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شعار تطبيق   البعض تحتاليها  التي يلجأالحسبة في   الوقت الراهن من تنامي املمارسات القمعية والرقابية،  الحديث عنأهمية تأتي      

  والتي  القانونية،العامة او عن طريق اقامة الدعاوى باستخدام البالغات القانونية للنيابة  طريق القانون عن  تم ت والتي  الشرعية، الحسبة 

 .تتعارض بشكل   واضح مع مدنية الدولة الحديثة والقوانين الوضعية الناظمة للعالقة بين األفراد والجماعات

  السياس ي ومع  صحاب االسالمأدواتها أووضع قواعدها و  وترعرعت ظهرت، وعهانت بكافةاالسالمية الى الحركات  ينتميمنتج هي والحسبة  

 أو   والشهرةالظهور  جل  أراية من بعدهم بعض املحامين من  حمل ال 2013تراجع فرصهم بعد 
 
  الثروة. حيانا

خاصة    الحريات؟ دفاع عنلكات وامن أجل الحّد من االنتهاقمع للحريات واالبداع  صارت أداةوكيف  ،الحسبةلذلك وجب الحديث عن  

لتوالتحوالت اإلقليمية األخيرة م مرحلة االنتقال الديمقراطي    وأن
ّ
حتى   املجاورة،الدول   في فرصة لبعض األحزاب ذات املرجعية اإلسالمية ث

ك في مستوى إدارة  لى إرباإ، أدى تقوم باالختبار الذاتي لقدرتها على الحكم. بيد أّن غياب الرؤية العميقة ملفهوم الديمقراطية وفلسفتها

اإلسالمية للعالقة بين الدين والسياسة واملجتمع، وشروط النظام  زالة التناقضات بين الرؤية إ في اإلسالميين ملف الحريات، وفشلهم 

إلى   ن يتحول أي يجب الديمقراطي وموقع الحريات فيه. وعالوة على غياب املراجعات، لم يدرك اإلسالميون أّن الفضاء العمومي الديمقراط

ة بالتنميط وأسلمة املجتمع بالقوة. كما أّن اإلسالميين  أن يكون فضاء لعرض الذات املؤمنفضاء للحوار والتواصل والتنوع، بل أصروا على 

ه وسيلة وأداة لتحقيق األسلمة، ولم يتوان هؤالء عن ربط السياسة با
ّ
لنزعة  الدين و رفضوا أن يكون الفرد هو الغاية واملركز، ورأوا أن

 “.األخالقية“

املجتمعات املعاصرة، فرصة توسيع هوامش الحريات، وتكريس الحّق في االختالف، باعتبارهما   ومازالوا علىوهكذا فّوت اإلسالميون 

قانون  لسياسيين، وترسيخ دولة اين الفاعلين اللتحقيق الديمقراطية الفعلّية التي تقوم على االعتراف املتبادل ب يشكالن شرطين أساسيين 

ر للفرد 
ّ
نه من تحقيق ذاته.التي توف

ّ
 كّل الظروف التي تمك

خوان  ن رؤية الحسبة لدى اإل املشتركات والفوارق بي "يوضح الكاتب والباحث املصري في علم االجتماع السياس ي عمار علي حسن في دراسته 

من زمن “الصبر” حين كانوا طريدي العدالة والدولة،   اإلخوان في مصر، بدء  لها حالة من خال ، ويدرس" وغيرهم من التيارات اإلسالمية

ملنتخبة. وفي محاولة  عندما فازوا باالنتخابات الرئاسية وتسيدوا املجالس التشريعية ا 2011وانتهاء بدورهم في مرحلة” التمكن” ما بعد ثورة

ع أن يتبنى اإلخوان قضية  باحث أنه لم يكن ُيتوقلقوا في السلطة؟ يرى افي “الحسبة” لو بلإلجابة عن السؤال: ماذا كان سيفعل اإلخوان 

 من األمر، بل ربما يطلقونها مبثوثة في قوانين ولوائح ضب
 
ط، تنساب  الحسبة بصيغته املوجودة في القاموس الوسيط، إن تمكنوا تماما

 في أوصال العملية التشريعية التي تنتجها مؤسسا
 
وزارة العدل، إلى  برملان ومجلس الدولة و لبصناعة التشريع في ا ت الدولة املعنية تدريجيا

 جانب ما لرئيس الجمهورية من حق في إصدار القوانين. 

 تعريف الحسبة   

ينطلق من أساس ورؤية دينية، حيث يراقب املحتسب أحوال الناس   تطوعي الحسبة نظام إسالمي بحت فلم تعرف قبله، األصل أنها عمل

نصب عينيه؛ ألن من أهم أهداف الشريعة اإلسالمية تحقيق املصالح، ومنع  ويجعل ذلك نه، عهى ا أمر به هللا أو نمدى التزامهم بمو 

 اجتناب ما يفسد. التزام ما يصلح و  فياملفاسد، استنادا إلى أن هللا أمر عباده ببذل غاية الوسع 
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كما تتدارس أحكام الفقه؛  " وتدارسونهاها لونو داتي"لوا لها قوانين سبة وجعتسبون الحطور املح ،ومع تطور الدولة اإلسالمية واتساع رقعتها

ة ال تتعلق  »نفح الطيب«، وهكذا يتضح أن الحسب فيكما يقول املقري  "جميع املبتاعات، وتتفرع إلى ما يطول ذكره فيألنها عندهم تدخل 

 الحاضر.  الوقت  فيبيقاتها ر واإلبداع، ويختلف مفهومها عن تطبالوصاية على حرية الفك

  ة حسبلذلك فال
 
من إعاقة اإلبداع وإرباك املحاكم،   تراث قديم انتهى زمنه، كانت تطبق على القبائل والعشائر، ثم تطورت وأصبحت نوعا

 .  تنتهيوال بد أن 

 
 
 مفهوم الحسبة حديثا

  ه نفس شخص، وينصب  أي أو فنى أو أدبيعمل  أيشخص أن يرفع دعوى حسبة ضد  أي اهن تعني قضايا الحسبة أحقية قت الر في الو 

 وصي
 
   التيعلى اآلخرين ويقوم نيابة عنهم برفع الدعاوى  ا

 
 على املبدعين.  أصبحت سيفا مسلطا

د، ونجيب محفوظ، وفرج فودة، وعادل إمام، ونوال  وكثير من قضايا الحسبة شهدتها الساحة، لعل أشهرها قضية نصر حامد أبو زي

 حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين.  يت ال  ها من القضايا، وإسالم بحيري، وغير السعداوي، وأحمد ناجي

  االجتماعيأو  الدينيأو  السياس ين االستبداد إ
 
  ي أيد على  1992املثل باغتيال الكاتب فرج فودة عام  يستهدف قمع الحريات، ضاربا

 أعماله.  فيساءة إلى اإلسالم التهامه باإل   1994نجيب محفوظ عام  الروائيمتشددين، ومحاولة اغتيال  

ليس فيه ما يسمى بقانون الحسبة، وأن هناك نصا فى قانون املرافعات ينص على أن رافع الدعوى ال بد أن   املصري القانون  من أنم غر الوب 

رفع إال  أضيف لها نص آخر بخصوص الدعاوى املطالبة بالحقوق العامة، بحيث ال ت تتحقق له مصلحة شخصية، ومنذ عدة سنوات 

 شخص يرفع دعوى ال تحقق له مصلحة شخصية يقض ى بعدم قبولها.  أىلك فذلى العامة، وعبمعرفة النيابة  

 وى الحسبة   اتاريخ دع

  1992عام  في
 
يونيو من ذات العام قام شابين باغتياله وفى محاكمة   8 الردة وفىلجبهة علماء االزهر يتهم فرج فودة ب نشرت جريدة النور بيانا

 ألمة بإقامة الحدود عند تعطيلها، وإن كان هذا د اأفرا قومبجواز أن ي الغزاليتلين أفتى الشيخ القا
 
على حق السلطة، ولكن ليس   إفتءاة

 ه عقوبة، وهذا يعني أنه ال يجوز قتل من قتل فرج فودة.علي

  لحكم اذا زيد والتفريق بينه وبين زوجته, ه  وبأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بالردة والكفر على الدكتور نصر أ 1995وفى عام  -

بتعديل قانون املرافعات املادة  1996سنه ل 81فأصدر القانون رقم  املصري انذار وصل صداها الى أذن املشرع الذى كان بمثابة صافرة 

 ألحكام هذا القانو تقبل أ "  ال  الثالثة مادة الثالثة
 
ا  هفي هن أو أي قانون أخر ، ال يكون لصاحبي دعوى كما ال يقبل أي طلب أو دفع استنادا

ض من الطلب االحتياط لدفع ضرر  ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغر  ،لحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون مص 

يها الدعوى ، بعدم  تقض ي املحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عل،عند النزاع فيه  محدق أو االستيثاق لحق يخش ى زوال دليله

عوى النتفاء شرط  ط املنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ,ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدالشرو  وافرتدم القبول في حالة ع

 " ن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن املدعي قد أساء استعمال حقه في التقاض ي املصلحة أن تحكم علي املدعي بغرامة إجرائية ال تزيد ع
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 اى دعوى يتم رفعاها .  فيقالم طريق دعاوى الحسبة بأن اشترط الصفة واملصلحة األ  بأصحابربصين تاملمام أ املصري وبذلك اغلق املشرع  

 مشاهير الحسبة   

صاحب   سبة" في مصر؛ فهواألئمة الذين ينتمون ملا يمكن تسميته بـ "شيوخ الح (، يعد أحد2014-1938الداعية اإلسالمي يوسف البدري )

بدعين، في السينما واألدب والفكر، كما لم يستثن من قائمته املسؤولين في الدولة؛ حيث يملك  ير املوتكف ان،العديد من دعاوى ازدراء األدي

 اَبها بالردة. في رصيده، أكبر عدد من الدعاوى القضائية التي اتهم فيها أصح 

اديمي، نصر حامد أبو زيد،  واألك فكر امل م الشيخ "البدري"، الذي سبق أن اتهم فصول البطش باإلبداع متعددة، ويقودها كثيرون، من بينه 

تي  باالرتداد عن اإلسالم، وقدم دعوى يطالب بتفريقه عن زوجته، الدكتورة ابتهال يونس، أستاذة األدب الفرنس ي، بجامعة القاهرة، وال

 هاجرت مع زوجها بعد صدور حكم قضائي بتفريقهما. 

