العدالة في اسبوع
العدد الحادي والعشرون
 11نوفمبر  17 -نوفمبر  2021م
"أهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة
واحترام سيادة القانون في اسبوع  ،ورأي الشبكة العربية"1

أوال :أهم أخبار العدالة في أسبوع" الفترة من  11نوفمبر  17 - 2021نوفمبر "2021
.1

.2
.3
.4

.5

السجن  5أعوام مع الشغل للمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والسجن  4أعوام مع الشغل للصحفيين
هشام فؤاد وحسام مؤنس وتغريم كل منهم  500جنيه التهامهم بنشر أخبار كاذبة في قضية تحالف األمل
(حكم قضائي)
إعادة تدوير  5مواطنين في قضايا جديدة بتهمة االنضمام الى جماعة ارهابية عقب قرارات إخالء سبيلهم
في محافظة الشرقية (تدوير في قضايا جديدة)
تأجيل جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان للمرة الرابعة لتعذر نقله من محبسه (تجديد
حبس)
رئيس الجمهورية يصدق على القانون رقم  149لسنة  ،2021بتعديل بعض أحكام قانون اإلرهاب بشأن
استبدال نص المادتين  36و 53فقرة أولى من قانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم  94لسنة
( .2015تشريعات وقرارات)
محكمة النقض المصرية تحدد اولى جلسات الطعن على أحكام اإلعدام والسجن المشدد الصادرة في
القضية المعروفة إعالميا بقضية الهجوم على فندق األهرامات الثالثة (محاكمات)

ثانيا  :تفاصيل ورصد اخبار العدالة هذا االسبوع:
 -1التحقيقات:
 .1حققت نيابة أمن دولة مع  38مواطن بعد القبض عليهم في تواريخ مختلفة ومن محافظات مختلفة بتهم
االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
بواقع  24 :يوم  16نوفمبر  14 ،يوم  17نوفمبر

 -2تدوير فى قضايا جديدة
 12نوفمبر 2021
 .1حققت نيابة الزقازيق الكلية مع عدد  3مواطنين على ذمة قضايا جديدة  ،وقررت حبسهم  15يوما بتهمة
االنضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار وبيانات كاذبة .

ر
 1ر
وه تعتمد عىل عمل فريق
نشة تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحتام سيادة القانون يف اسبوع ،ي
ر
االعالم والجريدة الرسمية  ،كما تختتم النشة برأي وتعليق الشبكة العربية.
برنامج العدالة الجنائية و الرصد
ي

 16نوفمبر 2021
 .1حققت نيابة العاشر من رمضان مع عدد  2مواطن من الحسينية على ذمة قضية جديدة  ،وذلك بعد حبسهم
وتدويرهم بالعاشر من رمضان أكثر من مرة وقررت حبسهم  15يوما بتهمة االنضمام لجماعة محظورة
ونشر اخبار وبيانات كاذبة .

 -3تجديد الحبس
 14نوفمبر 2021
 .1قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل نظر تجديد أمر الحبس
اإلحتياطي للمحامي الحقوقي محمد رمضان وذلك بعد تعذر حضوره من محبسه للمرة الرابعة.
 15نوفمبر 2021
 .1قررت الدائرة السابعة في محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق
اإلنسان يحيى خلف هللا محمد مؤسس شبكة يقين لالنتاج االعالمي والتوزيع لمدة  45يوم في القضية
رقم  1306لسنة  2020جنح بوالق الدكرور بتهمة االنضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات
كاذبة.
 17نوفمبر 2021
 .1قرر قاض المعارضات في محكمة شمال القاهرة تجديد حبس المواطن خالد عاطف موكل الشبكة العربية
لمدة  15يوم في القضية رقم  4538لسنة  2021جنح الشرابية.

