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موقت بحظر  يقضي يف القاهرة كمة األمور املستعجلةقرار حمل

1TP0Fيف مصر" حماس"حركة نشطة أل

∗ 

 .٢٠١٤ / ٣/  ٥ القاهرة،
 

داخل  الفلسطينية مؤقتاً "حماس"قضت حمكمة القاهرة لألمور املستعجلة بحظر أنشطة منظمة 

مصر، وكذلك حظر كل ما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة 

نوع من أنواع الدعم، وذلك حلين الفصل  يمنها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أ

 .دعاوى اجلنائية املنظورة واملتعلقة بجماعة اإلخوان اإلرهابية يف

أصدره املستشار كريم حازم عبد الهادي، إن الدستور  يأسباب حكمها الذ وقالت احملكمة يف

وهو التزام الدولة بتوفير  ،منه ٥٩بنص املادة  اجلديد يصون احلقوق واحلريات وعمالً ياملصر

ومن ثم فإن  ،له جميع احلقوق واحلريات يهو مواطن مصر يعاألمن والطمأنينة ملواطنيها، واملدّ

 .وفق ذلك قامته للدعوى جاءإ

يتوافر  يوأضافت احملكمة أنه من املقرر أن اختصاص القضاء املستعجل مشترط باالستعجال الذ

ذا حدث، ولذلك يتم إصالحه إوقوع ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو  يراد منها حتاشكل حالة يُ يف

تهدده من ا يوحمايته ممّ يجراءات سريعة ال حتتمل االنتظار للحفاظ على احلق األصلإاتخاذ 

جرامية ضد إ عماالً أترتكب  "حماس"ن منظمة أوجدانه  قد رسخ يف يوأن الشعب املصر ،خماطر

 .اخلطر واالستعجال يلتوافر شرطَ يعمصر، وبناء على ذلك قررت احملكمة املوافقة على طلب املدّ
                                                           

∗
 :يف الرابط اإللكتروين التايل املصرية لالستعالماتالهيئة العامة موقع  :املصدر 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=84860#.U4wzXPmSzNI  
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منظمة  "حماس"باعتبار  قد أقام الدعوى مطالباً ياحملام يوكان الدكتور سمير صبر

لقيام عدة دول بإدراجها ضمن املنظمات اإلرهابية، وترتبط بعالقات وطيدة  إرهابية، مستنداً

للجماعة، وأن ميثاق احلركة  يعتبر الساعد القووتُ ،١٩٨٨بجماعة اإلخوان اإلرهابية ترجع لعام 

ية على من العمليات اإلرهاب ارتكبت عدداً "حماس"جنحة اجلماعة، وأن أأكد أنها جناح ضمن 

وتهريب عناصر حمتجزة،  ،٢٠١١عام  من أبرزها اقتحام عناصرها للسجون يف ،أرض مصر

تفجيرات خطوط  يف "حماس"تأكيدات البدو بتورط عناصر  ، وأيضا٢٠٠٨ًواقتحامها للحدود عام 

 .فلسطينيين بحوزتهم خرائط ملنشآت عسكرية وسيادية بمصر ٧الغاز، وكذلك القبض على 


