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 خبر صحفى

8102سبتمبر / أيلول 9  

حتى الموت في محاكمة جماعية بشعة 57مصر تحاكم   

ا بالسجن المؤبد ، حكم   75ا باإلعدام، حكم   57، أصدرت محكمة جنايات القاهرة  8108سبتمبر  8في 

مدعى عليهم لمشاركتهم في احتجاجات االعتصام في  208 علىا عام   07وأحكام بالسجن تصل إلى 

 .8102أغسطس  07القاهرة في . العدوية ةبعاساحتي النهضة ور 

ومن بين أولئك الذين ُأدينوا هو المصور الصحفي الحائز على جائزة محمود أبو زيد ، المعروف أيضا  

اله أثناء تغطية التفريق المميت ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد اعتق" شوكان"باسم 

خمسة أعوام في االعتقال السابق للمحاكمة ، من المتوقع  هوبعد قضاء. لالعتصام من قبل قوات األمن

وُأدين مدعى عليهم آخرون بتغطية األحداث ، مثل صحفي . في غضون أيام حريتهشوكان  نالأن ي

 .سنة غيابيا 07الجزيرة عبد اهلل الشامي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 

ا ألول رئيس منتخب ديمقراطيا  في مصر، محمد مرسي، الذي أطاح به نظمت االعتصامات دعم  

متظاهر إلى االعتصامات  87.111نضم حوالي ا لـ هيومن رايتس ووتش ، اووفق  . الجيش قبل شهر

/ أغسطس  07في . يوم ا ونمت بشكل أكبر وأكثر تنظيما  بمرور الوقت 77التي استمرت ألكثر من 

، داهمت قوات األمن بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي ،  8102آب 

. متظاهر وستة من ضباط األمن 011ن معسكرين للمتظاهرين في عملية أدت إلى مقتل أكثر م

واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في "المداهمات بأنها " مراقبة حقوق اإلنسان"وصفت منظمة 

 .والتي تعتبر على األرجح جرائم ضد اإلنسانية" العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث
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دلة التي تشير إلى الجيش المصري والشرطة ، وعلى الرغم من األ"مذبحة رابعة"بعد ما يعرف اآلن باسم 

ومع ذلك، تم اعتقال المئات من . المصرية في قتل المتظاهرين، لم يتم تقديم ضابط أمن واحد للعدالة

 .المتظاهرين فيما يشكل خطوة ذات دوافع سياسية

تمت ". ساخرة للعدالةمحاكاة "متظاهرا  بأنها  520وانتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة الجماعية لـ 

مقاضاة المدعى عليهم بشكل جماعي بسبب جرائم متعلقة باألمن ، بما في ذلك القتل والضرر 

فشل االدعاء في تقديم أدلة تثبت . بالممتلكات واالنتماء إلى مجموعة محظورة والتجمع غير القانوني

عرضوا للتعذيب ووحشية الشرطة في أن المتهمين ت اويزعم أيض  . المسؤولية الجنائية الفردية لكل منهم

يتين اللتين عوتشكل محاكمة رابا الجماعية تذكرة صارخة للمحاكمتين الجما. االحتجاز السابق للمحاكمة

( 25تم تخفيضها الحق ا إلى ) 780، حيث تم الحكم على  8107ُأجريت ضد مؤيدي مرسي في عام 

 .سمت بمخالفات صارخةمتهم ا باإلعدام كنتيجة إلجراءات ات 282وُحكم على 

 حالفمركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان، إلى جانب التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام  والت

األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام يدين بشدة ممارسة السلطات المصرية إلجراء محاكمات جماعية ، 

صدار أحكام اإلعدام تحت أي  دعو يو . ظرف من الظروفواستخدام التعذيب ووحشية الشرطة ، وا 

عمان ومركز التحالف العربي لمناهضة حقوق اإلنسان والتحالف األردني لمناهضة حقوق اإلنسان 

إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أولئك الذين أدينوا بسبب لدراسات حقوق اإلنسان 

لمحاكمة العادلة للمتهمين ولية لالمعايير الدوكذلك إلعادة المحاكمة بما يتماشى مع  ،االحتجاج السلمي

 .المشتبه في ارتكابهم ألعمال عنف
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التحالف العربي لمناهضة حقوق اإلنسان والتحالف األردني لمناهضة حقوق اإلنسان يدعو كل من 

هم من االنتهاكات الصارخة لحقوق قلقالمجتمع الدولي للتعبير عن  عمان لدراسات حقوق اإلنسانومركز 

، بما في ذلك الحق في الحياة ، والحق في التحرر من التعذيب والمعاملة القاسية اإلنسان العالمية

 .المحاكمة العادلةفي حق الوالالإنسانية والمهينة ، و 

 