تصدر بالقاهرة، عن وزارة الثقافة املصرية، عندما نشر الشاعر املصري  التي فية الثق وهي من الدوريات امع مجلة "إبداع"، تكرر األمر ذاته، 

ة؛ ورفع البدري دعوى قضائية ضد رئيس تحرير  حلمي سالم، قصيدته الشهيرة: "من شرفة ليلى مراد"، واتهم باإلساءة إلى الذات اإللهي

 املجلة، حينذاك. 

، اتهمه فيه بـ  2003املعطي حجازي، بعد نشر مقال كتبه في العام عبد  أحمد  اعر، رفع دعوى قضائية، على الشدري نفسهلكن، الب

غرامة، ورفض الشاعر املصري، دفعها،   "التطرف ومعاداة الفكر والثقافة واإلبداع"، فحكمت املحكمة لصالح البدري بعشرين ألف جنيه

 كم به القضاء للشيخ.لذي حض، ايتعو بيته باملزاد العلني، لسداد مبلغ الومن ثم، قضت املحكمة ببيع أثاث 

    الشهرةللثروة و الحسبة كمصدر   

خبار هذه  أ االعالم لتناول ل يدفع وسائ االخبار مما الوقت حيث تتعد  بمض ي للثروة وللشهرة لى مصدر إن تتحول أ دعاوى الحسبة يمكن  

  ،الدعاوى 
 
نظير االستضافة   ماليوتدفع لهم مقابل  ،ماته غبال دعاوى الحسبة و  تستضيف أصحاب  التي  و شمع ظهور برامج التوك  وحديثا

 
 
نذكر على سبيل  تنشأ من وراء هذه الصراعات والبالغات   وس التي عالوة على دعاوى التعويضات  بالقليلة، هذاما يكون مبالغ ليست  كثيرا

  .تيضاكتعو تم الحكم له بمبالغ مالية  اعضهوب البدري يوسف قامها الشيخ أ التي املثال بعض الدعاوى  

:
 
 على مبالغ مالية  البدري قضايا حصل فيها الشيخ يوسف -  أوال

 .  جنيه من الدكتور جابر عصفور  ألفخمسين  50000

 .  وجزجريدة امل دعبد الجواجنيه من على  آالفعشرة  10000

 سف وز اليو مجلة ر  حجازي   ىعبد املعط دالشاعر احمجنيه من  ألفعشرين  20000
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:
 
 -خرى: أ  ى دعاو  ثانيا

 إللغاء قرار منع الختان ونجح في تعديل القرار بحيث يصبح الختان تحت إشراف طبيب.  1995د وزير الصحة عام دعوى ض ماأق •

 أقام دعوى ضد فيلم طيور الظالم وقض ى برفضها.  •

 الشيخ عبد الصبور شاهين وتصالح معه فيها.   عوى ضدأقام د •

 ليه. من غير عبد الوهاب ألغنية  أقام دعوى ضد املطرب •

 .دعوى ضد الدكتورة سعاد صالح لنقدها للنقاب ماأق •

 . أقام دعوى ضد مركز الكلمة لحقوق اإلنسان. •

 أقام دعوى أخرى ضد وزير الصحة لقراره األخير ال بحظر الختان. •

•  
 
 القمص مرقس عزيز بسبب ما اسماه ازدراء الدين اإلسالمي وسبه وقذفه.د ض قدم بالغا

•  
 
 املحامي.ممدوح نخلة ضد  قدم بالغا

 دعوى ضد وزارة الداخلية إلحضار وفاء قسطنطين إلى املحكمة لسؤالها عن ديانتها هل مازالت مسلمة أم أجبرت على الردة..  امقأ •

 ور وعزت قمحاوى. من جمال الغيطانى واسامة سرايا وجابر عصف  أقام دعوى سب وقذف ضد كل الكتاب املعروفين  •

 ته شرفة ليلى مراد.ايو ر  كاتب والسينارست حلمي سالم فيضد الأقام دعوى   •

ليس هو  البدري أقام دعوى ضد األستاذ عبد النبي عبد الستار رئيس تحرير جريدة الغد عندما نشر مقال عنوانه الشيخ يوسف  •

 أبو ملعة األصلي.. 

 .املحامي ى ضد الشبكة الدولية لحقوق اإلنسان التي يرأسها األستاذ جمال عيد دعو  أقام •

الدكتور على جمعة بسبب كتابه " الفتاوى " والذي اعتبره إساءة   املفتي نائب العام ضد فضيلةلل هعالوة على بالغ الذي قدم •

 للرسول. 

 حرابة " املوت بالسيف ".قامة الحدود ضدهم حد ال معتبرهم مرتدين طالبا إ وتدخله في دعوى العائدين إلى املسيحية  •

  والبالغ الذي قدمه ضد  •
 
 اإلسالمي.  يتهمهم فيه بازدراء الدين زيز من ممدوح نخلة والقمص مرقص ع  كال

 مؤخرا بتهمة التبشير والتنصير.   واخرينبالغ مقدم منه ضد املستشار / نجيب جبرائيل  •

 أو  •
 
ق حسني  ضد وزير الثقافة فارو  -ق  48575/63رقم برقم  -اإلداري القضاء اإلداري أقام دعوى أمام محكمة القضاء  فقد  خيرا

الب فيها بسحب جائزة  ر الدكتور محمد سيد طنطاوي، يطثقافة علي أبو شادي وشيخ األزهلل ىواألمين العام للمجلس األعل

 .  سن حنفي، بسبب آرائهماالدولة التقديرية املمنوحة لكل من سيد القمني وح

 

  2020 ،2019 عاميخالل  بالغات ودعاوي الحسبة 
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: البالغات والدعاوى خالل عام 
 
  2019أوال

  2019عاوى التي تم رصدها خالل عام غات والدال بلجدول بعدد ا يليفيما 

املشكو يف حقه  التاريخ  رقم البالغ / الدعوى  م
   املدعى عليه /

  مالحظات  املوضوع   صفته 

 2019لسنة  4954 1
 عرائض النائب العام 

بالغ للنائب العام ضد املشكو يف حقها بعد  ممثلة  هالة صدقي   2/4/2019
 تسب العاملني معها يهو فيديو هلا  ظهور

 

 29316الدعوى رقم  2
ق امام  73لسنة 

الدائرة األوىل حقوق 
وحرايت مبجلس 

 الدولة

، سياسي هيثم احلريري  2019فرباير  9
لس عضو جم

 ب نوا

داري مام حمكمة القضاء اإلأدعوى مستعجلة 
رئيس جملس  إللزاماحلريري ضد النائب هيثم 

 لقيمة جلنة او عدبى عبد العال النواب الدكتور عل
عضوية النائب الفتقاده شرط  إلسقاطابجمللس 

حسن السمعة، وذلك بسبب تسريب املكاملة 
مت  قدعرب مواقع التواصل االجتماعي، و اجلنسية 

الدعوى على خلفية ظهور النائب على قناة رفع 
لعريب التابعة جلماعة االخوان اإلرهابية وقيامه ا
 ملصرية هامجة الدولة امب

وى عدلارفض 
بتاريخ 

23/11/2019 

 2019لسنة  2697 3
 عرائض النائب العام 

أديب وطبيب   األسواينعالء  25/11/2019
 اسنان 

ساءة للدولة بالغ ضد املشكو يف حقه يتهمه ابإل
 والتحريض عليها. 

رج املبلغ ضده خا
 البالد 

 2019لسنة  9556 4
 عرائض النائب العام 

طبيب و  يبدأ السواين ء اعال 22/9/2019
 اسنان

بالغ للنائب العام ضد املبلغ ضده يتعلق 
ابلفيديوهات اليت يقوم بنشرها على صفحته 

 ابعتبارها فيديوهات حتريضية. 

املبلغ ضده خارج 
 البالد

 2019لسنة  5212 5
 النائب العام  عرائض

قبل حزب مست 22/4/2019
  وطن

 ةيس يف الدعايقيام احلزب ابستغالل اسم الرئ حزب 
  ابيةختناال

 

 4678بالغ رقم  6
عراض  2019لسنة 

 النائب العام 

 

انون لق قا  بطشكو يف حقه مبحاكمة امل بالغ ممثل  خالد أبو النجا  27/3/2019
لرتويج املشكو يف حقه للمثلية اجلنسية اإلرهاب. 

على مواقع التواصل االجتماعي حسبما جاء 
  ابلبالغ. 

املبلغ ضده خارج 
 البالد



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

املشكو يف حقه  التاريخ  رقم البالغ / الدعوى  م
   املدعى عليه /

  مالحظات  املوضوع   صفته 

 2106م قر بالغ  7
عرائض  2019لسنة 

 النائب العام 

عضو جملس  يري هيثم احلر   2019فرباير  9
 نواب 

نة حلصايطالب برفع ابالغ ضد املشكو يف حقه 
بعد تداول مقطع صويت له عرب مواقع  نهع

التواصل االجتماعي ويتهمه فيه ابلفسق والتحرش 
 اجلنسي. 