 -4إطالق سراح:
 17نوفمبر 2021
 .1إطالق سراح رئيس قسم االذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة الدكتور أيمن منصور ندا
تنفيذا لقرار إخالء سبيله في القضية رقم  23لسنة  2021حصر استئناف القاهرة والمتهم فيها سب وقذف
رئيس جامعة القاهرة وعميدة كلية االعالم.

 -5المحاكمات:
 11نوفمبر 2021
 .1أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 5متهمين بينهم  4محبوسين بالقضية
المعروفة اعالميا ً بخلية المرابطين لجلسة  11يناير القادم  ،لمناقشة زوجة هشام عشماوى.
 .2قررت محكمة النقض مد أجل جلسة النطق بالحكم في الطعون المقدمة من الضابط السابق محمد عويس
وأخرين على أحكام اإلعدام والمؤبد الصادرة ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعالميا بقضية تنظيم
أنصار بيت المقدس لجلسة  25نوفمبر 2021
 14نوفمبر 2021
 .1أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة فتاة التيك توك حنين حسام بزعم االتجار بالبشر لـ 20ديسمبر لرد
المحكمة
 .2أجلت الدائرة األولى إرهاب محاكمة  215مته ًما فى القضية المعروفة إعالميًا بقضية كتائب حلوان ،
لجلسة  30يناير للحكم.

 15نوفمبر 2021
 .2أجلت الدائرة األولى إرهاب محاكمة  10أشخاص في القضية المعروفة اعالميا ً بقضية قتل وترويع
المواطنين فى المطرية ،لجلسة  5ديسمبر للمرافعة .
 .3أجلت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة  8متهمين في القضية المعروفة إعالميًا
بقضية التخابر مع داعش لجلسة  23نوفمبر للمرافعة .
 .4حددت محكمة النقض  21نوفمبر  2021كأولى جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة
جنايات الجيزة فى أكتوبر  2019فى القضية المعروفة اعالميا بحادثة فندق االهرامات الثالثة.
 16نوفمبر 2021
 .1حجزت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة  12مته ًما في القضية المعروفة إعالميًا
بقضية خلية هشام عشماوي ،لجلسة  27ديسمبر للنطق بالحكم.
 17نوفمبر 2021
 .1أجلت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان
المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعالميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية لجلسة  21فبراير
للحكم.

 -6األحكام:
 17نوفمبر 2021
 .1قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة بمعاقبة المحامي الحقوقي والبرلماني األسبق زياد
العليمي بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل ومعاقبة الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن أربع
سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم مبلغ  500جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية  957لسنة 2021
المنسوخة من القضية رقم  930لسنة  2019أمن دولة عليا والمعروفة إعالميا بقضية تحالف األمل .
 .2قضت الدائرة  34مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برفض طلب الرد ومصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد
في إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام في القضية المعروفة إعالميا بقضية فتاة التيك توك .

 -7قضاء إداري ودستورية ذات صلة:
 13نوفمبر 2021
 .1قررت محكمة القضاء اإلداري تأجيل نظر الدعوى المقامة المطالبة بإنشاء بنك « ،»DNAوتغيير
شهادات الميالد بإضافة صورة األم ،وبصمة قدم الطفل ،وإنشاء إدارة األحداث والمخطوفين ،لجلسة 19
ديسمبر . 2021
 14نوفمبر 2021
 .1تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي تطالب
بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور ،رئيس نادي الزمالك السابق ،من جداول القيد العام
بالنقابة.
 15نوفمبر 2021

 .1أصدرت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية قرارها برفض طلب الشق المستعجل
المقدم من مجموعة من أعضاء عمومية المهندسين ،وقررت المحكمة إحالة األمر إلى هيئة مفوضي
الدولة إلعداد الرأي القانوني في القرار المطعون عليه الخاص باقتطاع مبلغ من صندوق المعاشات
إلنشاء مستشفى بدر وما يترتب على ذلك من آثار
 .2قررت دائرة فحص الطعون األولى بالمحكمة اإلدارية العليا ،تأجيل الطعن المقام من الجهاز القومي
لتنظيم االتصاالت والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بإلزام
الجهاز بالتدخل إللزام الشركات المرخص لها بخدمة اإلنترنت في مصر بحجب المواقع الشيعية بصفة
عامة وموقع ابن النفيس اإلخباري بصفة خاصة من على شبكة اإلنترنت ،لجلسة  20ديسمبر .2021
 17نوفمبر 2021
 .1أجلت الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة الدعوى التي تطالب بإلغاء
وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر إلخاللها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة إلدارة الشركة لضمان
مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها لجلسة  19يناير المقبل.

