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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 )الدائــرة الرابعــة إرهــاب(، فــي جلســة االثنيــن 8 نوفمبــر، حبــس مــروة عرفــة ملــدة 45 يوًمــا 
علــى ذمــة القضيــة رقــم 570 لســنة 2020 حصــر أمــن دولــة عليــا.

ألقــت قــوة أمنيــة مكونــة مــن ســتة أفــراد القبــض علــى عرفــة مــن منزلهــا بمدينــة نصــر فــي 20 إبريــل 2020، وصــادروا 
ــا مــن االختفــاء القســري ظهــرت عرفــة   ــذاك، وبعــد 14 يوًم ــت بحوزتهــا حين ــة كان ــغ مالي هاتفهــا املحمــول، ومبال
فــي نيابــة أمــن الدولــة العليــا علــى ذمــة القضيــة املذكــورة، وواجهــت العديــد مــن التهــم، منهــا: االنضمــام إلــى 

جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بأغراضهــا، وارتــكاب جريمــة مــن جرائــم التمويــل لغــرض إرهابــي.

وفــي جلســة 9 نوفمبــر، قــررت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة(، تأجيــل نظــر أمــر حبــس املحامــي محمــد رمضان 
ــة  ــى املحكم ــه إل ــن محبس ــه م ــذر نقل ــك لتع ــر، وذل ــد 14 نوفمب ــة األح ــى جلس ــبوعين إل ــال أس ــة خ ــرة الثالث للم

لحضــور الجلســة.

جــاء ذلــك علــى ذمــة القضيــة رقــم 910 لســنة 2021 حصــر أمــن دولــة عليــا وهــي ثالــث قضايــا رمضــان. ويواجــه فيهــا 
اتهامــات باالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة.

ن القرآنــي رضــا عبــد  وفــي الزقازيــق، قــررت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة( رفــض اســتئناف أمــر حبــس املــدوِّ
ــا ملــدة 45 يوًمــا. الرحمــن علــي، وتأييــد قــرار حبســه احتياطيًّ

ــوارئ  ــة ط ــن الدول ــح أم ــنة 2020 جن ــم 3418 لس ــة رق ــة القضي ــى ذم ــر عل ــاء 10 نوفمب ــة األربع ــي جلس ــك ف ــاء ذل ج
واملتهــم فيهــا باالنضمــام إلــى جماعــة داعــش اإلرهابيــة، وتبنــي أفــكارًا تكفيريــة، والترويــج لتلــك األفــكار بطريقة 

غيــر مباشــرة عــن طريــق األوراق التنظيميــة التــي ُضِبطــت داخــل مســكنه.

َصهــا  تعــرَّض املــدون القرآنــي لسلســلة طويلــة مــن االنتهــاكات بســبب معتقــده الدينــي علــى مــدار 12 عاًمــا، لخَّ
ن القرآنــي رضــا عبــد الرحمــن، الــذي أصدرتــه مؤسســة حريــة الفكــر  تقريــر معتقــد غيــر مبــاح.. تقريــر عــن حبــس املــدوِّ

والتعبيــر فــي وقــت ســابق.

وللمــرة الرابعــة، قــررت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة(، فــي جلســة األحــد 14 نوفمبــر، تأجيــل نظــر أمــر حبــس 
املحامــي محمــد رمضــان علــى ذمــة ثالــث قضايــاه وهــي القضيــة رقــم 910 لســنة 2021 حصــر أمــن دولــة عليــا، إلــى 

جلســة االثنيــن القــادم 22 نوفمبــر، وذلــك لتعــذر نقلــه مــن محبســه إلــى املحكمــة.

كمــا قــررت محكمــة الجنايــات )الدائــرة 15 جنــوب القاهــرة( تأجيــل جلســة محاكمــة حنيــن حســام فــي القضيــة رقــم 
ــا بقضيــة  4917 لســنة 2020 جنايــات الســاحل واملقيــدة برقــم 2106 لســنة 2020 كلــي شــمال القاهــرة، واملعروفــة إعاميًّ

االتجــار بالبشــر، إلــى جلســة 20 ديســمبر املقبــل لــرد املحكمــة.

وطلــب دفــاع حســام رد املحكمــة بإحالــة نظــر القضيــة أمــام محكمــة أخــرى، حيــث أن محكمــة الجنايــات قــد ســبق 
ونظــرت القضيــة وأبــدت رأيهــا بالحكــم الغيابــي الصــادر ضــد املتهمــة فــي 21 يونيــو املاضــي بالســجن 10 ســنوات 

وتغريمهــا 200 ألــف جنيــه.
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محاكم أمن الدولة طوارئ

 أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ بمنيــا القمــح حكًمــا بالســجن ملــدة عــام علــى أيمــن عبــد العزيــز عبــد الحليــم، علــى 
ج ألفــكار جماعــة  ــروِّ ــازة منشــورات ت ــا القمــح، بتهمــة حي ــة طــوارئ مني ــح أمــن دول ذمــة املحضــر رقــم 3169 لســنة 2021 جن

إرهابيــة. جــاء ذلــك فــي جلســة األحــد 7 نوفمبــر.