 

دعوى مبحكمة  8
 اإلداريالقضاء 

   ىلالدائرة األو 

اجمللس القومي  2019فرباير 
  حلقوق االنسان 

 األوىل،الدائرة  االدري، ءمة القضادعوى مبحك صرية منظمة م
إبصدار قرار  ابلزام اجمللس القومي حلقوق االنسان

 إبيقاف عضو اجمللس انصر امني

فض الدعوى ر 
يناير  18بتاريخ 

2020  

أغسطس  20 لعام بالغ للنائب ا 9
2019 

ء ارئيس وأعض
رة جملس إدا

احتاد كرة القدم 
 املصري السابق   

احتاد كرة  إدارة لسجم وأعضاءيس ضد رئبالغ  احتاد 
تصرحيات القدم املصري السابق خبصوص 

خروج منتخب  أسبابعن  الالعب حممد صالح
  االفريقية.  األممة مصر من بطول

 

 سياسي  صباحيمحدين  21/4/2019 بالغ اىل النائب العام  10

رائسي  شحر م
 سابق 

ه خبصوص حوار اجرا املشكو يف حقهبالغ ضد 
ابريل  ١١ ميو ، عريب BBC قناةعلى 

نشر اخبار   حيث جاء ابلبالغ انه، .٢٠١٩
الراي العام علي الدولة  بتأليبوقام كاذبة 

رئيس الدولة وعلي القوات  املصرية وعلي
 . املسلحة

 

 

 

 2019لسنة  5835 11
 ت حمام عام أول بالغا

محدين  29/9/2019
، قيادي صباحي

  حبزب الكرامة

 سياسي 

ائسي مرشح ر 
 ابق س

ابلتشارك مع مجاعة إرهابية  ياحصببالغ يتهم 
 هحزب جلان بتوجيه، الدولة إلسقاطوالتحريض 

، وإسقاط ابملصاحل العليا للبالد لإلضرار
ر البالد وتكدي يفونشر الفوضى مؤسسات الدولة 

 .ن والسلم االجتماعينياألم

 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

املشكو يف حقه  التاريخ  رقم البالغ / الدعوى  م
   املدعى عليه /

  مالحظات  املوضوع   صفته 

 2019ة لسن 6324 12
 النائب العام  عرائض

عضو جملس   يطنطاو د أمح 30/4/2019
  ب النوا

 لنشره،بالغ يتهم طنطاوي بنشر بياانت كاذبة 
فرتة  يففيه مؤسسات الدولة  يتهمفيديو 

الت الدستورية ابهنا قامت االستفتاء على التعدي
  .واتصاألتكميم االفواه وشراء ب

 

 2019لسنة  5312 13
 عرائض النائب العام 

عضو جملس   طنطاويأمحد  25/6/2019
  نواب لا

ب أمحد احلصانة عن النائبالغ يطالب برفع 
 يفبعد القبض على مدير مكتبه، لتورطه  طنطاوي

  .إرهابيةخلية 

 

 

 2019لسنة  6024 14
 النائب العام ئض عرا

لس عضو جم  طنطاويأمحد  18/4/2019
  النواب 

 الرئيس،بتهمة إهانة   حقهيفاملشكو بالغ ضد 
ت عديالالت علىخالل اجللسة العامة للتصويت 

 . ١6/4/٢٠١٩، بتاريخ ابلربملانالدستورية 

 

 2019لسنة  5290 15
 عرائض النائب العام 

استشاري  ممدوح محزة  20/5/2019
 هندسي 

دوح محزة لنشره اخبار  العام ضد مم بالغ للنائب
 . رجكاذبة عن كوبري روض الف

 

 2019لسنة  2696 16
 العام ب عرائض النائ

 دد. حمم 20/2/2019
 دعي الربا

سياسي 
ودبلوماسي 

 مصري 

 

لتحريض بالغ يتهم الربادعي ابالستقواء ابخلارج وا
قة بغرض لفوم نشر اخبار كاذبة.لدولة و على ا

 .حملافل الدوليةاإلساءة اليها اب

املبلغ ضده خارج 
 البالد

األوقاف بسبب ظاهرة "اخلطيب  بالغ ضد وزير وزير وزير األوقاف  2019نوفمرب  2  بالغ للنائب العام  17
 . طاب مطالب ا حببسهبال ترخيص" عثمان خ

 

لسنة  11588بالغ  18
عرائض  2019

 النائب العام 

4/9/2019 

 

 

 

 –كاتب  حسن انفعة 
العلوم  أستاذ

 السياسية 

بالغ للنائب العام يطالب ابلتحقيق مع حسن 
، لتعمده نشر اخبار كاذبة والتحريض ضد ةانفع

 الدولة 

 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

املشكو يف حقه  التاريخ  رقم البالغ / الدعوى  م
   املدعى عليه /

  مالحظات  املوضوع   صفته 

لسنة  12662بالغ  19
 عرائض 2019

 النائب العام

أبطال مسلسل  24/9/2019
 وقسمتك  نصييب

 ييبنصبالغ للنائب العام ضد ابطال مسلسل  فنانني 
ح ملزاولة وقسمتك ابعتبارهم ال ميلكون تصري

 . املهنة 

 

لسنة  56456 20
عرائض  2019

 ب العام ئالنا

كاتب  د. خالد منتصر  11/11/2019
  وإعالمي

بالغ ضد املشكو يف حقه يتهمه بتشويه الدين 
  . للدولة واإلساءة اإلسالمي

 
 
 

 

دعى عليها ملنع دخوهلا دعوى مستعجلة ضد امل مطربة  مرايم فارس  24/6/2019 دعوى مستعجلة  21
 مصر. 

 

 

 مخبيان يليفيما 
 
 لكل بالغ او ا

 
 جدول السابق. ترتيبها في ال عوى وفقدتصرا

ايمن محفوظ بتقديم البالغ ضد املشكو في حقها الفنانة   املحامي حيث قام  العام،عرائض النائب  2019لسنة  4954البالغ رقم  .1

 على حسابها على 2019 ريلنشرت الفنانة في األول من ابحيث  ،  ها د ظهور فيديو لها وهى تسب العاملين معهالة صدقي بع

نين،  س يء للفن والفنان فوجئت بنزول صوت معه يليس مسلسل )بركة( تقوم به دون صوت، ولكم فيديو من كواانستجرا

قدم البالغ  مل وقاعلى الفيديو لإلساءة للفنانين،  ها أنه تم التوصل للشخص الذي وضع صوت أوضحت ان الصوت غير صوتها و و 

 يو ام ال .  يدوت بالف ص خبير فني للبحث عن هل الضرورة عرض الفيديو على 

وى مستعجلة امام محكمة القضاء اإلداري ضد النائب  عد، الدائرة األولى حقوق وحريات ، ق،  37لسنة  29316الدعوى رقم  .2

الفتقاده  عضوية النائب  إلسقاط لقيم باملجلس ا نةلنواب الدكتور على عبد العال بدعوة لجرئيس مجلس ا إللزامهيثم الحريري 

ن راتبي ي يجمع بيان الحرير امي سمير صبري في دعواه ، كما ذكر املح كاملة الجنسيةبسبب تسريب امل ، وذلك ةحسن السمع شرط

التنديد و  ضة ك ظهوره على القنوات االخوانية املعار املجلس والوظيفة التي كان يتوالها قبل املجلس بدون وجه حق ، وكذل

اإلرهابية وقيامه  عربي التابعة لجماعة االخوان ئب على قناة الور الناهلدعوى على خلفية ظرفع ا وقد تم ، باالقتصاد املصري 

 برفض الدعوى.   2019نوفمبر  23، قض ي فيها بتاريخ  املصريةبمهاجمة الدولة 

حيث قدمه  ي، األسوانب االسنان عالء ديب وطبياال  حثه ضد املشكو في  العام،عرائض النائب  2019لسنة  2697البالغ رقم  .3

عبر صفحته الرسمية   الفترة األخيرة على نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية  فيدأب  واني ساأل ان  ل فيه وقاد محمو  ق طار  املحامي

بالغ ووضع ع الموضو ، وطالب بالتحقيق في اط بين املواطنينم االجتماعيين وإشاعة روح اإلحبالهدف منها تكدير األمن والسل 

 فر.   سمن الى قوائم املمنوعين قدم ضده البالغ علامل



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

طارق محمود يتهمه فيه   املحاميقدمه  نياألسواضد الكاتب واالديب عالء  العام،ائض النائب عر  2019لسنة  9556بالغ رقم لا .4

عبر صفحته على الفيس   ي يبثها ت الت ديوهاوذلك من خالل الفي صالح العليا للبالداسقاط الدولة واالضرار بامل بالتحريض على

 و فيقيق فيما جاء بالبالغ وإصدار امر بضبط واحضار املشكالب بالتحوط ، الدولة سقاط إل رات اه ظ موك والتي حرض فيها على ب

 .  الدوليحقه ووضعه على قوائم ترقب الوصول واخطار االنتربول 

بل وطن وذلك  ايمن محفوظ ضد مسئولي حزب مستقحامي ه املدمق العام،عرائض النائب  2019لسنة  5212البالغ رقم  .5

رغم تحذير مؤسسة   االنتخابية وتقديم أفعال ال تليق بمقام الرئاسة الرفيع الدعاية الرئيس في بعض زب اسم حالستغالل ال

وتم   ن،املواط مةمر لحصاد مكاسب حزبية على حساب كراالسيادية من خطورة اال  الرئاسة والقوات املسلحة وكافة الجهات

 .  لتحقيقاتاالنتهاء من ان السفر لحين  م الحزب  يحول الواقعة ومنع مسئول املطالبة في البالغ بالتحقيق 

دم البالغ الد، طالب فيها مقم، ضد املمثل خالد أبو النجا املقيم خارج البئض النائب العاعرا 2019لسنة  4678البالغ رقم  .6

 لقانون اإلرهاب،  أيمن محفوظ املحامي
 
  للمثلية ي حّقه ف و " بعد أن رّوج املشك في البالغ جاء حيث بمحاكمة املبلغ ضده طبقا

ل إشارات تل االجتماعي تهة في مواقع التواص وظهور تغريدات مشبو الجنسية 
ّ
 عقد  دث بعدها كوارث على الدولة، حمث

 
وأخيرا

 .  ي الكونغرس األميركي، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعباجتماع مع عمرو واكد ف

