
1 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

بإسم الشعب                                        

 محكمة جناٌات القاهرة

 "المحكمة ربٌـس"حسـن محمود فرٌد/ برباسـة المسـتشار المشكلةعلنآ

فتحً عبد الحمٌد الروٌنً  وخالـد حمـاد / وعضوٌة المستشارٌن     

 "الربٌسٌن بمحكمة استبناؾ القاهرة"    

"  النٌابةربٌس  "   محمد سٌؾ       /وحضور السٌد            

" امٌن السر   "عبد الرشٌد ممدوح/  وحضور السٌد             

أصــــدرت الحكـم األتـً 

 جناٌات مدٌنة نصر أول 2015 لسنة34150فً القضٌة رقم 

 كلً شرق القاهرة 2015 لسنة 2985المقٌدة برقم 

 
ضــــــــــــــــــد

 

   

 ؽّذ ثذ٠غ ػجذ اٌّغ١ذ عبِٟ   َ .1

 ػقبَ ِؾّذ ؽغ١ٓ اثشا١ُ٘ اٌؼش٠بْ                            -2

 ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ اٌجش -3

 ػبفُ ػجذ اٌّبعذ ِؾّذ ِبمٟ -4

 ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌجٍزبعٟ -5

 ففٛح ؽّٛدٖ ؽغبصٞ سِنبْ         -6

 أعبِخ ٠بع١ٓ ػجذ اٌٛ٘بة ِؾّذ    -7



2 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

   ثبعُ وّبي ِؾّذ ػٛدٖ      -8

  هبسق ػجذ اٌّٛعٛد اثشا١ُ٘ اٌضِش    -9

 ػقبَ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ عٍطبْ                     -10

 أعبِخ ِؾّذ ِؾّذ ِشعٟ ػ١غٟ اٌؼ١به           -11

 ٚعذٞ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ غ١ُٕ     -12

 أؽّذ ِؾّذ ػبسف ػٍٟ      -13

 ػّشٚ ِؾّذ روٟ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي    -14

 عالِخ ِؾّذ ِؾّذ هب٠ً                                   -15

 ا٠ٙبة ٚعذٞ ِؾّذ ػف١فٟ       -16

 ٘بدٞ ػٍٟ ػجذ اٌخالق ػٍٟ -17

 ِؾّذ ِقطفٟ وبًِ اؽّذ -18

 اؽّذ اثٛ اٌؼض ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ     -19

 ِٕقٛس ػٍٟ سِنبْ اٌؾشث١ٕٟ      -20

 ؽّٛدح ػجذ اٌٙبدٞ ِؾّذ ؽب١٘ٓ     -21

 عؼذ فئاد ِؾّذ خ١ٍفخ      -22

 غش٠ت ِغؼٛد ػٍٟ أؽّذ -23

 ػبفُ ِؾّذ ؽغٓ ػشة -24

 ِؾّذ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽّٓ فبثش    -25

 ا٠ّٓ عبِٟ ٌج١ت ٚ٘جٗ      -26



3 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  
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 ِؾّذ ػٍٟ ثغ١ٟٛٔ ِؾّذ -155

 اؽّذ ػبهف فبسٚق ػجذ اٌغٕٟ -156

 اٌغ١ذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ هٗ -157

 ِؾّذ ػ١ذ عبٌُ ػٍٟ       -158

 ؽغ١ٓ ػجذ اٌؼبي عبد -159



10 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

سامٟ ػجذ اٌٍط١ف اثشا١ُ٘ ِؾّذ  -160

 ع١ذ ؽؾبرخ ع١ذ ِؾّذ -161

ٔض٠ٗ ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌّغبٚٞ     -162

اؽشف ِؾّذ ػجذ هللا ٔقش هٕطبٚٞ  -163

ِؾّذ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ لٕذ٠ً  -164

 ِؾّذ اؽّذ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ -165

ِؾّذ اٌغؼ١ذ ػجذٖ ساعؼ      -166

 ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ ع١ٍّبْ -167

ِؾّذ ؽغ١ٓ سٚثٟ ػجذ اٌشاصق     -168

ِؾّذ هٗ ِؾّٛد اؽّذ هٗ     -169

ع١ذ ػجذ اٌٌّٟٛ عالِخ اثٛ ص٠ذ      -170

ِؾّذ ؽغ١ٓ ِؾّذ ؽغ١ٓ  -171

 اِغذ اؽّذ ػجذ اٌفزبػ ثؾ١ش       -172

 خبٌذ ؽٍّٟ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ -173

ِؾّذ سعت ِؾّذ ؽغٓ      -174

ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ػذالْ اٌضٔبرٟ  -175

سمب ػجذ اٌشؽّٓ ػمً ِؾّذ     -176

ػجذ اٌمٛٞ ػْٛ اٌّغذ عبِٟ  -177

خ١شٞ ػ١ذ ع٠ٍُٛ ػٍٟ  -178



11 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ؽغٓ ِؾّذ اٌجذسٞ ؽٕفٟ غضاٌٟ    -179

ا٠ّٓ ثذٚٞ فبثش ع١ذ  -180

ِؾّٛد ػٍٟ ع١ٍّبْ ِؾّٛد  -181

ِؾّذ ؽغٓ ػٍٟ اٌغ١ذ      -182

اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذ اٌؼظ١ُ  -183

اثٛ ثىش اٌقذ٠ك فشاط اثشا١ُ٘ اؽّذ  -184

اؽّذ سصق وبًِ اؽّذ       -185

اعالَ ِؾّٛد عؼ١ذ ٔقش  -186

 اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ػٍٟ     -187

ِؾّذ فّٟٙ ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌشؽّٓ  -188

ػجذ اٌٍط١ف ِقطفٟ ػجذ اٌٍط١ف ِقطفٟ  -189

١ٌٚذ لذسٞ ؽٕفٟ خ١ٍفخ  -190

اثشا١ُ٘ ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ ػط١خ     -191

ع١ٍّبْ ِؾّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد  -192

 اٌغ١ذ ػٍٟ اٌغؼذاٚٞ ػٍٟ -193

 ِؾّٛد ِؾّذ عؼذ ؽبِذ     -194

 ثىشٞ سث١غ اؽّذ خ١ًٍ -195

 ِؾّذ ؽغ١ٓ ػٍٟ اٌجذسٞ اؽّذ    -196

 اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػٍٟ ػغىش -197



12 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 سعت ِؾّذ ػجذ اٌؼبي عبد     -198

 ٠ٛعف اٌغ١ذ ٠ٛعف ِؾّذ االٌفٟ -199

 ػجذ هللا ِؾّذ ػٍٟ ِؾّذ -200

 ِؾّذ فجشٞ ِقطفٟ ِؾشَ -201

 ؽغ١ٓ ثؾشٞ اؽّذ ِمجً ؽّبد -202

 ػٍٟ ِؾّٛد اؽّذ اؽّذ -203

 ؽؼجبْ ٔؾّذٖ ػط١خ اٌؾ١ّٟ    -204

 ِؾّٛد ػجذ اٌّؾغٓ هٗ لبعُ    -205

 ِقطفٟ ِؾّذ ِقطفٟ ِؾّٛد -206

 ثالي ػضاد ػٍٟ ِؾّذ     -207

 هبسق ِقطفٟ هٗ ِقطفٟ -208

 ِٙشاْ اثٛ اٌؼجبط صو١ش ثىشٞ -209

 ؽٙبة فىشٞ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌغمب -210

 ػٍٟ ِؾّذ عّؼٗ ِؾّذ     -211

 ؽّبدح ػجذ اٌجبعو ػجذ اٌؾ١ٍُ ػجذ اٌٛ٘بة   -212

 اؽّذ ػٍٟ ػجذ اٌٙبدٞ ع١ٍُ -213
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 ؽغٓ ػجذ إٌّؼُ فشط اٌغبوٟ -381
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 ؽزٝ 6/2013  /21ألُٔٙ فٟ غنْٛ اٌفزشح ِٓ

ي        ثّؾبفظخ 14/8/2013 َّٚ ثـذائشح لغـُ ؽشهـخ ِذ٠ٕخ ٔقش أ

اٌمب٘شح 

: - المتهمون من األول حتى الخامس َعَشر: أوالًال 

مإلفاًال من أكثر من خمسة أشخاص بمحٌط مٌدان رابعة دبروا تجمهراًال - 

ٌَّة من شؤنه أن ٌجعل السلم واألمن العام فً خطر ، وكان  العدِو

الؽرض منه التروٌع و التخوٌؾ وإلقاء الرعب بٌن الناس  وتعرٌض 

حٌاتهم وحرٌاتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرابم االعتداء علً 

أشخاص وأموال من ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه من 
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المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً وأفكارهم ومعتقداتهم ، ومقاومة 

رجال الشرطة المكلفٌن بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق 

اإلصرار والترصد ،والتخرٌب واإلتبلؾ العمدي للمبانً و األمبلك 

العامة و إحتبللها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطٌل سٌر وسابل النقل 

البرٌة وتعرٌض سبلمتها للخطر ، وتقٌٌد حركة المواطنٌن وحرمانهم 

من حرٌة التنقل والتؤثٌر علً السلطات العامة فً أعمالها بهدؾ 

 ٌونٌة وتؽٌٌر خارطة الطرٌق التً أجمع الشعب 30مناهضة ثورة 

المصري علٌها وقلب وتؽٌٌر الُنظم األساسٌة للدولة وقلب نظام 

الحكومة المقررة لعودة الربٌس المعزول ، وكان ذلك باستخدام القوة 

والعنؾ حال كون بعض المتجمهرٌن مدججٌن بؤسلحة نارٌة وأخرى 

بٌضاء ومفرقعات و أدوات مما تستعمل فً االعتداء على األشخاص 

وذلك بؤن بثوا فً أنفس المتجمهرٌن فكرته وحرضوهم علٌه 

ورسموا لهم مخططات تنفٌذه و أمدوهم بالعتاد المادي والعٌنً البلزم 

إلنفاذه  فوقعت الجرابم محل باقً االتهامات بناءاًال على ذلك التدبٌر 

. علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

 :المتهمون من األول حتى الرابع َعَشر _:ثانٌاًال 

قاطنً   )هاجمت طابفة من السكان ألفوا وتولوا قٌادة عصابة  -  

ٌَّة  دان رابعة الَعَدِو ٌْ ، وقاومت بالسبلح رجال )ومرتادي محٌط َم

السلطة العامة القابمٌن علً إببلؼهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم 
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 31/7/2013نفاذاًال لؤلمر القضابً الصادر من النٌابة العامة بتارٌخ 

بتكلٌؾ الشرطة باتخاذ البلزم قانوناًال نحو ضبط الجرابم التى وقعت - 

العدوٌة والتى محددة ومنها محٌط مٌدان رابعة بمحٌط دوابر مٌادٌن 

وقعت فٌها تلك الجرابم وكشؾ مرتكبٌها واتخاذ البلزم قانوناًال بشؤنهم 

فى ضوء مراعاة أحكام القوانٌن وضبط األسلحة واألدوات 

المستخدمة فى ذلك ، وضبط المحرضٌن على تلك الجرابم المبٌن 

وكان ذلك بؽرض إرتكاب الجرابم - أسماإهم باألمر سالؾ البٌان 

 . التالٌة تنفٌذاًال لؽرض إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات

 المتهمون من الخامس عشر وحتى األخٌر حال كون_:ثالثاًال 

وستة بة المتهمون من السبعمابة وخمسة عشر حتى السبعما

وثبلثٌن بلؽوا من العمر الخامسة عشر ولم ٌجاوزوا الثامنة عشر 

:- عاماًال 

 إلى العصابة سالفة   انضموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا 

قاطنً ومرتادي محٌط - الذكر والتً هاجمت طابفة من السكان 

ٌَّة  دان رابعة الَعَدِو ٌْ وقاومت بالسبلح رجال السلطة العامة القابمة - َم

علً إببلؼهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذاًال لؤلمرالقضابً الصادر 

من النٌابة العامة آنؾ البٌان وكان ذلك بؽرض إرتكاب الجرابم التالٌة 

. تنفٌذاًال لؽرض إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات
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حال كون _ عدا المتهم الثانى عشر_المتهمون جمٌعاًال _:رابعاًال  

المتهمون من السبعمابة وخمسة  عشر  حتى السبعمابة وستة 

وثبلثٌن بلؽوا من العمر الخامسة عشر ولم ٌجاوزوا الثامنة 

:- عشر عاماًال 

مإلؾ  ـ  اشتركوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فً تجمهر 1

من أكثر من خمسة أشخاص من شؤنه أن ٌجعل السلم العام فً خطر 

، وكان الؽرض منه التروٌع و التخوٌؾ وإلقاء الرعب بٌن الناس  

وتعرٌض حٌاتهم وحرٌاتهم وأمنهم للخطر ، وإرتكاب جرابم اإلعتداء 

علً أشخاص وأموال من ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه من 

المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً وأفكارهم ومعتقداتهم ، ومقاومة 

رجال الشرطة المكلفٌن بفض تجمهرهم ،والقتل العمد مع سبق 

اإلصرار والترصد ، والتخرٌب واإلتبلؾ العمدي للمبانً واألمبلك 

العامة وإحتبللها بالقوة وتعطٌل خدمات المرافق العامة بقصد اإلخبلل 

بسٌرها ، وقطع الطرق وتعمد تعطٌل سٌر وسابل النقل البرٌة 

وتعرٌض سبلمتها للخطر ، وتقٌٌد حركة المواطنٌن وحرمانهم من 

حرٌة التنقل ، والتؤثٌر علً السلطات العامة فً أعمالها بهدؾ 

 ٌونٌة وتؽٌٌر خارطة الطرٌق التً أجمع الشعب 30مناهضة ثورة 

المصري علٌها وقلب وتؽٌٌر الُنظم األساسٌة للدولة وقلب نظام 
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الحكومة المقررة لعودة الربٌس المعزول ، وكان ذلك بإستخدام القوة 

والعنؾ حال كونهم مدججٌن بؤسلحة نارٌة وأخري بٌضاء ومفرقعات 

وأدوات مما تستعمل فً اإلعتداء على األشخاص على النحو المبٌن 

. بالتحقٌقات

ـ وقد وقعت منهم تنفٌذاًال للؽرض المقصود من التجمهر مع 

:- علمهم به الجرابم اآلتٌة 

ولوحوا  أ ـ استعرضوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا القوة 

ضد المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً وأفكارهم  بالعنؾ وإستخدموهما

ة المتاخم  ٌَّ دان رابعة الَعَدِو ٌْ ومعتقداتهم من قاطنً ومرتادي محٌط َم

لتجمهرهم ، وضباط وأفراد قوات الشرطة وكان ذلك بقصد التروٌع 

والتخوٌؾ وإلحاق األذى المادي والمعنوي واإلضرار بالممتلكات 

العامة ، ومقاومة السلطات والتؤثٌر علٌها فً أداء أعمالها ، وتعطٌل 

دان  ٌْ تنفٌذ القوانٌن واألوامر  واجبة التنفٌذ بؤن إحتشدوا بمحٌط َم

ٌَّة مدججٌن بؤسلحة نارٌة وبٌضاء وأدوات مما تستعمل  رابعة الَعَدِو

أسلحة نارٌة مششخنة و ؼٌر  )فى االعتداء على األشخاص 

، حجارة ، عصى ، " مولوتوؾ "مششخنة ، زجاجات حارقة 

ومفرقعات ، وقطعوا جمٌع الطرق والمحاور   (سكاكٌن ، وخنجر

المإدٌة إلى المٌدان آنؾ البٌان بتشٌٌد الُحصون والمتارٌس ووضع 
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ارات وقطع من الحجارة إنتزعوها من أرصفة الطرق  ٌَّ إطارات الس

العامة على ُحدود أطراؾ ُمحٌط تجمُهرهم وتحصنوا خلفها وكونوا 

فٌما بٌنهم مجموعات مسلحة أسند إلٌها اعتراض طرٌق أٌاًال من 

المواطنٌن الراؼبٌن فً سلوك تلك المحاور وحرمانهم من حرٌاتهم 

فً التنقل واإلعتداء علٌهم جسدٌاًال وإزهاق أروحهم ، وفً الٌوم 

المحدد لضبط جرابمهم نفاذاًال لؤلمر القضابً الصادر من النٌابة العامة 

وما أن أسدت قوات الشرطة النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم 

وفتحت الممرات اآلمنة لهم حتى باؼتوهم بإطبلق وابل من األعٌرة 

النارٌة صوبهم وكان ذلك بقصد إزهاق أرواحهم  وإرؼامهم علً 

اإلمتناع عن تنفٌذ ذلك األمر القضابً مما ترتب علٌه تكدٌر األمن 

والسلم والسكٌنة العامة وتعرٌض حٌاة المتواجدٌن للخطر والمساس 

بحرٌاتهم وإلحاق الضرر باألمبلك العامة والخاصة حال كون بعض  

ة ـالمجنً علٌهم  ٌَّ دان رابعة الَعَدِو ٌْ   ـ من قاطنً ومرتادي محٌط َم

إناثاًال وبعضهم لم ٌبلػ ثمانً عشرة سنة مٌبلدٌة كاملة وذلك علً 

 .النحو المبٌن بالتحقٌقات 

ا وتلتها ــت بهـابقة و إرتبطــجرٌمة السـترنت بالـد إقـ وق-

القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ذلك أنهم فً ذات  ةـجناي

 :-الزمان والمكان سالفً البٌان 
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فرٌد / ا  المجنً علٌه وآخرون توفو قتلوا وآخرون مجهولون- ب

شوقً فإاد عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا 

العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو 

ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة 

وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم 

وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء 

إختصت باإلطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم 

متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌه  حتى أوسعوه 

ضرباًال وتعذٌباًال بؤماكن متفرقة من جسده باألسلحة البٌضاء التً أعّدت 

سلفاًال لهذا الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق روحه  فؤحدثوا به 

اإلصابات المبٌنة  بتقرٌر الصفة التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاته وكان 

  .ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

وقد إقترنت بجناٌة القتل العمد آنفة البٌان  وتلتها الجناٌات 

 :-التالٌة ذلك أنهم فً ذات الزمان والمكان سالفً الذكر 

 /ا ـالمجنً علٌهموا ـوآخرون توؾ رون مجهولونــت ـ قتلوا وآخ

و أحمد حسن محمد قمر الدٌن  عمداًال ، عمرو نجدي كامل علً سمك 

مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم وإتحدت 

إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط 
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تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من 

المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من 

بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء إختصت باالطبلع 

على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم 

وما إن الح  لهم  المجنً علٌهما  حتً أوسعوهما ضرباًال وتعذٌباًال 

بؤماكن متفرقة من جسدهما باألسلحة البٌضاء التً أعّدت سلفاًال لهذا 

الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق روحهما  فؤحدثوا بهما اإلصابات 

الموصوفة  بتقرٌرى الصفة التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاتهما وكان 

. ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

المجنً علٌهـم النقـٌب  ث ـ  قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفـوا

اد / والنقٌب ، محـمد محمد جودة ُعثمان /  ، شادي مجدي عبد الجوَّ

ل ، أشرؾ محمود محمد محمود فاٌِد / والنقٌب  محمد / والُمبلِزم أوَّ

د ، سمٌر إبراهٌم عبد الُمعطً  د / والُمَجنَّ إبراهٌم عٌد تونً ، والُمَجنَّ

د ، بدراوي منٌر عبد المالك فضل  /  نصر ممدوح محمد / والُمَجنَّ

دروٌش  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا 

العزم و إتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ 

األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر 

الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس 

"  طٌبة مول"متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 
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ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري 

ٌَّة  -و من أْسُطح المبانً العامة  ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات ، و عبد العزٌز جاوٌش 

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة ، برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر  التً قاموا _ العدِو

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط ، باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً ، اإلعتصام 

اشات  )سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق - بنادق آلٌة - َرشَّ

، بؤن أطلق  (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – خرطوش 

مجهولون من بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة 

حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال 

لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك  إزهاق روح أٌاًال منهم، 

فؤحدثوا إصابة المجنً علٌهم المبٌنة بتقارٌر الصفة التشرٌحٌة 

وبالتقارٌر الطبٌة المرفقة والتً أودت بحٌاتهم وكان ذلك تنفٌذاًال 

. لؽرض إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات 

ٌاِسر  /المجنً علٌهم  ج ـ قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا 

د شعبان ، و محمد أبو  ٌِّ ٌَّة ، وكمال محمد الس أحمد عبد الصمد خسك

الٌزٌد أحمد عشوش ، وٌحً عبد المنعم محمد أحمد ، وعبد النبً 

محمد السعٌد محمد خلٌل جاد ،و فرج السٌد أحمد ، عمر حسن خلٌفة 
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هللا  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم و 

اتحدت إرادتهم على  قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن 

باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر 

بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا 

طٌبة "بها متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه "  مول

ٌَّة -المصري ومن أْسُطح المبانً العامة  مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع ، الفُنُدقِ

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد ، البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر  التً  رابعة العدِو

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ، قاموا باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة ، ُمحٌط اإلعتصام 

اشات  )النارٌة التً سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق - َرشَّ

 (فرد روسً ، أفردة خرطوش - طبنجات – بنادق خرطوش - آلٌة 

بؤن أطلق مجهولون من بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات 

الشرطة حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح 

ممراًال آمناًال لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال 

منهم ، فحادت بعض األعٌرة النارٌة عن هدفها وأصابت المجنى 

فؤحدثوا إصاباتهم - الذٌن تصادؾ وجودهم  بمسرح الحادث - علٌهم
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الموصوفة بتقارٌر الصفة التشرٌحٌة وبالتقرٌر الطبى المرفق والتً 

أودت بحٌاتهم  ، وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن 

 .بالتحقٌقات 

فً قتل المجنً علٌه ـ شرعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا ح 

ل  أحمد مصطفى عبد الحمٌد مجاِهد وضباط وأفراد قوات / الُمبلزم أوَّ

نة أسمابهم بالكشؾ الُمرفق باألوراق عمداًال مع سبق  ٌَّ الشرطة  الُمب

اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم علً  

قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة 

لتجمهرهم والمكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم 

متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا بها متخذٌن منها ومن 

ومن عقار تحت "  طٌبة مول"سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري و من أْسُطح 

ٌَّة و عبد العزٌز -المبانً العامة  ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة ، جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن ، التابِع لجامعة األزهر  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

ومن ، أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصرـ التً قاموا باحتبللها

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ ، بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً سبق وأن 

اشات  )أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق خرطوش - بنادق آلٌة - َرشَّ
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بؤن أطلق مجهولون من  (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – 

بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة حال قٌامها 

بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم ، وحال 

قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم ، فؤحدثوا إصابة 

المجنً علٌهم الموصوفة بالتقارٌر الطبٌه المرفقة وقد خاب أثر 

جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركتهم بالعبلج وكان ذلك 

. تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن  بالتحقٌقات 

فً قتل المجنً خ ـ شرعوا و آخرون مجهولون وآخرون توفوا 

د أحمد الشامً  /علٌهما  ٌِّ وُمصطفى محمود ُمصطفى ، أحمد الس

هاِشم ،عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم 

و إتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن 

باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر 

بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا 

طٌبة "بها متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه "  مول

ٌَّة  -المصري و من أْسُطح المبانً العامة  مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع ، الفُنُدقِ

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد ، البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر  التً  رابعة العدِو
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ة بالعقارات الكابِنة داِخل ، قاموا باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة ، ُمحٌط اإلعتصام 

اشات  )النارٌة التً سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق - َرشَّ

 (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – بنادق خرطوش - آلٌة 

بؤن أطلق مجهولون من بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات 

الشرطة حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح 

ممراًال آمناًال لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال 

منهم ، فحادت بعض األعٌرة النارٌة عن هدفها وأصابت المجنى 

فؤحدثوا - اللذٌن تصادؾ وجودهما بمسرح الحادث - علٌهما

إصاباتهما الموصوفة بالتقرٌرٌن الطبٌٌن المرفقٌن  ، وقد خاب أثر 

جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركتهما بالعبلج وكان 

 .ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن  بالتحقٌقات

جنً ـتل المـي قــؾوا ـوؾـرون تـون وآخــ شرعوا وآخرون مجهول د

مصطفى أحمد عبدالنبى محمد عمداًال مع سبق اإلصرار بؤن / علٌه

بٌتوا النٌة وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من 

المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون 

سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة 

وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة 

النارٌة والبٌضاء إختصت باالطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب 
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من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌه 

حتى باؼته مجهوالًال من بٌنهم  بإطبلق عٌاراًال نارٌاًال  صوبه قاصداًال 

إزهاق روحه فحدثت  إصاباته الموصوفة بالتقرٌر الطبى الشرعى 

المرفق  ، وقد خاب أثر جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو 

مداركته بالعبلج  حال كون المجنى علٌه لم ٌبلػ من العمر ثمانٌة 

عشر عاماًال وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن  

. بالتحقٌقات 

على المجنً علٌهم ذ ـ قبضوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا 

م  د الدٌب / الُمَقدِّ د علٌوة ُمَحمَّ ل ، ُمَحمَّ كرٌم عماد عبد / و الُمبلِزم أوَّ

و محمود السٌد ، و هانً صالِح أحمد محمد خلٌفة ، الحلٌم حسن 

و أحمد رضا خلٌل ، وعبد النبً عبد الفتاح امبابً الطحان ، محمود 

د فتحً مقبول احمد ، إبراهٌم السوسً  و حسن عبد الوهاب ، و ُمَحمَّ

د سٌد ، و شهاب الدٌن عبد الرازق ، أحمد سبلمة  و مستور ُمَحمَّ

د كمال شفٌق أحمد ، علً  ، و احمد فتوح أحمد زقزوق ، وُمَحمَّ

د محمود  إسبلم علً ، وسلمان حلمً سلمان سلمان ، وهٌثم ُمَحمَّ

د، عبد الحفٌظ مرسً  ورمضان عماد ، و علً جابر نظٌم ُمَحمَّ

ان ، وٌاسر أحمد عبدالباسط ، رمضان خلٌفة  – أحمد عبد العزٌز حسَّ

واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصٌن بذلك وفً ؼٌر األحوال 

التً تصرح بها القوانٌن واللوابح بؤن استوقفوهم لدى منافذ 
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تجمهرهم و داِخل ُمحٌطه وإقتادوهم عنوة إلى داخل ُؼَرؾ و ِخٌام 

وأوسعوهم ضرباَ ، أعدوها إلحتجاز المواطنٌن داِخل محٌط تجمهرهم 

دي و األرُجل واألدوات و األسلحة البٌضاء  ٌْ وتعذٌباًال بدنٌاًال باأل

ة التً أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض ُمحدثٌن  ٌَّ والصواٌعق الكهُربابِ

ة الُمرفقة على النحو المبٌن  ٌَّ إصاباتهم الموصوفة بالتقارٌر الِطبِّ

.  بالتحقٌقات

بالقوة والعنؾ رـ قاوموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  

القابمٌن على تنفٌذ أحكام القسم األول من الباب الثانً من الكتاب 

الثانً من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء و بسبب هذا التنفٌذ بؤن 

أطلقوا  صوب قوات الشرطة المكلفة بتنفٌذ األمر القضابً الصادر 

من النٌابة العامة آنؾ البٌان واببلًال من األعٌرة النارٌة والخرطوش 

و تعدوا  (مولوتوؾ )وقذفوها بالحجارة و زجاجات الوقود المشتعلة 

علٌها باألسلحة البٌضاء لحملهم على اإلمتناع عن تنفٌذ هذا األمر 

فنجم عن ذلك التعدي وتلك المقاومة مقتل المجنً علٌهم من القوات 

وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض " ث ،ج  "  المبٌنة أسماَبهم ببندى اإلتهام 

.  إرهابً علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

  المنقوالت المبٌنة زـ سرقوا و آخرون مجهولون وآخرون توفوا

م  د / وصفاًال و قٌمة  باألوراق و المملوكة للمجنً علٌهم الُمَقدِّ ُمَحمَّ

د الدٌب  شهاب الدٌن عبد الرازق ، محمود السٌد محمود ، علٌوة ُمَحمَّ
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د كمال شفٌق أحمد ، ورمضان عماد رمضان خلٌفة ، وهٌثم ،  ُمَحمَّ

د محمود ، أحمد عبدالعزٌز حسان و كان ذلك بطرٌق اإلكراه  ُمَحمَّ

الواقع علٌهم بؤن استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم وداِخل ُمحٌطه  

وإقتادوهم عنوة إلى داخل ُؼَرؾ و ِخٌام خصصوها إلحتجاز 

وأوسعوهم ضرباَ وتعذٌباًال والذي ترك أثراًال من الجروح ، المواطنٌن  

و تمكنوا بتلك الوسٌلة القسرٌة من اإلكراه من شلَّ ُمقاومتهم 

واالستٌبلء على المسروقات وكان ذلك بالطرٌق العام حال كونهم أكثر 

من شخصٌن حاملٌن ألسلحة ظاهرة وذلك على النحو المبٌن 

  .بالتحقٌقات

ي ـعمداًال  بالمجنوا ـوؾـرون تـون وآخـولـهـس ـ أحدثوا وآخرون مج

محمد عبدالعال محمد ٌوسؾ وضباط وأفراد قوات / علٌهم الرابد 

نة أسمابهم بالكشؾ الُمرفق باألوراق ٌَّ وكمال صاِدق ، الشرطة  الُمب

ملك ُشنودة اإلصابات المبٌنة والموصوفة بالتقارٌر الطبٌة المرفقة و 

التً أعجزتهم عن أشؽالهم الشخصٌة مدة تزٌد عن عشرٌن ٌوماًال 

وكان ذلك بإستخدام أداة حال كونهم ضمن تجمهر مإلؾ من أكثر من 

خمسة أشخاص وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً على النحو المبٌن 

 .بالتحقٌقات 

ٌر ــسداًال ـمـوا عـوؾـرون تــون وآخـهولـجـرون مــوا وآخــلـش ـ عط
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دان رابعة  ٌْ وسابل النقل العام البرٌة بؤن أؼلقوا جمٌع محاور َم

ة بالقاِهرة والشوارع المتفرعة  منه  بمتارٌس من الطوب و  ٌَّ الَعَدِو

ارات والحجارة والبلدورات التً إنتزعوها من األرصفة  ٌَّ إطارات الس

ومواد البناء فُشلت حركة المرور أمام وسابل النقل آنفة البٌان علً 

. النحو المبٌن بالتحقٌقات

توفوا  بالقوة مباٍن ص ـ احتلوا و آخرون مجـهولون وآخـرون 

ٌَّة  )ومـرافق عامة مخصصة للنفع العام  مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع ، الفُنُدقِ

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ة ، البنات برابعة العدو ٌَّ و مسِجد رابعة العدِو

بؤن إقتحموها وتحصنوا بها وأخفوا بداخلها أسلحتهم  (و ُملحقاته 

آنفة البٌان واتخذوا منها وكراًال إلخفاء جرابمهم و من أسُطح تِلك 

المبان منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة صوب قوات الشرطة وكان 

ذلك قسراًال عن القابمٌن علٌها من الموظفٌن العمومٌٌن حال كونهم 

عصابة مسلحة ألفها وتولى زعامتها المتهمون األربعة عشر األَُول 

. علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

 عمداًال مباٍن وأمبلك ض ـ خربوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا 

مسجد رابعة )عامة مخصصه لمصالح حكومٌة وللنفع العام وهً 

ٌَّة و قاعات الُمناسبات الُملحقة به  ٌَّة، العدِو ، ومستشفً رابعه العدِو

، ومدرسة عبد العزٌز جاوٌش ، ومبنً اإلدارة العامة للمرور 
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ة  ٌَّ ة الفندق ٌَّ ومبنً إدارة اإلسكان ، ومدرسة مدٌنة نصر الثانو

و أعمدة اإلنارة و الحدابِق ، الخارجً للبنات التابع لجامعه األزهر 

ٌَّة و الُطُرق  وبلدورات األرضٌة  و البنٌة التحتٌة بمٌدان رابعة العدِو

عة و عدد 2و عدد ، و المحاِور الُمتاِخمة له   مركبة شرطٌة 42 ُمَدرَّ

عة  والمبٌنة  وصفاًال وقٌمةًال باألوراق بؤن حطموا الممتلكات  (ُمتَنوَّ

آنفة البٌان وأتلفوا األشجار والمزروعات بنهر الطرٌق وجعلوها ؼٌر 

صالحة لئلستخدام ، وأطلقوا واببلًال من األعٌرة النارٌة والخرطوش 

   على المركبات الشرطٌة ورشقوها بالحجارة و الزجاجات الحارقة 

إبان مشاركتها فً فض تجمهرهم ، وكان ذلك تنفٌذاًال  (مولوتوؾ  )

لؽرض إرهابً وبقصد إحداث الرعب بٌن الناس وإشاعة الفوضى 

.  علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

عمداًال أمواالًال ثابتة ط ـ أتلفوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا 

المنقوالت المملوكة لقاطنً ُمحٌط تجمُهر - ومنقولة ال ٌمتلكوها 

ٌَّة ومن تم إحتجازه داِخل ُمحٌط التجمهر  مما ترتب ، - رابعة العدو

وكان ذلك تنفٌذاًال ، علٌه جعل الناس وصحتهم وأمنهم فً خطر 

. لؽرض إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات

توفوا  عمداًال الكاببلت  خربوا وآخرون مجهولون وآخرون-  ظ

الكهربابٌة  المملوك للدولة بؤن أضرموا النٌران بها  فؤتت علٌها 

وترتب على ذلك انقطاع التٌار الكهربابً عن األماكن التً تؽذٌها  
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وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً وبقصد إحداث الرعب بٌن الناس 

  .وإشاعة الفوضى علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

عمداًال مبنى معد إلقامة  ع ـ خربوا وأخرون مجهولون وآخرون توفوا

شعابر دٌنٌة  مسجد رابعة العدوٌة  بؤن أضرموا النٌران به فؤتت 

  .علٌه وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

مواد تعتبر فً حكم حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة :-  خامساًال 

بدون ترخٌص من  (أكاسٌد معادن ، كلورات البوتاسٌوم  )المفرقعات 

الجهة اإلدارٌة المختصة وبقصد إستخدامها فً أنشطة مخلة باألمن 

العام والمساس بالوحدة الوطنٌة والسبلم اإلجتماعً على النحو 

 .المبٌن بالتحقٌقات 

       حة نارٌة ـأسل  حازوا وأحرزوا بالذات و الواسطة :-سادساًال 

اشات ) مما ال ٌجوز الترخٌص بحٌازتها أو  (بنادق آلٌة ، رشَّ

وأسلحة نارٌة ؼٌر "مسدسات " إحرازها وأسلحة نارٌة مششخنة 

بؽٌر ترخٌص  (بنادق ، أفردة خرطوش ، فرد روسى  )مششخنة 

وكان ذلك بؤحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها فً اإلخبلل باألمن 

.  والنظام العام علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

مما تستعمل علً    حازوا وأحرزوا بالذات و الواسطة ذخابر:-سابعاًال 

األسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها ؼٌر مرخص ألي منهم 

بحٌازتها أو إحرازها والبعض األخر مما ال ٌجوز الترخٌص بحٌازتها 
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أو إحرازها وكان ذلك بؤحد اماكن التجمعات وبقصد إستعمالها فً 

 .اإلخبلل باألمن والنظام العام علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

ي ــدم ؾـمما تستخاء و أدوات ـلحة بٌضـرزوا أسـ حازوا وأح:-ثامناًال 

اإلعتداء علً األشـخاص دون مسـوغ قانـونً أو مـبرر مـن 

الضـرورة المهنٌة  أو الشـخصٌة وكان ذلك بؤحـد أماكن التجمعات 

وبقصد إستعمالها فً اإلخبلل باألمن والنظام العام  علً النحو المبٌن 

. بالتحقٌقات 

 _:المتهم األخٌر  _:تاسعاًال      

 العـ وإلطلتوزٌعـعدة لـم" نشورات ـم"وعات ـطبـررات ومـحـاز مـح     

الؽٌرعلٌها   تتضمن تحرٌضاًال على  تؽٌٌر خارطة الطرٌق ،    

ٌونٌو، وعلى قلب وتؽٌٌر النظم األساسٌة للدولة 30ومناهضة ثورة 

، وقلب نظام الحكومة المقررة وتحض على كراهٌته واإلزدراء به 

. بؽٌة عودة الربٌس المعزول وذلك على  النحو المبٌن بالتحقٌقات

بالمواد ٌكون المتهمون قد ارتكبوا الجناٌة والجنحة المنصوص علٌها    

 بشؤن 1914 لسنة 10 من القانون رقم 4 مكرراًال ، 3 ، 3 ، 2 ، 1

 ، 39 ، والمواد 1968 لسنة 87التجمهر المعدل بالقانون رقم 

  مكرراًال 88،  (ج) مكرراًال 88،  (أ) مكرراًال 88 ،  86 ، 46 ، 45/1

 102مكرراًال  ،   (ب) 98 ب ، 98 مكرراًال ،  90 ، 90 ، 89،  (د  )

 ، 2 بند ثانٌاًال، 160/1،  (أ  ) مكرراًال 137،  (هـ  ) 102،  (أ  )



60 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 ، 230 بند أوالًال وثانٌاًال ، 174/1 ، 167، 3، 1 مكرراًال 162 ،162

231 ، 232 ، 234 ، 235 ، 241 ، 243 ، 280 ، 282 

أ  ) مكرراًال 375 مكرراًال ، 375 ، 361، ثانٌاًال / 315 ، 314، 253،

، 3، 26/1،2،  مكرراًال 25 ، 6 ، 1من قانون العقوبات ، والمواد  (

 بشؤن األسلحة 1954 لسنة 394 من القانون رقم 30 ، 6، 4

 لسنة 101 ،1978 لسنة 26والذخابر المعدل بالقوانٌن أرقام 

 ، 2012 لسنة 6والمرسوم بقانون   ،1981 لسنة 165، 1980

،  ( 1) من الجدول رقم  (10 ،  9 ،7 ، 6 ، 5 ، 3)  والبنود أرقام

ب  أ ، )من القسم األول والبندٌن  ( أ ) ، والبند   ( 2 )والجدول رقم 

والملحقٌن جمٌعاًال بالقانون (  3 )  من القسم الثانً من الجدول رقم (

 2007 لسنة 1756األول والمعدل أولهما بقرار وزٌر الداخلٌة رقم 

 213والمضاؾ البندٌن األخٌرٌن  فٌه بقرارى وزٌر الداخلٌة رقمى 

 ، وثالثهما بقرار وزٌر الداخلٌة 2009 لسنة 1467 ، 2008لسنة 

     والبندٌن رقمً  ،  بشؤن األسلحة والذخابر1995 لسنة 13354

 2007 لسنة 2225من قرار وزٌر الداخلٌة رقم  ( 70 ( ، ) 69) 

/2والمواد ، بشؤن المواد التً تعتبر فً حكم المفرقعات 
1

 ، 95 ، 

 1996 لسنة 12 من القانون رقم 122/2 مكرراًال ، 116 ، 111

. 2008 لسنة 126بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 

 اٌّؾــىــــّخ
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 ؽبٌخ ٚعـّبع هٍجبد ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ٚاٌّشافؼخ اٌؾف٠ٛخإلثؼــذ رالٚح أِش ا

 هالع ػٍٟ األٚساق ٚاٌّذاٌٚخ لبٔٛٔآإلٚا

 اٌـشاثـغ، ٚاٌزبعـغ، ٚاٌضبٔــٟ ػـؾش، ٚاٌخبِـظ ٠ٓـرُٙــ٠ش اْ اٌُــٚػ

 ػؾــش، ٚاٌغـبثـغ ػؾـش،ٚاٌضبِٓ ػؾش، ٚاٌضبٌش ٚاٌؼؾـشْٚ ، ٚاٌشاثـغ

ٚاٌؼؾشْٚ، اٌغبثغ ٚاٌؼؾشْٚ، ٚاٌؾبدٜ ٚاٌضالصْٛ ، ٚاٌشاثغ ٚاٌضالصْٛ، 

ٚاٌخبِظ ٚاٌضالصْٛ، ٚاٌضبِٓ ٚاٌضالصْٛ، ٚاالسثؼْٛ، ٚاٌضبٌش 

ٚاالسثؼْٛ، ٚاٌشاثغ ٚاالسثؼْٛ، ٚاٌخبِظ ٚاالسثؼْٛ، اٌغبثغ 

ٚاالسثؼْٛ ،ٚاٌضبِٓ ٚاالسثؼْٛ، ٚاٌؾبدٜ ٚاٌخّغْٛ،ٚاٌخبِظ 

ٚاٌخّغْٛ،ٚاٌغبدط ٚاٌخّغْٛ،ٚاٌغبثغ ٚاٌخّغْٛ ،ٚاٌغزْٛ، 

، ٚاٌخبِظ  ٚاٌؾبدٜ  ٚاٌغزْٛ،ٚاٌغبثغ ٚاٌغزْٛ،ٚاٌضبِٓ ٚاٌغزْٛ

ٚاٌغجؼْٛ،  ٚاٌضبِٓ ٚاٌغجؼْٛ، ٚاٌضّبْٔٛ ، ٚاٌخبِظ ٚاٌضّبْٔٛ، 

ٚاٌزبعغ ٚاٌضّبْٔٛ، ٚاٌزغؼْٛ، ٚاٌشاثغ ٚاٌزغؼْٛ،ٚاٌغبثغ 

ٚاٌزغؼْٛ،ٚاٌّبئخ، ٚاٌّبئخ ٚٚاؽذ ، ٚاٌّبئخ ٚاص١ٕٓ ، ٚاٌّبئخ ٚصالصخ 

،ٚاٌّبئخ ٚاسثؼخ، ٚاٌّبئخ ٚخّغخ، ٚاٌّبئخ ٚعزخ، ٚاٌّبئخ ٚرغؼخ، 

ٚاٌّبئخ ٚػؾشح، ٚاٌّبئخ ٚاصٕٟ ػؾشح، ٚاٌّبئخ ٚخّظ ػؾشح ، ٚاٌّبئخ 

ٚصّبٟٔ ػؾشح ، ٚاٌّبئخ ٚػؾشْٚ، ٚاٌّبئخ ٚٚاؽذ ٚػؾشْٚ، ٚاٌّبئخ 

ٚاص١ٕٓ ٚػؾشْٚ، ٚاٌّبئخ ٚصّبٟٔ ٚػؾشْٚ، ٚاٌّبئخ ٚاسثؼخ 

ٚصالصْٛ،ٚاٌّبئخ عزخ ٚصالصْٛ، ٚاٌّبئخ عجؼخ ٚصالصْٛ، ٚاٌّبئخ رغؼخ 

ٚصالصْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚصالصخ ٚاسثؼْٛ ، ٚاٌّبئخ عزخ ٚاسثؼْٛ ، ٚاٌّبئخ 
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عجؼخ ٚاسثؼْٛ، ٚاٌّبئخ ٚصّبٟٔ ٚاسثؼْٛ، ٚاٌّبئخ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئخ 

ٚٚاؽذ ٚخّغْٛ،ٚ اٌّبئٗ ٚصالصخ ٚخّغْٛ ، ٚ اٌّبئخ ٚخّظ 

ٚخّغْٛ، ٚاٌّبئخ ٚعزخ ٚخّغْٛ، ٚاٌّبئخ ٚعجؼخ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئخ 

ٚرغؼخ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚٚاؽذ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئخ 

ٚاص١ٕٓ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚصالصخ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚاسثؼخ ٚعزْٛ ، 

ٚاٌّبئخ خّغخ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئخ عجؼخ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚٚاؽذ 

ٚعجؼْٛ، ٚاٌّبئخ ٚصالصخ ٚعجؼْٛ ، ٚاٌّبئخ خّغخ ٚعجؼْٛ ،ٚ اٌّبئخ 

ٚعجؼخ ٚعجؼْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚصّبٟٔ ٚعجؼْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚصّبْٔٛ ، ٚاٌّبئخ 

ٚٚاؽذ ٚصّبْٔٛ ، ٚاٌّبئخ ٚصالصخ ٚصّبْٔٛ ، ٚاٌّبئخ ٚاسثؼخ ٚصّبْٔٛ ، 

ٚاٌّبئخ عزخ ٚصّبْٔٛ ، ٚاٌّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصّبْٔٛ ، ٚاٌّبئخ ٚرغؼْٛ ، 

ٚاٌّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚرغؼْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚصالصخ ٚرغؼْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚخّظ 

ٚرغؼْٛ، ٚاٌّبئخ ٚعجؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚاٌّبئخ ٚرغؼخ ٚرغؼْٛ ، 

ٚاٌّبئز١ٓ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚٚاؽذ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚاص١ٕٓ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصالصخ 

،ٚاٌّبئز١ٓ ٚعزخ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصّب١ٔخ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚرغؼخ ، ٚاٌّبئز١ٓ 

ٚػؾشح ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصالصخ ػؾش ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚخّغخ ػؾش ، ٚاٌّبئز١ٓ 

ٚعزخ ػؾش ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚعجؼخ ػؾش ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصّب١ٔخ ػؾش ، 

ٚاٌّبئز١ٓ ٚرغؼخ ػؾش ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚػؾشْٚ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚاسثؼخ 

ٚػؾشْٚ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚعزخ ٚػؾشْٚ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚعجؼخ ٚػؾشْٚ ، 

ٚاٌّبئز١ٓ ٚٚاؽذ ٚصالصْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصالصخ ٚصالصْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ 
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ٚصّبٟٔ ٚصالصْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚرغؼخ ٚصالصْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصالصخ 

ٚاسثؼْٛ ،ٚاٌّبئز١ٓ ٚاسثؼخ ٚاسثؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚخّغخ ٚاسثؼْٛ ، 

ٚاٌّبئز١ٓ ٚصّب١ٔخ ٚاسثؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚرغؼخ ٚاسثؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ 

ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚٚاؽذ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚاص١ٕٓ ٚخّغْٛ ، 

ٚاٌّبئزجٓ ٚاسثؼخ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚخّغخ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ 

ٚعزخ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصّب١ٔخ ٚخّغْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚرغؼخ 

ٚخّغْٛ ،ٚاٌّبئز١ٓ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚٚاؽذ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ 

ٚاص١ٕٓ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصالصخ ٚعزْٛ ،ٚاٌّبئز١ٓ ٚاسثؼخ ٚعزْٛ ، 

ٚاٌّبئز١ٓ ٚصّب١ٔخ ٚعزْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚٚاؽذ ٚعجؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ 

اسثؼخ ٚعجؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ خّغخ ٚعجؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚعزخ ٚعجؼْٛ 

، ٚاٌّبئز١ٓ ٚعجؼخ ٚعجؼْٛ ،ٚاٌّبئز١ٓ ٚرغؼخ ٚعجؼْٛ ،ٚاٌّبئز١ٓ 

ٚاص١ٕٓ ٚصّبْٔٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚصالصخ ٚصّبْٔٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚاسثؼخ 

ٚصّبْٔٛ ،ٚاٌّبئز١ٓ اسثؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚخّغخ ٚرغؼْٛ ، 

ٚاٌّبئز١ٓ ٚعزخ ٚرغؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚعجؼخ ٚرغؼْٛ ،ٚاٌّبئز١ٓ 

ٚصّب١ٔخ ٚرغؼْٛ ، ٚاٌّبئز١ٓ ٚرغؼخ ٚرغؼْٛ ، صالصّبئخ ٚٚاؽذ ، 

ٚصالصّبئخ ٚاص١ٕٓ ،ٚ صالصّبئخ ٚصالصخ ، ٚصالصّبئخ ٚعزخ ، ٚصالصّبئخ 

ٚصّب١ٔخ ، ٚصالصّبئخ ٚػؾشح ، ٚصالصّبئخ ٚصالصخ ػؾش، ٚصالصّبئخ ٚاسثؼخ 

ػؾش، ٚصالصّبئخ ٚخّغخ ػؾش، ٚصالصّبئخ ٚػؾشْٚ ،ٚصالصّبئخ ٚاص١ٕٓ 

ٚػؾشْٚ ، ٚصالصّبئخ ٚصالصخ ٚػؾشْٚ ، ٚصالصّبئخ ٚخّغخ ٚػؾشْٚ ، 
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ٚصالصّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚػؾشْٚ ،ٚ صالصّبئخ ٚصالصْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚٚاؽذ 

ٚصالصْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚصالصْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚصالصخ ٚصالصْٛ ، 

ٚصالصّبئخ ٚاسثؼخ ٚصالصْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚعزخ ٚصالصْٛ ، ٚصالصّبئخ 

ٚصّب١ٔخ ٚصالصْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚاؽذ ٚاسثؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚاسثؼْٛ 

، ٚصالصّبئخ ٚصالصخ ٚاسثؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚاسثؼخ ٚاسثؼْٛ ، ٚصالصّبئخ 

ٚخّغخ ٚاسثؼْٛ ،ٚ صالصّبئخ صّب١ٔخ ٚاسثؼْٛ ٚصالصّبئخ ٚرغؼخ 

ٚاسثؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚخّغْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚٚاؽذ ٚخّغْٛ ،ٚ صالصّبئخ 

ٚاسثؼخ ٚخّغْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚخّغخ ٚخّغْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚعزخ 

ٚخّغْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚعجؼخ ٚخّغْٛ ،ٚ صالصّبئخ ٚرغؼخ ٚخّغْٛ ، 

ٚصالصّبئخ ٚعزْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚٚاؽذ ٚعزْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚصالصخ ٚعزْٛ 

، ٚصالصّبئخ ٚاسثؼخ ٚعزْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚخّغخ ٚعزْٛ ،ٚصالصّبئخ 

ٚعزخ ٚعزْٛ ، ٚصالصّبئخ عجؼخ ٚعزْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚعزْٛ ، 

ٚصالصّبئخ ٚٚاؽذ ٚعجؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚعجؼْٛ ، ٚصالصّبئخ 

ٚصالصخ ٚعجؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚخّغخ ٚعجؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚصّب١ٔخ 

ٚعجؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚٚاؽذ ٚصّبْٔٛ ، ٚصالصّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚصّبْٔٛ ، 

ٚصالصّبئخ ٚاسثؼخ ٚصّبْٔٛ ، ٚصالصّبئخ ٚخّغخ ٚصّبْٔٛ ، ٚصالصّبئخ 

ٚعزخ ٚصّبْٔٛ ، ٚصالصّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصّبْٔٛ، ٚصالصّبئخ ٚرغؼْٛ ، 

ٚصالصّبئخ ٚٚاؽذ ٚرغؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚرغؼْٛ ، ٚصالصّبئخ 

ٚاسثؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚصالصّبئخ عزخ ٚرغؼْٛ ،ٚ صالصّبئخ ٚ صّب١ٔخ 
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ٚرغؼْٛ ، ٚصالصّبئخ ٚرغؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاص١ٕٓ ، 

ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼخ ، ٚأسثؼّبئخ ٚخّغخ ، ٚأسثؼّبئخ ٚعزخ ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚصّب١ٔخ ، ٚأسثؼّبئخ ٚرغؼخ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاؽذٜ ػؾشح ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚاصٕٟ ػؾشح ، ٚأسثؼّبئخ ٚصالصخ ػؾشح ، ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼخ ػؾشح ، 

ٚأسثؼّبئخ ٚعجؼخ ػؾشح ،ٚأسثؼّبئخ ٚصّب١ٔخ ػؾشح ، ٚأسثؼّبئخ ٚرغؼخ 

ػؾشح ، ٚأسثؼّبئخ ٚػؾشْٚ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚػؾش٠ٓ ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚخّغخ ٚػؾشْٚ ، ٚأسثؼّبئخ ٚعجؼخ ٚػؾشْٚ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصّب١ٔخ 

ٚػؾشْٚ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚصالصْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼخ ٚصالصْٛ ، 

ٚأسثؼّبئخ ٚعزخ ٚصالصْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصالصْٛ ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚاص١ٕٓ ٚاسثؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصالصخ ٚاسثؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚعجؼخ 

ٚاسثؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚاسثؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚخّغْٛ ، 

ٚأسثؼّبئخ ٚصالصخ ٚخّغْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼخ ٚخّغْٛ ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚعجؼخ ٚخّغْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصالصخ ٚعزْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼخ 

ٚعزْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚعزخ ٚعزْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚعجؼخ ٚعزْٛ ، 

ٚأسثؼّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚعزْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚرغؼخ ٚعزْٛ ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚٚاؽذ ٚعجؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصالصخ ٚعجؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼخ 

ٚعجؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚعجؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚٚاؽذ ٚصّبْٔٛ  ، 

ٚأسثؼّبئخ ٚخّغخ ٚصّبْٔٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصّبْٔٛ ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚٚاؽذ ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚرغؼْٛ ، 
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ٚأسثؼّبئخ ٚصالصخ ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ 

ٚخّغخ ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚعزخ ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚعجؼخ 

ٚرغؼْٛ ، ٚأسثؼّبئخ ٚرغؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚاسثؼخ ، 

ٚخّغّبئخ ٚعزخ ، ٚخّغّبئخ ٚصّب١ٔخ ، ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ، 

ٚخّغّبئخ ٚػؾشح ، ٚخّغّبئخ ٚاصٕٟ ػؾشح ، ٚخّغّبئخ ٚصالصخ ػؾش 

، ٚخّغّبئخ ٚاسثؼخ ػؾش ، ٚخّغّبئخ ٚخّغخ ػؾش، ٚخّغّبئخ 

ٚعزخ ػؾش ، ٚخّغّبئخ ٚعجؼخ ػؾش ، ٚخّغّبئخ ٚصّب١ٔخ ػؾش ، 

ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ػؾش، ٚخّغّبئخ ٚػؾشْٚ ، ٚخّغّبئخ ٚٚاؽذ 

ٚػؾشْٚ ،ٚخّغّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚػؾشْٚ ، ٚخّغّبئخ ٚصالصخ ٚػؾشْٚ 

،ٚخّغّبئخ ٚاسثؼخ ٚػؾشْٚ ، ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ٚػؾشْٚ ، 

ٚخّغّبئخ ٚصالصْٛ ،  ٚخّغّبئخ ٚٚاؽذ ٚصالصْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚاص١ٕٓ 

ٚصالصْٛ ، ٚخّغّبئخ صالصخ ٚصالصْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚخّغخ ٚصالصْٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصالصْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ٚصالصْٛ ، ٚخّغّبئخ 

ٚٚاؽذ ٚاسثؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚعزخ ٚاسثؼْٛ ، ٚخّغّبئخ عجؼخ 

ٚاسثؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚخّغْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚٚاؽذ ٚخّغْٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚخّغْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚصالس ٚخّغْٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚاسثؼخ ٚخّغْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚخّغخ ٚخّغْٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚعزخ ٚخّغْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚخّغْٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ٚخّغْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚٚاؽذ ٚعزْٛ ، ٚخّغّبئخ 
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ٚصالصخ ٚعزْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚخّغخ ٚعزْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚعجؼخ 

ٚعزْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚصّبص١خ ٚعزْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ٚعزْٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚعجؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚصالصخ ٚعجؼْٛ ، ٚخّغّبئخ 

ٚاسثؼخ ٚعجؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚخّغخ ٚعجؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚعزخ 

ٚعجؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ٚعجؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚٚاؽذ ٚصّبْٔٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚاسثؼخ ٚصّبْٔٛ ، ٚخّغّبئخ ٚخّغخ ٚصّبْٔٛ ، ٚخّغّبئخ 

ٚعزخ ٚصّبْٔٛ ، ٚخّغّبئخ ٚعجؼخ ٚصّبْٔٛ ،ٚخّغّبئخ ٚصّب١ٔخ 

ٚصّبْٔٛ ، ٚخّغّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚرغؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚعزخ ٚرغؼْٛ ، 

ٚخّغّبئخ ٚعجؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚخّغّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚرغؼْٛ ، ٚخّغّبئخ 

ٚرغؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚعزّبئخ ، ٚعزّبئخ ٚٚاؽذ ، ٚعزّبئخ ٚاص١ٕٓ ، 

ٚعزّبئخ ٚاسثؼخ ، ٚعزّبئخ ٚعجؼخ ، ٚعزّبئخ ٚصّب١ٔخ ، ٚعزّبئخ 

ٚرغؼخ ، ٚعزّبئخ ٚاصٕٟ ػؾش ، ٚعزّبئخ ٚصالصخ ػؾش ، ٚعزّبئخ 

ٚاسثؼخ ػؾش ، ٚعزّبئخ ٚخّغخ ػؾش ، ٚعزّبئخ ٚعزخ ػؾش، ٚعزّبئخ 

ٚعجؼخ ػؾش، ٚعزّبئخ ٚصّب١ٔخ ػؾش ، ٚعزّبئخ ٚرغؼخ ػؾش ، 

ٚعزّبئخ ٚػؾشْٚ ،ٚ عزّبئخ ٚصالصخ ٚػؾشْٚ ، ٚعزّبئخ ٚاسثؼخ 

ٚػؾشْٚ ، ٚعزّبئخ ٚخّغخ ٚػؾشْٚ ، ٚعزّبئخ ٚعجؼخ ٚػؾشْٚ ، 

ٚعزّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚػؾشْٚ ، ٚعزّبئخ ٚصالصْٛ ، ٚعزّبئخ ٚٚاؽذ 

ٚصالصْٛ ، ٚعزّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚصالصْٛ ، ٚعزّبئخ ٚصالصخ ٚصالصْٛ ، 

ٚعزّبئخ ٚاسثؼخ ٚصالصْٛ ، ٚعزّبئخ ٚخّغخ ٚصالصْٛ ، ٚعزّبئخ 
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ٚعجؼخ ٚصالصْٛ ، ٚعزّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصالصْٛ ، ٚعزّبئخ ٚرغؼخ ٚصالصْٛ 

، ٚعزّبئخ ٚاسثؼْٛ ، ٚعزّبئخ اص١ٕٓ ٚاسثؼْٛ ، ٚعزّبئخ صالصخ 

ٚاسثؼْٛ ، ٚعزّبئخ اسثؼخ ٚاسثؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚخّغخ ٚاسثؼْٛ ، 

ٚعزّبئخ ٚعجؼخ ٚاسثؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚخّغْٛ ، ٚعزّبئخ ٚخّغخ 

ٚخّغْٛ ، ٚعزّبئخ ٚعزخ ٚخّغْٛ ، ٚعزّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚخّغْٛ ، 

ٚعزّبئخ ٚعزْٛ ، ٚعزّبئخ ٚٚاؽذ ٚعزْٛ ، ٚعزّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚعزْٛ ، 

ٚعزّبئخ ٚاسثؼخ ٚعزْٛ ، ٚعزّبئخ ٚصّبٟٔ ٚعزْٛ ، ٚعزّبئخ ٚرغؼخ 

ٚعزْٛ ، ٚعزّبئخ ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ 

ٚصالس ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ اسثؼخ ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚخّغخ ٚعجؼْٛ 

، ٚعزّبئخ ٚعزخ ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚعجؼخ ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ 

ٚصّب١ٔخ ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚرغؼخ ٚعجؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚٚاؽذ 

ٚصّبْٔٛ ، ٚعزّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚصّبْٔٛ ، ٚعزّبئخ ٚصالصخ ٚصّبْٔٛ ، 

ٚعزّبئخ اسثؼخ ٚصّبْٔٛ، ٚعزّبئخ  ٚخّغخ ٚصّبْٔٛ ، ٚعزّبئخ ٚعزخ 

ٚصّبْٔٛ ،ٚعزّبئخ ٚٚاؽذ ٚرغؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚرغؼْٛ ، 

ٚعزّبئخ ٚصالصخ ٚرغؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚاسثؼخ ٚرغؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚعزخ 

ٚرغؼْٛ ، ٚعزّبئخ ٚعجؼخ ٚرغؼْٛ ،ٚعجؼّبئخ ٚعجؼّبئخ   ٚٚاؽذ ، 

ٚعجؼّبئخ ٚاص١ٕٓ ، ٚعجؼّبئخ ٚصالصخ ، ٚعجؼّبئخ ٚاؽذٜ ػؾش، 

ٚعجؼّبئخ ٚصالصخ ػؾش ، ٚعجؼّبئخ ٚاسثؼخ ػؾش ، ٚعجؼّبئخ ٚخّغخ 

ػؾش ، ٚعجؼّبئخ ٚعزخ ػؾش ، ٚعجؼّبئخ ٚعجؼخ ػؾش، ٚعجؼّبئخ 
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ٚصّب١ٔخ ػؾش، ٚعجؼّبئخ ٚرغؼخ ػؾش ، ٚعجؼّبئخ ٚػؾشْٚ  ، 

ٚعجؼّبئخ ٚٚاؽذ ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ 

ٚصالصخ ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ ٚاسثؼخ ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ ٚخّغخ 

ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ عزخ ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ عجؼخ ٚػؾشْٚ ، 

ٚعجؼّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ ٚرغؼخ ٚػؾشْٚ ، ٚعجؼّبئخ 

ٚصالصْٛ ، ٚعجؼّبئخ ٚٚاؽذ ٚصالصْٛ ،ٚعجؼّبئخ ٚ اص١ٕٓ ٚصالصْٛ ، 

ٚعجؼّبئخ ٚصالصخ ٚصالصْٛ ، ٚعجؼّبئخ ٚاسثؼخ ٚصالصْٛ ، ٚعجؼّبئخ 

ٚخّغخ ٚصالصْٛ ، ٚعجؼّبئخ ٚعزخ ٚصالصْٛ ، ٚعجؼّبئخ ٚعجؼخ 

ػزس ٚصالصْٛ ، ٚعجؼّبئخ ٚرغؼخ ٚصالصْٛ لذ رخٍفٛا ػٓ اٌؾنٛس ثغ١ش 

 اٌؾىُ  فٟ غ١جزُٙ ػّال ثٕـ ُ٘سغُ اػالُٔٙ لبٔٛٔآ ِّب ٠غٛص ِغ

   0عشاءاد اٌغٕبئ١خإل ِٓ لبْٔٛ ا384اٌفمشح األٌٟٚ ِٓ اٌّبدح سلُ 

اٌغ١ذ ػ١غٟ سعت اٌؾشلبٚٞ، / ٚؽ١ش أٔٗ لذ صجذ ٚفبح وال ِٓ اٌّز١ّٙٓ

أؽّذ ِؾّذ صا٘ش ٠ٛعف ، ؽغٕٝ خ١شٜ د٠بة ػف١فٝ  ،ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ 

اٌقؼ١ذٜ، ػط١ٗ اٌغجبػٟ اؽّذ اٌغ١غٟ ٚفمب ٌٍّغزٕذاد اٌّشفمخ 

ثبٌمن١خ ٚعٛف رفشد ٌُٙ اٌّؾىّخ أعجبثآ ِغزمٍخ ػٍٝ مٛء ٔـ 

                                                                               . ِٓ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ 14اٌّبدح 

وحٌث أن واقعات الدعوي حسبما إستقرت فً ٌقٌن المحكمة وإطمؤن 

لها وجدانها وإرتاحت إلٌها ضمٌرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما 

تم فٌها من تحقٌقات وما دار بشؤنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقابعها 
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حداث للتارٌخ لكً أ المحكمة من وقابع وة وتسطرةفً أن ما تسجل

 وحقٌقة ألجٌال لم تعاصر هذه األحداث اذ  لبلجٌال القادمةٌكون عبرة

قدار ألنا به ايلت بل هو ابتبلء تب مضتثاحد ا عنأ اخبارةكان فً ظاهر

كاذٌب الذٌن ألرتحال لكً ٌبٌن للمتطفلٌن وعشاق اإلحتً قدر هللا لهم ا

 بالباطل  الحقنقلبوي  والذٌنبه كتب ال ٌستحقون ثمن المداد الذي

 وكان الدولٌة شهدت بها منظمات المجتمع المدنً والمواثٌق والذي 

علً مرأي ومسمع من الشعب المصري والعالم بؤثرة وبث علً جمٌع 

. القنوات الفضابٌات 

ِهم َبَرَكاٍت " قال هللا تعالى   ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ َولَْو أَنَّ أَْهلَ اْلقَُرٰى آَمُنوا َواتَّ

ْكِسُبونَ  ٌَ ُبوا َفؤََخْذَناُهم بَِما َكاُنوا  ِكن َكذَّ َماِء َواأْلَْرِض َولَٰ َن السَّ  (96)" مِّ

 ٌا اٌها الذٌن أمنوا لم تقولون ما أل تفعلون" ـ وقال من سورة األعراؾ

    2 ،1كبر مقتآ عند هللا ان تقولوا ما ال ٌفعلون سورة الصؾ 

منذ نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة هذا القرن وبادئ ذى بدء نشٌر أنه و

لعبت ظاهرة اإلرهاب دورا فى الحٌاة السٌاسٌة على المستوى الدولى ، 

عواقبه الوخٌمة تحدٌات سٌاسٌة وأمنٌة وإقتصادٌة وكما ألقى اإلرهاب 

،  وخاصة فً ضوء اإللتزام الدولً بهذه المواجهة ، مما ٌتعلق 

بإستقرار الببلد وأمنها وبحماٌة القٌم الدٌمقراطٌة وحرٌة التعبٌر بعٌدا 

 . والقوةعن إستخدام العنؾ

 راراــن قـس األمـدر مجلـدٌاته أصـاب وتحـداث اإلرهــأثٌر أحـحت تـوت
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 للدول تحت الفصل السابع لمٌثاق األمم المتحدة بشؤن مكافحة أملزم

 دعا فٌه 2001 سبتمبر سنة 28 فً 1373م يرقالاإلرهاب هو القرار 

الدول األعضاء إلى اإلنضمام إلى اإلتفاقٌات والبروتوكوالت الدولٌة 

 .المتعلقة باإلرهاب

نشٌر هنا ونذكر أن اإلرهاب هو إستخدام العنؾ أو التهدٌد به إلثارة 

الخوؾ والذعر، حٌث ٌعمل اإلرهابٌون على قتل الناس أو إختطافهم ، 

كما ٌقومون بتفجٌر القنابل  وسفك الدماء وإختطاؾ األفراد وتروٌع 

األمنٌن  وإشعال النٌران وإرتكاب ؼٌر ذلك من الجرابم الخطٌرة ، كما 

أن معظم اإلرهابٌٌن ٌرتكبون جرابمهم لدعم أهداؾ سٌاسٌة معٌنة 

 مستترٌن وأهداؾ خاصة سواء كانت ذات أجندة داخلٌة أو خارجٌة

  .وراء الدٌن والدٌن منهم براء

فقد ٌدعم بعض  ، وٌرتكب اإلرهابٌون أعمالهم اإلرهابٌة ألسباب مختلفة

على حٌن  (كمذهب خوارج العصر )اإلرهابٌٌن  مذهبا سٌاسٌا محددا 

ه من حكومات قابمة ، أو يتوجبأن بعض المنظمات تمثل أفكارا معٌنة 

إذ أنها ال  تناضل  (المنظمات اإلرهابٌة )سلطات ، وهذه تدخل فً دابرة 

من أجل حقها المشروع فً الحٌاة الكرٌمة  بل تزهق األرواح وتقتل 

وسلب النساء وتدمٌر برٌاء وتزهق األنفس المعصومة بؽٌر حق ألا

البنٌة التحتٌة للدول وتشتٌت الشعوب تحت التزرع بالدٌن فالتطرؾ ال 

 . ٌعرؾ وطنا والدٌنا
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 نـرامتها والنٌل مـر كــعوب وكسـاب الشـابٌون إلرهـل اإلرهـكذلك ٌعم

محاولة بابسة وٌابسة إلصابتها بالوهن وتنتهج إستعمال وكبرٌابها 

  .أسالٌب عده ومنها العنؾ لتخوٌؾ مناوبٌهم أو للقضاء علٌهم 

وٌعتقد اإلرهابٌون أن إستعمال العنؾ أو التهدٌد به إلثارة الذعر هو 

أفضل طرٌقة لكسب الدعاٌة العامة ، فً ظل وقوؾ بعض المنظمات 

بدعم  الجماعات اإلرهابٌة  عن طرٌق تزوٌدها – سرا – اإلرهابٌة  

المال البلزم لتنفٌذ هجماتهم ومخططاتهم ب هم ومدهمبالسبلح والتدرٌب

  .اإلرهابٌة التً ٌقومون بها

وقد صدر عن المجمع الفقهً اإلسبلمً أن اإلرهاب هو العدوان الذي 

 ماله ، ، دمهة دٌن)ٌمارسه أفراد أو جماعات أو دول بؽٌا على اإلنسان  

وٌشمل صنوؾ التخوٌؾ واألذى والتهدٌد والقتل  (ة ، عرضة، عقل

الحرابة وإخافة السبٌل ،وقطع الطرٌق )بؽٌر حق ، وما ٌتصل بصورة 

، وكل فعل من أفعال العنؾ أو التهدٌد ٌقع تنفٌذا لمشروع إجرامً (

، وٌهدؾ الى إلقاء الرعب بٌن الناس ،  وتروٌعهم  (فردي أو جماعً)

