
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نشرة عدالة مصر
 م 2021أغسطس   4 -  2021يوليو  29

  
 أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة "

  "1واحترام سيادة القانون في اسبوع ، ورأي الشبكة العربية

 

 أغسطس 4 - 2021يوليو  29الفترة من " أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال

2021" 
 (تحقيقات)قاضي تحقيق قضية إغالق المجتمع المدني تحقيقات وتأجيالت   .1

 (تحقيقات) من االختفاء القسري والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة  مواطن 68 ظهور .2

 (تحقيقات) من محبسه لنيابة أمن الدولة عبد المنعم أبو الفتوح/داستدعاء   .3

 (تجديد حبس) ضحيألالدائرة الثالثة ارهاب تعاود جلسات تجديد الحبس بعد أجازةا  .4

 (أحكام)  آية حجازي ومؤسسة بالدي النقض ترفض طعن النيابة العامة على براءة .5

يجية مع مصر نقاط أساسية لتجديد  الخطاب الديني ونصيحة باتحاد الدول الخل 9في حكم اإلدارية العليا   .6

 (اداري)لتجديد الخطاب واال سينالها التطرف 

الداخلية  فصل بغير الطريق التأديبي وتعديل الئحة مجلس النوابرئيس الجمهورية يصادق علي قانوني ال  .7

 (تشريعات) 

 (أخبار السجون)عن الطعام دام ألكثر من شهر  اإضراب الباحث أحمد سمير السنطاويإنهاء  .8

 

 :سبوع ألتفاصيل ورصد أخبار العدالة هذا ا: ثانيا 

 

 :التحقيقات -1
 2021يوليو  29

مبادرة الناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس ال محكمة استئناف القاهرة معحقق قاض التحقيق المنتدب من  .1

حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعالميا  2011لسنة  173في القضية رقم  المصرية للحقوق الشخصية

ل على العم"تأسيس وإدارة كيان بهدف بقضية إغالق المجتمع المدني والتي تضمنت تحرياتها باتهامه ب

ذهنية لدى المواطنين وتحريضهم ضد المؤسسات الوطنية خاصة الشرطة والقضاء تغيير الصورة ال

 "والقوات المسلحة

لتحقيقات للمرة الثالثة اقرر قاض التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة عقب استكمال التحقيق  .2

لسنة  173 في القضية رقم مع الناشطة النسوية مزن حسن مؤسسة مركز نظرة للدراسات النسوية 

لفحص اتكليف لجنة إلعادة  حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعالميا بقضية إغالق المجتمع المدني  2011

 .الضريبي

 2021يوليو  31

                                                 
واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحترام سيادة القانون في اسبوع، وهي تعتمد على عمل فريق  نشرة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات  1

 . برنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي والجريدة الرسمية ، كما تختتم النشرة برأي وتعليق الشبكة العربية



 

بعد ظهورهم من االختفاء القسرى لمدد متفاوتة ومحافظات مختلفة  مواطن 67 حققت نيابة أمن الدولة مع .1

 وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعيبتهم االنضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار 

 اس .2

 2021أغسطس  1

 -بعد اختفاء قسري دام عامين وشهرين- المواطن عبدهللا طه محمد الطويلحققت نيابة أمن الدولة العليا مع  .1

حصر أمن دولة بتهمة االنضمام الى جماعة ارهابية مع العلم  2021لسنة  991في القضية رقم 

 .يوما 15ها وحبسه لمدة بأغراض

في  -بعد اختفاء قسري دام لشهرين- المواطن محمود مجدي محمد فرج حققت نيابة أمن الدولة العليا مع .2

حصر أمن دولة بتهمة االنضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها  2021لسنة  991القضية رقم 

 .يوما 15وحبسه لمدة 

 2021أغسطس  3

المحامي الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي دب من محكمة استئناف القاهرة يخطر قاضي التحقيق المنت  .1

في القضية رقم  للشبكة العربية لمعلومات بتأجيل جلسة التحقيق معه للمرة الثانية دون تحديد موعد قادم 

 حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعالميا بقضية إغالق المجتمع المدني  2011لسنة  173

 2021أغسطس  4

الدكتور عبد المنعم التحقيقات مع  -بعد مرور ما يقارب االربعة سنوات-تستكمل نيابة أمن الدولة العليا  .1

حصر أمن دولة بتهمة تأسيس وقيادة  2018لسنة  440في القضية رقم رئيس مصر القوية  أبو الفتوح

