خبر صحفي  23ديسمبر 3123
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدين الحكم الصادر بحق المدون ألبير صابر وتنتقد
عدم تصريح المحكمة بالدفع بعدم دستورية مادة ازدراء األديان
أعربت المبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة الٌوم عن انزعاجها الشدٌد من الحكم الصادر من محكمة
جنح المرج فً القضٌة رقم  18377لسنة  2012بحبس المدون ألبٌر صابر ثالث سنوات مع الشغل
وكفالة ألف جنٌه إلٌقاف التنفٌذ والمصروفات ،مع رفض االدعاء المدنً و إلزام رافعٌه بالمصروفات،
وذلك على خلفٌة اتهامات وجهت له بازدراء األدٌان .كانت المبادرة المصرٌة قد شاركت فً فرٌق
الدفاع عن ألبٌر و قدمت دفعا بعدم دستورٌة مادة ازدراء األدٌان رقم (98و) من قانون العقوبات.
وقال اسحق إبراهٌم ،مسئول ملف حرٌة الدٌن والمعتقد فً المبادرة المصرٌة" :باإلضافة إلى كونها
قضٌة رأي ال ٌنبغً أن تكون فٌها فرصة للحكم بالحبس ،فإن أوراق هذه القضٌة تحتوي على مخالفات
إجرائٌة كثٌرة ال ٌمكن ألي قاض ٌنظر فٌها إال أن ٌحكم بالبراءة .نأمل أن تعالج محكمة الجنح المستأنفة
هذه األخطاء وأن تحكم أللبٌر بالبراءة".
وأكدت المبادرة المصرٌة على أنها ال تستطٌع قراءة مضمون الحكم بمعزل عن المناخ العام السائد
المُهدد لحرٌات الفكر والتعبٌر على إجراءات سٌر الدعوى السٌما أنها حُ ركت عقب الضجة التً فجرها
الفٌلم المسًء للرسول.
وأبدت المبادرة المصرٌة عدة مالحظات على سٌر الدعوى منذ قٌام النٌابة العامة بالتحقٌق فٌها ثم
إحالتها للنظر أمام محكمة جنح المرج ،ومن أبرزها:


انتهكت النٌابة العامة نصوصا دستورٌة وقانونٌة تحمً حق المتهم فً عدم تعرضه ألسئلة
مباشرة عن معتقداته الدٌنٌة ،ووجه أسئلة للمتهم تتناول معتقداته وآرائه الدٌنٌة من قبٌل
"هل أنت مؤمن؟" و"هل تقوم بأداء الصلوات والشعائر الدٌنٌة؟" ،وعندما اعترض المحامً
الحاضر مع المتهم تم طرد المحامً بالمخالفة للقانون.



عدم إنهاء النٌابة العامة التحقٌقات فً البالغ المقدم من ألبٌر صابر ضد المالزم مٌنا شنودة
واتخاذ قرار فٌه ،حٌث اتهمه بتحرٌض بعض المحبوسٌن لالعتداء علٌه بالضرب ،ما ترتب
علٌه قٌام أحدهم بإصابته بشفرة حادة أحدثت جرحا قطعٌا برقبته أثناء احتجازه بقسم
الشرطة.



لم تلتفت المحكمة لطلبات الدفاع بوجود أخطاء إجرائٌة منها القبض على المتهم فً غٌر
حاالت التلبس ،ودون إذن من النٌابة العامة ،ثم مناقشته فً أدلة غٌر قانونٌة مثل اسطوانات
"سً دي" أحرزت من منزله ،ولم ٌقم بنشر محتواها وهو محل االتهام فً القضٌة.



لم تلتفت المحكمة لطلب دفاع المتهم بعدم دستورٌة مادة ازدراء األدٌان رقم (98و) من
قانون العقوبات لكونها تخالف أصول التشرٌع الجنائً.

و الحظت المبادرة المصرٌة قٌام النٌابة العامة أثناء التحقٌق فً قضاٌا ازدراء االدٌان خالل األشهر
األخٌرة بتوصٌف الفعل الجنائً بأكثر من وصف قانونً ،وهى مخالفة قانونٌة صرٌحة هدفها رفع مدة
العقوبة.هذا و كانت المبادرة المصرٌة قد طعنت بعدم دستورٌة مادة ازدراء األدٌان رقم (98و) من
قانون العقوبات التً ٌحاكم بها المتهم.
وقال عادل رمضان ،المسؤول القانونً فً المبادرة المصرٌة عضو فرٌق الدفاع" :فوجئت برد القاضً
حٌن طلبت التصرٌح بالدفع بعدم الدستورٌة حٌن خاطبنً القاضً قائال "ما تروح المحكمة الدستورٌة!"،
وهو رد قانونً غٌر مفهوم السٌما أن إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا تتطلب إذن
محكمة الموضوع ،فال ٌجوز اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورٌة العلٌا ،مما ٌطرح سؤاال حول مدى فهم
القاضً لقانونً اإلجراءات الجنائٌة والمحكمة الدستورٌة العلٌا .نتطلع إلى قراءة حٌثٌات الحكم الصادر
ضد ألبٌر".
وطالبت المبادرة المصرٌة بضمان إجراءات المحاكمة العادلة للمتهم ألبٌر صابر فً درجة االستئناف،
وقبول الدفع بعدم دستورٌة المادة (98و) من أجل إزالة اللبس عن حقوق المواطنٌن فً االعتقاد والفكر
والتعبٌر ،كما طالبت بتحرٌك النٌابة العامة لبالغ المتهم ضد ضابط الشرطة المتهم بتحرٌض المحتجزٌن
بقسم الشرطة على إٌذاء المتهم وتعرٌض حٌاته للخطر.
ودعت المبادرة المصرٌة الحكومة لضمان حرٌات المواطنٌن وعدم تعرضهم للمالحقة والمضاٌقة من
نظرائهم المواطنٌن أو من أٌة مؤسسات رسمٌة أو أهلٌة بشكل ٌمس بحرٌتهم فً التعبٌر واالعتقاد ،وأن
تكفل لهم المحاكمة العادلة.