بإٌذابهم أو تعرٌض حٌاتهم أو حرٌتهم أو أموالهم للخطر ، فكل هذا من 

اَر "تعالى هللا قال   الفساد فً األرضؾونص ُ الدَّ َواْبَتِػ فٌَِما آَتاَك هللاَّ

ُ إِلًَ اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصٌَبكَ  ا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن هللاَّ ٌَ ْن ِغ ـَك َواَل َتبْ ـْ ِمَن الدُّ

ٌُحِ  َ اَل 
   . (77) القصص  "ِدٌنَ ـبُّ اْلُمْفسِ ـاْلَفَساَد فًِ اأْلَْرِض إِنَّ هللاَّ

  لْ ـــــقُ " الى ـ تع هللاالــق قـــر حـــــي بؽًــــــو بػــــــاب هـــــــواإلره

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
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ًَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها  َم َربِّ َما َحرَّ إِنَّ

لْ  ٌَُنزِّ ِ َما لَْم  ِر اْلَحقِّ َوأَْن ُتْشِرُكوا بِاَّللَّ ٌْ ًَ بَِؽ َوَما َبَطَن َواإْلِْثَم َواْلَبْؽ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن  ا َوأَْن َتقُولُوا َعلَى هللاَّ  .}33األعراؾ { " بِِه ُسْلَطانًال

لقد ظلت كلمة اإلرهاب ناقوس حرب بٌن الحق والباطل ٌدعمه أهل 

البؽً من أصحاب األجندات الخاصة لبعض الحكومات والمنظمات 

واألفراد ، والدعم المقدم من بعض الجماعات  وكذلك مصادر التموٌل 

الؽٌر المشروعة التً تتم عبر جماعات اإلرهاب وإشتراكات وهمٌه 

 .بإتجاه الجماعات المرتبطة بعناصر رادٌكالٌة 

الشرٌعة )ولقد وضع المشرع  القوانٌن الصارمة والمستمدة من 

لمواجهة هذا الضبلل والبؽً بكل الحسم حفاظا على  (اإلسبلمٌة السمحة

وصونا ( الدٌن والنفس والمال والعرض والعقل )الكلٌات الخمس 

عن القانون  وحماٌة والمارقٌن لحقوق األفراد ودفعا للبؽاة الخارجٌن 

. فاالرهاب ٌقود الوطن الً الهاوٌةللوطن وأمنه 

تنظٌم سري بدء قبل ٌن هو أن جماعة اإلخوان المسلمومن هنا نشٌر 

  جماعة إال أنه و قد كشفت 1928فى عام منتصؾ القرن الماضً 

عن وجهها القبٌح  علً مدي  (الجماعة اإلرهابٌة) ٌناالخوان المسلم

عام تقرٌبا ٌبثون سمومهم بالعمل السري والتحرٌض العام ضد تسعون 

العنؾ والتحاٌل  إرتكبت خبللها الدولة ـ و هو عمر الجماعة اإلرهابٌة ـ 

وإستؽبلل الفرص واإلؼتٌاالت ونشر الفوضً  وإشاعة الخوؾ بٌن 
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صفوؾ الشعب المصرى ومحاولتهم الدإوبة اإلٌقاع بٌن الشرطة 

 وإستخدام الفكر الدٌنى المتطرؾ ، فى تشجٌع والجٌش والشعب

الموالٌن والمناصرٌن والمإٌدٌن لهم على حمل السبلح والتصدى 

لقوات الشرطة تحت الفكر الجهادى والتكفٌرى ، فضبل عن منهج 

جماعة اإلخوان فى ترسٌخ فكرة الظهور كضحاٌا ، وإستؽبلل ذلك فى 

 .تروٌج قضاٌاهم فى األوساط  والمحافل الدولٌة 

 صبلبة هقوة و تماسك وٌزٌد المصرى زٌد الشعبإال أن تلك األحداث ت

 فهم ال ٌرٌدون ة وشرطتة وٌزٌده إصرارا وعزما بجٌشةراسخة بدولت

 وتقدما فهم أعداء النجاح ٌشعرون بنشوة إنتصار زابؾ ألمصر إزدهار

– فإصرارهم علً باطل – وبنشر الخراب  وجلب الكوارث  بهمجٌة 

َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة " قال هللا تعالى   اْدُع إِلَٰى َسبٌِِل َربِّ

َك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبٌِلِِه َوُهَو  ًَ أَْحَسُن إِنَّ َربَّ َوَجاِدْلُهم بِالَّتًِ ِه

 . (125) النحل "  أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِدٌنَ 

 على حد زعمهم (الجماعة اإلرهابٌة) وأن جماعة اإلخوان المسلمون

ٌدعمون الحركات ، ٌهدفون الى قٌام أنظمة بمنظور إسبلمً شامل 

، هللا ؼاٌتنا /والمنظمات الجهادٌة اإلرهابٌة وأن شعارهم فى الظاهر هو 

الموت فً سبٌل هللا ، الجهاد سبٌلنا ، القران دستورنا ، الرسول قدوتنا 

 . األخرى ومنها اإلسبلم هو الحل وؼٌرها من الشعارات ، أسمى أمانٌنا 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=16
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=16
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=16
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 بالمرشد العام وهو ٌرأس سالفة الذكرٌسمى الربٌس لدى تلك الجماعة 

وأن  جهاز السلطة المكون من مكتب اإلرشاد ومجلس الشورى العام

شرٌعة تلك الجماعة على حد زعمهم  تقول أن اإلسبلم عقٌدة وعبادة 

وهً طرٌقة سنٌة ، ووطن وجنسٌة وروحانٌة وعمل ومصحؾ وسٌؾ 

ودعوة سلفٌة وحقٌقة صوفٌة وهٌبة سٌاسٌة وجماعة رٌاضٌة ورابطة 

 . علمٌة وثقافٌة وشركة اقتصادٌة وفكرة اجتماعٌة

 اء ــالة الدمـاب وإســب إرهـال ريـٌولد بــي حتما  سـفإن التطرؾ الدٌن

 وٌسقط كل أقنعة السٌاسة القبٌحة عن وجه المتطرفٌن ضعاؾ النفوس

ـ خوارج هذا العصرـ  خفافٌش الظبلم الذٌن ٌقومون بحمبلت ممنهجة 

قوات الشرطة دون إدراك بالتبلعب بؤمن هذا الوطن  بإستهدافهم 

 وتفجٌرهم المنشؤت العامة الهدؾ منه سقوط الدولة  وؼٌرهم المصرٌة

التنظٌمات اإلرهابٌة الجماعات ووهدم الحضارة اإلنسانٌة من قبل 

 0والفكر المتشدد 

 تزٌد الشعب لجماعة اإلخوان سالفة الذكرإال أن العملٌات الخسٌسة 

قٌادته السٌاسٌة ووالبه ودعمه بتماسكا وإصرارا بعزٌمة المصرى 

  0ة والتمسك بدولتة ولقضائة و شرطتةلجٌش

نحن فً حرب فكري ضد المتطرفٌن سفاك الدماء  البرٌبة التً تراق 

 تطرفٌن ـن قبل هإالء المنافقٌن المـي تزهق مـة التـومـظلـواألرواح الم

 ن الدولة المصرٌة  ـم النٌل مـنهـالذٌن ٌظهرون خبلؾ ما ٌبطنون ظنا م
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 . فً اسقاط البــبلد الـً الهاوٌــةوٌنبا كثٌرا عن ؼاٌتهم الحقٌقٌة 

ٌنهار وأنهم فً حالة اإلحتضار  ( اإلرهابٌة الجماعة )  أن تارٌخهم

ستقطاب الشباب إ اال انهم أبوا  فقاموا ب0ولٌس لدٌهم سوي هذا الخٌار

وزعزعوا عقٌدتهم وتضلٌلهم وزعزعت نفوسهم ودسوا علٌهم حبلوة 

القول المؽلوط وأفكارهم المتطرفة ودسوا سمومهم بالجهل والتطرؾ 

والفهم المنحرؾ مستؽلٌن ما لمسوه فٌهم بالتسلٌم بما ٌقولون والثقه 

القول حبلوة فٌما ٌصنعون والطاعة لما ٌؤمرون فراحوا ٌدسون علٌهم 

المتطرؾ وما ٌشق الصؾ وٌزٌد الفرقة بٌن أبناء الوطن الواحد 

لئلضرار بالوحدة الوطنٌة والسبلم اإلجتماعً وبٌن كل من طالب 

بإقصاء ربٌسهم، فنزعوا عنهم لباس التقوي ووصفهم بالخونة 

 إنه  ،والكافرٌن ، وصوروا لهم لقابهم بهم كلقاء األعداء فً المعركة

ضبلل مبٌن وكذب علً الدٌن من أثم وبؽً وعدوان مبٌن هدفهم إسقاط 

الببلد وإذالل العباد فما منهم أحد عالم بالدٌن أولبك كان أباإهم ال 

 (سٌد قطب)تباعهم أفكار سٌدهم إلٌعقلون شٌبا والٌهتدون ضبلله ،

الذي ٌجهل الدٌن وٌكفر المجتمع وإستباح قتال المسلمٌن بدعوة عدم 

وخالؾ إجماع األبمة وأهل العلم تلك هً عقٌدتهم هم الشرٌعة تطبٌق 

بها مقتنعون لتقدٌم صور مفزعة ومروعة من قتل وتخرٌب وحرق 

فقال ادخلوا بادة  ولكن مانجحوا فؤرض الكنانة قوٌة أمنة من عند هللا إو

 .(99ٌوسؾ  )مصران شاء هللا أمنٌٌن   
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أن اإلرهاب الذى تتعرض له مصر، هو إرهاب عالمى وإقلٌمى وتقؾ 

من ورابه دول وتنظٌمات، تموٌبل وتدرٌبا، وتتخذ من الدٌن اإلسبلمى 

الحنٌؾ ستارا ألفعالها المرفوضة والملفوظة والتى ال سند لها فى 

 .  صحٌح الدٌن اإلسبلمً

 ل أٌضاـ، تعمٌنى تقوم على تموٌل وتدرٌب اإلرهابـدول التـلك الـأن تو

على تجنٌد الشباب فى تلك التنظٌمات اإلرهابٌة من خبلل وسابل 

 إعبلمها ومواقع إلكترونٌة تستخدمها كمنصات لنشر الفكر اإلرهابً

مإكدا أن الحرب التى تخوضها الدولة المصرٌة ضد اإلرهاب ستنجح 

فى ظل االستراتٌجٌة الشاملة التى وضعتها الدولة لحصار اإلرهاب 

   . والقضاء علٌه وقتبلعةوضرب جذوره

ومن هنا نناشد رجال الدٌن اإلسبلمً والمسٌحً بعدم ترك الشباب 

 الجماعات المتطرفة والقوة الرجعٌة وذلك بإستؽبلل فرٌسة للجهل 

بسرعة القٌام وذلك  ،حماس الشباب  مستؽلٌن فقرهم وجهلهم بدٌنهم 

بواجبهم الوطنً بكل همة وأن ٌتحركوا بصورة مكثفة وسرٌعة تتناسب 

 العصر بسبب التقدم السرٌع والمتواصل فى وسابل تداول  تطورات مع

 .المعلومات ووجود مواقع التواصل اإلجتماعى 

التواصل )فاآلفكار المتطرفة تنتشر وتتحرك بسرعة بسبب تلك المواقع 

  فإن أوزار المجتمع تنهار بسبب الخلل الثقافً ( وؼٌرها اإلجتماعى

والبد على الدولة المصرٌة أن تحكم  (الشباب  )الذي تربً علٌه 
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سٌطرتها على تلك المواقع والتى تدعوا إلى اإلرهاب وتحجبها عن 

 0صرىـى المـالتداول حفاظا على األمن القوم

  اطفــال  (اإلرهـابٌة الجمـاعات )وممـــا زاد مـــن جمـعهم فــً رابــعة 

الشوارع  والعاطلٌن  وإنتشار ظاهرة البطالة والنساء والشٌوخ والباعة 

الجابلٌن فقد تباٌنت أهدافهم مما صادؾ أهوابهم مابٌن الحصول علً 

  0جعل مادي مما ٌوزعون او اعاشة مما ٌقدموة اومبوي مما ٌوفروة

 ومن هنا نناشد الدولة المصرٌة بسرعة معالجة هذه الظاهرة            

لتفاقمها فى األونة األخٌرة والقضاء علٌها وبضرورة  (البطالة )

اإلهتمام بؤطفال الشوارع وبذل العناٌة البلزمة لتؤهٌلهم وإعدادهم لكى 

ٌنخرطوا داخل المجتمع واإلستفادة منهم كقوة بشرٌة منتجة فى 

الدولة  تقومَ  أن بمكانٍ  األهمٌة من فإنه األحوال؛ كلِّ  وفًالمجتمع  

ا واهتماماتها بهإالء جهودها المصرٌة بتركٌز ًٌّال  األطفال  صح

ا،وتؤهٌلهم نفسٌا بتعالم دٌنة ًٌّال  من ووجدانه،  بعقله اإلهتمام وٌجب وبدن

 المسموع اإلعبلم توجٌه مع كتابة، أو شفاهةًال  المتاحة السُبل كلِّ  خبلل

 ًِّ فل خٌر فٌه لما والمرب   هم جٌل المستقبلؾوُمسَتقبله  حاضره فً الطِّ

. اوالخطر الداهم 

بذلك سوؾ وعتماد علٌهم  إلهإالء األطفال شباب  المستقبل ٌمكن ا

جرام إلنحراؾ واإل السرقة وامنٌختفً الخطر الذي ٌسببه األطفال 

  ونقمتهم علً المجتمع ومنع المنظمات االرهابٌة من والتشرد



79 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 اآلخرٌن وهم أٌضا ٌقوموا  ة بل أنهم سوؾ ٌقومون بمساعداستقطابهم

 بشبابها وأطفالها وال ة متقدمةمنع تشرد األطفال وبذلك نصبح دولب

جرام واألمراض بل إلٌشوبها أي نوع من أنواع العنؾ والجهل وا

  0ستصبح دوله أكثر دول العالم تقدما

بدال من إجتذابهم وإستقطابهم بمعرفة الجماعات والتنظٌمات اإلرهابٌة 

وإنتشار ظاهرة اإلرهاب وذلك  بإدخال األفكار الشاذة والمتطرفة وفقا 

لفهمهم الؽٌر صحٌح لتعالٌم الدٌن اإلسبلمى السمحة وكؤداة لضرب 

  .الدولة المصرٌة 

وأن القضاء علً اإلرهاب ٌتم بالرقً بالثقافة والتنوٌر ورفع الحالة 

اإلجتماعٌة للمجتمع وتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة وتؽٌٌر الخطاب الدٌنً 

المتطرؾ الذي ٌفرخ إرهاب رؼم أنؾ المجتمع وتقدٌم إعبلم واعى 

ٌعالج الفكر والوعً وحل المشاكل اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة التً تشكل 

 .البٌبة الحاضنه لئلرهاب 

ْفسَ  َتْقُتلُوا َواَل " وقال هللا تعالً مَ  الَّتًِ النَّ ُ  َحرَّ
بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  هللاَّ

ا قُتِلَ  َوَمنْ  هِ  َجَعْلَنا َفَقدْ  َمْظلُومًال ٌِّ ا لَِولِ ُه َكاَن  ٌُْسِرؾْ  َفبَل  ُسْلَطانًال فًِ اْلَقْتِل إِنَّ

ا   قال اللة تعالً و (. 33)سوره االسراء . "َمْنُصورًال

 اَل ـَتاَب  أَؾَ ـوَن اْلكِ ـْم َتْتلُ ــُكْم َوأَْنتُ ـْوَن أَْنفُسَ ـبِرِّ َوَتْنسَ ـاَس بِالْ ـأََتؤُْمُروَن النَّ "

 وقال رسول هللا صلً هللا علٌه  وسلم. ﴾ٗٗ ﴿ سورة البقرة  "َتْعقِلُونَ  

  . "  كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"



80 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 لـٌواصــرات سـإامـذه المـــم هــدة رغـالـصرٌة خـدولة المـي الـقـستب

شعبها التحدي والصمود والصبرعلى اإلبتبلء وتحمل اآلزمات حابط صد 

لكل فكر إرهابً مدمرــ قصد من ذلك زعزعة أمن وإستقرار الببلد 

 وإذالل العباد وتوجٌه رسالة للخارج أن مصر ؼٌر مستقرة وؼٌر أمنة  

إن مصر لن تخذل أبدآ ولن تركع إال َّلل، فهً ذات ثوابت ال ٌعرفها إال 

من قرأ تارٌخها ، فلها أرضا فرٌدة و لها جٌش جسور من أبناء هذا 

الشعب ـ لٌسوا من المرتزقة ـ ٌدافعوا عن الوطن  والشعب و الذٌن قال 

إن فتحتم مصر فخذوا منها  "  صلى هللا علٌه وسلمعنهم الرسول ـ 

  .  " جندآ كثٌفآ فإنهم خٌر أجناد األرض

شرطه قوٌة تحمً الشعب و تدافع عنه فى الداخل ، وأن الجٌش ا وله

 ةوالشرطة من نسٌج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن ٌشربون من نٌل

 و ٌعٌشون وسط إخوانهم فبل ٌمكن زعزعتهم أو ةو ٌؤكلون من أرض

فهم من أبناء الشعب الواحد ، الدخول فٌما بٌنهم أو تفرقة صفوفهم 

الٌمكن تفرقتهم أو النٌل منهم باإلنشقاق والخصومات أو الصراعات 

الطابفٌة ـ وله تقالٌد صارمة أشد ما تكون الصرامة و له أحاسٌس 

  .فٌاضه رفٌعة متحدٌن وحدة وطنٌة واحدة

 اٌرلعامـ ٌن25ن ثوره ـد أٌام قلٌله مـعـوب (جمـاعة اإلخـوان )هم ـإال ان

ت جماعة اإلخوان  و سٌطرت هٌمن28/1/2011بالتحدٌد فً و 2011

على الثورة سالفة الذكر المسلمٌن ومناصرٌهم ومناوبٌهم وموالٌهم 
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 للشعب المصرى بالعٌش و الحرٌة والعدالة ةلتنتهً المطالبات السلمً

اإلجتماعٌة لتبدأ مرحلة من الحراك والقتل و تخرٌب البنٌة األساسٌة 

ذلك الٌوم سالؾ  عصرذلك بو  ، الممتلكات العامة و الخاصةمن  للدولة 

  البٌان وفى فترة زمنٌة التتعدى السوٌعات إحترق تسعون قسمآ للشرطة

زعزعة األمن وو تحولت الثورة السلمٌة لموجات عارمة من الفوضً 

و المظاهرات الدامٌة و المطالبات الفبوٌة لهدم مإسسات الدولة و كان 

لم ٌكن ٌحلم أكثر المتفابلٌن من جماعة اإلخوان وا، لهم ما أرادو

إلى كرسى تلك الجماعة سالفة الذكر المسلمٌن أن ٌصل أحد أعضاء 

  0حكم مصر

أحد  ٌناٌر، الحلم المستحٌل تحقق بالفعل، ووصل 25بعد ثورة اال انة و

فى آخر مسجونا الجماعة محمد مرسى إلى الحكم بعد أن كان أعضاء 

.  الربٌس األسبق محمد حسنى مبارك أٌام

   كم الببلد تحتـصري لحـعب المـ الش(جماعـة اإلخـوان  ) مـفوضهـقد ؾ

ستار الدٌن إال أنهم بممارستهم العنٌفه وعدم الخبرة والحنكة السٌاسٌة 

 فً أرض الوطن و  فى إدارة الدولة المصرٌة و إستعدادهم للتفرٌط

 ةتعاونهم مع اإلرهاب بل واإلفراج عن اإلرهابٌٌن و محاولتهم الدءوب

ٌن لهم  من ؼٌر المإهلٌن ممن ئاونلجمع السلطات للمقربٌن والم

 ٌتمتعون منهم بالسمع والطاعة للجماعة إلدارة الببلد وإقصاء األخرٌن 
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ها جماعة اإلخوان  فً توإستشعر الشعب المصرى بالموأمرة التً دبر

الخفاء لتفكٌك الدولة المصرٌة وهدم الحضارة اإلنسانٌة فإرتفع صوت 

علً وا الشعب المصري من أجل الحرٌة إستلهم روح الوطنٌة وسار

 لكل المإامرات وكسر حاجز مالدرب من أجل كل التحدٌات معلنآ رفضه

  ولم تدم لهم،الخوؾ وشعر المصرٌن بالعزة وقدرتهم على التؽٌر 

  محمد كثٌرا وسقط حكمهم بعد عام واحد لٌعود(جماعة اإلخوان )

 . ثانٌة  مرةمرسى إلى السجن

ٌخطا من ال ٌرى أن مصر تقود حربا حقٌقٌة على ما ٌمكن أن ٌوصؾ 

بؤنه إرهاب دولى منظم ، تدعمه دول أو جهات بعٌنها بقصد إضعاؾ 

دور مصر اإلقلٌمى وإفشال مساعٌها فى اإلنتقال لئلستقرار 

. والدٌمقراطٌة  والتقدم واالزدهار

 ي ــدة والتـديــها دول عتي  اطلقـة التـدويـة المـانًـرخة االنســالص ان

ة سلمٌا والتً لم هالدولة المصرٌة لنزع فتٌل المواجمع كانت تسعً 

جماعة اإلخوان المسلمٌن وؼٌرهم من الجماعات ٌستجٌب الٌها قٌادات 

الرشد والصواب ولفقدانهم النظر والبصٌرة المتشددة والموالٌة لهم  

حداث حالة من الجدل والبلبلة إل الدسابس من الباطل دسونوساروا ي

 ؼٌر عاببٌن بعواقب االحداث ؼٌر ملزمٌناألمنى واألخبلقى  نفبلت إلوا

ولم ٌراعوا اصول  النبوٌة والسنة الكرٌم  ما ورد بالقرآنومخالفٌن 



83 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

وأهوابهم  لخدمة مصالحهم  منهما وذلكالسلٌمالصحٌح وستنباط إلا

 . داخلٌة أو خارجٌةات سواء كانت ذات أجندالشخصٌة ومطامعهم 

إال أن األوراق والتحقٌقات وتحرٌات األمن الوطنى وإقرارات بعض 

المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة وتقارٌر المنظمات الحقوقٌة وتقرٌر 

لجنة تقصى الحقابق وتقارٌر قسم األدلة الجنابٌة ومعاٌنات النٌابة 

العامة لمسرح األحداث وتقارٌر اللجان الفنٌة لفحص اإلسطوانات 

المدمجة والفبلشات وتقارٌر الطب الشرعى والتقارٌر الطبٌة األخرى  

 ون وأخرونقد أعد المتهموكافة أدلة القضٌة الواردة بها كشفت بؤنه  

عدتهم وخطط مجابهتها وذلك لتنفٌذ مخططهم ون وأخرون توفوا مجهول

والتى تعتبرها – القضٌة الماثلة ه اإلرهابى  حٌث كانت وقابع هذ

أنها إحدي صور اإلستعداد – المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع 

والتجهٌز لمخططاتهم اإلرهابٌة فى بث الرعب فى نفوس المواطنٌن 

ٌَّة على إلأنه فً أعقاب تصاُعد اذلك والمصرٌٌن  حتجاجات الشعبِ

محمد مرسً فً حكم الببلد وحدوث زخم / سٌاسات الربٌس المعزول 

شعبً ٌنادي بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والمٌادٌن الربٌسٌة 

وعلً أثر ثورة  30/6/2013بالمحافظات المختلفة بالببلد ٌوم 

 التً إنتفض إلٌها المبلٌٌن من شعب 2013الثبلثون من شهر ٌونٌو 

 محمد مرسً لما / للمطالبة بعزل الربٌسهمصر العظٌم من كل طوابؾ

لمسوه فٌه من جنوح الفكر وجنوح اإلرادة وشطط فً إدارة الببلد التً 
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وإن قصرت مدتها إال أن أحداثها كانت جسام وخطبها كان جلبل وأمرها 

جد خطٌر حتً بلػ قدرا إستعصى فٌه علً صبر الصابرٌن ولم تفلح 

 شفاعة الشافعٌن فإستٌؤس الشعب مما آلت إلٌه األحوال وبات دوام همع

علً  الحاكم الذي اتخذ من  هالحال من المحال فتوافق علً ثورت

االسبلم شعار ومن الشرٌعة ستارآ فوعد بتطبٌقها ولٌتة علً الدرب 

سار األ انة ما لبث ان بلػ مآربة واعتلً منصة الحكم حتً ظن انة قد 

جاء وقت الحصاد وجنً الثمار فخرج علً الشعب بما ال عٌن رأت وال 

أذن سمعت وال خطر ببال بشر فؤمر بؤخراج من كانوا من شعبته من 

المسجونٌن وكرم من كانوا لربٌس الببلد سلفا بقاتلٌن واكد فً خطابه 

علً سبلمة الخاطفٌن قبل المخطوفٌن فؤوجس فً نفس الشعب منه 

خٌفة وشـهد علٌه اعـوجاج مـساره وبلػ مـن لدنه االعذار واٌقٌن انة 

  0ال ٌلتقً وربٌس الببلد علً قرار

فلما استٌؤسوا منة خلصوا نجٌآ ودعوا ربهم انهم مؽلوبون فانتصر 

واستنهضوا الجٌش لٌنجٌهم ممن كان علٌهم شقٌا فهب الجٌش قاببل 

من تظن انة كان علً عصٌآ وامهل الجمٌع اٌامآ معدودات لٌتداركوا 

امرهم وٌدركوا ان أجبل محتومآ ال بد آت فلما استحكم الشقاق لم ٌجد 

سبٌبل اال نصره الوطن ومن هم علٌهم بعزٌز من بطش حاكم اتخذ آلهة 

هواة وجماعتة وطن وسٌاسة ودٌن فكان بقاإه ؼٌر بعٌد وما لبث فً 

 0الحكم اال قلٌل



85 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 2013 /7/ 3 وعلً آثر ذلك اصدرت القوات المسلحة بٌانها بتارٌخ 

والذي اعلن فٌة قابدها العام انه قد  أن األوان ألن تنزل القوات 

المسلحة علً رؼبة الشعب المصري وتضطلع بدورها فً حماٌة الببلد 

لتجنبها وٌبلت الفتنة التً طلت برأسها فشقت الصؾ وعظمت الفرقة 

  0وكادت ان تجر الببلد الً جرفؤ هاوي

 م جماعة دورها خدمة المصالحـدولة بإعتبارهـي كٌان الـاظ علـوللحؾ

 0اإلستعمارٌة أنشؤت آلداء هذه الوظٌفة 

 30إال أن ٌلبً النداء  فً  (القوات المسلحة  )فؤبً جٌش الشعب 

  وإنحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء 2013ٌونٌو سنه 

 ، ةوتحكمه أفكار جماعته فؽابت الحٌدة عن كثٌر من قرارات إنتماءاته 

الشعب المصرى فى ثورته  وحماها  (القوات المسلحة  )وساند الجٌش 

 هدفهم هدم الحضارة اإلنسانٌه 0،أنها ضربة عمٌقة قسمت مخططاتهم

 وتقسٌم الببلد وتجزبة المنطقة ، إال أنها ثورة شعب حماها الجٌش

     0دة الحكمـن سـه وأبعدته عـاحت بعرشـأطؾ

 محمد مرسى هو مرشح حزب الحرٌة /وحٌث أن الربٌـس المعزول

والعدالة ذلك الحزب الذى خرج من عباءة اإلخوان المسلمٌن وتؤسس 

ط أنصارها ومإٌدوها ؼٌظاًال فخرجت تطالب اشستتحت لوابها فقد إ

 وسقوط 2013  ٌونٌو سنة30بشرعٌة الربٌس سالؾ الذكر بعد ثورة 

هذا اآلمر لم ٌنزل علٌهم بردآ وسبلمآ بعد أن وأن   ،حكم اإلخوان
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 ازلزلت الثورة عرش حكمهم بل إزداد سخطهم وإزدادت اآلوضاع سوء

بمعرفة جماعة ـ اإلخوان بسبب المعركه الشرسة والخبٌثة التً دارت 

فً محاوله لتصفٌة الثورة واإلنتقام من الشعب وموالٌهم ومناوبٌهم 

 التً قضت علً أمالهم 2013 ٌونٌو30المصري لقٌامه بثورة 

ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطنً  بمخططاتهم 

اإلرهابٌة التً لم تتوقؾ فخرجوا علً الشعب بوجههم القبٌح ٌكتظون 

الؽٌظ تملا صدورهم مرارة الهزٌمة وٌشهد حالهم بؤنهم ما خرجوا إآل 

إنقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم ٌجمعهم هدؾ ولٌثؤرون ، 

اإلستسبلم أو التسلٌم بإقصاء ربٌسهم على حد  واحد وعقٌدة أبٌة على

زعمهم طالما خاطبهم بؤنهم أهله وعشٌرته وبث الفرقة وظهر الشقاق 

بٌن أبناء الوطن الواحد وراح أنصاره ومإٌدٌه بالتعبٌرعن جام ؼضبهم 

فخرجوا مستعرضٌن القوة وعرضوا حٌاة المواطنٌن وسبلمتهم 

وأمبلكهم للخطر بقصد إحداث الرعب بٌنهم  وتروٌع األمنٌن العزل وبث 

الرعب فى نفوسهم وإشاعة الفوضى واإلخبلل بالسلم واألمن العام من 

خبلل إثارة أعمال الشؽب والعنؾ ضد المواطنٌن بهدؾ زعزعة 

اإلستقرار داخل الببلد بالفوضً العارمة إلظهار ضعؾ المإسسات 

 األمنٌة لئلٌحاء لوسابل اإلعبلم األجنبٌة بوجود حرب أهلٌة فً الببلد

 ولٌحكموا الشعب المصري بقوة السبلح  وتصدٌر هذا المشهد للخارج

إلستنزاؾ جهود المجتمع المصري بسبلح المظاهرات المسلحة  
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واإلؼتٌاالت إلحداث الفوضً بالببلد وتخرٌب الممتلكات العامة 

 . والخاصة بهدؾ إٌقاع العدٌد من المصابٌن والقتلً

  ٌر أنـرؼبته وأرادته  غـل – ـهن الرافضٌن لحكمـم– فإنتصر الشعب 

/ والمإٌدٌن للربٌس المعزول المصرٌة اآلالؾ من المناهضٌن للثورة 

والمنضمٌن لجماعة اإلخوان والموالٌن محمد مرسى والمناصرٌن 

المسلمٌن لم ٌروق لهم ذلك وإعتبروه إنقبلبا على الشرعٌة التً أتت 

 فلم ٌجدوا بدآ سوى اإلعتصام بالمٌادٌن بربٌسهم الً منصة الحكم

وجمع شتات عناصرها لٌعلنوا رفضهم للثورة سالفة البٌان وما وصفوه 

باإلنقبلب على الحكم وأنهم صامدون حتى إعادة الحاكم، وإتخذوا من 

مٌدان رابعة العدوٌة على وجه التحدٌد مركزاًال إعبلمٌاًال لبث أفكارهم 

ورسابلهم للداخل والخارج للتؤكٌد على عدم إستقرار األوضاع الشاذة 

وأنهم على درب المقاومة سابرون، عسى هللا أن ٌقضً أمراًال كان 

 .مفعوالًال 

فاق / إضطلع الربٌس األسبق ؾ اط باالتِّ ٌَّ محمد محمد ُمرسً عٌسً الع

وكذا بعض – مكتب اإلرشاد العام – مع قٌادات التنظٌم اإلخوانً 

سة الِرباسة  آنذاك  ُمساعدٌه من قٌادات وكواِدر التنظٌم العاملٌن بُمَإسَّ

علً إجهاض تلك الدعوات من ِخبلل حشد عناِصر التنظٌم بالقاِهرة و 

  بها الُمحافظات إلحكام سٌطرتهم علً المٌادٌن العامة والتجمهر

والمعلن التظاُهر فٌها من قَِبل جموع الشعب المصرى للحٌلولة دون 
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 بالتنظٌم اإلخوانً و بالفِعل قام مكتب اإلرشاد العام تنجاح تِلك الدعوا

ة  ٌَّ آنذاك بتكلٌؾ كواِدر التنظٌم بالمكاتِب اإلدارٌة بُمحافظات الُجمهوِر

فة األخرى من الموالٌن لقٌادات  بالتنسٌق مع بعض القُوي الُمَتطرِّ

 ٌناٌِر و الُمتحالفٌن معهم فً 25التنظٌم اإلخوانً فً أعقاب ثورة 

و الشورى أنذاك  لحشد عناِصرهم للتجمُهر الشعب إنتخابات مجلسً 

ٌَّة ومحٌطه  بدءاًال من ٌوم   و تموٌلهم 21/6/2013بمٌدان رابعة العدِو

 باألسلحة هم إمدادفضبلًال عن، و اإلنفاق علٌهم من وسابِل إعاشة و نقل 

ٌْضاء واألدوات التى  ٌَّة و الخرطوش و الذخٌرة واألسلحة الب الناِر

بهدؾ تروٌع وتخوٌؾ جموع تستخدم فى اإلعتداء على األشخاص 

الشعب المصرى وإرهابه واإلعتداء على الحرٌة الشخصٌة للمواطنٌن ، 

والحقوق والحرٌات العامة وإلقاء الرعب بٌن الناس لمنعهم من 

 .التظاهر السلمى قبل ممارسات النظام الحاكم أنذاك 

وفً خضم تلك األحداث الجسام شهد مٌدان رابعة العدوٌة بمدٌنة نصر 

وقابع االعتصام األبرز الذي ضم قٌادات جماعة اإلخوان – القاهرة – 

المسلمٌن وأنصارها من التٌارات الدٌنٌة المتشددة والذٌن حرصوا بل 

عتصام قابماًال وحذروا من انفراط عقده إلجاهدوا من أجل استمرار بقاء ا

لٌكون لهم بمثابة القبلة التً ٌلوذ إلٌها مناصرٌهم وأتباعهم والوجهة 

التً ٌقصدها كل من وجد فً نفسه تجاههم مٌل أو هوى، واتخذوا من 

جمعهم هذا بنٌاناًال ٌشد بعضه بعضاًال، فؤصبح لهم كالحصن الحصٌن 
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والمقر اآلمن ومنارة اإلرشاد والتوجٌه التً ٌبثوا منها رسابلهم للداخل 

والخارج وتصدٌر ما ٌعن لهم من صور وأحداث تتفق ومصالحهم 

وتخدم قضٌتهم، وكان ذلك من خبلل منبر إعبلمً أنشًء بالمٌدان 

 .ووصؾ بؤنه المنصة الربٌسٌة

تلك المنصة التً كانت محط أنظار واهتمام وسابل اإلعبلم كافة لنقل 

أحداثها وفعالٌاتها بحسبان أنها تمثل لسان حال الجماعة التً تعكس 

رإٌتها وموقفها من األحداث وما ٌنبؽً علٌها أو تنتوي فعله، كما كانت 

صوتها النافذ إلى قلوب وعقول أنصارها ومإٌدٌها تحمل إلٌهم خارطة 

الطرٌق ومنهجٌة العمل لمجابهة ما أسموه باالنقبلب العسكري نحو 

إعادة الربٌس المعزول إلى سدة الحكم، فما كان ٌصدر عنها محض 

أهواء أو شتات كلمات أو خطاب عشوابً لمتحدث ٌملك من األمور 

زمامها، بل هو الرأي المجمع علٌه والفكر الذي عقدوا العزم على 

تصدٌره وفق إطار ٌتفق ومنهج الجماعة فً إدارة أزمتها، فما كان 

لٌعتلً تلك المنصة سوى قٌادات جماعة اإلخوان ومرشدها وشخصٌات 

ورموز لها قدرها وقدرتها على التؤثٌر فً نفوس المعتصمٌن 

 .والمناصرٌن بما ٌخدم مصالح الجماعة فً ضوء ما تم االتفاق علٌه

لذا فقد انتهجت جمٌعها نهجاًال واحداًال حرصت فٌه على استثارة مشاعرهم 

وتحفٌز عقٌدتهم وتهٌٌج الرأي العام وخلق حالة من التوحد الفكري 

تجاه القابمٌن بإقصاء الربٌس  المبنً على ؼرس الضؽٌنة فً صدورهم
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وكذا المطالبٌن بهذا اإلقصاء بؤنهم قد اجترإا على الشرعٌة فهم الخونة 

والكفرة ومنهم من شبههم بؤهل قرٌش وصوروا لهم الحدث بؤنه معركة 

وطالبوهم بالجهاد ضد أعدابهم من أبناء الوطن الواحد، وبٌنوا لهم 

فضل الشهادة ومنزلة الشهٌد عند هللا بل وأحثوهم علٌها 

واستصرخوهم للنزول إلى الشوارع والمٌادٌن والخروج بمسٌرات من 

 . علً حد زعمهمالمساجد إلعادة الشرعٌة المسلوبة

(  الرابع عشر وحتىمن األول المتهمون )وقد استؽل قٌادات اإلخوان 

استؽلوا عصبتهم وتوحدهم بالمٌدان، ٌجمعهم هدؾ واحد وتحركهم 

ؼاٌة واحدة ٌتدبرون من أجلها أمرهم وٌتبادلون بشؤنها أفكارهم 

للوقوؾ على رأي جامع بٌنهم، فؤلفوا من جمعهم هذا عصابة تهدؾ 

 . إلى مهاجمة طابفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسبلح

جماعة اإلخوان المسلمٌن قٌادات وتؤكٌداًال على ذلك وتفعٌبلًال له فقد دبرت 

تجمهراًال داخل نطاق المتهمٌن وأنصارها من التٌارات الدٌنٌة المتشددة 

لتنفٌذ أؼراض إرهابٌة تهدؾ إلى قطع وتعطٌل وسابل رابعة العدوٌة 

النقل العامة وإصابته بالشلل المروري التام وإشاعة الفوضى واإلخبلل 

بالسلم واألمن العام من خبلل إثارة أعمال الشؽب والعنؾ ضد 

المواطنٌن بهدؾ زعزعة االستقرار داخل الدولة وإظهار ضعؾ 

المإسسات األمنٌة والنظام الحاكم بعدم قدرته على السٌطرة على مقالٌد 
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الدولة وعجزه عن إدارة الفترة االنتقالٌة وتصدٌر هذا المشهد دولٌاًال 

 .للخارج من بعد تصوٌر أن الفوضى العارمة تجتاح الببلد

ونفاذاًال لذلك المخطط وفً ؼضون الفترة من الحادي والعشرٌن من 

شهر ٌونٌومن العام الثالث عشر بعد األلفٌن مٌبلدٌة وحتى الرابع عشر 

ر المتهمون من األول حتى الخامس  من شهر أؼسطس من ذات العام َدبَّ

ٌَّة والشوارع المتاخمة له جعل السلم  عشر تجمهراًال بمٌدان رابعة العدِو

واألمن العام فً خطر ، وألؾ المتهمون من األول حتى الرابع عشر 

  وقد من جموع المتجمهرٌن (العصابة ) وإنضموا إلٌهم  مسلحةعصابة

باقى المتهمٌن وأخرٌن و )زاد جمعهم من اطفال الشوارع والعاطلٌن 

  بمٌدان رابعة العدوٌة ومحٌطه عصابة (مجهولٌن وأخرٌن توفوا

قاطنى ومرتادى محٌط مٌدان رابعة  ) مسلحة هاجمت طابفة من السكان

 وقاومت بالسبلح رجال السلطة العامة ، وكان الؽرض من (العدوٌة 

هذا التجمهر ومن تؤلٌفهم لهذه العصابة المسلحة التروٌع والتخوٌؾ 

وإلقاء الرعب بٌن الناس وتعرٌض حٌاتهم وحرٌاتهم وأمنهم للخطر 

وإرتكاب جرابم اإلعتداء علً أشخاص وأموال من ٌرتاد محٌط 

تجمهرهم أوٌخترقه من المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً وأفكارهم 

ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والقتل العمد مع سبق اإلصرار 

والترصد والشروع فٌه والتخرٌب واإلتبلؾ العمدي للمبانً واألمبلك 

العامة وإحتبللها بالقوة ، وقطع الطرق وتعمد تعطٌل سٌر وسابل النقل 
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البرٌة وتعرٌض سبلمتها للخطر وتقٌٌد حركة المواطنٌن وحرمانهم من 

حرٌة التنقل والتؤثٌر علً السلطات العامة فً أعمالها بهدؾ مناهضة 

وصدور البٌان الذى توافقت القوى الوطنٌة علٌه  ٌونٌة 30ثورة 

وتؽٌٌر خارطة الطرٌق التً أجمع الشعب المصري 2013 /3/7بتارٌخ 

محمد مرسى المنتمى لجماعة / والتى انتهت بعزل الربٌس علٌها 

قلب وتؽٌٌر الُنظم األساسٌة للدولة لعودة ذلك ل ، واإلخوان المسلمٌن

 إلى سدة الحكم وتقسٌم الشعب محمد مرسى/ الربٌس المعزول 

 30المصرى من خبلل خلق حالة مابٌن مإٌدٌن ورافضٌن لثورة 

   وكان ذلك بإستخدام القوة والعنؾ حال كون المتجمهرٌن2013ٌونٌو

مدججٌن بؤسلحة نارٌة وأخري بٌضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل 

فً اإلعتداء على األشخاص ، وذلك بؤن بثوا فً أنفس المتجمهرٌن  

فكرتهم وحرضوهم علٌها ورسموا لهم مخططات تنفٌذه والتً وافقهم 

 .علٌها سالفى الذكر ، فؤمدوهم بالعتاد المادي والعٌنً البلزم إلنفاذها 

  المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفواوحٌث أن المتجمهرٌن من

ا من خبلل التعلٌمات  قد جمعهم وحدة الؽرض المعلوم لدٌهم جمٌعًال

 وقد شهد على (قٌادتهم) هموالتكلٌفات التً صدرت إلٌهم من قبل بعض

 بمٌدان رابعة  متجمهر تقرٌبا ة أالؾتوافر ركن العلم لدٌهم تجمعهم لعد

وأنهم قد عقدوا العزم على تنفٌذ ؼرضهم المتفق علٌه العدوٌة ومحٌطه 

ؼٌر عاببٌن بما عسى أن ٌتحقق من جرابم محتملة من جراء فعلهم 
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الذي إستعدوا له بالسبلح والعتاد، وهو ما ٌكشؾ عن علمهم بالؽرض 

 .وقبولهم لتبعاته

المتواجدٌن بإعتصام رابعة )وناشدت الدولة المصرٌة المتجمهرٌن 

مراراًال وتكراراًال من خبلل وسابل اإلعبلم فى مراحلها األولى  (العدوٌة 

بإنهاء تجمهرهم المسلح إال أنهم أبوا ، واستمرت جماعة اإلخوان فى 

تصعٌد ممارساتها ضد إرادة الشعب المصرى بؤن كلؾ المتهمون من 

قٌادات تنظٌم جماعة اإلخوان ُمَدبِّري هذا - األول حتى الرابِع عشر 

ٌَّة ومحٌطه - التجمهر  فً ُمحاولة ، بزٌادة الحشد فى مٌدان رابعة العدِو

منهم والُمشاركٌن فً ذلك التجمهر الضؽط على أجهزة الدولة إلعادة 

ومن خبلل توِسعة ، إلى سدة الحكم محمد مرسى / المعزول الربٌس 

 وؼلق كافَّة الُطُرق الُمإدٌة إلى  بمٌدان رابعة العدوٌة نِطاق التجمهر

ٌَّة من الجهات األربع الُمإدٌة إلٌه وذلك   قام عدد كما مسجد رابعة العدو

من قٌادات التنظٌم اإلخوانً وبعض التٌارات اإلسبلمٌة الموالٌة لها 

بعقد عدة اجتماعات سرٌة بإحدى الؽرؾ المؽلقة الملحقة بمسجد رابعة 

ٌَّة تم خبللها ا تشكٌل لجان أمنٌة أطلقوا علٌها تفاق على إلالَعَدِو

 حٌث قاموا مجموعات الَرْدع من بعض عناصر التنظٌم اإلخوانً

أسلحة – أسلحة نارٌة " بإمدادهم باألدوات البلزمة للقٌام بعملهم 

" صواعق كهربابٌة – خوذ – دروع حدٌدٌة – عصى – بٌضاء 

شتباه فً أوساط إلباإلضافة للتموٌل المالً لهم وتكلٌفهم بتوسٌع دابرة ا
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 لضبط العناصر (إعتصام رابعة العدوٌة  )المترددٌن على مقر التجمهر

د مرسً تحت دعوة / التً ٌشتبه فً عدم والبها للربٌس المعزول  ُمَحمَّ

خشٌتهم من انضمام عناصرؼٌر مرؼوب فٌها أو أفراد تابعٌن للجٌش 

أو الشرطة أو وسابل اإلعبلم المناهضة للتوجهات اإلخوانٌة 

ستجواب هإالء العناصر وممارسة إلواحتجازهم بؤماكن تم تخصٌصها 

 .علٌهم  التعذٌب البدنً

وأن المتهمٌن جمٌعا عدا الثانى عشر وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

ولوحوا بالعنؾ إشتركوا فى هذا التجمهر و إستعرضوا القوة 

ضد المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً وأفكارهم ومعتقداتهم  وإستخدموهما

ة المتاخم لتجمهرهم ،  ٌَّ دان رابعة الَعَدِو ٌْ من قاطنً ومرتادي محٌط َم

وضباط وأفراد قوات الشرطة وكان ذلك بقصد التروٌع والتخوٌؾ 

وإلحاق األذى المادي والمعنوي واإلضرار بالممتلكات العامة ، ومقاومة 

السلطات والتؤثٌر علٌها فً أداء أعمالها ، وتعطٌل تنفٌذ القوانٌن 

ة  ٌَّ دان رابعة الَعَدِو ٌْ واألوامر  واجبة التنفٌذ بؤن إحتشدوا بمحٌط َم

مدججٌن بؤسلحة نارٌة وبٌضاء وأدوات مما تستعمل فى االعتداء على 

أسلحة نارٌة مششخنة و ؼٌر مششخنة ، زجاجات حارقة  )األشخاص 

ومفرقعات ،   (، حجارة ، عصى ، سكاكٌن ، وخنجر" مولوتوؾ "

وقطعوا جمٌع الطرق والمحاور المإدٌة إلى المٌدان آنؾ البٌان بتشٌٌد 

ارات وقطع من الحجارة  ٌَّ الُحصون والمتارٌس ووضع إطارات الس
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إنتزعوها من أرصفة الطرق العامة على ُحدود أطراؾ ُمحٌط تجمُهرهم 

وتحصنوا خلفها وكونوا فٌما بٌنهم مجموعات مسلحة أسند إلٌها 

اعتراض طرٌق أٌاًال من المواطنٌن الراؼبٌن فً سلوك تلك المحاور 

وحرمانهم من حرٌاتهم فً التنقل واإلعتداء علٌهم جسدٌاًال وإزهاق 

 وأفراد محمد عبد الحى حسٌن الفرماوى / قٌام المتهمو .أروحهم

بتلك من قبل تلك القٌادات عناصر مجموعات الردع التً تم تكلٌفها 

أحمد ،   مصطفى عبد الحً حسٌن الفرماوي  المتهمٌن المهام وهم

د  د محمود علً ، هٌثم سٌد العربً محمود ، فاروق كامل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

د عطٌة ، زناتً  د رشوان ، عبد العظٌم إبراهٌم ُمَحمَّ إسماعٌل ُمَحمَّ

د  سالفة الذكر وقد أسفرت عن ممارسات أفراد مجموعات الردع – ُمَحمَّ

إلً حدوث حاالت وفاة لبعض المحتجزٌن باإلضافة إلى العدٌد من 

" قطع لؤلصابع – كدمات – جروح – كسور " اإلصابات عبارة عن 

ي على وذلك بقٌامهم ب، وؼٌرها من آثار التعذٌب  المجنً علٌهم التعدِّ

م  د الدٌب / الُمَقدِّ د علٌوة ُمَحمَّ ل ، ُمَحمَّ كرٌم عماد عبد / و الُمبلِزم أوَّ

و محمود السٌد ، و هانً صالِح أحمد محمد خلٌفة ، الحلٌم حسن 

و أحمد رضا خلٌل ، وعبد النبً عبد الفتاح امبابً الطحان ، محمود 

د فتحً مقبول احمد ، إبراهٌم السوسً  و حسن عبد الوهاب ، و ُمَحمَّ

د سٌد علً ، و شهاب الدٌن عبد الرازق ، أحمد سبلمة  ، و مستور ُمَحمَّ

د كمال شفٌق أحمد  د ، و احمد فتوح أحمد زقزوق ، وُمَحمَّ وهٌثم ُمَحمَّ
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إسبلم علً عبد الحفٌظ مرسً ، وسلمان حلمً سلمان سلمان ، محمود 

د،  أحمد عبد ، ورمضان عماد رمضان خلٌفة ، و علً جابر نظٌم ُمَحمَّ

ان ، وٌاسر أحمد عبدالباسط  بؤن قبضوا علٌهم – العزٌز حسَّ

واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصٌن بذلك وفً ؼٌر األحوال 

التً تصرح بها القوانٌن واللوابح بؤن استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم 

و داِخل ُمحٌطه وإقتادوهم عنوة إلى داخل ُؼَرؾ و ِخٌام أعدوها 

وأوسعوهم ضرباَ وتعذٌباًال ، إلحتجاز المواطنٌن داِخل محٌط تجمهرهم 

دي و األرُجل واألدوات و األسلحة البٌضاء والصواٌعق  ٌْ بدنٌاًال باأل

ة التً أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض ُمحدثٌن إصاباتهم الموصوفة  ٌَّ الكهُربابِ

ة الُمرفقة ٌَّ  باألوراق، وتمكنوا بتلك الوسٌلة القسرٌة من بالتقارٌر الِطبِّ

ٚاإلعز١الء ػٍٝ إٌّمٛالد اٌخبفخ ثُٙ ٚاٌٍّّٛوخ ٌُٙ شل مقاومتهم 

. ؽبي وُٛٔٙ أوضش ِٓ ؽخق١ٓ ؽب١ٍِٓ ألعٍؾخ ظب٘شح 

ٌاسر أحمد عبد الباسط / التقرٌر الِطبًِّ الخاص المجنً علٌه وثبت ب

ٌَّة رقم  الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35122بالَقِض

 ثابِت به أنه ٌعانً من سحجات بالصدر من األمام –باألوراق لئلرتباط 

وكدمات بالكتفٌن والعضد األٌسر وسحجات عند الرسؽٌن وكدمة بالقرب 

من العٌن الٌسرى وكدمات بالقدمٌن ومدة العبلج أقل من إحدى 

محمود / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه كما ثبت ب .وعشرٌن ٌوماًال 

ٌَّة رقم   جنح 2013 لسنة 31236السٌد محمود عبد المولى بالَقِض
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ٌُعانً من - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول  ه  ثابِت به أنَّ

 .اشتباه ما بعد االرتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم 

د محم/ رٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه ـالتقبكمـا ثبت   ودـهٌثم ُمَحمَّ

ٌَّة سالِؾ الِذكر  ٌُعانً من كسر بؤحد عظمتً بذات القِض ه  ثابِت به أنَّ

 .الساق األٌمن 

د فتحً مقبول فً / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه كما ثبت ب ُمَحمَّ

ٌَّة رقم  الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 14395الَقِض

ٌُعانً من كدمات بالكتؾ األٌمن –باألوراق لئلرتباط  ه   ثابِت به أنَّ

والكتؾ األٌسر والظهر وكدمات بالذراعٌن األٌمن واألٌسر والرجل 

  .الٌمنى والٌسرى

كرٌم عماد عبد الحلٌم / التقرٌر الِطبًِّ الخاص المجنً علٌه كما ثبت ب

ٌَّة رقم  الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31016بالَقِض

ٌُعانً من اشتباه ما بعد االرتجاج وكذا –باألوراق لئلرتباط  ه   ثابِت به أنَّ

تبٌن وجود كدمات وسحجات بالوجه والجسم وجرحٌن طعنٌٌن ؼٌر 

نافذٌن بالجانب األٌسر بؤسفل الظهر وجرح قطعً بالجبهة الخلفٌة من 

 . فروه الرأس 

شهاب الدٌن عبد / التقرٌر الِطبًِّ الخاص المجنً علٌه كما ثبت ب

ٌَّة رقم - الرازق   -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31150بالَقِض

 ثابِت به أنه ٌعانً من سحجة أسفل -الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط 
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األنؾ من الناحٌة الٌمنى وكدمة أمام األذن من الناحٌة الٌمنى وكدمة 

بالذراع األٌمن من الخلؾ وسحجات بالرقبة من الخلؾ من الناحٌة 

ٌُسرى وكدمة بالركبة الٌمنى  ومدة ، الٌسرى وسحجة بالركبة ال

 .عبلجه أقل من واحد وعشرٌن ٌوماًال 

/ تقرٌر مصلحة الطب الشرعً الخاص بالمجنً علٌه كما ثبت ب

ٌَّة رقم  د سٌد علً بالَقِض  جنح 2013 لسنة 31166مستور ُمَحمَّ

أن اإلصابات ثابِت به - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

المشاهدة بالمجنً علٌه سالؾ الذكر هً إصابات رضٌة حدثت من 

المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أٌاًال كان نوعها وهً جابزة الحدوث 

 .من مثل التصوٌر وفً تارٌخ معاصر للواقعة 

د كمال شفٌق / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه كما ثبت ب ُمَحمَّ

ٌَّة رقم  -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 32960أحمد  بالَقِض

ثابِت به أنه ٌعانً من كدمة شدٌدة بالعٌن - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط 

كما أُرفِق باألوراق تقرٌر ، الٌمنى وجرح قطعً بالحاجب األٌمن 

مصلحة الطب الشرعً الخاص بالمجنً علٌه سالِؾ الِذكر بذات 

ٌَّة  أن إصابته كانت فً األصل ذات طبٌعة رضٌة ثابِت به القِض

احتكاكٌة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضه بعضها 

خشن السطح أٌاًال كان نوعها وٌجوز حدوث تلك اإلصابات وفق 
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التصوٌر المعطً لها على لسان المجنً علٌه وفً التارٌخ المعطً 

 .للواقعة باألوراق 

رمضان عماد / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه كما ثبت ب

ٌَّة رقم   جنح مدٌنة نصر 2013 لسنة 34514رمضان خلٌفة بالَقِض

 ثابِت به أنه ٌعانً من كدمات -الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - أول 

وسحجات بالظهر والفخذٌن وكدمات بالٌد الٌسرى وبالساعد األٌمن 

 .ومدة عبلجه أقل من واحد وعشرون ٌوما 

 أحمد فتُّوح أحمد/ اص بالمجنً علٌه ـالخي ـتقرٌر الِطبِّ ـالكمـا ثبت ب

ة ثابِت به  ٌَّ ن مرزوق بذات القِض ٌْ دة بالِذراَع ٌُعانً من ُكسور ُمَتَعدِّ ه  أنَّ

ن  ٌْ سر ، والساَق ٌْ من واأل ٌْ ن األ ٌْ ًْ الساِعد ، مع كسر مفتوح بعظمت

ٌُسرى  ٌُمنى و ال ن ال ٌْ ًْ الساق  .وكسر مفتوح بعظمت

 المـتهمٌن)ولــم ٌنتهى الحال بـل إقتـرنت بـهـا وإرتبطـت بــها أنـهم 

فى   (جمٌعا عدا المتهم الثانى عشر وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا

فرٌد شوقً / المجنً علٌه قتلوا ذات المكان والزمان سالفى البٌان 

فإاد عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم 

وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد 

محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون 

من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا 

من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء إختصت 
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باإلطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم متربصٌن 

بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌه  حتى أوسعوه ضرباًال 

وتعذٌباًال بؤماكن متفرقة من جسده باألسلحة البٌضاء التً أعّدت سلفاًال 

لهذا الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق روحه  فؤحدثوا به اإلصابات 

 .المبٌنة  بتقرٌر الصفة التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاته 

ة الخاص بالمجنً علٌه المتوفً إلى وثبت ب ٌَّ تقرٌر الِصفة التشرٌِح

ٌَّة رقم / رحمة هللا   2013 لسنة 14395فرٌد شوقً فإاد فً الَقِض

 ثابِت به أن –الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

اإلصابات الُمشاهدة الموصوفة بُعموم الُجثة من الكدمات و الكدمات 

ٌَّة  ٌَّة حٌِو ٌَّة إحتِكاِك ٌَّة و َرضِّ جة هً إصابات ذات طبٌعة َرضِّ الُمَتَسحِّ

ة  بعض منه ، حدٌثة حدثت من الُمصادمة بِجسم أو أجسام صلبة راضَّ

وتِلك اإلصابات جسٌمة و كافٌِة ، َخِشن محدود الَسطح أيًال كان نوعه 

ة الحدٌثة ، إلحداث الوفاة  ٌَّ ِو ٌَ و تعزي الوفاة إلى اإلصابات الرضٌة الح

بمعظم عموم الجثة لما أحدثته من نزٌؾ دموي إصابً ؼزٌر 

باألنسجة الرخوة والعضبلت وكسور باألضبلع جهة الٌمٌن وما نتج 

عن ذلك من حدوث صدمة نزفٌه ؼٌر مرتجعة وهبوط حاد بالدورتٌن 

 وإقترنت .الدموٌة والتنفسٌة أدى للوفاة وتوجد بها شبهة جنابٌة

بجناٌة القتل العمد آنفة البٌان  وتلتها أنهم فً ذات الزمان والمكان 

و ، عمرو نجدي كامل علً سمك / المجنً علٌهما سالفً الذكر قتلوا 
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أحمد حسن محمد قمر الدٌن  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن 

بٌتوا النٌة وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من 

المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون 

سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة 

وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة 

النارٌة والبٌضاء إختصت باالطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب 

من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌهما  

حتً أوسعوهما ضرباًال وتعذٌباًال بؤماكن متفرقة من جسدهما باألسلحة 

البٌضاء التً أعّدت سلفاًال لهذا الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق 

روحهما  فؤحدثوا بهما اإلصابات الموصوفة  بتقرٌرى الصفة 

. التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاتهما 

ة الخاص بالمجنً علٌه المتوفً إلى وثبت ب ٌَّ تقرٌر الِصفة التشرٌِح

ٌَّة رقم / رحمة هللا   15120عمرو نجدي كامل علً سمك فً الَقِض

– الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  إداري مدٌنة نصر أول 2013لسنة 

عدة ، ثابت به أن جثة المجنً علٌه بها آثار إصابٌة حدٌثة عبارة عن 

كدمات بلون بنفسجً مزرق بعض منها ؼٌر منتظم الشكل واألخر 

شرٌطً مزدوج بعض منه مستقٌم واألخر ملتؾ واقعٌن ومنتشرٌن 

بالصدر والبطن ومعظم الطرفٌن العلوٌٌن والطرفٌن السفلٌٌن وأجزاء 

وكدمات متسحجة ، من الظهر واآللٌتٌن ومتداخلة مع بعضها البعض 
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ملتفة حول الرسؽٌن األٌمن واألٌسر وأسفل الساعدٌن وملتفة حول 

على ؼرار ما ٌتخلؾ عن " الكاحلٌن األٌمن واألٌسر أسفل الساقٌن 

وبضعة كدمات متسحجة ، " آثار التقٌٌد والتكبٌل لؤلٌدي واألرجل 

واقعة ومنتشرة بؤعلى صٌوان األذن الٌمنى وأعلى الحاجب األٌمن 

و ، وحول العٌن الٌمنى والشفة السفلى والوجنة الٌمنى والخد األٌسر 

كذا خلع حدٌث بالظافر لئلصبع األكبر بالقدم الٌمنى ٌظهر أسفله 

، " على ؼرار ما ٌتخلؾ عن آثار التعذٌب " األنسجة الرخوة مدممة 

وان تلك اإلصابات بعضها ذات طبٌعة رضٌة ورضٌة احتكاكٌة حٌوٌة 

حدٌثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه بعض منها 

خشن السطح والحدود أٌاًال كان نوعها وبعضها ذات طبٌعة رضٌة 

احتكاكٌة حٌوٌة حدٌثة حدثت من المصادمة واالحتكاك بجسم أو 

أجسام صلبه خشنة السطح ملتفة حول رسؽً الٌدٌن والقدمٌن أٌاًال كان 

نوعها وهً على ؼرار ما ٌتخلؾ عن التقٌٌد والتكبٌل لؤلٌدي واألرجل 

وان جمٌع اإلصابات بعموم الجثة هً آثار إصابٌة تشٌر إلى التعدي 

وبتشرٌح الجثة تبٌن ، على المجنً علٌه بالضرب والتقٌٌد والتعذٌب 

وجود كسر شرخً محاطاًال بإنسكابات دموٌة بؤعلى عظمة القص عند 

مستوى الضلع الثانً مع وجود كدمات بالربتٌن ونزٌؾ بالتجوٌؾ 

وتعزى وفاة المجنً ، الصدري على الجهتٌن ٌقدر بحوالً نصؾ متر 

ة الحدٌثة بعموم الجثة لما  ٌَّ ِو ٌَ علٌه إلى تلك اإلصابات الرضٌة الح
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أحدثته من كسر شرخً بعظمة القص وتكدمات بالربتٌن ونزٌؾ 

بالتجوٌؾ الصدري وأنزفة دموٌة باألنسجة الرخوة والعضبلت بمعظم 

الجثة أدت إلى حدوث نزٌؾ دموي إصابً ؼزٌر وحدوث صدمة نزفٌه 

  .ؼٌر مرتجعة أدت للوفاة

ة الخاص بالمجنكما ثبت ب ٌَّ  يـتوؾـه المـي علًـتقرٌر الِصفة التشرٌِح

 لسنة 14688أحمد حسن قمر الدٌن فً القضٌة رقم / إلى رحمة هللا 

 ثابِت به –الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  إداري مدٌنة نصر أول 2013

أن الكدمات المتسحجة والكدمات الُمشاهدة بعموم الُجثَّة هً إصابات 

ٌَّة  ٌَّة إحتِكاِك ٌَّة حدث ُكلًال منها من الُمصادمة و اإلحتِكاك ، رضِّ و رضِّ

و كذا ، بِجسم أو أجسام صلبة بعضها خِشن السطح أيًال كان نوعها 

ن الموصوفة هً إصابات  ٌْ ة الُمشاهدة حْول الُرسؽ ٌَّ اآلثار اإلصابِ

ٌُشاهد من آثار التقٌٌد  ٌَّة على ِؼرار ما  ٌَّة إحتِكاِك و كذا الجروح ، رضِّ

ٌَّة  ٌَّة و َطعنِ الُمشاهدة بالحوض واألطراؾ الموصوفة هً إصابات قطِع

ٌَّة حدٌثة حدث ُكلًال منها من الُمصادمة و اإلحتِكاك بِجسم أو أجسام  حٌِو

ة و طرؾ ُمَدبَّب أيًال كان نوعها  و تعزي الوفاة ، صلبة ذات حافَّة حادَّ

ٌَّة و بُعموم الُجثَّة و ما أحدثته من  ٌَّة والَقطِع ٌَّة و الَطعنِ لئلصابات الَرِض

ة بالساِعد  ٌِّ ة الربٌس ٌَّ ُكسور بِعظام األطراؾ و قطع األْوِعٌة الَدَمِو

ٌُسرى  ونزٌؾ  ٌُمنى و ال من والساق ال ٌْ سر و األ ٌْ ٌَّة ، األ وصدمة َنْزفِ

ر ُمرَتَجعة  ٌْ  .َؼ
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المتهمٌن عدا المتهم الثانى عشر  وأخرٌن  )أٌضا شرعوا كما 

مصطفى أحمد / فً قتل المجنً علٌه (مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

عبدالنبى محمد عمداًال مع سبق اإلصرار بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم 

وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد 

محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة 

وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم 

وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء 

إختصت باالطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم 

متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌه حتى باؼته 

مجهوالًال من بٌنهم  بإطبلق عٌاراًال نارٌاًال  صوبه قاصداًال إزهاق روحه 

فحدثت  إصاباته الموصوفة بالتقرٌر الطبى الشرعى المرفق  ، وقد 

خاب أثر جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركته بالعبلج  

  .حال كون المجنى علٌه لم ٌبلػ من العمر ثمانٌة عشر عاماًال 

/ تقرٌر مصلحة الطب الشرعً الخاص بالمجنً علٌه الطفل وثبت ب

ٌَّة رقم   جنح 2013 لسنة 35677مصطفى احمد عبد النبً  بالَقِض

أن إصابته ثابِت به – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

بالٌد الٌمنى كانت فً األصل ذات طبٌعة نارٌة حدثت من عٌار ناري 

معمر بمقذوؾ مفرد ٌتعذر تحدٌد عٌاره أو عٌار السبلح المطلق منه 

أدت إلى بتر كامل إلصبع الخنصر والبنصر ونصؾ المشطٌتان 
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المقاببلن لهما وبتر بالسبلمٌة الطرفٌة إلصبع الوسطى ووجود كسر 

ملتحم بوضع مقبول بٌن المشطٌة والسبلمٌة القرٌبة إلصبعً 

الوسطى والسبابة وفً تارٌخ معاصر للتارٌخ الوارد باألوراق وقد 

 0تخلؾ لدى المجنً علٌه الطفل عاهة مستدٌمة 

حٌث سالفة البٌان  مجموعة الردع وتم ضبط بعض من المتهمٌن  من 

د محمود علً زناتً / أن المتهمان  د ، ُمَحمَّ عبد العظٌم إبراهٌم ُمَحمَّ

 على ذمة القضٌة رقم 25/7/2014 بتارٌخ اعطٌة تم ضبطهم

  . جنح مصر الجدٌدة الُمرفقة باألوراق لئلرتباط2013 لسنة 9585

د عبد الحً حسٌن الفرماوي / وباقً المتهمٌن  مصطفى عبد ، ُمَحمَّ

د ، الحً حسٌن الفرماوي  هٌثم سٌد العربً ، أحمد فاروق كامل ُمَحمَّ

 جنح 2013 لسنة 3632محمود تم ضبطهم على ذمة القضٌة رقم 

  . الُمرفقة باألوراق لئلرتباط15/7/2013القاهرة الجدٌدة أول بتارٌخ 

المتهمٌن عدا المتهم الثانى عشر  وأخرٌن  ) قٌام المتجمهرٌن وكذلك

إعاقة حركة قاطنً الِمنطقة وإحتبلل  ب(مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

ٌَّة وسرقة ، المساحات بٌن العقارات وداخلها وأمام الُشقق السكن

ة بُمحٌط التجمهر من مٌاه وصرؾ  وإتبلؾ جمٌع مرافق الُطُرق العامَّ

ً وإستؽبللها إلعاشة الُمتجمهرٌن  اإلعتداء علً أشخاص و، ِصحِّ

وأموال من ٌرتاد محٌطه أوٌخترقه من المواطنٌن المعارضٌن 

إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم ومواالة تروٌع جموع 
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الشعب المصرى والقتل العمدى والشروع فٌه واإلحتجاز القسرى 

لمن ٌعارضهم من تكسٌر األذُرع واألرُجل المصاحب بتعذٌبات بدنٌة و

ار الكهربابً المواطنٌن فى آرابهم السٌاسٌة ٌَّ قة الت  وقاموا بسرَّ

ٌَّة إلستخدامها فً  ٌَّة من مولِّدات كهرباب واإلستعانة بؤدوات خارج

كما أقاموا المتارٌس والموانع والخٌام ، اإلضاءة ولُمكبِّرات الصوت 

ٌَّة ، بتلك الُطُرق   ،وتجهٌز بعض أدوات القتل والحرق واألسلحة النار

ة وُمقاومة الُسلُطات واحتبلل  كما قاموا اٌضاًال بتخرٌب الُمنشآت العامَّ

ٌَّة وُملحقاته والُمستشفى الكابنة خلفه وإنشاء  مسجد رابعة العدو

وكذا إنشاء ُدَشم للِحماٌة وسرقتهم ُؼَرؾ حجز وتعذٌب للُمحتجزٌن 

وكان ذلك ، على فض هذا التجمهر  القوات الشرطٌة فى حالة إقدام

بُمساعدة قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بتموٌل ذلك التجمهر 

الُمتَّهمٌن قبل وإمدادهم باألموال ووسابل المعٌشة واألدوات من 

المسبولٌن عن إدارة فعالٌات التجمهر – الخمسة عشر األول 

ٌَّة على –  (إعتصام رابعة العدوٌة) من ِخبلل إلقاء الُخَطب التحرٌض

ة التً قاموا بإنشابها أمام مسِجد رابعة  الُمتجمهرٌن من أعلى المنصَّ

ٌَّة والُمجهِّزة باإلضاءة وُمَكبِّرات الصوت والتً تم توصٌلها إلى  العدو

ة  ٌَّ ٌة إلى إشارة رابعة العدو لخلق سلوك عدابً ، كافة المحاور الُمَإدِّ

لدى كافَّة الُمتجمهرٌن قَِبل الدولة وأجهزتها والُمواطنٌن الُمعارضٌن 

ٌَّة وإمتدَّ محٌط فدشنوا  المتارٌس بنطاق مٌدان، لفِكِرهم   رابعة العدِو
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، التجمهر إلى تقاُطع طرٌق النصر مع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس ؼرباًال 