محمد حامد   ي املحامنواب هيثم الحريري الذى قدمه مجلس الو ض ضد عض النائب العام، عرائ 2019سنة ل 2106البالغ رقم  .7

ف وذلك بعد تداول  الجنس ي عبر الهاتالتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الحصانة عنه و  سالم يطالب فيه برفع

 املقطع  في هذا نهابما ذكر مقدم البالغ ة متزوجة، وحسيتحدث فيه مع سيد االجتماعيله على مواقع التواصل  صوتيمقطع 

يحاءات جنسية مشينة، وتكشف عن  م عبارات وانه قد استخدأو  مارسة الرذيلة،بيتها ملقابلته مل تدراجها للخروج من يحاول اس 

 .  عالقة آثمة بينهما

  ناصر  سضو املجلبإصدار قرار بإيقاف ع لقومي لحقوق االنسان املجلس ابالزام  ، األولى الدائرة االدري، مة القضاءدعوى بمحك  .8

ن ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام من اإلرهابيين الذي 9ذ حكم اإلعدام على تنفي امين ، جاء ذلك بعد

 أ ناصر  املحاميا كتبه التي ، على خلفية التغريدة بركات
 
  نسانية ويجب العمل على إلغائها وبة قاسية وال إأن " اإلعدام عق مين قائال

   خيانة للوطن من خالل جريمة ي املقولة لدعوى ان ما جاء فسمير صبري مقدم ا املحامي ، وقال  ."مصر فورا ها فيب عمل ف الووق

لتعليق والهجوم ء واخل في أعمال القضابخالف ارتكابه جريمة التد استدعاء الخارج واالستقواء بهم ، للتدخل في الشأن املصري،

   برفض الدعوى.  2020ر ايين 81بتاريخ قض ي فيها ، والتشكيك في أحكامه

اتحاد كرة القدم املصري السابق ، قدمه   إدارةمجلس  وأعضاءضد رئيس  2019 أغسطس 20بتاريخ  بالغ الى النائب العام .9

  أجراها الالعب املصري  2019أغسطس  19ثنين املوافق إلتمت بتاريخ يوم ا لى انه " في مقابلة حتوى عالذى اسمير صبري  املحامي

بصراحة وشفافية أسباب خروج   ، كشف فيها  CNN ناة لى قزي عجم منتخب مصر ونادي ليفربول اإلنجليالح نحمد صم الدولي 

   العشوائية الكبيرة أثناء هذه البطولة اتسم ب مصر من بطولة كأس األمم األفريقية، حيث أوضح أن معسكر الفراعنة 
 
نظرا

   .ينبطولة القارية والذي أثر على تركيز الالعباء النعبين أثلتكدس الجماهير الكبير داخل فندق إقامة الال 

له  وار مرشح رئاس ي سابق ، على خلفية ح، ضد حمدين صباحي ، قيادي بحزب الكرامة و  2019أبريل  21للنائب العام بتاريخ بالغ  .10

تعمد وبأسلوب حقه  كو فيش ان امل ي الذى قدمه املحامي سمير صبر  ، حيث جاء بالبالغ  0192أبريل   11 بتاريخعربي  BBCعلى قناة 

مر األ  بهصل ة وعلي رئيس الدولة وعلي القوات املسلحة بل و ة وتأليب الراي العام علي الدولة املصريمتدني كاذب نشر اخبار كاذب



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

ن  يونيو وتوجيه العديد م 30 لحكم والتطاول علي ثورةريض علي قلب نظام اتحريضية بخالف التحللخارج رسائل  هتوجي إلى

 .شكيك في أمانة واخالص ووطنية رئيس الدولةلتوا اتم االتها

ي  القيادي بحزب الكرامة واملرشح الرئاس   صباحيبالغات محام عام اول، ضد املشكو في حقه حمدين  2019لسنة  5835بالغ رقم  .11

جيه الحزب لتو  ذا ه مؤسس ي د حقه والذي استغل نفوذه باعتباره أح فيأن املشكو ء بالبالغ ين حيث جاحد املحامأق، قدمه الساب

، ن والسلم االجتماعيينالبالد وتكدير األم فيبالد، وإسقاط مؤسسات الدولة ونشر الفوض ى باملصالح العليا لل لإلضرارلجانه 

  الدولة.اسقاط   التحريض على و  بيةها إر واتهمه بالتشارك مع جماعة  

،  ، يتهمه بنشر بيانات كاذبهعضو مجلس النواب ي و اطنطحمد عرائض النائب العام ضد النائب أ 2019لسنة  6324البالغ رقم  .12

 فترة  فينشر فيديو اتهم فيه مؤسسات الدولة ارق محمود ان النائب املقدم ضده البالغ ط املحامي قدمه  الذي جاء بالبالغ حيث 

  التي ية االستفتاءات ملع فا ت واصتهاما مت بتكميم االفواه وشراء االصوات وتوزيع االالدستورية بانها قا تاء على التعديالت تفاالس

 .التاريخ في أ سو األ   بانها ةالدستوريجرت على التعديالت 

عنه  الحصانة برفع  ب يطالب، عضو مجلس النواعرائض النائب العام ضد النائب أحمد طنطاوي  2019لسنة  5312البالغ رقم  .13

ال يقبل الشك وقرينة على تورط النائب ليل د دعن هذا يوجاء في البالغ ا إرهابية،بعد القبض على مدير مكتبه لتورطه في خليه 

املسيئة للدولة  ، خاصة بعد التصريحاتمن العاملين معه وآخرين في تلك الجرائم املنسوب صدورها ملدير مكتبه  طنطاوي 

   ايمن محفوظ.  املحامي، قدم البالغ في مجلس النوابعامة ومام ال ألها النائب  قا التياملصرية 

رئيس  بإهانةيتهمه فيه  النواب، عضو مجلس  ، طنطاوي ضد النائب أحمد  العام،عرائض النائب  2019ة نسل 6024 البالغ رقم  .14

بقوله عبارات   ،2019أبريل  16بتاريخ  بالبرملان  الجمهورية وذلك خالل الجلسة العامة للتصويت على التعديالت الدستورية

ا ال" يعاقب عليها القانون حيث قال  ا عنه ده حقي ببساط يسئر أحب ال لكن أنا شخصي  ة كمواطن وال أثق في أدائه ولست راضي 

 محمد حامد سالم.    املحامي، قدم البالغ  "مصري قبل ما أكون نائب.... ثم إن التعديل ده كان شديد الخبث 

همه يت د محمو رق طا املحامي قدمه  الهندس ي،ضد ممدوح حمزة االستشاري  العام،ئض النائب عرا 2019لسنة  2905البالغ رقم  .15

واملشاريع القومية   اإلنجازاتللدولة املصرية ومؤسساتها والتشكيك في  اإلساءةو عن كوبري روض الفرج،  فيه بنشر أخبار كاذبة

 البالغ املقدم.  فيكما جاء  الدونشر الفوض ى في البماعيين االجت والسلمالكبرى بغرض تكدير االمن 

  طارق  املحامي، قدمه ، الدبلوماس ي املصري ، ضد الدكتور محمد البرادعيماعرائض النائب الع 2019لسنة  2696البالغ رقم  .16

ولية.  الدباملحافل  الى الدولة ساءةواإل ، رجاالستقواء بالخاتحريض على الدولة ونشر اخبار كاذبة و املبلغ ضده بال محمود يتهم فيه 

  حقهاملشكو في ان  وجاء في البالغ
 
 عدة أتخذ منهجوروبية أوينتقل ما بين دول  النمسا في املقيم حاليا

 
 معاد ا

 
ة املصرية للدول يا

، ومنها مسئولية  كاذبة اليها اتهاماتوجيه تب اإلساءة للدولة في يعقدها  التيومواطنيها واستغل مؤتمراته الصحفية 

 .  القسري عن ما يسميه باالختفاء  الداخلية وزارة

وهو الخطيب عثمان خطاب  "،ب ظاهرة " الخطيب بال ترخيصبسب  األوقافضد وزير  2019بر نوفم 2تاريخ ب مابالغ للنائب الع .17

بدون  ينية جد واملناسبات الدحيث قال في بالغه انه يقوم بالخطابة في املسا بحبسه، يمن محفوظ ا املحامي وطالب مقدم البالغ 

   .األوقافزارة  بتنظيم و  1959لسنة  272انون خالفة للقبامل  ترخيص ويفتخر بعدم انتمائه للمؤسسة الدينية في مصر

حيث   معه،العلوم السياسية حسن نافعة يطالب بالتحقيق  أستاذضد  العام،عرائض النائب  2019لسنة  11588البالغ رقم  .18

ه على حسابه حاتيه فيها بتعمده نشر اخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة من خالل تصر طارق محمود ببالغ يتهم املحاميتقدم 

https://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=497&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0646%u0645%u0633%u0627&exp=250618
https://www.tahiamasr.com/list.aspx?kw=545&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062F%u0627%u062E%u0644%u064A%u0629&exp=250618


 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

ور على قنوات الجماعة  وقال مقدم البالغ ان املشكو في حقه دائم الظه “،" تويتر  االجتماعيالشخص ي على موقع التواصل 

 .  ا.وخاصة الجزيرة ويتطاول على مؤسسات الدولة وقياداتها ويحرض ضده اإلرهابية 

شعبان سعيد  املحاميقدم البالغ  وقسمتك،  نصيبي  لسلسضد ابطال م العام،عرائض النائب  2019لسنة  12662البالغ رقم  .19

" ان ابطال املسلسل وهم كريم  البالغ، فيوكيال عن الدكتور اشرف زكى نقيب املهن التمثيلية ضد ابطال املسلسل حيث ذكر 

لتمثيلية  ن اهنقابة امل  في أعضاءوقسمتك وهم ليسوا  نصيبيوغيرهم ظهروا في مسلسل "  ونانس ي صالح صبحى،العمري وكريم 

 وغير حاصلين على تصريح منها بمزاولة املهنة.  