 .جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة

 

 :تجديد الحبس -2
  2021أغسطس  1

   65عدد  نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة تجديد حبس .1

لسنة  657،  2019لسنة  810،  2020لسنة  865،  2020لسنة  955: فى القضايا اآلتية  مواطن

 626،  2021لسنة  627،  2021لسنة  628،  2021لسنة  65،  2021لسنة  656،  2021

 .  2019لسنة  1360،  2021لسنة  238،  2018لسنة  444،  2021لسنة  620،  2021لسنة 

  2021أغسطس  2

لسنة  4118في القضية رقم  الناشط محمد عادل أجلت محكمة جنايات المنصورة نظر تجديد حبس .1

بسجن منية لعادل من محبسه ألجهزة األمحاموه بعد إحضار ا إداري شربين لمدة أسبوع لحضور 2018

 .صورة بعد الثالثة عصراالمن

 :إطالق سراح - 3
 2021أغسطس  3

أيام من قرار نيابة  7عقب احتجازه لمدة  كريم ربيع زيدان أطلق مركز شرطة الفيوم سراح المواطن .1

 .إداري سنهور 2020لسنة  6365الفيوم الكلية بإخالء سبيله بضمان مالي في القضية 

 :المحاكمات - 4
 2021أغسطس  1

في  متهما من بينهم شقيق حسن مالك 47 أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة محاكمة .1

 2021سبتمبر  4القضية المعروفة إعالميا بتهريب مطلوبين من مطار القاهرة لجلسة 



 

في القضية المعروفة إعالميا  متهما 11أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .2

 .2021أغسطس  18لجلسة  2بقضية خلية المرابطين 

 2021أغسطس  2

في القضية المعروفة إعالميا  متهما 20 محاكمة أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة .1

 2021أكتوبر  2بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 

في القضية المعروفة إعالميا  متهما 215 محاكمة محكمة جنايات القاهرة أجلت الدائرة األولى إرهاب في .2

 2021سبتمبر  13بقضية كتائب حلوان لجلسة 

 2021أغسطس  3

فى متهمين  10أجلت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة   .1

 2021أكتوبر  3القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث فض اعتصام النهضة لجلسة 

المحبوس احتياطيا في  البرلماني السابق عالء حسانينحجزت المحكمة االقتصادية دعوى أمر منع   .2

سبتمبر  8القضية المعروفة اعالمياً  بقضية التنقيب عن اآلثار من التصرف في أمواله للحكم في جلسة 

2021 

فى القضية المعروفة  متهمين 8أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  – .3

 2021أغسطس  23اعالمياً بقضية التخابر مع تنظيم داعش اإلرهابى لجلسة 

 :األحكام - 5
 2021أغسطس  1

آية حجازي مدير محكمة النقض المصرية تقرر رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة  .1

بدأت منذ عشر سنوات تعرضت سنوات على صدور الحكم وهي القضية التي  7بعد مرور  مؤسسة بالدي

 .خاللها أية حجازي للسجن إلى أن أخلي سبيلها الحقا 

 2021أغسطس  3
عاما  15بالسجن المشدد  متهم واحدقضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة  .1

 .في القضية المعروفة إعالميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح متهم أخر وبراءة

 

 :قضاء إداري ودستوري ونقض - 6
 2021اغسطس 1

قررت المحكمة اإلدارية العليا تأجيل نظر الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين، والذي طالبوا  .1

 .أكتوبر المقبل 2خالله بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن، شطبه من نقابة المحامين لجلسة 

  2021أغسطس  2

الدولة، برفض الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحامي، علي قضت المحكمة اإلدارية العليا، بمجلس  .1

لجنة الوقاية من »الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بعدم قبول دعواه التي يطالب فيها بإنشاء 

 .بشأن حظر تعارض المصالح 2013لسنة  106إعماالا للقانون « الفساد

 2021أغسطس  3

إنهاء الخصومة في الطعن المقام على الحكم الصادر من محكمة القضاء قضت المحكمة االدارية العليا، ب .1

اإلدارى باإلسكندرية، بتأييد قرار وزارة األوقاف المصرية برفض تصريح الخطابة ألحد المنتمين 



 

نقاط أساسية الَليات  9للتيارات الدينية المتشددة في أحد المساجد بمحافظة البحيرة، و سجلت المحكمة 