وتقاُطع طرٌق النصر مع إمتداد شاِرع أحمد تٌسٌر بالقِرب من المركز 

وتقاُطع شاِرع الطٌران مع شاِرع إسماعٌل ، التِجاري طٌبة مول شرقاًال 

انً جنوباًال  ، وتقاُطع شاِرع الطٌران مع شاِرع ابن فضبلن شماالًال ، الَقبَّ

ة الُمتاِخمة لتِلك الشواِرع  ٌَّ كما إحتلوا ، بِخبلؾ الشواِرع الجانِبِ

ٌَّة وعبد العزٌز جاوٌش " مدرستً  ة الفُنُدقِ ٌَّ " مدٌنة نصر الثانِو

ة التابع - فرع البنات - ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً  ٌَّ برابعة العدو

ٌَّة ودور ، لجامعة األزهر  كما قاموا بإحتبلل مسِجد رابعة العدِو

وكان ذلك قسراًال عن ، المناسبات الُملَحقة به والمستشفى الكابنة خلفه 

حال كونهم العمومٌٌن القابمٌن علٌها من الموظفٌن 

عصابة ُمَسلَّحة ألَّفها وتولَّى َزعامتها الَمتَّهمون األربعة (المتجمهرٌن)

المتهمٌن وأخرٌن  ) وإنضموا إلٌها باقى المتجمهرٌن  عشر األَُول

 بؤن اقتحموها وحطموها وتحصنوا  (مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

وها آنفة البٌان ، بداخلها  وأخفوا فٌها أسلحتهم وأدوات القتل التً أعدُّ

، وإتخذوا منها وكراًال إلخفاء جرابمهم ومكاناًال إلطبلق األعٌرة النارٌة 

، صوب قوات الشرطة فى حالة إقدامها على فض هذا التجمهر 

دوها بُمَكبِّرات الصوت بإمتداد ُمحٌط التجمهر   ة َزوَّ وأنشؤوا ُمنصَّ

وهم بالتٌار الكهربابً من ِخبلل بعض ، (إعتصام رابعة العدوٌة) وأمدُّ

وقاموا بإستِخدامها فً إلقاء الُخَطب ، ُمَولِّدات التٌار الكهربابً 
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ة  ٌَّ بتنظٌم من المسبولٌن عن إدارة فعالٌات – واألناشٌد الحماِس

لحث الُمشاركٌن فً التجمهر على المكوث به وعدم – التجمهر 

ٌَّة  ٌُدافِعون عن الشرِع هم  ، ُمؽادرته وتؽذٌة مشاِعر الُمتجمهرٌن بؤنَّ

مما حدا بهم إلى ترك بعضهم  ، األمر الذي أرهب قاطنً الِمنَطقة 

م العدٌد منهم بالعدٌد من الببلؼات بشؤن تِلك ،مساكنهم قسراًال    وتقدَّ

 تشكوا تضررهم من أفعال الجرابِم الى الجهات الرسمٌة بالدولة

 . (المتجمهرٌن )  نسبوها للمعتصمٌن

 /  7 /24 بتارٌخاعـى اإلجتمـى إلـدفاع الوطنـال سـجلـدا بمـا حـمم

أكد على إلتزام الدولة بضمان حقوق وحرٌات كل  وأصدر بٌاناًال 2013

مواطنٌها وكفالة حق التعبٌر عن الرأى سلمٌا دون إخبلل أو تهدٌد 

أن الدولة بكافة أجهزتها ومإسساتها ستتخذ من ألمن المجتمع و

اإلجراءات والتدابٌر ما من شؤنه تجفٌؾ منابع إرهاب المواطنٌن 

 .أوإنتهاك القانون

واستمرت الدولة فى بذل المساعى الرامٌة إلنهاء هذا التجمهر 

المسلح بالوسابل السلمٌة ؼٌر أن جماعة اإلخوان المسلمٌن أبت ذلك 

 ومع ذلك  ،وأصرت على نهج العنؾ والتصعٌد فى مواجهة الدولة

 إلنهاء حالة  مرارا وتكرارا استمرت الدولة فً بذل الجهود الرامٌة

التجمهر بالوسابل السلمٌة إال إن قٌادات اإلخوان وأنصارهم أصروا 

. علً نهج العنؾ والتصعٌد فً مواجهة الدولة
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 خـى بتاريـس الدفاع الوطنى إجتماعه الثانـلـد مجـقـع ونتٌجة لذلك 

وأصدر بٌانا ٌتضمن أنه على الرؼم من إستمرار  27/7/2013

الدولة فى بذل الجهود الرامٌة إلنهاء حالة التجمهر بالوسابل السلمٌة 

والجهود الدولٌة والزٌارات التى قام بها ممثلى بعض الدول األجنبٌة  

نابب وزٌر الخارجٌة األمرٌكى ـ الممثل األعلى للسٌاسة الخارجٌة  )

إال أن قٌادات اإلخوان وأنصارهم أصروا  (واألمنٌة لئلتحاد األوربى 

. على نهج العنؾ والتصعٌد فى مواجهة الدولة 

لعدم استجابة قٌادات ونتٌجة لذلك قررمجلس الدفاع الوطنى أنه 

جماعة اإلخوان اإلرهابٌة للمساعى السلمٌة إلنهاء هذا التجمهر 

واستنفاذ كافة الوسابل فى هذا الشؤن واتخذ قراره بإنهاء تلك الحالة 

 .ؼٌر المسبوقة

 والمحرر بمعرفة 30/7/2013محضر التحرٌات المإرخ كما ثبت ب

مدٌر اإلدارة العامة للمباحث الجنابٌة بقطاع - سٌد شفٌق / اللواء 

محمد مرسى إعتصم / أنه عقب عزل الربٌس السابق -  األمن العام 

عدد من أنصاره وعناصر من جماعة اإلخوان المسلمٌن ببعض 

المٌادٌن أشهرها رابعة العدوٌة وؼٌرها من المٌادٌن األخرى  

وأصبحت تلك اإلعتصامات تهدد األمن القومى وإرتكبت العدٌد من 

الجرابم بداخل إعتصام رابعة العدوٌة وؼٌرها من تلك المٌادٌن 

تنوعت بٌن القتل والتعذٌب والتعدى بالضرب واإلحتجاز وكذلك 
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التعدى على المارة من المواطنٌن العزل وخطؾ بعضهم ومن بٌنهم 

رجال وأفراد شرطة أثناء قٌامهم بتؤدٌة واجبهم باإلضافة إلى إحداث 

شلل مرورى كامل وإؼبلق شوارع بكاملها وتروٌع سكانها والتعدى 

علٌهم وإتخاذهم كدروع بشرٌة وإستمرت منابرهم اإلعبلمٌة فى 

التحرٌض واإلثارة وإتخاذ خطوات هجومٌة على القوات المكلفة 

بتؤمٌن المنشؤت الهامة ، كما إستمر نهجهم العدوانى فى التصعٌد 

حٌث حرصوا على إحتبلل مزٌد من األرض وتوسٌع رقعة اإلعتصام 

بمنطقة رابعة العدوٌة فشملت كافة الشوارع المإدٌة إلى المٌدان  

وتحصنوا خلؾ سواتر أسمنتٌة أقاموها بعرض الطرٌق بعد أن قاموا 

بإتبلؾ أرصفة الشوارع ونزعوا البلفتات اإلرشادٌة وإستخدموها فى 

التعدى على القوات  ومنع تقدمها فى محاولة تسٌر حركة المرور 

 .بالشارع الربٌسى الذى ٌعد أحد شراٌٌن المرور بالعاصمة 

وحررت ضد المعتصمٌن فى مٌدان رابعة العدوٌة محاضر ووقابع 

القتل العمد والقبض على الناس وإحتجازهم بدون من جرابم بذلك 

والتعدى على الممتلكات وتضرر وجه حق والتعذٌب البدنى لبعضهم 

سكان تلك المنطقة من تعطٌل مصالحهم وتفتٌشهم رجاال ونساءا 

وذلك تنفٌذاًال عنوة وؼلق أبواب منازلهم مما دفع بعضهم إلى مؽادرتها 

 . لؽرض إرهاب المواطنٌن وتروٌعهم

وأضــاؾ بـؤن القـابـمٌن علــى هــذا التحـرك اإلجرامى والمتمثل فى 
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اإلعتصام ؼٌر السلمى وحٌازة األسلحة النارٌة وزجاجات المولوتوؾ 

واألسلحة البٌضاء وؼلق الشوارع وتعطٌل سٌر السٌارات بالطرق 

العامة والتعدى علٌها وقتل العدٌد من المواطنٌن واإلستٌبلء على 

سٌارات البث اإلذاعى المملوكتٌن للدولة وإستخدامهما فى بث 

الكراهٌة واإلشاعات وتروٌج األخبار الكاذبة ومخاطبة الرأى العام 

األجنبى واإلستقواء باألنظمة الؽربٌة والمنظمات الدولٌة والحقوقٌة 

فى محاولة تصوٌر إجرامهم على أنه إضطهاد ٌتعرضون له من قبل 

الدولة وهم مرشد اإلخوان المسلمٌن ـ محمد بدٌع ، القٌادات اإلخوانٌة 

محمد البلتاجى ، صفوة حجازى ، حسن البرنس ، باسم عودة / 

،عصام سلطان ،عاصم عبد الماجد القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة ، 

طارق الزمر القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة وأخرٌن األمر الذى بات 

ٌشكل خطرا داهما على األمن القومى بؤن المذكورٌن قد جلبوا فى 

األونة األخٌرة العدٌد من األسلحة الثقٌلة والمواد الحارقة وأنابٌب 

الؽاز ووضعوها فى أماكن حاكمة بمٌدان رابعة العدوٌة إلستخدامها 

. ضد رجال األمن فى حالة فض اإلعتصام 

هشام بركات / وبعرض ذلك المحضر سالؾ الذكرعلى السٌد المستشار

 (رابعة العدوٌة وأخرٌن )النابب العام السابق  لئلذن بفض اإلعتصام  

وضبط ما ٌحوزه وٌحرزه المتواجدٌن بها من أسلحة نارٌة وبٌضاء 

.  وأدوات ومعدات التعدى وضبط القابمٌن على هذا التحرك 
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النابب هشام بركات / المستشارأصدر السٌد  31/7/2013وبتارٌخ 

قراره بؤن الوقابع التى تضمنتها محضر التحرٌات العام السابق 

سٌد شفٌق مدٌر / والمحرر بمعرفة اللواء30/7/2013المإرخ 

اإلدارة العامة للمباحث الجنابٌة بقطاع األمن العام وكذا المحاضر 

المحررة فى هذا الشؤن  تنطوى على توافر دالبل كافٌة على إرتكاب 

الجرابم المضرة بؤمن الدولة من جهة الداخل ومقاومة السلطات 

وإتبلؾ المبانى الحكومٌة والخاصة وتعطٌل المواصبلت والقتل العمد 

والقبض على الناس وإحتجازهم بدون وجه حق والتعذٌب البدنى 

وذلك تنفٌذا لؽرض إرهاب المواطنٌن وتروٌعهم المنصوص علٌها فى 

األبواب الثانى والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى 

من قانون العقوبات واألبواب األول والثانى والخامس من الكتاب 

بتكلٌؾ الشرطة بإتخاذ لذلك أمر . الثالث من ذات القانون سالؾ الذكر 

البلزم قانوناًال نحو ضبط الجرابم التى وقعت بمحٌط دوابر مٌادٌن 

التحرٌر ، ورابعة العدوٌة ، والنهضة بمحافظتى القاهرة والجٌزة ، 

ومسجد القابد إبراهٌم بمحافظة اإلسكندرٌة ومٌدان الشون بالمحلة 

الكبرى بمحافظة الؽربٌة ، وسابر المٌادٌن األخرى بالوجه البحرى 

وكشؾ مرتكبٌها وإتخاذ . وصعٌد مصر التى وقعت فٌها تلك الجرابم 

  المشار إلٌها البلزم قانوناًال بشؤنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانٌن

وكذا ضبط سٌارات وضبط األسلحة واألدوات المستخدمة فى ذلك ،
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 وضبط البث اإلذاعى والمملوكة إلتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 وهم كل من محمد بدٌع مرشد اإلخوان المحرضٌن على تلك الجرابم

المسلمٌن ومحمد البلتاجى وصفوة حجازى وحسن البرنس وباسم 

عوده من القٌادات اإلخوانٌة وطارق الزمر القٌادى بالجماعة 

  .اإلسبلمٌة 

وذلك إستنادا  تم إعبلن قرار مجلس الوزراء 31/7/2013وبتارٌخ 

إلى التفوٌض الشعبى الهابل من الشعب للدولة فى التعامل مع 

اإلرهاب والعنؾ اللذٌن ٌهددان بتحلل الدولة وإنهٌار الوطن ، وحفاظا 

على األمن القومى والمصالح العلٌا للببلد  وعلى السلم اإلجتماعى 

بالبدء فى إتخاذ  اإلجراءات وأمان المواطنٌن فقد قرر مجلس الوزراء 

الناتجة عن التجمهر وتهدٌد األمن المخاطرهذه البلزمة لمواجهة 

وتكلٌؾ السٌد وزٌر الداخلٌة بإتخاذ  كل ما ٌلزم القومى والسلم العام 

  .فى هذا الشؤن فى إطار أحكام الدستوروالقانون

 من وزارة الداخلٌة لمناشدة 1/8/2013وما صدر من بٌان بتارٌخ 

وإنذار المتجمهرٌن باإلنصراؾ لمساكنهم وأعمالهم مع التعهد بعدم 

وتوفٌر وسابل المواصبلت لنقلهم إلً  (المتجمهرٌن  )مبلحقتهم 

و كذا البٌان الثانً الصاِدر من وزارة الداخلٌة بوسابل ، المحافظات 

 المتجمهرٌن لئلنصراؾ بشكل ة بدعو3/8/2013اإلعبلم بتارٌخ 

سلمً وأمن والتعهد بحماٌتهم وعدم مبلحقتهم وتوفٌر وسابل النقل 
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البلزمة مع اإلنذار بالكؾ عن الجرابم التً ترتكب ضد المواطنٌن 

وقطع الطرق والتعذٌب والقتل وتهدٌد السلم واألمن العام وذلك قبل 

 السـابق ام ـالنابب العهشام بركات  /المستشار تنفٌذ إذن السٌداألستاذ

وتم توجٌه نداءات متكررة للمتجمهرٌن داخل إعتصام رابعة العدوٌة 

مٌدان رابعة العدوٌة عبر وسابل اإلعبلم المختلفة لحثهم علً إخبلء 

واإلنصراؾ من خبلل َمَمرات أمنة مع التؤكٌد علً عدم مبلحقتهم من 

قبل األجهزة األمنٌة كما تم توجٌه رسالة مكتوبة عبر طابرة الشرطة 

المدنٌة تطالب المتجمهرٌن بإنهاء تجمهرهم واإلنصراؾ مراعاة 

لمصالح المواطنٌن واحتراماًال لحقوق السكان القاطنٌن فً مكان 

 . التجمهر فً ممارسة حٌاتهم الطبٌعٌة

أنه فى 7/8/2013 وكذا البٌان الصاِدر من رباسة الجمهورٌة بتارٌخ 

إطار حرص الدولة على إعطاء الفرصة كاملة لكافة الجهود 

البلوماسٌة للوقوؾ على حقابق األوضاع عن التجمع الؽٌر سلمى 

برابعة العدوٌة وؼٌرها فقد سمحت الحكومة المصرٌة لمبعوثى 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، اإلتحاد األوربً ، اإلمارات العربٌة ، )

بالزٌارة والنقاش وذلك إلستطبلع تفاصٌل المشهد وحث  (قطر 

جماعة اإلخوان على اإللتزام بمسبولٌتها وإحترام اإلرادة الشعبٌة 

 ،والسادس والعشرون من 2013والتى تجسدت فى الثبلثٌن من ٌونٌو

 وذلك لحث  أٌام10الجهود الدبلوماسٌة لمدة إستمرت و2013ٌولٌو 
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تلك الجماعة سالفة الذكر ومناصرٌها على نبذ العنؾ لحقن الدماء 

والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصرى ورهن مستقبله ، وكذلك 

اإللتحاق بؤبناء الوطن فى طرٌقهم نحو المستقبل ، إال أن تلك الجهود 

لم تحقق النجاح المؤمول رؼم الدعم الكامل الذى وفرته الحكومة 

المصرٌة لتٌسٌر الوصول إلى شارع مصرى مستقر وأمن ، ومن ثم 

، وإنها تحمل اإلعبلن عن إنهاء مرحلة الجهود الدبلوماسٌة تم 

إخفاق تلك الجهود ، المسبولٌة كاملة عن  المسلمٌن جماعة اإلخوان

وما قد ٌترتب على هذا اإلخفاق من أحداث وتطورات الحقة فٌما 

 .تعرٌض السلم المجتمعً للخطرٌتعلق بخرق القانون و

وكذا البٌان الثانً الصاِدر من السٌد ربٌس مجلس الوزراء بذات 

التارٌخ بوسابل اإلعبلم المختلفة بإنهاء التجمهر نهابٌاًال وتكلٌؾ وزارة 

الداخلٌة بالتنفٌذ وان سبب التؤخٌر هو مراعاة لحرمة شهر رمضان 

وإعطاء فرصة إلنهاء هذه األعمال الؽٌر سلمٌة دون تدخل المبارك 

بمٌدان امنً إال أن جمٌع هذه الجهود جاءت بالفشل وان المتجمهرٌن 

تجاوزا كل حدود السلمٌة وٌقومون رابعة العدوٌة ومحٌطها 

بالتحرٌض واستخدام األسلحة النارٌة وؼٌرها من األدوات  مع 

تحذٌرهم وإنذارهم بعدم استخدام السبلح ضد رجال الشرطة 

 .والمواطنٌن 
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من خبلل وسابل اإلعبلم وؼٌرها فى مرارا وتكرارا واستمرت الدولة 

بإٌقاؾ األعمال الخطرة وسرعة المؽادرة دعوة المتجمهرٌن 

بشكل سلمى وآمن والتعهد بحماٌتهم وعدم واإلنصراؾ إلى أعمالهم 

مبلحقتهم وتوفٌر وسابل نقلهم ، مع إنذارهم بالكؾ عن الجرابم التى 

ترتكب ضد المواطنٌن وقطع الطرق والتعذٌب ، وتهدٌد السلم واألمن 

العام إال أن المتجمهرٌن من المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن 

 رتوفوا لم ٌنصاعوا لتلك المساعى الرامٌة إلنهاء ذلك التجمه

 . (إعتصام رابعة العدوٌة )

وحٌث أن تجمع رابعة العدوٌة انطوى على عناصر إجرامٌة 

تحمل السبلح ضد   (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا )

المواطنٌن والدولة ، ال ٌمكن وصفها إال بؤنه تجمع إجرامى عدابى 

مسلح ؼٌر مشروع وال مرخص له هدد النظام والسكٌنة واألمن 

 .والسلم العام 

ولما كان بقاء اإلعتصام قابماًال ومستمراًال دون تدخل من الجهات 

المعنٌة مما ٌشكل أضعافاًال لهٌبة الدولة وإنتقاصاًال من سٌادتها 

 ذا ـبح هـالد واصــبون البــن إدارة شـر العـاجـز عــا بمظهــوإظهاره

 ةــذ الدولـي أن تتخـن الطبٌعــان مـبٌرا فكـا كــل عباــكــع ٌشـالوض

. اإلجـراءات البلزمـة لتدراك ذلك األمـر 
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 من المتهمٌن والقابمـون علـً أمرهمالمتجمهرون وكان المعتصمون 

قد أعدوا عدتهم تحسباًال لهذا الٌوم وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا  

فً صد وإفشـال أي تـدبٌر ٌمـكن ان تتخذ من قبل مإسسات الدولة 

 . حال تصدٌها لهم بإشاعة الفوضى األمنٌة فً ربوع الببلد

وبالتنسٌق مع كافَّة وإنفاذاًال لتلك األوامر والقرارات سالفة البٌان  

ٌَّة تم تحدٌد صبٌحة ٌوم  إلنهاء  كموِعد 14/8/2013الِجهات األمن

النابب هشام بركات / بناءا على قرار السٌد المستشار ذلك التجمهر

ٌَّة سالؾ البٌان   السابق العام وتم اإلتِّصال ببعض وسابِل اإلعبلم المحلِ

مات حقوق اإلنسان للُحضورأثناء  ٌَّة وبعض ُمَنظَّ ذلك أنهاء الرسم

ٌة إلى مٌدان  ،التجمهر ات عبر المحاور الُمإدِّ هت القُوَّ وبالفِعل  توجَّ

ٌَّة صباح ٌوم  بدأ تنفٌذ خطة إنهاء و  14/8/2013رابعة العدو

ات األمن  ٌَّة بمشاركة قُوَّ ٌَّة من جانب وزارة الداخل تجمهر رابعة العدِو

ٌَّة أمن القاهرة ومصلحة األمن العام   المركزي مع مدٌر

محمد محمد إبراهٌم  / ٌن إعتلى ُكلًال من الُمتَّهموقبل البدء فً التنفٌذ

ودة ِحجازي رمضان  عاِصم عبد الماِجد محمد ، البِلتاجً وصفوة حمُّ

ٌَّة ، ماضً  ة رابعة العدِو طاِرق عبد الموجود إبراهٌم الُزُمر َمَنصِّ

وطالبوا الُمتجمهرٌن باإلستٌقاظ والخروج من الِخٌام عبر ُمَكبِّرات 

ات القابِمة على  ي للقُوَّ ب والتصدِّ ة للتؤهُّ ِصلة بالَمَنصَّ الصوت الُمتَّ

إستٌقظ الشعب المصرى علً نبؤ شروع قوات إنقاذ القانون الفض ، و
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إعتصام رابعة العدوٌة للحفاظ علً إنهاء من رجال الشرطة بالبدء فً 

 .من مصر القومً آ

من  (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا   )وأن المتجمهرٌن 

جماعة اإلخوان المسلمٌن ومن مإٌدى الربٌس المعزول والمناصرٌن 

لهم وكذا عناصر من النوعٌات اإلجرامٌة التى وإن تباٌنت أهدافهم إال 

انه قد جمعهم نٌة واحدة تمثلت فى اإلنتقام من رجال الشرطة والفتك 

بهم لشفاء صدور تكاد تمٌز من الؽٌظ من فرط الضؽٌنة التى تكنها 

أنفسهم لهم بإعتبار أن الشرطة هى الٌد القاسمة لكل معتدى والقوة 

الضاربة لكل مجترى ذراع الدولة فً بسط سلطاتها وسٌادتها فهى 

حابط الصد المنٌع الذى ٌقوض جنوح الجانحٌن ومن هم على القانون 

 ومن ثم فقد تباٌنت أسباب العداوة والبؽضاء لدى المعتدٌن ،بخارجٌن

هو  فمنهم من إنبثقت وجهته من جراء أحداث فض اإلعتصام الذى

لهم بمثابة منطقة سٌادة ونفوذ وإثبات وجود وبإرة إلشاعة الفوضى 

وإثارة الفتن ورمزا للمقاومة على حد زعمهم  وعدم إستقرار 

األوضاع بالببلد طالما كان قابما، ومنهم من شاركهم جمعهم طمعا فً 

جعل مادي ؼٌر عابا بعاقبة األمور أو مستقر األحداث وهم من هانت 

علٌهم أنفسهم من النوعٌات اإلجرامٌة المتنوعة والخطرة 

الذٌن ال ٌحدهم حد أو ٌمنعهم مانع  (حلفاء الشٌطان )والمؤجورٌن 

وعلى قدر إختبلؾ أهدافهم إال أنه قد تملكتهم ؼرٌزة اإلنتقام من كل 
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من ٌنتمى لجهاز الشرطة بؽٌر تمٌز ولو لم تكن له جرٌرة سوى أنه 

من المنضمٌن لهذه المنظومة الشرطٌة وهو األمر الذى ٌكشؾ أن 

عداوة المعتدٌن وبؽضهم تجاه رجال الشرطة لم ٌتمثل فً شخص 

بعٌنة بل إتسع وإمتد لٌشمل كل من حمل شرؾ إرتداء السترة 

   .العسكرٌة إال ما أستثنى ألسباب خاصه

ات القابِمة على هذا   إنهاء التجمهر  سالفة الذكر وتم تمرُكز القُوَّ

شارع الطٌران "  الُمإدٌة إلى مٌدان رابعة العدوٌة بجمٌع المحاور

 ً شارع الطٌران القاِدم من ناِحٌة ، القاِدم من ناِحٌة التؤمٌن الِصحِّ

شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس القاِدم من ناِحٌة شاِرع ، شاِرع صبلح سالِم 

وتم تحدٌد طرٌق " طرٌق النصر من ناِحٌة طٌبة مول ، صبلح سالِم 

،  من ناِحٌة الُنُصب التِذكاري كممر آِمن لخروج الُمتجمهرٌن النصر

ارات اإلنذار  ٌَّ ات س مة القُوَّ لة – وبُكل ِمحور كان بُمَقدِّ ارات الُمَحمَّ ٌَّ الس

ارات اإلطفاء – بُمَكبِّرات الصوت  ٌَّ التً تم إستِخدامها فً – وخلفها س

– إخماد النٌران التً أشعلها الُمتجمهرٌن بالِخٌام وبُمحٌط التجمهر 

ٌَّة – واللوادر الثقٌلة  التً قامت بإزاحة الحواِجز والسواتِر الخرسانِ

دها الُمتجمهرٌن على أطراؾ التجمهر  ٌَّ وخلفهما سٌارات – التً ش

ات  ٌُحٌط بهم تشكٌبلت قُوَّ ات األمن المركزي و عات التابِعة لقُوَّ وُمَدرَّ

التً إقتصر تسلٌحهم انذاك على أدوات َفض الشؽب – األمن المركزي 

لة من ، - وبواِعث الؽاز  ٌَّة أمن القاِهرة الُمَشكَّ ات ُمدٌر وخلفهم قُوَّ
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اط الُمفرقعات  اط النِظامٌٌن والبحثٌٌن وُضبَّ وخلفهم على مسافة ، الُضبَّ

ات الُمسلَّحة  عات القُوَّ اًال بعض ُمَدرَّ التً إقتصر دورها على – بعٌدة ِجدَّ

ٌَّة " التؤمٌن العمٌق  ات القابِمة على تنفٌذ " حماٌة الُخطوط الخلف للقُوَّ

ة  وحال البدء فً ُمناشدة الُمتجمهرٌن إلجبلء ، - قرار النٌابة العامَّ

اًال  ٌَّ دة بُمكبِّرات صوت ُمحٌط التجمهر ِسلم ارات ُمزوَّ ٌَّ وطـالبتـهم  عبر س

سلمٌا باخبلء مٌدان رابعة ومحٌطة ووفرت لهم طرٌق النصر المإدي 

الً النصب التذكاري كممر آمن للخروج ومنهم من اتبع ونفذ ذلك 

المتهمٌن وأخرٌن  )هرٌنمخر من المتجألمن والبعض األبالخروج ا

اثر البقاء ولم ٌلتزم بالقانون اال ان   ( وأخرٌن توفوا مجهولٌن

ستخدام خراطٌم المٌاة إستعداد بان قامت بإلالقوات تدرجت فً ا

قام بعض ؾ  وفقا للقواعد المقررة قانونا فى هذا الشؤن لتفرقتهم

ات بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات  الُمتجمهرٌن برشق القُوَّ

ارات الُمشتِعلة  ٌَّ ي ، المولوتوؾ وإطارات الس فقامت القُوات بالتصدِّ

ارات اإلطفاء وببواعث الؽاز  ٌَّ وحٌنبٍذ أضرم ، لهم بالمٌاه بواسطة س

ارات المواِطنٌن الكابِنة بالشواِرع  ٌَّ الُمتجمهرون النٌران بالِخٌام وس

ات َصْوب  م القُوَّ ٌَّة إلعاقة َتَقدُّ ة الُمحٌطة بمسِجد رابعة العدو ٌَّ الخلف

كما إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة من بٌن ، ُعمق التجمهر 

ات القاِدمة من مبنى خلؾ طٌبة مول  الُمتجمهرٌن  وأمطرت القُوَّ

ٌَّة لعمل ساتِر نٌرانً حتى  شاِرع أنور الُمفتً بوابل من الطلقات النار
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، ٌتسنَّى لقٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن الفرار عبر ذلِك الشاِرع

ات  ة بشؤن ضبط من ومن ثم لم تتمكن القُوَّ تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

  كما إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة من بٌن   ،سالِفً الِذكرأنذاك

بتقاطع شارع الطٌران مع شارع عقار تحت اإلنشاء   الُمتجمهرٌن

ات القاِدمة من شاِرع الطٌران من اإلتِّجاهٌِن ، سٌبوٌه  وأمطرت القُوَّ

ٌَّة   أْسُطح كما إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة، بوابل من الطلقات النار

لت فً مدرستً مدٌنة  التً قامواالمبانً العامة  بإحتبللها والتً َتمثَّ

ٌَّة وعبد العزٌز جاوٌش  ة الفُنُدقِ ٌَّ ومبنى إدارة اإلسكان ، نصر الثانِو

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ وكذا ، الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة  ن بعض العناصر ، مؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو كما َتَحصَّ

ٌَّةداِخل الُمسلَّحة من بٌن الُمتجمهرٌن    بعض الوحدات السكنِ

ات القابِمة على  ،بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط التجمهر  وأمطرت القُوَّ

ة والعقارات والمسِجد  الَفض المتواِجدة بالقُرب من تِلك المبانً العامَّ

ة  ٌَّ كما إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة من ، بوابل من الطلقات النار

 بإطبلق واقامو  ، مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر الُمتجمهرٌن

ٌَّة بكثافة من اعلً العقار الكابن بتقاطع شارع سٌبوٌه  األعٌرة النار

 ولم ـ بمٌدان رابعة العدوٌة مع شارع الطٌران ومن داخل التجمهر

ٌنتهى الحال بل إقترنت بجرابم القتل أنفة البٌان وتلتها أنهم 

المتهمٌن عدا المتهم الثانى عشر  وأخرٌن مجهولٌن )المتجمهرٌن  
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 وا أطلقهمبؤنفى ذات الفترة والمكان سالفى الذكر   (وأخرٌن توفوا 

المجنً علٌهـم كبل من  واقتلؾأعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة 

شادي مجدي عبد / والنقٌب ، محمد جودة ُعثمان محمد  /المبلزم أول 

اد  ل ، أشرؾ محمود محمد محمود فاٌِد / والنقٌب ، الجوَّ / والُمبلِزم أوَّ

د ، محمد سمٌر إبراهٌم عبد الُمعطً  إبراهٌم عٌد تونً ، / والُمَجنَّ

د  د ، بدراوي منٌر عبد المالك فضل  / والُمَجنَّ نصر ممدوح / والُمَجنَّ

محمد دروٌش عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة 

وعقدوا العزم و إتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات الشرطة 

القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم 

باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس 

"  طٌبة مول"متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري و 

ٌَّة و  -من أْسُطح المبانً العامة  ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات ، عبد العزٌز جاوٌش 

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة ، برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر  التً قاموا  العدِو

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط ، باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً ، اإلعتصام 

اشات  )سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق - بنادق آلٌة - َرشَّ
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، حال قٌامها  (فرد روسً  -أفردة خرطوش - طبنجات – خرطوش 

بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم ، 

فؤحدثوا إصابة المجنً علٌهم المبٌنة بتقارٌر الصفة التشرٌحٌة 

  .وبالتقارٌر الطبٌة المرفقة والتً أودت بحٌاتهم

محمد / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا النقٌب وثبت ب

ٌَّة  –محمد جودة ُعثمان  أن إصابته ِعبارة عن هبوط بالدْورة الدمِو

ٌَّة نتٌجة طلق ناري بالوجه وكسر ُمَتهتِّك بالَفك السفلً وكسر  والَتَنفُّس

ٌَّة ،  بِعظام الُجمُجمة وإشتِباه َتَهتُّك بالُمخ  تقرٌر الِصفة التشرٌح

ثابِت به أن الجروح المشاهدة بخلفٌة الُعُنق والوجه  ، الخاص به

ٌَّة حدٌثة ذات طبٌعة  والموصوفة بالكشؾ الظاهري هً إصابة حٌو

ة ُمفَردة  ٌَّ حدثت من ِعٌار ناري ُمفَرد أُطلِق من ِسبلح ُمَعد إلطبلق ، ناِر

األعٌِرة الُمفَردة من مسافة تجاوزت مدى اإلطبلق القرٌب لؤلسلحة 

وأنه كان إتِّجاه اإلطبلق بشكل ربٌسً من الَخْلؾ إلى األمام ، الُمفَردة 

وذلك فً الوضع الطبٌعً القابِم ، بمٌل بسٌط من أعلى إلى أسفل 

وأنَّه ، للِجسم  مع األخذ فً اإلعتبار المدى الواِسع لحركة الرأس 

ر تحدٌد ِعٌار الِسبلح لعدم إستقرار المقذوؾ  وأن إصابته جابِزة ، ٌتعذَّ

ة الُمفَردة ، الُمعاصرة لتارٌخ الواقعة  ٌَّ وتعِزي الوفاة إلى اإلصابة الناِر

وما أحدثته من ُكسور بِعظام قاِعدة الُجمُجمة ونزٌؾ ، بالُعُنق والوجه 

ى إلى َتَوقُّؾ مراِكز القلب والَتَنفُّس، ؼزٌر على سطح الُمخ   .أدَّ
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/ التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا النقٌب ب كما ثبت

اد أن إصابته ِعبارة عن طلق ناري بالرأس  – شادي مجدي عبد الجوَّ

وهبوط حاد ، مع فتحة ُدخول وُخروج وَتَهتُّك شدٌد بؤنِسجة الُمخ 

ٌَّة وَتَوقُّؾ عضلة القلب  ٌَّة والَتَنفُّس كما أرفِق  تقرٌر ، بالدْورة الدمِو

ٌَّة ثابِت به أنَّ الجروح الُمشاهدة بفروة ،  الخاص به الِصفة التشرٌح

ٌَّة حدٌثة ذات  الرأس الموصوفة بالكشؾ الظاهري هً إصابة حٌو

ة ُمفردة من ِعٌار ناري ُمفَرد  ٌَّ وأُطلِق من سبلح ُمَعد ، طبٌعة ناِر

إلطبلق األعٌرة الُمفَردة من مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 

وأسفل إلى األمام ، حٌث كان اإلطبلق من الخلؾ ، لؤلسلِحة الُمفَردة 

وأعلى فً الوضع الطبٌعً القابِم للجسم مع األخذ فً اإلعتبار المدى 

ر تحدٌد عٌار السبلح لعدم إستِقرار  الواِسع لحركة الرأس وٌتعذَّ

وأن وفاته تعزي ، المقذوؾ وإصابة جابِزة وُمعاِصرة لتارٌخ الواقعة 

ة الُمفَردة بالرأس وما أحدثته من كسور بِعظام  ٌَّ إلى اإلصابة الناِر

ى ، الُجمُجمة  وتهتُّك بالسحاٌا بالُمخ ونزٌؾ ؼزٌر على سطح الُمخ أدَّ

 .إلى توقُّؾ مراِكز القلب والتنفُّس 

/ التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا النقٌب ب كما ثبت 

أنَّ الجروح الُمشاهدة بالصدر   أشرؾ محمود محمد محمود فاٌِد

ٌَّة حدٌثة ذات طبٌعة  والموصوفة بالكشؾ الظاهري هً إصابة حٌو

ة ُمفردة من ِعٌار ناري ُمفَرد  ٌَّ وأُطلِق من سبلح ُمَعد إلطبلق ، ناِر
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ة الُمفَردة من مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب  ٌَّ األعٌرة الناِر

لؤلسلِحة الُمفَردة  وكان إتِّجاه اإلطبلق من الٌسار وأعلى إلى الٌمٌن 

مع األخذ فً اإلعتبار ، وأسفل فً الوضع الطبٌعً القابِم للجسم 

المدى المحدود لحركة الِجزع وكان ِعٌار لِسبلح الُمطلَق منه هو 

ٌُمنى ،  مم 7,62×39 وإستقر المقذوؾ بٌمٌن البطن خلؾ الِكلٌة ال

ٌَّة  وإصابته جابِزة  ة القض حٌث قُام بإستِخراجه وتحرٌزه على ِذمَّ

ٌَّة ، الُمعاصرة لتارٌخ الواقعة  وأن وفاته تعزي إلى اإلصابة الناِر

الُمفَردة بالبطن وما أحدثته من تهتُّك بالُشرٌان األُورطً ونزٌؾ 

ٌَّة ؼٌر ُمرتجعة  .وصدمة نْزفِ

ل كما ثبت ب / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا الُمبلِزم أوَّ

حاد  أن إصابته ِعبارة عن هبوط محمد سمٌر إبراهٌم عبد الُمعطً 

ٌَّة نتٌجة طلق ناري بالبطن ٌَّة والَتَنفُّس  كما أرفِق بالدْورة الدمِو

ٌَّة الخاص به ثابِت به أنَّ إصابته  ، باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌح

ة التً طرأت  ٌَّ ة بالتدُخبلت الِجراِح ٌَّ ٌَّرت معالمها األصلِ بالبطن وتؽ

وُحكماًال على ما جاء بؤوراق ، علٌها  وإستدعتها حالته وقت اإلصابة 

ته أن إصابته كانت ذات  ة لُجثَّ ٌَّ الِعبلج وما واراه إجراء الِصفة التشرٌِح

ة ُمفردة من ِعٌار ناري ُمفَرد  وأُطلِق من سبلح ُمَعد  ٌَّ طبٌعة نار

ر تحدٌد الِسبلح لعدم موافاتهم بالَمقذوؾ ، إلطبلق األعٌرة الُمفَردة  َتَعذَّ

 . وإصابته جابِزة وُمعاِصرة للواقعة، 
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د ـي إلى رحمـالتقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوؾِّ كما ثبت ب  /ة هللا الُمَجنَّ

إصابته بطلق ناري بالبطن والَكتِؾ أن  -  بدراوي منٌر عبد المالك

سر  ٌْ  .   األ

د كما ثبت ب / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا الُمَجنَّ

ٌَّة حدٌثة إبراهٌم عٌد تونً  أنَّ إصابته ِعبارة عن إصابة بالصدر حٌِو

ذات طبٌعة نارٌة ُمفَردة حدثت من عٌار ناري ُمفَرد أُطلِق من ِسبلح 

ُمَعد إلطبلق األعٌِرة الُمفَردة من مسافة جاوزت مدى إلطبلق القرٌب 

وكان إتِّجاه اإلطبلق من األمام للخلؾ بمٌل بسٌط ، لؤلسلِحة الُمفَردة 

مع األخذ ، من األعلى إلى األسفل فً الوضع الطبٌعً القابِم للجسم 

واإلصابة جابِزة ، فً اإلعتِبار المدى المحدود لحركة الِجزع 

ٌَّة ، الُمعاصرة لتارٌخ الواقعة  وأن الوفاة تعزي إلى اإلصابة الناِر

ٌُسـتُّك بالرئـن تهــا أحدثته مــدر ومـَردة بالصـؾـالمُ   ؾ ـَرى ونزيـة ال

ت إلى الوفاة ـص ٌَّة ؼٌر ُمرَتَجعة أدَّ  وأنَّه قد، دري ؼزٌر وصدمة نزفِ

 . مَضى على الوفاة لحٌن التشرٌح حوالً ٌوم

د كما ثبت بؤن  نصر ممدوح محمد / الُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا الُمَجنَّ

د بقِطاع أحمد شوقً باألمن المركزي  – دروٌش أن سبب وفاته –ُمَجنَّ

ى إلى هبوط  طلق ناري بالرقبة وكسر بالَفك الُسفلً ونزٌؾ بالُمخ أدَّ

ٌَّة ٌَّة والَتَنفُّس .  حاد بالدْورة الدمِو
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المجنً قتلوا كما أسفر إطبلق النار أٌضا من قبل المتجمهرٌن بؤن  

د شعبان  /علٌهم   ٌِّ ٌَّة ، وكمال محمد الس ٌاِسر أحمد عبد الصمد خسك

، و محمد أبو الٌزٌد أحمد عشوش ، وٌحً عبد المنعم محمد أحمد ، 

محمد السعٌد ،و فرج السٌد أحمد ، وعبد النبً عمر حسن خلٌفة 

محمد خلٌل جاد هللا  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة 

وعقدوا العزم و اتحدت إرادتهم على  قتل أٌاًال من قوات الشرطة 

القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم 

باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس 

التً تحصنوا بها متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى "  طٌبة مول"التجاري 

مدرستً  -الطٌران وسٌبوٌه المصري ومن أْسُطح المبانً العامة 

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ة الفُنُدقِ ٌَّ ومبنى إدارة ، مدٌنة نصر الثانِو

ة التابِع لجامعة األزهر   ٌَّ اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

ٌَّة ، بطرٌق النصر  التً قاموا باحتبللها ومن بعض الوحدات السكنِ

بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط اإلعتصام منصات إلطبلق األعٌرة 

النارٌة من األسلحة النارٌة التً سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض 

اشات  ) أفردة - طبنجات – بنادق خرطوش - بنادق آلٌة - َرشَّ

 بؤن أطلق مجهولون من بٌن المتجمهرٌن (فرد روسً ، خرطوش 
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أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة حال قٌامها بإسداء سالفى الذكر 

النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم  وحال قٌامها 

بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم  فحادت بعض األعٌرة 

الذٌن تصادؾ وجودهم  - النارٌة عن هدفها وأصابت المجنى علٌهم

فؤحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارٌر الصفة - بمسرح الحادث 

 .التشرٌحٌة وبالتقرٌر الطبى المرفق والتً أودت بحٌاتهم  

ٌاِسر أحمد عبد الصمد / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمرحوم بوثبت 

ة  ٌَّ أن إصابته ِعبارة عن نزٌؾ داخلً بالُمخ وتحت األؼِشٌة خسك

عاء ُصابته بطلق ناري  ٌَّة مع ُوجود ِجسم معدنً ؼرٌب إثر إدِّ ، الِدماِؼ

ٌَّة الخاص به  ثابِت به ، كما أرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌح

ٌَّة حدٌثة حدثت من ِعٌار ناري  ٌَّة حٌو إصابته ِعبارة عن إصابة ناِر

ا بمقذوؾ ُمفَرد ُوِجد ُمستقِر داِخل نسٌج الُمخ  وُوِجد مع ِعٌار ، ُمعبَّ

ومن األمام ،  أُطلِق من مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 6,35

ة لما أحدثته من َتَهتُّك ، إلى الخلؾ  ٌَّ وتعزي الوفاة إلى اإلصابة الناِر

 .من ُكسور بالِعظام وَتَهتُّك بالُمخ والسحاٌا ونزٌؾ

ة الخاص بالمتوفً إلى رحمة هللا بكما ثبت  ٌَّ تقرٌر الِصفة التشرٌح

أن إصابته بالصدر ذات محمد السعٌد محمد خلٌل جاد هللا / المرحوم 

ٌَّة تنشؤ من ِعٌار ناري ُمفَرد  ُدخول من ٌمٌن الَصدر ، طبٌعة ناِر

وأن إتِّجاه اإلطبلق من األمام إلى الخلؾ ، وُخروج من وسط الظهر 
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مع األخذ فً ، أساساًال وبالنسبة للوضع التشرٌحً القابِم للِجسم 

ِخذ أوضاع ُمختلفة أثناء اإلنِحناء  ولها ، اإلعتبار أن ِجزع اإلنسان ٌتَّ

وأن ، وكذا إرتِطام المقذوؾ بالضلوع داِخل الِجسم ، مدى َحَركً 

ر بثبلثة ، مسافة اإلطبلق تجاوزت مدى اإلطبلق القرٌب  ٌَُقدَّ الذي 

وأن الِسبلح الُمسَتخُدم ِسبلح ناري ُمفَرد ال ، أمثال طول الماسورة 

ٌُمِكن الَجزم بِعٌاره نظراًال لِعدم إستِقرار أو إستِخراج المقذوؾ 

ٌَّة بٌمٌن الصدر وما ، الُمسَتخدم  وأن وفاته تعزي إلى إصابته الناِر

ٌُمَنى ونزٌؾ دموي ؼزٌر بالتجوٌؾ  أحدثته من تهتُّك بالِربة ال

ت إلى الوفاة   .الَصدري أدَّ

كمال محمد / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمتوفً إلى رحمة هللا كما ثبت ب

د شعبان  ٌِّ أن وفاته تعزي إلى إصابته بطلق ناري فتحة ُدخول الس

، ٌمٌن الصدر وُخروج ٌسار الَصدر وَتَهتُّك بالَكبِد ونزٌؾ داِخلً ؼزٌر 

ٌَّة الخاص به  ثابِت به ، كما أرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌح

إصابته ِعبارة عن إصابة بالصدر حٌوٌة وحدٌثه ذات طبٌعة نارٌه 

مفرده من عٌار ناري  مفرد أطلق من سبلح معد لئلطبلق ومن مسافة 

جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب لؤلسلحة وٌتعذر تحدٌد عٌار السبلح 

لعدم استقرار المقذوؾ وكان اتجاه اإلطبلق من الٌمٌن إلى الٌسار من 

أسفل إلى أعلً فً الوضع الطبٌعً القابم للجسم مع األخذ فً 

ر تحدٌد السبلح لعدم استقرار  االعتبار المدى الحركً للجزع وٌتعذَّ
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وانه تعزي ، المقذوفات واإلصابة جابزة المعاصرة لتارٌخ الحدوث 

الوفاة إلً اإلصابة النارٌة بالصدر وما أحدثته من تهتك بالكبد ونزٌؾ 

دموي إصابً ؼزٌر داخل تجوٌؾ الصدر والبطن أدى إلى صدمه 

 .نزٌفٌه ؼٌر مرتجعة

محمد أبو / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمتوفً إلى رحمة هللا كما ثبت ب

كما ، أن وفاته تعزي إلى إصابته بطلق ناري الٌزٌد احمد عشوش 

ٌَّة الخاص به  ثابت به أن ، أُرفِق باألوراق تقرٌر الِصَفة التشرٌح

وفاته تعزي إلى إصابته بالرأس وهً إصابة نارٌه حٌوٌة حدٌثه 

حدثت من عٌار ناري معمر بمقذوؾ مفرد أطلق من سبلح مششخن 

م وقد أصابه باتجاه أساسً من األمام للخلؾ ومن 7.62من عٌار 

وأن الوفاة تعزي لئلصابة ، مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 

النارٌة بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ 

 .والسحاٌا وما صاحب ذلك من نزٌؾ دماؼً

ة الخاص بالمتوفً إلى رحمة هللا كما ثبت ب ٌَّ / تقرٌر الِصَفة التشرٌح

أن إصابته ذات طبٌعة نارٌة حدثت من ، ي عبد المنعم محمد احمد يٌح

عٌار ناري واحد علً األقل معمر بمقذوؾ مفرد ٌتعذر الجزم بعٌاره 

وقد أصابه باتجاه أساسً من األمام للخلؾ ومن ، لتطوره الشدٌد 

وأنه تعزى الوفاة لئلصابة ، مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 
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النارٌة وما أحدثته من تهتك باألحشاء البطنٌه وما صاحب ذلك من 

 .نزٌؾ دموي 

ة الخاص بالمتوفً إلى رحمة هللا كما ثبت ب د ُمفتِّش الِصحَّ ٌِّ تقرٌر الس

خ  إرَّ  ثابت به أن وفاته 17/8/2013عبد النبً عمر حسن خلٌفة مًال

ٌَّة بكما ، تعزي إلى إصابته بطلق ناري بالجسم  تقرٌر الِصَفة التشرٌح

أن إصابته حٌوٌة حدٌثة ذات طبٌعة نارٌة حدثت من الخاص به  

وٌتعذر " من الطراز المعمر بمقذوؾ مفرد " مقذوؾ عٌار ناري 

تحدٌد عٌاره لعدم استقرار المقذوؾ بالجثة وبالتالً عٌار السبلح 

المستخدم ولعدم تبٌن عبلمات لقرب إطبلق حول فتحة الدخول فإن 

مسافة اإلطبلق الناري قد جاوزت المدى القرٌب لئلطبلق والذي ٌقدر 

عادة بؤكثر من الربع متر وقد تزٌد المسافة عن ذلك قلٌبل أو كثٌرا 

وكان اتجاه اإلطبلق أساساًال من األمام إلى الخلؾ وفً مستوى أفقً 

وأن ، تقرٌباًال وذلك بالنسبة للوضع الطبٌعً الثابت والقابم للجسم 

اإلصابة المشاهدة والموصوفة بالكشؾ الظاهري بٌمٌن الصدر حٌوٌة 

من الطراز " حدٌثة ذات طبٌعة نارٌة حدثت من مقذوؾ عٌار ناري 

وٌتعذر تحدٌد عٌاره لعدم استقرار المقذوؾ " المعمر بمقذوؾ مفرد 

بالجثة وبالتالً عٌار السبلح المستخدم ولعدم تبٌن عبلمات لقرب 

إطبلق حول فتحة الدخول فإن مسافة اإلطبلق قد جاوزت المدى 

القرٌب لئلطبلق والذي ٌقدر عادة بؤكثر من الربع متر وقد تزٌد 
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المسافة عن ذلك قلٌبل أو كثٌرا وكان اتجاه اإلطبلق أساساًال من األمام 

والٌمٌن إلى الخلؾ وفً مستوى أفقً تقرٌباًال وذلك بالنسبة للوضع 

وأن الوفاة تعزي إلى اإلصابة النارٌة ، الطبٌعً الثابت والقابم للجسم 

بٌمٌن الصدر لما أحدثته من تهتك بالربة الٌمنى والحجاب الحاجز 

والكبد واألمعاء الدقٌقة والشرٌان الكلوي األٌمن وما صاحبها من 

نزٌؾ دموي إصابً ؼزٌر أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموٌة 

 . والتنفسٌة

التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه المتوفً إلى رحمة هللا كما ثبت ب

أن وفاته تعزي إلى إصابته بطلق ناري بالفخذٌن فرج السٌد أحمد / 

ٌَّة  ى إلى هبوط بالدِورة لدَمِو والبطن وكسر بعظام الفخذ األٌسر أدَّ

ن وأنَّه توفَّى بتارٌخ  ٌْ ٌَّة وَتَوقُّؾ بالقلب والِرَبت   .24/8/2013والَتَنفُِّس

المتهمٌن عدا المتهم الثانى عشر  )كما أسفر إطبلق النار أٌضا بؤنهم 

فى ذات الفترة والمكان سالفى  (وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

ل مفً قتل المجنً علٌهشرعوا الذكر   أحمد مصطفى عبد /  الُمبلزم أوَّ

نة أسمابهم  ٌَّ الحمٌد مجاِهد وضباط وأفراد قوات الشرطة  الُمب

باألوراق  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا 

العزم واتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ 

األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر 

بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا 
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"  طٌبة مول"بها متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري و 

ٌَّة و  -من أْسُطح المبانً العامة  ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات ، عبد العزٌز جاوٌش 

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة ، برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصرـ التً قاموا  العدِو

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط ، باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً ، اإلعتصام 

اشات  )سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق - بنادق آلٌة - َرشَّ

بؤن أطلق  (فرد روسً  -أفردة خرطوش - طبنجات – خرطوش 

أعٌرة نارٌة صوب قوات سالفى الذكر مجهولون من بٌن المتجمهرٌن 

الشرطة حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح 

ممراًال آمناًال لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال 

منهم ، فؤحدثوا إصابة المجنً علٌهم الموصوفة بالتقارٌر الطبٌه 

المرفقة وقد خاب أثر جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو 

 . مداركتهم بالعبلج وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً

ل وب باألوراق ثبتو ة بالمجنً علٌه الُمبلزم أوَّ ٌة الخاصَّ / التقارٌر الِطبِّ

د  –أحمد مصطفى عبد الحمٌد مجاِهد  ٌَ ٌُعانً من طلق ناري بال ه  أنَّ

ٌُمنى إستقرار ٌُمنى ُدخول وُخروج وطلق ناري بالَبطن من الِجَهة ال  .ال
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 والتقارٌر الطبٌة المرفقة كما ثبت من تقارٌر مصلحة الطب الشرعى

هً  أن المجنى علٌهم من الضباط وؼٌرهم من المصابٌن باألوراق 

ة ُمفَردة همإصابات ٌَّ ٌَّة حدٌثة ذات طبٌعة ناِر حدثت من ِعٌار ،  حٌو

ناري ُمفَرد أُطلِق من ِسبلح ُمَعد إلطبلق األعٌِرة الُمفَردة من مسافة 

  وأن تلك اإلصابات تجاوزت مدى اإلطبلق القرٌب لؤلسلحة الُمفَردة

. من جراء أحداث الفض 

المتهمٌن عدا المتهم )كما أسفر إطبلق النار أٌضا بؤنهم المتجمهرٌن 

فى ذات الفترة  (الثانى عشر  وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

د /فً قتل المجنً علٌهما شرعوا والمكان سالفى الذكر   ٌِّ أحمد الس

وُمصطفى محمود ُمصطفى هاِشم ،عمداًال مع سبق ، أحمد الشامً 

اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم و إتحدت إرادتهم علً  

قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة 

لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم 

متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا بها متخذٌن منها ومن 

ومن عقار تحت "  طٌبة مول"سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري و من أْسُطح 

ٌَّة و عبد العزٌز  -المبانً العامة  ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة ، جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن ، التابِع لجامعة األزهر  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو
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ومن ، أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر التً قاموا باحتبللها

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ ، بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً سبق وأن 

اشات )أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض   بنادق خرطوش - بنادق آلٌة - َرشَّ

بؤن أطلق مجهولون من  (فرد روسً  -أفردة خرطوش - طبنجات – 

أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة حال سالفى الذكر بٌن المتجمهرٌن 

قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم 

، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم ، فحادت 

اللذٌن - بعض األعٌرة النارٌة عن هدفها وأصابت المجنى علٌهما

فؤحدثوا إصاباتهما الموصوفة - تصادؾ وجودهما بمسرح الحادث 

بالتقرٌرٌن الطبٌٌن المرفقٌن  وقد خاب أثر جرٌمتهم لسبب ال دخل 

 .إلرادتهم فٌه وهو مداركتهما بالعبلج 

د أحمدـأح/ ٌه ـي علـاص بالمجنـي الخـِ رٌر الِطبّ ـالتقوثـبت ب ٌِّ  مد الس

من إثر الشامً  ٌْ ٌُعانً من كسر مفتوح ُمتَفتَّت بالِمرَفق األ ه  ثابت به أنَّ

عاء طلق ناري    .إدِّ

ُمصطفى محمود /التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه بكما ثبت 

ٌُعانً من طلق ناري بالبطن من الناِحٌة ُمصطفى هاِشم  ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى وتوجد فتحة ُدخول   .ال
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كما إقترنت أٌضا  بتلك الجرابم سالفة الذكر جناٌة التخرٌب واإلتبلؾ 

 عمداًال خربوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا وذلك بؤن العمدى 

مباٍن وأمبلك عامة مخصصه لمصالح حكومٌة وللنفع العام وهً 

ٌَّة و قاعات الُمناسبات الُملحقة به ) ومستشفً ، مسجد رابعة العدِو

ٌَّة ومدرسة عبد العزٌز ، ومبنً اإلدارة العامة للمرور ، رابعه العدِو

ٌَّة ، جاوٌش  ة الفندق ٌَّ ومبنً إدارة ، ومدرسة مدٌنة نصر الثانو

و أعمدة اإلنارة و ، اإلسكان الخارجً للبنات التابع لجامعه األزهر 

ٌَّة و  الحدابِق وبلدورات األرضٌة  و البنٌة التحتٌة بمٌدان رابعة العدِو

عة و عدد 2عدد )الُطُرق و المحاِور الُمتاِخمة له   مركبة 42 ُمَدرَّ

عة  والمبٌنة  وصفاًال وقٌمةًال باألوراق بؤن حطموا  (شرطٌة ُمتَنوَّ

وأتلفوا األشجار والمزروعات بنهر الطرٌق سالفة الذكر الممتلكات 

وجعلوها ؼٌر صالحة لئلستخدام ،وأطلقوا واببلًال من األعٌرة النارٌة 

والخرطوش على المركبات الشرطٌة ورشقوها بالحجارة و الزجاجات 

.  (مولوتوؾ  )الحارقة 

المنقوالت - عمداًال أمواالًال ثابتة ومنقولة ال ٌمتلكوها   أٌضا أتلفواكما 

ٌَّة ومن تم إحتجازه داِخل  المملوكة لقاطنً ُمحٌط تجمُهر رابعة العدو

عمداًال الكاببلت الكهربابٌة  المملوك للدولة خربوا كما  .ُمحٌط التجمهر

بؤن أضرموا النٌران بها  فؤتت علٌها وترتب على ذلك انقطاع التٌار 

عمداًال مبنى معد خربوا كما . الكهربابً عن األماكن التً تؽذٌها  
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إلقامة شعابر دٌنٌة  مسجد رابعة العدوٌة  بؤن أضرموا النٌران به 

 .فؤتت علٌه 

ٌَّة لمسرح و ثبت بتقرٌر ُمعاٌنة خبراء مصلحة تحقٌق األدلة الِجنابِ

ة  وجود األحداث ة والُممتلكات وتخرٌب وإتبلؾ للُممتلكات العامَّ الخاصَّ

ة   ٌَّ ة للنفع العام و المداِرس و المبانً المملوكة للِجهات الُحكوِم الُمعدَّ

ة و الُطَرق والحدابِق والمزروعات و أعِمدة اإلنارة  و المرافِق العامَّ

وأرِصفة الطرق و المحاِور الكابنة داِخل ُمحٌط التِجمُهر ِخبلل فترة 

 0إنهاء التجمهر َتَجمهرهم و حال أحداث 

ٌَّة الصاِدرة من بعض  َثُبتكما  لبعض التقارٌر واإلفادات الرسِم

ٌَّة اإلنتهاكات و الجرابِم التً قام الُمتَجمهرٌن بإرتِكابها  الِجهات الُحكوِم

ة  ة و الخاصَّ من أعمال تخرٌب و إتبلؾ عمد للُممتلكات العامَّ

ة للنفع العام والمداِرس والمبانً المملوكة للِجهات  والُممتلكات الُمعدَّ

ة والُطَرق والحدابِق  والمزروعات وأعِمدة  ٌَّة والمرافِق العامَّ الُحكوِم

ة التً لِحقت  ٌَّ اإلنارة و أرِصفة الطرٌق وحجم و قٌمة األضرار الماِد

ٌَّة ِخبلل فترة التجمهر و حال أحداث  بِتلك الِجهات والمرافِق الحكوِم

. إنهاء التجمهر 

ارات من كما ثبت  ٌَّ ُمعاٌنات الُشرطة للحوانٌت و الشركات والس

ن تم سماع شهادتهم بالتحقٌقات قٌام  هم ِممَّ ٌْ ة ببعض المجنً عل الخاصَّ
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أعمال تخرٌب وإتبلؾ عمدي لتِلك الحوانٌت حال الُمتَجمهرٌن بإرتِكاب 

. إنهاء التجمهر أحداث 

األمر الذي إستدعى بالضرورة إلى اللجوء إلى اإلستعانة بالمجموعات 

ٌَّة  الُمتمرِكزة خلؾ تشكٌبلت األمن المركزي – القِتالٌة اإلحتٌاط

ل ُكلًال منها من ضابِط ُمَسلَّح برشَّاش قصٌر  ن 9والُمَشكَّ ٌْ  مم وُمَجند

ن ببناِدق آلٌة  ٌْ ن ببناِدق الؽاز 7,62 × 39ُمسلَّح ٌْ ن ُمسلَّح ٌْ   وُمَجند

ة - الُمسٌل للدموع  والتً لجؤت إلى إستخدام القدر الُمناسب من القُوَّ

المتهمٌن وأخرٌن )من المتجمهرٌن لُمواجهة تلك العناصر الُمسلَّحة 

والتى إلسكات مصادر إطبلق النٌران فقط  (مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

بإستخدام كانوا ٌطلقونها بطرٌقة عشوابٌة على قوات الشرطة ، وذلك 

وفقا للقواعد المقررة قانونا   من قبل قوات الشرطة الطلقات اآللٌة

بشؤن الدفاع الشرعى عن أنفسهم من ذلك اإلعتداء المتواصل علٌهم 

ومن  من قبل المتجمهرٌن سالفى الذكر وسقوط قتلى ومصابٌن منهم

المتجمهرٌٌن أنفسهم وفقا لما أثبته تقارٌر الطب الشرعى من أن 

بعض المتوفٌن من المتجمهرٌن  بداخل إعتصام رابعة العدوٌة 

. إصاباتهم نارٌة من الخلؾ إلى األمام

لت فً الحٌلولة دون وذلك  ٌَّة والتً َتَمثَّ بقصد تحقٌق ؼاٌتهم اإلجراِم

د لهم  ومن َثمَّ بقابِهم ، خروج الُمتجمهرٌن عبر الممر اآلِمن الُمَحدَّ

من ِخبلل إتِّخاذ ، داِخل ُمحٌط التجمهر لزٌادة أعداد القتلى والُمصابٌن 
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ٌَّة حال تعاملهم مع  تِلك العناصر الُمسلَّحة الُمتجمهرٌن دروعاًال بشِر

ات القابِمة على  ة إنهاء التجمهر القُوَّ ٌَّ ومن َثمَّ إثارة ، باألسلِحة الناِر

ٌَّة  الرأي العام الداِخلً والخارجً من ِخبلل رسم صورة ؼٌر حقٌق

ة سالؾ البٌان  وأن ،بشؤن الُعنؾ الُمفِرط حال تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

األعٌرة النارٌة والتى إصٌب بها بعض المتجمهرٌن من داخل 

وأن القوات الشرطٌة الٌدخل 6.35اإلعتصام سالؾ الذكر  من عٌار 

.  فى تسلٌحها هذا النوع سالؾ الذكروفقا للثابت باألوراق  

 و،  السٌطرة على المٌدان ومحٌطه  فً القوات سالفة البٌان ونجحت

من   من المتجمهرٌن  من هذه العناِصر الُمَسلَّحة58عدد تم ضبط 

بمحور شارع الطٌران  " برج البنداري " داخل عقار تحت اإلنشاء 

 فى تجمهر رابعة العدوٌة ، حال مبمشاركتهبالتحقٌقات وإقرارهم 

وعثر بالعقار محل أثناء إنهاء التجمهر من أل بمقاومة قوات امقٌامه

ـ 39×7,62سبلح ألى عٌار 3عدد)الضبط للعناصر سالفة الذكرعلى   

خزٌنة حدٌدٌة مؽلقة ـ 1فرد خرطوش محلى الصنع ـ عدد10عدد

  .  (زجاجة مولوتوؾ 45ـ 12طلقة خرطوش عٌار84عدد

 االذٌن شاركو على مسرح األحداث (ؼالبٌة المتهمٌن)كما تم ضبط  

ات القابِمة على تنفٌذ  فً إرتكاب الجرابم آنفة البٌان بقصد قتل القُوَّ

ة  آنذاك للحٌلولة وؼٌرها من الجرابم سالفة البٌان قرار النٌابة العامَّ

كما ُضبِط العدٌد من ،  إعتصامهم إنهاء دون تنفٌذ ذلك القرار و
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ٌَّة والبٌضاء واألدوات التً ُتستخدم فً اإلعتداء على  األسلحة النار

ات القابِمة على األشخاص قة بُمحٌط التجمهر بمعرفة القُوَّ  بؤماكن ُمتفرِّ

ة حال إجرابِها الُمعاٌنة البلِزمة إنهاء التجمهر  وبمعرفة النٌابة العامَّ

وفقا للثابت بتقارٌر قسم األدلة على ِمسرح األحداث َفْور وقوعها 

. الجنابٌة 

هذا وقد أقربعض المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة  بمشاركتهم فى 

 تجمهر رابعة العدوٌة وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة العامة ،

 ومن ، المسلح  فى تجمهر رابعة العدوٌة مبمشاركتهوإقراربعضهم  

م ال قٌامهـح" برج البنداري " بالعقار تحت االنشاء  مواقع ضبطه

.    أثناءإنهاء التجمهر منألبمقاومة قوات ا

إٌهاب وجدى محمد عفٌفى بتحقٌقات / وإقرار المتهم السادس عشر 

  . بمشاركته فى تجمهر رابعة العدوٌةالنٌابة العامة

وقٌامه  بإرتكاب جرٌمة القتل العمد ألحد المجندٌن القابمٌن على 

م بشهادة إنهاء التجمهر وذلك  ٌحٌى محمد عبلم محمد وهدان / الُمَقدِّ

ل –  ه بتارٌخ من بالتحقٌقات – نقٌب ُشرطة بقِسم مدٌنة نصر أوَّ أنَّ

ات الُمَكلَّفة 14/8/2013 إنهاء الُمشاركة فً و كان من بٌن القُوَّ

التجمهر وحال تواجده بالقُرب من بوابة الخروج لنادي الُزهور تناهى 

ٌَّة من ناِحٌة محطة وقود موبٌل  إلى سمعه وابِل من األعٌِرة الناِر

وحٌنبٍذ شاهد الُمتَّهم سالِؾ الِذكر ، الكابِنة بالقُرب من مكان تمركزه 
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ات الوقود بمحطة وقود موبٌل حاِمبلًال بٌده  ٌستتِر خلؾ أحد َمَضخَّ

ة آلٌه  ٌَّ ات ، ُبندقِ األمر الذي نجم عنه ، وقام بالتصوٌب على القُوَّ

دٌن  فسقط أرضاًال وتوفَّى فً – كان ٌقِؾ بجواره - إصابة أحد الُمَجنَّ

وحوالً الساعة الرابِعة إنهاء التجمهر ، وإستمرت أحداث ، الحال 

اط المباِحث بضبط مجموعة من الُمتَّهمٌن  وشاهد ، عصراًال قامت ُضبَّ

ده بالَقصاص ، المتهم من بٌن تِلك المجموعة  فقام بمواجهته وَتَوعَّ

ات فؤجابه بكلِمة  فقام بتحرٌر ، " ماشً " لُكل من قام بقتلهم من القُوَّ

رة بالواقعة  بعمل رسم كروكً لمسرح وقام الشاهد المذكور ، ُمَذكِّ

ناًال به مكان تواجده األحداث ٌَّ  حال سماع شهادته بالتحقٌقات ُمب

د حال إصابته ومكان تواُجد الُمتَّهم سالِؾ الِذكر  ، والمجنً علٌه الُمَجنَّ

 إلى مكان وقامت النٌابة العامة باإلنتِقال ِرفقة الشاِهد سالِؾ الِذكر

هم المذكور بمحبسه  هم ، تواُجد الُمتَّ وقامت بعمل عرض قانونً للُمتَّ

ة على الشاهدسالِؾ الِذكر بمحبسه  سالِؾ  ِرفقة آخرٌن آكثر من َمرَّ

هم بِدقَّة  ؾ على الُمتَّ ن األخٌر من الَتَعرُّ وقامت النٌابة ، الِذكر فَتَمكَّ

ة بإجراء المعاٌنة البلِزمة على مكان  ِرفقة الشاِهد  إرتكاب الواقعةالعامَّ

س الُمتَّهم سالِؾ الِذكر  سالِؾ الِذكر فقام األخٌر باإلرشاد عن مكان تترُّ

ة من ناِحٌة شاِرع ٌوِسؾ  ة الوقود األولى داِخل المحطَّ خلؾ َمضخَّ

كما قام باإلرشاد عن ، عبَّاس ٌسار الداِخل للمحطة من ذات الشاِرع 

د حال حدوث إصابته بالعٌار الناري  مكان تواجده والمجنً علٌه الُمَجنَّ
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حٌث كانت المسافة بٌنهما ما ٌقُرب من مابة ، والتً أودت بحٌاته 

ٌَّن أن الرإٌا من خبلل هذه المسافة واِضحة تماماًال ، متر  وكذا ، وتب

د عبد المجٌد أحمد أبوؼنٌمة  / شهادة  ٌِّ ة وقود – س سابِق بمحطَّ

ه بتارٌخ بالتحقٌقات – موبٌل بطرٌق النصر   كان 14/8/2013أنَّ

ة وقود موبٌل بطرٌق النصر إثر إعتٌاده المبٌت  بمقر عمله بمحطَّ

ٌَّة  وحال ُحدوث اإلشتباكات ، بمقر عمله لوجود تجمهر رابعة العدِو

ات القابِمة على  ن ــهريـض المتجمــوبعإنـهاء التجمـهر بٌن القوَّ

س عــأبص ات الوقود وقٌامهم ــدد مــر َتَترُّ ن المتجمهرٌن  خلؾ َمَضخَّ

ٌَّة ات الُشرطة  بإطبلق األعٌِرة الناِر   .َصْوب قُوَّ

أحمد رمضان محمد طنطاوى عقب ضبطه  وذلك /  وكذا إرشاد المتهم 

جنح مدٌنة نصر أول 2013لسنة40754وفقا للثابت بالقضٌة 

المرفقة باألوراق لئلرتباط عن األسلحة النارٌة التى تم إستخدامها 

وأخرٌن بداخل السقؾ المعلق الموجود بالطابق الثانى بمبنى طٌبة 

مول التجارى ،وتم ضبط تلك األسلحة والذخابر وهى عبارة عن 

مم وفرد 39×7,62مم وبندقٌة بلجٌكى عٌار 9رشاش برٌتا 

طلقة خرطوش عٌار 13مم وعدد12خرطوش عٌار 

ؼطاء وجه واقى 5مم وعدد39×7,62طلقة عٌار 299مموعدد12

من الؽاز وأضاؾ المتهم سالؾ الذكر  بؤنه كان ٌشاهد أٌضا أسلحة 

نارٌة وخرطوش بحوزة المعتصمٌن وأنه شاهد المتهمٌن محمد 



143 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

البلتاجى وصفوة حجازى وعبد الرحمن البر أثناء قٌامهم بإثارة 

. المعتصمٌن ومطالبتهم باإلستمرار فى مقاومة الشرطة

حال قٌادته تم ضبطه محمد علً علً محمد ابراهٌم / وأن المتهم   

عتصام بمنطقة رابعة إل مصر فً طرٌقه ل9247السٌارة رقم د وط 

ٌَّة  وبتفتٌش السٌارة عثر بداخلها على مبلػ مالً قدره ثبلثة ، الَعَدِو

وسبعٌن ألؾ جنٌهاًال ومدونة مبلحظات بها أرقام لحسابات المسٌرات 

وحال وبعض المنشورات بقصد تروٌجها وتوزٌعها على المعتصمٌن 

ُمواجهته عقب ضبطه أقر له بضبطه حال عودته من ُمحٌط إعتصام 

ٌَّة  وتحرر  كما أقر بإنتِمابه لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن، رابعة العدِو

ٌَّة رقم عن ذلك  -  جنح مدٌنة نصر ثان 2013 لسنة 4594الَقِض

  .الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط

  الُمرفقة والفبلشاتاإلسطوانة الُمدمجة بتقرٌر لجنة فحص ثبتو

ة للمعلومات والتوثٌق )بالتحقٌقات  لة من اإلدارة العامَّ اللجنة الُمشكَّ

ة ٌَّ  وكذا اللجنة المشكلة   التابعة إلدارة البحث الِجنابً بوزارة الداخل

وتضمنت فٌدٌوهات لقٌادات اإلخوان من المتهمٌن  (من قبل المحكمة

ومقاطع من إلعتصام رابعة العدوٌة من األول حتى الرابع عشر 

قنوات تلٌفزٌونٌة ومواقع إخبارٌة وحوارات وتسجٌبلت مصورة 

وتدور فً مجملها حول وصؾ ما جرى من أحداث بؤنه انقبلب 

ومن معه هم  (وقتبذ)عسكري وأن الفرٌق أول عبد الفتاح السٌسً 
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من الخونة والكفرة مع تحرٌض رجال القوات المسلحة بعدم االنصٌاع 

ألمر القابد العام الذى انقلب على قابده األعلى مع تحد واضح 

أنذاك وتجرٌح لرجال الشرطة وإهانة للقضاة واإلعبلم وجبهة اإلنقاذ 

وتجرإ على األمام األكبر شٌخ الجامع األزهر وتحذٌر للمسٌحٌٌن من 

التآمر مع الفلول على إسقاط الربٌس مرسى فضبلًال عن حث جموع 

الشعب على تكملة ثورته والخروج بمظاهرات من المساجد فً 

الشوارع والمٌادٌن وتحرٌض المعتصمٌن بمٌدان رابعة العدوٌة بعدم 

عتصام إنما إلمؽادرة المٌدان وأن شهر رمضان الذى زامن تارٌخ ا

نتصار على الخونة، كما كانوا إلهو شهر الفتوحات اإلسبلمٌة وا

ٌحبذون المعتصمٌن على نٌل الشهادة من جراء الجهاد فٌما وصفوه 

وصؾ فٌه األحداث بؤنه انقبلب عسكري متكامل األركان وبالمعركة 

انحازت فٌه المإسسة العسكرٌة إلى فصٌل وتركت فصٌل وكان من 

ال نعول كثٌراًال على الجهود – ذكرها عبارة تم بٌن العبارات التً 

نحن – الخارجٌة علٌك أن تعول على المقاومة ألبناء هذا الشعب 

نخون دماء الشهداء حٌنما ٌؤتً حاكم على ظهر دبابة ٌحكم 

والحدٌث عن )نحن بفضل هللا جماعة والدة – المصرٌٌن مرة أخرى 

فهً مإسسة دٌمقراطٌة تقوم على قٌم الشورى  (جماعة اإلخوان

نحن موجودٌن اآلن فً رابعة القٌادات كلها موجودة فً – اإلسبلمٌة 

 .رابعة العدوٌة الناس كلها فً رابعة
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ٌَّة بدءاًال من ُبزوغ فِكرة كما تضمنت أٌضا   أحداث تجمهر رابعة العدِو

الدعوة إلٌه و حشد عناصر تنظٌم جماعة اإلخوان الُمسلمٌن و 

ة الُموالٌة لهم  و مروراًال بما صاحب ذلك التجمهر  ٌَّ ارات اإلسبلِم ٌَّ الت

من إنتهاكات َتعد جرابم تم إقترافها من قِبل الُمتجمهرٌن خبلل فترة 

التجمُهر بمعرفة قُوات الُشرطة بتارٌخ إنهاء و حتى أحداث ، التجمُهر 

14/8/2013 . 