ايمن محفوظ  املحامي ، قدمه والكاتب الدكتور خالد منتصر  اإلعالميعرائض النائب العام ضد  2019لسنة  56456البالغ رقم  .20

من دين الدولة واالزدراء، وذلك  نيل ه حاول الحق فيأن املشكو البالغ  فيللدولة ، وجاء  واإلساءة اإلسالمييتهمه فيه بتشويه الدين 

 بأن ، وقال مقدم البالغ من خالل سلسلة مقاالت وتغريدات منها مقال بعنوان “املرشد وسياحة الهداية”، بخليط من األكاذيب

اد من اجته  ةاملشكو فى حقه وجه باإلساءة إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي فقد صدر منتصر للعامة أن اراء الشعراوي النابع

 .بالصنم إياهشخص ي للشيخ بإنها رأي االسالم، وتهكم علي الشيخ الذي يعد رمزا دينيا للمسلمين واصفا  

عقب  املحامى سمير صبري ضد املطربة اللبنانية ميريام فارس ، يطالب فيها بمنع دخولها مصر ،  أقامهادعوى مستعجلة  .21

ا صارت ، والتي قالت فيها إنها صارت "ثقيلة" على مصر، وأن متطلباتهفي املغربتصريحاتها في املؤتمر الصحافي بمهرجان موازين 

 لتقول إنها  
 
أكبر من أن يتحملها منظمو الحفالت، وهو ما اعتبره إساءة غير مقبولة ملصر وشعبها، كما أن زيادة أجرها ليس مبررا

 .صرصارت ثقيلة على م

: البالغات والدعاوي خالل عام 
 
   .2020ثانيا

  .2020تم رصدها خالل عام  التي يبين عدد البالغات والدعاوى  ول ا يلي جدمفي

غ / بالرقم ال م
 الدعوى 

املقدم ضده  التاريخ 
   البالغ

 ما مت فيه  املوضوع   صفته 

الدعوى رقم  1
 73نة لس 50334

ق ابلدائرة األوىل 
مبحكمة القضاء 

 اإلداري 

 سياسي  خالد يوسف  ------

عضو جملس نواب 
 وخمرج 

 إبسقاطإبلزام جملس النواب،  وىدع
عضوية النائب خالد يوسف، الفتقاد 

اره يف عضوية الربملان ستمر شروط ا
ن السمعة، وذلك وافتقاده شرط حس

بعد قضية الفيديوهات اجلنسية 
  . لشهريةا

قضت  24/2/2020
احملكمة بعدم 

الوالئي االختصاص 
 الدعوى  بنظر

الدعوى رقم  2
 73لسنة  28595

 ق 

عضو جملس نواب  خالد يوسف  -----
 وخمرج 

 اإلداريدعوى امام حمكمة القضاء 
 إلسقاطخالد يوسف  لنائبضد ا

النقطاعه واب عضويته من جملس الن
  . جلسات اجمللس عن حضور

 2020فرباير  23
كمة بعدم قضت احمل

 االختصاص الوالئي 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

غ / بالرقم ال م
 الدعوى 

املقدم ضده  التاريخ 
   البالغ

 ما مت فيه  املوضوع   صفته 

ومالك ورئيس  بالغ ضد رامز جالل دم برامج ممثل ومق رامز جالل  27/4/2020 بالغ للنائب العام  3
وذلك لوقف برانمج  MBCقناة 

  .رمسيرامز جمنون 

 

 بالغ للنائب العام 4

 

  

 مهبالغ ضد املشكو يف حقه يته ممثل ومقدم برامج  رامز جالل  4/5/2020
سخرية من الشراقوة بعد حلقة ابل

مايو  3 " بتاريخ" جمنون رمسيجمهبران
٢٠٢٠.  

 

 39636ى الدعو  5
ق ،  74سنة ل

حمكمة القضاء 
 اإلداري 

املصرية  ةالشرك -----
ية الصناع لألقمار

سات ورامز  انيل
 جالل 

 اختصمتدعوى مبحكمة القضاء  ج وممثل مقدم برام
يل اعية انالصن لألقمارالشركة املصرية 

 سليبالوطالبت بوقف القرار ، سات
 ابالمتناع عن بيع ترددات لقنوات

MBC،  قف برانمجوكذلك و 
 " الفنان رامز جالل "رامز جمنون رمسي

مت رفض الدعوى 
مايو  6بتاريخ األربعاء 
2020   

 18213بالغ رقم  6
 2020لسنة 

 عرائض النائب العام 

بتهمة هم املشكو يف حقها الغ يتب مطربة  ايناس عز الدين   1/4/2020
ة لسمعة مصر وتكدير االمن اإلساء
ديو على ، وذلك بعد نشر فيوالسلم

 مبستشفى محيات امبابة فحتهاص
 اآلفاتذكرت فيه ان هبا بعض 

  واحلشرات

 

ابريل  26 نائب العام بالغ لل 7
2020 

ضد الفنان حممد بالغ للنائب العام  ممثل  ان حممد رمض
جواز سفر مصري زيقه رمضان بعد مت

 .مبسلسل الربنس 

 

 

 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

غ / بالرقم ال م
 الدعوى 

املقدم ضده  التاريخ 
   البالغ

 ما مت فيه  املوضوع   صفته 

لسنة  18658 8
عرائض  2020

 النائب العام 

 يطالب بسجنللنائب العام غ بال ممثل  رمضان حممد  15/4/2020
 ،ومصادرة أمواله املشكو يف حقه

 نشر على موقع انستجرامبعدما 
ابنتهاء تصوير  ري احتفاال  فيديو قص

أحد اعماله الفنية وسط حشد كبري 
 ملني ابملسلسلن العام

 

 لسنة 8847 9
عرائض  2020
 العام  النائب

 حممد رمضان  12/2/2020

 اليسر أبو  أشرف

 ممثل 

 طيار 

أبنه سلك بالغ يتهم املشكو يف حقه 
ئل ار بوساسلوكا من شأنه اإلضر 

اشرتك عن ، واهتم الطيار ابنه االتصال
 األولطريق التحريض مع املتهم 

ابجلرائم  مالقيا واملساعدة ابن سهل له
الفة لواجبات ل البالغ ابملخحم

 وظيفته. 

 

لسنة  16839 10
 عرائض 2020

 لعام النائب ا

 عمر كمال  24/3/2020

 رضا البحراوي 

العام النائب إىل ببالغ بسبب كوروان  مطربني 
مال ضد مطريب املهرجاانت عمر ك

مبخالفة  الهتامهمالبحراوي ورضا ا
لدولة ا تعليمات قرارات رئيس

 نتشاراواجلهات احلكومية يف مواجهة 
 .وابء فريوس كوروان املستجد

 

 19224بالغ رقم  11
 2020 لسنة

 عرائض النائب العام 

 جنيب ساويرس  16/4/2020

 ني صبور حس

اىل النائب العام ضد املشكو يف بالغ   رجال اعمال
قهما بسبب حتريضهما عن عدم ح

االمتثال لقرارات الدولة اخلاصة 
 . ة جائحة كوروانمبواجه

 

 

 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

غ / بالرقم ال م
 الدعوى 

املقدم ضده  التاريخ 
   البالغ

 ما مت فيه  املوضوع   صفته 

لسنة  19767 12
عرائض  2020

 النائب العام 

بالغ ضد املشكو يف حقه على خلفية  كرة قدم العب   سن أمحد ح 22/4/2020
ا مقولته على موقع تويرت خياطب فيه

بغلق املساجد والتهكم  األوقافوزير 
  ط". ى االقباعل

 

لسنة  18765 13
عرائض  2020

 النائب العام 

، صباحيمحدين  6/4/2020
قيادي حبزب 

 لكرامة ا

 سياسي 

 مرشح رائسي
 سابق 

ملطالبته  يصباحم ضد بالغ للنائب العا
 . فراج عن االخواناال

 

 

 املصري جريدة 15/4/2020 بالغ للنائب العام  14
  اليوم 

بب جريدة املصري اليوم بسبالغ ضد  صحيفة مستقلة 
 مقاالت " نيوتن" 

  

 

ة لسن 19649 15
عرائض  2020

 النائب العام 

 دايب  صالح 

 

 

عبد اللطيف 
 املناوى 

مؤسس وصاحب 
صري جريدة امل
 م اليو 

 رئيس التحرير 

بالغ يتهم صالح دايب ومسئوىل 
 العظمى  دة املصري اليوم ابخليانةجري

 

كمة القضاء حم 16
 اإلداري 

 29285دعوى رقم 
 ق  74لسنة 

 ارياإلدى امام حمكمة القضاء دعو   إعالمي معتز مطر  26/4/2020
ة وزوجات اخوة معتز مطر اخو  أقامها

  جنسيته إلسقاط

يف حقه  ملشكوا
 ارج خلاب

لسنة  19647 17
ئض عرا 2020

 لنائب العام ا

، عضو طبيب مينا  د. مىن 26/4/2020
إدارة نقابة  سجمل

 األطباء 

بنشر اخبار   يتهم املبلغ ضدها بالغ
، لبالدكاذبة وااثرة الفتنة يف ا

هتا اختذ اليت اءاتوالتشكيك يف االجر 
 .الدولة ملواجهة فريوس كوروان

 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

غ / بالرقم ال م
 الدعوى 

املقدم ضده  التاريخ 
   البالغ

 ما مت فيه  املوضوع   صفته 

نة لس 1076 18
ض رائع 2020

 النائب العام 

بالغ للنائب العام ضد شيكاابال  م العب كرة قد ال شيكااب 22/2/2020
يف  للحياء بسبب األفعال اخلادشة

 . السوبر املصري باراةم

 

لسنة  16775 19
ض عرائ 2020

 النائب العام 

يف املشكو بالغ للنائب العام يتهم  نانة استعراضية ف مسا املصري  24/3/2020
 عل الفاضحلفاب حقها

 

لسنة  10028 20
عرائض  2020

 النائب العام 

 املبلغ ضدهبالغ للنائب العام ضد  نقيب املوسيقيني  هاىن شاكر  20/2/2020
نقيب املوسيقيني لعدم مشول  تهبصف

مد رمضان لقائمة املمنوعني الفنان حم
داخل مصر ، فيما يعرف من الغناء 

 مبطريب املهرجاانت. 