لمزٌد من المعلوماتٌ ،مكن االتصال باسحق إبراهٌم ،مسؤول ملف حرٌة الدٌن والمعتقد فً المبادرة
المصرٌة للحقوق الشخصٌة على هاتف رقم  01001749594وبرٌد إلكترونً ishak@eipr.org

خلفية األحداث
فً  13سبتمبر  ،2012تجمع عشرات من مسلمً منطقة المرج بالقاهرة أسفل العمارة التً ٌسكن ألبٌر
صابر عٌاد فً إحدى شققها ، ،ورددوا هتافات عدائٌة ،ودٌنٌة وطالبوا بخروج ألبٌر إلٌهم ،واتهموه
باإلساءة إلى اإلسالم والرسول بأن قام بنشر "الفٌلم المسًء للرسول" على صفحته الشخصٌة بموقع
التواصل االجتماعً فٌسبوك .وهجم عدد من المحتشدٌن على الشقة وحاولوا كسر بابها والدخول عنوة،
وقد اتصلت السٌدة كرٌمان مسٌحة والدة ألبٌر بشرطة النجدة ألكثر من ساعة ،ولم تستجب الشرطة إال
بعدما أبلغتهم بأن هناك تهدٌدات من المحتجٌن فً الشارع بحرق كنٌسة العذراء والمالك مٌخائٌل القرٌبة
من منزلها .حضرت إثر ذلك قوة من قسم شرطة المرج فً الثانٌة عشر صباحا ،وأخبر ضابط الشرطة
السٌدة كرٌمان بأنه لن ٌستطٌع حماٌة ابنها فً منزله ،وسوف ٌأخذه إلى قسم الشرطة لحماٌته.
اصطحبت القوة األمنٌة ألبٌر صابر إلى قسم شرطة المرج ،وحرر له محضرا حمل رقم  6099لسنة
 2012إداري المرج .ورد فً المحضر أن عددا من األهالً قاموا بتقدٌم بالغ للقسم ضده ،وتم اتهامه
بنشر محتوٌات على بعض مواقع التواصل االجتماعً تتضمن ازدراء لألدٌان ،دون أن ٌذكر المحضر