    .اب الدينىتجديد الخط

اهم ما جاء بالنقاط نقاط لتجديد أساليب الخطاب الديني  وتورد النشرة  9وحددت المحكمة 

 : حكام القضائية وهي ألمر في األنظرا لندرة هذا االتسع ، 

يجب أن يعتمد تجديد الخطاب الدينى على فكرة أن اإلسالم يدعو إلى السالم فى األرض، فاإلسالم دين   :أوال 

 خير وسالم وليس دين عنف أو عدوان

إن تجديد الخطاب الديني يقتضي إعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة وما تستحدثه البيئة المعاصرة   :ثانيا

من مستجدات بحيث تتناسب من روح التطور، وهى سنة الحياة فال تظل قابعة فى البيئة التي صدرت بها منذ 

 .ع عدم المساس  بثوابت الدين نفسهعاما م 1442

فى ضوء " الوطن " القمة فى عناصر تجديد الخطاب الديني كذلك معالجة مفهوم  يجب أن يكون على :ثالثا

يُهتدى لوجهها،  وهما المعضلة الشائكة والمسألة المشكلة التي ال" الفكر السياسي اإلسالمي" تحديد حقيقة مفهوم 

 . للمخاطر التى تواجه األمة 

ومصر قلب العالم  -أن تجديد الخطاب الديني ال يجب أن يكون محصوراً داخل األمة اإلسالمية فحسب   :رابعا

فتجديد ذلك الخطاب يقتضي أن يشتمل على عدة ، بل يتعين أن يتعدى حدود أقطارها إلى خارجها -اإلسالمي 

الصحيح للخطاب الديني اإلسالمي  رسالة اإلسالم العالمية وليست المحلية، ذلك أن األصل لغات وهو ما يتفق مع

 .لناس كافة ، وليس للمسلمين فحسبأن يكون عالميا موجها ل

وإن لم تتحد الدول اإلسالمية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر فى العمل على تجديد الخطاب الديني 

 .بال وطنالصحيح واالصطفاف معها، فسوف ينالها ال محالة قدر من هذا التطرف واإلرهاب فهو 

أن يكون  ،، ويجب أن يعتمد تجديد الخطاب الديني على االعتدال ووسطية المنهج دون إفراط أو تفريط   :خامسا

تجديد الخطاب الديني موافقا للقلوب والعقول حتى إذا تلقته تلقفته باالرتياح والقبول، وأن يتسم بالتنوع  لكافة فئات 

 .تمع فال يقتصر على فئة دون أخرىالمج

يجب أن يتناول خطاب التجديد الديني طريق الوصول عبر تكنولوجيا العصر، وأن يقيم وزنا فى أدواته   :سادسا

البشرية إلى الحق والعدل لتوجيه المجتمعات ، التي أضحت لغة العصر" اإلنترنت" لشبكة المعلومات الدولية 

 .والسالم

روح التسامح  شءتعليم النويقتضي تجديد الخطاب الديني مواجهة الفكر بالفكر  خاصة الشباب،  : سابعا

 .واالعتدال 

تجديد الخطاب الديني يجب أن يعتمد على أن الدين ليس للعبادة فحسب وإنما الدين يرتبط بالمعاملة ويتصل  : ثامنا

 .الحياة الدنيا كارتباطه باالَخرةب

التأكيد على أن  حقيقة تجديد الخطاب الديني ليس تجديداا للدين ذاته وإنما التجديد فى الفكر نفسه ألن الفكر  : تاسعا

 .ة واألمكنةنوالحياة بطبيعتها تتطور بتتطور األزم، يرتبط بمستجدات الحياة



 

 :التشريعات والقرارات - 7

  2021يوليو  29

بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون ، 2021لسنة  1693أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  .1

 .30/9/2021الدولة طوال الوقت لمدة تنتهي في أمن 

الكائنة ، بنقل تبعية مشرحة كوم الدكة، 2021لسنة  1697أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  .2

 .العدلبمحافظة اإلسكندرية التابعة لهيئة اإلسعاف المصرية إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة 

بنقل تبعية مستشفى األمراض النفسية ، 2021لسنة  1698أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  .3

األمانة العامة للصحة )التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس إلى وزارة الصحة والسكان 

 (النفسية وعالج اإلدمان

 2021أغسطس  1

لسنة  10بتعديل بعض أحكام القانون رقم ، 2021لسنة  135صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم  .1

لسنة  81في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  1972

2016. 