 -8التشريعات والقرارات:
 11نوفمبر 2021
 .1أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم  512لسنة  2021بفصل أحمد يوسف محمد علي "معاون النيابة
بالنيابة العامة" من عمله بغير الطريق التأديبي.
 .2صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم  149لسنة  ،2021بتعديل بعض أحكام قانون اإلرهاب بشأن
استبدال نص المادتين  36و 53فقرة أولى من قانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم  94لسنة
 .2015وتنص المادة  36على أن يحظر تسجيل أو تصوير ،أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات
المحاكمة في الجرائم اإلرهابية إال بإذن من رئيس المحكمة المختصة ،ويعاقب بالغرامة ال تقل عن 100
ألف جنيه وال تتجاوز الـ 300ألف جنيه لكل من يخالف هذا الحظر ،كما نصت المادة  53على أن لرئيس
قرارا
الجمهورية ،متى قام خطر من أخطار الجرائم االرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ،أن يصدر
ً
باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على األمن والنظام العام ،بما في ذلك إخالء بعض المناطق أو عزلها
أو حظر التجول فيها ،على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة ال تجاوز ستة أشهر،
وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير
 16نوفمبر 2021
 .1وافق مجلس النواب خالل جلسته العامة على قانون مواجهة األوبئة والجوائح الصحية والتى تجيز الحبس
والغرامة في نصوصه حال مخالفة نصوصه الجرائم المرتكبة بالمخالفة ألى من أحكام هذا القانون أو
القرارات المنفذة له
 17نوفمبر 2021

 .1أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم  528لسنة  2021بإزالة صفة النفع العام على بعض قطع األراضي
المختلفة فى بعض المحافظات ،والقرار رقم  533لسنة  2021بتعديل المادة األولى من قرار رئيس
الجمهورية رقم  466لسنة .2020
-2نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل بإعادة تشكيل واختصاصات بعض لجان التوفيق في
المنازعات،ونص القرار الذى حمل رقم  7649لسنة  ،2021بإعادة تشكيل واختصاص لجنتي وزارة
السياحة واآلثار وتعين مقار عملهما على النحو التالي:
اللجنة األولى تختص بالمنازعات التي تنشأ بين المجلس األعلى لآلثار والعاملين به ،وتباشر اللجنة
اعمالها بمقر مبنى قصر إسماعيل أباظة الواقع في  3شارع نوبار باشا بالظوغلى بالقاهرة.
واللجنة الثانية تختص بالمنازعات التي تنشأ بين وزارة السياحة واآلثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط
السياحي والعاملين بهما ،ويستمر رؤساء اللجنة في رئاسة جلساتها بالتناوب والتنسيق فيما بينهم.

 -9بيانات قضائية :
 14نوفمبر 2021
 .1أمرت النيابة العامة بحبس متهم مصري يحمل الجنسية األسترالية أربعةَ أيام احتياطيًّا؛ التهامه بارتكاب
واقعة قتل مجني عليها داخل وحدة سكنية بحلوان ،ووضعه النار بالوحدة ،وذلك بعدما تمكنت من مالحقته
قضائيًّا عقب فراره خارج البالد بأمر ضبط دولي أصدرته جرى تنفيذه بإلقاء القبض عليه بإمارة دبي
وتسليمه للسلطات المصرية.
 15نوفمبر 2021
 .1أمرت النيابة العامة بحبس موظف سابق ،التهامه باالشتراك مع هاكرز دولي في سرقة أموال عمالء
البنوك بالقاهرة  4أيام علي ذمة التحقيق.

