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* تغطــي النشــرة القضايــا التــي تقــدم فيهــا مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر املســاعدة القانونيــة 
الالزمــة، وفًقــا إلطــار عمــل املؤسســة.

محاكم الجنايات

ــا، علــى ذمــة القضيــة  * جــددت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة( حبــس املحامــي عمــرو نوهــان ملــدة 45 يوًم
رقــم 741 لســنة 2019 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، وذلــك فــي جلســة األحــد 21 نوفمبــر.

يواجــه نوهــان فــي القضيــة املذكــورة اتهامــات باالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة ونشــر أخبــار وبيانــات كاذبــة، ولــم 
ــس  ــة نف ــى ذم ــي عل ــس االحتياط ــرة الحب ــى لفت ــد األقص ــاوزه الح ــن تج ــم م ــى الرغ ــى اآلن، عل ــبيله حت ــَل س ُيخ

ــا لقانــون اإلجــراءات الجنائيــة. القضيــة وفًق

ــس املحامــي محمــد رمضــان  ــر، حب ــن 22 نوفمب ــات )غرفــة املشــورة(، فــي جلســة االثني * جــددت محكمــة الجناي
ملــدة 45 يوًمــا، علــى ذمــة القضيــة رقــم 910 لســنة 2021 حصــر أمــن دولــة عليــا. جــاء ذلــك بعــد أن أجلــت املحكمــة 

جلســة رمضــان أربــع مــرات، بداعــي تعــذر نقلــه مــن محبســه إلــى مقــر املحكمــة.

ــدة  ــي مــن ع ــا يعان ــة، كم ــة إرهابي ــى جماع ــة اتهامــات، مــن بينهــا االنضمــام إل يواجــه رمضــان فــي هــذه القضي
مشــاكل صحيــة أبرزهــا قصــور فــي الشــريان التاجــي، وارتفــاع فــي ضغــط الــدم، وآالم مســتمرة فــي الركبتيــن. 

ــة يتــم فيهــا اتهــام املحامــي محمــد رمضــان. ــة هــي ثالــث قضي ــة الحالي ــر بالذكــر أن القضي وجدي

ــورة  ــره ص ــة نش ــى خلفي ــمبر 2018، عل ــي 10 ديس ــكندرية، ف ــي اإلس ــان ف ــى رمض ــض عل ــن القب ــوات األم ــت ق ألق
ــات  ــع احتجاج ــا م ــبوك تضامًن ــي فيس ــل االجتماع ــع التواص ــه بموق ــى صفحت ــراء عل ــترة صف ــا س ــخصية مرتدًي ش

ــذاك. ــا آن ــي فرنس ــراء ف ــترات الصف الس

* كمــا قــررت محكمــة جنايــات جنــوب القاهــرة )الدائــرة 27 جنايــات(، فــي جلســة االثنيــن 22 نوفمبــر، تأجيــل جلســة 
محاكمــة أيمــن منصــور نــدا، رئيــس قســم اإلذاعــة والتليفزيــون بكليــة اإلعــام جامعــة القاهــرة، إلــى 27 ديســمبر 

القــادم لنظــر طلبــات الدفــاع، وذلــك فــي القضيــة رقــم 9840 لســنة 2021 جنــح التجمــع الخامــس.

ويواجــه نــدا اتهامــات بالنشــر بعانيــة وســوء قصــد أخبــارًا كاذبــة حــول اإلعــام املصــري مــن شــأنها تكديــر الســلم 
العــام وإلحــاق الضــرر باملصلحــة العامــة، وســب املجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام والهيئــة الوطنيــة للصحافــة 
مــن خــال وصفهمــا باالســتبداد. ذلــك باإلضافــة إلــى اتهامــات بســبِّ رئيــس املجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام 

وبعــض األعضــاء باملجلــس ونقيــب اإلعامييــن.

وترجــع هــذه االتهامــات إلــى تدوينــات منشــورة علــى حســاب بفيســبوك منســوب إلــى أيمــن منصــور نــدا، تحمــل 
انتقــادات ألداء املجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام وبعــض وســائل اإلعــام.

وتقدم فريق دفاع ندا بعدة طلبات أمام املحكمة، منها:

تقديــم شــهادة أو بيــان مــن املجلــس القومــي لتنظيــم اإلعــالم عــن عــدد اللجــان أو املناصب التي تشــغلها .  
أ. رانيــا متولــي هاشــم، املكلفــة بعضويــة املجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــالم وبيــان بالرواتــب والبــدالت 

والحوافــز التــي حصلــت عليهــا عــن عــام 2020.

وتقديــم شــهادة أو بيــان بمــا حصلــت عليــه هاشــم مــن قنــاة إكســترا نيــوز وطبيعــة عملهــا بالقنــاة . 2
وإجمالــي مــا تقاضتــه مــن رواتــب وحوافــز وبــدالت وغيرهــا عــن عــام 2020.

