة السياسية لتنفيذ ال��امات حقوق  

الدولية ال�ي صدقت عل��ا واالس��اتيجية الوطنية �حقوق اإل�سان، وال�ي لم �شهد أي  اإل�سان بموجب االتفاقيات  

بادرة لتنفيذ بنودها رغم ضعفها وقصورها، وال تتطلب سوى قيام النيابة بإخالء سبيل من تجاوز احتجازه مدة ستة 

ل قانو�ي اإلجراءات ا�جنائية أشهر دون إحالتھ للقضاء، و�عادة النظر �� دور النيابة العامة من األساس، و�عدي

ذمة   ع��  ا�حبوس�ن  �ل  سبيل  و�خالء  املطول،  االحتياطي  ا�حبس  بمدد  يتعلق  فيما  اإلرهاب  وقانون  والعقو�ات 

قضايا حر�ة الرأي والتعب�� والتظاهر السل�ي و�ساءة استخدام وسائل التواصل االجتما��، و�غي�� املناخ املقيد  

 سيا��ي باح��ام ا�حر�ات السياسية واملدنية للمواطن�ن.�حر�ة اإلعالم، واالنفتاح ال 

قانون   �� الواردة  النصوص  بتعديل  خاصة  قوان�ن  مشاريع  ومناقشة  االحتياطي  ا�حبس  نظام  اصالح  من  و�دال 

 اإلجراءات ا�جنائية يتم تجاهل ذلك، واعتماد الية جزئية وال تؤدي �حلول حقيقية.

نة لن يحل مش�لة تزايد عدد ال�جناء السياسي�ن وحبسهم بموجب أح�ام ـ من ناحية را�عة فإن إ�شاء هذا ال�ج 

�ستند إ�� قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة، أو حبسهم احتياطيا لسنوات طو�لة حيث تحول ا�حبس االحتياطي  

الطبيعة املطول إ�� عقو�ة بدون حكم قضائي �� ظل اإلسراف �� األمر بھ دون م��ر لذلك، األمر الذي يتنا�� مع  

 االستثنائية لقرارات ا�حبس االحتياطي ال�ي تأ�ي كتدب�� استثنائي يمس با�حر�ة ال�خصية. 
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و�نب�� ع�� الدولة تنقية النظام القانو�ي من �ل املواد واملمارسات ال�ي تتنا�� مع ا�حق �� ا�حاكمة العادلة سواء  

العام النيابة  أمام  االبتدائي  والتحقيق  القبض  التنفيذ  أثناء مرحلة  حالة  و��  �عدها  وما  ا�حاكمة  مرحلة   �� أو  ة 

 العقا�ي. 

و�ش�ل خاص �عديل قانو�ي العقو�ات واإلجراءات ا�جنائية خاصة �� املواد املشار إل��ا بجرائم ضد امن الدولة من  

دة النظر الداخل وا�خارج، و�عديل منظومة ا�حبس االحتياطي املنصوص عليھ �� قانون اإلجراءات ا�جنائية، و�عا

�� دور النيابة العامة من األساس، بالفصل ب�ن سلط�ي اال��ام والتحقيق، واالخذ بنظام قا��ي ا�حبس منفصل عن  

 النيابة العامة. ووقف �ل التعديالت ال�ي مست استقالل القضاء �� السنوات األخ��ة. 

رق ال�ي نص عل��ا النظام القانو�ي، خاصة و�نب�� النظر إ�� آلية العفو الرئا��ي كطر�ق استثنائي �� حالة غياب الط

أن هناك وجهة نظر فقهية ترى أن التوسع �� هذه اآللية يمس باستقالل أح�ام ا�حاكم. كما أكدت ع�� حقها �� 

 مراقبة هذه القرارات باعتبارها قرارات إدار�ة ولم تقف عند وصف جهة اإلدارة باعتبارها من أعمال السيادة. 