 

ة لسن 19951 21
عرائض  2020

 النائب العام 

املسئول عن الرقابة  30/4/2020
عن املصنفات 

 الفنية 

خمرج ومنتج 
 ومؤلف املسلسل 

 أبطال املسلسل 

يطالب بوقف مسلسل حكاايت بالغ  فنانني 
اره حيرض على الفسق بنات ابعتب

 والفجور 

 

ابحث مفكر و  أمحد عبده ماهر  9/5/2020 للنائب العام  بالغ 22
  ميإسال

بالغ ضد املشكو يف حقه الزدراء 
 الدين االسالمى 

 

 2مؤلف مسلسل  27/4/2020 بالغ للنائب العام  23
 الصندوق  يف

بسبب بالغ ضد املشكو يف حقه  مؤلف 
 عمال النظافة. 

 

 

 

 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

غ / بالرقم ال م
 الدعوى 

املقدم ضده  التاريخ 
   البالغ

 ما مت فيه  املوضوع   صفته 

 74لسنة  29369 24
 ق 

ضد دعوى يف حمكمة القضاء اإلداري  ممثل  حممد رمضان  23/2/2020
بشطب  تطالب و يف حقه املشك

هن املمثل من جداول نقابة امل
التمثيلية ومنعه من مزاولة املهنة وعدم 

 .يف املستقبل منحه أي تصاريح 

 

ضد املشكو يف حقها بتهمة  بالغ ممثلة  داليا البحريي  19/4/2020 بالغ للنائب العام  25
 عمال اليومية. التطاول على 

 

ادى د. ش 6/4/2020 العام بالغ للنائب  26
 اخلميسي 

حقه لنشره بالغ ضد املشكو يف  طبيب 
 ريوس كوروان اخبار كاذبة حول ف

 

لعات مؤلفة كتاب اجملد خلابالغ ضد   إعالمية –كاتبة   أنوردينا  28/2/2020 بالغ للنائب العام  27
احلجاب لتعليقها على ضحااي حمطة 

 صر . م

 

فرباير  19 بالغ للنائب العام  28
2020  

 كا محو بي

فيجو الدخالوى 
 واخرين 

بالغ للنائب العام ضد املشكو يف  انت مطريب مهرجا
 حقهم بسبب االحياءات اجلنسية 

 

لسنة  10909 29
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 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

   يليفيما 
 
 لكل بالغ بيانا

 
 لسابق. و دعوى وفق ترتيبها في الجدول ا أ مختصرا

لدعوى  ، اقام ا وسفضد مجلس النواب والنائب خالد ي،  اإلداري بمحكمة القضاء  األولىامام الدائرة  ق، 73لسنة  50334الدعوى رقم  .1

الفتقاد شروط  خالد يوسف ة النائب عضوي بإسقاط برئاسة الدكتور على عبد العال  س النواب مجل بإلزامطالب املحامي سمير صبري و 

، وهروبه خارج البالد لشهيرةة الفيديوهات الجنسية اوذلك بعد قضي ة البرملان وافتقاده شرط حسن السمعة، استمراره في عضوي

   االختصاص الوالئي بنظر الدعوى.كمة بعدم ت املحقض  2020فبراير  24وبتاريخ  املجلس. حضور جلسات  وانقطاعه عن

الدعوى    وهي، وابعضوية النائب خالد يوسف من مجلس الن إلسقاط،  ق امام محكمة مجلس الدولة 73سنة ل 28595م الدعوى رق .2

بعدم  قضت املحكمة 2020فبراير  23. وبتاريخ جلسور جلسات املعن حض املحامي سمير صبري وذلك النقطاعه   أقامها  التيالثانية 

 ختصاص الوالئي بنظر الدعوى. اال 

ن رامز جالل لوقف برنامج  والفنا ،MBCنصور ضد مالك ورئيس قناة  مرتض ى م املحاميقدمه  ،2020ابريل   27العام بتاريخ الغ للنائب ب .3

عنف منافية   مة وأعمالية ومخالفات وتجاوزات جسي تشكل جرائم جنائ ى على أفعالوجاء في البالغ، أن البرنامج يحتو  رسمي،رامز مجنون 

مطالبا   نفسية والعصبية دير مستشفى االمراض الانذار لوزيرة الصحة وم بإرسال كما قام املبلغ ، صري امل ى الشعب لألخالق العامة لد 

 ى االمراض العقلية.  يداعه مستشفمع ا رسمي،ض على املشكو في حقه رامز جالل باعترافه بانه مجنون بالقب

  املحامي  قدمه الشراقوة،ه بالسخرية من اهل مجنون رسمي" يتهمامج " رامز ضد رامز جالل مقدم برن 2020يو  ما  4اريخ ئب العام بتبالغ للنا .4

يوف بقوله  من أحد الض  لسخريته محافظة الشرقية  أهاليوذلك بتكليف من  مايو، 3املشكو في حقه بتاريخ   ايمن محفوظ بعد حلقة برنامج 

 .ة الشرقيةمحافظ رة للسخرية من شعبفي إشا لزقازيق" "أنت مبهدل ليه هو أنت جاي من ا

نايل سات ورامز جالل مقدم برنامج "   الصناعية  لألقمارضد الشركة املصرية  اإلداري ق بمحكمة القضاء  74لسنة  39636الدعوى رقم  .5

، وكذلك   MBCات لقنوات بيع تردد باالمتناع عنهمي بهجت بوقف القرار السلبي ف املحامي ى  ، وقد طالب مقيم الدعو رامز مجنون رسمي "

إصدار تقرير يفيد  ب بالعباسية  ةالنفسي ام مستشفى الصحةعوى إلى قيالد استندت  ."امز جالل "رامز مجنون رسميمج الفنان ر وقف برنا

 . الدعوى كمة برفض  قضت املح 2020مايو  6 األربعاءوبتاريخ   .هوقف ن بسرعةومطالبي والطفل املصرية لبرنامج على االسرةالتأثير الضار ل

قها  ايمن محفوظ يتهم فيه املشكو في ح امياملحقدمه  ،طربةلنائب العام ضد ايناس عز الدين املعرائض ا 2020لسنة  18213بالغ رقم  .6

  يوكورونا بفيدإصابتها بمرض  بادعاء عز الدينطربة ايناس قامت امل " فيه، ذكر لسمعة مصر وتكدير االمن والسلم العام اإلساءةبتهمة 

حه فيرس ملكاف واألدويةوالحشرات وعدم توافر األجهزة  اآلفاتبابة بها بعض حميات إم  يفيمستشابها الشخص ي، جاء به بأن على حس

  اء العاملي.وان هذا التصرف يهدف الى هدم جهود الدولة التي تبذلها في مكافحة الوب   ."شفىباملستنا رو و ك

، يتهمان فيه املشكو في حقه بالتطاول  نحاميان مصرياتم تقديمه من م  رمضان،ل محمد  ضد املمث 2020ابريل   26بالغ للنائب العام بتاريخ  .7

حيث شهدت  ، ، وجاء بالبالغ "ضانيعرض في رم الذي من مسلسل البرنس   األولىقة بالحلدولة بعد تمزيقه جواز سفر مصري على رموز ال

بتمزيق جواز سفره   ل محمد رمضانالعزيز مخيون قام فيها املمث لفنان عبد من املسلسل مشهدا يجمع بين محمد رمضان وا األولىحلقة  ال

 ضده يتهمه فيه ، كما قدم املحامي سمير صاملصري 
 
 ولة املصرية.  الد بإهانةبري بالغا

ه  حيث نشر على حساب أموالهلب بسجنه ومصادرة د رمضان يطاعرائض النائب العام ضد املمثل محم 2020لسنة  18658البالغ رقم  .8

 باتجرام فيديو قصير احتفعلى انس
 
لسل، رغم تحذيرات الدولة  حشد كبير من العاملين باملساعماله الفنية وسط  أحد نتهاء تصوير اال

   .بقاء باملنازل لكافة املواطنين بال تجمعات بشرية مع التحذيربعدم وجود. 

مد  كو في حقه محاليسر الطيار ، اتهم فيه املش أبوأشرف  رائض النائب العام ضد املمثل محمد رمضان و ع 2020لسنة  8847بالغ رقم  .9

لجوية مما عرض سالمة الطيران للخطر وقاد التصال او السيطرة املخصصة للمالحة اا  رمضان بانه سلك سلوكا من شانه االضرار بوسائل



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

على ترخيص من وزير   حصول ني قبل ال من أنشطة الطيران املدوزاول نشاط رة لذلك هليات املقر إجازات أو اال طائرة دون الحصول على  

  هل له القيام بالجرائم محلول عن طريق التحريض واملساعدة بأن س اتهم البالغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع املتهم األ و ، ان املدنيالطير 

 .  ظيفتهاملبينة سلفا باملخالفة لواجبات و  البالغ

مخالفة تعليمات قرارات  ب التهامهما  لبحراوي عمر كمال ورضا اجانات ربي املهر عرائض النائب العام ضد مط 2020لسنة  16839البالغ رقم  .10

حيث جاء في البالغ املقدم إلى النائب العام بقيام عمر   .نا املستجدوباء فيروس كورو  انتشار ية في مواجهة  الدولة والجهات الحكوم رئيس

افة تعليمات كب واالستهزاءالسخرية  إلىالفيس بوك يدعو و وب اليوتيمهرجانات بنشر فيديو على موقع  مطربيراوي  البحمحمد  اورض  ، كمال

التي   االحترازيةبكافة التدابير   االستهزاءفيروس كورونا و  جمهورية بشأنالصحة العاملية ورئيس الوزارة الصحة املصرية وتعليمات منظمة  