ــدالت .   ــز وب ــن حواف ــر م ــرم جب ــاه أ. ك ــا تقاض ــة م ــف بجمل ــار وروزاليوس ــة األخب ــن مؤسس ــان م ــم بي تقدي
ومكافــآت وغيرهــا.
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تقديــم بيــان مــن املجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــالم عــن قنــاة الصحــة والجمــال وقنــاة الحــدث اليــوم وقنــاة البيــت .  
بيتــك وجــدول تلــك البرامــج خــالل عــام 2020، وعــن مقدمــي هــذه البرامــج وموضــوع كل منهــا.

ُندبــت لجنــة خبــراء مــن الجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت لفحــص حســاب فيســبوك املنســوب إليــه االتهامــات .  
املوجهــة إلــى نــدا لوجــود قصــور فــي التقريــر املوجــود.

ولــم توافــق محكمــة الجنايــات إال علــى الطلبيــن األول والثانــي. بينمــا طالــب محامــي األعلــى لإلعــام بالتعويــض املدنى 
املؤقــت بقيمــة 100001 جنيــه، إلــى حيــن البــت فــي الدعوى.

* وفــي جلســة األربعــاء 24 نوفمبــر،  قــررت محكمــة الجنايــات )الدائــرة الثالثــة إرهــاب( تأجيــل جلســة محاكمة محمــد القصاص 
ــاع  فــي القضيــة رقــم 1059 لســنة 2021 جنايــات أمــن دولــة طــوارئ ـ التجمــع الخامــس، إلــى جلســة 28 ديســمبر القــادم الطِّ

الدفــاع علــى أوراق القضيــة.

ويواجــه القصــاص اتهامــات باالنضمــام إلــي جماعــة إرهابيــة مــع علمــه بأغراضهــا. ويتــم تدويــره علــى ذمــة قضايــا جديــدة، 
منــذ القبــض عليــه فــي فبرايــر 2017.

محاكم مجلس الدولة 

ــرة الســابعة عشــرة(، فــي جلســة 24 نوفمبــر، إحالــة الدعــوى املقدمــة مــن مؤسســة  قــررت محكمــة القضــاء اإلداري )الدائ
ــا علــى القــرار رقــم 2185 لســنة 2014، بشــأن تشــكيل لجنــة مختصــة لترشــيح رؤســاء الجامعــات  حريــة الفكــر والتعبيــر طعًن
وعمــداء الكليــات واملعاهــد وتنظيــم عملهــا وإجــراءات وشــروط الترشــح، ومــا تبعــه مــن قــرارات ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار، 

ــرة األولــى حقــوق وحريــات بمحكمــة القضــاء اإلداري. إلــى الدائ

وحملــت الدعــوى رقــم 81283 لســنة 68، ضــد كلٍّ مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس املجلــس األعلــى للجامعــات ووزيــر التعليم 
ــرة،  ــة القاه ــتاذ بجامع ــى األس ــل مصطف ــد الجلي ــن عب ــن كلٍّ م ــة م ــم، واملوكل ــرة بصفته ــة القاه ــس جامع ــي ورئي العال

وهانــي الحســينى عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة القاهــرة، وخالــد ســمير أســتاذ مســاعد بجامعــة عيــن شــمس.

وتعــود األحــداث إلــي إصــدار رئيــس الجمهوريــة قــرارًا بالقانــون رقــم 52 لســنة 2014 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيم 
الجامعــات، وبموجــب هــذا القــرار أصبــح مــن حــق رئيــس الجمهوريــة تعييــن رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات واملعاهــد بنــاًء 

علــى ترشــيحات لجنــة متخصصة.

وقــد أحــال القــرار تشــكيل هــذه اللجنــة إلــى قــرار يصــدره وزيــر التعليــم العالــي، وعليــه أصــدر وزيــر التعليــم العالــي القــرار 
رقــم 2185 لســنة 2014 الــذي حــدد آليــة عمــل اللجنــة واختصاصهــا وكذلــك ضوابــط وإجــراءات وشــروط الترشــح واملفاضلــة بين 
املتقدميــن إلــى مناصــب رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات واملعاهــد. وأدى ذلــك القــرار إلــى تدخــل الســلطة التنفيذيــة 

فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة، بعدمــا كان يتــم اختيارهــا باالنتخــاب مــن قبــل أعضــاء املجتمــع األكاديمــي.

وتطالــب مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر بوقــف تنفيــذ القــرار الطعيــن تمهيــًدا إللغائــه، ووقــف نظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى 
املحكمــة الدســتورية العليــا للحكــم بعــدم دســتورية القــرار بقانــون 52 لســنة 2014 امُلشــار إليــه )أعلــى(. كمــا أن ذلــك القــرار 

يهــدر اســتقالية الجامعــات والحريــة األكاديميــة.


