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

محاكم الجنايات

بســبب تعــذر نقلــه مــن محبســه لحضــور الجلســة، قــررت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة(، فــي جلســة االثنيــن 
1 نوفمبــر، تأجيــل جلســة نظــر أمــر حبــس املحامــي محمــد رمضــان إلــى جلســة األحــد القــادم 7 نوفمبــر، علــى ذمــة 
القضيــة رقــم 910 لســنة 2021 حصــر أمــن دولــة عليــا، والتــي يواجــه فيهــا اتهامــات باالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة.

يعانــي رمضــان مــن عــدة مشــاكل صحيــة أبرزهــا: قصــور فــي الشــريان التاجــي، وارتفــاع فــي ضغــط الــدم، وآالم 
مســتمرة فــي الركبتيــن. وألقــي القبــض علــى رمضــان، فــي10 ديســمبر 201٨، علــى خلفيــة نشــره صــورة شــخصية 
ــترات  ــات الس ــع احتجاج ــا م ــبوك، تضامًن ــى فيس ــل االجتماع ــع التواص ــه بموق ــى صفحت ــراء عل ــترة صف ــا س مرتدًي
الصفــراء فــي فرنســا آنــذاك. ومنــذ ذلــك الحيــن، يتــم حبــس رمضــان علــى ذمــة قضايــا جديــدة كلمــا صــدرت قــرارات 

بإخــاء ســبيله.

ــود  ــة خل ــة واملترجم ــس الباحث ــورة( حب ــة املش ــات )غرف ــة الجناي ــددت محكم ــر، ج ــاء 2 نوفمب ــات الثاث ــي جلس وف
ــا. ــة العلي ــة أمــن الدول ــة رقــم 1017 لســنة 2020 حصــر نياب ــى ذمــة القضي ــا عل ســعيد عامــر، ملــدة 45 يوًم

وفــي 21 إبريــل 2020 اقتحمــت قــوات األمــن منــزل خلــود ســعيد عامــر، والتــي تعرضــت لاختفــاء القســري عــدة أيــام 
ثــم ظهــرت أمــام النيابــة علــى ذمــة القضيــة رقــم 55٨ لســنة 2020. وفــي 13 ديســمبر 2020، صــدر قــرار بإخــاء ســبيل 
عامــر، ولــم ُينفــذ القــرار، بــل اتهمتهــا نيابــة أمــن الدولــة العليــا علــى ذمــة القضيــة الحاليــة، باتهامــات االنضمــام 

إلــى جماعــة إرهابيــة ونشــر أخبــار كاذبــة.

وعلــى ذمــة نفــس القضيــة، جــددت محكمــة الجنايــات )الدائــرة الثانيــة إرهــاب( حبــس الصحفــي عامــر عبــد املنعــم 
Ç 57 عاًمــا Ç ملــدة 45 يوًمــا. ويعانــي عبــد املنعــم مــن عــدة مشــاكل صحيــة أبرزهــا إصابتــه بمــرض الســكر، كمــا 

أجــرى عمليتيــن جراحيتيــن بالعينيــن قبــل أقــل مــن شــهرين مــن القبــض عليــه.

ــه بمنطقــة الهــرم، وبعــد يوميــن  ــد املنعــم مــن منزل ــة القبــض علــى عب وفــي 1٨ ديســمبر 2020 ألقــت قــوة أمني
ظهــر أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا علــى ذمــة القضيــة الحاليــة، باتهامــات االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، نشــر 

أخبــار كاذبــة، واســتخدام حســاب علــى أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي الرتــكاب جريمــة.

وفــي ســياٍق مشــابه، قــررت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة( تجديــد حبــس األســتاذ املســاعد باملركــز القومــي 
ــا. التــي يواجــه  ــة علي ــة رقــم 1356 لســنة 2019 حصــر أمــن دول ــا علــى ذمــة القضي ــق، 45 يوًم للبحــوث حامــد صدي
فيهــا اتهامــات باالنضمــام إلــى جماعــة ارهابيــة، إذاعــة ونشــر أخبــار وبيانــات كاذبــة، وإســاءة اســتخدام موقــع مــن 

مواقــع التواصــل االجتماعــي.

بينمــا قــررت محكمــة الجنايــات )الدائــرة الثانيــة إرهــاب( تجديــد حبــس املحاســب عــاء عصــام، ملــدة 45 يوًمــا علــى 
ــا باســم قضيــة تحالــف األمــل. ذمــة القضيــة رقــم 930 لســنة 2019 حصــر أمــن الدولــة العليــا، واملعروفــة إعاميًّ

وفــي 2٨ يونيــو 201٨، داهمــت قــوة أمنيــة منــزل عصــام بمحافظــة الســويس وألقــت القبــض عليــه، وظهــر أمــام 
نيابــة أمــن الدولــة العليــا فــي اليــوم التالــي علــى ذمــة القضيــة الحاليــة باتهامــات االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة 

مــع العلــم بأغراضهــا، ونشــر أخبــار وبيانــات كاذبــة.