ــا القمــح لتحقــق معــه فــي  ــة مني ــد الحليــم فــي 17 ســبتمبر 2021، ليظهــر بعــد يوميــن أمــام نياب أُلقــي القبــض علــى عب
ــى  ــة إل ــه النياب ــم أحالت ــروج ألفكارهــا، ث ــازة منشــورات ت ــة وحي ــى جماعــة إرهابي املحضــر املذكــور باتهامــات باالنضمــام إل

ــة طــوارئ. محكمــة أمــن الدول

وفــي جلســة االثنيــن 8 نوفمبــر، قــررت محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ حجــز الدعــوى رقــم 1228 لســنة 2021 جنــح أمــن دولــة 
ن محمــد إبراهيــم رضــوان املعــروف بأكســجين بتهمــة نشــر األخبــار الكاذبــة  طــوارئ التجمــع الخامــس، واملتهــم فيهــا املــدوِّ

مــن الداخــل والخــارج، للحكــم بجلســة 20 ديســمبر.

لــم تســتجب املحكمــة أليٍّ مــن طلبــات دفــاع أكســجين بالحصــول علــى نســخة مــن أوراق القضيــة، وضــم ملفــات القضايــا 
التــي ســبق اتهــام أكســجين فيهــا، وكذلــك لــم ُتقــدم مرافعــات دفــاع عــن املتهــم.

محاكم مجلس الدولة 
ــر، جلســة نظــر الدعوييــن املقامتيــن مــن محاِمــي  ــرة الثانيــة(، فــي جلســة 7 نوفمب ــة )الدائ لــت هيئــة مفِوضــي الدول  أجَّ
مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر فــي مايــو املاضــي، ضــد كلٍّ مــن رئيــس مجلــس النــواب )الدعــوى رقــم 46322 لســنة 75 
ــث  ــن ب ــاع ع ــرار الســلبي باالمتن ــى الق ــوى رقــم 46319 لســنة 75 ق(، فــي الطعــن عل ــس الشــيوخ )الدع ــس مجل ق( ورئي
ــا، ونشــرها مكتوبــة مــن خــال الجريــدة الرســمية، إلــى جلســة 2 ينايــر  ــا ورقميًّ جلســات مجلســي الشــيوخ والنــواب تليفزيونيًّ

2022، لتقديــم مســتندات مــن طــرف محاِمــي هيئــة قضايــا الدولــة.

وتقــدم محامــو مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر بمذكرتــي دفــاع علــى مــا أثــاره محامــي الدولــة مــن دفــاع ودفــوع، لاطــاع 
علــى املذكــرة الخاصــة بدعــوى مجلــس النــواب، وللمذكــرة الخاصــة بدعــوى مجلــس الشــيوخ.

كمــا قــررت هيئــة مفوضــي الدولــة )الدائــرة الســابعة عشــرة(، فــي جلســة 8 نوفمبــر، تأجيــل دعــوى الطعــن رقم 61520 لســنة 
75، املقامــة مــن مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر، والشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان، نيابــًة عــن الدكتــورة منــار 
الطنطــاوي، ضــد كلٍّ مــن وزيــر التعليــم العالــي وعميــد املعهــد التكنولوجــي العالــي بالعاشــر مــن رمضــان، فــي الطعــن 
علــى القــرار الســلبي باالمتنــاع عــن منحهــا درجــة األســتاذية بالرغــم مــن اســتيفائها كافــة الشــروط الفنيــة واإلجرائيــة، إلــى 

جلســة 10 ينايــر 2022.

ــاع  ــان ســبب االمتن ــى ملفهــا مــن املعهــد التكنولوجــي لبي ــة للطنطــاوي بالحصــول عل ــة مفوضــي الدول وصرَّحــت هيئ
عــن منحهــا الدرجــة العلميــة، بعــد أن تبيــن للمحكمــة املختصــة ولدفــاع الطنطــاوي عــدم تقديــم جهــة إدارة املعهــد ملــف 
الطاعنــة أو تقديــم مــا يفيــد مــن أســباٍب لحرمانهــا مــن املنصــب، وكذلــك لــم تحضــر إدارة املعهــد الجلســة بالرغــم مــن 

إعانهــم.

ــي بتمكينهــا مــن رئاســة قســم الهندســة  ــب الطنطــاوي الحصــول علــى حقهــا القانون ــى طل ــة إل وتعــود أحــداث القضي
ــة باعتبارهــا أقــدم أســتاذ مســاعد داخــل  ــة وأدبي ــه مــن حقــوق مادي ــب علي ــة باملعهــد التكنولوجــي، ومــا يترت امليكانيكي
القســم، علــى الرغــم مــن توليهــا املنصــب ســابًقا واعتذارهــا عنــه بشــكل مؤقــت نظــرًا إلــى ظــروف صحيــة كانــت تمــر 
بهــا فــي أكتوبــر 2020، إال أن طلبهــا قوبــل بالرفــض مــن قبــل عميــد املعهــد نظــرًا إلــى أنهــا زوجــة ســجين الــرأي الســابق 

الصحفــي هشــام جعفــر.
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نيابة أمن الدولة العليا

تقدمــت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر، فــي 11 نوفمبــر، بشــكوى إلــى النائــب العــام نيابــًة عــن عمــر محمــود الحــوت إلخــاء 
ســبيله بعــد قضائــه مــدة املحكوميــة املقــررة بالســجن شــهرين وغرامــة 500 جنيــه، علــى ذمــة املحضــر رقــم 1873 لســنة 

2021 جنــح أمــن دولــة طــوارئ. حملــت الشــكوى رقــم110295 .

وكان مــن املقــرر انتهــاء العقوبــة بتاريــخ 13 ســبتمبر 2021، بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ بمركــز 
أبــو كبيــر، إال أنــه لــم ُيخــَل ســبيله حتــى اآلن.