نت  توثٌق وقابِع قٌام الُمتَجمهرٌن بإستخدام األسلِحة أٌضا وَتَضمَّ

ٌَّة و القٌام ببعض اإلستعدادات والتدرٌبات والتجهٌزات داِخل  الناِر

ات القابِمة على  و إنها تجمهر رابعة العدوٌة التجمهر لُمقاومة القوَّ

قٌامهم باإلعتداء على بعض األشخاص داِخل نِطاق التجمهر وقٌام 

بعض الُمَتجمهرٌن بإطبلق بعض الِعبارات التً تنطوي على تحرٌض 

اآلخرٌن على إرتكاب جرابِم القتل والتخرٌب والبلطجة وتهدٌد و 

تروٌع اآلمنٌن و قٌام الُمتجمهرٌن بممارسة التعذٌب على الُمحتجزٌن 

داِخل نِطاق التجمهر و قٌامهم بتشٌٌد و بِناء الحواجز والمتارٌس 

ار الكهُربابً و  ٌَّ على ُحدود أطراؾ التجمهر وإشؽال طرٌق وسرقة الت

 .المٌاه و إتبلؾ أرِصفة الطُرق 

ات القابِمة على و تجمهرهم إنهاء قٌام الُمَتجمهرٌن بُمقاومة القُوَّ

ٌَّة و األدوات التً ُتستِخدم فً  الُمَسلَّح بإستِخدام األسلِحة الناِر
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ة و  اإلعتداء على األشخاص و تخرٌب و إتبلؾ الممتلكات العامَّ

ة للنفع العام ة والُمَعدَّ   .الخاصَّ

وتضمنت المقاطع الفٌدٌو المصورة لبعض القٌادات وسوؾ نورد 

ـ  :بعض منها

هم الُمرِشد العام لجماعة اإلخوان  ر خاص بالُمتَّ َمقطع فٌدٌو َمصوَّ

ة / الُمسلمٌن  محمد بدٌع عبد المجٌد سامً حال قٌامه بإعتبلءه َمَنصِّ

ٌَّة تحرٌضٌة علً  ٌَّة وإلقاء ُخطبة علً المتجمهرٌن حماس رابعة العدِو

را وَمق.ُمقاومة الُشرطة  أُسامة محمد محمد / لُمتَّهم ل هطع فٌدٌو َمصوَّ

اط  ٌَّ محمد مرسً حال / نجل الربٌس األسبق – ُمرسً عٌسً الع

ٌَّة  ٌَّة وإلقاء ُخطبة علً المتجمهرٌن حماس ة رابعة العدِو إعتبلءه َمَنصِّ

  .تحرٌضٌة علً ُمقاومة أجِهزة الدولة 

أن  –من بٌن ما ذكر –  صفوة حجازي /لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

من ٌطالب بإسقاط الدكتور محمد مرسى الربٌس الشرعً لهذه الببلد 

 .الذى جاء عبر صندوق انتخاب هو خابن لهذا الوطن

ذكر فٌه عبارة ٌا  –وفً حدٌث له من على منصة رابعة العدوٌة 

– سٌادة الربٌس إن لم تضرب بٌد من حدٌد فسٌكون لنا كبلم آخر 

 ٌناٌر طلعت أسماء 25الجبهة الحرة لثوار – الشرعٌة خط أحمر 

أربع ضباط اللً كانوا بٌقتلوا أخوانا عند النصب التذكاري ولسه 

حٌطلع عناوٌنهم وأرقام تلٌفوناتهم وصورهم كمان بقول لكل ضباط 
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الداخلٌة المرة دى مش زي المرة اللً فاتت أوعوا تتخٌلوا أن انتوا 

 . حتتحاكموا محاكمات طبٌعٌة حٌبقى فٌه محاكم ثورٌة

هناك خطوات تصعٌدٌة ال ٌتخٌلها أحد إلخراج – ذكر ذات المتهم و

عتقال ولكن إلنحن ال نخرج من المٌدان لٌس خوفاًال من ا– مرسى 

 .طمعاًال فً الشهادة

 أن الربٌس محمد مرسى الربٌس المنتخب اللً هٌرشه  أٌضا ذكرو

محمد مرسى هو الشخص الوحٌد فً مصر – بالمٌه هنرشه بالدم 

اآلن الذى ٌحمل هذه الشرعٌة ومن ٌفكر فً إسقاطه فؤقول لهم دونها 

بكره إن .  الرقاب دونها الرقاب دونها الرقاب وإذا قولناها فعلناها

شاء هللا زي ما أمس أبهرنا العالم ولم ٌنبهر المتخلؾ الخابن الؽادر 

على – القاتل ومش عاوزٌنه ٌنبهر ألنه مالوش حل عندنا إال اإلعدام 

جثثنا تدخلوا مٌدان رابعة العدوٌة مش حنسمح للداخلٌة إن هً تدخل 

عبد الفتاح السٌسً فاكرنا هبل بٌنا وبٌنهم دم وتار دب برجلك طلع 

/ المتظاهرون من مٌدان رابعة العدوٌة ٌهتفون مع المتهم – نار 

– صفوة حجازي الداخلٌة بلطجٌة هنورٌهم الؽضب حنعلمهم األدب 

وٌقول للسٌسً حسبنا هللا ونعم الوكٌل حتشوؾ أسود أٌام عمرك 

 .الحرامً اللً سرق البلد

 وٌهدد ضباط الداخلٌه نعلم اماكن بٌوتكم  أنذاك ٌنعت وزٌر الداخلٌهو

 وال نسٌتوا 2011 ٌناٌر28وٌقول للشرطه اتكسرتوا فى . واشكالكم 
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باط الداخلٌه المره ضامن الدوله اللى دخلوا الجحور كمان ٌقول لكل 

دى مش زى المرة اللى فاتت اوعى ٌتخٌل ان بعد نجاح الثورة 

وعوده مرسى انكم هتتحاكموا محاكمات طبٌعٌه المرة دى بجد الزم 

وساخ الموجوده وهٌبقى فى ألمصر تتطهر من كل القازورات وا

  .محاكم ثورٌه

.. هناك خطوات تصعٌدٌه ال ٌتخٌلها احد الخراج مرسىكما ذكر أٌضا 

نحن ال ٌعنٌنا هذا االعتقال اننا لن نخرج من المٌدان طمعا فى : ٌقول

 وسٌكون هناك خطوات  الربٌس محمد مرسى الشهاده وسوؾ نخرج

. ٌلها احدختصعٌدٌه ال ٌت

 حجازى ة اللى ٌرش مرسى بالمٌه هنرشه بالدم صفوكما ذكر أٌضا 

ٌتوعد  و.لم تضرب بٌد من حدٌد فسٌكون لنا كبلم اخر إذا : لمرسى

الزمن ال ٌعود الى الوراء  بذبح المصرٌٌن اذا قاموا بثوره ضد مرسى

 ىولن نعود الى السجون وال المعتقبلت االسبلم قادم ولن ٌستطٌع ا

 كان ان ٌسقط محمدمرسى ومن ٌفكر فى اسقاطه فا  منمخلوق كابنا

 .اقول لهم دونها الرقاب واذا قولناها فعلناها 

 لمحمد ابراهٌم دخولك رابعه   أٌضا  حجازىةصفوكما ذكر المتهم 

ؾ نحاكمكم قسما باَّلل العظٌم ان ولفض اعتصامنا على جثثنا وس

اصاب الربٌس مرسى شا فان رقاب جبهه االنقاذ وكل رقاب الفلول 

  .مباحه لنا نعم اقولها واهدد واتوعد
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 ثوار احرار هانكمل المشوار الربٌس محمد مرسى  أٌضا ٌقولو

المنتخب خط احمر دونه الرقاب كل من ٌطمع فى الكرسى بس 

مستحٌل دول مجموعه من الفشله مجموعه من الخاسرٌن الشعب 

لفظهم احنا الشعب مش انتو الشعب لن نضع اٌدنا فى اٌدى خونه 

ولن نسلم مصر لمجموعه من الخونه المرتزقه الذٌن ٌتاجرون بدماء 

 المصرٌٌن احنا هنا معتصمٌن الن الشرعٌه خط احمر وحتى 

 بقى فىو 6ـ30 ٌوم  حدٌقول ولو نزلو .فعوالـان مـر كـٌاذن هللا بام

. دم وناس ماتت ماحدش ٌلوم ؼٌر نفسه 

 محمد البلتاجً لن نقبل بهذا االنقبلب /لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

شباب الشعب المصري شباب التٌار اإلسبلمً – ولو على رقابنا 

اإلخوان المسلمٌن بوجود المرشد أو بدون وجود المرشد بوجود 

ربٌس الحزب أو بدون وجود ربٌس الحزب بدون قٌادات الحزب أو 

بها سٌستمر فً ثورته حتى ٌعٌد الحق ألهلة حتى ٌرجع هذا االنقبلب 

نحن لسنا المتحكمٌن فً – العسكري حتى ٌعود الربٌس المنتخب 

األرض لكن هذا الذى ٌحدث فً سٌناء رداًال على هذا االنقبلب 

العسكري ٌتوقؾ فً الثانٌة الذى ٌعلن فٌها عبد الفتاح السٌسً أنه 

صحح الوضع ورده الى اهله وان الربٌس  وتراجع عن هذا االنقبلب

. ه تٌعود الى سلطا

ة ٌظهرعلى منص وهادهـتعدوا للشـربٌس اســإٌدى الـلموذكـر أٌضــا  
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المرابطٌن فى رابعه وجمٌع المٌادٌن هم أن رابعه وهو ٌقسم باَّلل 

المنتصرون وان امرٌكا والمجلس العسكرى وقٌاداته والمخابرات 

وبعض من حلفاء عمر سلٌمان مع امن دوله حبٌب العادلى مع تموٌل 

بعض الدول الشقٌقه كانوا ٌتصورون انها  ساعات وثورة 

.  ٌونٌو 30الفوتوشوب بتاعه الست ساعات ٌوم 

من الوطنى ألٌتحدث ان الجمٌع ضد المعتصمٌن الشعب والجٌش واو

والمخابرات كلهم ضدكم وٌحرض الموجودٌن بان كل واحد ٌتصل 

بزوجاته وازواجهم واوالدهم واقاربهم وٌدعوهم لبلستعداد ان 

ٌنتشروا وٌرصدوا اى انقبلب وٌنادى فٌهم جاهزٌن للشهاده وانه 

   .سوؾ ٌقول لهم ماذا اتفقوا علٌه

ٌقسم ان عبد الفتاح السٌسى وان لم ٌتراجع السٌسى كما ذكر أٌضا 

سوؾ ٌورط هذا البلد لتصبح سورٌا اذا بقٌتم فى بٌوتكم وانه ٌدفع 

هذا الوطن لحرب اهلٌه لٌنجوا هو من المشنقه انزلوا لتعلنوا انتهاء 

دور القوات المسلحه فى الحٌاه السٌاسٌه واالنقبلب العسكرى وان 

المإسسه التى تقتل شعبها ال تستحق ان ٌبقى ضباطها او جنودها 

 .ٌستجٌبون لتعلٌماتها

على ان ماٌحدث هو مإامره باالتفاق مع السٌسى أٌضا  ٌتحدث و

وأن  . واالزهر والكنٌسه والمعارضه وانهم اتوا بعدلى منصور 

وٌحرض  ، المحالة  أتٌة ساعه الصفر للدفاع عن الشرعٌه
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الموجودٌن انه اذا تم اقتحام اى مقر او مكتب من الحرٌه والعداله 

نها ستكون ساعه الصفر وان الشعب سوؾ ٌواجه العنؾ وان إؾ

لن نقبل باالنقبلب العسكرى ولوعلى  رقبنا و ،ساعه الصفر معروفه 

. وفٌها ٌتحدث عن ان هناك مبادرات للصلح وانهم لن ٌقبلوها ، 

 عهـن منصه رابـطان مـام سلـعص / مـلمتهومقاطع فٌدٌو مصـوره لـ

ستمرار والصمود وٌدعوا مرسى إلالعدوٌه ٌدعو المعتصمٌن ل

السٌسى  وٌدعوا،للصمود  حتى ٌعود مرفوع على الهامات والرإإس

ٌَّة على الُمتجمهرٌن للرحٌل ٌَّة والحماِس  . وإلقاء الُخطب التحرٌِض

 ان من ٌدافع عن  عاصم عبد الماجد / لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

العكس هو الصحٌح وان والشرعٌه ال ٌمكن ان ٌحدث فتنه فى الدوله 

ده تهدٌد فانا اه   اسود واذا كان هذا نعتبرهمن ٌعتدى علٌهم نهار

حمسهم على يرٌن وهوٌخطب فى المتظا،بهدد من بعتدى علٌه ٌتحمل 

. ة والرباس تهدٌدات لمن ٌعتدى على تجرد والمٌادٌن البقاء فى

 اـ ٌقودهةرب صلٌبًـى مصر هى حـن ؾألدث اـاٌحـموذكـر أٌضـا أن 

 والنقاب والمساجد وتهدٌد ةنهم ٌكرهوا اللحً ألقباط أل اةمتطرؾ

 وٌحرض الشعب انه ٌنزل ضد السٌسى وان من ، ةصرٌح للمعارض

نكم  إوانها معركه دٌن و مدحسبلم ولدٌن مإلٌلزم بٌته ٌكون خابن ل

 اشمعنى الجٌش المصرى عاٌز تفوٌض انه ةسوؾ تدفعون الجزي

. ٌقتل المسلمٌن فى مصر دى رجوله دى كرامه دى شجاعه 
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 هـما ٌوجـنتصار كإلى اـبر والٌقٌن علـالمعتصمٌن بالصأٌضا ٌحث و

نك من السهل أوهمتك بأو كلمه للجٌش وٌقول ان امرٌكا دفعتك لفخ 

ستٌبلء على السلطه والوقوؾ فى مواجهه الشعب وطالبهم إلا

بالخروج من هذا الفخ ثم قال موجها كبلمه للشعب انه اذا سالت 

خرى فمن جلس فى بٌته فهو خابن وٌوجه كبلمه أدماإنا مرة 

ن ٌفرض رأٌه على الشعب المصرى أنه ٌرٌد أللسٌسى وٌصفه ب

بالمدفع والمعتقبلت وٌظهر هتاؾ من على المنصه ٌقول انسى 

ٌاسٌسى مرسى ربٌسى وٌقوم عاصم بالدعاء على ضباط الجٌش 

تهم الجٌش انه كان إوقادته وٌحث الشباب على ان ٌقول كلمته و

 .زمات لعزل الربٌسألصطناع اإٌتؤمر على الربٌس مرسى و

 ن ٌنزلـفر مـٌك بؤنـه دى ؼنٌم ـوج / متهمـلومـقاطـع فٌدٌو مصـوره ل

انا كنت نزلت بٌان قولت حكم  – على  قتلهم ض ٌونٌو وٌحر30ٌوم 

هل أ ضد فخامه الربٌس  كبلب 2013ـ 6-30كل اللى هاٌنزلوا فى 

  ةسبلم وبٌن الكفرإلالنار  ماهى حرب بٌنا وبٌنهم هى حرب بٌن ا

فان شاء هللا هاٌبقى الفٌصل بتاعنا باذن هللا  اعداء هللا تبارك وتعالى 

 اللى هاٌنزل 6-30 واضح جدا جدا اهه ٌبقى ان شاء هللا 6-30ٌوم 

اٌن ، ٌس بتاعنا كافر ئٌسنا وٌقول ال انا  مش عاٌزٌن الرئازع رٌن

انتم ٌاعلماء اطلعوا ووضحوا دا ربٌس منتخب شرعى الخروج علٌه 

 خروج على الدٌن 
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 دا الفٌصل بقول الفٌصل واحنا نازلٌن ان 6-30ٌوم وذكر أٌضا أن 

نرد على اعتدابهم فمن اعتدى علٌكم فاعتدوا  6 ـ 30شاء هللا فى 

علٌه  بمثل مااعتدى علٌكم وبتدافع عن الشرعٌه وارجو بقى فخامه  

الربٌس هللا ٌباركلك ٌارب شد حٌلك بقى شوٌه كده اضرب بقى ضربه 

من  للشرطه اللى معاك  ال  مش أت من لهم والأستباقٌه واوعى تإ

  .كلهم طبعا مش كلهم فخلى  بالك  واحنا  كلنا وراك واحنا كلنا معاك 

نقبلب إل اةعصام العرٌان قاد / لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

ٌوجه رساله لطبلب و ،تصال بنا ونحن نرفضإلالعسكرى ٌحاولون ا

خوان وٌطالبهم بالصمود فى التظاهر ضد السٌسى تحرٌض على إلا

نقبلب إل قد خدش وان اة  المصريةالجٌش وان شرؾ العسكري

سبلم وانهم من إلنقبلبٌٌن لن ٌهنبوا وانهم هم من ٌدافعوا عن اإلوا

در اهداؾ ثوره ها نقبلب العسكرىإلٌدافعوا عن شرؾ العروبه وان ا

رهاب وهمٌه ٌقودها  السٌسى إلوان الحرب على  ا  ٌناٌر25

ستكمال الثوره وهو إل  ةلمظاهر شعبلنقبلب وٌدعوا اإلوحكومه ا

 وانهم مستمرون حتى  تعود ةٌحرض الشعب على الجٌش والشرط

  .الشرعٌه

قد  بزلوا جهدهم ؾ  البر  عبد الرحمن /لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

طار الدستور والقانون للحصول على إطوال عقود وسنٌن فى 

ٌسمع  نقبلب العسكرى الكامل إلالحقابق التالٌه رفضهم القاطع ل
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نقبلب لئللقاطع اصوت الناس تقول هللا اكبر وتصفق وٌكمل رفضهم 

العسكرى الكامل الذى تم ضد الربٌس والدستور والشرعٌه وعدم 

مه وٌصفق الناس ومشاركتهم ألدارة اإلتعاونهم مع السلطه المختصه 

شاء  ان .نقبلب العسكرى اإلفى كل الفعالٌات السلٌمه الشعبٌه ضد 

هللا هذه رساله ارسلها الى كل اسرالشهداء والمصابٌن ونرسلها الى 

كم فى تكل متجبرا ارتكب جرما فى حق هذا الشعب َّلل نكؾ عن مبلحق

شاء هللا لٌس معنا انتظار   هللا ٌكون القصاص انيالدنٌا ثم بٌن لد

       .القصاص من هللا ان نترك حق شهدابنا

 رابعه وانا ةباسم عوده من على منص /لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

 2011 ٌناٌر 28من هنا بااقول لهم انتوا ؼلطوا ؼلطه زمان ٌوم 

موجود اللواء محمد ال  وزٌر الداخلٌهوتوا الشعب فى الشوارع هواج

 الؾ 100 ةابراهٌم قال لى بلسانه قوات الشرطه ال تسطٌع مواج

نى ٌا شرطه مصر هاتوا جهوا تامتظاهر فى الشارع ها تؽلطوا 

الشعب تانى فى الشوارع وخلى بالكم الربٌس بتاعكوا ال كنا بنسمعوا 

من شوٌه قال انا حٌاتى فداكم بس ما اسمعش ان دم مصرى ٌهدر 

  ،على االرض مصر عاٌزة ربٌس لٌه قلب زى قلب محمد مرسى

ٌَّة ِخبلل فترة التجمُهر وإلقاء ُخَطب و ة رابعة العدِو قٌامه بإعتبلء َمَنصَّ

ٌَّة علً ُمقاومة الُشرطة وتهدٌد أجِهزة الدولة فً  ٌَّة وتحرٌِض حماس

ٌَّة   .حالة إعتزامها إتِّخاذ إجراءات َفض التجمهر برابعة العدِو
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 ٌهدد وٌتوعد وٌحمس أسامة ٌاسٌن / لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

المتجمهرٌن ضد ما أسموه باإلنقبلب العسكرى من على منصة رابعة 

ٌَّة تحرٌضٌة علً الوإلقاء العدوٌة  ُخطب علً المتجمهرٌن حماس

  .ُمقاومة أجِهزة الدولة 

أسامة ٌاسٌن / وقد أورد التقرٌر أٌضا مكالمة تلٌفونٌة من المتهم 

لقناة الجزٌرة مباشر وصؾ فٌه األحداث بؤنه انقبلب عسكري متكامل 

األركان انحازت فٌه المإسسة العسكرٌة إلى فصٌل وتركت فصٌل 

 ال نعول كثٌراًال على –وكان من بٌن العبارات التً ذكرها عبارة 

 –الجهود الخارجٌة علٌك أن تعول على المقاومة ألبناء هذا الشعب 

نحن نخون دماء الشهداء حٌنما ٌؤتً حاكم على ظهر دبابة ٌحكم 

والحدٌث عن ) نحن بفضل هللا جماعة والدة –المصرٌٌن مرة أخرى 

فهً مإسسة دٌمقراطٌة تقوم على قٌم الشورى  (جماعة اإلخوان

 نحن موجودٌن اآلن فً رابعة القٌادات كلها موجودة فً –اإلسبلمٌة 

 .رابعة العدوٌة الناس كلها فً رابعة

 احمد عارؾ المتحدث الرسمى  /لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

 وطن ة قضًة قضٌه مرسى لشخص القضًتلبلخوان القضٌه لٌس

ن ألوضاع عن ا األوعدم الدخول فى مرحله انتقالٌه تدهور فٌها

 فى اٌدى ماٌدٌهوٌوضع  الى المربع صفر ٌنقضوا على الثورة دنعوو

  .المتفقٌن من النظام السابق
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مواصله اعتصامهم رؼم تهدٌدات الحكومه  ٌإكدكما ذكر أٌضا و

لهم ثابتٌن أبفضها وٌقول هللا اكبروتحٌا مصر وٌرد الناس خلفه وٌس

ن عٌون العالم تنظر الى مصر الحرٌه ألوصامدٌن وٌكمل كبلمه 

والكرامه انتم من تدٌرون الدوله من المٌادٌن وحقٌقى الدوله كانت 

ول ان تدار من المٌادٌن وستظل فى المٌادٌن ألتحتاج منذ الٌوم ا

مصر كلها حتى تعود كل ادوات السلطه الى الشعب المصرى هذه 

ولى اما ال قاعدٌن على اللى اؼتصبوا السلطه فحقٌقه ألالرساله ا

قضابهم بمبلءالعالم كله نحن نشكر كل احرار العالم الذٌن ٌقفون ضد 

مر األخٌر سلمٌتكم هى التى تفضح جراب ألنقبلب العسكرى اإلا

الحاوى وافتكروا كلمه ربٌس الجمهورٌه مرسى اوعوا تتسرق منكم 

شاء هللا كل ادوات السلطه العمٌله للفساد التى   حجه انأىالثوره ب

تسرق المال العام والتى تنهب المصرٌٌن كل ادوات السلطه ستسدعى 

شاء هللا ملٌونٌه مصر ربى ٌحفظها ؼدا  الى بٌت الطاعه وؼدا ان

شاء هللا هذا  قاله الشهٌر للمشٌر طنطاوى وانإلٌتزامن مع ٌوم ا

موعدنا  الٌوم من رمضان طنطاوى طنطاوى الى رمضان السٌسى

 .شاء هللا ملٌونٌه مصر ضد االنقبلب  ؼدا ان

نحن اصحاب قضٌه عادله لن نتنازل عنها مرور الوقت كما ذكر أٌضا 

والشهداء اللى سقطوا هنا على بعد مبات من االمتار ، لن ٌسقطها 

هإالء  باسماإهم بصورهم سٌطاردون السٌسى فى احبلمه وفى 
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ٌقظته ولن ٌمر  هذا الجرح ان ٌندمل اال با اكتمال ثورة الخامس 

على للقوات المسلحه هذه ألان خٌانه القابد ا، والعشرٌن من ٌناٌر 

على للقوات المسلحه الدكتور محمد ألخٌانه كانت واضحه للقابد ا

وال ٌدخل  ك ذلك ٌترأن مرسى لذالك بنقول للجٌش كله على السٌسى 

 .  السٌاسه لٌس هذا مكانك نحن اصحاب قضٌه عادلهكمعتر

 البــى طــٌن الـرة المعتصمـخألالب اـهذه الرساله من طأٌضا وٌقول 

شاعات فى تهدٌد المعتصمٌن إل استخدام اٌننقبلبإلالدنٌا وقال لقاده ا

السلمٌٌن وارهابهم بالقضٌه فى كل لٌله وٌرد الٌنا كل ٌوم معلومات 

من المركزى الى اخره من ألعن قطع الكهرباء  وعن استعداد ا

م هذه التهدٌدات لن بهرهيارصاؾ ونحن نإكد ان المعتصمٌن ال

الهدؾ االساسى وهو  بهذه التهدٌدات عن لٌنشؽلوا

ارهابى مجرم وهم ٌرٌدون  عتصامات السلمٌه هو عملإلستمرارلإلا

عتصامات فى كل إلعتصامات فى النهضه ورابعه فقط بل ان اإلا ان

سقاط إستمرار حتى إلمٌادٌن الجمهورٌه ومن هنا نعلن عزمنا على ا

المصرى الٌتهان وال ٌتهدد  كرى الدموى وان الشعبسنقبلب العإلا

  . على مٌادٌن مصردوان الشعب المصرى ٌتواؾ

طارق الزمر من على المنصه وٌقول  / لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره ل

بعد السبلم قالوا لنا ال حل اال الصندوق فذهبنا معهم الى الصندوق 

وكفروا % 25الى % 75وهذمناهم هزٌمه كبرى وكانت النتٌجه 
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بالصندوق وقالوا كفرنا بالصندوق الصندوق ال ٌمثل الشعب قلنا لهم 

 الشارع هو الحل وحشدوا لذلك المبات فحشدنا لهم اما الحل قالو

المبلٌٌن فمن المنتصر الٌوم لقد انتصر الشعب مصر فى كل الجوالت 

 ونحن نعدهم بانهم سٌسحقون فى هذا الٌوم 30/6لقد توعدنا  ب 

ٌَّة ،ستكون الضربه القوٌه وإلقاء ُخطب علً المتجمهرٌن حماس

  .تحرٌضٌة علً ُمقاومة أجِهزة الدولة

رجل مجهول وٌقول أحنا جاٌٌن كما تضمنت تلك الفٌدٌوهات أٌضا 

لنصرة وتؤٌٌد الدكتور مرسى ،كما ثبت أٌضا من بعض الفٌدٌوهات 

المصورة ألشخاص مجهولٌن وأحنا جاٌٌن بنقول رسالة واضحة جداًال 

للعلمانٌٌن وجاٌٌن بنقول للٌبرالٌٌن أن لو سقطت شرعٌة مرسى 

 .هٌكون فٌه دماء وهٌكون فٌه سٌارات مفخخة

بقول للسٌسً إنذار أعرؾ أنك أنت صنعت "و ٌظهر آخر وٌقول 

طالبان جدٌدة وصنعت القاعدة الجدٌدة فً مصر كل الجموع دى 

هتتفرق جماعات استشهادٌة وهاٌدمروك وهٌدمروا مصر وأنت اللً 

دمرت مصر أنت فعلت مجاهدٌن جداد واستشهادٌٌن أعرؾ لو كل 

واحد من عشرة فجر نفسه فً مجموعة فؤنت السبب أنت اللً عملت 

اإلرهاب وأنت اللً ابتدٌت بٌه، أنا بؤنذرك رجع األمور لنصابها وإال 

أنت اللً كتبت شهادة وفاة " هتبلقً الجموع دي كلها هاتفجر مصر
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كل المتمردٌن وأنت اللً كتبت شهادة وفاة كل واحد عارض الربٌس 

". مرسى وعارض شرعٌة الصندوق

 ظهور 14/8/2013كما ثبت من بعض مقاطع الفٌدٌو بتارٌخ 

مجموعه من المعتصمٌن وبٌدهم اسلحه نارٌه وتواجدهم فى اماكن 

 ٌظهر عدد من 06.27متفرقه وداخل مخٌمات رابعه وفى الدقٌقه 

المعتصمٌن وهم ٌحتموا بساتر وٌقومون بضرب  قوات االمن  من 

 ظهور احد المعتصمٌن وهو 09.46خبلل سبلح الى وفى الدقٌقه 

لى وٌهرب من خلؾ الساتر ومعه مجموعه من آٌحمل سبلح 

المعتصمٌن  ٌختببون داخل احد مداخل احدى العمارات وفى الدقٌقه 

لى واٌضا ٌظهر شخص آ ٌظهر احد المعتصمٌن ومعه سبلح 10.04

 وٌظهر احد المعتصمٌن 11.25لى وفى الدقٌقه آاخر ومعه سبلح 

لى ومعه مجموعه من آجالس على سلم احد العمارات وبٌده سبلح 

 ٌظهر مجموعه اخرى من 14.29االشخاص وفى الدقٌقه 

وفى الدقٌقه  المعتصمٌن  ومعهم اسلحه نارٌه عند سلم  احد العمارات

لى وٌوزع االفراد آ ٌظهر احد المعتصمٌن ومعه سبلح 14.57

 ٌظهر احد المعتصمٌن وهو ممسك 20.42للتامٌن له  وفى الدقٌقه 

بٌده سبلح نارى وٌختبا هو وبعض االشخاص خلؾ سٌاره وفى 

 ظهور بعض من المعتصمٌن ومعهم اسلحه نارٌه 31.34الدقٌقه 

 ٌظهر 34.48ونظاره معظمه الستطبلع  القوات  وفى الدقٌقه 
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شخص وٌحمل بٌده سبلح الى وٌتحرك نحو القوات ثم ٌعود مرة 

 تظهر مجموعه من المعتصمٌن ومعهم 35.36اخرى وفى الدقٌقه 

اسلحه نارٌه واحدهم ٌضع سبلح الى على شنطه سٌاره وٌتحدثون 

 ٌظهر احد المعتصمٌن ممسك بٌده االثنٌن 37.37وفى الدقٌقه 

  .سبلحٌن نارٌٌن

ثُبت بالتقرٌر الصاِدر من مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمابٌة حول و

ًْ رابعة والنهضة ع إنتهاج جماعة اإلخوان سٌاسة  إلى َفض تجمُّ

عنٌفة ضد جمٌع المعارضٌن لها منذ تولٌها السلطة فى ٌونٌو عام 

وتعاصر ذلك مع نزعة عنصرٌة دٌنٌة شدٌدة ضد جمٌع من ال 2012

ٌنتمون إلى فكرهم أو عقٌدتهم فضبل عن تروٌع ألقباط مصر وقتل 

.  ألصحاب المذاهب األخرى 

وعندما ثار الشعب المصرى علٌهم ، إتخذوا من بعض المٌادٌن بإرا 

فكان من ، للتروٌج لفكرهم العنٌؾ ، وإرتكاب العدٌد من الجرابم 

البلزم التدخل لفض تجمع رابعة العدوٌة الؽٌر سلمى ، خاصة بعد أن 

. اكتظا بالسبلح ، وإرتكبت فٌها الجرابم جهارا نهارا 

وانطوى على عناصر إجرامٌة تحمل السبلح ضد المواطنٌن والدولة  

، ال ٌمكن وصفها إال بؤنه تجمع إجرامى عدابى مسلح ؼٌر مشروع 

.  وال مرخص له هدد النظام والسكٌنة واألمن والسلم العام 
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كما شاهد المقاومة المسلحة الشدٌدة التى أبدتها عناصر اإلخوان 

. ومإٌدٌهم ضد قوات الشرطة بمجرد اقترابهم مـن مـحٌط تجمـعهم

وأنه من أحد أسباب سقوط أعداد كبٌرة من الضحاٌا مـن الـطرفٌن ،  

الشحذ األٌدٌولوجى ، وإستخدام الفكر الدٌنى المتطرؾ ، فى تشجٌع 

المعتصمٌن على حمل السبلح بدون دراٌة والتصدى لقوات الشرطة 

تحت الفكر الجهادى والتكفٌرى ، فضبل عن منهج جماعة اإلخوان فى 

ترسٌخ فكرة الظهور كضحاٌا ، وإستؽبلل ذلك فى تروٌج قضاٌاهم فى 

األوساط الدولٌة ، داللة ذلك ما تم بثه من مشاهد على قناة الجزٌرة 

ذاتها ـ وهى إحدى القنوات التى تروج لفكر اإلخوان وتسعى إلى 

إسقاط الدولة المصرٌة ـ وتظهر مدى اهتمام جماعة اإلخوان بتصوٌر 

.  القتلى والمصابٌن حال فض تجمعهم بدال من إسعافهم 

كما تبلحظ أٌضا عدم سقوط أى من قٌادات اإلخوان فى أحداث رابعة 

العدوٌة  فهذا ما دأب قٌادات اإلخوان ، التحرٌض وبث روح الكراهٌة 

واإلرهاب بٌن أتباعهم ، ثم الهروب وترك البسطاء والزج بهم فى 

.  المصابب

وترتب على إعتصام رابعة العدوٌة ضررا مباشرا والذى لحق 

بالمجتمع والدولة من جراء أعمال العنؾ التى تقترفها وما زالت 

. تقترفها جماعة اإلخوان ومإٌدها من جماعات العنؾ واإلرهاب 



162 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

وفٌما ٌتعلق بإعتصام رابعة العدوٌة الؽٌر سلمى فهو الٌقتصر فقط 

على الضرر المادى المتمثل فى أعمال العنؾ المسلح المرافقة 

ٌوما ، فضبل عن األعمال المصاحبة له من 48للتجمهر ولمدة ناهزت 

نهب وإتبلؾ عمدى وحرق للممتلكات العامة والخاصة ، ولكنه ٌمتد 

لٌشمل الضرر األدبى واألبعاد السٌاسٌة و اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة 

والثقافٌة و الدولٌة ، والتى نتجت عن متابعة ومراقبة العالم بؤثره 

لحدث ؼٌر مسبوق فى سابر أنحاء المعمورة ، وما نتج عن ذلك 

اإلهتمام العالمى بالحدث المصرى من خسابر اقتصادٌة وسٌاسٌة 

وثقافٌة لمصر ، وألحق ضررا جسٌما بالببلد تمثل فى اإلنتقاص من 

مركز ومكانة الدولة فى محٌطها اإلقلٌمى والدولى ، مما أثر أٌضا 

. على السٌاحة واإلستثمار فٌها 

ٌخطا من ال ٌرى أن مصر تقود حربا حقٌقٌة على ما ٌمكن أن 

ٌوصؾ بؤنه إرهاب دولى منظم ، تدعمه دول أو جهات بعٌنها بقصد 

إضعاؾ دور مصر اإلقلٌمى وإفشال مساعٌها فى اإلنتقال لئلستقرار 

وعلى الرؼم من كل التحدٌات المتقدمة ، تعمل الدولة . والٌمقراطٌة 

المصرٌة على إتخاذ خطوات حقٌقٌة لترسٌخ مبادئ حقوق اإلنسان 

. وإرساء سٌادة القانون 

كما ثبت بتقرٌر لجنة تقصى الحقابق المعد من المجلس القومى 

لحقوق اإلنسان حول أحداث فض إعتصام رابعة العدوٌة والذى أنتهى 
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الى إن عملٌة فض وإخبلء إعتصام رابعة العدوٌة فى 

جاءت تنفٌذا لقرار النٌابة العامة المصرٌة ، وذلك على 14/8/2013

أثر تقدم بعض المواطنٌن المصرٌٌن بببلؼات بتعرضهم لمعاناة شدٌدة 

ٌوما ، وٌمثل إنتهاكا لحقوقهم 47جراء اإلعتصام الذى إستمر حوالى 

المدنٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ، وخاصة الحق فى 

السبلمة الجسدٌة والحٌاة األمنة والحق فى السكٌنة والعمل وحرٌة 

التنقل ، فضبل  عن إحتجاز وتعذٌب مواطنٌن داخل اإلعتصام أسفر 

عن مقتل بعضهم على أثر التعذٌب الذى مورس بحقهم وفقا لتقارٌر 

.  مصلحة الطب الشرعى فى تارٌخ سابق على تارٌخ فض اإلعتصام

وإن عملٌة الفض وإخبلء اإلعتصام قد تمت بمعرفة قوات أمن تابعة 

إن عملٌة الفض و. لوزارة الداخلٌة فى إطار خطة وضعتها األخٌرة

وإخبلء اإلعتصام قد جاءت فى إطار سعى الحكومة المصرٌة 

المعاصرة لتارٌخ الفض ، إلى تطبٌق وإعمال القوانٌن المصرٌة على 

جزء من إقلٌم جمهورٌة مصر العربٌة ، بعد أن أقرت مهلة للتفاوض 

 .مع المعارضٌن المعتصمٌن 

أن اإلعتصام بمٌدان رابعة العدوٌة والذى دعت له جماعة اإلخوان و

المسلمٌن والقوى السٌاسٌة الموالٌة لها وسمحت إدارة اإلعتصام 

لعناصر مسلحة وأفراد مسلحٌن تابعون لها بالدخول لحرم اإلعتصام 
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والتمركز فى مناطق عدٌدة متفرقة وهو األمر الذى نزع صفة السلمٌة 

. عن إعتصام رابعة العدوٌة

 أن قـوات األمـن المكلفة بتنفٌذ عملٌة إخـبلء المـٌدان ، قـد إلتزمت و

بتوجٌه نداء للمعتصمٌن عبر مكبرات صوت وتؤكدت اللجنة من أنه 

إن سٌاق عملٌة الفض فى  و.سمع بوضوح داخل عمق اإلعتصام

الساعات األولى لها قد أشار إلى أن اإلشتباكات كانت تسٌر فى نطاقها 

المعتاد والمتكررفى األحداث السابقة  إلى أن بادرت بعض العناصر 

المسلحة وبشكل مفاجا بإطبلق النٌران بإتجاه أحد الضباط التابعٌن 

لقوات األمن كان ممسكا بمكبر صوت للنداء علٌهم ومطالبتهم 

بضرورة إخبلء المٌدان لٌسقط قتٌبل أمام دار المناسبات ، وعلى إثر 

ذلك ردت قوات األمن بإطبلق النٌران بإتجاه مصدر اإلطبلق على 

الضابط القتٌل السكاتة وإندلعت اإلشتباكات المسلحة فى محاور عدٌدة 

داخل المٌدان بٌن العناصر المسلحة وقوات األمن بشكل مستمر دون 

أن العناصر المسلحة داخل اإلعتصام كانت تتحرك وتطلق وإنقطاع 

النٌران من وسط المعتصمٌن كدروع بشرٌة ، جعلتهم فى مرمى 

 .نٌران قوات األمن طول فترة اإلشتباكات

 حـال إتسـاع محٌـط مـنطقة رابعــة العـدوٌة ، وإندالع اإلشــتباكاتو

المسلحة فى محاور عدٌدة منه دون دخول سٌارات اإلسعاؾ التابعة 

لهٌبة اإلسعاؾ ، وذلك بعد مقتل أحد المسعفٌن وفقا لتصرٌح هٌبة 
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اإلسعاؾ ، وهو األمر الذى أدى لعدم حصول العدٌد من المصابٌن 

ولم . على اإلسعافات البلزمة أو النقل إلى المستشفى إلنقاذ حٌاتهم 

تتمكن سٌارات اإلسعاؾ من الدخول إلى المٌدان إال بعد إنتهاء عملٌة 

 .14/8/2013الفض واإلخبلء فى الساعة السادسة مساء ٌوم 

مة فرنكو إٌجٌبسٌان لحقوق - كما ثبت بالبٌان الصادر من  ُمَنظَّ

خ " - أوفٌد " اإلنسان  من ِخبلل  وذلك  –15/8/2013والُمإرَّ

ات فض إعتصام منطقة رابعة والنهضة بالجٌزة فقد  ٌَّ ُمتابعتها لعمل

د لها من ِخبلل ُمراسلٌها ومصاِدرها أن ما قامت به الُشرطة  تؤكَّ

َفق  ٌَّة فً َفض تِلك اإلعتصامات قد جاء ِوفقاًال للمعاٌٌر الُمتَّ الِمصِر

ٌَّة فً َفض اإلعتصامات  دت أن ، علٌها فً القوانٌن الدول وأنها تؤكَّ

ت بمباِدئ ُحقوق اإلنسان  ٌَّة قد راعت وإهتمَّ ولم ، الُشرطة الِمصِر

ة ُمفِرطة   وإلتزمت بضبط النفس إلى أقصى َحد ُمْمِكن ، تستخدم أيَّ قُوَّ

/ اٌٟ امطالع اإلخٛأٟ وأكدت تحرٌات األمن الوطنى صحة الواقعة و 

ا٠ٙبة ٚعذٞ ِؾّذ ػف١فٟ ثبهالق ا١ٌٕشاْ ػٍٟ اؽذ ِغٕذٞ اٌؾشهخ 

اٌّىٍف١ٓ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌزغّٙش ِّب أدٞ اٌٟ ِقشػٗ ٚرٌه أصٕبء ارخبرٖ 

،  عبرش ثّؾطخ ٚلٛد ِٛث١ً ثزمبهغ ٠ٛعف ػجبط ِغ ؽبسع إٌقش 

 عٕؼ ِذ٠ٕخ ٔقش صبْ 2013 ٌغٕخ 2362 اٌمَِن١َّخ سلُ  اٌٟ اْأمبفٚ

شفَمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه -  ُّ ُ صبثذ ف١ٙب– اٌ زَّٙ ُّ ذ /  ػٓ وْٛ اٌ َّّ َؾ ُِ سمب 

ُّؾبفظخ اٌغشث١خ  ٠ٚنطٍغ ، لطت ف١بَ ِٓ وٛاِدس اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ث
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ُؽؼجخ وفٛس ثٍؾبٞ " ثّغئ١ٌَِّٛخ اٌؼًّ اٌزشثٛٞ ٚ اٌزٕظ١ّٟ ثمش٠خ دلشْ 

 " ُ زَّٙ ُّ ُِؾبفظخ اٌغشث١خ ٚ أْ اٌ ذ / ِشوض وفش اٌض٠َّبد  َّّ َؾ ُِ ذ  َّّ َؾ ُِ ػٍٟ 

ُّغزمطجخ ؽذ٠ضبً ِٓ لجً عبثمٗ ٌقبٌؼ  اٌقؼ١ذٞ ٠َُؼذ ِٓ اٌؼٕبِفش اٌ

ّب رُ مجطّٙب ، ؽشوخ اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ثزاد اٌمش٠خ عبٌِفخ اِروش  ٚ أَّٔٙ

صرّٙب ِجٍغ ِبٌٟ ٚ لذسٖ صالصخ ػؾش  ْٛ ي ٚثَؾ َّٚ ؽبي اعزِمالٌّٙب ع١َّبسح األ

خ ثؼذد ِٓ ، أٌف ٚ عجؼ١ٓ ع١ٕٙبً  ٚ ثؼل اٚساق رؾٛٞ اٌج١بٔبد اٌخبفَّ

ُّؼزق١ّٓ " ثزاد اٌُؾؼجخ عبٌِفخ اٌِزوش " ػٕبِفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ  اٌ

٠َِّٚخ ٚاٌّجبٌغ اٌزٟ ٠زمبمٛٔٙب  ْ ثٙب ثؼل ، ثشاثؼخ اٌؼذ َّٚ َذ ُِ ٚ وزا أِعٕذح 

شرَمجخ  ُّ وبد اٌزٕظ١ُ اٌ ٕزَِظّخ ػٍٝ ٚ،  رؾشُّ ُِ ي ٚ أُعشرٗ ثقٛسح  َّٚ د األ رشدُّ

٠َِّٚخ  ٚ أَّٔٗ وبْ ٠نطٍِغ ثّغئ١ٌَِّٛزخ ثؾؾذ ػٕبِفش ، اػزقبَ ساثؼخ اٌؼذ

ُّؾبسوخ فٟ اػزقبَ  اٌزٕظ١ُ األخٛأٟ ِٓ أثٕبء لش٠زٗ عبٌِف اٌِزوش ٌٍ

٠َِّٚخ ٚر٠ًّٛ اػبؽزُٙ ثبٌزغّٙش  ُ وّب أمبف ة، ساثؼخ اٌؼذ زَّٙ ُّ / أْ اٌ

، عالِخ ِؾّذ ِؾّذ هب٠ً ٠ٕزّٟ اٌٝ رٕظ١ُ عّبػخ اإلخٛاْ اإلس٘بث١َِّخ 

٠َِّٚخ ؽزٝ أؽذاس  ُّؾبسو١ٓ فٟ فبػ١ٍَِّبد اػزقبَ ساثؼخ اٌؼذ ٚ أَّٔٗ ِٓ اٌ

ُّؼزق١ّٓ ، اٌفَل  ٚ أَّٔٗ اعزؤعش ػذد ، ٚ وزا رمذ٠ّٗ اٌذػُ اٌّبدٞ ٌٍ

ُّغ١ٍّٓ ثِّٕطمخ  ضًِّ ٌغّبػخ اإلخٛاْ اٌ َّ ُِ ٌِّذاد وُٙشثبئ١َِّخ ثَقفزٗ  َٛ ُِ أسثغ 

٠َِّٚخ ِٓ اٌّذػٛ  ً إلِذاد / ساثؼخ اٌؼذ ِِ ُػضّبْ ع١ِّذ ُػضّبْ ِؾّذ وب

ٍؾمخ ثٙب ثبٌطبلخ اٌىُٙشثبئ١َِّخ  ُّ َىجِّشاد اٌقٛد اٌ ُِ ٠َِّٚخ ٚ  خ ساثؼخ اٌؼذ َٕقِّ َِ

و عناصر محمد عبد الحً حسٌن الفرماوي / وبؤن المتهم   .اٌالِصِخ
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مصطفى عبد الحً حسٌن / المتهمٌن مجموعات الردع وهم 

د ، الفرماوي  ، هٌثم سٌد العربً محمود ، أحمد فاروق كامل ُمَحمَّ

د محمود علً زناتً  د عطٌة ، ُمَحمَّ ، عبد العظٌم إبراهٌم ُمَحمَّ

د  د رشوان ُمَحمَّ أسفرت عن ممارسات أفراد  –إسماعٌل ُمَحمَّ

مجموعات الردع السابق اإلشارة إلٌها حدوث حاالت وفاة لبعض 

– كسور " المحتجزٌن باإلضافة إلى العدٌد من اإلصابات عبارة عن 

ومن ، وؼٌرها من آثار التعذٌب " قطع لؤلصابع – كدمات – جروح 

ي على ضابِط الُشرطة  كرٌم عماد عبد / بٌن تِلك الحاالت واقِعة التعدِّ

ي علٌه بالضرب  الحلٌم وإحتِجازه بؤحد الِخٌام بمقر االعتصام والتعدِّ

ٌَّة رقم – وإحداث إصابته   ُجَنح 2013 لسنة 31016محل القض

وكذا واقِعة وفاة المرحوم ، – مدٌنة نصر الُمرفقة باألوراق لئلرتباط 

ٌَّة رقم – عمرونجدي كاِمل علً /   2013 لسنة 15120محل القض

وكذا واقِعة وفاة ، – إداري مدٌنة نصر الُمرفقة باألوراق لئلرتباط 

ٌَّة رقم – فرٌد شوقً فَُإاد محمد / المرحوم   لسنة 14395محل القض

وكذا واقِعة ، –  إداري مدٌنة نصر الُمرفقة باألوراق لئلرتباط 2013

ي على المجنً علٌه  مستور محمد السٌِد على وإحداث إصابته / التعدِّ

ٌَّة رقم –   ُجَنح مدٌنة نصر الُمرفقة 2013 لسنة 31166محل القض

ي على المجنً علٌه ، – باألوراق لئلرتباط  محمد / وكذا واقِعة التعدِّ

ٌَّة رقم – فتحً مقبول أحمد وإحداث إصابته   14395محل القض
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، –  إداري مدٌنة نصر الُمرفقة باألوراق لئلرتباط 2013لسنة 

أحمد حسن قمر الدولة علً زلٌخة / بشؤن واقِعة وفاة المرحوم و

ه ُكلًال / وإصابة المجنً علٌه  أحمد فتُّوح أحمد مرزوق أنَّه وحال َتَوجُّ

ٌَّة لئلعتِصام به ُمقابِل حصولهما على مبلػ  منهما لمٌدان رابعة العدِو

ٌَّة قام عدد من عناِصر التؤمٌن ومجموعات الردع  مالً ووجبات ِؼذابِ

سالِفً الِذكر باإلشتباه فً أمرهما وإحتِجاِزهما بؤحد أماِكن اإلحتِجاز 

دان  ٌْ هما بالضرب ، داِخل الم ٌْ ي عل األمر الذي نجم عنه وفاة ، والتعدِّ

ن  ٌْ ن والساق ٌْ ل وإصابة الثانً بُكسور بالِذراع ُثمَّ قاموا بتركهما ، األوَّ

ات الُمسلَّحة  قت ووفً ، بِجوار سور مبنى التنظٌم واإلدارة التابِع للقُوَّ

الِحق وُبناءًال على ببلؼات المواِطنٌن بوجود المجنً علٌهما سالِفً 

ارة إسعاؾ ، ِذكر بالمكان المار ِذكره لا ٌَّ هما س ٌْ والتً ، إنتقلت إل

ً      .أَقلَّتهما إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ

ات المكلفة بفحص وتفتٌش مكان التجمهر من أٌضا وتمكنت  القُوَّ

ٌَّة والذخابر واألدوات التً كان  ٌَّة من األسلحة النار العثور علً كم

ات أثناء  ٌحوزها المتجمهرٌن واستخدموها فً التعدي علً القُوَّ

وحدوث العدٌد من التلفٌات للمنشآت الواقعة بمحٌط منطقة ، التعامل 

ٌَّة نتٌجة تجمهر عناِصر تنظٌم اإلخوان اإلرهابً وقٌامهم  رابعة العدِو

بعملٌات تخرٌب ونهب وسرقة وإتبلؾ العدٌد من المنشآت و التً 

ٌَّة وقاعه المناسبات الخاصة به والتً  لت فً مسجد رابعة العدِو َتَمثَّ
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ٌَّة، خصصت لتكون مستشفً مٌدانً  مبنً ، مستشفً رابعه العدِو

مدرسة مدٌنه ، مدرسة عبد العزٌز جاوٌش ، اإلدارة العامة للمرور 

ٌَّة  ة الفندق ٌَّ ٌَّة رقم ، برج البنداري ، نصر الثانو  610الوحدة السكن

ٌَّة واالكشاك ،  بشارع الطٌران 16بالعقار  العدٌد من المحبلت التجار

ومبنً إدارة ، باإلضافة إلً أعمدة اإلنارة وبلدورات الرصٌؾ 

. اإلسكان الخارجً للبنات التابع لجامعه األزهر

 هذا وقد تم ضبط المتهمٌن جمـٌعـا عــدا القـلٌل منـهم وفقــا للثـابـت

بتحقٌقات النٌابة العامة على مسرح األحداث ، كما تم ضبط  

األول والثانى والخامس والسادس والسابع والثامن / المتهمٌن

والثالث عشر والرابع عشر فى أوقات وتوارٌخ متفاوتة ومختلفة بعد 

   0إنتهاء تجمهر رابعة العدوٌة وفقا للثابت باألوراق

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن )وحٌث أن المتجمهرٌن من 

ا من خبلل  (توفوا  قد جمعهم وحدة الؽرض المعلوم لدٌهم جمٌعًال

ات تلك قٌاد) هم التعلٌمات والتكلٌفات التً صدرت إلٌهم من قبل بعض

.  سالفة البٌان  (الجماعة

متجمهر ة أالؾ وقد شهد على توافر ركن العلم لدٌهم تجمعهم لعد

وأنهم قد عقدوا العزم على تنفٌذ بمٌدان رابعة العدوٌة ومحٌطه تقرٌبا 

ؼرضهم المتفق علٌه ؼٌر عاببٌن بما عسى أن ٌتحقق من جرابم 
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محتملة من جراء فعلهم الذي إستعدوا له بالسبلح والعتاد، وهو ما 

 .ٌكشؾ عن علمهم بالؽرض وقبولهم لتبعاته

لٌس هذا فحسب بل إن ما ٌإكد هذا العلم وٌقطع به بما ال ٌدع مجاالًال 

للشك هو إستخدام المتجمهرٌن لؤلسلحة النارٌة والخرطوش 

فً اإلعتداء على المجنً وؼٌرها من األدوات واألسلحة البٌضاء 

. علٌهم وكذا رشقهم بالحجارة وزجاجات المولوتوؾ  والتعدي علٌهم 

 فإن هذا المشهد الذي جاء على مسمع ومرأى من الجمٌع، قد قطع 

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن  ) جمٌعا بتوافر علم المتجمهرٌن

باألحداث والجرابم المرتكبة وسلبهم حق التعلل بعدم العلم بعد  (توفوا 

وبعد أن سالت دماء المصابٌن وقتل المجنى علٌهم سالفى قتلى سقوط 

الذكر والشروع فً قتل أخرٌن وفقا للثابت بالتحقٌقات وتخرٌب 

 وإستعراض القوة واإلستٌبلء وسرقة الممتلكات العامة والخاصة

المنقوالت المملوكة للمجنى علٌهم وإحتبلل المرافق العامة 

والمخصصة للنفع العام وتعطٌل سٌر وسابل النقل العام البرٌة وذلك 

بإؼبلق جمٌع محاور مٌدان رابعة العدوٌة بالقاهرة والشوارع 

المتفرعة منه وحٌازتهم وإحرازهم بالذات والواسطة لؤلسلحة النارٌة 

بؤنواعها المختلفة ومواد تعتبر فى حكم المفرقعات وحٌازتهم 

وإحرازهم ألسلحة بٌضاء وأدوات مما تستعمل فى اإلعتداء على 
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محمد على على محمد إبراهٌم لمحررات / األشخاص وحٌازة المتهم 

ومطبوعات تتضمن تحرٌضا على تؽٌر خارطة الطرٌق ومناهضة 

محمد مرسى / بؽرض عودة الربٌس المعزول 2013ٌونٌو30ثورة 

ومن ثم فإن بقابهم على مسرح األحداث ٌكشؾ عن قبولهم للحكم ، 

وعزمهم إرتكاب هذه الجرابم فً سبٌل بلوؼهم هدفهم المنشود وهو 

ا فً المسبولٌة وٌحقق مسبولٌتهم الجنابٌة عن جمٌع  ما ٌرتب تضامنًال

الجرابم المرتكبة من قبل المتجمهرٌن وكان هدفهم من ذلك أحداث 

الفوضى العارمة فً أرجاء الببلد لخلق حالة من عدم إستقرار 

  .األوضاع بالببلد 

حٌث ان الواقعة علً النحو سالؾ البٌان قام الدلٌل علً صحتها 

محمد  /  الضباطمنوثبوتها فً حق المتهمٌن من شهادة كل 

ق التابع لئلارة العامة شـرالمحمود توفٌق ربٌس مباحث قطاع 

، اٌمن سـٌد محمـد لإٌة ، محمود فاروق ابراهٌم لمباحث القاهرة 

عبد العزٌز ِخضر عمر ، اشـرؾ السـٌد جمال عز العرب، محمود ، 

 ، اسامة  ببللطارق زاٌد محمود ، رستم،عبلء الدٌن رشدي بشندي

حسن ، ٌحًٌ محمد ه مد الصؽٌر ،اشرؾ عبد هللا عبد ربحمحمد م

سٌد عبد المجٌد احمد ابو ؼنٌمة ، /  وكبل من عبلم محمد وهدان ،

محمد احمد عبده كمنة السٌد ، وحٌد عبد اللطٌؾ همام ، مدحت خلؾ 
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هللا حكٌم حنا ،اسامة محمد عبد الطٌب ، احمد ابراهٌم احمد محمد ، 

 محمد اسماعٌل احمد محمد ، نجبلء سٌد احمد عبد الحمٌد سٌد ،

مصطفً حسن ابو والً محمد ، عباس رٌاض الطاهر عمر ،خالد 

حمد أحمد مرزوق أ ،هحمد سالم حمد ، علً احمد ٌوسؾ شحات

 حمد رشدي مختار،أمؽربً ،محمد نصر محمد نصر الباجوري ، خالد 

مام حافظ عبد العزٌز، رمضان عبد إحمد أمحمد السٌد خلٌل ابراهٌم ،

الهادي محمود عامر ،عبد السبلم عاطؾ عبد السبلم محمد ،عمرو 

علً شرؾ الدٌن عبد المجٌد ، مجدي محمد عمر البحٌري ، هبة هللا 

وجدي محمد ٌسري ،اٌهاب محمد حسن عفٌفً ،امانً جرجس 

واصؾ بشاي ،محمد فوزي علً اسامة ، عادل محمد عثمان 

الوردانً ،السٌد ربٌع قندٌل مبروك ، محمد مدبولً مسعود علً ، 

 عثمان محمود قطب ، اشرؾ جرجس واصؾ ، عبد المنعم ةحماد

نصر محمد خضٌرة ،طلعت علً حسن زاٌد ، محمد احمد فتحً 

رنا  ابراهٌم ، ابو العبل احمد عثمان ،اٌمن السٌد جابر محمد احمد ،

 عبدهللا الخطٌب ،ابراهٌم محمود شكري عبد الباقً ،علً فخري هط

سٌد حسنً ،علً احمد الصاوي حسنً ، محمد سٌد حسونة حسان ، 

هانً صالح احمد محمد خلٌفة ، حسام رفاعً محمد بٌومً ،عماد 

بولس بخٌت مرجان ،خالد مبارك صابرفراج ،محمد خٌري سٌد علً 

، بهجت محمد حسٌن ، عبٌر محمد حسٌن الصباحً، بهجت محمد 
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حسٌن، ابراهٌم طارق اسماعٌل ابراهٌم الشرٌؾ ، عادل جبلل محمود 

عوض ،هالة محمد فهمً شكر ، احمد حسن ذكً عبده ،ناجً فاٌز 

د عبد المجٌد ٌوِسؾ  ٌِّ اسكندر فرج، اشرؾ محمد محمد خلٌل ، الس

لبٌر ذكً سبلمة ، مصطفً مصطفً فرؼلً ألفرٌد أالشٌخ عاِمر ، 

نور عبد أ ، صفوت  كامل احمد بدوي ، عثمان سٌد عثمان محمد

حمد ، أبراهٌم إحمد أحمد ، خالد أحمد سٌد حسٌن أالجواد سٌد ، 

شرؾ نصر الدٌن مصطفً أبراهٌم السٌد الجوهري ، إحسٌن محمد 

حمد أعجٌز ، عمر الفاروق صبلح سٌد مصطفً ، محمد محمود 

 شرؾ عبد العزٌز عبد العاطًأجمعة ، سناء فاروق علً حسٌن ،

بو أ ، فاطمة احمد محمود الؽرباوي، سٌد علً حسن مصطفى 

الزٌفون ،عبد اللطٌؾ شوقً شحاتة ؼانم ، محمد فرحات علً عمار، 

، الحمادىسٌد احمد السبكً ، مصطفً حلمً عبد الحمٌد مصطفً 

رم ، رمضان رضا المتولً الشحات ، بهاء انٌهاد حسن محمد مح

بو العز ، ٌحًٌ أمٌن المهندس ، حسن محمد حسن أمحمد عبد العزٌز 

فت رشاد أمٌن ، خالد فتحً فهٌم توفٌق ، هانً رأنور الدٌن ٌحًٌ 

سماعٌل ، رفاعً محمود عبد العزٌز ، إحمد أحمد ، سعٌد رشاد أ

حمد ، سلوي سعد عبد أحمد مرسً أمحمد عبد الحمٌد حسن ، منً 

 ، منً سعد  سٌد أحمد سماعٌلإمٌن أ ، سوسن  إبراهٌم الرحٌم

محمود البنا ، هناء محمود عرفة سٌد ، محمد صبلح محمد شرؾ ، 
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هشام صبلح السٌد ، اسامة ابراهٌم الدسوقً ، احمد ابو زٌد عبد 

السٌد ابو زٌد عبد البله ، البله عبد المولً ، سامح علً محمود علً 

عبد المولً ، السعٌد محمد خلٌل جاد هللا ، محمد احمد عبد الصمد 

خسكٌة ، السٌد محمد السٌد شعبان ، احمد ابو الٌزٌد احمد باشا ، 

الدٌن ، احمد السٌد احمد الشامً ، مصطفً اج عزٌزة عبد الجابر سر

احمد مرتضً محمد محمود ، احمد / والضباط محمود مصطفً هاشم 

ذكً بهجت الحرانً ، احمد مصطفً عبد الحمٌد مجاهد ،حسام محمد 

احمد عبده ، السٌد صابر السٌد السٌد ، محمد مصطفً السباعً 

ابراهٌم ، محمد ماهر الهبللً احمد ،احمد ماهر صالح عبد المقصود ، 

 محمد محفوظ عبد الرحٌم  فرؼلً ، احمد ابراهٌم الدسوقً السٌد

 ، احمد عصام محمد المنصوري ، محمد ضٌاء الدٌن حسنً سعد 

، عمر حلمً محمد ٌوسؾ ، معتز محمد محمود احمد ، احمد حسن 

توفٌق علً ابراهٌم ، خالد صفً الدٌن عباس ، احمد هبلل احمد 

محمد ، احمد محمود محمد علً ، محمد احمد حمدي ، سري ابراهٌم 

محمد احمد ، عبد هللا  صبلح ابراهٌم ابو زٌد ، محمد السٌد السٌد 

 ، محمد جمال عبد اللطٌؾ  دسوقى ناجً ، محمد حاتم حمدي محمد

ي ، اشرؾ عبد المنعم سالم حجاج ، كرٌم فنالزٌات ، احمد محمد ح

،محمد عبد العال محمد مجدي كمال ابراهٌم ، عمر محمد رضا جافور 

، محمد جمال الدٌن فكري محمد ، احمد مدحت محمد نور ٌوسؾ 
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الدٌن ، عمر محسن عبد القادر ، شادي عاطؾ حسن ؼالً ، الحسن 

اشرؾ عبد المجٌد ، محمد رفعت علً متولً ، محمد عادل السٌد 

عبد ، محمود مصطفً احمد مصطفى حسٌن ، نور الدٌن هاشم محمد 

الصٌرفى  ، محمد سامً محمد احمد  عبده ، حسام محمد احمدالحافظ 

  ، حاتم سعد حامد رزق أبوطالب ، محمد عبد الرحٌم السٌد حامد

 ،  رجابى  ، كرٌم عبلء الدٌن محمد ذكى ، محمد صالح فإادجاوٌش

 محمد محب محمد ، محمد عمرو ذكرٌا حسن ، ابراهٌم عدنان احمد

 شاكر كمال /والمجندٌن ،مبروك  ، احمد محمد محمد محمد محفوظ

، جمال كمال فكري ، كرٌم طلبه حسٌن محمد عبد المنعم  كمال نجم ،

محمد / والضباط عبد الستار عبد الجٌد ، رضا سعٌد محمد ابراهٌم ، 

 ، محمد عطوة نشؤت عبد الؽنً عفٌفً ، عمرو عطوة عبد العزٌز

 ، حاتم عبدهللا علًأبوزٌد، مهند محمود صبره فهمى فهمً مصطفً 

 ،  ُحسام محمد عبد الَؽفَّار أبو  عبد العزٌز  ، اسبلم احمد السٌدالسٌد 

ٌُسري محمد عبد  شادي ، محمد عادل عبد المجٌد محمود بدر ، رامً 

د الصافً محمد ، تامر جبلل عبد   ، إسبلم  هاشم المطلب ٌِّ عبد الس

ثمان ٌحٌى أبو الفرج ، خالد محمد سامً عبد  الراِزق ، محمد عًال

انً ، محمود ٌوِسؾ إسماعٌل عبد الباقً ، محمود محمد  الرإوؾ الَبنَّ

/ والرقٌبجمال الدٌن خلٌل ، محمود أحمد سعٌد محمود أحمد ، 

اد محمد ،  رمضان محمد حسٌن أبو هاِشم ، / والمجندٌنإبراهٌم حدَّ
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عاِصم ترجم  بٌشوي ناِصر ولٌم إسحق ، ِحرز ضاحً خلؾ جاد، 