 .العالماملصري من ذلك الوباء املنتشر في الشعب   مايةلح اتخذتها الدولة 

جمال سمير بسبب   مي املحامال نجيب ساويرس وحسين صبور ، قدمه  االع  رجليئب العام ضد عرائض النا 2020لسنة  19224م البالغ رق  .11

ين صبور في ساويرس وحس  حيث ظهر كال من نجيب "لقرارات الدولة الخاصة بمواجهة جائحة كورونا ، المتثال تحريضهما عن عدم ا

العمال نجيب ساويرس ظهر من خالل برنامج  حيث ان رجل ا  "االجتماعيواصل  ريق طرق التي أو عن ط الم سواء املسموع أو املرئاإلع

كما  بيت" ،  ال  فيقعدة اننا جميعا سننتحر من ال  اإلعالميةلدعوى لالنتحار والذى ردت عليه  مليس الحديدي وقرر ا اإلعالميةن مع  اآل القاهرة  

ا والبد من الدولة ضعيفة امع صحيفة اليوم السابع إن ال في مقابلةصريحاته ن رجل االعمال حسين صبور أصاب بتأ عودة للعمل قتصادي 

ا، حتى لو تسب اية املستشفيات لتلك األعداد، وأضاف أنه ليس من الضروري أن ُيعالج الجميع  ب ذلك في زيادة عدد اإلصابات وعدم كففور 

 .  لةاملصريين فذلك أفضل من إفالس الدو ذا مات بعض  وإ

بكتابة مقوله   2020 ابريل  12حيث انه قام بتاريخ ب كرة القدم احمد حسن العام ضد الععرائض النائب  2020لسنة  19767الغ رقم الب .12

لبالغ املقدم على انشاء  ما قيل في ايها حسبقع " تويتر " يقول يخاطب فيها وزير األوقاف بسبب غلق املساجد ويحرض فعلى حسابه على مو 

 .  ي استر التي اعتبرها مقدم البالغ تهكم على االقباطبقوله هاب لةاملقو   أنهي والذير ي عن املنكروف والنهة االمر باملعجماع

بالغا  ين قدم أحد املحام حيث ، القيادي بحزب الكرامة واملرشح الرئاس ي السابق صباحيدين ضد حم 2020لسنة  18765البالغ رقم  .13

فحة فيروس كورونا، وذلك لخدمة  ملكا باطلة ى اجين الجماعة اإلرهابية، بدعو عن مس راجلإلفنائب العام ضد حمدين صباحي بعد دعوته لل

على الترويج للدعوات التي  حي، يظهر مدي عدائه لدولة املصرية، والعمل صبا  مقدم البالغ إن ما قام بع حمدين قالو ، أغراض اإلخوان

 من القومي تضر باأل 
 
 .االخوان ة ماعج ل املشبوهة   ي دائما ما يناصر تلك الدعواتحمدين الذخدمة دعوات اإلرهابين، وأن  املصري قاصدا

سمير صبري بالبالغ ضد   املحامي الت نيوتن، حيث تقدم ضد جريدة املصري اليوم بسبب مقا 2020أبريل   15للنائب العام بتاريخ  بالغ .14

ة  واجهزتها؛ ملخر الدولة كافة مؤسساتها وأجه لبالغ: تسوجاء في اسمى نيوتن املحرر بذات الجريدة ، وامل اليومرئيس تحرير جريدة املصري  

واملخاطر الرئيسية، واملتمثلة في تحدي  لم يجعلها تغفل عن مواجهة التحديات  مر الذيتحدي تفش ي فيروس كورونا املستجد، وهو األ 

بمقال يجب أن يكون موضوع هذا  ري اليوم ل في املص ، يطالعنا "نيوتن" املبني للمجهو رف واإلرهابالتنمية الشاملة ومجابهة ومكافحة التط 

  " نيوتن" خفي وراء من يسمي اليوم  ليكشف عن شخصية االسم املت ري دة املص اس إجراء تحقيق عاجل فيه مع رئيس تحرير جريالتمالبالغ و 

عمرو عبد   املحامي قدمه لذى افي البالغ  ة استئناف القاهرة في التحقيق نياب بدأت 2020ابريل  23وفي ، الذي يبث سمومه وقمامة أفكاره

 
 
 .  السالم أيضا

دياب مؤسس وصاحب جريدة املصري اليوم ، وعبد اللطيف املناوى عرائض النائب العام ، ضد صالح  2020لسنة  19649قم البالغ ر  .15

الخيانة  بق محمود وتن ، يتهمهم فيه مقدم البالغ املحامى طار ة املدعو نيرئيس تحرير الجريدة ، والصحفي كاتب مقال استحداث وظيف

وه بعنوان استحداث وظيفة لكاتب يطلق على  نشرت جريدة املصري اليوم مقال مشب 2020ابريل  12خ العظمى ، ذكر في البالغ انه بتاري 



 

 

 ة.  لق اهر ، ا٢٤ة  شق  الثانيالدور    ،  المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

صرية وان يكون لها حاكم ملدة ست سنوات له الدولة امل  مستقل عن إقليمنفسه نيوتن ، طالب في املقال املشبوه باعتبار شمال سيناء  

شمال  ي يعنى انفصال ري ووظيفي مستقل عن مركزية الدولة ، وهو االمر الذس الجمهورية ويكون لها حكم ذاتي وهيكل اداات رئيسلط

  ويالت منفصلة. وتحويلها لدعن مصر نهائيا ويدعم مخططات اجنبية وجهات معادية ملصر لتفتيت الدولة املصرية وسيادتها سيناء 

الجنسية    بإسقاط عريضة دعواها  فيتطالب  تيال،  معتز مطر اإلعالميضد   ري اإلدا حكمة القضاءق امام م  74لسنة  29285دعوى رقم ال .16

، وجاء الجنسية عن اخيهم املتواجد خارج البالد إلسقاط  اإلداري م القضاء مااتهم دعوى ا اشقاء معتز مطر وزوج، حيق اقام املصرية عنه

تخل بنظام الدولة املصرية من   التي األفعالقام بالعديد من  للدولة املصرية و  كا معادياى ان معتز مطر اتخذ مسل في عريضة الدعو  أيضا

 تس ئ ملصر.   التي خالل بث العديد من الفيديوهات 

طارق   املحاميه ، تقدم ب األطباءنقابة  إدارةعضو مجلس ، عرائض النائب العام ، ضد الدكتورة منى مينا 2020ة سنل 19647رقم البالغ  .17

املوجهة ضد    لإلرهابالبالد ، والتواصل مع قنوات اخوانية داعمة  فينة نشر اخبار كاذبة واثارة الفت ضدها يتهمها فيه بد املبلغ محمود ض

ها البالغ " ان املقدم ضد  البالغ فياتخذتها الدولة ملواجهة فيروس كورونا ، وجاء  التي   واإلجراءاتحية لصاملنظومة ا فيمصر والتشكيك 

صرية واملمولة من املخابرات القطرية والتركية وعلى راسها قناة الجزيرة  القنوات املعادية للدولة املعلى التواصل مع  ةاألخير رة دأبت في الفت

ملواجهة   اتخذتها الدولة املصرية التي  اءات اإلجر ها تعمدت نشر اخبار كاذبة جملة وتفصيال والتشكيك في ان ق ومكملين و القطرية والشر 

 بنقابة ي نفوس املواطنين لكونها عضو ار الفزع والرعب فوهو ما اثفيروس كورونا 
 
 سابقا

 
   .األطباءا

الخادشة في مباراة السوبر املصري ،   األفعال، بسبب  كاباالرة القدم شيعرائض النائب العام ضد العب ك  2020لسنة  1076البالغ رقم  .18

صري واالفعال الخادشة للحياء  مباراة السوبر امل   سبب احداثد املشكو في حقه بالغ ضسالم الشريف بحيث قدم املحامي فريد 

  على ملعب محمد بن أقيمت   التيالسوبر  باراةفي م  األهلياقدم عليها اثناء مباراة فريقه نادى الزمالك امام النادي   يالتوااليحاءات الجنسية  

من  ألهلي والزمالك فوجئ املاليين  لسوبر بين فريقي امباراة ا ير، وبمجرد انتهاءفبرا 20نه بتاريخ أ وجاء في البالغجاسم بدولة االمارات  

بالقيام بأفعال  محمود شيكاباال،  حقه الالعب فيعلى شاشات الفضائيات من رجال ونساء وأطفال بقيام املشكو  املشجعين واملشاهدين

 .  ة خادشمشينة وأفعال 

أشرف فرحات بالفعل   املحاميمها فيه ية سما املصري يتهاالستعراضعام ضد الفنانة نائب العرائض ال 2020لسنة  16775البالغ رقم  .19

ا  بسبب م، ح والتحريض على الفسق والفجور الفعل الفاض املبلغ ببالغ للنائب العام ضد الفنانة االستعراضية يتهمها ب م، حيث تقدالفاضح

 .  العامة ب مع اآلداوصور تتنافي  تافيديوه تقوم ببثه عبر مواقع التواصل االجتماعي )انستجرام( من

لعدم شمول الفنان محمد   املوسيقيين، شاكر نقيب  هانيضد املشكو في حقه  العام،عرائض النائب  2020لسنة  10028رقم البالغ  .20

  وقال في البالغ أن  ده، عبمحمد حسن  املحاميقدم البالغ  املهرجانات،فيما يعرف بمطربي  مصر، املمنوعين من الغناء داخل ضان لقائمة رم

 عن أنف النقابة دون حساب،  خرج ع  ن سيقيياملو نقيب 
 
لى الجميع عبر وسائل اإلعالم ليعلن أن الفنان محمد رمضان يقيم الحفالت رغما

 .د وأسس القانون يخالف قواع الذي وهو األمر 

  املسئول عن ضد مصطفى عالء  املحاميم البالغ قد بنات،بوقف مسلسل حكايات  م،العاعرائض النائب  2020لسنة  19951قم البالغ ر  .21