ب بتعديل الالئحة الداخلية لمجلس النوا 2021لسنة  136رئيس الجمهورية على القانون رقم  صدق .2

 .2016لسنة  1الصادرة بالقانون رقم 

 أخبار السجون  -8
  2021أغسطس  3

 22انهائه لحالة اإلضراب عن الطعام الذي بدأه منذ يوم  اسرة الباحث أحمد سمير السنطاويأعلنت  .1

لسنة  774جنيه وذلك في القضية رقم  500أربع سنوات وغرامة  يونيو عقب الحكم عليه بالحبس

 .الدولة طوارئ التجمع األولجنح أمن  2021

 :تعليق أخير
قضية )وهي القضية المعروفة إعالميا ب  2011لسنة  173جاء تأجيل قاضي التحقيق في القضية  -

لجلسة التحقيق مع المحامي الحقوقي جمال عيد دون تحديد لموعد  للمرة الثانية( إغالق المجتمع المدني

مركز نظرة للدراسات النسوية قرار القاضي تشكيل لجنة  قادم ، بينما أعلنت الناشطة مزن حسن مؤسسة

فحص ضريبي ، ومن ناحية أخري أعلن الناشط حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

العمل على تغيير الصورة الذهنية "تأسيس وإدارة كيان بهدف علمه من خالل مطالعة التحريات   باتهامه ب

 ".ضد المؤسسات الوطنية خاصة الشرطة والقضاء والقوات المسلحةلدى المواطنين وتحريضهم 

وهو السياق نفسه الذي قضت فيه محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على حكم براءة  الناشطة  -

سنوات بينما بدأت وقائع االتهام عقب  7وهو الحكم الصادر منذ "  مؤسسة بالدي " آية حجازي مؤسسة 

 2011ثورة يناير 

شهرا كاملة  26ختفاء القسري وقد بلغت مدة اختفاء أحدهم ألمواطن من ا 68ظهور ما يقارب  أكد -

ية بموجبات القانون منألجهزة األبسراي نيابة أمن الدولة الذي أعقب القبض عليهم أستمرار عدم تقييد ا

فرادها نحو وضمانات المواطنين المنصوص عليها في الدستور والقانون والحاجة الماسة لتغيير عقيدة أ

 .احترام القانون وحقوق االنسان 

https://kadyonline.com/?tag=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a


 

ستدعائه لمقر نيابة االرابع في الحبس االحتياطي جاء  بعد بدء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عامه -

حصر تحقيق ليثار التساؤل عن  2018لسنة  440لتحقيق معه في القضية استكمال األأمن الدولة 

االحتياطي بينما ما زال التحقيق جاريا ولم تتشكل معالم ماهية السنوات التي قضاها قيد الحبس 

 . أية اتهامات بعد

بعودة الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره الستئناف جلسات تجديد  -

مل مراودة أالف المحبوسين من ألضحي ليعود األحبس المتهمين في قضايا أمن الدولة بعد إجازة عيد ا

اء الرأي وذويهم في صدور قرارات بإخالء سبيلهم وانتهاء فترات حبسهم االحتياطي التي طالت في سجن

 .بعض الحاالت لسنوات طويلة تخطت الحدود القصوى المنصوص عليها قانونا

لم تكتفي المحكمة االدارية العليا بتأييد قرار الجهة اإلدارية بعدم تعيينها أحد األشخاص الذي أشير إليه  -

وهو ما أرتأه البعض خروج عن  التي اوردنا مضمونها ،أسباب  9لمتشدد دينيا فقط بل ضمنت حكمها با

 .حكام القضائية ألمقتضيات ا

مثل تصديق رئيس الجمهورية على قانون فصل العاملين بالجهاز اإلداري للدولة بغير الطريق التأديبي  -

صوات التي جاهدت بتبيان أوجه العوار وشبهة ألوصيرورة القانون نافذا ليقطع الطريق على كافة ا

اإلخالل بحقوق دستورية كالحق في العمل وأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص وأنه قانون يعود إلى عهود 

 .محاكم التفتيش في الضمائر ومعتقدات الناس 

وي قد أكمل باعالن أسرة الباحث أحمد سمير السنطاوي خبر انهائه لإلضراب عن الطعام ليكون السنطا -

يوما كاملة في إضرابه بعد الحكم عليه بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ والتي ال يجوز  40

 .الطعن على أحكامها 