ٌاسٌن ُعلوي / والرقٌبزؼلول ، عبد المولى شاِكر عبد المولى ، 

ربٌع محمد إبراهٌم ، إبراهٌم /والمجندٌن ٌاسٌن عبد السبلم أحمد ، 

محمد عبد الحكٌم أحمد صقر، رمضان رمضان إبراهٌم رمضان ، 

د أحمد ُمنتِصر ،  /والضباط محمد حسٌن أبو هاِشم ، ٌِّ د الس ٌِّ ِهشام الس

رامً عاِطؾ حاِمد إبراهٌم ، ُحسام نبٌل سعٌد رضوان ، تاِمر أحمد 

 أحمد أحمد محمد /واألمٌن فتحً ، صفوت حمدي عبد السبلم ،

 حسن حسٌن بكر مدبولً ، أحمد ٌحٌى صابر / والضباط إبراهٌم ،

ٌَّة /وكبل من حامد ،  ُحسام الدٌن فهمً الدمرداش محمد ،ِهشام عط

 محمد عبد السبلم ،محمد حسنً ، هشام عبد الحمٌد أحمد علً فرج 

حسٌن أحمد سبلمة ، خالد أحمد شرٌؾ محمد رشاد شرٌؾ ،  أسامة 

ٌَّة ، صفاء محمد عبد القاِدر خلٌل محمد سامً أحمد  ،  لبٌب ِرزق عِط

د ،  ٌِّ أحمد رضا خلٌل إبراهٌم السوسً ، رضا خلٌل إبراهٌم محمد الس

النبً عبد الفتاح امبابً الطحان ، أحمد المرسً عبد  عبد، السوسً 

د فتحً مقبول احمد،  المقصود ، احمد شوقً فإاد محرم ،  ُمَحمَّ

د فتحً محمود / والضباط  حسن عبد الوهاب أحمد  ،سابق ُمَحمَّ

شهـاب الدٌن عبد / وكبل من، سبلمة ، كرٌم عماد عبد الحلٌم حسن 

د كمال شفٌق أحمد ،  ،  الرازق د علً ، ُمَحمَّ ٌَّ مستور محمد س

د / والضباط  د رشدي ُمَحمَّ محمد أحمد رمزي عبد الراِزق َشْتلة ، ُمَحمَّ
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د أحمد ، / والمدعوالقمري ،  محمد / والضباط أحمد عبد النبً ُمَحمَّ

ار عبد الحمٌد صابِر محمود ،  اشـرؾ عـبد  عبد المنعم محمود ،عمَّ

د عادل عبد  العزٌز عبد السـبلم ، ولٌد أسامة معوض الحوتً ، ُمَحمَّ

الهادي عبد القاِدر، أحمد عادل عبد اللطٌؾ ، كرٌم كامل الدٌن ٌاسٌن 

أحمد فتوح أحمد زقزوق ، حسن قمر الدولً علً /  وكبل من احمد ،

زلٌخة ، هشام احمد كمل الدٌن أحمد علً بركات ، مإمن عادل 

 / وكبل من  احمد على الدمرداش ،/والضابطمصطفً كمال احمد ،

 أحمد عبد الحمٌد مصطفى كامل علً ، نجدي كامل علً سمك ،

د علٌوة /والضابط محمود السٌد محمود عبد المولى ، / واألمٌن ُمَحمَّ

د الدٌب ،  نجٌب ِجبرابٌل مٌخابٌل ، دالٌا إبراهٌم محمد علً ،  ُمَحمَّ

د بقطاع / الرابِد وصبلح الدٌن حسن سلٌمان ،  ٌِّ محمد حاِزم طـه س

  0من الوطنً ألا

محمد محمود توفٌق ربٌس مباحث قِطاع الشرق / شهد فقد 

ة لمباحث القاهرة    .التابع لئلدارة العامَّ

 قامت جماعة اإلخوان 2013بؤنه فً نهاٌة شهر ٌونٌو لعام 

ٌَّة والعدالة  تحت ُمسمى – الُمسلمٌن والموالٌن لهم وِحزب الُحر

ٌَّة  ٌَّة – تحالُؾ دعم الشرع بدعوة لئلعتصام أمام مسِجد رابعة العدو

بتقاطع شارع الطٌران مع طرٌق النصر لخلق نوعاًال من التوازن بٌن 
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ٌِّدي الربٌس السابق وُمعارضٌه الذٌن قاموا بالدعوة لئلحتشاد ٌوم  ُمَإ

وكان ذلك من ،  إعتراضاًال على نِظام الُحكم القابم آنذاك 30/6/2013

دة لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن  ٌِّ وإستجاب ، ِخبلل وسابل اإلعبلم الُمَإ

ٌَّة والعدالة والموالٌن  لتلك الدعوات أعضاء تلك الجماعة وِحزب الُحر

اًال ، لهم  ٌَّ ومنذ تارٌخ ، وأخذ اإلعتصام فً بداٌة نشؤته شكبلًال ِسلم

فً ُمحاولة من الُمشاركٌن ،  بدأ ٌؤُخذ منحى ؼٌر سلمً 3/7/2013

/ فً ذلك اإلعتصام الضؽط على أجهزة الدولة إلعادة الربٌس السابق 

ومن خبلل توِسعة نِطاق اإلعتصام ، محمد مرسً  إلى سدنة الحكم 

ٌَّة من الجهات  وؼلق كافَّة الُطُرق الُمإدٌة إلى مسجد رابعة العدو

األربع الُمإدٌة إلٌه ، وإعاقة حركة قاطنً الِمنطقة وإحتبلل المساحات 

ٌَّة  وسرقة وإتبلؾ جمٌع ، بٌن العقارات وداخلها وأمام الُشقق السكن

 ً ة بُمحٌط اإلعتصام من مٌاه وصرؾ ِصحِّ مرافق الُطُرق العامَّ

ار الكهربابً واإلستعانة ، وإستؽبللها إلعاشة الُمعتصمٌن  ٌَّ قة الت وسرَّ

ٌَّة إلستخدامها فً اإلضاءة  ٌَّة من مولِّدات كهرباب بؤدوات خارج

، ولُمكبِّرات الصوت للمنصة التً شٌدوها داخل نطاق اإلعتصام 

وتجهٌز بعض ، وأقاموا المتارٌس والموانع والخٌام بتلك الُطُرق 

ٌَّة  وإحتجاز وتعذٌب المواطنٌن ، أدوات القتل والحرق واألسلحة النار

الذي أودى بحٌاة البعض منهم وضرب المواطنٌن وإحداث إصاباتهم 

ٌة إلى - تكسٌر األذُرع واألرُجل –  د إقترابهم من الُطُرق المودِّ لُمجرَّ
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ٌُشتبه به داخل ُمحٌط اإلعتصام أنه من الُمعارضٌن  اإلعتصام أو من 

كما خربوا ، لهم وإلنتماءاتهم الفكرٌة أو أنه مصدر معلومات للُشرطة 

ة وُمقاومة الُسلُطات واإلستٌبلء على مسجد رابعة  الُمنشآت العامَّ

ٌَّة وُملحقاته والُمستشفى الكابنة خلفه وإنشاء ُؼَرؾ حجز  العدو

وتعذٌب للمواطنٌن الُمحتجزٌن وإنشاء ُدَشم للِحماٌة أثناء ُمحاولة 

وكان ذلك بُمساعدة قٌادات جماعة اإلخوان ، فض اإلعتصام 

وبتحرٌض كل ، الُمسلمٌن بتموٌل ذلك اإلعتصام وإمدادهم باألطعمة 

المسبولٌن – محمد البلتاجً وأسامة ٌاسٌن وصفوة ِحجازي / من 

ٌَّة على – عن إدارة فعالٌات اإلعتصام  من ِخبلل إلقاء الُخَطب التحرٌض

ة التً قاموا بإنشابها أمام مسِجد رابعة  الُمعتصمٌن من أعلى المنصَّ

ٌَّة والُمجهِّزة باإلضابة وُمَكبِّرات الصوت والتً تم توصٌلها إلى  العدو

ة  ٌَّ ٌة إلى إشارة رابعة العدو لخلق سلوك ِعدابً ، كافة المحاور الُمَإدِّ

لدى كافَّة الُمعتصمٌن قَِبل الدولة وأجهزتها والُمواطنٌن الُمعارضٌن 

مما حدا بهم إلى ترك ، األمر الذي أرهب قاطنً الِمنَطقة ، لفِكِرهم 

م العدٌد منهم بالعدٌد من الببلؼات ، مساكنهم قسراًال  وإثر تفاقُم ، وتقدَّ

اًال والتً باءت  ٌَّ اًال ودول ٌَّ ٌَّة محل الوضع وإستنفاد كافَّة الُطُرق الِسلم

د األستاذ الُمستشار النابب العام ، بالرفض والفشل  ٌِّ فصدر أمر الس

بضبط الجرابم التً وقعت بُمحٌط مٌدان رابعة  31/7/2013بتارٌخ 

ٌَّة وهم  ارات البث اإلذاعً وبعض القٌادات اإلخوان ٌَّ ٌَّة وضبط س العدو
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محمد بدٌع ومحمد البتاجً وصفوة حجازي وحسن البرنس : كلًال من 

ٌَّة – وباسم عودة وطارق الُزُمر  والذٌن – القٌادي بالجماعة اإلسبلم

ضوا على إرتكاب الجرابم آنفة البٌان  ومن ،  ونفاذاًال لذلك األمر،حرَّ

ٌَّة  ات المنوط ، خبلل التنسٌق مع كافَّة الِجهات األمن هت جمٌع القُوَّ توجَّ

 عبر المحاور 14/8/2013بها التنفٌذ صباح ٌوم األربعاء الُموافق 

ٌَّة  اإلشراؾ على المهام  إلٌه وأسند، الُمإدٌة إلى مٌدان رابعة العدو

اط إدارة البحث الِجنابً بِمحور شاِرع الطٌران القاِدم من  ة بُضبَّ الخاصَّ

 ً وضبط األشخاص الصادر بشؤنهم أمر النٌابة ، ناِحٌة التؤمٌن الِصحِّ

 قَِبل  منأرتكبت داخل نطاق اإلعتصامالتً وضبط الجرابِم ، العامة

ات القابِمة على الَفض ومرتكبٌها  ه فجر ذلك الٌوم و، القُوَّ بالفِعل َتَوجَّ

د له  من برفقته من قوات إدارة البحث الِجنابً و، إلى موقعه الُمَحدَّ

ٌَّة / والشاِهد الثانً العمٌد  د محمد لإ ٌِّ حٌث كانت الساعة ، أٌمن س

ً وتمركزوا بالقُرب من، الساِدسة صباحاًال تقرٌباًال  ،  التامٌن الِصحِّ

متهم  ات األمن المركزيوَتَقدَّ – على ُبعد خمسٌن متر تقرٌباًال  – قُوَّ

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن  ٌَّ والتً كانت فً مواجهة السواتِر الخرسانِ

ارات ُمكبِّرات الصوت فً و، على ُحدود محٌط اإلعتصام  ٌَّ بدأت س

اًال مع تحذٌرهم من  ٌَّ ُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ات الُشرطة فؤبصر إحتشاد الُمعتصمٌن خلؾ تِلك السواتِر ، ُمقاومة قُوَّ

ات األمن المركزي بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ ،  وقاموا برشق قُوَّ
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وقاموا بإحداث ضجٌج بالمكان ، والشمارٌخ واإلطارات الُمشتِعلة 

ات القابِمة  للتنبٌه على الُمعتصمٌن بالخروج من الِخٌام وُمقاومة القُوَّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت ، على الَفض بكافَّة المحاِور  ٌَّ وحٌنبٍذ تراجعت س

ات األمن المركزي فً التصدي للُمعتصمٌن بقنابل الؽاز ،  وبدأت قُوَّ

، المسٌل للدموع بكثافة لتفرٌق المتجمهرٌن داخل محٌط مٌدان رابعة 

كما بدأت اللواِدر الثقٌلة فً إزاحة السواتِر التً سبق للمتجمهرٌن 

ات  إعدادها لمقاومة فض تجمهرهم والتصدي لهم ، حتى ٌتسنَّى للقُوَّ

م إلى األمام َصْوب ُعمق اإلعتصام  ، وأحرزت نجاحا فً ذلِك ، الَتَقدُّ

ات على النحو آنِؾ البٌان  ، بٌنما إستمر الُمعتصمٌن فً ُمقاومتهم للقُوَّ

– واعتلى بعض العناِصر الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن لعقار تحت اإلنشاء 

نوا – على ناصٌة شارع سٌبوٌه المصري مع شاِرع الطٌران  وَتَحصَّ

ٌَّة ، به  ات بوابِل من األعٌِرة الناِر اآللً والحً " وأمطروا القُوَّ

وِزجاجات المولوتوؾ الُمشَتِعلة بكثافة وبصورة " والخرطوش 

ٌَّة  ات الُشرطة من ، عشوابِ ونما إلى ِعلمه ُسقوط عدد كبٌر من قُوَّ

دٌن  اط وُمَجنَّ ٌَّة – ُضبَّ إثر إصابتهم – الذٌن كانوا بالُخطوط األماِم

ٌَّة وأحجار تم رشقهم بها و نجم عن ذلك وفاة بعض  بطلقات نار

ات القابِمة على الَفض  وتم إعداد كشوؾ بؤسمابِهم تمهٌداًال ، القُوَّ

ة ِرفقة محضر الضبط  وعزى قصد ، لعرضها على النٌابة العامَّ

ات القابِمة على الفض  الُمعتصمٌن فً ذلك إلى قتل أكبر عدد من القُوَّ



182 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

تم فً فض ، وإحداث أكبر قدر من اإلصابات بها  إلفشال ُمِهمَّ

ات األمن ، اإلعتصام وتنفٌذ أمر النابب العام  األمر الذي دفع بقُوَّ

المركزي إلى اللجوء إلى إستِعمال حّقها فً الِدفاع الشرعً من ِخبلل 

ة  من حٌث – اللجوء إلى إستعمال القدر الكافً والُمتناسب من القُوَّ

ٌَّة السبلح الُمسَتخدم وكثافة إطبلق النٌران  إلسكات مصاِدر - نْوع

ات ِحرصاًال على سبلمتها من ِخبلل إطبلق  إطبلق النٌران َصْوب القُوَّ

ٌَّة َصْوب تِلك العناِصر الُمَسلَّحة  ات األمن ، األعٌِرة الح نت قُوَّ وَتَمكَّ

المركزي من ضبط العناِصر الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن بذلِك العقار 

وتم إعداد كشؾ بؤسمابِهم لعرضه على ،  ُعنُصراًال 58والبالِػ عددهم 

ة  طرة على ذلِك العقار ، النٌابة العامَّ ٌْ وتم العثور على ما ، وتم الس

، ٌقُرب من عشرة أشخاص من الُمعتصمٌن ُمَتَوفٌِّن بداِخل العقار 

ٌَّة حال  وأضاؾ أن وفاة سالفً الِذكر كانت نتٌجة إصابتهم بؤعٌِرة نار

ات الُشرطة من داِخل ذلِك العقار  ات ، قٌامهم بُمقاومة قُوَّ نت قُوَّ كما َتَمكَّ

طرة على مسرح األحداث  ٌْ وضبط أعداد ، األمن المركزي من الس

وتم إعداد كشوؾ ، كبٌرة من الُمشاركٌن فً أألحداث من الُمعتصمٌن 

ة  ٌَّة بؤسمابِهم تمهٌداًال إلستجوابهم بمعِرفة النٌابة العامَّ كما ، تفصٌلِ

ٌَّة كبٌرة من األسلِحة والذخابِر وُزجاجات  نوا من ضبط كم َتَمكَّ

المولوتوؾ واألدوات التً ُتستخدم فً اإلعتداء على األشخاص 

ه عنها تفصٌبلًال بمحضر الضبط وهً األسلِحة واألدوات التً ، والُمَنوَّ
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ات القابِمة على الَفض  قام الُمعتصمٌن بإستِخدامها حال ُمقاومتهم للقُوَّ

ة بشؤن ،  ات الُشرطة تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ ه لم ٌتسنَّى لقُوَّ وأضاؾ أنَّ

ٌَّة  والذٌن شملهم – ضبط قٌِادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن اإلرهاب

د األستاذ الُمستشار النابِب العام بضبطهم  ٌِّ لهروبهم قبل – أمر الس

طرة على مسرح األحداث  ٌْ ات الُشرطة فً الس وأضاؾ أنَّه ، نجاح قُوَّ

ة الُمرافِقة له لم ٌلجاًال أٌاًال منهم إلى  حال ُمشاركته فً األحداث والقُوَّ

إذ كان موقعه أثناء التنفٌذ خلؾ ُخطوط ، إستِخدام سبلحه الشخصً 

ات األمن المركزي التً كانت فً مواجهة الُمعتصمٌن  ه لم ، قُوَّ وأنَّ

ة إصابات  ة الُمرافِقة له ُثمَّ وعقِب ، ٌحُدث به أو بؤي من أفراد القُوَّ

ته ألفى  طرة على ُمحٌط اإلعتصام بِرمَّ ٌْ نجاح قُوات الُشرطة فً الس

ٌَّة وكافَّة  أثار حرابِق وأعمال تخرٌب جسٌمة بإشارة رابعة العدِو

ٌة إلٌها  ارات ، الشواِرع والَمحاِور الُمَإدِّ ٌَّ وآثار الحرابِق باألشجار وس

المواطنٌن التً تصاَدؾ وجودها بمسرح األحداث وآثار الحرابِق 

ٌَّة وقاعات  عات الُشرطة ومسِجد رابعة العدِو ارات وُمَدرَّ ٌَّ بالعدٌد من س

وآثار ، وبجزء كبٌر من مركز رابعة الِطبًِّ ، الُمناسبات الُملَحقة به 

ٌَّة  ة الفُنُدقِ ٌَّ ًْ عبد العزٌز جاوٌش والثانو وكذا اإلدارة ، تخرٌب بمدرست

ة للمرور  ة ألمن ، وِوحدة تراخٌص مدٌنة نصر ، العامَّ واإلدارة العامَّ

وألقى ، ومبنى اإلسكان اإلداري لطالبات جامعة األزهر ، الموانً 

دٌن لهم  ٌِّ ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن والُمَإ بالمسبولِ
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د سالفً ، والُمشاركٌن فً اإلعتصام  وعزى قصِدهم من ذلِك إلى َتَعمُّ

ة للنفع  ة والُطُرق وإتبلؾ الُممتلكات الُمَعدَّ الِذكر تخرٌب الُمنشآت العامَّ

ة بجعلها ؼٌر صالِحة لئلستِخدام  كنوع من ، العام والُممتلكات الخاصَّ

وكنوع من اإلنتقام ، الثؤر إثر نجاح أجِهزة الدولة فً َفض إعتصامهم 

ات هذا  ٌَّ ة الراؼبٌن فً إنهاء فاعل ٌَّ من قاطنً ُمحٌط رابعة العدِو

راًال محضراًال بما تم من ، اإلعتصام  ومن َثمَّ عاد لمقر عمله محرَّ

أضاؾ أنَّ الشاِهد الخاِمس و، إجراءات وأرفق به الكشوؾ آنِفة البٌان 

– وكٌل مباحث القاهرة لقطاع التؤمٌن – أشرؾ ِعز العرب / العمٌد 

أُْسنِد إلٌه الُمشاركة فً أحداث الَفض من ِخبلل تواجده بمنطقة طٌبة 

ات بالِحجارة والذي شهد، مول   بقٌام الُمعتصمٌن برشق القُوَّ

ات  ٌَّة تجاه القُوَّ والتً ، وُزجاجات المولوتوؾ وإطبلق األعٌرة النار

الضابط بإدارة – شادي مجدي عبد الجواد / نجم عنها َمقَتل النقٌب 

ة  ات الخاصَّ ٌَّ مما حدا ، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس – العمل

ي علٌها بإستخدام  ات إلى الَرد بالقدر المُتناسب إلٌقاؾ التعدَّ بالقُوَّ

ٌَّن وفاة وإصابة بعض الُمعتصمٌن ، طلقات الُرصاص والخرطوش  وتب

جراء ما بدر من المعتصمٌن المسلحٌن من إطبلق لؤلعٌرة النارٌة 

محمود فاروق / وأن الشاِهد الثالِث العمٌد ، الرصاص و الخرطوش  

إبراهٌم محمود أُْسنِد إلٌه الُمشاركة فً أحداث الَفض من ِخبلل تواجده 

بقٌام الُمعتصمٌن برشق  والذي شهد، بمنطقة شارع ٌوسؾ عباس 
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ات بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  نٌن خلؾ المتارٌس ، القُوَّ ُمَتحصِّ

ة  ٌَّ ات الخرسان مما نجم عنه ، التً قاموا بإنشابها من األرصفة والصبَّ

اط وُجنود الُشرطة  ات ، ُحدوث إصابات بالعدٌد من ُضبَّ مما حدا بالقُوَّ

ات ،  إلى الَرد بالقدر المُتناسب ٌَّ مما أسفر عنه ُحدوث بعض الوف

عبد / أن الشاِهد الرابِع العمٌد و، واإلصابات فً جانب الُمعتصمٌن 

العزٌز ِخضر ُعمر أُْسنِد إلٌه الُمشاركة فً أحداث الَفض من ِخبلل 

تواجده بمنطقة ِعمارات التوفٌق وأمامها ومنطقة شارع ٌوسؾ 

بقٌام بعض الُمعتصمٌن بإستخدام كافَّة أدوات  والذي شهد، عباس 

القتل من األسلحة النارٌة و زجاجات المولوتوؾ و الحجارة واألسلحة 

مما نجم عنه ُحدوث إصابات ، البٌضاء فً التعدي على القوات  

اط والُجنود وقتل كلًال من  – محمد محمد جودة / النقٌب : ببعض الُضبَّ

، إثر إصابته بطلق ناري بالوجه – ضابط بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ 

– ضابط بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ – محمد سمٌر إبراهٌم / النقٌب 

تان بالبطن  ٌَّ – أشرؾ محمد محمود / النقٌب ، إثر إصابته بطلقتٌن نار

د ، إثر إصابته بطلق ناري – ضابط بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ  الُمَجنَّ

د بقِطاع الشهٌد كرٌم وجٌه – إبراهٌم عٌد تونً /  إثر إصابته - ُمجنَّ

،  وتم نقلهم على الفور إلى المستشفٌات ، بطلق ناري بالصدر 

ات من ضبط و نت القُوَّ  ، ٌن وفقا للثابت بالتحقٌقات متهمالحٌنبٍذ تمكَّ

كما ُضبِط بداخل العقار تحت اإلنشاء وبُمحٌط ِمنَطقة إشارة رابعة 
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ة العدٌد من المضبوطات  ٌَّ التً تم حصرها واإلشارة إلٌها والعدو

 .تفصٌبلًال بمحضر الضبط  

ة إدارة ُمكافحة / كما شهد العمٌد ٌَّ ة   بُمدٌر ٌَّ ٌِّد محمد لإ أٌمن س

ة بالقاِهرة   جرابِم األموال العامَّ

 عـحضر جمـٌق بمـود توؾـحمـمحمد م/ واء ـه اللـبمضمون ما أثبت

 ي ُحدود الدور المنوط بهـه بالتحقٌقات ؾـِهد بـا شـتدالالت ومـاإلس

  .بمحور شارع الطٌران

 ثـش مباحـود   ُمفتِّ ـم محمـاروق إبراهًـمحمود ؾ/ د ـا شهـكم

 جنوب القاِهرة سابِقاًال وُمفتَّش مباحث القاهرة الجدٌدة حالٌاًال 

ه بتارٌخ  ة 14/8/2013بؤنَّ ٌَّ  تم تجمٌع بعض قٌِادات وزارة الداِخل

حوالً ، بُمعسكرات األمن المركزي بالحً السابِع بمدٌنة نصر 

ه الٌوم ، الساعة الواحدة صباحاًال  وفً فجر ذات الٌوم إتَّصل ِعلمهم بؤنَّ

ٌَّة  د لَفض إعتصام رابعة العدِو د األستاذ ، الُمَحدَّ ٌِّ نفاذاًال ألمر الس

دان ، الُمستشار النابِب العام  ٌْ بشؤن ضبط الجرابِم الُمرتكبة بُمحٌط م

ها  ٌْ ضٌن عل ٌَّة وُمرتكبٌها والُمَحرِّ وتم تحدٌد الدور ، رابعة العدِو

ات  ٌَّ المنوط بُكٍل منهم وموقع ُكلًال منهم الُجؽرافً من ِخبلل ُؼرفة العملِ

ة الُمنعقِدة لُمتابعة أحداث الَفض  ٌَّ ل الدور المنوط ، بوزارة الداِخلِ وَتمثَّ

ة الُمشاِركة فً التنفٌذ به ٌَّ ات المباِحث الِجنابِ  فً اإلشراؾ على قُوَّ
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ل فً  د له الُمَتَمثِّ تقاُطع طرٌق النصر مع شارع الفنجري بالموقع الُمَحدَّ

وهو الطرٌق الذي تم تحدٌده َكَمَمر آِمن  ، قبل الُنُصب التِذكاري

ة ، للُمعتصمٌن حال إجبلبهم لُمحٌط اإلعتصام  كما أُسنِد إلٌه ُمِهمَّ

، تؤمٌن الُمعتصمٌن حال خروجهم من ُمحٌط اإلعتصام عبر ذلِك الَمَمر 

ٌَّة  ي علٌهم من قَِبل قاطنً منش ض لهم أو التعدِّ وللحٌلولة دون التعرُّ

ات الُشرطة المنوط بهم ، ناِصر  كما صدر إلٌه ومن بِرفقته من قُوَّ

،  الُمشاركة فً تنفٌذ ذلِك القرار بعض التعلٌمات الُمعتادة شفاهة

لت فً إرتِداء الصدٌري الواقً من الُرصاص والخوذة  والتً َتَمثَّ

وضبط النفس وعدم اللجوء إلى ، الُصلب أثناء الُمشاركة فً التنفٌذ 

إال "  مللً 9طبنجة " إستِخدام سبلحه الشخصً الذي كان بحوزته 

ه إلى موقعه ، فً حالة الِدفاع الشرعً عن النفس  وبالفِعل َتَوجَّ

د له  ومن برفقته من قوات إدارة البحث وتمركز بذلك المكان، الُمَحدَّ

ات األمن المركزي ، الِجنابً  صباحاًال على مسافة تزٌد على ألؾ  وقُوَّ

على نحو ال ٌسمح له ، وخمُسمابة متر من حدود أطراؾ اإلعتصام 

ات ، بُمشاهدة ما بداِخل ُمحٌط اإلعتصام آنذاك  وحال ُدُنْو بعض قُوَّ

األمن المركزي من حدود أطراؾ ُمحٌط اإلعتصام تناهى إلى سمعه 

ٌَّة بكثافة  رة ناِر ٌْ ، والذي كانت تزداد كثافتها تِباعاًال ، َدِوْي إطبلق أع

وحٌنبٍذ أبصر خروج أعداد كبٌرة من الُمعتصمٌن عبر الَمَمر اآلِمن 

ٌَّة وعلى ُدفعات ُمتتالٌة  د لهم فً ُكَتٍل بشِر حال كونهم حاملٌن ، الُمَحدَّ
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ة  ٌَّ ٌَّة ُمختلِفة األحجام وبعض ُمتَعلَّقاتهم الشخص وؼادر ، حقابب ٌدو

بٌنما ، البعض منهم فً إتِّجاه جاِمعة األزهر عبر شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس 

إتَّجه البعض َصْوب فُنُدق الماسة ومن ثم شاِرع صبلح سالم ُمروراًال 

ات  بشاِرع الفنجري دون إستٌقاؾ أو ضبط أو تفتٌش من قَِبل قُوَّ

خشٌة تراُجع الُمعتصمٌن عن الخروج من ُمحٌط اإلعتصام ، الُشرطة 

ة الُشرطة فً  عبر ذلك الَمَمر اآلِمن وما قد ٌنجم عنه من إفشال ُمِهمَّ

ولبعث اإلطِمبنان فً نفس من ٌرؼب فً ُمؽادرة ، َفض اإلعتصام 

اًال  ٌَّ ٌَّة ، ُمحٌط اإلعتصام سلم وحٌنبٍذ تواَفد بعض قاطنً منطقة منِش

ات الُشرطة القابِمة على الَفض ، ناصر  وأبدوا رؼبتهم فً ُمعاونة قُوَّ

ض للُمعتصمٌن حال إجبلبِهم ُمحٌط اإلعتصام ،  إال أنَّه ومن ، والتَعرُّ

اًال عقِب  ٌَّ ات الُشرطة نجحوا فً إثنابِهم عن ذلك األمر ودِّ بِرفقته من قُوَّ

ة الُمَكلَّفٌن بها فإمتثلوا  ٌَّ فً حوالً الساعة و، إفهامهم بطبٌعة المؤموِر

ة العاشرة صباحاًال  ٌَّ  أبصر توافد أعداد كبٌرة من العناِصر اإلخوانِ

،  أكتوبر 6الُمَسلَّحة عن طرٌق إمتداد رمسٌس ومن أعلى كوبري 

دان رابعة ، نزوالًال  بإتِّجاه طرٌق النصر  ٌْ لئلنضمام إلى الُمعتصمٌن بم

ات الُشرطة  ٌَّة لشد أزر الُمعتصمٌن به وللحٌلولة دون نجاح قُوَّ العدِو

ات الُشرطة بقنابل ، فً َفض اإلعتصام ومقاومتها  فتصدى لهم وقُوَّ

فقامت تِلك ، الؽاز المسٌل للدموع للحٌلولة دون تحقٌق ؼاٌتهم 

ات األمن المركزي برشقها بالِحجارة وُزجاجات  العناِصر بُمقاومة قُوَّ
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ٌَّة وأطلقت وابِبلًال من  المولوتوؾ والشمارٌخ وبعض األلعاب الناِر

ات بإستِخدام  ٌَّة صوب القُوَّ ٌَّة وفَِرد " األعٌِرة الناِر البناِدق اآللِ

ات الُشرطة حال ، " الخرطوش  األمر الذي نجم عنه إصابة بعض قُوَّ

عات الُشرطة حال ، تعاُملهم مع تِلك العناِصر  وحٌنبٍذ أبصر إحدى ُمَدرَّ

ي لتِلك العناِصر بمطلع كوبري   أكتوبر من طرٌق 6قٌامها بالتَصدِّ

عة أعداداًال كبٌرة من تِلك العناِصر ، النصر  إال أنَّه توافد على تِلك الُمَدرَّ

وأمطروها بواَبل من ، ورشقوها بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ 

ٌَّة  فإصطدمت ، مما دفع قابِدها للُرجوع إلى الخلؾ ، األعٌِرة النار

عة بسور مطلع الكوبري وسقطت من أعلى الكوبري  رة الُمَدرَّ ُمَإخِّ

عة من أعلى الكوبري هاجمها ، بإرتفاع شاهق وحال سقوط الُمَدرَّ

ت  ات األمن المركزي َتَصدَّ العدٌد من العناصر سالِفة الِذكر إال أن قُوَّ

عة ، لهم على الَفْور ببواِعث الؽاز  نت من نقل من بداِخل الُمَدرَّ وتَمكَّ

ي ، لُسرعة إسعافهم  ات األمن المركزي فً التَصدِّ كما نجحت قُوَّ

ة الُمَسلَّحة القاِدمة عن طرٌق إمتداد رمسٌس ومن  ٌَّ للعناِصر اإلخوانِ

وإرؼامهم على عدم ،  أكتوبر وإثنابهم عن ؼاٌتهم 6أعلى كوبري 

ات األمن ،  أكتوبر 6النزول من أعلى كوبري  وحٌنبٍذ كانت قُوَّ

وٌلٌها بطرٌق النصر سٌاج من ، المركزي فً مواجهة تِلك العناصر 

ٌلً ذلِك الِسٌاج من بِرفقته من ، األسبلك الشابِكة بعرض الطرٌق 

ات إدارة البحث الِجنابً  ه لم ٌتَسنَّى له ُمشاهدة ، قُوَّ وأضاؾ أنَّ
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ات الُشرطة بطرٌق النصر  اإلشتباكات التً دارت بٌن الُعتصمٌن وقُوَّ

ِخبلل و، لُبعد موقع تمركزه عن حدود ُمحٌط اإلعتصام بطرٌق النصر 

 مع تِلك العناِصر إعتلى بعض العناِصر الُمَسلَّحة من فترة التعاُمل

دٌن لهم أحد العقارات الكابِنة بتقاُطع  ٌَّ جماعة اإلخوان الُمسلمٌن والُمَإ

ٌَّة  طرٌق النصر مع شاِرع الفنجري وأطلقت وابِل من األعٌرة النار

ٌَّة  ات باإلنبِطاح ، باألسلِحة اآللِ فعلى الَفْور قام ومن بِرفقته من القُوَّ

عات الُشرطة ، أرضاًال  ولم ٌنجم ، وإّتخذ ُكلًال منهم ساتِراًال له خلؾ ُمَدرَّ

ة إصابة به أو من بِرفقته آنذاك  وأضاؾ أن ذلك كان ، عن ذلِك َثمَّ

ات الُشرطة فً َفض  بقصد قتله ومن بِرفقته للحٌلولة دون نجاح قُوَّ

ن من الوقوؾ على ذلِك من ِخبلل كثافة ، اإلعتصام  ه تَمكَّ وأنَّ

ة التً تم إطبلقها من قِبل تِلك العناِصر صوبه  ٌَّ ٌَّة األعٌرة النار وعشوابِ

ات الُشرطة  وأضاؾ أنَّه حال ُمشاركته فً ، ومن بِرفقته من قُوَّ

ة الُمرافِقة له وبٌن أيًال  األحداث لم ٌحُدث تعاُمل أو إشتباك بٌنه والقُوَّ

من الُمشاركٌن فً اإلعتصام على نحو ٌلجاًال معه إلى إستِخدام سبلحه 

ومن ثم لم ٌحُدث به أو ، الشخصً إستِعماالًال لحقِّه فً الِدفاع الشرعً 

ة إصابات ة الُمرافِقة له ُثمَّ وحوالً الساعة ، بؤي من أفراد القُوَّ

اًال من الُمعتصمٌن ةأبصر ُمؽادر الخاِمسة مساءًال  ،  أعداد كبٌرة ِجدَّ

ة الُمَكلَّؾ بها عاد إلى موقعه الوظٌفً ٌَّ  .وعقِب تمام المؤمور
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عبد العزٌز ِخضر عمر ربٌس مباحث قِطاع ؼرب   /كما شهد

 القاهرة 

ه بتارٌخ  ة 14/8/2013بؤنَّ ٌَّ  تم تجمٌع بعض قٌِادات وزارة الداِخل

وتم ، حوالً الساعة الحادٌة صباحاًال ، بُمعسكرات األمن المركزي 

تحدٌد الدور المنوط بُكٍل منهم وموقع ُكل منهم الُجؽرافً أثناء تنفٌذ 

د األستاذ الُمستشار النابِب العام  ٌِّ بشؤن ضبط الجرابِم ، أمر الس

ها  ٌْ ضٌن عل ٌَّة وُمرتكبٌها والُمَحرِّ دان رابعة العدِو ٌْ الُمرتكبة بُمحٌط م

ل ، وصدور التكلٌفات بفض إعتصام مٌدان رابعة العدوٌة المسلح  وَتمثَّ

ة الُمشاِركة الدور المنوط به ٌَّ ات المباِحث الِجنابِ  فً اإلشراؾ على قُوَّ

ل فً ضبط من ٌقوم باللجوء إلى  د له الُمَتَمثِّ فً التنفٌذ بالموقع الُمَحدَّ

ات  طرة على المكان بمعرفة قُوَّ ٌْ ات َعقِب الس إستِخدام الُعنؾ قَِبل القُوَّ

ومن  ، بتقاُطع شارع ٌوسؾ عبَّاس مع طرٌق النصراألمن المركزي 

اط وأُمناء البحث وأفراد  ات التابِعة له من الُضبَّ ثم قام بتجمٌع القُوَّ

د له على مسرح األحداث ، الُشرطة  ، وإنتقل َصْوب الموقِع الُمَحدَّ

ات األمن المركزي  متهم قُوَّ والتً تمركزت على مقِربة من ، وَتَقدَّ

ة بالُمعتصمٌن  ة الخاصَّ ٌَّ والتً ٌتمركز خلفها ، المتارٌس الخرسان

ات األمن المركزي ، لجان التفتٌش التابِعة للمعتصمٌن  مت قُوَّ وَتَقدَّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت  ٌَّ والتً ناشدت الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط ، بس
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اًال  ٌَّ ، فؤبصر إحتشاد الُمعتصمٌن خلؾ تِلك السواتِر ، اإلعتصام ِسلم

ات األمن المركزي بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  وقاموا برشق قُوَّ

ات ببواِعث الؽاز ، والشمارٌخ واإلطارات الُمشتِعلة  ت لهم القُوَّ فَتصدَّ

كما بدأت اللواِدر الثقٌلة فً إزاحة سواتِر الُمعتصمٌن حتى ، لتفرٌقهم 

م إلى األمام َصْوب ُعمق اإلعتصام  ات الَتَقدُّ س ، ٌتسنَّى للقُوَّ وحٌنبٍذ تترَّ

ة وقود موبٌل  كما إعتلى البعض منهم ، العدٌد من الُمعتصمٌن بمحطَّ

ة  ة ، تِلك المحطَّ ٌَّ ات بوابِل من األعٌِرة الناِر اآللً " وأمطروا القُوَّ

ٌَّة " والحً والخرطوش  ونما إلى ِعلمه ، بكثافة وبصورة عشوابِ

دٌن  اط وُمَجنَّ ات الُشرطة من ُضبَّ الذٌن كانوا – ُسقوط عدد كبٌر من قُوَّ

ة  ٌَّ ٌَّة – بالُخطوط األماِم ووفاة البعض منهم ، إثر إصابتهم بطلقات نار

أشرؾ محمد / والنقٌب ، محمد محمد جودة / وكان من بٌنهم النقٌب 

د ، محمد سمٌر إبراهٌم / والنقٌب ، محمود  إبراهٌم عٌد / والُمَجنَّ

ات األمن المركزي إلى اللجوء إلى ، تونً  األمر الذي دفع بقُوَّ

إستِعمال حّقها فً الِدفاع الشرعً من ِخبلل اللجوء إلى إستعمال القدر 

ٌَّة إلسكات  ي لتِلك األعمال الِعدابِ ة للَتَصدِّ الكافً والُمتناسب من القُوَّ

ات  ٌَّة ، مصاِدر إطبلق النٌران َصْوب القُوَّ من ِخبلل إطبلق األعٌِرة الح

والتً تم التعاُمل معها على مدار الٌوم ، َصْوب تِلك العناِصر الُمَسلَّحة 

دٌن بطلق ناري من قَِبل أحد ،  وأضاؾ أنَّه أبصر إصابة أحد الُمَجنَّ

ة وقود موبٌل  د ، العناِصر الُمَسلَّحة بمحطَّ على الرؼم إرتداء الُمَجنَّ
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د إثر ، لقمٌصه الواقً من الُرصاص  ُثمَّ نما إلى ِعلمه وفاة ذلِك الُمَجنَّ

ات ، حدوث إصابته  وأضاؾ أنَّه أبصر إصابة عدد كبٌر من القُوَّ

ة  ة ، القابِمة على تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ ٌَّ " وكان أكثرها بؤعٌِرة ناِر

التً تم إطبلقها من قَِبل العناِصر الُمَسلَّحة  من " آلً وحً وخرطوش 

ات ، الُمعتصمٌن  وعزى قصد سالفً الِذكر إلى قتل أكبر عدد من القُوَّ

، القابِمة على الفض وعلى األقل إحداث أكبر قدر من اإلصابات بهم 

ة  تم فً فض اإلعتصام وتنفٌذ قرار النٌابة العامَّ نت ، إلفشال ُمِهمَّ وَتَمكَّ

ات األمن المركزي من ضبط بعض العناِصر الُمَسلَّحة من  قُوَّ

كما تم ضبط بعض األسلِحة واألدوات السابِق ذكرها ، الُمعتصمٌن 

طرة علٌه  ٌْ ات من الس ن القُوَّ وتم تجمٌعها ، بمسرح األحداث َفْور َتَمكُّ

ات الُمرافِقة له من ، تمهٌداًال إلثباتها بمحضر الضبط   نت القُوَّ كما َتَمكَّ

ارات ، ضبط البعض اآلخر من الُمعتصمٌن  ٌَّ وتم تجمٌعهم بس

وأضاؾ أنَّه حال ُمشاركته ، الترحٌبلت تمهٌداًال إلتِّخاذ اإلجراءات قَِبلهم 

ة الُمرافِقة له وبٌن  فً األحداث لم ٌحُدث تعاُمل أو إشتباك بٌنه والقُوَّ

أيًال من الُمشاركٌن فً اإلعتصام على نحو ٌلجاًال معه إلى إستِخدام 

ة الُمرافِقة له -  ِملِّ 9طبنجة هٌكلر - سبلحه الشخصً ، وكذا القُوَّ

ة إصابات  ة الُمرافِقة له ُثمَّ ومن ثم لم ٌحُدث به أو بؤي من أفراد القُوَّ

أضاؾ أنَّه قبل الُمشاركة فً أحداث و، لذات الِعلَّة المار ِذكرها آنِفاًال 

ات الُشرطة المنوط بهم الُمشاركة  الَفض صدر إلٌه ومن بِرفقته من قُوَّ
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ة بعض التعلٌمات الُمعتادة شفاهة  والتً ، فً تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

لت فً إرتِداء الصدٌري الواقً من الُرصاص واإلحتماء خلؾ  َتَمثَّ

عات الُشرطة  وإتِّخاذ أكبر قدر من الحٌطة والحذر أثناء ، ُمَدرَّ

وعدم اللجوء إلى إستِخدام الُعَنؾ إال فً حالة ، الُمشاركة فً التنفٌذ 

 وحال تواجده على مسرح األحداث أبصر ،الِدفاع الشرعً عن النفس 

ة  اإلعبلم بالقُرب من مكان تمركزه العدٌد من وسابِل ٌَّ ٌَّة والدولِ المحلِّ

ة  ٌَّ ٌَّة وؼٌر الرسِم ة الرسِم ٌَّ مات الحقوقِ والذي تم ، وبعض الُمَنظَّ

ٌَّة  اًال من قَِبل المسبولٌن بوزارة الداخلِ ٌَّ وقاموا بإرتداء ، دعوتهم رسم

ة بالَجهة التابع لها على نحو ظاهر  ته الخاصَّ ٌَّ حتى ، ُكلًال منهم هو

ات الُشرطة على مسرح األحداث حال  ٌتَسنَّى له التواُجد بٌن ُخطوط قُوَّ

ة  طرة ، تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ ٌْ ات الُشرطة فً الس وعقِب نجاح قُوَّ

على مسرح األحداث أبصر أعمال التخرٌب الجسٌمة بالطرٌق العام 

كما ، التً قام بها الُمعتصمٌن حال ُمقاومتهم لقوات الُشرطة آنذاك 

م محطة وقود موبٌل كاِملةًال والكابِنة بتقاطع طرٌق النصر  أبصر َتَفحُّ

وَعلَّل سقوط عدد ؼٌر قلٌل قتلى من بٌن ، مع شاِرؾ ٌوِسؾ عبَّاس 

ٌَّة بكثافة  الُمعتصمٌن إلى قٌام البعض منهم إلى إطبلق األعٌِرة الناِر

ات فٌما  ٌَّ ر معه إحداث إصابات ووف ٌَُتَصوَّ م على نحو  وبشكل ؼٌر ُمَنظَّ

. بٌنهم 
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ٌِّد جمال ِعز العرب   وكٌل مباحث القاهرة / كما شهد  أشرؾ الس

وربٌس مباحث قِطاع الشمال  

ه بتارٌخ  ة 14/8/2013أنَّ ٌَّ  تم تجمٌع بعض قٌِادات وزارة الداِخل

، بُمعسكرات األمن المركزي الكابِنة بالحً السابِع بمدٌنة نصر فجراًال 

وتم تحدٌد الدور المنوط بُكٍل منهم وموقع ُكلًال منهم الُجؽرافً أثناء 

د األستاذ الُمستشار النابِب العام  ٌِّ بشؤن ضبط الجرابِم ، تنفٌذ أمر الس

ها  ٌْ ضٌن عل ٌَّة وُمرتكبٌها والُمَحرِّ دان رابعة العدِو ٌْ ، الُمرتكبة بُمحٌط م

ل الدور المنوط به ٌَّة وَتمثَّ ات المباِحث الِجنابِ  فً اإلشراؾ على قُوَّ

ل فً تؤمٌن الُخطوط  د له الُمَتَمثِّ الُمشاِركة فً التنفٌذ بالموقع الُمَحدَّ

ات األمن المركزي خشٌة إعتبلء أحد العناِصر الُمَسلَّحة  ة لقُوَّ ٌَّ الخلفِ

ات ، للعقارات الُمِطلَّة على طرٌق النصر  وإستِخدامها فً قنص قُوَّ

تهم  وكذا ضبط الجرابِم الُمرتكبة ، األمن المركزي أثناء تنفٌذ ُمِهمَّ

ها   ٌْ ضٌن عل ٌَّة والُمَحرِّ بطرٌق النصر من بُمحٌط إشارة رابعة العدو

كما صدر إلٌه ومن بِرفقته  ، ناحٌة طٌبة مول َصْوب ُمحٌط اإلعتصام

ات الُشرطة المنوط بهم الُمشاركة بعض التعلٌمات الُمعتادة  من قُوَّ

لت فً إرتِداء الصدٌري الواقً من الُرصاص ، شفاهة  والتً َتَمثَّ

ٌَّة ، والخوذة الُصلب  الحً " وعدم اللجوء إلى إستِخدام األسلِحة الناِر

على أن ٌكون بالقدر ، إال فً حالة الِدفاع الشرعً " والخرطوش 
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ٌَّة السبلح  الكافً والُمتناِسب مع األسلِحة الُمسَتخدمة من حٌث نوع

ات  وكثافة إطبلق النٌران إلسكات مصاِدر إطبلق النٌران قَِبل قُوَّ

ل شارع عبَّاس العقَّاد ،الُشرطة  ه فجر ذلك الٌوم إلى أوَّ  ، وبالفِعل َتَوجَّ

من برفقته من قوات إدارة البحث الِجنابً حٌث كانت الساعة و

متهم ،الساِدسة والنصؾ صباحاًال  ات األمن المركزي وَتَقدَّ على  – قُوَّ

والتً كانت فً مواجهة – ُبعد ثبلثٌن أو أربعٌن متر تقرٌباًال منهم 

ارات ُمكبِّرات الصوت فً ُمناشدة و، ُحدود محٌط اإلعتصام  ٌَّ بدأت س

اًال مع تحذٌرهم من ُمقاومة  ٌَّ الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ إحتشد أعداد ؼفٌرة من الُمعتصمٌن خلؾ تِلك ، قُوَّ

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن على محٌط اإلعتصام  ٌَّ ، السواتِر الخرسان

ات األمن المركزي بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  ورشقت قُوَّ

ٌَّة بكثافة من ، والشمارٌخ  كما تناَهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

ات األمن المركزي  وأضاؾ أنَّه حال ، ناِحٌة ُمحٌط اإلعتصام قَِبل قُوَّ

ة الُمرافِقة له لم ٌلجاًال أيًال منهم  إلى  ُمشاركته فً األحداث والقُوَّ

إذ كان موقعه أثناء ، "  مللً 9طبنجة " إستِخدام سبلحه الشخصً 

ات األمن المركزي التً كانت فً مواجهة  التنفٌذ خلؾ ُخطوط قُوَّ

ة الُمرافِقة له ، الُمعتصمٌن  ه لم ٌحُدث به أو بؤي من أفراد القُوَّ كما أنَّ

ة إصابات ة ، ُثمَّ ٌَّ ٌُبصر نوِع وأضاؾ أنَّه حال ُمشاركته فً التنفٌذ لم 

ات األمن المركزي إلى إستِخدامه قَِبل العناِصر  الِسبلح التً لجؤت قُوَّ
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إال ، الُمَسلَّحة من الُمتعتصمٌن آنذاك إعماالًال لحقِّها فً الِدفاع الشرعً 

اط  ات األمن المركزي من ُضبَّ أنَّه أبصر نقل أعداد كبٌرة من قُوَّ

ارات اإلسعاؾ إلى أقرب ُمستشفى لُسرعة إسعافهم إثر  ٌَّ دٌن بس وُمَجنَّ

ٌَّة  ٌَّة بشؤن ، " حً وخرطوش " إصابتهم بؤعٌِرة ناِر وألقى بالمسبولِ

إحداث إصابة سالِفً الِذكر على عاتِق العناِصر الُمسلَّحة من 

الُمعتصمٌن التابعٌن لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن والموالٌن لهم حال 

ة آنذاك  ات القابِمة على تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ وعزى ، ُمقاومتهم للقُوَّ

ات القابِمة على  قصد سالِفً الِذكر فً ذلك إلى قتل أكبر عدد من القُوَّ

تم ، الفض وعلى األقل إحداث أكبر قدر من اإلصابات بهم  إلفشال ُمِهمَّ

ة  ات ، فً فض اإلعتصام وتنفٌذ قرار النٌابة العامَّ وأضاؾ أن قُوَّ

نت من ضبط العناِصر الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن  ، األمن المركزي َتَمكَّ

ارات الترحٌبلت عقب تفتٌش شخصهم بمعرفة  ٌَّ وتم تجمٌعهم بس

ات  ات الُمرافقة له خشٌة حملهم ثمة أسلحة ٌتم إستِخداِمها قَِبل قُوَّ القُوَّ

وعقِب نجاح قُوات الُشرطة ، الُشرطة تمهٌداًال إلتِّخاذ اإلجراءات قَِبلهم 

ته ألفى آثار حرابِق وأعمال  طرة على ُمحٌط اإلعتصام بِرمَّ ٌْ من الس

ٌَّة وكافَّة الشواِرع والَمحاِور  تخرٌب جسٌمة بإشارة رابعة العدِو

ٌة إلٌها  ٌَّة وقاعات ، الُمَإدِّ وآثار الحرابِق بمسِجد رابعة العدِو

الُمناسبات الُملَحقة به وبعض أجزاء من المركز التِجاري طٌبة مول 

ارات قاطنً ُمحٌط  ٌَّ وأعِمدة اإلنارة بالطرٌق وباألشجار وجمٌع س
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ة  ٌَّ ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان ، إشارة رابعة العدو وألقى بالمسبولِ

دٌن لهم  ٌِّ د سالفً ، الُمسلمٌن والُمَإ وعزى قصِدهم من ذلِك إلى َتَعمُّ

ة للنفع العام  ة وإتبلؾ الُممتلكات الُمَعدَّ الِذكر تخرٌب الُمنشآت العامَّ

ة بجعلها ؼٌر صالِحة لئلستِخدام  كنوع من الثؤر ، والُممتلكات الخاصَّ

وكنوع من اإلنتقام من ، إثر نجاح أجِهزة الدولة فً َفض إعتصامهم 

ات هذا  ٌَّ ة الذٌن أبدوا رؼبتهم فً إنهاء فاعل ٌَّ قاطنً ُمحٌط رابعة العدِو

ات الُشرطة تنفٌذ قرار النٌابة ، اإلعتصام  ه لم ٌتسنَّى لقُوَّ وأضاؾ أنَّ

ة بشؤن ضبط قٌِادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  والذٌن شملهم – العامَّ

د األستاذ الُمستشار النابِب العام بضبطهم لقٌام الُمعتصمٌن  ٌِّ أمر الس

ٌَّة واألدوات السابِق ِذكرها  ات باألسلِحة النار على نحو ، بُمقاومة القُوَّ

ات  سمح لقٌِادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بالفِرار قبل نجاح قُوَّ

طرة على مسرح األحداث  ٌْ ومن َثمَّ عاد لمقر عمله ، الُشرطة فً الس

ٌَّة وقام باإلطِمبنان على من كان بِرفقته من  بإدارة المباِحث الِجنابِ

ات على مسرح األحداث   .القُوَّ

ل / كما شهد  طارق زاٌد محمود رستم  مؤمور قِسم ُشرطة أوَّ

مدٌنة نصر  

ة  ٌَّ بؤنَّه فً إطار إعتصام جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بمٌدان رابعة العدو

والمنِطقة المحٌطة بشارع الطٌران وطرٌق النصر وشاِرع ٌوسؾ 
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 وقٌامهم بقطع 28/6/2013منذ ٌوم ، عبَّاس وشاِرع بن فضبلن 

ة وؼلق عدد من الُمنشآت  الُطُرق وتعطٌل سٌر المواصبلت العامَّ

ة  ٌَّة والعامَّ ة للمرور – الحكوِم ل واإلدارة العامَّ مرور مدٌنة نصر أوَّ

ومصلحة أمن الموانً والمصرؾ العربً وطٌبة مول والكثٌر من 

ِجهاز تنمٌة – وكذا إعاقة العمل فً العدٌد من الجهات – المحبلت 

وقٌامهم بتعذٌب العدٌد من الموطنٌن  و – مشروعات القاِهرة الُكبرى 

وبث اإلرهاب فً ُنفوس ، التعدي على البعض اآلخر بالسب والضرب 

د األستاذ ، وإحداث إصابتهم ، المواطنٌن  ٌِّ وُبناءًال على قرار معالً الس

دان / الُمستشار  ٌْ ٌَّة وم النابِب العام بشؤن إعتصامً رابعة العدو

النهضة والمٌادٌن األُخرى بتكلٌؾ الُشرطة بضبط الجرابِم التً وقعت 

ارة الَبث اإلذاعً والمستولى علٌها ، بتِلك المٌادٌن  ٌَّ ، وكذا ضبط  س

وكذا ضبط ُكلًال من محمد بدٌع ومحمد البلتاجً وصفوة ِحجازي 

ٌَّة - وحسن البرنس وباِسم عودة  وضبط طاِرق - من القٌِادات اإلخوانِ

ٌَّة – الُزُمر  باإلضافة إلى تفوٌض مجلس – القٌادي بالجماعة اإلسبلِم

الوزراء ومجلِس الِدفاع واألمن القومً هٌبة الُشرطة بَفض اإلعتصام 

ة  ٌَّ ٌَّة ُمشتركة من أجِهزة وزارة ، ِوفقاًال للقوانٌن الدْولِ فقد قامت مؤمور

ٌَّة وأجِهزة وزارة الِدفاع  وعقِب وصول القُّوات إلى مكان ، الداخلِ

ٌَّة تم إنذار الُمعتصمٌن عبر ُمَكبِّرات الصوت  إعتصام رابعة العدِو

وإتِّخاذ طرٌق آِمن لئلنصراؾ بطرٌق النصر ، بَفض اإلعتصام سلمٌاًال 
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والتؤكٌد ، مع شاِرع الطٌران حتى تقاُطعه مع شاِرع إمتداد رمسٌس 

ٌَّة  وتم ، على الُمعتصمٌن عبر ُمَكبِّرات الصوت بعدم الُمبلحقة األمنِ

ارات اإلطفاء للقٌام بإلقاء الِمٌاه على ، الِرفض منهم  ٌَّ وتم الدفع بس

، الُمتظاِهرٌن لتفرٌقهم وتحدٌد أماِكن اإلنصراؾ عبر ُمَكبِّرات الصوت 

وا فً الرفض  هم إستمرُّ وتم الدفع باللواِدر البلِزمة إلزالة ، إال أنَّ

ادات والمتارٌس المْوضوعة بالُطُرقات والُدَشم  العوابِق والسدَّ

ًْ والِدرع والخوذة  ات َفض الَشَؽب ُمَسلَّحة بالؽاز والِعِص ، ُتصاحبها قُوَّ

ٌَّة من ِجهات  ات بإطبلق وابِل من األعٌِرة الناِر وحٌنبٍذ فوِجبت القُوَّ

ومن ، ُمختلِفة وبكثافة عالٌِة من أعلى الِعقارات بشاِرع أنور الُمفتً 

ٌَّة ومن عقار تحت اإلنشاء بشاِرع  أعلى مؤذنة مسجد رابعة العدٍو

ل ، الطٌران  محمد / األمر الذي نجم عنه إستشهاد ُكلًال من الُمبلِزم أوَّ

اد بدر / النقٌب ، محمد جودة  / النقٌب ، شادي مجدي عبد الجوَّ

ل ، أشرؾ محمود محمد  د ، محمد سمٌر إبراهٌم / المبلِزم أوَّ / والُمَجنَّ

اط 46و كذا إصابة عدد ،إبراهٌم عٌد تونً  ات الُشرطة من ُضبَّ  من قُوَّ

دٌن بطلقات خرطوش وطلقات حٌة  ات ، وُمَجنَّ األمر الذي دفع بالقُوَّ

بة على التعاُمل مع إطبلق  ة ُمَدرَّ ٌَّ ات وتعزٌزات إضافِ إلى اإلستعانة بقُوَّ

ة  ٌَّ ات ، األعٌِرة الناِر  وفقا وحدث تباُدل إطبلق النٌران بٌن القُوَّ

 ا أسفر ـَ ممّ ، والُمعتصمٌن للقواعـد الـمقررة قـانـونا فـى هـذا الشـؤن 

دان رابوإصابة بعض من القوات وكذا عنه وفاة  ٌْ  عةـالُمعتصمٌن بم



201 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ة  ٌَّ  .العدِو

عبلء الدٌن ُرشدي بشندي ببلل  ربٌس مباحث قِسم / كما شهد 

ل   ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ

ٌَّة أسفرت عن أن جمٌع المتهمٌن المضبوطٌن أثناء  بؤن تحرٌاته السر

ٌَّة إشتركوا جمٌعاًال وآخرٌن لم ٌتم  إخبلء ُمحٌط إعتصام رابعة العدو

ضبطهم فً التجمُهر بالطرٌق العام وقطع طرٌق النصر وتعطٌل 

ة وإستؽبلل دور الِعبادة  ٌَّة فً – الُمواصبلت العامَّ مسجد رابعة العدو

ٌَّة وذخابر وأسلحة  ؼٌر الؽرض الُمَخصَّص له حال حٌازتهم أسلحة نار

بٌضاء والتً تم ضبط البعض منها وكان ذلك بقصد إستخدامها ِضد 

وأن المتهمٌن المضبوطٌن إشتركوا ، المواطنٌن ورجال الُشرطة 

ات الُشرطة حال قٌامها بإخبلء ُمحٌط  ي على قُوَّ وآخرٌن فً التعدِّ

دٌن وإصابة  اط والُمَجنَّ اإلعتصام مما نجم عنه إستشهاد بعض الُضبَّ

كما قام المتهمٌن المضبوطٌن بإضرام النٌران عمداًال ، البعض اآلخر 

ٌَّة  ٌَّة ، بمسِجد رابعة العدو وتخرٌب المبانً  بُمحٌط إشارة رابعة العدو

وأن المتهمٌن جمٌعاًال إشتركوا فً ، وإتبلؾ الطرٌق العام عمداًال ، 

ٌَّة وذخابر بُمخَتلؾ أنواعها  حٌازة المضبوطات من أسلحة نار

وشرع ثبلثة وعشرون منهم فً إقتحام ، وُمفرقعات وأسلحة بٌضاء 

ل  ات الُشرطة بإخبلء ُمحٌط ، قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ أثناء قٌام قُوَّ
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اإلعتصام إلثارة الفوضى والُذعر بٌن المواطنٌن وُمحاولة إحراق 

ارات المتواِجدة ، القِسم وتهرٌب المسجونٌن  ٌَّ مما نجم عنه إتبلؾ الس

ر محضراًال بما أسفرت عنه تلك التحرٌات وأرفق ، أمام القِسم  وسطَّ

. باألوراق

أسامة محمد محمد الصؽٌر       ُمساعد وزٌر / كما شهد 

ٌَّة وُمدٌر أمن القاهرة   الداخل

 ةـَ ْوِريّ ـَوى الثَ ــض القُ ـل بـعـَ ـن قِبـات مـه ظـهرت بعـض اإلحتِجاجـبؤنَّ 

وإتَّخذت ، محمد مرسً / لقرارت الربٌس السابق  الُمـعاِرضة

ٌَّة بمصر الجدٌدة  ، اإلحتِجاجات شكل تظاُهرات أمام قصر اإلتِّحاِد

وإلحداث نوع من التواُزن لجؤت جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وبعض 

ٌَّة  ارات الدٌن ٌَّ لة فً جماعة اإلخوان " - اإلسبلم السٌاسً " الت الُمَتَمثِّ

المسلمٌن وأعضاء حزب الحرٌة والعدالة والموالٌن لهم  والجماعات 

ة  ٌَّ ٌَّة والجماعة اإلسبلِم إلى اإلعتصام بمٌدان رابعة - السلفٌِّة الِجهاِد

ة هذا التٌار الدٌنً  ٌَّة بقصد إظهار قُوَّ ة لقُربه من قصر اإلتِّحاِد ٌَّ العدو

محمد مرسً وقصر / إستِعداداًال لحماٌة الربٌس ، على الحشد 

ات األمن فً تحقٌق تِلك الحماٌة ولحماٌة ما  ٌَّة فً حال فشل قُوَّ اإلتِّحاِد

ٌَّة " أطلقوا علٌه لفظ   من بالفِعل تم حشد أعداد كبٌرةو، " الشرِع

جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وُجزء بسٌط من السلفٌٌن والجماعات 
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ن َتَولَّد لدٌه قناعة  ٌِّة وبعض الُبَسطاء َممَّ ة التكفٌر ٌَّ ة الِجهاِد ٌَّ اإلسبلِم

وكان ، أن ذلِك اإلعتصام بقصد الِدفاع عن اإلسبلم من العلمانٌٌِن 

ة القرٌبة من ُمحافظة القاِهرة  ٌَّ ، أكثرهم من ُمحافظات الجمهوِر

ٌَّة وِحزب النور  ث الرسمً بإسم الجماعة الَسلَفِ وحٌنبٍذ أعلن الُمَتَحدِّ

ات هذا اإلعتصام  ٌَّ بدأ اإلعتصام على و، بعدم ُمشاركتهم فً فاِعلِ

ٌَّة  بشارع الطٌران وطرٌق جانبً الطرٌق بُمحٌط مسِجد رابعة العدِو

َثمَّ بدأ ٌؤُخذ منحى ؼٌر سلمً ُكلَّما إقترب موِعد التظاُهرة ، النصر 

د لها ٌوم  د والُمَحدَّ وبلػ  ، 30/6/2013التً دعت إلٌها حركة َتَمرُّ

عدد الُمشاركٌن فً ذلِك اإلعتصام آنذاك ما ٌقُرب من خمسة عشر 

دوا الِخٌام بنهر الطرٌق ، ألؾ ُمعتِصماًال  ٌَّ وإمتدَّ محٌط ، ومن َثمَّ َش

، اإلعتصام إلى تقُطع طرٌق النصر مع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس ؼرباًال 

وتقاُطع طرٌق النصر مع إمتداد شاِرع أحمد تٌسٌر بالقِرب من المركز 

وتقاُطع شاِرع الطٌران مع شاِرع إسماعٌل ، التِجاري طٌبة مول شرقاًال 

انً جنوباًال  ، وتقاُطع شاِرع الطٌران مع شاِرع إبن فضبلن شماالًال ، الَقبَّ

ة الُمتاِخمة لتِلك الشواِرع  ٌَّ و إحتلوا مدرستً ، بِخبلؾ الشواِرع الجانِبِ

ٌَّة وعبد العزٌز جاوٌش  كما قاموا بإحتبلل مسِجد ، مدٌنة نصر الفُنُدقِ

ٌَّة ودور المناسبات والُمستشفى الُملحقة به  وأنشؤوا ، رابعة العدِو

دوها بُمَكبِّرات الصوت بإمتداد ُمحٌط اإلعتصام  ة َزوَّ وها ، ُمنصَّ وأمدُّ

وقاموا ، بالتٌار الكهربابً من ِخبلل بعض ُمَولِّدات التٌار الكهربابً 
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ٌَّة لحث الُمشاركٌن فً  بإستِخدامها فً إلقاء الُخَطب واألناشٌد الحماِس

اإلعتصام على المكوث به وعدم ُمؽادرته وتؽذٌة مشاِعر الُمعتصمٌن 

ٌَّة وعن الربٌس وعن اإلسبلم من العلمانٌٌن  ٌُدافِعون عن الشرِع هم  بؤنَّ

كما إستخدموا بعض وسابِل ، ، ُمستِؽلٌِّن فً ذلِك الُبَسطاء منهم 

دة ألفكارهم ومعتقداتهم وبعض مواقِع التواُصل  ٌِّ اإلعبلم الُمَإ

ة من ، اإلجتماعً  ارات والمواصبلت العامَّ ٌَّ وقطعوا حركة سٌر الس

ٌَّة  ووضعوا لِجان لفحص ، جمٌع المحاِور حول مسِجد رابعة العدِو

ة وتفتٌش شخصهم وُمتعلِّقاتهم قبل الدخول إلى تلك المنطقة  ، المارَّ

وقام ، للحٌلولة دون ُدلوؾ ِرجال الُشرطة إلى داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

بعض ِرجال األعمال الُمنتمٌن إلى جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

والُمتعاِطفٌن معهم بإمداد الُمعتصمٌن بالطعام والشراب والِخٌام والمال 

ات اإلعتصام  ٌَّ محمد البلتاجً وصفوة ِحجازي بقٌادة إلستمرار فاعلِ

ومحمد بدٌع وِعصام العرٌان وحسن البرنس وباِسم عودة وبعض 

وحٌنبٍذ قام الُمشاركٌن فً ، قٌِادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

والتً كان من بٌنها القتل ، اإلعتصام بإرتكاب العدٌد من الجرابِم 

واإلِحتجاز المصحوب بالتعذٌب البدنً حتى ، العمد والشروع فٌه 

الموت أحٌاناًال لُكل من ثار الشك بؤمره بشؤن إنتمابِه إلى الُشرطة أو 

بِخبلؾ سِرقة كافَّة ُمَتعلِّقاته ، من ٌخالفهم فً فكرهم ومعتقداتهم 

ٌَّة بطرٌق اإلكراه الواقِع علٌه  وكذا سرقة بعض الُممتلكات ، الشخص
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ة للنفع العام  ارة البث اإلذاعً التابِعة لئلذاعة – الُمَعدَّ ٌَّ ِمثل س

ٌَّة ، والتلفزٌون  وكذا إتبلؾ بعض منقوالت قاطنً منِطقة رابعة العدِو

عمداًال تنفٌذاًال لؽرض إرهابً إللقاء الُرعب والُذعر فً نفوسهم وكذا 

اًال من قَِبل ؼٌر مؤموري الضبط القضابً  ٌَّ إستٌقافهم وتفتٌشهم ذاتِ

ل لهم قانوناًال إتِّخاذ ذلِك اإلجراء  باإلضافة إلى تعطٌل مصالحهم ، الُمَخوَّ

ابات التفتٌش بُمحٌط اإلعتصام  تهم فً الَتَنقُّل لوجود بوَّ ٌَّ ، وُحرِّ

باإلضافة إلى قٌام الُمعتصمٌن بإتبلؾ الطرٌق العام من ِخبلل إتبلؾ 

ة للحٌلولة  ٌَّ ٌَّة والسواتر الرملِ طبان الطرٌق  وبِناء الحواجز األسمنتِ

دون الُدلوؾ إلى ُمحٌط اإلعتصام دون المرور على لِجان التفتٌش 

ٌَّة عمداًال وإلحاق ، التابِعة للُمعتصمٌن  ومن َثمَّ تعطٌل وسابِل النقل الَبرِّ

ٌَّة وذخابِر وأدوات ، الضرر بها  وِحٌازة وإحراز مفرقعات وأسلِحة ناِر

ا ُتسَتخدم فً اإلعتداء على األشخاص بدون ترخٌص  ، والتجمُهر ، ِممَّ

ة والتلوٌح بإستِخدام الُعنؾ قِبل المواطنٌن  قاطنً " وإستِعراض القُوَّ

ٌَّة  ة والُعنؾ مع ِرجال الضبط ، " ُمحٌط رابعة العدِو وإستِعمال القُوَّ

اط وُمَجنَّدي وأفراد الُشرطة  والتظاُهر واإلعتصام ، القضابً من ُضبَّ

ٌَّة " بؤحد دور الِعبادة  دون إخطار الِجهات " مسِجد رابعة العدِو

ة  ٌَّة من مسلَك ، الُمخَتصَّ باإلضافة إلى تضرر قاطنً ُمحٌط رابعة العدِو

الُمعتصمٌن ؼٌر الحضاري حال قٌامهم بقضاء حاجتهم بالُطُرقات 

، والحدابِق الفاِصلة بٌن العقارات بِخبلؾ ما ٌصُدر عنهم من ضْوضاء 
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وأضاؾ أن جمٌع الُمشاركٌن فً اإلعتصام كانوا على ِعلم تام ببعض 

