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

النيابات الكلية

قــررت نيابــة جنــوب الزقازيــق، فــي جلســة 24 نوفمبــر، حبــس عمــر محمــود الحــوت 15 يوًمــا علــى ذمــة التحقيقــات 
فــي محضــر جديــد يحمــل رقــم 24978 لســنة 2021 جنــح أبــو حمــاد.

ــة الحبــس املفروضــة عليــه فــي 13 ســبتمبر املاضــي، علــى ذمــة املحضــر  علــى الرغــم مــن إنهــاء الحــوت عقوب
رقــم 1873 لســنة 2021 جنــح أمــن دولــة طــوارئ، فإنــه ظــل محتجــزًا ملــدة تجــاوزت الشــهرين دون اإلفــراج عنــه، حتــى 

قــررت نيابــة جنــوب الزقازيــق تدويــره للمــرة السادســة. 

ــره علــى  ج ألفكارهــا، ويتــم تدوي ــروِّ ــازة منشــورات ت يواجــه الحــوت اتهامــات باالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة وحي
ذمــة قضايــا جديــدة بنفــس االتهامــات منــذ القبــض عليــه فــي 2014 أثنــاء دراســته بجامعــة الزقازيــق علــى خلفيــة 

التظاهــر والتعبيــر عــن الــرأي فــي الجامعــة. 

محاكم أمن الدولة طوارئ

قــرر مكتــب تصديقــات الحاكــم العســكري، األحــد 22 نوفمبــر، قبــول التظلــم امُلقــدَّم مــن دفــاع كلٍّ مــن هيثــم 
عبــد الناصــر، وإســام أحمــد عبــد الخالــق، وعاطــف الســيد علــي، وكريــم أبــو الحســن، بتخفيــف حكمــي الســجن 

والغرامــة إلــى عــام واحــد وألــف جنيــه.

ــا ضــد املتهميــن األربعــة  ــر 2019، حكًم ــة طــوارئ بالزقازيــق قــد أصــدرت، فــي 30 نوفمب كانــت محكمــة أمــن الدول
بالســجن ملــدة عاميــن وغرامــة 50 ألــف جنيــه، فــي الجنحــة رقــم 1423 لســنة 2019 أمــن دولــة طــوارئ منيــا القمــح. 

تقــدم محامــو املتهميــن بتظلــم أمــام مكتــب تصديقــات الحاكــم العســكري، وبعــد قبــول التظلــم تمــت إعــادة 
ــف  ــن وغرامــة 50 أل ــداًل مــن عامي محاكمتهــم ليصــدر ضدهــم هــذه املــرة حكــم بالســجن ملــدة خمســة أعــوام ب

جنيــه، وهــو الحكــم الــذي تــم تخفيفــه إلــى الســجن ملــدة عــام وغرامــة ألــف جنيــه.

ــة اتهامهــم بالتظاهــر والتجمهــر فــي طريــق  وأُحيــل املتهمــون األربعــة إلــى املحاكمــة االســتثنائية علــى خلفي
الســعديين بمحافظــة الشــرقية.

محاكم الجنايات

ن القرآنــي رضــا عبــد الرحمــن علــي، ملــدة 45  جــددت محكمــة الجنايــات بالزقازيــق )غرفــة املشــورة( حبــس املــدوِّ
ــا، علــى ذمــة القضيــة رقــم 3418 لســنة 2020 جنــح أمــن الدولــة طــوارئ، وذلــك فــي جلســة 27 نوفمبــر. يوًم

ــة،  ــي أفــكارًا تكفيري ــة، وتبن ــة داعــش اإلرهابي ــى جماع ــة اتهامــات باالنضمــام إل ــد الرحمــن فــي القضي ــه عب يواج
عــت قــوات الشــرطة ضبطهــا  والترويــج لتلــك األفــكار بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق األوراق التنظيميــة، التــي ادَّ
داخــل مســكنه، وهــو األمــر الــذي أنكــره عبــد الرحمــن فــي محضــر التحقيقــات، وأشــار إلــى أن قــوات الشــرطة لــم 
تقــم بتفتيــش مســكنه، بــل قامــت بالتحفــظ علــى هاتفــه املحمــول فقــط، كمــا أنكــر جميــع التهــم املنســوبة 

إليــه. 
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ويعبــر عبــد الرحمــن مــن خــال تدويناتــه عــن اآلراء واملعتقــدات املتعلقــة باملذهــب القرآنــي، وهــو املذهــب الــذي تقــوم 
الســلطات املصريــة بالتضييــق علــى معتنقيــه. 

نيابة أمن الدولة العليا
قــررت نيابــة أمــن الدولــة العليــا حبــس محمــد محمــود عامــر عبــد العزيــز، ملــدة 15 يوًمــا، فــي 30 نوفمبــر، علــى ذمــة القضيــة 

رقــم 1984 لســنة 2021 حصــر أمــن الدولــة العليــا.

ــر  ــا فــي مــكان غي ــارب شــهرًا ونصًف ــاء القســري ملــدة تق ــر 2021، وتعــرض لاختف ــر فــي 15 أكتوب ــى عام ــض عل أُلقــي القب
معلــوم لــه ولذويــه، حتــى تــم عرضــه فــي 29 نوفمبــر أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا. وقــررت النيابــة إرجــاء جلســة التحقيــق 

إلــى اليــوم التالــي، حيــث تــم اتهامــه باالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة.

ــلمين  ــوان املس ــة اإلخ ــع لجماع ــي تاب ــرك إعام ــي تح ــارك ف ــد ش ــر ق ــي أن عام ــن الوطن ــات األم ــر تحري ــي محض ــاء ف وج
ــي.  ــل االجتماع ــع التواص ــال مواق ــن خ ــرأي م ــن ال ــر ع ــة التعبي ــى خلفي ــك عل ــي ذل ــة، ويأت اإلرهابي