ت املسلسل،  ممثالت هن بطال  4 املخرج، سيف  أبو مصطفى  املؤلف، هانيماريان  املنتج، طارق الجناينى  الفنية،الرقابة على املصنفات 

 
 
ت شرعية  ل بما يحتويه من مخالفا وعرض هذا املسلس وإذاعةجهاز الرقابة بنشر  مسئوليتفاق واالشتراك مع تم اتهامهم باال  للبالغووفقا

 .  وجرائم قانونيةدينية و 

يه بازدراء  د عبده ماهر يتهمه فاحم يضد الباحث واملفكر االسالم صبري سمير  املحاميتقدم به  ،2020مايو  9الغ للنائب العام بتاريخ ب .22

لتغيير ثوابت الدين  قد مؤتمر ويع، قمستشار وقاض ي سابذكر البالغ، أن املبلغ ضده اعتاد الظهور في القنوات ويدعي أنه  ،    اإلسالميالدين 
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اب قبر..  يف فقال: ال يوجد عذويطالب األزهر باالعتذار عن الفتوحات اإلسالمية بل ارتكب العديد من التطاوالت علي الدين االسالمي الحن

في تغريدة له بلغ ضده ن املودو ، تر في الفتوحاوليس في اإلسالم فتوحات بل احتالل لسبي النساء وليس لنشر اإلسالم، فاإلسالم لم ينتش

فقيا توافق عليه  على حسابه بـ”تويتر” ما نصه: “ما ستصومونه بعد أيام ليس هو شهر رمضان الذي افترض هللا صيامه.. لكنه شهرا توا

 ”.قهاء وخالفوا به النبي الذي أنزلت عليه آية النسيئ، ولم يقم بإلغاء شهر النسيئالف

  صبري سمير  املحاميبسبب عمال النظافة ، قام بتقديمه  في الصندوق  2د مؤلف مسلسل ، ض 2020 أبريل 27العام بتاريخ  الغ للنائبب .23

تردد في هذا املسلسل في البالغ أنه قد  فيوجاء ، .تحقير من عمال النظافةوالسل تعمد اإلساءة مشيرا في بالغه إلى أن املسلضد املبلغ ضده 

الئقة مثل "يازبال.. ريحتك وحشة.. ده زبال مينفعش يدخل  مة بعض األلفاظ غير الداب العاعاة للقيم واألخالق واآل اولي حلقاته ودون مرا

 .عمال النظافةمكان زي ده" وغيرها فضال عن التهكم على مهنة 

مثل محمد رمضان  طب امللشطارق محمود  املحامي قام برفع الدعوى  ، اإلداري ق ، امام محكمة القضاء  74لسنة  29369ى رقم الدعو  .24

إلي أن أعمال   الدعوى  فيوجاء ، .قابة املهن التمثيلية نهائيا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح ملزاولتهان جداول نم

ا للشباب املصري السيما محمد رمضان الفنية ا ا وسيئ   مشوه 
 

قدوة للشباب في  وأنه فتقدت ألبسط املعايير املهنية و الفنية لتقديمها مثاال

 .جتمعامل

لتطاول على  سمير صبري بتهمة ا املحاميشكو في حقها داليا البحيري املمثلة ، قام بتقديمه ضد امل ،2020ابريل  19غ للنائب العام بتاريخ بال  .25

بوك، على خلفية  فيس  االجتماعيوذكر البالغ أن املبلغ ضدها قد نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل ومية ، عمال الي

ا ها كورونا تخذتها الدولة املصرية للحد من انتشار فيروسا التي ات اإلجراء ،  العمالة اليومية والفقراء، وأهانتهم  جمت فيه املستجد، منشور 

يوم، وزينا ناس محترمة كتير، ولوال قدر   36داخلين على  وأهليأنا البيت  فيش أنا محبوسة ريس، مبقا افيه: “يوأشار إلى املنشور الذى جاء 

إحنا فيه... حظر كامل   الليعلى باله كان  قضيها خروج بيتفسح والمستشفى عشان واحد حيوان كان م  فيهللا حد فينا تعب مانالقيش سرير 

 "بيا !  ه أنا فاضة حديله بالشبشب على بقيا ريس لو سمحت أرجوك، واللى حيقولى العمالة اليومي

فيروس كورونا ،  الخميس لنشره اخبار كاذبة حول  شاديسمير صبري ضد الدكتور  املحامي قدمه 2020ابريل  6بالغ للنائب العام بتاريخ  .26

روس  ادعى فيها أنه مصاب بفيخرج علينا املبلغ ضده عبر صفحته الشخصية بالعديد من املنشورات التي ه البالغ ان املشكو في حقجاء في 

قب  سيارة اإلسعاف لم تحضر إليه، على الرغم من أن سيارة اإلسعاف وفرق اإلغاثة املعقمة عا وأنه يموت ومحبوس في عيادته وأن كورون

 .  ىليه قد تحركت إلى عيادته إال أن املبلغ ضده رفض فتح الباب والتوجه معهم إلى املستشفنشره ما سلف ذكره بعا

خالعات  مؤلفة كتاب املجد ل أنور دينا  واإلعالميةعمرو عبد السالم ضد الكاتبة  املحامي ، قدمه  2020فبراير  28للنائب العام بتاريخ بالغ  .27

لتصف ضحايا الحادث لتصفهم بانهم اقل   حيث كتبت على صفحتها الشخصية  ها على ضحايا محطة مصر ،، وذلك لتعليق الحجاب 

تطالبها   ذلك في ردا منها علي تعليق احدي صديقاتها علي صفحتها الشخصية والتيوكان ء ، اء اكثر شرفا من الفقراالشرف األغنياءشرفا ووان 

حايا الحادث بانهم من الفقراء او الغالبة لتظهر شماتتها فيهم  ايا حادث القطار لتصنف ضفيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس للتبرع لضح

ثم عادت مرة اخري لتكتب منشورا علي صفحتها الخاصة  ،  ءمن الفقراكثر شرفا نياء الوطنين الشرفاء اوتصفهم بانهم اقل شرفا وان االغ

لطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون  القطار بان كثيرا منهم بفيس بوك لتصف الفقراء الذين لقو مصرعهم في حادث  بموقع

 . يسلوك يخطفن االطفال ومهما ساعدناهم باملال لن نقوم انحرافهم ال

يكا وفيجو الدخالوى وميسرة  بالعال ضد صناع املهرجانات حمو  أبوياسر  املحامي ، قدمه  2020فبراير  19خ عام بتاريبالغ للنائب ال .28

ست ستارز مطالبا بالتحقيق معهم بتهمة صناعة فيديو يتضمن ايحاءات جنسية تعد تحريضا مالك القناة التجارية بيوالشاعر الفاجر و 

https://www.mobtada.com/details/926990
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فاحشة  م نشروه بشكل علني على مواقع التواصل االجتماعي، لهدم القيم وإشاعة البالغ، أنهوأضاف مقدم ال والفجور،على الفسق 

 .ة، محققين أرباحا ضخمة من خالل إضرارهم باملجتمعى تصاريح من الجهة املختص والفجور، منتحلين صفة مطرب دون الحصول عل

دير مركز نضال للحقوق والحريات ضد فريق  م إبراهيملعام ، الذى قدمه احمد عرائض النائب ا 2020لسنة  10909البالغ رقم  .29

طفى دولسيكا،  ر التوت، وحسن شاكوش، ومص والذي يضم محمد محمود وشهرته حمو بيكا، وتيتو، وعلي قدورة، ونو   VIPمهرجانات 

لة وإفسادهم  رهم الرذيطالب بالتحقيق معهم لنشوفيجو الدخالوي، وحودة بندق، وحسن التركي، وإسالم املصري كاتب كلمات األغاني، ي

ب العامة وحسن األخالق،  م خدشوا الحياء العام والخاص وحياء املجتمع وانتهكوا حرمة اآلداإن املشكو في حقه، .األخالق والذوق العام

يلة والحفالت واملالهي الل يث بث املشكو في حقهم ونشروا وغنوا ما يسمى باملهرجانات على مواقع التواصل االجتماعي ويوتيوبح

العام ملا بها من ألفاظ خارجة وإسفاف وكلمات تحض على الرزيلة  فيهات، وهو نوع جديد من املوسيقي والغناء يخدش الحياءوالكا

 .  ي العامة، وكذا الذوق العام وتدمير تاريخ الفن املصر  آلدابلالعادات السيئة ومخالفة و 

أحمد محمد عناني يتهم املشكو في حقه بالسخرية من   املحاميمه قد هنيدي ضد الفنان محمد 2020يل ابر  11بالغ للنائب العام بتاريخ  .30

أبريل،   23ة مد حظر التجوال ملدة أسبوعين وليوم ، أن الواقعة تخلص في إعالن الحكومة املصري ل ، وجاء في البالغ قرار مد حظر التجوا

ا، عبر حسابه الشخص ي ا: “ناخد   أبريل 8املوافق س بوك”، في األربعاء تماعي “فيعلى موقع التواصل االج وعلق املشكو في حقة ساخر  كاتب 

 .”شر سنين دول أهم عشر سنين في الحظربالنا بقى عشان الع

ذف  سب وقعمرو عبد السالم يتهمه فيه ب املحامي ضد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، قدمه  2020ر فبراي 9بالغ للنائب العام بتاريخ  .31

حيث قام املبلغ ضده منذ يومين باستخدام حسابه  ، وجاء في البالغ "ية عامة على خلفية تغيير النتائج طالب ثانو  أمور واولياء  أمهات

حساب  بتدوين منشور عبر هذا ال (Sayed GAD GAD والذي يحمل اسمه الثالثيالشخص ي عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك 

الثاني الثانوي من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وعضوات  الب الصف ي على سب وقذف ألمهات طتضمن عبارات مسيئة تحتو 

أبنائهن ورسوبهن بعد سبق اإلعالن عن   الجروبات التعليمية املوجودة على موقع فيس بوك بسبب اعتراضهن على اإلعالن عن نتائج

 ".  نجاحهم
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