ٌَّة عمداًال  والتظاُهر ، الجرابِم آنِفة البٌان مثل تعطٌل وسابِل النقل الَبرِّ

ٌَّة " واإلعتصام بؤحد دور الِعبادة  دون إخطار " مسِجد رابعة العدِو

ة  ة والتلوٌح بإستِخدام الُعنؾ قِبل ، الِجهات الُمخَتصَّ وإستِعراض القُوَّ

ٌَّة " المواطنٌن  ًْ " قاطنً ُمحٌط رابعة العدِو من ِخبلل حمل الِعِص

ابات تفتٌش مداِخل اإلعتصام  إذ كانت تِلك الجرابِم ، والشوم على َبوَّ

، ٌتِم إرتكابِها بشكل ٌومً على مرأى ومسمع من جمٌع الُمعتصمٌن 

وعزى قصد الُمعتصمٌن من إرتِكابهم لتِلك الجرابِم إلى الضؽط على 

تحت ، النِظام القابِم آنذاك إلعادة الربٌس السابِق إلى سدنة الُحكم 

ى  ٌَّة " ُمسمَّ و الدفاع عن اإلسبلم من قَِبل أعداءه ، " عودة الشرِع

ل مدٌنة نصر بشؤن تِلك ، العلمانٌٌن  وتوالت الببلؼات لقِسم ُشرطة أوَّ

د األستاذ الُمستشار النابِب العام بضبط تِلك  ٌِّ الجرابِم حتى صدرأمر الس

ضٌن علٌها بتارٌخ   ، 31/7/2013الجرابِم وُمرتكبٌها والُمَحرِّ

وتمهٌداًال لتنفٌذ ذلك األمر والقرار الصادر من مجلس الدفاع الوطنً 

ة إنذارات إلى الُمعتصمٌن إلعبلء  بفض اإلعتصام و تم توجٌه ِعدَّ

اًال دون ُمبلحقة من  ٌَّ صوت العقل ومصلحة البِبلد وإنهاء اإلعتصام ِسلِم

ٌَّة تم إذاعته بجمٌع وسابِل اإلعبلم  ِخبلل بٌان صاِدر من وزارة الداِخل

ن تقرٌباًال  ٌْ اًال لفترة إستؽرقت إسبوع ٌَّ ات ٌوِم ة مرَّ وتم تؤمٌن اإلدارة ، ِعدَّ

ة للمرور ومصلحة أمن الموانً وسحب جمٌع األسلِحة والذخابِر  العامَّ
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وتم إنِعقاد إجتماع ، بهم خشٌة اإلستٌبلء علٌها من قَِبل الُمعتصمٌن 

ٌَّة  وتم تحدٌد صبٌحة ٌوم ، تنسٌقً بٌن قٌادات وزارة الِدفاع والداِخلِ

ات حقوق اإلنسان ،  لتنفٌذ قرار الفض 14/8/2013 ٌَّ وتم دعوة جمع

ات الُشرطة قَِبل  د من عدم تجاُوز قُوَّ للحضور لمكان اإلعتصام للتؤكُّ

ل ، الُمعتصمٌن  ات األمن المركزي التً َتمثَّ وشارك فً التنفٌذ قُوَّ

– دورها فً ُدخول ُمحٌط اإلعتصام عبر ثبلث محاِور دون الرابِع 

ات القابِمة على ، – الذي تم تحدٌده كممر آِمن  وتم التنبٌه على القُوَّ

التنفٌذ بضبط النفس إلى أقصى درجة وبعدم اللجوء إلى إستِخدام 

الِسبلح إال بالقدر الكافً إلسكات مصاِدر إطبلق النٌران ِوفقاًال للقانون 

ارات ترحٌبلت ُشرطة ُمؽلقة خلؾ ، وللِدفاع عن النفس  ٌَّ وتم الدفع بس

ارات إسعاؾ من ُمستشفى الُشرطة ، خطوط األمن المركزي  ٌَّ ، وكذا س

ارات اإلطفاء  ٌَّ ات الُمَسلَّحة عمل نطاقات بعٌدة على ، وس وتولَّت القوَّ

ٌة إلى مٌدان رابعة العدوٌة  للحٌلولة دون إنِضمام ، المحاِور الُمَإدِّ

ُمعتصمٌن ُجُدد أو تعزٌزات للُمعتصمٌن فً شكل أسلِحة أو ُزجاجات 

، " طرٌق النصر " وتم تحدٌد ممر آِمن لخروج الُمعتصمٌن ، حاِرقة 

ات من قَِبل الُمعتصمٌن  كات القُوَّ إذ إعتلى محمد ، وتم رصد َتحرُّ

ة رابعة وطالب الُمعتصمٌن باإلستٌقاظ والخروج من  البلتاجً َمَنصَّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت ، الِخٌام عبر ُمَكبِّرات الصوت  ٌَّ وحٌنبٍذ قامت س

المعَدة بمعرفة الشرطة بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام 
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د لهم  اًال عبر الممر اآلِمن الُمَحدَّ ٌَّ طرٌق النصر بإتَّجاه الُنُصب – ِسلِم

وكذا التنبٌه على قاطنً المنطقة بعدم إعتبلء أسُطح – التِذكاري 

ات الُشرطة وؼلق أبواب  العقارات أو الوقوؾ بالُشُرفات حال قٌام قُوَّ

وحٌنبٍذ قام ، العقارات خشٌة إحتِجازهم كرهابِن من قَِبل الُمعتصمٌن 

ارات ُمَكبِّرات الصوت  ٌَّ ات األمن المركزي وس الُمعتصمٌن بُمقاومة قُوَّ

وقاموا ، برشقها بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ واإلطارات الُمشَتِعلَة 

ات  ٌَّة صوب القُوَّ ات ، بإطبلق أعٌِرة ناِر للحٌلولة دون نجاح قُوَّ

ه  الُشرطة فً َفض إعتصامهم وإلقاء القبض على الُمتَّهمٌن الُمَنوَّ

نوا بمركز رابعة الِطبًِّ  ة والذٌن َتَحصَّ عنهم سلفاًال بؤمر النٌابة العامَّ

ٌَّة  ودور الُمناسبات الُملحقة بمسِجد رابعة وبعض الوحدات السكنِ

ٌَّة  ر علٌهم ، الكابِنة بُمحٌط مٌدان رابعة العدو كما أن الُمعتصمٌن َتَعذَّ

د لهم  إذ قامت لِجان التفتٌش بذلِك ، الخروج عبر الممر اآلِمن الُمَحدَّ

الِمحور بمنع الُمعتصمٌن من ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام عبر ذلِك الممر 

ن ، ُعْنَوةًال بزعمهم أَّنه ؼٌر آِمن علٌهم  إال أن بعض الُمعتصمٌن َتَمكَّ

ٌَّة  ات ، من ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام عبر الشواِرع الجانِبِ نت القُوَّ وتَمكَّ

م َصْوب ُعمق اإلعتصام  ، بطرٌق النصر أمام طٌبة مول من الَتَقدُّ

دها الُمعتصمٌن بذلك الطرٌق  ٌَّ حتى بلؽت ، وإزاحة الحواجز التً ش

ة للمرور  ات مبنى اإلدارة العامَّ بٌنما تراجع الُمعتصمٌن بذلِك ، القُوَّ

ة  ٌَّ وحٌنبٍذ قام بعض ، الِمحور للخلؾ حتى مٌدان رابعة العدِو
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ات بذلِك الِمحور  م القُوَّ الُمعتصمٌن بإضرام النٌران بالِخٌام لتعطٌل َتَقدُّ

ات  وللحد من تؤثٌر رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع التً قامت القُوَّ

ات القاِدمة من شاِرع الطٌران من ، بإطبلقها قِبلهم  بٌنما َتَوقَّفت القُوَّ

ات الُمَسلَّحة  – إتِّجاه  شاِرع بن فضبلن بالقُرب من نادي النصر للقُوَّ

ٌَّة بمسافة  إثر قٌام بعض –  متر تقرٌباًال 150قبل مٌدان رابعة العدِو

العناِصر الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن بإعتبلء بعض العقارات الُمِطلَّة على 

ات  ٌَّة َصْوب القُوَّ كما َتَوقَّفت ، شاِرع الطٌران وإطبلق أعٌِرة ناِر

 ً ات القاِدمة من شاِرع الطٌران من إتِّجاه ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ القُوَّ

إثر قٌام بعض العناِصر ، - قبل تقاُطع شارع سٌبوٌه المصري  – 

ن من إحدى  الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن بإعتبلء عقار تحت اإلنشاء ُمَكوَّ

عشر طابِقاًال تقرٌباًال ٌقع بناصٌة شاِرع الطٌران مع شارع سٌبوٌه 

ات  ٌَّة َصْوب القُوَّ ، المصري  وقاموا بإطبلق وابِل من األعٌِرة الناِر

اط  وعدد من ، األمر الذي نجم عنه سقوط شهٌد أو أكثر من الُضبَّ

ٌَّة  ات القاِدمة من ، الُمصابٌن بطلقات ناِر وهو ذات ما حدث بشؤن القُوَّ

حٌث سقط أكثر من ضابِط شهٌداًال ، شاِرع أنور الُمفتً خلؾ طٌبة مول 

ٌَّة  وكان ذلِك األمر حال بداٌة ، بذلك الطرٌق إثر إصابتهم بطلقات ناِر

ات األمن المركزي فً الُدخول إلى ُمحٌط اإلعتصام  األمر الذي ، قُوَّ

ة للتعاُمل مع  ات األمن المركزي إلى الدفع بفَِرق خاصَّ دفع بقُوَّ

ٌَّة من المعتصمٌن  ز فٌها حابِزي األسلِحة الناِر – العقارات التً َتمَركَّ
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العقار تحت اإلنشاء سالِؾ الِذكر وعقار خلؾ طٌبة مول بشاِرع أنور 

نت تِلك الفِرق من إسكات مصاِدر إطبلق النٌران من ، - الُمفتً  وَتَمكَّ

ٌَّة مع تِلك المصاِدر  وتم السماح ، ِخبلل تعاُملها بالذخٌرة الح

للُمعتصمٌن من ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام عبر الممر اآلِمن بطرٌق 

ات من ُدخول مٌدان ، النصر بإتَّجاه الُنُصب التِذكاري  نت القُوَّ وَتَمكَّ

ن لم ٌمتثلوا المتهمٌن وفقا للثابت بالتحقٌقات رابعة العدوٌة وضبط  ٍممَّ

ات  ات الُشرطة بُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام وقاوموا القُوَّ لُمناشدة قُوَّ

نت ، القابِمة على الَفض باألسلِحة واألدوات السابِق ذكرها  كما َتَمكَّ

ات من األسلِحة والذخابِر  ٌَّ ات من ضبط كم وتم رصد بعض ، القُوَّ

العناِصر الُمَسلَّحة بإستِخدام بعض الكامٌرات تم إستِخدامها حال تنفٌذ 

رة التً تم إذاعتها ، قرار الفض  باإلضافة إلى بعض المقاِطع الُمَصوَّ

ٌَّة  وإستؽرق التعاُمل مع الُمعتصمٌن ما ، عبر بعض القنوات الفضابِ

بدءاًال من الساعة السابِعة صباحاًال تقرٌباًال ، ٌقُرب من عشر ساعات 

ات ، وحتى الساعة الخاِمسة مساءاًال تقرٌباًال  وأضاؾ أنَّه كان بِرفقة القُوَّ

ة بعض وسابِل اإلعبلم وبعض  القابِمة على تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

مات الُمجتمع المدنً  اط الذٌن سقطوا ، ُمَنظَّ وأضاؾ أن السادة الُضبَّ

ة آنذاك هم ُكلًال من النقٌب  شادي / ُشهداء حال تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

اد  محمد / والنقٌب ، أشرؾ محمود محمد / والنقٌب ، مجدي عبد الجوَّ

ل ، سمٌر إبراهٌم  د ، محمد محمد جودة / والُمبلِزم أوَّ إبراهٌم / والُمَجنَّ
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 فرد ُشرطة 11 ضابِط ُشرطة و39كما حدثت إصابة ، عٌد تونً 

ات األمن المركزي حال تنفٌذ قرار 36و د ُشرطة تابعٌن لقُوَّ  ُمَجنَّ

ة آنذاك  وأنَّه تم اإلخطار بحاالت أخرى من الُمصابٌن ، النٌابة العامَّ

ٌَّة بشؤن إحداث إصابة سالِفً الِذكر ، جاري حصرها  وألقى بالمسبولِ

ات  على عاتِق العناِصر الُمسلَّحة من الُمعتصمٌن حال ُمقاومتهم للقُوَّ

ة آنذاك  وعزى قصد تلك ، القابِمة على تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

ات الُشرطة القابِمة على التنفٌذ  العناِصر الُمسلَّحة فً ذلك إلى قتل قُوَّ

ة آنِؾ  وإحداث إصابتهم لحملهم على عدم تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

ات ، البٌان  ٌَّ طرة على مسرح األحداث بدأت عمل ٌْ وَعقِب تمام الس

ات ، تمشٌط المكان حتى فجر الٌوم التالً  ٌَّ وحٌنبٍذ تم العثور على كم

ات ، من األسلِحة والذخابِر بمسرح األحداث  ه لم ٌتسنَّى لقُوَّ وأضاؾ أنَّ

ة بشؤن ضبط قٌِادات جماعة اإلخوان  الُشرطة تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

ات الُشرطة فً َفض اإلعتصام قامت ، الُمسلمٌن  وَعقِب نجاح قُوَّ

عناِصر من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن فً ُمعَظم أنحاء ُمحافظة 

القاِهرة وبعض الُمحافظات بُمهاجمة أقسام الُشرطة وإضرام النٌران 

وأضاؾ أنه تم ضبط بعض المتهمٌن من ، بها وتهرٌب المسجونٌن 

ة َعقِب فِرارهم من مٌدان رابعة  ٌَّ المعتصمٌن وبحوزتهم أسلِحة ناِر

ة  ٌَّ . العدِو
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ل وزٌر / كما شهد  أشرؾ عبدهللا عبد ربه حسن    ُمساعد أوَّ

ة لقطاع األمن المركز  ٌَّ الداخل

بؤنه تزاُمناًال مع ظهور بعض التٌارات الُمناِهَضة لنظام ُحكم الربٌس 

د السابق محمد ُمرسً ٌَّة وحركة تمرُّ  ومن بٌنها بعض الُنخب الِسٌاِس

التً قامت بجمع مبلٌٌن التوقٌعات من الموطنٌن الرافضٌن إستمرار 

فترة رباسة سالِؾ الِذكر وتزاٌد أنصارها و التً دعت لئلحتشاد 

ة  لثورة  ٌَّ بجمٌع الشواِرع والمٌادٌن بُمحافظات الُجمهور

دعت بعض كوادر تنظٌم جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  ، 30/6/2013

 بمٌدانً رابعة العدوٌة وقٌِادات اإلسبلم الِسٌاسً الِجهادي لئلعتصام

اًال  ٌّ اًال وفِكِر ٌَّ والنهضة إلظهار أن الِخبلؾ ال ٌعدوا أن ٌكون ِخبلفاًال سٌاس

ٌِّدي وُمعارضً الربٌس السابق محمد ُمرسً   أن تِلك  وبزعم،بٌن ُمَإ

ة بالبِبلد وللِدفاع عن اإلسبلم  ٌّ  فلبَّ دعوتهم، الدعوات لِحماٌة الشرِع

ار اإلسبلم  ٌَّ أعضاء جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وأنصارهم من الت

ٌن بدءاًال من  ٌِّ  28/6/2013السٌاسً واإلسبلم الِجهادي وبعض السلف

قاموا باإلعتصام بُمحٌط إشارة رابعة العدوٌة وبجمٌع المحاور و، 

ٌة إلٌها وعقب ُحدوث ثورة ،  على جانبً الطرٌق بشكل سلمً الُمإدِّ

بقطع جمٌع الُطُرق ، إتخذ اإلعتصام منحى ؼٌر سلمً ،  ٌونٌة 30

ع فً ُمحٌط اإلعتصام بشارع  ٌَّة والَتَوسُّ ٌة إلى إشارة رابعة العدو الُمإدِّ



213 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ن وبشاِرع ٌوِسؾ  ٌْ ن وبطرٌق النصر باإلتِّجاه ٌْ الطٌران باإلتِّجاه

ن  ٌْ ٌَّة بها ووضع ، عبَّاس باإلتِّجاه كما قاموا ببناء الحواجز الخرسان

نة من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  لجان تفتٌش خلؾ تلك الحواجز ُمَكوَّ

دٌن لهم  ٌِّ ٌَّة ، وبعض الُمَإ وقام أعضاء تلِك اللِجان بالتعدي على ُحِر

اراتهم وأحٌاناًال سَرقة  ٌَّ اًال وتفتٌش س ٌَّ الموطنٌن بإستٌقافهم وتفتٌشهم ذاتِ

ة  ٌَّ كما قاموا بإرتكاب العدٌد من الجرابم والتً ، ُمَتعلِّقاتهم الشخص

لت فً القتل والشروع فً القتل وإحتجاز مع التعذٌب وسرقة  تمثَّ

ة  ٌَّ ُمتعلقاتهم بطرٌق اإلكراه الواقع علٌهم وتعطٌل وسابل النقل البرِّ

ة للنفع العام  سٌارتً البث – عمداًال وسرقة بعض المنقوالت الُمعدَّ

وإحتبلل بعض – اإلذاعً التابعة لئلذاعة والتلٌفٌزٌون المصري 

ٌَّة  مدرستً عبد العزٌز جاوٌش ومدٌنة نصر – الُمنشآت الُحكوم

ٌَّة  ة الفُندق ٌَّ – قاطنً ُمحٌط اإلعتصام – وتروٌع الُمواطنٌن - الثانو

 كان القابِمٌن على إدارة اإلعتصام حٌنبٍذ ُكلًال منو، وتعطٌل مصالحهم 

محمد البلتاجً وصفوة حجازي وعاِصم عبد الماِجد وطارق الُزُمر 

ورّدد مضمون ما شِهد به سالفه بشؤن ، وحسن البرنس وباِسم عودة 

ٌَّة على الُمعتصمٌن  ٌَّة إللقاء الُخطب الحماس ة رابعة العدِو بناء َمَنصَّ

وتزوٌدها بُمَكبِّرات الصوت بكافَّة أرجاء اإلعتصام لتحقٌق التواُصل 

وتم تدبٌر وسابِل معٌشة ، مع كافَّة الُمعتصمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

الُمعتصمٌن بتموٌل من مكتب إرشاد جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 
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ات اإلعتصام  ٌَّ ٌَّة فعال دٌن لهم ِحفاظاًال على إستِمرار ٌَّ من ثم و، والُمإ

توالت الببلؼات من قِبل سالفً الِذكر بشؤن تلك الجرابم إلى قِسم 

ل مدٌنة نصر  صدر قراراًال من معالً 30/7/2013وبتارٌخ ، ُشرطة أوَّ

د األستاذ المستشار  ٌَّ بضبط الجرابم الُمرتكبة بُمحٌط  النابب العام/ الس

ضٌن على إرتكابها  ٌَّة وشخص ُمرتكبٌها والُمحرِّ مٌدان رابعة العدو

وناشدت أجِهزة ، وضبط قٌادات تنظٌم جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

اًال من ِخبلل ٌَّ  البٌان الدولة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

 بشؤن 31/7/2013الصاِدر من رباسة الوزراء الصاِدر بتارٌخ 

ٌَّة بَفض إعتصامً رابعة والنهضة  د اللواء وزٌر الداِخل ٌِّ ، تكلٌؾ الس

ة 1/8/2013وفً ٌوم  ٌَّ ث اإلعبلمً بوزارة الداخل  َصَدر بٌان الُمَتحدِّ

عن تكلٌؾ الوزارة بَفض اإلعتصام بمٌدانً رابعة و النهضة ودعوة 

د سالِؾ الذكر ذات الدعوة ، الُمعتصمٌن لُمؽادرة مكان اإلعتصام  وجدَّ

،  وَتعهَّد بحماٌة الُمعتصمٌن وعدم ُمبلحقتهم 3/8/2013بتارٌخ 

ٌَّة بشؤن فشل 7/8/2013وبتارٌخ   صدر بٌان رباسة الُجمهور

وبذات ، ُمفوضات فض إعتصامً رابعة والنهضة بشكل ِسلمً 

د ربٌس الوزراء بشؤن عدم التراُجع عن تنفٌذ  ٌِّ التارٌخ صدر بٌان الس

ونفاذاًال لذلك اإلذن وبالتنسٌق ، قرار فض إعتصامً رابعة والنهضة 

ات تابعة لوزارتً  ٌَّ ٌَّة من خبلل ُؼرفتً عمل مع كافَّة الِجهات األمن

ٌَّة تم تحدٌد صبٌحة ٌوم  ،  كموِعد للَفض 14/8/2013الدفاع والداخل
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ات الُشرطة المنوط بهم الُمشاركة فً تنفٌذ قرار النٌابة  وتم إعطاء قُوَّ

ة بعض التعلٌمات الُمعتادة شفاهة  لت فً ضبط النفس ، العامَّ والتً َتَمثَّ

إرتِداء الصدٌري الواقً من الُرصاص والِخَوذ ،  إلى أقصى درجة 

عات الُشرطة ، الُصلب  وإستِخدام بواِعث الؽاز ، واإلحتماء خلؾ ُمَدرَّ

ات من قَِبل العناِصر  بكثافة للحٌلولة دون إحكام التصوٌب على القُوَّ

ٌَّة و، الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن  تم اإلتِّصال ببعض وسابِل اإلعبلم المحلِ

مات حقوق اإلنسان للُحضور فً مْوِعد الَفض ٌَّة وبعض ُمَنظَّ  ، الرسم

ٌة إلى مٌدان رابعة  ات عبر المحاور الُمإدِّ هت القُوَّ وبالفِعل  توجَّ

ٌَّة صباح ٌوم   إعتلى قبل البدء فً التنفٌذو ، 14/8/2013العدو

محمد البلتاجً وصفوة ِحجازي وعاِصم عبد الماِجد وطاِرق الُزُمر 

ة رابعة وطالب الُمعتصمٌن باإلستٌقاظ والخروج من الِخٌام عبر  َمَنصِّ

ات القابِمة  ي للقُوَّ ب والتصدِّ ة للتؤهُّ ِصلة بالَمَنصَّ ُمَكبِّرات الصوت بالُمتَّ

ات الُشرطة  على الفض ُمعلنٌن أنها ستكون بِركة من الِدماء وأن قُوَّ

 بعض حٌنبٍذ وصل بالقُرب من مسرح األحداثو، ستلَقى مصرعها 

ة لم ٌتِم دعوتها من قَِبل  ٌَّ مات ُحقوقِ ٌَّة وُمَنظَّ وسابِل اإلعبلم الؽٌر رسم

ٌَّة  ٌَّة لتصوٌر أحداث اإلعتصام وتصدٌر صورة ؼٌر حقٌق وزارة الداِخلِ

ٌَّة لجؤت إلى الُعنؾ الُمفِرط قَِبل الُمعتصمٌن  لؤلحداث بؤن وزارة الداِخل

ات و، من ِخبلل تصوٌر الُمَتوفٌِّن والُمصابٌن فقط  تم تمرُكز القُوَّ

"  الُمإدٌة إلى مٌدان رابعة العدوٌة القابِمة عل الَفض بجمٌع المحاور
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 ً شارع الطٌران ، شارع الطٌران القاِدم من ناِحٌة التؤمٌن الِصحِّ

شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس القاِدم من ، القاِدم من ناِحٌة شاِرع صبلح سالِم 

وتم " طرٌق النصر من ناِحٌة طٌبة مول ، ناِحٌة شاِرع صبلح سالِم 

 من ناِحٌة الُنُصب التِذكاري كممر آِمن للُمعتصمٌن تحدٌد طرٌق النصر

ارات اإلنذار ،  ٌَّ ات س مة القُوَّ ارات – وبُكل ِمحور كان بُمَقدِّ ٌَّ الس

لة بُمَكبِّرات الصوت  ارات اإلطفاء – الُمَحمَّ ٌَّ التً تم – وخلفها س

إستِخدامها فً إخماد النٌران التً أشعلها الُمعتصمٌن بالِخٌام وبُمحٌط 

التً قامت بإزاحة الحواِجز والسواتِر – واللوادر الثقٌلة – اإلعتصام 

دها الُمعتصمٌن على أطراؾ اإلعتصام  ٌَّ ة التً ش ٌَّ وخلفهما – الخرسانِ

ٌُحٌط  ات األمن المركزي و عات الَفض التابِعة لقُوَّ مٌكروباصات وُمَدرَّ

ات األمن المركزي  التً إقتصر تسلٌحهم على – بهم تشكٌبلت قُوَّ

ٌَّة أمن ، - ت َفض الشؽب وبواِعث الؽاز اأدو ات ُمدٌر وخلفهم قُوَّ

اط الُمفرقعات  اط النِظامٌٌن والبحثٌٌن وُضبَّ لة من الُضبَّ ، القاِهرة الُمَشكَّ

ات الُمَسلَّحة  عات القُوَّ اًال بعض ُمَدرَّ التً – وخلفهم على مسافة بعٌدة ِجدَّ

ٌَّة " إقتصر دورها على التؤمٌن العمٌق  ات " حماٌة الُخطوط الخلف للقُوَّ

ة  وحال البدء فً ُمناشدة ، - القابِمة على تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

اًال  ٌَّ دة الُمعتصمٌن إلجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم ارات ُمزوَّ ٌَّ  عبر س

ٌَّة بإستخدام اللوادر الثقٌلة  ، بُمكبِّرات صوت وإزاحة الحواجز الخرسان

ات بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات  قام بعض الُمعتصمٌن برشق القُوَّ
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ارات الُمشتِعلة  ٌَّ ي ، المولوتوؾ وإطارات الس فقامت القُوات بالتصدِّ

ارات اإلطفاء وببواعث الؽاز  ٌَّ وحٌنبٍذ أضرم ، لهم بالمٌاه بواسطة س

ارات المواِطنٌن الكابِنة بالشواِرع  ٌَّ الُمعتصمون النٌران بالِخٌام وس

ات َصْوب  م القُوَّ ٌَّة إلعاقة َتَقدُّ ة الُمحٌطة بمسِجد رابعة العدو ٌَّ الخلف

كما إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة من بٌن ، ُعمق اإلعتصام 

ات القاِدمة من شاِرع الُمعتصمٌن مبنى خلؾ طٌبة مول  وأمطرت القُوَّ

ٌَّة لعمل ساتِر نٌرانً حتى ٌتسنَّى  أنور الُمفتً بوابل من الطلقات النار

كما ، لقٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن من الفرار عبر ذلِك الشاِرع 

عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارع إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة منهم 

ات القاِدمة من شاِرع ، الطٌران مع شارع سٌبوٌه وأمطرت القُوَّ

ٌَّة  كما إعتلى بعض ، الطٌران من اإلتِّجاهٌِن بوابل من الطلقات النار

 للحٌلولة منهم مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصرالعناصر الُمسلَّحة 

د لهم بذلِك  دون خروج أيًال من الُمعتصمٌن عبر الممر اآلِمن الُمَحدَّ

الطرٌق لبقاء الُمعتصمٌن بُمحٌط اإلعتصام لزٌادة أعداد القتلى 

والُمصابٌن من ِخبلل إتِّخاذ تِلك العناصر الُمسلَّحة الُمعتصمٌن دروعاًال 

ٌَّة  ات القابِمة على الَفض باألسلِحة الناِر ٌَّة حال تعاملهم مع القُوَّ ، بشِر

ومن َثمَّ إثارة الراي العام الداِخلً والخارجً من ِخبلل رسم صورة 

ة  ٌَّة بشؤن الُعنؾ الُمفِرط حال تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ نجم و، ؼٌر حقٌق

ٌَّة ات عن إطبلق تِلك العناِصر الُمسلَّحة األعٌِرة الناِر  بكثافة تِجاه القُوَّ
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اد /  وهم النقٌب وفاة أربعة ُضباط / والنقٌب ، شادي مجدي عبد الجوَّ

ل ، محمد سمٌر إبراهٌم / والنقٌب ، أشرؾ محمود محمد  والُمبلِزم أوَّ

دٌن، محمد محمد جودة /  د ووفاة ثبلثة ُمَجنَّ إبراهٌم عٌد /  وهم الُمَجنَّ

د ، تونً إبراهٌم  د ، بدراوي منٌر عبد المالِك فضل / والُمَجنَّ / والُمَجنَّ

أمٌن ،  ضابِط 86 عدد أصٌب كما، نصر ممدوح محمد دروٌش 

د 69، ُشرطة واحد فقط  حسبما تم  ، ُمصاب 156بإجمالً ،  ُمَجنَّ

األمر الذي إستدعى بالضرورة إلى اللجوء إلى اإلستعانة ، إخطاره 

ٌَّة الُمتمرِكزة خلؾ تشكٌبلت األمن –  بالمجموعات القِتالٌة اإلحتٌاط

ل ُكلًال منها من ضابِط ُمَسلَّح برشَّاش قصٌر   مل 9المركزي والُمَشكَّ

ن ببناِدق آلً  ٌْ ن ُمسلَّح ٌْ ن 7,62 × 39وُمَجند ٌْ ن ُمسلَّح ٌْ   وُمَجند

والتً لجؤت إلى إستخدام القدر - ببناِدق الؽاز الُمسٌل للدموع 

ة لُمواجهة تلك العناصر الُمَسلَّحة وإلسكات مصادر  الُمناسب من القُوَّ

عقِب و، إطبلق النٌران فقط بإستخدام الطلقات اآللً ونجحت فً ذلك 

طرة على ُمحٌط اإلعتصام تم ضبط ٌْ بعض المتهمٌن الذٌن  تمام الس

ات  شاركو فً إرتكاب الجرابم آنفة البٌان بقصد قتل وإحداث القُوَّ

ة آنذاك للحٌلولة دون تنفٌذ ذلك  القابِمة على تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

ٌَّة ، القرار وَفض إعتصامهم  كما ُضبِط العدٌد من األسلحة النار

والبٌضاء واألدوات التً ُتستخدم فً اإلعتداء على األشخاص بؤماكن 

قة بُمحٌط اإلعتصام   بالطابِق األخٌر بمركز رابعة كما تم الُعثور، ُمتفرِّ
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مة ومبتورة  الِطبًِّ على بعض الجثامٌن ُمنتفِخة تماماًال وُمَكفَّنة وَمَتفحِّ

ٌُشٌر إلى وفاتهم قبل  ها آثار تعذٌب وعلى نحو  ٌْ األصابِع وٌبدو عل

ٌِّدي جماعة و، البدء فً أحداث الَفض  فً تلك األثناء حاول بعض ُمإ

اإلخوان الُمسلمٌن ُمناصرة الُمعتصمٌن من خبلل اإلحتشاد بالمسٌرات 

ٌَّة عن طرٌق ثبلث محاِور ل  ، الُمتَّجهة إلى مٌدان رابعة العدو وتمثَّ

ل لُمحاصرته  ل فً شاِرع الُنزهة بإتِّجاه قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ األوَّ

ل الُمحور ، -  شخص 2000عددهم حوالً – وإقتحامه  كما َتَمثَّ

 أكتوبر ومن شاِرع إمتداد 6الثانً فً مسِجد النور ُمعتلٌن كوبري 

 شخص وتزاٌد عددهم إلى 1500رمسٌس بإتجاه الُنُصب التِذكاري 

ي لهم 2000 ل الُمحور الثالِث فً ، -  شخص أثناء التصدِّ كما َتَمثَّ

اس بإتِّجاه شاِرع الطٌران  عددهم حوالً – شاِرع ُمصطفى الَنحَّ

ًْ وُزجاجات ، -  شخص 1000 حال كونهم حاملٌن شوم وَعِص

ي لتِلك المسٌرات بإستخدام ، المولوتوؾ  ات فً التصدِّ ونجحت القُوَّ

ات من إجبلء مكان ، بواعث الؽاز لتفرٌقهم  وعقب نجاح القُوَّ

اإلعتصام قام عدد من تنظٌم جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وُمإٌدٌها 

لت فً الهجوم على العدٌد من  بإرتكاب العدٌد من الجرابم والتً تمثَّ

ٌَّة وتهرٌب  ٌَّة مصر العرب أقسام الشرطة بُمختلؾ ُمحافظات ُجمهور

عدد من المتهمٌن وحٌازة وإحراز أسلحة وذخابر بدون ترخٌص 

ر بشؤنها محاضر أخرى ُمستقِلَّة  . والتً تحرَّ
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ٌحٌى محمد عبلم محمد وهدان   بقِسم مدٌنة   /كما شهد النقٌب 

ل                                   نصر أوَّ

ه بتارٌخ   تم تكلٌفه السـاعة السـاِدسة صباحاًال 14/8/2013أنَّ

ة إلى تقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس مع  باإلنتِقال ِرفقة باقً أفراد القُوَّ

ارة ترحٌبلت ٌَّ و حال تواجده بذلك ، طرٌق النصر عقب تسلَّمه س

ٌَّة وتصاُعد أدخنة  المكان تناَهى إلى سمعه َدِوي إطبلق أعٌرة ناِر

و حٌنبٍذ َتلَقَّى تعلٌمات بالوقوؾ بالقُرب من ، بكثافة بطرٌق النصر 

ة الَفض و إٌداع من ٌتِم  ٌَّ بوابة الخروج لنادي الُزهور حتى تمام عملِ

اط المباِحث  ارة الترحٌبلت بمعرفة ُضبَّ ٌَّ ضبطه من الُمتَّهمٌن بس

ه بمن تم ضبطه من الُمتَّهمٌن إلى ، الُمشاركٌن باألحداث  و بالفِعل َتوجَّ

اه ُثمَّ عاد أدراجه إلى مكان تمركزه السابِق  و قرابة ، الصالة الُمَؽطَّ

ٌَّة من  الساعة الواِحدة ُظهراًال تناهى إلى سمعه وابِل من األعٌِرة الناِر

وحٌنبٍذ ، ناِحٌة محطة وقود موبٌل الكابِنة بالقُرب من مكان تمركزه 

ط × أبصر أحد األشخاص ٌرتدي تً شٌرت لبنً  أبٌض اللْون ُمَخطَّ

ات الوقود بمحطة وقود موبٌل حاِمبلًال بٌده  ٌستتِر خلؾ أحد َمَضخَّ

ة آلً  ٌَّ ات ، ُبندقِ األمر الذي نجم عنه ، و قام بالتصوٌب على القُوَّ

دٌن  فسقط أرضاًال و توفَّى فً – كان ٌقِؾ بجواره - إصابة أحد الُمَجنَّ

فقام هو على الفور باإلنبطاح أرضاًال لتفادي تِلك الطلقات حتى ، الحال 
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دٌن بحمل ذلِك ، َتَوقَّؾ إطبلق النٌران  و على الَفْور قام بعض الُمَجنَّ

د وتحركوا به  ة ، الُمَجنَّ وحٌنبٍذ تناهى إلى سمعه َدِوي الطلقات َمرَّ

وإستمرت أحداث ، أُخرى فهرولوا جمٌعاًال بعٌداًال عن مصدر الطلقات 

اط المباِحث بضبط  الَفض و حوالً الساعة الرابِعة عصراًال قامت ُضبَّ

وكان من بٌن تِلك المجموعة ذات الشخص ، مجموعة من الُمتَّهمٌن 

د الذي كان بجواره  ده ، الذي أحدث إصابة الُمجنَّ فقام بمواجهته وَتَوعَّ

ات فؤجابه بكلِمة  ، " ماشً " بالَقصاص لُكل من قام بقتلهم من القُوَّ

رة بالواقعة   .فقام بتحرٌر ُمَذكِّ

ٌِّد عبد المجٌد أحمد أبو ؼنٌمة       /كما شهد  س

ه بتارٌخ  ة وقود موبٌل بطرٌق 14/8/2013أنَّ  كان بمقر عمله بمحطَّ

ٌَّة  ، النصر إثر إعتٌاده المبٌت بمقر عمله لوجود إعتصام رابعة العدِو

ات الُشرطة  و بذلِك التارٌخ حوالً الساعة الساِدسة صباحاًال أبصر قُوَّ

ُمتواِجدة أمام المتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على أطراؾ 

ٌُناِشد الُمعتصمٌن بُمؽادة ُمحٌط ، اإلعتصام  اط  و بدأ أحد الُضبَّ

ة دون جدوى  و حٌنبٍذ ، اإلعتصام عبر طرٌق النصر أكثر من َمرَّ

ة ُمحتمٌن بدروع صاج  أبصر إحتشاد بعض الُمعتصمٌن داِخل المحطَّ

و قاموا بالطرق على تِلك الُدروع و – ُتشبِه دروع األمن المركزي – 

و بالفِعل لَبَّى دعوتهم ما – إشارة لدعوة الُمعتصمٌن – أعِمدة اإلنارة 

ًْ شخص من الُمعتصمٌن  وفوجا ببعض الُمعتصمٌن ، ٌقُرب من ألف
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ات الُشرطة  ، من اإلخوان ٌقوم بإطبلق أعٌِرة خرطوش على قُوَّ

ت لهم الُشرطة بذات األعٌِرة  فقام الُمعتصمٌن من اإلخوان ، فَتصدَّ

ات  ٌَّة على القُوَّ ت لهم الُشرطة بذات ، بإطبلق األعٌِرة الَح فَتصدَّ

و إستمرت اإلشتباكات دابِرة فٌما بٌنهم حتى الساعة الثانٌِة ، األعٌِرة 

هدبت األوضاع فترة و أبصر خروج شاب و فتاة من ، عشر ُظهراًال 

ٌَّة  ة أعٌِرة ناِر ات الُشرطة دون إطبلق َثمَّ ُمحٌط اإلعتصام بإتِّجاه قُوَّ

ة ، قَِبلهم  ٌَّ و ، ُثمَّ عادت اإلشتباكات فٌما بٌنهم ثانٌِةًال باألسلِحة الناِر

حٌنبٍذ أبصر قٌام أحد الُمعتصمٌن من اإلخوان بإقتحام باب إدارة 

ة و َصعد إلى السطح و قام بكسر باب السطح  ه لم ٌِجد ، المحطَّ إال أنَّ

ة ، ساتِراًال لنفسه به فعاد أدراجه  ه إقتحم ُؼرفة صاِحب المحطَّ و لكنَّ

ل ُعلوي  ة ، الكابِنة بالطابِق األوَّ ٌَّ و ظل ٌقوم بإطبلق األِعٌرة الناِر

َصْوب قُوات الُشرطة عبر نافِذة تلك الُؽرفة الُمِطلَّة على طرٌق النصر 

و أضاؾ أنَّه حال ُحدوث اإلشتباكات ، ناِحٌة شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس 

ات الوقود حال قٌامهم  س عدد من الُمعتصمٌن خلؾ َمَضخَّ أبصر َتمَترُّ

ات الُشرطة  ٌَّة َصْوب قُوَّ ت اإلشتباكات ، بإطبلق األعٌِرة الناِر و إستمرَّ

و حٌنبٍذ أبصر خروج ، دابِرة حتى الساعة الخامِسة تقرٌباًال 

و تبلحظ له ، الُمعتصمٌن من طرٌق النصر َصْوب الُنُصب التِذكاري 

ات  إندالع النٌران بِخٌام الُمعتصمٌن حال خروِجهم قبل ُدلوؾ قُوَّ

 .الُشرطة داِخل ُمحٌط اإلعتصام 
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ة السٌد     /كما شهد  محمد أحمد عبده كمنَّ

ة ُمنُذ بداٌة شهر أُؼسطس  ٌَّ دان رابعة العدو ٌْ بؤن الُمعتصمٌن بُمحٌط م

ل  – 2013لعام  اح / عقب التفوٌض الشعبً للفرٌق أوَّ عبد الفتَّ

دوها - السٌسً  ٌَّ أبصر الُمعتصمٌن ٌقومون بتزوٌد حصونهم التً َش

والتً كانت ، بعرض الطرٌق بإستِخدام حجر األرِصفة وشكابِر الِرمال 

ٌَّة من الداِخل 120بإرتِفاع  وقاموا ،  سم تقرٌباًال ٌعقبها عوابِق خشب

ارات أهالً المنِطقة داِخل  ٌَّ ة حالت دون دخول س بعمل مداِخل للمارَّ

لة بالِرمال ، ُمحٌط اإلعتصام  ارات نقل ُمَحمَّ ٌَّ كما إستحضروا س

عات – واألخشاب الُمثبَّت بها مسامٌر كبٌرة  للحٌلولة دون دخول ُمدرَّ

وقاموا بإنزالها بالقُرب من مداِخل ، - الُشرطة َصوب ُعمق اإلعتصام 

ٌَّة كبٌرة من ، اإلعتصام وبكافَّة الشاِرع الُمتاِخمة  كما قاموا بوضع كم

ارات بتِلك الحصون من الداِخل  ٌَّ كما ، إسطوانات الؽاز وإطارات الس

ارات النقل الكبٌرة واللواِدر والدروع الُمضادة  ٌَّ قاموا بوضع إطارات س

أمام مداِخل -  سم تقرٌباًال 10كبٌرة الحجم بُسمك – للُرصاص 

وكانت ٌوجد بشاِرع الطٌران ثبلث حصون ، اإلعتصام من الخاِرج 

ل والثانً ، ُمتتالٌِة  ،  متر تقرٌباًال 70وكانت المسافة بٌن الحصن األوَّ

 متر وبٌن الحصن الثالِث 100 إلى 70وبٌن الحصن الثانً والثالث 

ٌَّة ما ٌقُرب من  ة رابعة العدو وِخبلل فترة األعتصام ،  متر 30وَمَنصَّ

تناهى إلى سمع الُمعتصمٌن إعتزام أجِهزة الدولة على َفض اإلعتصام 
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ات الُمسلَّحة والتً دلفت ،  عات القُوَّ ك إحدى ُمَدرَّ تزامن ذلك مع َتَحرُّ

وبذات التوقٌت تم قطع ، بنادي النصر الُمبلِصق لُمحٌط اإلعتصام 

ار الكهربابً عن اإلعتصام  ٌَّ وحٌنبٍذ أبصر حالة من الهٌاج داِخل ، الت

وقام عدد من الُمعتصمٌن بالطرق على أعِمدة ، ُمحٌط اإلعتصام 

س عدد كبٌر من الُمعتصمٌن خلؾ َحواجزهم حاملٌن ، اإلنارة  وتمترَّ

ٌَّة  ، بشاِرع المداِرس " بناِدق آلً وخرطوش " بؤٌدٌهم أسلحة نار

ر القول بإعتزام أجِهزة الدولة َفض ، وإتَّخذوا وضع اإلستِعداد  وتكرَّ

وفً ٌوم ، اإلعتصام بشكل ٌومً مع إتَّخاذ وضع اإلستعداد 

د للَفض 14/8/2013 ه الٌوم الُمَحدَّ فقام بالنزول ،  نما إلى ِعلمه بؤنَّ

وحٌنبٍذ أبصر قٌام ،  صباحاًال تقرٌباًال 5,30من مسكنه الساعة 

ًْ الطرٌق على ؼٌر عادتهم  وكانوا ، الُمعتصمٌن بالجلوس على جانِب

كما أبصر قٌاِمهم بسكب ، جمٌعاًال ٌقومون باإلستِحمام داِخل اإلعتصام 

ارات بالقُرب من مداِخل اإلعتصام أمام  ٌَّ ات كبٌرة من زٌت الس ٌَّ كم

لتسهٌل إضرام النٌران بإطارات – سواترهم وبعرض الطرٌق 

ارات  ٌَّ د وجٌرٌنوؾ – الس ٌَّة وأسلِحة ُمَتعدِّ وأبصر حملهم بناِدق آل

وطبنجات وأسلِحة خرطوش ُمختلِفة وُزجاجات المولوتوؾ الُمشتِعلة 

ٌَّة  سوا خلؾ ُحصونهم ودروعهم الحدٌد وتزامن ذلِك مع ، وتمترَّ

ة رابعة حوالً الساعة / إعتبلء  ،  صباحاًال 6محمد البلتاجً لمنصَّ

وطالب جمٌع الُمعتصمٌن باإلستٌقاظ والخروج من الخٌام لصد الهجوم 
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هم ، الؽاِشم على اإلعتصام وقام بحثَّهم على الِجهاد  وقام بوصفهم أنَّ

ومن ثم قام بالصعود إلى مسكنه ، ٌُدافِعون عن الدٌن اإلسبلمً 

ته لتوثٌق األحداث  وحٌنبٍذ ، وأحضر الكامٌرا والهاتِؾ المحمول خاصَّ

أبصر ُكلًال من محمد البلتاجً وأحمد عاِرؾ وصفوة ِحجازي عبر قناة 

ة رابعة  الجزٌرة ٌقومون بإعبلن حالة النفٌر العام من أعلى َمَنصَّ

ة  ٌَّ ارات الشرطة بُمَكبِّرات الصوت ُتناِشد ، العدِو ٌَّ وحال نزوله أبصر س

اًال  ٌَّ وبالفِعل أبصر ُمؽادرة ، الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

دات واألطفال ُمحٌط اإلعتصام  ٌِّ وعقِب ذلِك ، مجموعة من األسر والس

ل ِحصن للُمعتصمٌن بشاِرع  ات الُمَسلَّحة من أوَّ افات القُوَّ أبصر ُدُنْو جرَّ

ات األمن المركزي خلفها ، الطٌران من ناِحٌة نادي النصر  وكانت قُوَّ

وقبل وصول الجرافات إلى السواتِر تم إضرام ، على مسافة منها 

ارات القرٌبة من السواتِر  ٌَّ وفور وصول ، النٌران بإطارات الس

ٌَّة  ٌَّة كبٌرة من األعٌِرة الناِر افات إلى السواتِر تم إطبلق كم " الجرَّ

ات األمن المركزي ، علٌها من جانب المعتصمٌن " اآللً  فقامت قُوَّ

وبالفِعل ، بإطبلق قنابِل الؽاز الُمسٌل للدموع بكثافة قَِبل الُمعتصمٌن 

ات َودك ُدَشم وحصون  نجحت الجرافات فً فتح الطرٌق أمام القُوَّ

ة بالنِداء بلفظ ، الُمعتصمٌن  ودعوة " إلى الِجهاد " وقام ُمعتلً الَمَنصَّ

ٌَّة  دات بالتواُجد فً الُخطوط األماِم ٌِّ الُمعتصمٌن باإلستِعداد وُمطالبة الس

ٌَّة ، قتبلنا فً الَجنَّة وقتبلُهم فً النار " والِصٌاح بعبارة  إسبلِم
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ة  ٌَّ ات األمن 7وفً حوالً الساعة ، " إسبلِم  صباحاًال تقرٌباًال بدأت قُوَّ

بالدخول إلى ُعمق اإلعتصام من ناحٌة شاِرع الطٌران عقِب إطبلقها 

وحٌنبٍذ أبصر عدد من الُمعتصمٌن ٌقومون ، قنابل الؽاز بكثافة 

ٌَّة حال تواجدهم خلؾ ُحصونهم  وأعلى مؤذنة ، بإطبلق األعٌِرة الناِر

ٌَّة  دان ، مسِجد رابعة العدِو ٌْ ل عقار ُمِطل على م ومن أعلى سطع أوَّ

ٌَّة  كما أبصر قٌام الُمعتصمٌن بتفجٌر إسطوانات الؽاز ، رابعة العدِو

ن خلفها عقب تركهم كزووإضرام النٌران بالحصون التً كانوا ٌتمرَّ 

ارات  ٌَّ ارات وإطارات الس ٌَّ لها كما قاموا بوضع الِرمال على زٌت الس

ات  م القُوَّ والتً تم وضعها بمعرفة ، إلشعال النٌران بها حال َتَقدُّ

ات الُشرطة حال ُمحاولتها الُدلوؾ َصْوب  الُمعتصمٌن لتفجٌرها بقُوَّ

ات األمن المركزي بإخراج عدد من تِلك ، ُعق اإلعتصام  كما قامت قُوَّ

وقام قاطنً منِطقة رابعة ، اإلسطوانات خاِرج ُمحٌط اإلعتصام 

كما أبصر داِخل ُعمق ، العدوٌة بإبعاِدها عن ُمحٌط اإلعتصام 

ارات  ٌَّ ن ملبى بوقود الس ٌْ ارات وآخر ٌَّ اإلعتصام برمٌل ملًء بزٌت الس

ارات  ٌَّ ٌَّة كبٌرة من ُزجاجات المولوتوؾ وأكٌاس تحوي زٌت الس وكم

ة لئلستِخدام  ٌَّة كبٌر من فواِرغ طلقات ، ُمَعدَّ كما أبصر داِخل الِخٌام كم

ن  ٌْ وقام بإلتقاطهم تمهٌداًال ،  مل 9خرطوش وفواِرغ طلقات آلً وطلقت

ة  ٌَّة إطبلق األعٌرة ، لتقدٌمهما إلى النٌابة العامَّ وحٌنبٍذ كان ٌزداد عملِ

دة  ٌَّة من داِخل ُمحٌط اإلعتصام من أماِكن ُمَتعدِّ وكان ٌزداد ، النار
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ات َصْوب ُعمق  مت القُوَّ سماع َدِوْي إنفجار إسطوانات الؽاز ُكلَّما َتَقدَّ

عات الُشرطة عقِب ، اإلعتصام  كما أبصر إضرام النٌران بؤحد ُمَدرَّ

دخولها إلى ُعمق اإلعتصام بإستِخدام إسطوات الؽاز وُزجاجات 

مها بالكاِمل ، المولوتوؾ الُمشتِعلة  وحٌنبٍذ ، األمر الذي نجم عنه َتَفحُّ

ان الُمسٌل للدموع فدخل بؤحد  شعر باإلعٌاء من كثافة رابِحة الُدخَّ

ٌَّة  فؤبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإضرام النٌران ، الشواِرع الجانبِ

ارات األهالً بذلِك الشاِرع بإستِخدام إسطوات الؽاز وُزجاجات  ٌَّ بس

ة المنِطقة  ٌَّ ن ، المولوتوؾ الُمشتِعلة بقصد إرهاب أهلِ ه َتَمكَّ وأضاؾ أنَّ

من الوقوؾ على إنتمابِهم للُمعتصمٌن من ِخبلل إرتداء ُكلًال منهم قناع 

الؽاز وعلى رأسهم ِخَوز ُمختلفة األلوان التً كان ٌرتدٌها الُمشاركٌن 

ات ، فعاد أدراجه َخشٌة ُرإٌتهم له ، فً اإلعتصام  وحال شعور القُوَّ

ٌَّة  القابِمة على الَفض باإلنهاك قام وبعض قاطنً منطقة رابعة العدِو

ات  وحٌنبٍذ كان ٌقؾ بجواره ، بتقدٌم المٌاه وبعض العصابِر للقُوَّ

ٌُدعى  وفوجا بإصابته بطلق ناري ، ٌاِسر / حارس أحد العقارات 

ٌَّة  ، بالرأس تم تصوٌبه من شخص إعتلى مؤذنة مسِجد رابعة العدِو

كما أبصر ِخبلل ُمتابعته ، وتم نقله على الَفْور إلى إحدى الُمستشفٌات 

اط القابِمٌن على َفض اإلعتصام بعٌار ناري  لؤلحداث إصابة أحد الُضبَّ

تم تصوٌبه علٌه من ناِحٌة الُمعتصمٌن وإخترق ذلِك العٌار الصدٌري 

فسقط أرضاًال وحمله من كان بجواره من ، الواقً الذي كان ٌرتدٌه 
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اط على الَفْور  ً الِحصن األخٌر ، الُضبَّ ات من من َتَخطِّ نت القُوَّ وتمكَّ

إذ تم إطبلق األعٌِرة ، بعناء وُمقاومة ضاِرٌة من قَِبل الُمعتصمٌن 

ات الُشرطة ورشقهم بُزجاجات المولوتوؾ بكثافة  ة قَِبل قُوَّ ٌَّ ، نار

ٌَّة  تها حتى بلؽت أسفل َمنصة رابعة العدو ات ُمِهمَّ و ، وإستكملت القُوَّ

تم ُمقاومتها برشقها  بُزجاجات المولوتوؾ وإستِهدافها بإطبلق أعٌِرة 

ٌَّة من قِبل َقنَّاصة أعلى مؤذنة رابعة وأعلى ِعمارات رابعة  كما ، ناِر

ٌَّة وُمعلًالق علٌها  ارة اإلذاعة والتلٌفٌزٌون ُملقاة على أحد جانب ٌَّ أبصر س

، وفر الُمعتصمٌن ٌمٌناًال وٌساراًال ، صورة الربٌس السابِق محمد مرسً 

ٌَّة  وأضرم الُمعتصمٌن ، بٌنما إحتمى بعضهم بمسِجد رابعة العِد

النٌران عمدا بؤماِكن إنِسحابهم بإستِخدام إسطوات الؽاز وُزجاجات 

وبذت الوقت تناهى إلى سمعه َدِوْي إنفجات ، المولوتوؾ الُمشتِعلة 

ٌَّة  ة بدور الُمناسبات الُملحقه بمسِجد رابعة العدِو كما قاموا ، ِعدَّ

ٌَّة وبالمسِجد من الداِخل  بإضرام النٌران بساحة مسِجد رابعة العدِو

ارات ، بمواد سرٌعة اإلشَتعال كانت بحوزة الُمعتصمٌن ٌَّ ولم تستِطع س

ٌَّة من السٌطرة على النٌران  ، اإلطفاء التابِعة لوزارتً الِدفاع والداخل

وأضاؾ أن األسلِحة واألدوات التً شاهد قٌِام الُمعتصمٌن بإستِخدامها 

لت فً  ات الُشرطة ُمنُذ بْد الَفض وحتى نهاٌته َتَمثَّ حال ُمقاومتهم لقُوَّ

دة ، الطبنجات ، البناِدق اآللً  اشات ، أسلِحة خرطوش ُمَتعدِّ رشَّ

دة  إسطوانات ، قنابِل المولوتوؾ ، ذخٌرة ُمختلِفة ، جٌرٌنوؾ ، ُمَتَعدِّ
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ٌَّة وحٌنبٍذ ، النِبل الحدٌد والبلً ، الِسَنج ، الشوم ، الؽاز  ألعاب ناِر

ات األمن المركزي تواُجد عدد  ة 23إكتشفت قُوَّ  ُجثمان أمام َمَنصَّ

ة ُمَكفَّنٌن جمٌعاًال  ٌَّ اد ، رابعة العدو عدا ُجثمانٌن كانا ملفوفٌٌن بِسجَّ

اط فً إلقاء نظرة على ، وٌنبعث منهما رابِحة َعفِنة  فاستؤذن أحد الُضبَّ

وحٌنبٍذ أبصر لون بشرته تمٌل إلى اللون األزرق ، أحدهما فسمح له 

بِخبلؾ لون بشرة باقً ، مع ظهور آثار كدمات بوجهه بلون داِكن 

ٌَّة  ٌَّة بؤعٌرة ناِر ة آثار إصاب على نحو ، الجسد مع خلُْو جسده من َثمَّ

ضه للتعذٌب قبل أحداث الَفض  كما أبصر إنفِجار بعض ، ٌُشٌر إلى َتَعرُّ

وكذا وجود كامٌرات ُمراقبة وتسجٌل أعلى ، ُمَولِّدات الكهُرباء بالمكان 

ن من نزع إحداها لتقدٌمها ، ُجذوع النخل وأعِمدة اإلنارة بالمكان  وَتَمكَّ

ة  ة بداِخل ، إلى النٌابة العامَّ ٌَّ كما أبصر وجود مجموعة من الُحَقن الِطبِّ

فقام بتصوٌرها وإلتقاط إحداها لتقدٌمها إلى ، ُكلًال منهما سابِل شفَّاؾ 

ة   .النٌابة العامَّ

 وحٌد عبد اللطٌؾ همام          /كما شهد

 بدء ٌتوافد عدد كبٌر 28/6/2013بؤنَّه بدءاًال من ٌوم الُجمعة الموافق 

ارات  ٌَّ من الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وبعض الت

ٌة  ٌَّة والشوارع الُمإدِّ دان رابعة العدو ٌْ اإلسبلمٌة الموالٌة لهم بُمحٌط م

ٌَّة من قاطنً الِمنَطقة ، إلٌه  وكان سلوكهم فً بادئ األمر ٌتَّسم بالسلم

ات 30إال أنه عقِب أحداث ثورة ،   ٌونٌة والتً أعقبها بٌانات القُوَّ



230 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ِخذ سلوك الُمعتصمٌن منحى ؼٌر سلمً ، الُمسلَّحة  بلًال فً ، بدأ ٌتَّ ُمَتمثِّ

تكسٌر ُزجاج بعض واجهات الحوانٌت الُمؽلقة بالمنطقة بإستِخدام 

ًْ والشوم التً بحوزتهم  كما أشعلوا النٌران ببعض مقاعد ، الِعِص

ة بالمركز التِجاري طٌبة مول كنوع من التعبٌر عن ، المحبلت العامَّ

كما قاموا بتشٌٌد الخٌام بكافَّة الُطُرقات ، إستٌابهم وؼضبهم 

ٌَّة مما أصاب حركة البٌع  دان رابعة العدو ٌْ ٌة إلى م والممرات الُمإدِّ

كما أقام الُمعتصمٌن بتِلك الُطُرق إقامة كاملة من قضاء ، بالشلل التام 

حاجتهم واإلستِحمام على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة وأصحاب 

ٌَّة  دان رابعة العدو ٌْ ده على ، الحوانٌت الكابِنة الُمحٌط بم وحال تردُّ

ته كان ٌتم إستٌقافة بمعرفة لِجان التفتٌش  الُمتمركزة ، الحانوت خاصَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على  خلؾ الحواجز الخرسان

ٌن ، حدود أطراؾ اإلعتصام  ٌِّ نة من بعض الُمعتصمٌن المدن والُمكوَّ

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حال كون ، ُمرتدٌن زيًال ُمَوحَّ

ٌَّة  ًْ وشوم ودروع حدٌد وعلى رأس ، بعضهم حامبلًال بؤٌدٌهم ِعِص

حٌث داوم أعضاء تلك اللجان على تفتٌش شخصه ، بعضهم ِخَوز 

اًال  ٌَّ ته قبل الدلوؾ بُمحٌط اإلعتصام ، ذات ٌَّ وفً ، وُمطالعة تحقٌق شخص

ه إلى سطح المركز التِجاري  ام لٌبلًال ِخبلل فترة اإلعتصام توجَّ ٌَّ أحد األ

وحٌنبٍذ تناهى إلى ، طٌبة مول لضبط إشارة الطبق الهوابً لدٌه 

فإختلس النظر ُمتوارٌاًال خلؾ أحد ، سمعه صوتاًال قادماًال من ناحٌة الدرج 
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فؤبصر إصطحاب خمسة أشخاص من الُمعتصمٌن ، األعمدة بالسطح 

د الٌدٌن  ٌَّ وقاموا ، وقاموا بتجرٌده تماماًال من مبلبسه ، لشخص آخر ُمق

ٌِّز من الماء  ٌِّز بمصدر كهرباء ، بوضعه داخل ح ، وإٌصال ذلك الح

وقاموا ، ومن ثم ُصِعق هذا الشخص حتى أن فقد وعٌه من الِصراخ 

ن من ، بسحبه على األرض  ووضعه داخل قِطعة من القُماش لم ٌتمكَّ

تها  ٌَّ كما أبصر أٌضاًال ، وقاموا بحمله والنزول به ، الوقوؾ على ماه

قٌام بعض الُمعتصمٌن بطرح أحد األشخاص أرضاًال ُمستلقٌاًال على بطنه 

مع جلوس شخصٌن على ظهره وقٌام آخر بثنً جزعه من الُمنتصؾ 

بزعم أن ذلك ، فٌقوم ذلك الشخص بالِصراخ حتى أن فقد وعٌه ، 

كما أبصر ، الشخص من لصوص الهواتؾ المحمولة باإلعتصام 

الُمعتصمٌن فً الٌوم السابق على أحداث الحرس الُجمهوري حال 

قٌامهم باإلؼتسال بكامل مبلبسهم والصبلة وقص الشعر أمام الحانوت 

ون صبلة  ٌُإدُّ الخاص به تحت زعم أنهم ٌؽتسلون ُؼسل اإلستشهاد و

نون للحور العٌن بالجنَّة  ٌَّ ام فجراًال حال ، اإلستشهاد وٌتز ٌَّ وفً أحد األ

ارته بشارع أنور الُمفتً  ٌَّ ارة داخل س ٌَّ قٌام بالنوم على مقعد قابد الس

ارة فإختلس الَنَظر من  ٌَّ تناهى إلى سمعه صوت فتح وؼلق حقٌبة س

ارة  ٌَّ فؤبصر مجموعة من األشخاص تقوم بإخراج ، خبلل ِمرآة الس

ٌَّة من داخل حقٌبة بٌجو  ٌَّة مصر العرب أشٌاء داخل أعبلم ُجمهور

ة 504 ٌَّ ة اللون بدون لوحات معدن ٌَّ وبإمعان النظر أبصر بروز ،  ذهب
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فتبٌن أن بداخل تلك األعبلم – رشَّاش – ُمثلث قاعدة سبلح ناري 

ة ٌتم إدخالها ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ وكان ذلك بقصد اإلستعداد ، أسلحة نار

ات الُشرطة حال َفض اإلعتصام بإستخدام تلك األسلحة  ، لمواجهة قُوَّ

ب الُمعتصمٌن  وفً اللٌلة السابقة على أحداث الَفض تبلحظ له تؤهُّ

من خبلل قٌامهم بإخراج بعض األطفال ، لمواجهة َفض اإلعتصام 

دات من ُمحٌط اإلعتصام وأؼلقوا شارع أنور الُمفتً بالكامل  ٌِّ والس

ٌَّة  وتابع ، فقام بُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام فً تلك اللٌلة ، بشكابر رمل

وحٌنبٍذ أبصر تصاُعد ُدخان ، أحداث الَفض من ِخبلل وسابل اإلعبلم 

كثٌؾ من الممر الُمجاور للمركز التِجاري طٌبة مول الكابن به 

ته  ه إلٌه صباح الٌوم التالً على الَفض ، الحانوت خاصَّ ٌَّن ، فتوجَّ فتب

ة   ٌَّ م الحانوت بالكامل وما بداخله من بضابع ومبالػ نقد ، له َتَفحُّ

وألقى بالمسبولٌة بشؤن واقعة اإلتبلؾ على عاتق الُمعتصمٌن من 

دهم إضرام ، اإلخوان الُمسلمٌن والُمشاركٌن لهم فً اإلعتصام  وتعمُّ

ته وكافَّة الحوانٌت بذلك الممر بقصد الحٌلولة  النٌران بالحانوت خاصَّ

ات الُشرطة عبر الممر الكابن به الحانوت خاصته  دون مرور قُوَّ

ات الُشرطة فً فض إعتصامهم   .وكنوع من اإلنتقام إثر نجاح قُوَّ

ا  / كما شهد   ِمدحت خلؾ هللا حكٌم حنَّ

بمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  
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ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش من  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وَخبلل فترة ، والمتارٌس التً أنشبوها على حدود أطراؾ اإلعتصام 

على التِلفاز الخاص  (  CBC)اإلعتصام حال قٌامه بإذاعة َقناة الـ 

شرع أحد األشخاص الُملتحٌن الُمشاركٌن فً اإلعتصام ، بالكافتٌرٌا 

ي علٌه بالضرب بإستِخدام شومة بٌده  إال أن البعض اآلخر من ، بالتعدِّ

وقاموا بإجباره على إذاعة قناة ، الُمعتصمٌن منعوه من اإلعتداء علٌه 

كما شاهد ثبلث حال ، الجزٌرة ُمباشر مصر بِصفة دابمة ُعنوةًال 

بؤن شاهد أمن اإلعتصام ٌقوم بسحب هإالء ، إحتجازهم وتعذٌبهم 

األشخاص من أماكن ُمختلفة من مبلبسهم إلى أحد أركان المركز 

ات  ًْ ، التِجاري طٌبة مول وبالممرَّ ي علٌهم بالضرب بالِعِص والتعدِّ

حتى فقد سالفً ، والشوم ومواسٌر الحدٌد على كافَّة أنحاء جسدهم 

وحال ، الِذكر وعٌهم مصابٌن بنزٌؾ شدٌد من جمٌع أنحاء أجسادهم 

ٌُوالون اإلعتداء علٌهم بالضرب حتى ٌعود كلًال منهم إلى فقدان  إفاقتهم 

بزعم أنهم تابعٌن للُشرطة أو من ، وأن ذلك بقصد قتلهم ، الوعً 

كما أبصر خبلل فترة ، لصوص الهواتؾ المحمولة باإلعتصام 

اإلعتصام إصطحاب أمن اإلعتصام ألكثر من عشرة أشخاص فً 
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أوقات ُمختلفة إلى الطابق الثالث الُملَحق بالمركز التِجاري طٌبة مول 

ة من أماكن ُمختلفة من مبلبسهم ،  حال كونهم ، عن طرٌق جذبهم بقُوَّ

مً األفواه وَمْعصوبً العٌنٌن  ن وُمَكمَّ ٌْ ٌَّدي الٌد وعدم ظهور ، ُمق

ة أُخرى بُمحٌط اإلعتصام  ام أبصر ، هإالء األشخاص مرَّ ٌَّ وفً أحد األ

أمن اإلعتصام حال نزولهم من أعلى الطابق سالؾ الذكر حاملٌن أحد 

ٌَّة  ٌَّة ِمصر العرب كما شاهد بعض ، األشخاص ملفوؾ بعلم ُجمهور

ٌَّة  ٌَّة واأللعاب القِتال الُمعتصمٌن حال قٌامهم بؤداء التدرٌبات العسكر

ٌَّة داخل ُمحٌط اإلعتصام حال إرتدابهم ِزْي أمن  والطوابٌر الرٌاض

ٌَّة وببلستٌك  ًْ وشوم ودروع حدٌد اإلعتصام حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُشرطة القابمة على ، وفوق رإوسهم خوذ  لئلستِعداد لمواجهة قُوَّ

ٌَّة ، َفض اإلعتصام  من ِخبلل ما تناهى إلى سمعه من ِهتافات حماس

ٌَُعد ، َتُحث على ُمقاومة رجال الشرطة والجٌش  بحسب أن ذلك الفِعل 

كما أبصر الُمعتصمٌن فً الٌوم ، من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

السابق على أحداث الحرس الُجمهوري حال قٌامهم باإلؼتسال بكامل 

ته  تحت زعم ، مبلبسهم والصبلة وقص الشعر أمام الكافتٌرٌا خاصَّ

نون  ٌَّ ون صبلة اإلستشهاد وٌتز ٌُإدُّ أنهم ٌؽتسلون ُؼسل اإلستشهاد و

ة  ته ، للحور العٌن بالجنَّ اد الكافتٌرٌا خاصَّ من - كما أبلؽه أحد روَّ

 4– أنه قام ببٌع أربعة قِطع سبلح ناري - قاطنً منطقة عٌن شمس 

بقصد إستِخدامها فً ، إلى الُمشاركٌن فً اإلعتصام – فرد خرطوش 
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وأنه فً اللٌلة السابقة على ، ُمقاومة الُشرطة حال َفض اإلعتصام 

ٌَّة  أحداث الَفض إتصل ِعلمه عن طرٌق أحد َمعاِرفة بوزارة الداخل

إال أن ، فشرع فً ؼلق الكافتٌرٌا ، بموعد الفض فً الصباح الباكر 

وأجبروه على ُمؽادرة ، الُمعتصمٌن حالوا دون َتَمُكنِه من ذلك ُعنوةًال 

ات الُشرطة ، اإلعتصام دون ؼلقها  بزعم أنهم سٌنتصرون على قُوَّ

تولَّون حماٌتها  ٌَ وتابع أحداث الَفض من ِخبلل وسابل ، وأنهم َس

وحٌنبٍذ أبصر تصاُعد ُدخان كثٌؾ من الممر الُمجاور للمركز ، اإلعبلم 

ته  ه إلٌها صباح ، التِجاري طٌبة مول الكابن به الكافتٌرٌا خاصَّ فتوجَّ

مها بالكامل وسِرقة ما بداخلها ، الٌوم التالً على الَفض  ٌَّن له َتَفحُّ فتب

وألقى بالمسبولٌة ، من بضابع والتً تجاوزت قٌمتها مابة ألؾ ُجنٌه 

ته على عاتق  بشؤن واقعة اإلتبلؾ والسِرقة بالكافتٌرٌا خاصَّ

الُمعتصمٌن والذٌن قاموا بإجباره على تركها لٌلة فض اإلعتصام دون 

ه لم ٌقُم باإلببلغ فً ، ؼلقها قبل ُمؽادرته ُمحٌط اإلعتصام  وأضاؾ أنَّ

ولعدم ، حٌنه إثر إنتفاء ِعلمه ببٌانات من قاموا بإرتكاب الواقعة 

ل  ة بالقُرب من قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ ٌَّ ، إستقرار الحالة األمن

