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

محاكم الجنايات

جــددت محكمــة الجنايــات “غرفــة املشــورة”، فــي 9 أكتوبــر، حبــس نجــاء فتحــي فــؤاد ملــدة 45 يوًمــا، علــى ذمــة 
القضيــة رقــم 65 لســنة 2021 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا. وتواجــه فــؤاد فــي هــذه القضيــة اتهامــات باالنضمــام 
إلــى جماعــة إرهابيــة، نشــر وإذاعــة أخبــار وبيانــات كاذبــة، وإســتخدام موقــع علــى وســائل التواصــل االجتماعــي لهذا 

الغرض.

وقــد ألقــت قــوات األمــن القبــض علــى نجــاء فــؤاد مــن منزلهــا باإلســكندرية، فــي 14 يونيــو 2020، وتــم اتهامهــا 
علــى ذمــة القضيــة رقــم 535 لســنة 2020. وبعــد ســبعة أشــهر مــن الحبــس االحتياطــي، صــدر قــرار بإخــاء ســبيلها، 

ولكــن لــم يتــم تنفيــذه، وجــرى حبســها علــى ذمــة القضيــة الحاليــة.

وفــي القضيــة 65 لســنة 2021 أمــن الدولــة العليــا، جــددت محكمــة الجنايــات كذلــك حبــس كاًّ مــن محمــد صفانــي 
ــر 2021.  ــك فــي جلســة الســبت 9 أكتوب ــا، وذل ــن شــاكر، ملــدة 45 يوًم ــور الدي ــي حســين، ون قبيصــي، حســين عل
وأســندت إليهــم التحقيقــات اتهامــات، أبرزهــا االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، ونشــر وإذاعــة أخبــار وبيانــات كاذبــة.

وجديــر بالذكــر أن محكمــة الجنايــات قــد أصــدرت ســابًقا قــرارات بإخــاء ســبيل قبيصــي وشــاكر علــى ذمــة قضايــا 
ــة  ــى ذم ــهم عل ــرارات بحبس ــك ق ــد ذل ــا بع ــة العلي ــن الدول ــة أم ــدرت نياب ــا. وأص ــم تنفيذه ــم يت ــن ل ــابقة، ولك س

ــة. ــة الحالي القضي

أمــا فيمــا يخــص القضيــة رقــم 1956 لســنة 2019 حصــر أمــن دولــة عليــا، فقــد قــررت محكمــة الجنايــات، فــي جلســات 
ــى كلٍّ  ــة  املفروضــة عل ــر االحترازي ــرة التدابي ــد فت ــاه مخيمــر، وتجدي ــد ال ــد حبــس محمــد عب ــر، تجدي األحــد 10 أكتوب
ــر  ــزم التدابي ــا. وتل ــد الجنــدي، ملــدة 45 يوًم مــن أكــرم مصطفــى فــاروق، ومحمــد أحمــد منصــور، واملحامــي ولي
ا.  االحترازيــة املفروضــة علــى املتهميــن الثاثــة التواجــد فــي قســم الشــرطة التابــع ملحــل اإلقامــة مــرة أســبوعيًّ
وتشــمل االتهامــات املوجهــة إليهــم االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، نشــر أخبــار كاذبــة، وإســاءة اســتخدام مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.

وفــي نفــس الســياق، جــددت محكمــة الجنايــات فتــرة التدابيــر االحترازيــة املفروضــة علــى الناشــط حســام 
ــد  ــي التواج ــعدني ف ــة للس ــر االحترازي ــددت التدابي ــد ح ــات ق ــة الجناي ــت محكم ــا. وكان ــدة 45 يوًم ــعدني، مل الس

ا، والبقــاء فيــه ملــدة 3 ســاعات فــي كل مــرة. بقســم الشــرطة التابــع ملحــل إقامتــه مرتيــن أســبوعيًّ

وأصــدرت محكمــة الجنايــات قــرارًا بإخــاء ســبيل الســعدني فــي يوليــو املاضــي، وذلــك بعــد 17 شــهرًا مــن الحبــس 
االحتياطــي، علــى ذمــة القضيــة 535 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا  ، مــع فــرض أحــد أشــكال التدابيــر 

االحترازيــة التــي ينظمهــا القانــون املصــري فــي املــادة )201( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة.

وفــي ســياق آخــر، جــددت محكمــة الجنايــات، األحــد 10 أكتوبــر، حبــس أحمــد حســنين محمــد موســى، ملــدة 45 يوًمــا، 
علــى ذمــة القضيــة رقــم 1475 لســنة 2019 حصــر أمــن دولــة. واتهمــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا موســى باالنضمــام 
إلــى جماعــة إرهابيــة، نشــر وإذاعــة أخبــار وبيانــات كاذبــة، وإســاءة اســتخدام موقع مــن مواقــع التواصــل االجتماعي.
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ن القرآنــي رضــا عبــد الرحمــن ملــدة 45 يوًمــا، فــي جلســة  وجــددت محكمــة جنايــات الزقازيــق “غرفــة املشــورة” حبــس املــدوِّ
الثاثــاء 12 أكتوبــر، وذلــك علــى ذمــة القضيــة 3418 لســنة 2020 جنــح أمــن دولــة طــوارئ.

ــه فــي مــكان العمــل، واالحتجــاز التعســفي،  ــق علي ــى سلســلة مــن االنتهــاكات شــملت التضيي ــد الرحمــن إل وتعــرَّض عب
واتهامــه علــى ذمــة هــذه القضيــة، دون أدلــة جــادة. وتأتــي هــذه االنتهــاكات علــى خلفيــة التعبيــر عــن املعتقــد الدينــي، 

واالنتمــاء إلــى املذهــب القرآنــي.

ــة كفــر صقــر فــي  ــا أمــام نياب ــه، فــي 22 أغســطس 2020، ليظهــر بعدهــا متهًم ــد الرحمــن مــن منزل ــم القبــض علــى عب وت
ــام  ــا: االنضم ــات، منه ــدة اتهام ــة ع ــه النياب ــت إلي ــاه. ووجه ــورة أع ــة املذك ــة القضي ــى ذم ــام عل ــس الع ــن نف ــر م أكتوب
إلــى جماعــة داعــش اإلرهابيــة، وتبنــي أفــكارًا تكفيريــة، والترويــج لتلــك األفــكار بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق األوراق 

ــه. ــط والتحــري مصادرتهــا مــن منزل عــت جهــة الضب ــي ادَّ ــة، الت التنظيمي