ا� بقاء  عن  عن  فضال  العفو  حالة   �� التبعية،  العقو�ات  من  بحرمانھ  اآللية  هذه  استخدام  ظل   �� عليھ  ح�وم 

 ا�جر�مة. بدال عن انتظار طر�ق الطعن أمام القضاء.

ـ األمر اآلخر ندرة استخدام آلية العفو الشامل عن العقو�ة، و�� آلية يمكن ان تمثل حال لل�جناء الذين تم ا�حكم 

 جمهر والتظاهر وقانون اإلرهاب. عل��م بموجب قانون الت

ـ يالحظ أيضا ندرة استخدام طر�ق اإلفراج الص�� عن ال�جناء، اذ نادرا ما تقوم النيابة العامة ووزارة الداخلية 

، رغم وجود اآلالف �� ال�جون �عانون من سوء الرعاية 1956لسنة    396باستخدام صالحيا��ا �� قانون ال�جون 

 خاصة كبار السن م��م. ال�حية ومن امراض مزمنة 

ـ من جهة أخرى أضيفت موضوع الغارم�ن والغارمات عند أعادة �شكيل ال�جنة �� إبر�ل املا��ي، وهو ما ال يتفق مع 

مهمة ال�جنة ال�ي �ع�ي بال�جناء السياسي�ن، و�ان من األو�� ت�ليف ا�جلس القومي �حقوق اإل�سان أو ا�جلس 

 .  القومي �حقوق املرأة ��ذه املهمة

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 59 of 59 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 26, 2022      

او   ال�جون  إعادة االندماج ملن خرجوا من  تم تطبيقها �ش�ل حقيقي، و�� فكرة  إذا  إيجابية  ـ يمكن ذكر نقطة 

أعضاء   عدد من  السنة  ع��  تكرر  أمر  وهو  و�جامعا��م،  لوظائفهم  العودة   �� ا�حق  بإعطا��م  االحتياطي  ا�حبس 

عن مجلس النواب ��ذا الشأن بإعادة من تم  ال�جنة �� �شكيلها ا�جديد، وهو ما يجب صياغتھ �� قانون يصدر  

 العفو ع��م بقرار من رئيس ا�جمهور�ة إ�� وظائفهم، والطالب إ�� جامعا��م. 

 وتقدم هذه الورقة عدد من االق��احات املهمة ع�� النحو التا��: 

رت خالل السنوات ـ �شكيل �جنة ت�ون مهم��ا مراجعة التشريعات العقابية ا�حالية و�ل التشريعات األخرى ال�ي صد

املاضية املتعلقة با�حر�ات وأبرزها قانو�ي العقو�ات واإلجراءات ا�جنائية وقانون اإلرهاب وقانون التظاهر وقانون 

التجمهر لتنقي��ا من �ل النصوص ال�ي تتعارض مع ا�حق �� محاكمة عادلة واملعاي�� األساسية �حقوق اإل�سان، 

القانون ا�جنائي   15و�ختار لعضو���ا ممث�� ال يز�د عن   عضوا من منظمات حقوق اإل�سان املستقلة، وأساتذة 

 والدستوري و�جان ا�حر�ات بنقاب�ي ا�حام�ن وال�حفي�ن وا�جلس القومي �حقوق اإل�سان.  

وعة ـ تنفيذ �ل االق��احات ال�ي قدم��ا املنظمات ا�حقوقية املصر�ة ال�ي سبق اإلشارة إل��ا فيما يتعلق باملعاي�� املوض

 لإلفراج عن ال�جناء السياسي�ن ا�ح�وم عل��م و�خالء سبيل �ل �جناء الرأي وا�حبوس�ن احتياطيا.

 �� امل��م�ن  و�ل  السل�ي  والتظاهر  والتجمهر  والتعب��  الرأي  حر�ة  قضايا   �� امل��م�ن  �ل  عن  شامل  عفو  إصدار  ـ 

 ا��امات تتعلق "بنشر أخبار �اذبة داخل وخارج مصر“. 
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https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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