 -10أخبار السجون
 13نوفمبر 2021
 .1قامت قوات األمن بترحيل عدد  12مواطن محتجز بمركز شرطة ههيا إلى سجن برج العرب
 .2قامت قوات األمن بترحيل عدد  38مواطن محتجز بمركز شرطة أبوكبير إلى سجن برج العرب.

تعليق الشبكة العربية:
 .1لم تمثل وقائع صدور الحكم بحق زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وأخرين سوى حلقة من حلقات
إهدار العدالة بداية من اإلخالل بمبدأ علنية الجلسات ووصوال لسرية النطق بالحكم التي يوجب القانون
علنية اصداره كونه يصدر باسم الشعب وعلى الرغم من إحضار ثالثتهم من محبسهم وتواجدهم بقاعة
المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة وإخالء القاعة من الجميع سواهم  ،إال أن الحكم لم يصدر في
مواجهتهم ولم يتم معرفة الحكم إال بطرق ال تألفها العدالة وهي المحاكمة التي تمت بزعم نشر كل من
المتهمين الثالث ألخبار كاذبة أوحت للرأي العام الخارجي والمحلي بـ اإلساءة لمؤسسات الدولة وهز
الثقة في اقتصاد البالد وتمت االحالة لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ وهي محكمة استثنائية تتحصن
أحكامها من الطعن عليها أمام محكمة أعلي لكن الحكم سيخضع لما يراه الحاكم العسكري الذي يملك
منفردا تخفيف أو إقرار أو إلغاء الحكم وطلب تشديد العقوبة .

 .2بتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم  149لسنة  ،2021بتعديل بعض أحكام قانون اإلرهاب
بشأن استبدال نص المادتين  36و 53فقرة أولى من قانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم 94
لسنة  2015والمتضمن حظر تسجيل أو تصوير ،أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في
الجرائم اإلرهابية إال بإذن من رئيس المحكمة المختصة ،ومعاقبة من يخالف هذا الحظر بالغرامة ال تقل
عن  100ألف جنيه وال تتجاوز الـ 300ألف جنيه مما يزيد من معاناة أهالى وأسر المحبوسين على ذمة
تلك القضايا والقضاء على مبدأ عالنية الجلسات الذي يعد ضمانة رئيسية من ضمانات وإجراءات
ا لمحاكمة العادلة في ظل انعقاد تلك الجلسات والمحاكمات داخل قاعات معهد أمناء الشرطة بمنطقة
سجون طرة ،كما جاء موافقة االغلبية بمجلس النواب على قانون مواجهة األوبئة والجوائح الصحية
والتى تجيز الحبس والغرامة في نصوصه حال مخالفة نصوصه الجرائم المرتكبة بالمخالفة ألى من
أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ليكون بديال عن قانون الطوارئ الملغى بقرار رئيس الجمهورية
في أكتوبر الماضي
 .3جاء قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة بتأجيل نظر جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان
المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم  910لسنة  2021أمن دولة عليا للمرة الرابعة على التوالي
بذريعة تعذر نقله من محبسه القاطن في سجن طرة إلى مجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون
طرة ليثير الشك لدى دفاع المحامي الحقوقي حول حالته الصحية وما قد تعرض له داخل محبسه خاصة
وأنه قد سبق واشتكى بمعاناته من بعض األمراض .
 .4وبتحديد محكمة النقض جلسة  21نوفمبر لنظر الطعن من المتهمين بارتكاب حادث التفجير حافلة سياحية
سادت حالة من الترقب الشديد حيث يتضمن الطعن طعون عدد  6من المتهمين الصادر بحقهم أحكام
باإلعدام في مؤشر خطير بنهاية العام الجاري على توسع لم يسبق له مثيل في إصدار أحكام اإلعدام .