من هم مقدمو هذا البالغ .وأثناء احتجاز ألبٌر صابر عٌاد بقسم شرطة المرج قام مالزم ٌدعى مٌنا
شنودة بتحرٌض بعض المحبوسٌن باالعتداء علٌه بالضرب مما أدى إلى قٌام أحدهم بإصابته بشفرة حادة
أحدثت جرحا ً قطعٌا ً برقبته.
وكان عدد من شباب منطقة عزبة النخل قد تحدثوا مع ألبٌر قبل ساعات من التجمهر أمام منزله،
وسألوه :هل قام بإعادة نشر رابط فٌدٌو الفٌلم المسًء للرسول على صفحات التواصل االجتماعً
الخاصة به ،وهو ما نفاه ألبٌر ،حٌث قام بعرض محتوى مدونته وحساباته على توٌتر وفٌس بوك ،وبعد
تركه لهم بدأ التجمهر أمام منزله.
وفً صباح الجمعة الموافق  14سبتمبر  2012فوجئت السٌدة كرٌمان مسٌحة بثالثة شباب ٌقتحمون
منزلها مرة أخرى مطالبٌن بإخالء المنزل ،وعدم العودة إلٌه سوى بعد ثالثة أو أربعة أٌام ،ومهددٌن
باعتزام العشرات إهدار دمها وحرق المنزل بعد صالة الجمعة .وخوفا على حٌاتها قررت مغادرة
منزلها.
تم عرض ألبٌر صابر عٌاد على نٌابة حوادث شرق القاهرة ٌوم الجمعة  14سبتمبر  ،2012التً
وجهت إلٌه اتهاما بازدراء األدٌان وسب الرسول ،وقد قررت النٌابة العامة حبسه أربعة أٌام على ذمة
التحقٌق ،انتهت ٌوم األحد الموافق  16سبتمبر  ،2012لٌتم عرضه على محكمة جنح مستأنف مصر
الجدٌدة التً قررت تمدٌد حبسه لمدة ٌ 15وما أخرى.
وقد ذهبت السٌدة كرٌمان مسٌحة إلى مكان احتجاز ابنها ٌوم  15سبتمبر  2012بقسم شرطة عٌن
شمس لزٌارته فأخبرها مأمور القسم بإحالته إلى جهة احتجاز غٌر معلومة لقضاء فترة الحبس
االحتٌاطً.
وفً  18سبتمبر  2012تقدمت ثمانً منظمات حقوقٌة ببالغ للنائب العام ضد وزٌر الداخلٌة وعدد من
أفراد الشرطة العاملٌن بقسم المرج فً وقائع القبض على ألبٌر صابر عٌاد واحتجازه دون إذن من
النٌابة ،ودون وجود حالة من حاالت التلبس بدعوى قٌام عدد من أهالً منطقة المرج بتقدٌم بالغ ضده
ٌتهموه فٌه بازدراء األدٌان ،وكذلك واقعة طرد والدته كرٌمان مسٌحة من منزلها بالقوة والتهدٌد،
وتحرٌض بعض األفراد لسكان منطقة المرج ضدها هً وابنها ،الذي تعرض لالعتداء بالضرب
والتعذٌب وجرحه بواسطة شفرة حادة أثناء احتجازه بقسم شرطة المرج لحمله على اإلدالء بأقوال منافٌة
للحقٌقة أمام النٌابة العامة ،وأٌضا ً واقعة قٌام مباحث قسم المرج بكسر منزله ودخوله دون وجود أحد فٌه
أثناء تنفٌذهم لقرار النٌابة العامة بتفتٌش مسكنه ،وأخٌراً واقعة احتجازه فً مكان غٌر معلوم بعد قرار
تمدٌد حبسه لمدة ٌ 15وم على ذمة التحقٌق وعدم تمكٌن أسرته من زٌارته واالطمئنان علٌه.
وأثناء التحقٌقات وجه ألبٌر صابر اتهاما للمالزم مٌنا شنودة الضابط بقسم شرطة المرج بأنه مشترك
بطرق التحرٌض واالتفاق والمساعدة مع المحتجزٌن بالقسم بالتعدي علٌه بالضرب مستخدمٌن سالح
أبٌض عبارة عن شفرة موس ،مما أحدث به اإلصابات بحرج قطعً بالرقبة.
فً  24سبتمبر  ،2012قٌدت األوراق برقم  408لسنة  201إداري الزٌتون جنحة بالمواد (98و)،
 4،5 ،3/171 ،1/161 ،1/102،160من قانون العقوبات ضد ألبٌر صابر عٌاد "محبوس" ألنه فً
غضون عام :2012



استغل الدٌن اإلسالمً والمسٌحً فً التروٌج بالقول والكتابة ألفكاره المتطرفة ،وذلك بأن
قام بإنشاء صفحات إلكترونٌة من بٌنها صفحات (ناكح اآللهة) ،و(الدٌكتاتور المجنون)،
و(الملحدٌن المصرٌٌن) ،ووضع علٌها كتابات وصور ومقاطع صوتٌة ومرئٌة تدعو إلى
اإللحاد ،وتتضمن سب الذات اإللهٌة ،وشكا فً الكتب السماوٌة وتهكما على األنبٌاء
والشعائر الدٌنٌة اإلسالمٌة والمسٌحٌة بأن وصف المولى عز وجل بالضعٌف الذى ال
ٌستطٌع حماٌة مقدساته.



وقام بالتروٌج لتلك األفكار والجهر بها بالمحافل عامة عبر مواقع صفحات المعلوماتٌة
الدولٌة "فٌس بوك" و"توتٌر" و"ٌوتٌوب" ،وكان ذلك بقصد إثارة الفتنة بٌن المسلمٌن
والمسٌحٌٌن وتحقٌر وازدراء األدٌان السماوٌة واإلضرار بالوحدة الوطنٌة.

وفً  26سبتمبر نظرت محكمة جنح المرج واقعة اتهام ألبٌر صابر بازدراء األدٌان من خالل موقع
التواصل االجتماعً "فٌسبوك" ،وقررت تأجٌل نظر القضٌة لجلسة  17أكتوبر ،لالطالع على أوراق
القضٌة من قبل دفاع المتهم .وفً الجلسة الثانٌة رفع بعض الحاضرون الفتات مكتوب علٌها "أوقفوا
محاكمات التفتٌش فً مصر" و"الحرٌة فً مصر= السجن" .وقررت المحكمة تأجٌل نظر القضٌة
لجلسة  14نوفمبر .وحجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة  28نوفمبر  ،2012وقد دفع محامو المتهم
ببطالن اإلجراءات وعدم دستورٌة نص المادة (98و) من قانون العقوبات التً ٌحاكم بها المتهم .ومد
المحكمة أجل النطق بالحكم لجلسة  12دٌسمبر الجاري لتعلٌق العمل بالمحاكم احتجاجا على اإلعالن
الدستوري.