 .اوإلنشؽاله بُسرعة إجراء أعمال اإلصبلحات والتشطٌب بالكافتٌري

 أسامة محمد عبد الطٌب       / كما شهد 

ٌَّة بدءاًال من  وإزداد عدد  ، 28/6/2014بؤنه بدأ إعتصام رابعة العدو

ة الوقود  الُمشاركٌن فً اإلعتصام وِمساحته حتى بلػ ُمحٌط محطَّ
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 شارع شلتوت بتقاطع شارع الطٌران مع شارع 5سالؾ الذكر الكابنة 

ٌن  ٌَّ ة البنزٌنة بالكامل ، الُمهندسٌن العسكر ٌَّ وإفترش الُمعتصمٌن أرض

ات 30/6/2013وعقِب قٌام ثورة ،  ُعنوةًال   والتً أعقبها بٌانات القُوَّ

من خبلل ، الُمسلَّحة بدأ ٌؤخذ مسلك الُمعتصمٌن منحى ؼٌر سلمً 

ٌَّة والمتارٌس على ُحدود أطراؾ اإلعتصام  إقامتهم للحواجز الخرسان

ة الوقود سالفة الذكر كان ٌتم إستٌقافه ،  وحال تردده على محطَّ

الُمتمركزة خلؾ الحواجز ، والعاملٌن لدٌه بمعرفة لِجان التفتٌش 

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ  الخرسان

ٌن ُمرتدٌن زيًال ، اإلعتصام  ٌِّ نة من بعض الُمعتصمٌن المدن والُمكوَّ

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حال كون بعضهم ، ُمَوحَّ

اًال  ٌَّ ًْ وشوم وُدروع ُمصنَّعة ٌدو وعلى رأس ، حامبلًال بؤٌدٌهم ِعِص

حٌث دأب أعضاء تلك اللجان على تفتٌشه والعاملٌن ، بعضهم ِخَوز 

اًال  ٌَّ تهم قبل الدلوؾ بُمحٌط اإلعتصام ، لدٌه ذات ٌَّ وُمطالعة تحقٌق شخص

ي بالضرب على ،  وخبلل فترة اإلعتصام قام أعضاء تلك اللجان بالتعدَّ

ة بٌنه وبٌنهم  ٌَّ ة كبلم فقام بعمل ، أحد السابقٌن العاملٌن لدٌه إثر ُمشادَّ

ة الوقود  ، محضر إثبات حالة بشؤن عدم سٌطرته على الوضع بَمحطَّ

ا ٌحُدث بها  ته عمَّ ٌَّ وَقَصر عدد العاملٌن ، ومن ثم إخبلء مسبول

ن فقط لحراستها  ٌْ ة إلى عامل وأضاؾ أن السابق لم ٌقَّم ، بالَمحطَّ

ي علٌه  ، باإلببلغ عن الواقعة إلنتفاء ِعلمه بشخص من قاموا بالتعدِّ
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أحمد /  كان ُمتواِجداًال بالَمحطة كلًال من المدعو 14/8/2014وبتارٌخ 

ة – إبراهٌم  عامل – ومحمد إسماعٌل أحمد – ربٌس العاملٌن بالَمحطَّ

ة  ات الُشرطة على ، لِحراستها – بالَمحطَّ اًال بإعتزام قُوَّ ٌَّ وأبلؽاه هاتف

اط الُشرطة بإخراجهما من ُمحٌط ، فض اإلعتصام  وقٌام أحد ُضبَّ

ة ، اإلعتصام تحت ِحماٌته  ، عقِب إتصال علمه بطبٌعة عملهما بالَمحطَّ

ة  ، ومن خبلل ُمتابعته لؤلحداث بوسابل اإلعبلم أبصر إحتراق الَمحطَّ

ارات اإلطفاء إلخماد النٌران بها  ٌَّ ه إلٌها وإستعان ببعض س ، فتوجَّ

ة بالكامل  مة الَمحطَّ م ُمقدِّ ٌَّن تفحُّ قة بعض ، وعقب إخمادها تب وسرِّ

ة - سوبر ماركت – البضابع الكابنة بالحانوت  وكذا ، ُملَحق بالَمحطَّ

ٌَّة كبٌرة من الزٌت الكابن بمخزن الزٌت  وأضاؾ أنه قد ، سِرقة كم

ة ملٌون وخمسمابة ألؾ جنٌه  ات بالَمحطَّ ٌَّ كما بلؽت ، بلؽت قٌمة التلف

وألقى ، قٌمة البضابع محل السِرقة ما ٌزٌد عن اُربُعمابة ألؾ جنٌه 

بالمسبولٌة عن واقعتً السِرقة واإلتبلؾ على عاتق الُمشاركٌن فً 

دٌن لهم  ٌِّ نهم داخل ، اإلعتصام من اإلخوان الُمسلمٌن والُمإ إثر تحصَّ

ات الُشرطة أثناء الفض  ة حال قٌامهم بُمقاومة قُوَّ وكذا ، الَمحطَّ

وكذا ، سرقتهم البضابع ُمستؽلٌن الفراغ األمنً أثناء أحداث الفض 

لة لئلشتعال أثناء فض  سرقتهم الزٌت وإستخدامهم له كمادة ُمَعجِّ

 .اإلعتصام

 أحمد إبراهٌم أحمد محمد          /كما شهد
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ة  ٌَّ بمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن واقع إفتراش الُمعتصمٌن ألرض

ة ُعنوةًال أثناء فترة اإلعتصام  ض كلًال منهما ، الَمحطَّ وكذا واقعة تعرُّ

لئلستٌقاؾ والتفتٌش ذاتٌاًال من قِبل لِجان التفتٌش الُمَتمرِكزة خلؾ 

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على ُحدود  الحواجز الخرسان

وأضاؾ أنه خبلل ، أطراؾ إعتصامهم وكذا إبراز تحقٌق شخصٌتهما 

فترة اإلعتصام حدثت العدٌد من الخبلفات بٌن قاطنً منطقة رابعة 

ماتهم أمام  ٌَّ ٌد الُمعتصمٌن لُمخ ٌِّ ٌَّة وبٌن الُمعتصمٌن بسبب تش العدو

ات وإقامتهم بها إقامة كاِملة على  أبواب الِعقارات وبداخلها وفً الَمَمرَّ

كما أبصر كلًال منهما قٌام بعض ، نحو ألحق الضرر بقاطنً المنطقة 

ٌَّة  ٌَّة والطوابٌر الرٌاض ٌَّة واأللعاب القِتال الُمعتصمٌن بالتدرٌبات العسكر

داخل ُمحٌط اإلعتصام حال إرتدابهم ِزي أمن اإلعتصام حاملٌن بؤٌدٌهم 

دٌن  ٌَّة وببلستٌك وفوق رإوسهم ِخوذ ُمَردِّ ًْ وشوم وُدروع حدٌد ِعِص

ة التً تُحث على ُمقاومة رجال الشرطة والجٌش  ٌَّ ، الهتافات الحماس

ٌَُعد من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا  وفً الصباح ، بحسب أن ذلك الفِعل 

ارات 14/8/2014الباكر بتارٌخ  ٌَّ  تناهى إلى سمعه أصوات س

ُمكبِّرات الصوت حال قٌامها بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط 

ٌُقابل بُمنتهى الحسم  اًال دون ُمقاومة ألنه س ٌَّ مع ، اإلعتصام ِسلم

ٌَّة  دات واألطفال دروعاًال بشر ٌِّ مع تحذٌر ، تحذٌرهم بعدم إتِّخاذ الس

، قاطنً المنطقة بعدم الخروج إلى الُشُرفات ِحرصاًال على سبلمتهم 
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ة  را ُسرعة ُمؽادرة الَمحطَّ ٌن ، فقرَّ ٌِّ فولجا شارع الُمهندسٌن العسكر

دات بُمختلؾ  ٌَّ فً طرٌقهما لئلنصراؾ فؤبصرا عدد كبٌر من الس

األعمار حال قٌامهن بإفتراش ذلك الطرٌق وتعبؤة أعداد كبٌرة من 

ات  ُزجاجات المولوتوؾ بالبنزٌن تمهٌداًال إلستخدامه فً ُمقاومة قوَّ

تها  را الُمؽادر عبر الباب ، الشرطة القابمة على الفض إلفشال ُمهمَّ فقرَّ

ة الُمِطل على الجانب اآلخر  وحال قٌامهما بفتح ذلك ، الخلفً للَمحطَّ

نٌن  سٌن وُمَتحصِّ للباب أبصرا ما ٌقُرب من عشرة أشخاص متمترِّ

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ  ٌَّ خلؾ السواتر الرمل

ٌَّة وٌقومون بإطبلق األعٌرة  اإلعتصام حاملٌن بؤٌدٌهم أسلحة نار

ٌَّة منها بكثافة وبشكلًال ُمتتالً وسرٌع  اشات – النار - مثل الرشَّ

ات الشرطة القابمة على الفض الُمتواِجدة بالقُرب  ة قَِبل قوَّ ٌَّ وبعشواب

فقاما بؽلق الباب ، من مدرسة الُمستقَبل بقصد قتلهم وإحداث إصابتهم 

ة  فدخل علٌهما ضابط ، والعودة لئلحتماء بإستراحة العاملٌن بالَمحطَّ

أمن مركزي وعقِب وقوفه على طبٌعة عملهما طلب منهما عدم 

وبعد قلٌل تناهى إلى سمعهما ، ُمبارحة المكان ِحرصاًال على سبلمتهما 

ٌَّة بكثافة قادم من ناحٌة العقار تحت اإلنشاء  دوي إطبلق أعٌرة نار

ة  فعاد إلٌهما ذات الضابط وقام بإخراجهما على ، المواجه للَمحطَّ

ة أبصرا عدد كبٌر من ، الفور تحت ِحماٌته  وحال ُمؽادرتهما للَمحطَّ

الُمعتصمٌن بداخل العقار تحت اإلنشاء سالؾ الذكر حال قٌامهم 
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ٌَّة ورشق القُواَّت القابمة على  ٌَة بكثافة وبعشواب بإطبلق أعٌرة نار

وإحتمى كلًال منهما ، الفض بكمٌة كبٌرة من ُزجاجات المولوتوؾ 

ة حتى هد ن ، ت األوضاع نسبٌاًال أبمدخل عقار بالقُرب من الَمحطَّ وتمكَّ

وأبدى الشاهد األول ، كلًال منهما ُمؽادرة المكان والعودة لمسكنهما 

ات الشرطة ناشدت  رؼبته فً إثبات شهادته بالتحقٌق أن قُوَّ

اًال  ٌَّ ي ، الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم فقام الُمعتصمٌن بالتعدِّ

ات  ت لهم الُشرطة ببواعث الؽاز ، على القُوَّ فلجؤ الُمعتصمٌن ، فتصدَّ

ات  مما دفعها إلى ، إلى إستخدام السبلح الحً والخرطوش تِجاه القُوَّ

ٌَّة  .  وفقا للقواعد المقررة قانونا فى هذا الشؤن إستخدام الطلقات النار

 محمد إسماعٌل أحمد محمد     / كما شهد 

  .بمضمون ما َشِهد به سابقه

ٌِّد /كما شهدت ٌِّد أحمد عبد الحمٌد س            نجبلء س

ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول  بمضمون ما َشِهد به سابقٌها بشؤن تعرُّ

اًال  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

وخبلل فترة اإلعتصام أبصرت قٌام بعض ، بمعرفة لِجان التفتٌش 

ٌَّة  حاملٌن ، الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات على األلعاب القِتال

ًْ وشوم  حال أحداث الحرس  – 8/7/2013وبتارٌخ ، بؤٌدٌهم ِعِص

علً أحمد الصاوي / المدعو – أبلؽها العاِمل المدرسة – الجمهوري 
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ي علٌه وإحتبللهم -  بإقتحام الُمعتصمٌن باب المدرسة وقٌامهم بالتعدِّ

وأقاموا بالمدرسة إقامة كاملة من قضاء حاجتهم ، كافَّة مبانٌها 

واإلستِحمام على نحو ٌخِدش حٌاء الُمعلِّمٌن باإلضافة الترجل داِخل 

ٌَّة  ٌَّة علِو حال كونهم ، المدرسة حال قٌامهم بإرتداء مبلبس داِخلِ

ًْ وشوم وجنازٌر وعلى رأس البعض منهم ِخوذ  كما ، حاملٌن ِعِص

وأؼلقوا الطرٌق ، قاموا بنوبات ِحراسة تابِعة لهم على باب المدرسة 

ي إلٌها بؤحجار األرِصفة  مما نجم عنه َتَوقُّؾ أداء إمتحانات ، الُمَإدِّ

 حتى 6/7/2013الدور الثانً للطلبة والُمحدد أدابها ِخبلل الفترة من 

وطلبوا من الُمعتصمٌن السماح للطلبة بآداء  ، 11/7/2017

وبعد ُمفاوضات طوٌلة مع الُمعتصمٌن سمحوا لهم ، إمتحاناتهم 

ن فقط  ٌْ وعادت ، - من بٌنهما ُؼرفة مدٌرة المدرسة – بإستِخدام ُؼرفت

 حتى 14/7/2013الطلبة إلستكمال إمتحانات الدور الثانً من تارٌخ 

وَتَخلَّؾ عدد كبٌر من الطلبة عن أداء إمتحانات  ، 17/7/2013

الدور الثانً إثر خْوفهم الحضور بالمدرسة حال إحتبللها من قَِبل 

د على المدرسة كثٌراًال ، الُمعتصمٌن  وِخبلل تِلك الفترة كان ٌتَردَّ

صبلح ُسلطان والذي / القٌِادي بجماعة اإلخوان الُمسلمٌن المدعو 

ة رابعة كثٌراًال  وُمنُذ بداٌة شهر رمضان وحتى تارٌخ ، كان ٌعتلً َمَنصَّ

الَفض فقدت السٌطرة على المدرسة بالكاِمل وتم منعهاو باقً 

وقام الُمعتصمٌن بإستؽبلل كافَّة مبانٌها ، الُمعلِّمٌن من ُدخول المدرسة 
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صوا ُجزء من المدرسة لذبح المواشً  وُجزء آخر ، للمبٌت وَخصَّ

ٌَّة  ات كبٌرة من الِسلَع التموٌنِ ٌَّ األرز والمكرونة وِخبلفه " لتخزٌن كم

- وأبلؽها العاِمل بالمدرسة أنه أبصر ، وُجزء آخر لطهً األطِعمة ، " 

بعض الُمعتصمٌن بداِخل المدرسة - خبلل فترة تواجده بالمدرسة 

ٌَّة  هم أحضروا عدداًال كبٌراًال من ، حاِمبلًال لبعض األسلِحة الناِر وأنَّ

لٌسوا من أبناء الُمعتصمٌن لعدم تواجدهم بِرفقتهم ُمنُذ بدء – األطفال

ات إعتصامهم ٌَّ وقامت إحدى وسابِل اإلعبلم بتصوٌرهم داخل – فاعل

وعقِب أحداث الَفض حضرت إلى المدرسة ، إحدى ُؼَرؾ المدرسة 

ات ، بِرفقة بعض الُمعلِّمٌن بها  ٌَّ كما ، وقاموا بحصر ما بِها من تلفِ

ٌَّة  ات كبٌرة من ، عثروا على عدد من فواِرغ الطلقات الناِر ٌَّ وكم

ة للُمعتصمٌن تم الَتَخلُّص منها  ٌَّ ٌَّن قٌام ، الُمَتعلِّقات الشخِص وتب

الُمعتصمٌن بتشٌٌد دورات ِمٌاه بالطوب األحمر واألسمنت بإمتِداد 

ٌَّن قٌِامهم بتوصٌل ماسورة ، السور الؽربً للمدرسة تم إزالتها  كما تب

وتركٌب أكثر من صنبور مٌاه ، مٌاه من داِخل المدرسة إلى خاِرجها 

ٌَّن ، علٌها إلستِخدامها فً الوضوء وِسقاٌة الدواب قبل الذبح  كما تب

م  ٌَّة فً المبنى الربٌسً للمدرسة من الخاِرج وَتَفحُّ آثار اللفحات الناِر

ُحجرة عاِمل المدرسة وحدٌقة المدرسة وكافَّة أشجارها بإمتداد السور 

ٌَّن سِرقة عدد ، الُمحٌط بها   حاِسب آلً وُمَكبِّر صوت وتِلفاز 3كما تب

ات بها  ٌَّ والتً ، خاص بالمدرسة باإلضافة إلى أعمال التخرٌب والتلف
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لت فً إستِخدامهم مقاِعد ومناِضد التبلمٌذ والُمَعلِّمٌن لذبح  َتَمثَّ

ات ، المواشً وتقطٌع لُحومها  ٌَّ ٌَّة بشؤن تلِك التلف وألقت بالمسبول

والمسروقات على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

دٌن لهم                      ٌِّ  وقٌِاداتهم وأنصاِرهم والُمَإ

 مصطفى حسن أبو والً محمد          / كما شهد 

دان رابعة  ٌْ ره من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن الُمعتصمٌن بم بتضرُّ

ٌَّة وعلى رأسهم محمد بدٌع ومحمد البلتاجً وصفوة ِحجازي  ، العدو

ة بالمدرسة  إثر قٌامهم بسرقة وإتبلؾ العدٌد من الُممتلكات العامَّ

ر قٌمتها بحوالً خمسة وُعشرون ألؾ جنٌه ، سالفة الِذكر  والتً ُتقدَّ

ضه لئلستٌقاؾ وكما قاموا بإحراق الدفاتر المالٌة بالمدرسة ،  تعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ، إلبراز تحقٌق شخص

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها  الُمتمركزة خلؾ الحواجز الخرسان

 وأضاؾ أن خبلل فترة ، الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّمات بُمحٌط المدرسة من  اإلعتصام كان ُمعتصمٌن ُمقٌمٌن بالُمخ

ى ، الخارج  وأبدوا رؼبتهم فً إستعمال دورات الِمٌاه بالمدرسة فتصدَّ

ة إال أنهم فوجبوا  لهم العاملٌن بها ِحرصاًال على سبلمة الُممتلكات العامَّ

بالُمعتصمٌن ٌقومون بإحتبلل المدرسة ُعنوة وإستعمال جمٌع َمرافقها 

دوا دورات ِمٌاه بفِناء ، ُعنوةًال وإعتبروا الفصول مكان للمبٌت لهم  ٌَّ وش

كما أنشؤوا – ما ٌزٌد على خمسون عٌن لقضاء حاجتهم – المدرسة 
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مع ترك ُمخلَّفات ذبابحهم ، مكاناًال لذبح المواشً إلطعام الُمعتصمٌن 

ع علٌها الحشرات وكان ذلك  وما ٌنبِعث منها من روابح كرٌهة وٌتجمَّ

دة ُمدٌرة المدرسة  ٌِّ كما إتَّخذوا ، بفِناء المدرسة بِجوار مكتب الس

الحدٌقة الُمجاورة للمدرسة مكاناًال لئلستِحمام بعد قٌامهم بعمل سواتر 

ٌَّة مفتوحة من أعلى على نحو ٌجرح أعٌن قاطنً العقارات  جانب

كما أجبروا الُمَعلِّمٌن بالمدرسة والطلبة على ، الُمجاِورة للحدٌقة 

ع بفصلٌن فقط من فُصول المدرسة  وتم تجمٌع الطلبة بؤحد ، التجمُّ

وأنه قد رسب بعض ، هذٌن الفصلٌن ألداء إمتحانات الدور الثانً 

تهم علٌهم عقِب إتصال ِعلمهم بإحتبلل  ٌَّ هإالء الطلبة إثر خوؾ أهل

وعقِب تفاقُم الوضع ، الُمعتصمٌن لكافَّة أرجاء المدرسة ُعنوةًال 

ة التعلٌم ُخطورة الوضع من الناحٌة  ٌَّ وإستشعار المسبولٌن بُمدٌر

لمٌن والعاملٌن بالمدرسة سالفة الِذكر وِحرصاًال منهم  ٌَّة على الُمعِّ األمن

د على المدرسة ، على سبلمتهم  قاموا بالتنبَّه علٌهم بعدم ُمعاودة التردُّ

على أن ٌكون توقٌع الُحضور واإلنصراؾ بمدرسة ، َمَقر عملهم 

ٌَّة  ات الُشرطة فً فض ، مدٌنة نصر النموذج وعقِب نجاح قُوَّ

ه وبعض ُزمبلبه من الُمَعلِّمٌن إلى المدرسة مقر عمله  اإلعتصام وتوجَّ

ٌَّن لهم ، فً ٌوم السبت البلحق على أحداث الفض  وبالوصول إلٌها تب

ات جسٌمة بكافة أرجاء المدرسة  ٌَّ ، ُحدوث أعمال تخرٌب وتلف

وإشتموا رابحة َعفِنة تنبعث من ُمخلفات ذبابح الُمعتصمٌن من 
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وكذا إتبلؾ جمٌع ، ومن دورات الِمٌاه بفِناء بالمدرسة ، المواشً 

دة ، نوافذ وأبواب فُصول المدرسة  ٌِّ ان كثٌؾ بمكتب الس وكذا آثار ُدخَّ

ٌَّة على عاتق الُمعتصمٌن عن تلك ، ُمدٌرة المدرسة  وألقى بالمسبول

ات عمداًال لجعل المدرسة ؼٌر صالحة  ٌَّ ٌَّة والتلف األعمال التخرٌب

ات الُشرطة فً فض اإلعتصام  وأضاؾ أنه ، لئلستعمال عقِب نجاح قُوَّ

ة محل  تم تشكٌل لجنة لجرد وحصر وتقدٌر قٌمة الُممتلكات العامَّ

وقام باإلببلغ بشؤن واقعة سرقة وإتبلؾ ، السرقة واإلتبلؾ بالمدرسة 

بعض تلك الُممتلكات بناءًال على تفوٌض صادر له من مدٌرة المدرسة 

 . لعمل ذلك الببلغ والُمرفق باألوراق 

 عبَّاس رٌاض الطاهر ُعَمر           / كما شهد 

ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق بمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن  تعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ الُمتمركزة خلؾ ، شخص

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود  الحواجز الخرسان

أضاؾ أن خبلل فترة اإلعتصام كان ُمعتصمٌن و، أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة  ة إلى إشارة رابعة العدو ٌَّ ٌَّمات بالُطُرق الُمإدِّ ، ُمقٌمٌن بالُمخ

ام بقٌام الُمعتصمٌن بإحتبلل المدرسة ُعنوة  ٌَّ وفوجا فً أحد األ

ٌَّة  ات والمكاتب راإلدار وإستعمال جمٌع َمرافقها ُعنوةًال وإفترشوا الممرَّ

، ومكاتب الُمَعلِّمٌن بالمدرسة وإعتبروا الفصول مكان للمبٌت لهم 

دوا دورات ِمٌاه بفِناء المدرسة  ٌَّ كما إفترشوا ُؼرفة مكتبه ، وش



246 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ومنعوه من إؼبلق الدوالب الكابن به الدفاتر ُعهدته أو أخذها حال 

ة التعلٌم ، إنصرافه  ٌَّ وعقِب تفاقُم الوضع وإستشعار المسبولٌن بُمدٌر

لمٌن والعاملٌن بالمدرسة  ٌَّة على الُمعِّ ُخطورة الوضع من الناحٌة األمن

قاموا بالتنبَّه علٌهم بعدم ، سالفة الِذكر وِحرصاًال منهم على سبلمتهم 

د على المدرسة َمَقر عملهم  على أن ٌكون توقٌع ، ُمعاودة التردُّ

ٌَّة  وعقِب نجاح ، الُحضور واإلنصراؾ بمدرسة مدٌنة نصر النموذج

ه وبعض ُزمبلبه من الُمَعلِّمٌن  ات الُشرطة فً فض اإلعتصام توجَّ قُوَّ

ٌَّن لهم ُحدوث أعمال ، إلى المدرسة مقر عملهم  وبالوصول إلٌها تب

ات جسٌمة بكافة أرجاء المدرسة  ٌَّ م ُؼرفة مكتب ، تخرٌب وتلف وَتَفحُّ

ٌَّة  ُمدٌرة المدرسة وناظرة المدرسة وحارس المدرسة والنوبتج

م أربعة  لة َتَفحُّ بالكامل وكذا الُؽرفة الكابن به الدفاتر ُعهدته والُمتمثِّ

"  َمخازن ُحكومة 1" وخمسة دفاتر "  َمخازن حكومة 3" دفاتر 

ر بثمن وكذا ِجهازْي حاسب آلً والبالػ قٌمتهما ما ٌزٌد  والتً ال ُتقدَّ

ٌَّة على عاتق الُمعتصمٌن عن ، على ُخمُسمابة جنٌه  وألقى بالمسبول

ات عمداًال لجعل المدرسة ؼٌر صالحة  ٌَّ ٌَّة والتلف تلك األعمال التخرٌب

ات الُشرطة فً فض  لئلستعمال كنوع من اإلنتقام عقِب نجاح قُوَّ

ِجهاًال إلى ، اإلعتصام  ده على ُمحٌط اإلعتصام ُمتَّ وأضاؾ أنه حال تردُّ

ٌَّة  المدرسة َمَقر عمله أبصر ثبلثة من الُمعتصمٌن حاملٌن َبناِدق آل

ة وقود موبٌل ، وآخر حاِمل فرد خرطوش  وكان ذلك بالقُرب من محطَّ
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دة بمعرفة الُمعتصمٌن  ٌَّ ة الُمش ٌَّ بشارع الطٌران خلؾ الحواجز األمن

ن من الوقوؾ على نوع و، على حدود إعتصامهم  أضاؾ أنه تمكَّ

ٌَّة – السبلح  ات - البناِدق اآلل سالفة الذكر من خبلل فترة تجنٌده بالقُوَّ

من – فرد الخرطوش – وأنه إتصل ِعلمه بنوع السبلح  ، الُمسلَّحة

 .بعض ُزمبلءه حال ُمشاهدته َمثٌبلًال له بوسابل اإلعبلم 

 خالد حمد سالم حمد        / كما شهد 

ٌٌَّؾ وأجهزة  بإتبلؾ جمٌع ُعهدة المسِجد بالكامل من أجهزة تك

ٌَّة وأجهزة تبرٌد  اد والمكتبات الخشب الصوت والمراوح والَنَجؾ والِسجَّ

إثر إضرام النٌران بالمسِجد أثناء أحداث فض ، الِمٌاه والثبلجات 

اإلعتصام وأضاؾ أنه خبلل فترة اإلعتصام إحتشد عدد كبٌر من 

ٌَّة  إزداد ، وأقاموا به إقامة كاملة ، الُمعتصمٌن بمسِجد رابعة العدو

وقاموا بمنع إمام وخطٌب المسِجد ، إحتشادهم وقاموا بإحتبلله ُعنوة 

د إقامة الشعابر  ٌَّن من قِبل وزارة األوقاؾ من ُمجرَّ إمامة – الُمع

وجاءوا بإمام وخطٌب تابع – الُمصلٌِّن بالمسجد حال إقامة الصبلة 

ن وباقً العاملٌن ، للُمعتصمٌن إلقامة تلك الشعابر بالمسِجد  لم ٌتمكَّ

، وخشٌة الفتك بهم ، بالمسِجد من منعهم من ذلك لكثرة أعدادهم 

فطلبوا منهم ، فقاموا بإببلغ المسبولٌن بوزارة األوقاؾ بذلك الوضع 

ُمؽادرته وباقً العاملٌن بالمسِجد لَمَقر عملهم عقِب إستشعارهم 

ٌَّة علٌهم وحرصاًال على سبلمتهم  ، ُخطورة الوضع من الناحٌة األمن
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فإمتثلوا وؼادروا َمقر عملهم عقب إحكام الؽلق على ُعهدة كلًال منهم 

ه إلى المسِجد  ات الُشرطة من فض اإلعتصام توجَّ وعقِب نجاح قُوَّ

وبالوصول إلى المسِجد ألفى إحتراقه بالكامل ،لئلطمبنان على ُعهدته 

ة بالعاملٌن به  ة وُعَهد خاصَّ . وما بداخله من مُمتلكات عامَّ

 علً أحمد ٌوسؾ ِشحاته          /كما شهد 

 المملوك للِجهاز سالؾ 715بؤنه حال قٌادته لؤلتوبٌس رقم ل هـ د 

فٌن بالِجهاز وأثناء أحداث فض إعتصام  الذكر ُمتوِجهاًال إلحضار الُموظَّ

ٌَّة إستوقفه عددًال من الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان  رابعة العدو

ٌَّة  ة كبلم بٌنه ، الُمسلمٌن والُموالٌن لهم وقاموا بتفتٌشه وحدثت ُمشادَّ

فاتهم  ا منه على تصرُّ ي علٌه بالضرب ، وبٌنهم إعتراضًال وحاولوا التعدَّ

ات الُشرطة  وتباُدل ، وفوجا بإشتعال الوضع بٌن الُمعتصمٌن وقُوَّ

ٌَّة فٌما بٌنهم  وفوجا بإتبلؾ البرابرٌز األمامً ، إطبلق األعٌرة النار

ٌَّة له  وحٌنبٍذ أبصر مجموعة من ، لؤلتوبٌس إثر إختراق طلقة نار

الُمعتصمٌن حاملٌن بؤٌدٌهم طبنجات وُزجاجات مولوتوؾ وأحجار 

ات الُشرطة القابمة على فض  وشوم وقاموا بإستِخدامها فً ُمقاومة قُوَّ

كما أبصر قٌام الُمعتصمٌن من ٌقومون بإلقاء ُزجاجات ، اإلعتصام 

ارات واألتوبٌس بذلك الشارع وإضرام  ٌَّ المولوتوؾ على جمٌع الس

النٌران بها بقصد جعلها ؼٌر صالحة لئلستِعمال وأٌضاًال لتقلٌل تؤثٌر 

ات الُشرطة  وفً ، رابحة الؽاز الُمسٌلة للُدموع التً تم إطبلقها من قُوَّ
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تِلك األثناء الذ بالفِرار إلى داخل الِجهاز َمَقر عمله لحٌن ُهدوء 

ة  ٌَّ وحال عودته إلى األتوبٌس ألفاه ، األوضاع من الناحٌة األمن

ماًال بالكامل والذي ٌبلُػ قٌمته مابة وعشرون ألؾ جنٌه   .ُمَتَفحِّ

 أحمد مرزوق أحمد مؽربً          / كما شهد 

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش من  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وَخبلل فترة ، والمتارٌس التً أنشبوها على حدود أطراؾ اإلعتصام 

اإلعتصام حال تواُجده بُشرفة مسكنه الُمِطلَّة على العقار تحت اإلنشاء 

أبصر أربعة أو ، الكابن بتقُطع شارع الطٌران مع سٌبوٌه  من الخلؾ 

خمسة أشخاص من الُمعتصمٌن حال قٌامهم بسحل شخصٌن إلى 

د الٌدٌن من  ٌَّ ة للعقار سالؾ الذكر أحدُهما واقِفاًال ُمق ٌَّ الُردود الجانب

الَخلؾ عاري الجسد من أعلى واآلخر ُملقى أرضاًال وٌقوم هإالء 

ٌَّة بإستِخدام الشوم  الُمعتصمٌن باإلعتداء علٌه بالضرب بوحش

ًْ على جمٌع أنحاء جسده  وكان ٌنزؾ بالِدماء من جمٌع ، والِعِص

فشرع فً توثٌق الَحَدث من ِخبلل تصوٌر الواقعة فٌدٌو ، أنحاء جسده 
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إال أنه نظراًال إلرتباكه الشدٌد من وقع ، بإستِخدام هاتفه المحمول 

وِحٌنبٍذ شاهده أحد األشخاص ، الَمَشِهد فقام بإلتقاط صورة فقط 

ل فوق األرضً بذلك العقار تحت اإلنشاء حال قٌامه  بالطابق األوَّ

فقاموا بالُدلوؾ إلى ، فقام بالتنبٌه على ُمرتكبً الواقعة ، بالتصوٌر 

م للنٌابة العامة تلك الصورة ، داخل ذلك العقار  كما أبصر بداخل ، وقدَّ

ذلك العقار تحت اإلنشاء خبلل فترة اإلعتصام قٌام مجموعة من 

ٌَّة وكذا َتعبِؤة  ات صؽٌرة ُتشبِه الِكَور النار الُمعتصمٌن بإعداد ُعُبوَّ

ات ، ُزجاجات المولوتوؾ  بقصد إستِخدامها حال ُمقاومتهم لقُوَّ

حٌث ، الُشرطة القابمة على فض اإلعتصام من ِخبلل رشقهم بها 

 .شاهدهم حال َفض اإلعتصام برشق قُوات الُشرطة بها

 محمد نصر محمد نصر الباجوري           / كما شهد 

ٌَّة تم تكلٌفه بتوثٌق ذلك الَحـَدث  بؤنه خـبلل فـترة إعتصـام رابعة العدو

ر صحفً  د على ُمحٌط اإلعتصام أكثر ، بطبٌعة  عمله كُمصوِّ وأنه تردَّ

ات  ة ، من عشـر مـرَّ كـان ٌتم إستٌقافة بمعرفة لِجان وفـً ُكـلَّ مـرَّ

ٌَّة والمتارٌس التً ، التفتٌـش  الُمتمركزة خلؾ الحواجز الخرسان

نة من بعض ، أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام  والُمكوَّ

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن  داًال  ٌن ُمرتدٌن زيًال ُمَوحَّ ٌِّ الُمعتصمٌن المدن

ًْ وشوم ، اإلعتصام  وعلى ، حال كون بعضهم حامبلًال بؤٌدٌهم ِعِص

حٌث داوم أعضاء تلك اللجان على تفتٌش ، رأس بعضهم ِخَوز 
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اًال  ٌَّ ته قبل الدلوؾ بُمحٌط ، شخصه ذات ٌَّ وُمطالعة تحقٌق شخص

ته والثابت به عمله ، اإلعتصام  ٌَّ وكان ٌقوم بإبراز تحقٌق شخِص

ض ، حتى ٌتسنى له الُدلوؾ إلى ُمحٌط اإلعتصام ، كطالب  إثر تعرُّ

ضهم  ٌن لئلحتجاز من قَِبل الُمعتصمٌن مع َتَعرُّ ٌِّ بعض زمبلبه الصحف

ٌَّة أو ، لتكسٌر األرُجل واألذرع  سات اإلعبلم لعدم إنتمابهم إلى الُمإسَّ

دة لهم  ٌَّ ة الُمإ ٌَّ ده على ُمحٌط ، الصحف ام حال تردُّ ٌَّ وفً أحد األ

لة باألسلحة  ارة ُمَحمَّ ٌَّ اإلعتصام أبصر خلؾ ِعمارات التوفٌق تواُجد س

ٌَّة بحقٌبتها داخل بطاطٌن  وقٌام بعض الُمعتصمٌن بإستبلمها ، النار

ارتٌن بذات ، وإدخالها داخل ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ وفً ٌوم آخر أبصر س

ٌَّة داخل بطاطٌن بحقٌبتٌهما  لتٌن باألسلحة النار وقٌام ، المكان ُمَحمَّ

بعض الُمعتصمٌن بإستبلم تِلك األسلحة وإدخالها داخل ُمحٌط 

ٌَّة ، اإلعتصام  كما أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بالتدرٌبات العسكر

ٌَّة داخل ُمحٌط اإلعتصام حال إرتدابهم ِزي أمن  والطوابٌر الرٌاض

ًْ وشوم واألسلحة البٌضاء وفوق  اإلعتصام حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ة التً تُحث على ُمقاومة  ٌَّ دٌن الهتافات الحماس رإوسهم خوذ ُمَردِّ

ٌَُعد من قبٌل الِجهاد فً ، رجال الشرطة والجٌش  بحسب أن ذلك الفِعل 

باًال ، سبٌل هللا  راًال كان ُمتؤهِّ وفً صباح ٌوم فض اإلعتصام ُمبكِّ

ات الُشرطة ، لئلنصراؾ  اًال بإعتزام قُوَّ ٌَّ إال أن أحد ُزمبلبه أبلؽه هاتف

ات الُشرطة والُمعتصمٌن بشارع ، على فض اإلعتصام  َفَتمرَكز بٌن قُوَّ
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 ً وذلك حتى ٌتسنى له توثٌق ذلك ، الطٌران من ناحٌة التؤمٌن الِصحِّ

وحٌنبٍذ أبصر ، الَحَدث من َخبلل إلتقات ُصَور تتعلَّق بَفض اإلعتصام 

ارات ُمكبَّرات الصوت ُتناِشد الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ س

اًال مع تحذٌرهم من ُمقاومتهم  ٌَّ ات الُمسلَّحة ، ِسلم كما أبصر لوادر القُوَّ

ة التً أنشؤها المعتصمٌن على  ٌَّ حال قٌامها بإزاحة الحواجز الخرسان

ات الُشرطة الُدخول فً ، حدود أطراؾ إعتصامهم  حتى ٌتسنى لقُوَّ

فقام الُمعتصمٌن باإلحتشاد بالقُرب من تلك الحواجز ، ُعمق اإلعتصام 

ارات ،  ٌَّ ات الُشرطة الُمتواجدة خلفها وس وقاموا برشق اللوادر وقُوَّ

ات الُشرطة إلى ، الُشرطة بُزجاجات المواوتوؾ والِحجارة  فلجؤت قُوَّ

وفً تلك ، إطبلق قنابل الؽاز الُمسٌل للُدموع لتفرٌق الُمعتصمٌن 

د بطلق ناري قادماًال من ناحٌة  األثناء أبصر إصابة ضابط ُشرطة وُمجنَّ

وتناهى إلى سمعه تباُدل إطبلق أعٌرة ، الُمعتصمٌن وسقوطهما أرضاًال 

ات الُشرطة والُمعتصمٌن  ٌَّة كثٌؾ ما بٌن قُوَّ فقام على الفور ، نار

ته ، باإلختباء بؤحد العقارات  فقام ، وقام بتصوٌرهما بالكامٌرا خاصَّ

ات الُشرطة  اط بُمساعدته ، بالعدو صوب ُصفوؾ قُوَّ وقام أحد الُضبَّ

، على اإلبتعاد عن ُمحٌط اإلعتصام حال إتصال ِعلمه بطبٌعة عمله 

وحال ُمؽادرته ، وطالبه بُمؽادرة المكان ِحرصاًال على سبلمته فإمتثل 

اط  ٌن ُمحٌط اإلعتصام إستوقفهم أحد ُضبَّ ٌِّ وبعض ُزمبلبه الصحف

ات الُمسلَّحة  ٌَّة وطبٌعة عمل كلًال منهم من ، القُوَّ وعقِّب وقوفه على هو
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تهم وكارنٌهات عملهم  ٌَّ قام بإلقاء ، ِخبلل ُمطالعتة لتحقٌق شخص

ٌَّة  وتم إرسالهم إلى أحد ، القبض علٌهم وأخذ كافَّة ُمتعلِّقاتهم الشخص

ارات ترحٌبلت الُشرطة  ٌَّ ُمعسكرات األمن المركزي عن طرٌق إحدى س

وظلَّ بذلك الُمعسكر بدءًال من الساعة الثامنة ، ِرفقة ُمتَّهمٌن آخرٌن ، 

إلى أن تم إخبلء سبٌلهم ، صباحاًال حتى الساعة الرابعة مساءًال تقرٌباًال 

ة  ٌَّ ة بقٌادات وزارة الداخل ٌَّ ساتهم الصحف  .عقِب إتصال ُمإسَّ

 خالد أحمد ُرشدي ُمختار             / كما شهد

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش من  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وأضاؾ أنه ، والمتارٌس التً أنشبوها على حدود أطراؾ اإلعتصام 

خبلل فترة اإلعتصام حدثت العدٌد من الخبلفات بٌن قاطنً منطقة 

ٌَّماتهم  ٌد الُمعتصمٌن لُمخ ٌِّ ٌَّة وبٌن الُمعتصمٌن بسبب تش رابعة العدو

ات وإقامتهم بها إقامة كاِملة  أمام أبواب الِعقارات وبداخلها وفً الَمَمرَّ

وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر ، على نحو ألحق الضرر بقاطنً المنطقة 

ته  ة اللون بالقُرب من الحانوت خاصَّ ٌَّ ارة رٌنو ُرماد ٌَّ تٌن توقُّؾ س مرَّ
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ة ُتشبِه البناِدق بحقٌبتها  ٌَّ ٌَّة كبٌرة من األسلحة النار لة بكم وقٌام ، ُمَحمَّ

وكان ذلك ، بعض الُمعتصمٌن بإدخالها داخل الخٌام بُمحٌط اإلعتصام 

ات الُشرطة فً ، األمر تحت بصر الُمعتصمٌن  وأنه عقِب َنجاح قُوَّ

ته فً الٌوم التالً على ، فض اإلعتصام  ه إلى الحانوت خاصَّ توجَّ

ٌَّة كبٌرة من البضابع من ، أحداث الَفض  فؤلفى سِرقة وإتبلؾ كم

وأضاؾ أنه بلؽت قٌمة ، وإحتراق السور الخاص بالحانوت ، داخله 

وألقى ، البضابع محل السِرقة واإلتبلؾ ما ٌزٌد على مابة ألؾ جنٌه 

بالمسبولٌة عن واقعتً السِرقة واإلتبلؾ على عاتق الُمشاركٌن فً 

دٌن لهم  ٌِّ نهم داخل ، اإلعتصام من اإلخوان الُمسلمٌن والُمإ إثر تحصَّ

ته من رابحة الؽاز الُمسٌل للُدموع  وحال قٌامهم ، الحانوت خاصَّ

ات الُشرطة أثناء الفض  وكذا سرقتهم البضابع ُمستؽلٌن ، بُمقاومة قُوَّ

وكان ذلك من خبلل ما أخبره به ، الفراغ األمنً أثناء أحداث الفض 

ته  .جٌرة الحانوت خاصَّ

 محمد السٌد خلٌل إبراهٌم         / كما شهد

التً تحمل – بؤنَّه حال أحداث الَفض كان ُمتَمرِكزاًال بالسٌارة ُعهدته 

ٌَّة رقم ق ن د  ة 534لوحات معدن من -  المملوكة لوزارة الِصحَّ

وحال بدء ، الصباح الباِكر أمام باب الِجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة 

ه إلى ُمحٌط إشارة رابعة  ات فض اإلعتصام تم تكلٌفه بالَتَوجُّ ٌَّ فاعل

ة لنقل بعض الُمصابٌن والمتوفٌن فإمتثل  ٌَّ وبالفِعل قام بنقل ، العدو
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ة  ٌَّ عدد كبٌر من الُمصابٌن والمتوفٌن إثر إصابتهم بطلقات ح

ة إلى ُمستشفى التؤمٌن  ٌَّ وخرطوش من ُمحٌط إشارة رابعة العدو

 ً ونظراًال لوجود ، حتى الساعة الحادٌة عشر صباحاًال تقرٌباًال ، الِصحِّ

ارة فً ذات المسار  ٌَّ قات بالطرٌق من أحجار تحول دون سٌر الس ُمعوِّ

ة إلى ،  ٌَّ فقام بنقل الُمصابٌن والمتوفٌن من ُمحٌط إشارة رابعة العدو

ٌَّة  دانً الُملَحقة بمسِجد رابعة العدو ٌْ وفً تِلك األثناء ، الُمستشفى الم

ٌَّة بكثافة  كما أبصر تصاُعد ، تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌرة نار

أدخنة سوداء اللون بالمكان وإصابة أحد الُمسعفٌن بإحدى سٌارات 

دانً ، اإلسعاؾ  ٌْ ، فقام وُزمبلبه بنقله على الفور إلى الُمستشفى الم

اًال  ٌَّ ارة ، وَظلَّ ُمختبا بها حتى إسَتَقر الوضع نسب ٌَّ ه إلى الس فَتَوجَّ

ٌَّة ، ُعهدته  فؤبصر بها آثار إختراق عدد كبٌر من الطلقات النار

ارة  ٌَّ إثر قٌام الُمعتصمٌن بتباُدل إطبلق ، بُمختلؾ أنحاء ِجسم الس

ات الُشرطة  ٌَّة مع قُوَّ ٌَّن له سرقة ما بداخل ، األعٌرة النار كما تب

ٌَّة  ارة سالفة الِذكر من ُعهدة وأجِهزة ِطبِّ ٌَّ ٌَّن تواُجد ُجثمان ، الس وتب

ارة  ٌَّ حال ، أحد الُمتوفٌِّن من الُمعتصمٌن على الُتُرولَّلً الخاص بالس

كونه ُمصاب بطلق ناري بالرأس من الجانب األٌسر وخروج المقذوؾ 

دون إتصال ِعلمه ببٌانات ذلك الُمَتَوفَّى أو سبب ، من الجانب األٌسر 

ٌَّة وفاته  ارة سالفة الِذكر من ، وكٌف ٌَّ وإستعان بؤحد ُزمبلبه لسحب الس

 ً وقام بتسلٌم ُجثمان ، ُمحٌط اإلعتصام إلى هٌبة التؤمٌن الِصحِّ
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 ً ، الُمَتَوفَّى إلى رحمة هللا سالؾ الِذكر إلى العاملٌن بالتؤمٌن الِصحِّ

ًْ السابع  وَتَرك ، وعاد أدراجه إلى مقر عمله بهٌبة اإلسعاؾ فرع الح

ارة أمام َمَقر عمله  ٌَّ ارة ، الس ٌَّ ات بالس ٌَّ وأضاؾ أنه بلؽت قٌمة التلف

 .سالفة الِذكر ما ٌزٌد عن ثبلثون ألؾ جنٌه 

 أحمد إمام حافظ عبد العزٌز        / كما شهد

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

ته  ارة خاصَّ ٌَّ اًال بو تفتٌش الس ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ والُمتمرِكزة خلؾ ، معرفة لِجان التفتٌش من الُمعتصمٌن المدن

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبوها على حدود أطراؾ  الحواجز الخرسان

ارة إلى ُمحٌط ، اإلعتصام  ٌَّ وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر ُدخول س

ٌَّة وشوم   لة بُدروع حدٌد وكذا قٌام بعض الُمعتصمٌن ، اإلعتصام ُمَحمَّ

ٌَّة  ٌَّة والطوابٌر الرٌاض ، بإجراء بعض التدرٌبات على األلعاب القِتال

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن  داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، اإلعتصام  ، وعلى رأس بعضهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُشرطة  ٌَّة َتُحض على ُمقاومة قُوَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد ، حال قٌامها بفض إعتصامهم 
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ٌَّة ، فً سبٌل هللا  كما ، توحً بإستِعداد الُمعتصمٌن إلى معركة حرب

أبصر إصطحاب أربعة أشخاص من أمن اإلعتصام ألحد الُمعتصمٌن 

ٌَّة  ( 1 )إلى دار ُمناسبات رقم  قة بمسِجد رابعة العدو حال ، الُملحَّ

ن من الَخلؾ  ٌْ د الٌد ٌَّ مع إحكام قٌده بوضع شومة بُمنتصؾ ، كونه ُمق

م الفاه ، ظهره من الَخلؾ  ب العٌنٌن ، وُمَكمَّ ٌَّة ، وُمَعصَّ بمبلبسه الداخل

كما ، وعلٌه آثار ِدماء بؤنحاء جسده إثر اإلعتداء علٌه ، من أعلى 

أبصر محمد البلتاجً حال قٌامه بَشد أزر وإعطاء تعلٌمات إلى بعض 

المنوط بهم ِحراسة قٌادات جماعة اإلخوان – أفراد أمن اإلعتصام 

بإعتبار أن ذلك اإلعتصام - الُمسلمٌن الُمتواجدٌن بُمحٌط اإلعتصام 

، من قبٌل ُمقاومة الحرب على اإلسبلم ولٌس َطَمعاًال فً منصب ِرباسً 

ة أذى من قَِبل أحد من  ض قٌادات اإلعتصام لَثمَّ وِحرصاًال على عدم تعرُّ

ات الُشرطة فً فض اإلعتصام أبصر ، الُمعتصمٌن  وحال نجاح قُوَّ

ة التً  ٌَّ ٌَّة واألعمال التخرٌب بوسابل اإلعبلم إحتراق مسِجد رابعة العدو

ٌَّة  ه فً الٌوم التالً إلى ، وقعت بُمحٌط مسِجد رابعة العدو َفَتوجَّ

ته  ٌَّن له إتبلؾ ُزجاج الثبلجات وواجهة الحانوت ، الحانوت خاصَّ فتب

ته  وكذا سِرقة إحدى الثبلجات وماكٌنة تصوٌر ومحتوٌات ، خاصَّ

ات ، الحانوت والثبلجات من بضابع  ٌَّ وأضاؾ أنه قد بلؽت قٌمة التلف

وألقى ، والبضابع محل السِرقة خمسة عشر ألؾ وثبلثمابة جنٌه 

بالمسبولٌة عن واقعتً السِرقة واإلتبلؾ على عاتق الُمشاركٌن فً 
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دٌن لهم كنوع من التعبٌر عن  ٌِّ اإلعتصام من اإلخوان الُمسلمٌن والُمإ

ات الُشرطة فً َفض إعتصامهم  كما أضاؾ أنه قد ، ؼضبهم إثر قُوَّ

تهم ، حضر إلٌه مجموعة منهم عقِب أحداث الَفض  ٌَّ وأقروا له بمسبول

عن واقعتً السرقة واإلتبلؾ بزعم إستخدامها إلسعاؾ المصابٌن من 

  .الُمعتصمٌن حال أحداث الَفض

 رمضان عبد الهادي محمود عامر          / كما شهد

ٌَّة على  لته سالفة الِذكر تعاقدت مع وزارة الداخل بؤن الشركة ُموكِّ

ة بتقاُطع شارع النصر  ٌَّ ٌَّة تركٌب كامٌرات أحد اإلشارات الضوب عمل

وبالفعل تم تركٌب تلك الكامٌرات قبل ، مع شارع ٌوسؾ عبَّاس 

ٌَّة بشهر  ٌَّن ، أحداث إعتصام رابعة العدو وعقِب فض اإلعتصام تب

أضاؾ أن و، إتبلؾ تلك الكامٌرات والبالػ قٌمتها ُربُعمابة ألؾ جنٌه 

لته توقَّفت بعد تمام التنفٌذ  ، أعمال التنفٌذ الُمسندة إلى الشِركة ُموكِّ

ٌَّة  وأضاؾ أن عدد الكامٌرات محل ، وقبل التسلٌم إلى وزارة الداخل

اسات ، اإلتبلؾ ثمانٌة كامٌرات  وهً كامٌرات إستِشعار كبدٌل للحسَّ

ٌَّة  ٌَّة وكامٌرات لتصوٌر الُمخالفات المرور وألقى بالمسبولٌة ، األرض

عن واقعة اإلتبلؾ على عاتق الُمشاركٌن فً اإلعتصام إلستشعاِرهم 

كاتهم  وهو ما ، ومن شؤنها ُمراقبتهم بها ، برصد تلك الكامٌرات لتحرُّ

لته  إثر إتبلؾ تلك الكامٌرات قبل ، ألحق الضرر الجسٌم بالشِركة ُموكِّ

ة  ٌَّ ومن ثم عدم حصول الشركة على ، موِعد التسلٌم إلى وزارة الداخل
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التً تجاوزت ثبلُثمابة - قٌمة تلك األعمال - ُمستحقَّاتها المالٌة 

 .وخمسون ألؾ جنٌه

  عبد السبلم عاطؾ عبد السبلم محمد           / كما شهد

ارة ُعهدته  ٌَّ بؤنه فً صباح ٌوم َفض اإلعتصام حال قٌادته للس

ة لنظافة وتجمٌل القاهرة والتً تحمل لوحات  المملوكة للهٌبة العامَّ

ٌّة رقم س ب ر  هاًال صوب ر قاِدماًال من كوبري أكتوب986معدن  ُمَتَوجِّ

ة الُمكلَّفٌن  ٌَّ ة الدور ٌّ ة النظافة الٌوم ٌَّ ٌَّة إلجراء عمل إشارة رابعة العدو

ات الُشرطة والُعتصمٌن ، بها  ، فوجا بوجود إشتباكات بٌن قُوَّ

ارة األمامً  ٌَّ ُملقى من – وفوجا بإرتطام َحَجراًال بُزجاج برابرٌز الس

والتً تزٌد ، مما نجم عنه َتَهشُّم ذلك البرابرٌز - ناحٌة الُمعتصمٌن 

ض ، قٌمته عن ستُّمابة جنٌه  فؽادر على الفور المكان خشٌة تعرُّ

ات  ٌَّ ارة ُعهدته إلى لمزٌد من التلف ٌَّ وأضاؾ أن الُمعتصمٌن قاموا ، الس

ارات المواطنٌن القادمة من كوبري أكتوبر صوب  ٌَّ برشق جمٌع س

ٌَّة  اراتهم، الُنُصب التِذكاري بكثافة وبعشواب ٌَّ . مما نجم عنه إتبلؾ س

 عمرو علً شرؾ الدٌن عبد المجٌد          /كما شهد

شهد بمضمون ما شهد به سالفه بشؤن بداٌة اإلعتصام وأنه ٌمتلك 

ٌَّة بجوار مسِجد  ي إلى ُمستشفى رابعة العدو ُكشك كابن بالَمَمر الُمإدِّ

ٌَّة  ه إلٌه صباح ٌوم َفض اإلعتصام إثر عد ، رابعة العدو وأنه لم ٌتوجَّ
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ة  ٌَّ ه إلٌه صبٌحة الٌوم التالً ألحداث ، إستقرار الحالة األمن وَتَوجَّ

ٌَّن له إتبلؾ الُكشك بالكاِمل وسِرقة ُمحتوٌاته من البضابع ، الَفض  تب

وأضاؾ أنه قد ، وكذا عدد أربع ثبلجات كانت ُمتواجدة بالقُرب منه 

ات بالُكشك حوالً إحدى وعشرون ألؾ جنٌه  ٌَّ ، بلػ إجمالً قٌمة التلف

وَشِهد ، وبلػ جمالً قٌمة المسروقات حوالً عشرون ألؾ جنٌه 

ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق  بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن تعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ الُمتمركزة خلؾ ، شخص

، الحواجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّن له من ِخبلل ُمخالطته لبعض الُمعتصمٌن  وخبلل فترة اإلعتصام تب

أن هناك بعض الُمعتصمٌن محل إقامتهم خارج ُمحافظة القاهرة تم 

حشدهم ُمستقِلٌن أتوبٌسات تابعة لمن قام بحشِدهم إلى داخل ُمحٌط 

تهم للحٌلولة دون ، اإلعتصام  ٌَّ وقام آخرٌن باإلحتفاظ بتحقٌق شخص

كما ، رؼم أن لدٌهم الرؼبة فً الُمؽادرة ، ُمؽادرتهم ُمحٌط اإلعتصام 

وفً الفترة ، أبصر خبلل فترة اإلعتصام حمل الُمعتصمٌن للشوم 

السابقة على أحداث الَفض أبصر إثنٌن من الُمعتصمٌن حاملٌن أسلحة 

ر إنتفاء ، بشكل ظاهر – فرد خرطوش محلً الَصنع – نارٌة  كما قرَّ

ِعلمه بشخص المسبول عن واقعتً السِرقة واإلتبلؾ لعدم تواجده 

 .على َمسَرح األحداث حال ُوقوعها

 مجدي محمد عمر البحٌري       / كما شهد 
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عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات الُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش من  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وخبلل فترة ، والمتارٌس التً أنشبوها على حدود أطراؾ اإلعتصام 

اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات 

ٌَّة  ٌُشٌر إلى كونهم ، والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، تابعٌن ألمن اإلعتصام  وعلى رأس ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ٌَّة َتُحض على ُمقاومة ، بعضهم ِخَوز  دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

ات الُشرطة حال قٌامها بفض إعتصامهم  بحسب أن ذلك األمر من ، قُوَّ

كما أبصر رفع العدٌد من أعبلم سوداء ، قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ن علٌها عبارة  وهً أعبلم " محمد رسوال هللا ، ال إله إال هللا " ُمدوَّ

ٌَّمات الكابن داخل ُمحٌط ، القاعدة  أعلى سارٌة العدٌد من الُمخ

ي مع النظام الحاكم ، اإلعتصام  وبقصد إهانة علم ، كنوع من اتحدِّ

ٌَّة  ٌَّة ِمصر العرب ة أٌام سافر ، ُجمهور وقبل أحداث َفض اإلعتصام بِعدَّ

وتابع ، إلى بلدته خارج ُمحاَفظة القاهرة ِرفقة باقً أفراد أُسرته 

اًال بشؤن ، أحداث الَفض عبر وسابل اإلعبلم  ٌَّ وأبلؽه أحد أقاربه هاتف
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ٌَّة رقم ص أ ي  ته والتً تحمل لوحات معدن ارة خاصَّ ٌَّ واقعة إتبلؾ الس

ه إلى  ، 1998 مصر ماركة متسوبٌشً النسر مودٌل 546 َفَتوجَّ

ارات بالقُرب من ِعمارات رابعة  ٌَّ مكان تواجدها بساحة إنتظار س

لت فً إختراق ، اإلستثماري  ات والتً تمثَّ ٌَّ فؤلفى بها العدٌد من التلف

ارة من الجانب األٌمن  ٌَّ وتحطٌم ، عدد إثنٌن طلق ناري لِجسم الس

تمزٌق عدد إثنٌن إطار خاص بها وتطبٌق سقفها والكابوت ، ُزجاجها 

ل فوق األرضً ، والصاج وحال ُدلوفه بمسكنه الكابن بالطابق األوَّ

ألفى – ُبرج البِنداري – بِجوار العقار تحت اإلنشاء بشارع الطٌران 

ٌَّة ال ٌعلم نوعها أو عٌاره  وكذا عدد كبٌر ، عدد من فوارغ طلقات نار

تُدل على إطبلق أعٌرة ، من البلً ُمختلِؾ األحجام بُشرفة مسكنه 

ٌَّة من أعلى العقار تحت اإلنشاء سالؾ الِذكر  ر إنتفاء ، نار كما قرَّ

ته لعدم تواجده  ارة خاصَّ ٌَّ ِعلمه بشخص المسبول عن واقعة إتبلؾ الس

 .على َمسَرح األحداث حال ُوقوعها

ٌُسري             /ت كما شهد  هبة هللا وجدي محمد 

وأضافت أنه ِخبلل فترة اإلعتصام كانت وباقً ، بمضمون ما أبلؽت به 

ضوا لئلٌذاء من قَِبل الُمعتصمٌن من خبلل  جٌرة العقار سكنها ٌتعرُّ

منعهم من الخروج لُشرفات مساكنهم التً تُطل على الحدابق التً 

كما إعتادوا ؼلق ، إثر إقامتهم بها حال إعتصامهم ، بُمحٌط اإلعتصام 

كما أنهم ، للحٌلولة دون خروجهم منه ، العقار سكنهم بالجنازٌر 
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ارة المملوكة لشقٌقها  ٌَّ أحمد وجدي / قاموا بمنعها من تحرٌك الس

ٌُسري  ٌَّة رقم ر ع ، محمد   ماركة 2984والتً تحمل لوحات معدن

،   بعٌداًال عن ُمحٌط اإلعتصام ُعنوةًال 1997فولكس واِجن بولو مودٌل 

والُمَسلَّمة إلٌها من شقٌقها على سبٌل األمانة نظراًال لسفره خارج 

ماتهم ، الببلد  ٌَّ كما أبصرت بعض ، إذ قاموا بإستؽبللها َتِكؤةًال وَسَنداًال لُمخ

والبعض " بناِدق " الُمعتصمٌن حال قٌامهم حاملٌن أسلحة نارٌه 

وبتارٌخ َفض ، اآلخر حامل ُمسدسات ظاهرة من بنطال كلًال منهم 

ارة شقٌقها  ٌَّ ض س اًال جٌرتها بالعقار سكنها تعرُّ ٌَّ اإلعتصام أبلؽها هاتف

ٌَّة بشؤن ، سالؾ الِذكر لئلحراق من قَِبل الُمعتصمٌن  وألقت بالمسبول

واقعتً اإلتبلؾ والسِرقة على عاتق الُمشاركٌن فً اإلعتصام من 

ٌن واألولتراس وجماعة  ٌَّ  6اإلخوان الُمسلمٌن وؼٌرهم من السلف

ارات ، إبرٌل  ٌَّ وكان ذلك عمداًال إذ قاموا بإضرام النٌران بكافَّة الس

ارة سالفة الِذكر ٌَّ  .الُمتواجدة بساحة اإلنتظار الُمتواِجد بها الس

 إٌهاب محمد حسن عفٌفً        / كما شهد 

له المجنً علٌه صبلح حسن محمد عوض بصفته ربٌس  ر ُمَوكِّ بتضرُّ

ن  مجلس إدارة شركة جرٌنكو للُمقاوالت سالؾ الِذكر إثر عدم تمكُّ

العاملٌن بالشِركة سالفة الِذكر من ُممارسهم أعمالهم بشكل طبٌعً 

د علٌها ِخبلل فترة اإلعتصام  مما ألحق ضرراًال مادي ، ولصعوبة التردُّ

وحال أحداث فض اإلعتصام تم إتبلؾ بالُزجاج ، جسٌم بالشِركة 



264 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ة للشِركة إثر إختراق  ٌَّ الخارجً للشركة وكذا إتبلؾ البلفتة الخارج

ٌَّة لهما أثناء الَفض  ٌَّة بشؤن تلك ، لطلقات النار وألقى بالمسبول

ات على عاتق الُمعتصمٌن من اإلخوان  ٌَّ ٌَّة والتلف الخسابر الماد

 .الُمسلمٌن 

 أمانً جرجس واِصؾ بشاي       /كما شهدت

عتصام وما طرأ اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌها بشؤن بداٌة نشؤة  

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30من َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضها ، رابعة العدو وتعرُّ

اًال بمعرفة أحد  ٌَّ تها وتفتٌشها ذات ٌَّ لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

نة من الُمعتصمٌن  دات التابِعة للِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌِّ الفتٌات أو الس

ٌن  ٌِّ ٌَّة والمتارٌس التً ، المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وكما نشبت العدٌد ، أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة  دان رابعة العدو ٌْ من الِخبلفات بٌن بعض األهالً قاطنً ُمحٌط م

وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام أمام مداِخل العقارات 

ات وبالحدابق  وخبلل فترة اإلعتصام أبصرت قٌام بعض ، وبالممرَّ

ٌَّة  حال قٌامهم ، الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حاملٌن ، بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم  دٌن ِهتافات وأناشٌد ، وعلى رأسهم ِخَوز ، بؤٌدٌهم ِعِص ُمردِّ
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ة  ات الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ حماِس

بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً ، جهة تبؽً َفض إعتصامهم 

وِخبلل فترة اإلعتصام أبصرت من ِخبلل نافِذة ُسلَّم العقار ، سبٌل هللا 

ٌَّة  ٌَّة كبٌرة من األسلِحة الناِر سات " محل سكنها  كِم " بناِدق ، ُمَسدَّ

أعلى سطح مدرسة عبد العزٌز جاوٌش الكابنة بِجوار العقار محل 

، وكان ذلك عقِب قٌام الُمعتصمٌن بإحتبلل تِلك المدرسة ، سكنها 

وحال أحداث َفض اإلعتصام تناهى إلى سمعها َدِوْي إطبلق أعٌِرة 

ٌَّة  وأبصرت تصاُعد أدخنة قنابِل الؽاز الُمسٌل للدموع وكذا أدخنة ، ناِر

ارات  ٌَّ حال إطبللها من نافِذة ، سوداء ناتِجة عن إحتراق إطارات الس

ها بالجراج  ارة خاصتَّ ٌَّ ُسلَّم العقار محل سكنِها لئلطِمبنان على الس

أبصرت ما ٌربو على خمسٌن شخص من الُمعتصمٌن ، أسفل العقار 

ٌَّة  ارات األهالً بذلك الجراج حاملٌن أسلِحة ناِر ٌَّ سٌن َخلؾ س " ُمَتمَترِّ

ات الُشرطة " بناِدق  ٌَّة منها َصْوب قُوَّ وٌقومون بإطبلق اإلعٌِرة الناِر

ٌَّة  ، الُمتواِجدة بالقُرب من مدرسة عبد العزٌز جاوٌش بكثافة وبعشوابِ

وحٌنبٍذ أبصرت أحد ، بقصد قتلهم للحٌلولة دون َفض إعتصامهم 

الُمعتصمٌن ٌصعد درج ُسلَّم العقار محل سكنها حاِمبلًال ُصندوق ِمٌاه 

ة  ٌَّ ُزجاجات تحتوي على – ٌحتوي على ُزجاجات مولوتوؾ ، ؼاز

هتهم شرٌط ِطبًَّ وقِطعة من  سابِل أصفر اللون ملفوؾ حول فُوَّ

ات الُشرطة - القُماش  ِجهاًال به إلى سطح العقار بقصد إلقابها على قُوَّ ُمتَّ
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اراتهم  ٌَّ إال ، لقتلهم وكذا إضرام النٌران بممتلكات قاِطنً الِمنطقة وس

وإثر ، والذ بالفِرار منهم ، أن قاطنً العقار حالوا دون تحقٌق ؼاٌته 

إنتشار رابحة الؽاز الُمسٌل للدموع بالمكان طلبت من نجلها وضع 

ب رابحة الؽاز  قَِطع من القُماش الُمَبلَّل على أطراؾ النوافِذ لمنع تَسرُّ

ه من إحدى النوافِذ وُمحاولته ، إلى داخل الشقَّة سكنها  وحال ُدُنوِّ

وضع قِطعة من القُماش فوجا بإختراق ِعٌار ناري لتِلك النافِذة أسفل 

ن من الوقوؾ على شخص ُمطلِق ذلك العٌار الناري ، ِذراعه  ولم تتمكَّ

فقاموا باإلبتعاد ، وأضافت أن ُمطلِق ذلك العٌار كان ٌقصد قتل نجلها ، 

وحٌنبٍذ إستنجد بها شاب كان فً ، فوراًال عن جمٌع نوافِذ الشقَّة سكنها 

وطلب منها الدلوؾ بالشقَّة سكنها لحٌن هدوء ، حالة إعٌاء شدٌدة 

ٌَّة والذي كاد أن ، األوضاع  فسمحت له بالُدخول ُمراعاة لحالته الِصحِّ

وأبلؽها بؤنه كان قضى تِلك اللٌلة بُمحٌط اإلعتصام ، ٌُفاِرق الحٌاة 

ؾ على أحد الُمعتصمٌن  وحال أحداث الفض وسماعه ُمناشدات ، وتعرَّ

ه ومن  ة للُمعتصمٌن على ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام توجَّ ٌَّ وزارة الداخل

إال أنه فوجا بآخرٌن َخلؾ ، بِرفقته للخروج من ناِحٌة طٌبة مول 

ٌُؽاِدر  ٌَّة ِصْوب من  حواِجز الُمعتصمٌن ٌقومون بإطبلق أعٌرة ناِر

مما نجم عنه إصابة من بِرفقته بطلق ، ُمحٌط اإلعتصام من الخلؾ 

فعاد أدراِجه عدواًال داِخل ، والذي أودى بحٌاته ، ناري بالظهر 

ونظراًال لكثافة ، اإلعتصام بطرٌق النصر َصْوب الُنُصب التِذكراي 
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فدلؾ بالعقار سكنها لئلحتماء من تِلك ، رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع 

ارة ِملك زوجها ، الرابِحة  ٌَّ هت للس / وعقِب إستقرار الوضع توجَّ

ا رقم ود أ  والتً  ، 1984 ماركة الدا مودٌل 716/ ألفنس صبحً َحنَّ

ٌَّة لِجسم ، كانت أسفل العقار سكنها  ة طلقات ناِر ٌَّن لها إختراق ِعدَّ فتب

ارة  ٌَّ وألقت ، والتً بلؽت قٌمتها حوالً تسُعمابة ُجنٌه ، الس

ات على عاتق العناِصر الُمَسلَّحة من  ٌَّ ٌَّة عن تِلك التلف بالمسبولِ

ارات األهالً حال قٌاِمهم بإطبلق  ٌَّ سوا خلؾ س الُمعتصمٌن الذٌن َتَترَّ

ات الُشرطة أثناء الَفض  ٌَّة َصْوب قُوَّ وأضافت أنها لم ، األعٌِرة الناِر

ة بالقُرب من قِسم  ٌَّ َتقُم باإلببلغ عن الواقِعة لعدم إستقرار الحالة األمن

ل آنذاك  ولعدم إتِّصال ِعلمها ببٌانات المسبول ، ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ

ات  ٌَّ  .فإستشعرت عدم جدوى ببلؼها، عن تِلك التلف

 محمد فوزي علً أسامة            /كما شهد

ضه ، عتصام إلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ا وتعرُّ

اًال بمعرفة لِجان  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ ، التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود  الحواِجز الخرسان

وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً ، أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة -  دان رابعة العدو ٌْ وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم - قاطنً ُمحٌط م

ات وبالحدابق  ، بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط اإلعتصام وبالممرَّ
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وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء الحاجة واإلستِحمام  على نحو 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض ، ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