أمــا فيمــا يخــص القضيــة رقــم ٨55 لســنة 2020 حصــر أمــن الدولــة العليــا، فقــد جــددت محكمــة الجنايــات )الدائــرة 
الثانيــة إرهــاب( حبــس كلٍّ مــن محمــد أكســجين وســامح رمضــان ســعودي، ملــدة 45 يوًمــا، علــى خلفيــة اتهامــات 
ــي، باتهامــات باالنضمــام  ــة، بينمــا جــددت حبــس محمــد صــاح وأحمــد يســري غال ــى جماعــة إرهابي باالنضمــام إل
إلــى جماعــة إرهابيــة، وتمويــل تلــك الجماعــة، ونشــر أخبــار وبيانــات كاذبــة باســتخدام حســاب علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.
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كمــا جــددت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة( حبــس محمــد ممــدوح عبــد الحليــم ملــدة 45 يوًمــا باتهامــات باالنضمــام 
إلــى جماعــة إرهابيــة، وإذاعــة ونشــر أخبــار وبيانــات كاذبــة، وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــى  ــة عل ــة املفروض ــر االحترازي ــد التدابي ــورة( تجدي ــة املش ــات )غرف ــة الجناي ــررت محكم ــر، ق ــاء 3 نوفمب ــة األربع ــي جلس وف
ــا  ــم فيه ــا، واملته ــة علي ــن دول ــر أم ــنة 2019 حص ــم 1٨9٨ لس ــة رق ــة القضي ــى ذم ــا عل ــدة 45 يوًم ــد، مل ــي محم ــام عل إس
باالنضمــام إلــى جماعــة ارهابيــة، إذاعــة ونشــر أخبــار وبيانــات كاذبــة، وإســاءة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي. وتتمثل 
ا  التدابيــر االحترازيــة املفروضــة علــى املتهــم فــي تســليم نفســه لقســم الشــرطة التابــع ملحــل إقامتــه مرتيــن أســبوعيًّ

ملــدة ثــاث ســاعات.

بينمــا رفضــت محكمــة الجنايــات )غرفــة املشــورة( االســتئناف املقــدم مــن دفــاع أحمــد حســنين محمــد موســى، واســتمرار 
حبســه علــى ذمــة القضيــة رقــم 1475 لســنة 2019 حصــر أمــن دولــة. ويواجــه موســى العديــد مــن التهــم أبرزهــا االنضمــام 
إلــى جماعــة إرهابيــة، وارتــكاب جريمــة مــن جرائــم التمويــل، ونشــر وإذاعــة أخبــار وبيانــات كاذبــة، وإســاءة اســتخدام موقــع 

مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي.

محاكم االستئناف

ــر، حــددت محكمــة اســتئناف القاهــرة، جلســة األحــد 14 نوفمبــر لنظــر أولــى إجــراءات إعــادة محاكمــة  فــي جلســة 31 أكتوب
ــات الســاحل  ــة رقــم 4917 لســنة 2020 جناي ــوب القاهــرة(، فــي القضي ــرة 15 جن ــات )الدائ ــن حســام أمــام محكمــة الجناي حني

ــة االتجــار بالبشــر. ــا بقضي ــدة برقــم 2106 لســنة 2020 كلــي شــمال القاهــرة، واملعروفــة إعاميًّ واملقي

وكان مــن املقــرر عقــد أولــى جلســات إعــادة املحاكمــة فــي 4 نوفمبــر املقبــل أمــام محكمــة الجنايــات )الدائــرة 5 جنــوب 
القاهــرة(. وصــدر قــرار إعــادة املحاكمــة عــن محكمــة االســتئناف نظــرًا إلــى الحكــم الغيابــي الصــادر ضــد صانعــة املحتــوى 

فــي 21 يونيــو املاضــي، عــن محكمــة جنايــات القاهــرة بالســجن 10 ســنوات وتغريمهــا 200 ألــف جنيــه.

ــا صاحيــة طلــب إعــادة املحاكمــة قبل ســقوط  وتتيــح املــادة )395( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة للمحكــوم عليهــم غيابيًّ
العقوبــة بمضــي املدة.

محاكم أمن الدولة طوارئ

ــر، تأجيــل جلســة محاكمــة محمــد  وللمــرة الثانيــة، قــررت محكمــة جنــح أمــن الدولــة طــوارئ، فــي جلســة االثنيــن 1 نوفمب
أكســجين، إلــى جلســة ٨ نوفمبــر القــادم الطــاع الدفــاع علــى أوراق القضيــة رقــم 122٨ لســنة 2021 )جنــح أمــن دولــة طــوارئ 

التجمــع الخامــس(.

ــم، الشــهير  ــد إبراهي ــد رضــوان محم ــر بالذكــر أن محم ــارج. وجدي ــل والخ ــة مــن الداخ ــار الكاذب ــه أكســجين بنشــر األخب وُيَواَج
ــة: أكســجين مصــر.. ن ــار فــي مصــر مــن خــال مدوَّ ــات األخب ن ينشــر آراءه وينقــل تغطي بأكســجين، هــو مــدوِّ