ٌَّة  حال قٌامهم ، الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حاملٌن ، بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم  دٌن ِهتافات وأناشٌد ، وعلى رأسهم ِخَوز ، بؤٌدٌهم ِعِص ُمردِّ

ة  ات الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ حماِس

بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً ، جهة تبؽً َفض إعتصامهم 

وأنه أثناء أحداث الَفض ، وبقصد إرهاب أهالً المنطقة ، سبٌل هللا 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال  ٌَّ بالصباح الباِكر تناهى إلى سمعه صوت س

اًال دون  ٌَّ قٌامهم بُمناَشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

ٌَّة بإؼبلق النوافِذ ، ُمقاومة  بالتنبٌه على أهالً منطقة رابعة العدو

، وأضاؾ أنَّه إسَتَرق النصر من َخلؾ نافِذة مسكنه ، والُشُرفات 

وحٌنبٍذ أبصر أسفل العقار سكنه مجموعة كبٌرة من الُمعتصمٌن 

ٌَّة  سات – حاملٌن بؤٌدٌهم  أسلِحة ناِر وٌقومون بإستِخدامها – ُمسدَّ

ات الُشرطة الُمتواِجدة بالقُرب من  ة قَِبل قُوَّ ٌَّ فً إطبلق األعٌِرة الناِر

كما أبصر مجموعة من الُمعتصمٌن حال ، مدرسة عبد العزٌز جاوٌش 

ارات األهالً لتعبِؤة ُزجاجات المولوتوؾ  ٌَّ قٌاِمهم بسرقة الوقود من س

ات الُشرطة بها   وذلك عقِب َكْسر ِؼطاء ، التً ٌقومون َرْشق قُوَّ

ارات  ٌَّ ان وقود تِلك الس كما أبصر مجموعة من الُمعتصمٌن حال ، َخزَّ
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ات الُشرطة  ة قَِبل قُوَّ ٌَّ وَعَزى َقْصد ، قٌاِمهم بإستِعمال النِبال الحدٌد

ات الُشرطة القابمة على َفض  سالفً الِذكر إلى قتل وإحداث إصابة قُوَّ

تها فً َفض اإلعتصام  .اإلعتصام للحٌلولة دون نجاحها فً ُمِهمَّ

 عاِدل محمد عثمان الوردانً   /كما شهد 

ض ، عتصام إلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ا وتعرُّ

اًال  ٌَّ تهم وتفتٌشهم ذات ٌَّ أهالً المنطقة لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة ، بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على  خلؾ الحواِجز الخرسان

ض للتفتٌش الذاتً إستثناءًال ، حدود أطراؾ اإلعتصام  وأنه كان ال ٌتعرَّ

وأضاؾ أنه نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً ، لِكَبر ِسنِّه 

ٌَّة -  دان رابعة العدو ٌْ وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم - قاطنً ُمحٌط م

ات وبالحدابق  ، بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط اإلعتصام وبالممرَّ

وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء الحاجة واإلستِحمام على نحو 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض ، ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

ٌَّة  حال قٌامهم ، الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حاملٌن ، بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم  دٌن ِهتافات وأناشٌد ، وعلى رأسهم ِخَوز ، بؤٌدٌهم ِعِص ُمردِّ

ة  ات الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ حماِس

بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً ، جهة تبؽً َفض إعتصامهم 
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وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر ما ٌقُرب من عشرٌن شخص ، سبٌل هللا 

ٌَّة  بناِدق آلً " من الُمعتصمٌن حال قٌاِمهم بدفن بعض األسلِحة اآللِ

وذلك ، بالحدٌقة أسفل العقار سكنه " وفَِرد خرطوس ، وخرطوش 

ٌَّة  ومواراتها ، عن طرٌق وضع تِلك األسلِحة داِخل حقابِب ببلستٌِك

، بالُتراب ووضع كرتون أو قطعة من الفرش علٌها والنوم فوقها 

ات الُشرطة أو الجٌش حال  وذلك بقصد إستِخدامها حال ُمقاومتهم لقُوَّ

كما أبصر ثبلث حاالت إعتداء على أشخاص داِخل ، َفض اإلعتصام 

ًْ الُمَثبَّت بها بعض المسامٌر بقصد قتلهم  ، ُمحٌط اإلعتصام بالِعِص

وأنه أبصر المجنً علٌهم ٌنزفون الِدماء من جمٌع أنحاء جسدهم 

ة العقار ، أثناء اإلعتداء علٌهم حتى فُقدان وعٌهم  ٌَّ وٌتم سحلهم ناِح

وأضاؾ أنه تبلحظ له ِخبلل فترة اإلعتصام أن ،  طرٌق النصر 13رقم 

بعض الُمعتصمٌن كانوا ٌقٌمون شعابر الصبلة فً مجموعات ولكن 

ٌَّة للصبلة - فً إتجاهات ُمختلِفة  ُمرتدٌن - بِخبلؾ القِْبلة الَشْرِع

وذلك على الَرؼم من قُرب المسافة فٌما بٌنهم ، أحذٌتهم على األسفلت 

ة للعقار ،  ٌَّ كما أقام الُمعتصمٌن مكان لطهً األطِعمة بالحدٌقة الَخلفِ

ٌُرَسل إلٌه الذبابح من المواشً والجمال ، محل سكنه  وٌتِم ، وكان 

ٌَّة على الُمعتصمٌن  مابة جنٌه – توزٌع األطِعمة وبعض المبالِػ النقِد

ن بها أسمابِهم – لُكل ُمعتِصم  على أن ٌقوم ُكل ، فً ضوء ُكشوؾ ُمَدوَّ

ُمعتِصم بالتوقٌع أو بوضع بصمته على ذلك الكشؾ حال إستبلمه ذلك 



271 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

، وذلك بقصد حشد الُمعتصمٌن وعدم ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام ، المبلػ 

وتحفٌز الُمعتصمٌن على دعوة ذوٌهم للُمشاركة فً اإلعتصام لزٌادة 

وأنه أثناء أحداث الَفض بالصباح الباِكر تناهى إلى ، عدد الُمعتصمٌن 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامهم بُمناَشدة  ٌَّ سمعه صوت س

اًال دون ُمقاومة  ٌَّ بالتنبٌه على ، الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

ٌَّة بإؼبلق النوافِذ والُشُرفات  وأضاؾ أنَّه ، أهالً منطقة رابعة العدو

وحٌنبٍذ أبصر أسفل العقار ، إسَتَرق النصر من َخلؾ نافِذة مسكنه 

ٌَّة  – سكنه مجموعة كبٌرة من الُمعتصمٌن حاملٌن بؤٌدٌهم  أسلِحة ناِر

وٌقومون بإستِخدامها فً - اآللً والخرطوش السابِق دفنها بمعرفتهم 

ات الُشرطة القابمة على َفض اإلعتصام  ة قَِبل قُوَّ ٌَّ إطبلق األعٌِرة الناِر

تهم فً ،  بقصد قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلولة دون نجاحهم فً ُمِهمَّ

ٌَّة َصْوب من ٌدنوا ، َفض اإلعتصام  كما قاموا بإطبلق األعٌِرة الناِر

من نافِذة أو ُشرفة مسكنه من أهالً المنِطقة للحٌلولة دون ُمشاهدتهم 

كما أبصر مجموعة من الُمعتصمٌن حال ، ما ٌقومون به أو تصوٌرهم 

ارات األهالً لتعبِؤة ُزجاجات المولوتوؾ  ٌَّ قٌاِمهم بسرقة الوقود من س

ات الُشرطة بها  ارات ، التً ٌقومون بَرْشق قُوَّ ٌَّ وكذا كسر ُزجاج س

ومن َثم ، األهالً وإلقاء ُزجاجات المولوتوؾ الُمشَتِعلة بداخلها 

ارات األهالً عمداًال  ٌَّ كنوع من اإلنتقام منهم ، إضرام النٌران بس

كما أبصر قٌام أربعة من الُمعتصمٌن ، لرفضهم بقاء إعتصامهم 
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بؤن ٌقوم إثنان ، بإضرام النٌران بِخٌام الُمعتصمٌن بطرٌق النصر 

بٌنما ٌقوم الثالث بسكب ، منهم بوضع األخشاب فوق بعضها البعض 

بٌنما ٌقوم الرابِع بإٌصال النار بهم بما ، الوقود على تلك األخشاب 

ده من ُشعلة من الخشب  ٌَ فتندلِع النٌران بالِخٌام الحادٌة تِلْو ، ٌحِمله ب

كما أبصر مجموعة من الُمعتصمٌن حاِملٌن ، األُخرى إلتصالهم ببعض 

ٌَّة ، بؤٌدٌهم  جراِكن ُمْمتلِبة بالوقود  والبعض اآلخر حاِمل ُشَعل خشبِ

ٌَّة ، ُمشَتِعلة من أحد أطرافها  ، ودلفوا بداِخل مسِجد رابعة الَعَدِو

وقاموا بسكب الوقود بكافَّة أرجاء المسِجد من الداِخل وإٌصال النار 

وحٌنبٍذ أبصر تطاٌر اللفحات ، بها بما ٌحمله بعضهم من ُشَعل َمْشَتِعلة 

ٌَّة من داِخل المسِجد إلى خاِرجه عبر نوافِذه والباب الخاص به  ، الناِر

ن من الوقوؾ على كون سالِفً الِذكر من الُمعتصمٌن  ه َتَمكَّ وأضاؾ أنَّ

ات الُشرطة ، من مبلبسهم وأنهم كانوا ُمْلتحٌن  باإلضافة إلى أن قُوَّ

ة رابعة وُمحٌط  القابِمة على َفض اإلعتصام لم تُكن قد بلؽت َمنصَّ

مسِجد رابعة بعد آنذاك حال إضرام النٌران به وبِخٌام الُمعتصمٌن 

وأنه فً ذات ، بطرٌق النصر الكابنة بالقُرب من العقار محل سكنه 

ن مجموعة من الُمعتصمٌن من إقتحام باب العقار محل سكنه  الٌوم تمكَّ

ٌَّة بذلك ، بطرٌق الكسر من الخاِرج   كما إقتحموا بعض لَوَحدات السكن

ٌَة ضبطهم  العقار وإحتموا فٌها من رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع وَخْش

وظلوا قابعٌن بها لٌبلًال ثم ؼادروها فً الصباح الباِكر من الٌوم ، 
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ٌَّة أسفل العقار  التالً على أحداث الَفض حال إستقرار األوضاع األمنِ

ٌَّة ، سكنه  وعقِب ذلك تبلحظ له آثار ِدماء ؼزٌرة بتِلك الوحدات الَسَكنِ

مما ٌُدل على أن من بٌن من إقتحموا ، على ُسلَّم العقار محل سكنه 

كما عثروا على العدٌد من فواِرغ طلقات ، تِلك الوحدات كان ُمصاباًال 

ٌَّة  مما ٌُدل على إطبلق األعٌرة ،الخرطوش ببعض الوحدات الَسَكنِ

ات الُشرطة القابمة عل ٌَّة على قُوَّ  َفض اإلعتصام عبر نوافِذ تِلك ىالناِر

 .الوحدات

ٌِّد ربٌع قندٌل مبروك            / كما شهد   الس

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

ٌَّة  اًال وكافَّة ُمَتَعلِّقاته الشخِص ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة ، بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على  خلؾ الحواجز الخرسان

وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض ، حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة وبعض الُمعتصمٌن إثر  دان رابعة العدو ٌْ األهالً قاطنً ُمحٌط م

ات وبالحدابق  قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام أمام مداِخل العقارات وبالممرَّ

، وإقامتهم بها إقامة كاِملة على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 
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وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، وعلى رأسهم ِخَوز  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بقصد بعث ، الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على الِجهاد فً سبٌل هللا 

بحسب أنَّهم على أتم اإلستعداد ، اإلطِمبنان فً ُنفوس الُمعتصمٌن 

ات الُشرطة أو الجٌش حال َفض اإلعتصام  ، لمواجهة وُمقاومة قُوَّ

د علٌه أحد األشخاص إلحتساء  وِخبلل فترة اإلعتصام كان ٌتَردَّ

ُثمَّ نما إلى ِعلمه عن طرٌق أحد الُمعتصمٌن أن ذلك ، مشروب الشاي 

الشخص عثروا على ُجثمانه على أطراؾ اإلعتصام من ناِحٌة التؤمٌن 

ٌَّة  ً وعلٌه آثار تعذٌب َبَدنِ كما أنه تناهى إلى سمعه رؼبة أحد ، الِصحِّ

- بؤحد الِخٌام الكابِنة بالقُرب من العقار محل ِحراسته - الُمعتصمٌن 

مة ، فً ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام لمرض نجلته  ٌْ وحاول من بِرفقته بالَخ

فقاموا بإببلغ المسبولٌن باإلعتصام بما ، إثناءه عن ذلك دون جدوى 

ي ، وبالفِعل حضر أمن اإلعتصام إلٌه ، إعتزم القٌام به  وقاموا بالتعدِّ

ة رابعة  ولم ، علٌه بالسب وإقتادوه ُعنوة من مبلبسه نحو َمَنصَّ

وأنه فً اللٌلة السابِقة على ، ٌُبِصره بُمحٌط اإلعتصام عقِب ذلك 

أحداث الَفض تبلحظ له هروب أعداد كبٌرة من الُمعتصمٌن من ُمحٌط 

ن من الوقوؾ على ذلِك لتركهم كافَّة ، اإلعتصام  وأضاؾ أنه تَمكَّ
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ٌَّة داِخل الخٌام  حتى ٌتِِسنَّى لهم الخروج من لِجان ، ُمَتعلّقاَتهم الشخِص

وحال أحداث َفض ، التفتٌش على حدود اإلعتصام دون إعتراض منهم 

اإلعتصام إقتحم بعض الُمعتصمٌن باب العقار محل ِحراسته بطرٌق 

بقصد اإلحتماء داِخل ، الكسر من الخاِرج بإستِخدام إسطوانة ؼاز 

كما قاموا بإقتِحام عدد ثبلث ، العقار من رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع 

ة ثًالم ؼادروها َعقِب ُهدوء األوضاع  ٌَّ وأضاؾ أنه حال ، وحدات َسَكنِ

أحداث الَفض أبصر عبر نافِذة ُسلَّم الطابِق السابع بالعقار محل 

ٌُلقً بها ، ِحراسته أحد األشخاص ٌقوم بإشعال ُزجاجات مولوتوؾ  و

ارات األهالً الُمتواجدة بجراج العقار محل ِحراسته بقصد  ٌَّ أسفل س

كما أنه قام بضبط شاب فً ، إضرام النٌران بها وإلتبلفها عمداًال 

ٌَّة  منتصؾ الِعقد الثانً من الُعمر بحوزته ُصندوق مشروبات ؼاِز

وٌقوم بإشعال ُزجاجات المولوتوؾ ، ُممتلا بُزجاجات المولوتوؾ 

ٌُلقً بها عبر نافِذة ُسلَّم العقار محل ِحراسته الُمِطل على طرٌق  و

ؾ وأنزله ُعنوة من ُسلَّم العقار ، النصر  ، فقام بمنعه من ذلك التصرِّ

وعقِب ُمؽادرة من إقتحموا العقار حال أحداث الَفض قام ومن بِرفقته 

من حارسً ذات العقار محل ِحراسته بؤعمال النظافة للعقار وحٌنبٍذ 

ٌَّة محل  تبلحظ له أثار دماء ؼزٌرة بُسلَّم العقار والوحدات الَسَكنِ

ُمَعلِّبلًال ذلك بوجود ُمصابٌن بِرفقة من قاموا بإقتحام العقار ، اإلقتحام 

وأضاؾ أنه حال قٌامه بؤعمال النظافة بُمحٌط العقار محل ، آنذاك 
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ِحراسته عُثر على حقٌبة ِجلد بداِخلها فرد خرطوش وعددد ثبلثة 

ن  ٌْ فقام بؤخذ ، والعشرون طلقة خرطوش ُمتلِفة األوان وُمصحف

ن ووضع الفرد الخرطوش والطلقات بُجوال وألقى بهم بمكان  ٌْ الُمْصحف

 .إلقاء القمامة

 محمد مدبولً مسعود علً   /كما شهد

      عتصام وما طرأاإلداٌة نشؤة ـأن بـابقٌه بشـه سـِهد بـبمضمون ما شَ 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30من َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

دان  ٌْ وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً قاطنً ُمحٌط م

ٌَّة وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام أمام  رابعة العدو

ات وبالحدابق  وخبلل فترة اإلعتصام أبصر ، مداِخل العقارات وبالممرَّ

ٌَّة  ، قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن  داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُمَسلَّحة والُشرطة  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ
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ة جهة تبؽً َفض إعتصامهم  بحسب أن ذلك ، وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ

وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام ، األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

اط الُشرطة  نما إلى ِعلمه عن ، بعض الُمعتصمٌن بإحتجاز أحد ُضبَّ

ٌُدعى كرٌم من قاطنً مساِكن التوفٌق  وأنه ، طرٌق الجٌرة أنه 

مارسوا علٌه التعذٌب البدنً عن طرٌق اإلعتداء علٌه بالضرب 

ًْ والشوم  وأن قاطنً مساِكن ، بإستِخدام المواسٌر الحدٌد والِعِص

و إشترطوا لتسلٌمهم أن ٌتم ،التوفٌق إحتجزوا ثبلثة من الُمعتصمٌن 

ة التباُدل فٌما ، تسلٌم المجنً علٌه سالؾ الِذكر  ٌَّ وأنه تم بالفِعل عمل

ارات ، بٌنهم  ٌَّ وأنه بتارٌخ فض اإلعتصام تناهى إلى سمعه صوت س

ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامهم بُمنشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط 

د لهم  اًال عبر الَمَمر اآلمن الُمَحدَّ ٌَّ ، - عبر طرٌق النصر – اإلعتصام ِسلم

وأنه بالفِعل أبصر أعداداًال كبٌرة من الُمعتصمٌن حال قٌامهم بُمؽادرة 

وبعد مرور ما ، ُمحٌط اإلعتصام حاملٌن أمتعتهم عبر الَمَمر اآلمن 

ع بعض الُمعتصمٌن َخْلؾ الحرِجز  ٌقُرب من نِصؾ ساعة َتَجمَّ

وقاموا رشق ، والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق 

ات الُشرطة بالِحجارة وزجاجات المولوتوؾ  وحٌنبٍذ تناهى إلى ، قُوَّ

ٌَّة دون وقوفه على مصدرها  وقامت ، سمعه ُدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

ات الُشرطة بإطبلق قنابل الؽاز الُمسٌل للدموع بكثافة  فقام ، قُوَّ

وحٌنبٍذ أبصر ، باإلختباء بجراج كابِن بالقُرب من الُكْشك الخاص به 
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دات قاموا ، ثبلثة ِرجال حاملٌن ثبلث بناِدق آلً  ٌِّ وبِرفقتهم أربع س

بإقتحام ُؼرفة صاحب محطة وقود موبٌل بالكابنة بتقاُطع ٌوسؾ 

ٌَّة ، عبَّاس مع طرٌق النصر  اآللً " وقام الِرجال بإطبلق األعٌرة الناِر

ات الُشرطة ُمباشرةًال بقصد قتلهم "  للحٌلولة دون نجاحهم ، َصْوب قُوَّ

فقام الُشرطة بالتعاُمل معه والقوا حتفهم جمٌعاًال ، فً َفض اإلعتصام 

ات الُشرطة حتى  ٌَّة َصْوب قُوَّ ٌُطلِق األعٌِرة الناِر عدا أحدهم الذي َظلَّ 

ٌَّة من مكان وجوده  ُثم توقَّؾ تباُدل إطبلق ، إقتربت طابرة مروح

ٌَّن ، النٌران عقب وفاة ذلك األخٌر  ته تب وحال عودته إلى الُكْشك خاصَّ

ٌَّة له ولما بداِخله من بضابع وثبلجات  له إختراق بعض الطلقات الناِر

ات ما ٌقُرب من خمسة عشر ألؾ جنٌه ،  ٌَّ وأضاؾ ، وبلؽت قٌمة التلف

ات لعدم تواجده  ٌَّ ن من الوقوؾ على المسبول عن تِلك التلف أنه لم ٌتمكَّ

والتً وقعت حال وقوع اإلشتباك ، بالقُرب من الُكْشك حال حدوثها 

ات الُشرطة القابمة على  بٌن العناِصر الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن وقُوَّ

ه لم ٌقُم باإلببلغ فً حٌنه إثر إنتفاء ِعلمه ، َفض اإلعتصام  وأضاؾ أنَّ

ٌَّة ، ببٌانات من قاموا بإرتكاب الواقعة  ولعدم إستقرار الحالة األمن

ل   .بالقُرب من قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ

 حمادة ُعثمان محمود قُطب / كما شهد 

            عتصام وما طرأاإلأن بداٌة نشؤة ـه سابقٌه بشـِهد بـا شَ ـون مـبمضم



279 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30من َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

دان  ٌْ وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً قاطنً ُمحٌط م

ٌَّة وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام أمام  رابعة العدو

ات وبالحدابق  وخبلل فترة اإلعتصام أبصر ، مداِخل العقارات وبالممرَّ

ٌَّة  ، قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن  داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُمَسلَّحة والُشرطة  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

ة جهة تبؽً َفض إعتصامهم  بحسب أن ذلك ، وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ

وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر ، األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

دة ُتدعى  ٌِّ ٌَّة بٌن أحد الُمعتصمٌن وس بابِعة – أم حماصة / ُمشادة كبلِم

رت الُمشادة إلى تباُدل سباب فٌما بٌنهما – خضروات بالسوق  ، وَتَطوَّ

ع علٌها مجموعة من الُمعتصمٌن  وقاموا بإلقاء ما تقوم ، فتَجمَّ

وا علٌها وعلى نجلها ، بعرضه من ُخضروات أرضاًال  حماصة – وتعدُّ
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ًْ ومواسٌر الحدٌد – هانً – وعلى نجل شقٌقتها –  ، بالضرب بالِعِص

ٌَّة  ة رابعة العدِو ثم شاهدهم َعقِب ذلك ، وإقتادوهم ُعْنوةًال ِصْوب منصَّ

دة إثر ما وقع علٌهم من إعتداء  ثم قاموا ، تبدوا علٌهم إصابات ُمَتَعدِّ

ة  وأضاؾ ، أم حماصة خاِرج ُمحٌط اإلعتصام ُعْنوةًال / بإخراج  المدُعوَّ

أنه أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بحمل أحدهم وإخراجه من داِخل 

مدرسة عبد العزٌز جاوٌش إثر إصابته بطلق ناري بالرأس حال قٌامه 

، بالوضوء بدورات الِمٌاه التً تم بنابها بفناء المدرسة سالِفة الِذكر 

ات الُمَسلَّحة من أعلى  زاِعمٌن أن األخٌر قد تم قنصه بمعرفة القُوَّ

، وأضاؾ أن ذلك الزعم قد جاء على ِخبلؾ الحقٌقة ، فُنُدق النصر 

إستناداًال إلى أن مباِن المدرسة تحول بإرتفاعها عن قنص أحدا 

كما أبصر ِخبلل ، األشخاص المتواجٌن بفنابها من أعلى فُنُدق النصر 

فترة اإلعتصام حمل بعض الُمعتصمٌن للبناِدق اآللً وفَِرد الخرطوش 

ٌَّة  كما أبصر داِخل الِخٌام ُزجاجات المولوتوؾ داِخل ، والنِبال الحدٌد

والمواسٌر التً ٌتِم إستِخدامها ، صنادٌق بؤعداد كبٌر ٌصُعب حصرها 

ٌَّة     "الَكبَّاس"   فً إطبلق األِعٌرة الناِر

 أشرؾ جرجس واِصؾ     / كما شهد 

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ
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ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، وعلى رأسهم ِخَوز  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب أن ذلك األمر من ، الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومتهم 

وحال أحداث َفض اإلعتصام أبصر إشتِعال ، قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ارات األهالً الكابِنة بالجراج الُملَحق بالعقار  ٌَّ النٌران بالعدٌد من س

ارة المملوكة له ، محل سكنه  ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّن له ُحدوث تلف والتً ، كما تب

ٌَّة رقم د ن ي  لت  ، 128 مودٌل 512تحمل لوحات معدنِ والتً تمثَّ

ارة  ٌَّ ٌَّة لِجسم الس وكذا تهشُّم ُزجاج ، فً إختراق بعض الطلقات الناِر

ارة الكاِمل  ٌَّ ن من الوقوؾ على المسبول عن ، الس وأضاؾ أنه لم ٌتمكَّ

ارة حال حدوثها  ٌَّ ات لعدم تواجده بالقُرب من الس ٌَّ وأضاؾ ، تِلك التلف

ه لم ٌقُم باإلببلغ فً حٌنه إثر إنشؽاله بإصبلح التلفٌات الحاِصلة  أنَّ

ضها للسِرقة  ارة خشٌة تعرُّ ٌَّ ٌَّة ، بالس ولعدم إستقرار الحالة األمن

ل   .بالقُرب من قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ
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 عبد المنعم نصر محمد خضٌرة             /كما شهد 

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، وعلى رأسهم ِخَوز  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

خ األزهر وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض  ٌْ الُمَسلَّحة والُشرطة وَش

وحال ، بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا ، اإلعتصام 

أحداث َفض اإلعتصام أؼلق  أبواب العقار محل ِحراسته بإحكام من 

، الداِخل وحاول بعض الُمعتصمٌن من إقتحام باب العقار دون جدوى 

وَظلَّ وباقً أفراد أسرته قابعٌن بطرقة العقار محل ِحراسته حتى 

ات الُشرطة فً َفض اإلعتصام  .نجحت قُوَّ

 طلعت علً حسن زاٌِد         / كما شهد 
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عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ته ، بٌانات القُوَّ ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ وتفتٌشه ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها ،  والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وِخبلل فترة اإلعتصام ، الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة – ؼادر أؼلب قاِطنً العقار َمحل ِحراسته  ة الفلسطٌن ٌَّ حاملٌن الِجنِس

وحال أحداث َفض اإلعتصام تناِهى إلى سمعه َصْوت ، لذلِك العقار - 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامهم بُمناَشَدة الُمعتصمٌن بإجبلء  ٌَّ س

ٌَّة ، ُمحٌط اإلعتصام  ، كما تناِهى إلى سمعه َدِوي إطبلق أعٌِرة الناِر

فؽادر الُؽرفة سكنه َعقِب ، أعقبه إنتشار رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع 

ٌَّن ، ؼلقه لها ِرفقة زوجته  ن فَتَب ٌْ وحال عودته إلٌها بعدم مرور ٌوَم

ٌَّة ، له َكْسر باب الُؽرفة سكنه  وسِرقة بعض المشؽوالت الَذَهبِ

ته من داِخلها  ونما إلى ِعلمه أنه حال أحداث الَفض ، والمنقوالت خاصَّ

ن بعض الُمعتصمٌن من اإلخوان الُمسلِمٌن من إقتحام أحد  تمكَّ

ة بالعقار محل ِحراسته  ٌَّ مجدي قرٌب / ِملك المدعو – الوحدات الَسَكنِ

ٌَّة " َمبلك  ات الُشرطة قامت بضبطهم ، "- فلسطٌنً الِجِس إال أن قُوَّ

ًْ اإلتبلؾ ، آنذاك  ه لم ٌقُم باإلببلغ فً حٌنه عن واقِعت وأضاؾ أنَّ



284 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ولعدم إستقرار ، والَسِرقة إثر إنتفاء ِعلمه بشخص ُمرَتِكب الواقعة 

ل ة بالقُرب من قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ ٌَّ  . الحالة األمن

 محمد أحمد فتحً إبراهٌم           / كما شهد 

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ته ، بٌانات القُوَّ ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ وتفتٌشه ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها ،  والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وأنه حال ُصدور بٌان ، الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ات الُمَسلَّحة بعزل الربٌس السابِق  محمد مرسً أبصر أحد / القُوَّ

ٌَّة  الُمعتصمٌن داِخل الحدٌقة الُملَحقة بالعقار محل سكنه حاِمبلًال لُبنُدق

ٌَّة منها  ٌَّة وقام بإطبلق بعض األعٌِرة الناِر وخبلل فترة اإلعتصام ، آل

أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر 

ٌَّة  ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ، الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، ألمن اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُمَسلَّحة والُشرطة   ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب أن ذلك األمر من ، َتُحث على ُمقاومتهم حال َفض اإلعتصام 

وحال أحداث َفض اإلعتصام تناِهى إلى ، قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامهم بُمناَشَدة  ٌَّ سمعه َصْوت س
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اًال  ٌَّ وعلى الفْور قام وباقً ، الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسْلِم

قاطنً ذات العقار محل سكنه بؽلق  أبواب العقار محل ِحراسته بإحكام 

وحاول بعض الُمعتصمٌن من إقتحام باب العقار دون ، من الداِخل 

مما نجم عنه ، وأنه تم إضرام النٌران بالِخٌام الُمحٌط بالعقار ، جدوى 

ة إلى أحد الُشَقق الكابنة بالطابِق الرضً  ٌَّ وصول ألِسنة اللفحات الناِر

نوا ، فقام وبعض قاطنً العقار بإقتحام باب تِلك الشقَّة ، بالعقار  وتمكَّ

كما أنه ِخبلل فترة األعتصام أبصر ، من السٌطرة على النٌران بها 

ٌَّة  عبر نافِذة ُسلَّم العقار بعض الُمعتصمٌن حاملٌن بؤٌدٌهم أسلِحة ناِر

ٌَّة آلً حال قٌامهم بإستِخدامها " فَِرد خرطوش "  وأحدُهم حاِمل ُبنُدقِ

ات الُشرطة الكابِنة بشاِرع  ٌَّة َصْوب قُوَّ فً إطبلق األعٌِرة الناِر

وفً الٌوم التالً ، الطٌران بإتجاه شاِرع صبلح سالِم بقصد قتلهم 

ات الُشرطة بُمداهمة بعض الُوَحدات  على أحداث الَفض قامت قُوَّ

ة بؤعضاء جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  ة التً أُشٌع بؤنها خاصَّ ٌَّ ، الَسَكنِ

هم بالفِعل عثروا على بعض فواِرغ الطلقات اآللً بالقُرب من  وأنَّ

 – 905 طرٌق النصر بالَشقَّة رقم 14النوافِذ الُمِطلَّة على العقار رقم 

ٌُدعى  ة بشخص  الكابِنة بالطاَبق التاِسع بالعقار محل - علً / خاصَّ

 .سكنه

 أبو العبل أحمد ُعثمان          / كما شهد 
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عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ته ، بٌانات القُوَّ ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ وتفتٌشه ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها ،  والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وخبلل فترة اإلعتصام ، الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر 

ٌَّة  ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ، الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، ألمن اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُمَسلَّحة والُشرطة  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

خ األزهر وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض اإلعتصام  ٌْ بحسب أن ، وَش

وحال أحداث َفض اإلعتصام ، ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامهم بُمناَشَدة  ٌَّ تناِهى إلى سمعه َصْوت س

اًال  ٌَّ وعلى الفْور أؼلق  أبواب ، الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسْلِم

العقار محل ِحراسته بإحكام من الداِخل وحاول بعض الُمعتصمٌن 

وأنه تم إضرام النٌران بالِخٌام الُمحٌط ، إقتحام باب العقار دون جدوى 

ة إلى أحد الُشَقق ، بالعقار  ٌَّ مما نجم عنه وصول ألِسنة اللفحات الناِر

فقام وبعض قاطنً العقار بإقتحام ، الكابنة بالطابِق األرضً بالعقار 

نوا من السٌطرة على النٌران بها ، باب تِلك الشقَّة  كما أنه ، وتمكَّ
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ٌَّة نوافِذ بعض  ِخبلل فترة األعتصام إخترقت بعض الطلقات الناِر

ة إصابة بؤحد من قاطنٌها  وَظلَّ وباقً ، الُشَقق بالعقار دون إحداث َثمَّ

ات الُشرطة فً َفض  قاطنً العقار قابعٌن بداِخله حتى نجحت قُوَّ

 .اإلعتصام

ٌِّد جابِر محمد أحمد              /كما شهد  أٌمن الس

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

كما َنَشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن الُمعتصمٌن وقاطنً منطقة رابعة 

ة إثر إقامة الُمعتصمٌن بكافَّة أرجاء اإلعتصام إقامة كاملة من  ٌَّ العدِو

، قضاء حاجتهم واإلستِحمام على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، وعلى رأسهم ِخَوز  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ
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بحسب ، الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام ، أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ت من قَِبل لِجان التفتٌش  تعرض لئلعتداء علٌه بالضرب ثبلث ُمرَّ

الُمَتَمْرِكزة على أطراؾ اإلعتصام بسبب إعتراضه على إبراز تحقٌق 

ته أو الخضوع للتفتٌش الذاتً حال مروره على تِلك اللِجان  ٌَّ ، شخِص

ل األهالً بالمنطقة  وكان ، وكان ٌتم إستِخبلِصه من أٌدٌهم َعقِب َتَدخُّ

ل له نفسه فً اإلمتناع عن إبراز  ذلك بقصد جعله ِعبرة لكل من ُتَسوِّ

ته أو الخضوع للتفتٌش الذاتً وأضؤؾ أنه أبصر واقِعة  ٌَّ تحقٌق شخِص

ده  ٌِّ ي بالضرب على الس بابِعة ُخضروات بالسوق – أم حماصة / التعدِّ

وكذا نجلها من قَِبل أمن – الكابِن بجوار مدرسة عبد العزٌز جاوٌش 

وإخراجهما ُعْنَوةًال من محٌط اإلعتصام عقِب قٌام ، اإلعتصام 

وكان بذلك بسبب حدوث تراُشق ، الُمعتصمٌن بَطْرح بضاعتها أرضاًال 

ض ، باأللفاظ بٌن المجنً علٌها سالِفة الِذكر وأحد الُمعتصمٌن  كما تعرَّ

لئلستٌقاؾ واإلعتداء علٌه - محمد / ٌُدعى – أحد العاملٌن لدٌه 

بالضرب من قَِبل لِجان التفتٌش حال شروعه بالدلوؾ إلى ُمحٌط 

ته  ٌَّ ، اإلعتصام وصوالًال إلى مقر عمله دون حمله تحقٌق َشْخِص

وأضاؾ أنه حال أحداث َفض اإلعتصام أؼلق الَكْشك محل سكنه على 

ل إثنٌن من ، زوجته وأوالده  وحال ُمتابعته لؤلحداث أبصر َتَرجُّ

حال كون ، الُمعتصمٌن بالحدٌقة الكابِنة بالقُرب من الَكْشك محل سكنه 
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ٌَّة خرطوش  ة آلً والثانً حاِمل ُبنُدقِ ٌَّ وحال ، أحِدهما حاِمبلًال لُبنُدقِ

دٌن القابِمٌن على  اط والُمَجنَّ شروعهم فً التصوٌب على أحد الُضبَّ

وحٌنبٍذ إصطدمت ، ألقى بنفسه علٌهم فسقطوا أرضاًال ، َفض اإلعتصام 

وإستفاق على إثنٌن من ، رأسه من الخلؾ بِجسم صلب أفقده وعٌه 

ٌَّة  ة رابعة العدِو ه َصْوب َمَنصَّ ٌْ الُمعتصمٌن ٌقومون بسحبه من قدَم

ي علٌه بالضرب الُمبِرح  وعدد كبٌر من الُمعتصمٌن ٌقومون بالتعدِّ

ًْ والشوم ُمحدثٌن إصابته بُمخَتلَؾ أنحاء  باألٌدي واألرُجل والِعِص

ٌَّة ، َجَسِده  وحٌنبٍذ أبصر أسفل ، وقاموا بسِرقة كافَّة ُمَتعلقاته الشخِص

ٌَّة  ة عدد من الجثامٌن الُمَكفَّنة  علٌها آثار ُبَقع َدَمِو وشخصٌن ، الَمَنصَّ

ن تبلحظ له ُزرقة فً ُوجوِهِهم  ٌْ ر ُمَكفَّن ٌْ وفً تِلك األثناء ، ُمَتَوفٌِّن ِؼ

فإستؽل ، َسَقطت طلقة ؼاز ُمسٌل للُدُموع بالقُرب من مكان تواجده 

حتى عاد ، إبتعاد الُمعتصمٌن عنه وعدم وضوح الُرإٌة فبلذ بالفِرار 

وفً تِلك ، إلى السوق الكابِن به الَكْشك محل سكنه وإحتمى بالُشرطة 

فإذا ، األثناء أبصر فِرار أحد الُمعتصمٌن َعْدواًال بالقُرب من السوق 

ٌَّن له من ، بطلق ناري ٌصٌبه بالرأس ٌردٌه قتٌبلًال على الفور  وتب

إتجاه ذلك الِعٌار إعتبلء أحد الُمعتصمٌن ألحد األشجار الكابنة 

ات الُشرطة بإطبلق ، بالحدٌقة الُمتاِخمة للسوق ُمَتواِرٌاًال بها  فقامت قُوَّ

قناَبل الؽاز بكثافة َصْوب تِلك الشجرة حتى َسَقط ذلك الشخص من 

ٌَّة ، أعبلها  ة آل ٌَّ التً قام - كما َسَقط معه ما كان ٌحمله من ُبنُدقِ
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وتم - بإستِخدامها فً قتل الشخص سالِؾ الِذكر حال عدوه آنذاك 

وحال أحداث الَفض تناهى إلى ، ضبطه بمعرفة الُشرطة فور سقوطه 

ٌَّة بكثافة من مدرسة عبد العزٌز جاوٌش  سمعه ُدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

ة قَِبل ،  ٌَّ كما أبصر قٌام عدد من الُمعتصمٌن بإطبلق األعٌِرة النار

ٌَّة  ات الُشرطة بكثافة ُمستخدمٌن فً ذلك أسلِحة ناِر بناِدق آلً " قُوَّ

ات ، " وفَِرد خرطوش ، وخرطوش  كما أبصر ُمقاومة الُمعتصمٌن لقُوَّ

ٌَّة والقوس والسهم وُزجاجات  الُشرطة بإستِخدام النِبال الحدٌِد

وكان ذلك بقصد قتلهم للحٌلولة دون فض ، المولوتوؾ الُمشَتِعلة 

ات الُشرطة تتصدى لهم بإطبلق قنابِل الؽاز ، اإلعتصام  وكانت قُوَّ

ٌَّة ، الُمسٌل للُدُموع  وحال قٌامه وبعض أهالً منِطقة رابعة العدِو

وأفراد الُشرطة بتمشٌط مسرح األحداث والقٌام بؤعمال النظافة به 

ٌَّة  ة آل ٌَّ عقِب أحداث الَفض عُثر على العدٌد من الفَِرد الخرطوش وُبنُدقِ

داِخل شكابِر الِرمال التً أدخلها الُمعتصمٌن داِخل ُمحٌط اإلعتصام قبل 

ام  ٌَّ ة أ ات الُشرطة ، أحداث الَفض بِعدَّ وأضاؾ ، وقام بتسلٌمهم إلى قُوَّ

ي علٌه بالضرب  ض له من وقابع التعدِّ أنه لم ٌقُم باإلببلغ بشؤن ما َتَعرَّ

ل  ة بالقُرب من قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ ٌَّ لعدم إستِقرار الحالة األمنِ

ولعدم إتِّصال ِعلمه بشخص ُمرتِكب تِلك الوقابِع وإستشعاره بعدم 

 .جدوى اإلببلغ عنها

 رنا طه عبد هللا الخطٌب         / شهدت  كما
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عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌها بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ة  ٌَّ تها ، رابعة العدو ٌَّ ضها لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

نة  دات التابِعة للِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌِّ اًال بمعرفة إحدى الس ٌَّ وتفتٌشها ذات

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

كما َنَشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن الُمعتصمٌن وقاطنً منطقة رابعة 

ة إثر إقامة الُمعتصمٌن بكافَّة أرجاء اإلعتصام إقامة كاملة من  ٌَّ العدِو

، قضاء حاجتهم واإلستِحمام على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصرت قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، وعلى رأسهم ِخَوز  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب ، الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام ، أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ي على أشخاص من قَِبل الُمعتصمٌن  أبصرت ما ٌقُرب أربع حاالت تعدِّ

ٌَّة أو أماِكن أُخرى داِخل  ة رابعة العدِو وإقتٌاِدهم ُعْنَوةًال َصْوب َمَنصِّ

وفً أحد تِلك الحاالت أبصرت مجموعة من ، ُمحٌط اإلعتصام 
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وإقتادوه ُعْنَوةًال داِخل أحد الِخٌام ، الُمعتصمٌن تحتِجز أحد األشخاص 

ي علٌه ، القرٌبة من ُشرفة مسكنها بطرٌق النصر  وقاموا بالتعدِّ

ُثمَّ نما إلى ، بالضرب والتعذٌب حال إقٌاده وَعقِب إدخاله بتِلك الخٌمة 

ِعلمها عبر شبكة التواُصل اإلجتماعً مع إحدى صدٌقاتها أن ذلك 

ٌُدعى  ، كرٌم ومن قاطنً منطقة التوفٌق / األخٌر ضابِط ُشرطة 

وأضافت أنه حال أحداث واقِعة الُنُصب التِْذكاري تناَهى إلى سمعها 

وحال قٌامها بإستطبلع األمر من ُشرفة ، أصوات ضجٌج فجراًال 

ِجهة من ناِحٌة ، مسكنها  ٌْضاء اللْون ُمتَّ ارة َنصؾ نقل ب ٌَّ أبصرت س

ٌَّة َصْوب الُنُصب التِْذكاري  ة رابعة العدِو وٌعتلً ُصْندوقها ما ، ُمَنصَّ

ٌَّة ، ٌقُرب من خمسة أشخاص  " بناِدق " حاملٌن بؤٌدٌهم أسلِحة نار

ن من الوقوؾ على نوعها على وجه الِدقَّة  وأضافت أنه ، ولم تتَمكَّ

ارات ُمَكبِّرات  ٌَّ حال أحداث َفض اإلعتصام تناهى إلى سمعه َصْوت س

الصوت حال قٌامها بُمناَشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام 

اًال  ٌَّ وُمطالبة أهالً المنِطقة بإؼبلق النوافِذ والُشُرفات وأبواب ، ِسلِم

ولكنها كانت تستِرق النظر ، العقارات ِحْرصاًال على سبلمتهم فإمثلوا 

وفً تِلك األثناء ، عبر نافِذة ُسلَّم العقار الكابِن به الشقَّة محل سكنها 

ٌَّة بكثافة قَِبل  أبصرت قٌام عدد من الُمعتصمٌن بإطبلق األعٌِرة النار

ٌَّة  ات الُشرطة ُمستخدمٌن فً ذلك أسلِحة ناِر بناِدق آلً " قُوَّ

ات ، " وفَِرد خرطوش ، وخرطوش  كما أبصر ُمقاومة الُمعتصمٌن لقُوَّ
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ٌَّة والشمارٌخ وُزجاجات المولوتوؾ  الُشرطة بإستِخدام النِبال الحدٌِد

بقصد قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلولة دون َفض ، الُمشَتِعلة 

ات الُشرطة مع العناِصر الُمَسلّحة ، إعتصامهم  كما أبصرت تعاُمل قُوَّ

بؤن قامت بإطبلق قناَبل الؽاز الُمسٌل للدموع قَِبل ، من الُمعتصمٌن 

وبعد ذلك ، الُمعتصمٌن لتفرٌقهم حتى الساعة العاِشرة صباحاًال تقرٌباًال 

ات الُشرطة باإلقتراب من ُمحٌط اإلعتصام وإطبلق بعض  قامت قُوَّ

ة ُثم تعود إلى الَخلؾ  ٌَّ ة التحذٌِر ٌَّ ة ،  الطلقات الَح ر ذلك المَشِهد ِعدَّ َتَكرَّ

ات الُشرطة حتى الساعة الثانٌِة ُظهراًال  ات من قُوَّ ات ، مرَّ ثم قامت قُوَّ

ٌَّة والخرطوش َصْوب من  الُشرطة َعقِب ذلك بإطبلق الطلقات الَح

ها من العناِصر الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن  ٌْ إستمر فً إطبلق النٌران عل

ات الُشرطة وتِلك ، فقط  وحٌنبٍذ أبصرت تباُدل إطبلق النٌران ما بٌن قُوَّ

 .العناِصر

 إبراهٌم محمود شكري عبد الباقً            / كما شهد 

عتصام وما طرأ من إلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ا

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان
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، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

كما َنَشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن الُمعتصمٌن وقاطنً منطقة رابعة 

ة إثر إقامة الُمعتصمٌن بكافَّة أرجاء اإلعتصام إقامة كاملة من  ٌَّ العدِو

، قضاء حاجتهم واإلستِحمام على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، وعلى رأسهم ِخَوز  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب ، الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام ، أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

حال مروره على إحدى لِجان التفتٌش بشاِرع الطٌران بإتجاه التؤمٌن 

ها إلى سكنه الكابِن بُمحٌط اإلعتصام حدثت ُمشادة  ً ُمَتَوجِّ الِصحِّ

ة بٌنه وبٌن أحد أعضاء اللِجان إثر إمتناعه عن إبراز تحقٌق  ٌَّ ِكبلِم

ته  ٌَّ ة إلى ُمشاجرة فٌما بٌنهما ، شخِص رت تلك الُمشادَّ ع ، وَتَطوَّ فَتَجمَّ

ي علٌه بالضرب باألٌدي  علٌه عدد كبٌر من الُمعتصمٌن وقاموا بالتعدِّ

وكان ذلك ، ُمحِدثٌن إصابته بُمختلؾ أنحاء جسده ، واألرُجل والشوم 

ل له نفسه فً اإلمتناع عن إبراز  بقصد جعله ِعبرة لكل من ُتَسوِّ

ته أو الخضوع للتفتٌش الذاتً  ٌَّ وقام أحد الُمعتصمٌن ، تحقٌق شخِص

ل شاِرع عبَّاس العقَّاد  ، بإستِخبلصه من أٌدٌهم وحمله حتى بلػ به أوَّ
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ه إل َتَمْرُكز تابِع للقُّوات الُمَسلَّحة وأحاطهم ِعلماًال ، ُثمَّ قام بتركه  فتوجَّ

وقاموا بؤخذ أقواله على وعِد منهم باإلتصال به وتقدٌم ، بالواقِعة 

ٌَّة له  وظل خاِضعاًال للِعبلج بمسكنه اآلخر الكابن بزهراء ، الِرعاٌة الِطبِّ

وأضاؾ أنه لم ٌقُم بعمل محضر بالواقِعة بقِسم الُشرطة ، مدٌنة نصر 

ات الُمَسلَّحة  ، إعتماداًال على ما تم إتخاذه من إجراءات من قَِبل القُوَّ

وإعتقاداًال منه أنه المحضر الذي أدلى بؤقواله له سوؾ ٌتم إرساله إلى 

إال أنه لم ٌتم التواُصل معه عقِب ، الُشرطة إتخاذ باقً اإلجراءات 

 .ذلك

ٌِّد ُحسنً          /كما شهد   علً فخري س

عتصام وما طرأ من إلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ا

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ة  ٌَّ ه بتارٌخ عزل الربٌس السابِق ، رابعة العدو لت فً أنَّ / والتً َتَمثَّ

ٌَّة بمحٌط العقار  محمد مرسً تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

ٌَّة على الباب األمامً  محل ِحراسته وتبلحظ له إثار إرتطام طلقات ناِر

ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق ، والخلفً لذلك العقار  وكذا تعرُّ

نة من  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ شخص

ٌٌِّن  ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 



296 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

كما َنَشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن الُمعتصمٌن وقاطنً منطقة رابعة 

ة إثر إقامة الُمعتصمٌن بكافَّة أرجاء اإلعتصام إقامة كاملة من  ٌَّ العدِو

، قضاء حاجتهم واإلستِحمام على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، وعلى رأسهم ِخَوز  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب ، الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام ، أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

شرع بعض الُمعتصمٌن فً إنشاء دورات ِمٌاه بالقُرب من العقر محل 

ى لهم  وشرع بعض الُمعتصمٌن فً اإلعتداء علٌه ، ِحراسته فَتَصدَّ

ل بعض ُزمبلبه من حارسً العقارات ، آنذاك  وحال دون ذلك َتَدخُّ

وِخبلل فترة اإلعتصام ، الُمجاِورة وبعض قاطنً العقار محل ِحراسته 

اط الُشرطة  نما إلى ، أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإحتجاز أحد ُضبَّ

ٌُدعى كرٌم من قاطنً مساِكن التوفٌق  ، ِعلمه عن طرٌق الجٌرة أنه 

وأنهم مارسوا علٌه التعذٌب البدنً عن طرٌق اإلعتداء علٌه بالضرب 

ٌَّة واألٌدي واألرُجل بُمخَتلَؾ أنحاء جسده  بإستِخدام الصواِعق الكهُربابِ

ووضع رأسه أسفل أقدامهم باألحذٌِة َعقِب قٌامهم بتجرٌده من ، 

ٌَّة " مبلبسه  ة ثبلث " عدا مبلبسه الداِخلِ حال إنبِطاحه أرضاًال لُمدَّ
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ُثمَّ نما إلى ِعلمه َعقِب ذلِك أن قاِطنً مساِكن التوفٌق ، ساعات تقرٌباًال 

وإشترطوا لتسلٌمهم أن ٌتم تسلٌم ، إحتجزوا ثبلثة من الُمعتصمٌن 

ة التباُدل فٌما بٌنهم ، المجنً علٌه سالؾ الِذكر  ٌَّ ، وأنه تم بالفِعل عمل

ار الكهُربابً  ٌَّ وِخبلل فترة اإلعتصام قام بعض الُمعتصمٌن بسرقة الت

من الكابل الخاص بالعقار محل ِحراسته مما نجم عنه إحتراق ذلِك 

مما َدَفع قاطنً ذلِك العقار إلى ، إثر كثافة التحمٌل علٌه ، الكابل 

وبتارٌخ فض اإلعتصام تناهى إلى سمعه ، ِشراء كابل كهُرباء جدٌد 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها بُمناَشدة الُمعتصمٌن  ٌَّ َصْوت س

اًال  ٌَّ وُمطالبة أهالً المنِطقة بإؼبلق ، بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

فقام بؽلق ، النوافِذ والُشُرفات وأبواب العقارات ِحْرصاًال على سبلمتهم 

ُثمَّ تناهى إلى سمعه َدِوْي ، باب العقار محل ِحراسته األمامً والخلفً 

ٌَّة بكثافة دون ُوقوفه على مصدرها  وإنتشرت ، إطبلق أعٌِرة ناِر

وحاول بعض الُمعتصمٌن ُدخول ، رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع بالمكان 

وإْسَتَرق الَنَظر من نافِذة ، العقار إلى أنَّه إمتنع عن فتح الباب لهم 

فؤبصر بعض الُمعتصمٌن حاملٌن بؤٌدٌهم أفِردة خرطوش ، ُسلَّم العقار 

ات الُشرطة الُمتواِجدة ،  وٌقومون بإطبلق أعٌِرة منها بكثافة َصْوب قُوَّ

كما أبصر ، بالقُرب من السوق الكابِن خلؾ العقار محل ِحراسته 

ات بُزجاجات  البعض اآلخر من الُمعتصمٌن ٌقوم برشق ذات القُوَّ

والبعض اآلخر منهم ٌقوم بإستِخدام النِبال ، المولوتوؾ الُمشَتِعلة 
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ات  ة قَِبل ذات القُوَّ ٌَّ وكان ذلِك بقصد إزهاق أرواحهم وإحداث ، الحدٌد

وبذات التارٌخ أبلؽته ، إصابتهم للحٌلولة دون فض اإلعتصام 

ة  إحدى قاطنً العقار محل ِحراسته بالطابِق " تهانً / المدُعوَّ

ن من الُمعتصمٌن قاما بكسر نافِذة ُشرفة " األرضً  ٌْ ه قام إثن بؤنَّ

وأطلقا من ِخبللها العدٌد من األعٌِرة ، وقاما بالقفز داِخلها ، مسكنها 

ٌَّة  ُثمَّ قاما بالقفز منها تاركٌن بها حقٌبة هاندباج بداِخلها عدد ، الناِر

ٌَّة ملٌبة  ٌَّة آلً وثبلث ِخزن لبناِدق آلً وحقٌبة ببلستٌِِك ن ُبنُدقِ ٌْ إثن

ة برفقتها إلى حٌث مكان تواُجد تِلك الحقٌبة ، بالطلقات اآللً  فَتَوجَّ

وقام بتسلٌمها َعقِب ُهدوء األوضاع إلى ، وقام بؤخذها وإحتفظ بها 

ات الُشرطة الُمتواِجدة بالقُرب من العقار محل ِحراسته  .قُوَّ

 علً أحمد الصاوي َحسنً  /كما شهد 

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  دان ، بٌانات القُوَّ ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ َسم بالِعداب الذي إتَّ

ٌَّة وأصحاب الحوانٌت بذات الُمحٌط  ضه لئلستٌقاؾ ، رابعة العدو وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

دان  ٌْ وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً قاطنً ُمحٌط م
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ٌَّة وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام أمام  رابعة العدو

ات وبالحدابق  وخبلل فترة اإلعتصام أبصر ، مداِخل العقارات وبالممرَّ

ٌَّة  ، قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن  داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُمَسلَّحة والُشرطة  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب أن ، وَتُحث على ُمقاومتهم حال شروعهم فً َفض إعتصامهم 

وِخبلل فترة اإلعتصام كان ، ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ٌَّمات بُمحٌط المدرسة محل ِحراسته  وكان ، الُمعتصمٌن مقٌمٌن بُمَخ

أبدى رؼبة البعض منهم فً إستِعمال ، عددهم ٌزداد ٌوماًال بعد ٌوم 

ة بالمدرسة  ى لهم ِحرصاًال على سبلمتها ، َدورات الِمٌاه الخاصَّ ، فَتَصدَّ

ام على بدء اإلعتصام إقتحم بعض  ٌَّ وبعد مرور ما ٌقُرب من عشرة أ

وقام المسبولٌن ، الُمعتصمٌن المدرسة ُعْنَوةًال وقاموا بإحتبلل مبانٌها 

ة التعلٌم بالتنبٌه على الُمَعلِّمٌن والعاملٌن بالمدرسة  ٌَّ ِحرصاًال - بُمدٌِر

د على المدرسة عقِب إقتحامها من - على سبلمتهم  بعدم ُمعاودة التَردُّ

وعقِب قٌام الُمعتصمٌن بإتبلؾ كافَّة دورات الِمٌاه ، الُمعتصمٌن 

ناًال كمرحاض عام ومكان  ٌْ ن وخمسون ع ٌْ دوا إثن ٌَّ ة بالمدرسة ش الخاصَّ

ٌَّة ، لطهً األطِعمة داِخل فِناء المدرسة  كما أقاموا بالفصول الِدراِس

وقاموا بنحر الذبابِح داِخل فِناء المدرسة ، بالمدرسة إقامة كاِملة 
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دة ُمدٌرة المدرسة  ٌِّ اًال ُمَخلِّفٌن به ُمخلَّفات الذبابِح ِخلؾ مكتب الس ٌَّ ، ٌوِم

وإسَتخدموا مقاِعد الطلبة ومكاتِب ومناِضد الُمَعلِّمٌن فً تقطٌع الذبابِح 

كما سرقوا التٌار الكهُربابً الخاص ، مما نجم عنه إتبلفها كافَّة 

ماتهم داخل وخاِرج ُمحٌط المدرسة  ٌَّ مما نجم ، بالمدرسة إلنارة ُمَخ

وِخبلل فترة اإلعتصام ، عنه إحتراق كابل الكهُرباء الخاص بالمدرسة 

دة بفِناء  ٌَّ رٌن بتصوٌر دورات الُمٌاه الُمَش أبصر قٌام أحد الُمَصوِّ

وا ، المدرسة  فقام بعض الُمعتصمٌن بؤخذ الكامٌرا منه ُعْنَوةًال وتعدُّ

دي واألرُجل  ٌْ ًْ والشوم واأل ن أحد ، علٌه بالضرب بالِعِص وَتَمكَّ

كما أبصر ِخبلل فترة ، الُمعتصمٌن من إستِخبلصه من بٌن أٌدٌهم 

ٌَّة بٌن أحد الُمعتصمٌن وإحدى البابِعات  ة كبلِم اإلعتصام ُحدوث َمشادَّ

ي ، " أم َحماصة " بالسوق  فقاموا بطرح بضاعتها أرضاًال والتعدِّ

" هانً / المدعو " ونجل شقٌقتها ، " حماصة " فَهمَّ نجلها ، علٌها 

ة ، لنجدتها  فقاموا باإلعتداء علٌهما وإصطحبوهم جمٌعاًال ناِحٌة َمَنصَّ

ٌَّة  ي علٌهم بالضرب ، رابعة العدو كما أبصر ، وقاموا بُمواالة التعدِّ

ِخبلل فترة اإلعتصام رجل وزْوجته حاملٌن ِجهاز حاسب آلً محمول 

فقام بعض الُمعتصمٌن بالتعدي على ذلِك الرُجل بزعم أن األخٌر كان 

وِخبلل فترة اإلعتصام ، ٌقوم بنقل أخبار اإلعتصام ألجِهزة الدولة 

ٌرؼب فً الوقوؾ على أحد المقاِعد - ُملتٍح - أبصر أحد الُمعتصمٌن 

ة بالمدرسة  ، لُمراقبة الطرٌق بالقُرب من سور المدرسة ، الخاصَّ



301 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ٌُثنٌه عن ذلك َخْشٌة إتبلؾ ذلِك الِمقَعد  فؤشهر ذلك ، فحاول أن 

اه " فرد خرطوش " الشخص فً وجهه سبلح ناري  ٌَّ داًال به إ ، ُمَهدِّ

وبتارٌخ َفض اإلعتصام ، مما بعث الخوؾ فً نفسه وتركه وشؤنه 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها بُمناشدة  ٌَّ تناهى إلى سمعه س

ا  ٌَّ فقام بإصِطحاب زوجته ، الُمعتصمٌن بإجبلء محٌط اإلعتصام ِسلم

وعدم قُدرتها ، ؼلى بلدتهم على الفْور لمرضها بحساسٌة على الصدر 

ل رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع  وتابع أحداث الَفض من ، على َتَحمُّ

فؤبصر ، ُثمَّ عاد أدراجه إلى المدرسة فً ذات الٌوم ، وسابِل اإلعبلم 

ٌَّة جسٌمة  دة ُمدٌرة المدرسة و ، آثار أعمال تخرٌب ٌِّ إذ وجد مكتب الس

ٌَّة وُؼرفته  دة ناظرة المدرسة وُؼرفة الُكتب والدفاتِر المالِ ٌِّ مكتب الس

م كاِمل بكافَّة ُمحتواتِهم  ٌُشاِهد شخص ، فً حال َتَفحُّ ه لم  وأضاؾ أنَّ

إال أنَّه تبلحظ له وجود آثار تكسٌر ُزجاجات ، ُمرتِكب الواقعة 

ة فِناء المدرسة  ٌَّ ة تِلك األماِكن وبؤرِض ٌَّ على نحو ، مولوتوؾ بؤرِض

دوا - الُمعتصمٌن – قاِطع الداللة على أن حاملً تِلك الُزجاجات  َتَعمَّ

م كافة أشجار ، إضرام النٌران بتِلك األماِكن  كما تبلحظ له َتَفحُّ

كما أضاؾ أن ُؼرفته بالمدرسة كان بداِخلها منقوالت ، المدرسة 

ٌَّة الخاص بنجلته  ر ، والتً أتت علٌِها النٌران ، الَزْوِج والتً ُتَقدَّ

ه  ٌْ ات الُشرطة ، قٌمتها ما ٌربو على خمسون ألؾ جن وحال قٌام قُوَّ

بتمشٌط المكان َعقِب نجاحها فً َفض اإلعتصام عثروا بداِخل أحد 
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كما عثروا على ، الفصول على حقٌبة ملٌبة بطبلت الخرطوش واآللً 

كما ، فواِرغ طلقات خرطوش وآلً فوق سطح المدرسة بؤعداد كبٌرة 

عثروا على شٌكارة أسفل شجرة داِخل المدرسة بداخلها فرد خرطوش 

ونما إلى ِعلمه من قاطنً ُمحٌط المدرسة ، وبعض طلقات الخرطوش 

ات الُشرطة من  ٌَّة َصْوب قُوَّ أن الُمعتصمٌن قاموا بإطبلق األعٌرة الناِر

، أعلى سطح المدرسة ومن داخلها حال أحداث َفض اإلعتصام 

ه لم ٌقُم باإلببلغ فً حٌنه إثر إنتفاء ِعلمه ببٌانات من قاموا  وأضاؾ أنَّ

ة بالقُرب من قِسم ، بإرتكاب الواقعة  ٌَّ ولعدم إستقرار الحالة األمن

ل  .ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ

ان           /كما شهد ونة حسَّ ٌِّد حسُّ  محمد س

ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق  بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن تعرُّ

نة من  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ شخص

ٌٌِّن  ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ٌَّة ، وعلى رأسهم ِخَوز  دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس بقصد إرهاب ، ُمردِّ

اًال لمواجهة من  ٌَّ اًال وُجسمانِ ٌَّ ٌَّة واإلستعداد بدنِ قاطنً منطقة رابعة العدو
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بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً ، ٌرؼب فً َفض اإلعتصام 

وِخبلل فترة اإلعتصام حال مروره على إحدى لِجان ، سبٌل هللا 

التفتٌش سالِفة الِذكر أبصر إعتراض أحد األشخاص على إبراز تحقٌق 

ه إلى مركز رابعة الَطبًَّ لزٌارة والدته  ته حل َتَوجُّ ٌَّ فنشبت ، شخِص

ة بٌنه وبٌن أعضاء تِلك اللجنة  ٌَّ ة كبلِم والتً تفاقمت إلى ، ُمشادَّ

دي ، ُمشاجرة  ٌْ ي علٌه باأل فقام العدٌد من الُمعتصمٌن بالتعدِّ

دة ، وإصطحابه ُعْنَوةًال َصْوب مسِجد رابعة  ٌِّ وكان بِرفقة األخٌر آنذاك س

اُهم بتركه دون جدوى  ٌَّ وبتارٌخ َفض اإلعتصام ، تصرخ بهم ُمطالبة إ

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها بُمناشدة  ٌَّ تناهى إلى سمعه س

اًال  ٌَّ ُثمَّ تناهى إلى سمعه َدِوْي ، الُمعتصمٌن بإجبلء محٌط اإلعتصام ِسلم

ٌَّة بكثافة  وحوالً الساعة العاِشرة صباحاًال قام ، إطبلق أعٌِرة ناِر

ارة  ٌَّ بالنزول أسفل العقار سكنه بالجراج لئلطِمبنان على سٌارته وس

وحٌنبٍذ أبصر أحد األشخاص حاِمبلًال بٌده حقٌبة أخرج منها ، زوجته 

ٌَّة  وقام بتوزٌعهم على ، " فَِرد خرطوش " عدد خمسة أسلِحة ناِر

وقام سالِفً الِذكر بإستِخدامها فً ، خمسة أشخاص من الُمعتصمٌن 

ات الُشرطة الُمتواِجدة بالقُرب من  إطبلق األعٌِرة الخرطوش َصْوب قُوَّ

كما أبصر كرتونة ملٌبة بُزجاجات ، مدرسة عبد العزٌز جاوٌش 

ة لئلستِخدام بمعرفة الُمعتصمٌن بالجراج الُملَحق  المولوتوؾ ُمَعدَّ

كما أبصر البعض اآلخر من الُمعتصمٌن حال قٌامهم ، بالعقار سكنه 
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ارات الُمَتَوقِّفة بذات الجراج  ٌَّ وأبصر بعض ، بسرقة وقود إحدى الس

ات الُشرطة بتِلك الُزجاجات  ، الُمعتصمٌن حال قٌامهم برشق قُوَّ

وأضاؾ أن ما قام به سالِفً الذكر كان بقصد قتل وإحداث إصابة أكبر 

ات الُشرطة القابِمة على َفض اإلعتصام  للحٌلولة دون ، عدد من قُوَّ

ته ، نجاحهم فً ذلك  ارة خاصَّ ٌَّ ات جسٌمة بالس ٌَّ كما أبصر ُحدوث تلف

ارة رقم ع ؾ ط ،  نقل مصر 961رقم ق ؾ ؾ  ٌَّ  - 849وكذا الس

ة  ٌَّة – زٌنب محمد علً / المملوكة لزوجته المدعوَّ لئلتبلؾ بؤعٌرة نار

ه  ٌْ ات ، والتً بلؽت ما ٌقُرب من عشرون ألؾ ُجن ٌَّ لت تِلك التلفِ وتَمثَّ

ن وَتَهشُّم ُزجاجهما  ٌْ ارت ٌَّ فً إختراق بعض الطلقات لِجسم وإطار الس

وتبلحظ له آثار كسر على ِؼطاء ُتْنك الوقود الخاص ، بالكاِمل 

ارته  ٌَّ ٌُشٌر إلى شروع أحد األشخاص فً سرقة وقود ، بس على نحو 

ارته تمهٌداًال إلستِخدامه فً تعببة ُزجاجات المولوتوؾ  ٌَّ وأضاؾ ، س

ات  ٌَّ ن من الوقوؾ على شخص ُمحِدث تِلك التلفِ كَّ ه لم ٌتمَّ إثر عدم ، أنَّ

ن محل اإلتبلؾ حال ُحدوث الواقعة  ٌْ ارت ٌَّ ، تواُجده بالقُرب من الس

ة بالقُرب من قِسم ُشرطة مدٌنة نصر  ٌَّ وحال إستقرار األوضاع األمنِ

ل قام باإلببلغ عن الواقع  .أوَّ

 هانً صالِح أحمد محمد خلٌفة           /كما شهد 

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  َسم 30َتؽ ٌُونٌة الذي إتَّ  
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ة  ٌَّ دان رابعة العدو ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ ، بالِعداب وتعرُّ

نة  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

دان  ٌْ وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً قاطنً ُمحٌط م

ٌَّة وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام أمام  رابعة العدو

ات وبالحدابق  وخبلل فترة اإلعتصام أبصر ، مداِخل العقارات وبالممرَّ

ٌَّة  ، قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن  داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُمَسلَّحة والُشرطة  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

بحسب أن ، وَتُحث على ُمقاومتهم حال شروعهم فً َفض إعتصامهم 

كما وأضاؾ أنَّه خبلل فترة ، ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا

ة بٌنه وبٌن أحد الُمعتصمٌن إثر رفضه نصب  اإلعتصام حدثت ُمشادَّ

ته  مته أمام الورشة خاصَّ ٌْ وحال ترجله بطرٌق النصر بالقُرب من ، خ

" قوْي الُبنٌان " شاِرع الطٌران قام أحد أفراد أمن اإلعتصام 

رة ُعُنقه  وإصطحبه ُعنوة َصْوب أحد الِخٌام ، باإلمساك به من ُمإخِّ

وحال ُمحاولة الفرار منه إلتؾ َحْوله عدد من أفراد ، بشاِرع الطٌران 

دي فلم ٌستمر فً ُمقاومتهم ، أمن اإلعتصام  ٌْ ي علٌه باأل وقاموا بالتعدِّ
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لً األٌدي ،  وحال ُدلوفه بتِلك الخٌمة ألفى عدد أربعة عشر شخص ُمَكبَّ

وبعضهم ٌظهر على وجهه ، من الخلؾ وُكلًال منهم ُملقى على ظهره 

وكان ٌبدوا علٌهم اإلعٌاء الشدٌد من الجوع ، عبلمات اإلعتداء علٌه 

فطلب من ُمقتادٌه الذهاب لدورة ، والعطش وبعضهم ٌبِن من األلم 

ٌُمانعوا  وما أن إختلَى بنفسه بدْورة المٌاه حتى أجرى ، المٌاه فلم 

اًال بهاتفه المحمول بؤحد الُمعتصمٌن  ٌَّ د علٌه - إتِّصاالًال هاتِفِ كان ٌتردَّ

ته إلحتساء مشروب الشاي  َفلَبَّ نِداءه ، وإستنجد به - بالورشة خاصَّ

ٌُمانِعوا  فقام باإلببلغ عن الواقعة فً ، وطلب منهم إطبلق صراحه فلم 

 .حٌنه

ٌُّومً            / كما شهد   َحسام ِرفاعً محمد ب

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ته ، بٌانات القُوَّ ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ وتفتٌشه ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها ،  والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وخبلل فترة اإلعتصام ، الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر 

ٌَّة  ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ، الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، ألمن اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص
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ات الُمَسلَّحة والُشرطة  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

خ األزهر وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض اإلعتصام  ٌْ بحسب أن ، وَش

وخبل فترة اإلعتصام حال ، ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

له داِخل اإلعتصام أبصر بِجوار أحد الِخٌام شٌكارة صؽٌرة بداخلها  َتَرجُّ

ة  ٌَّ ٌُستخدم فً النِبال الحدٌد ا  ٌَّة من الظلط المكسور ِممَّ وحال ، كمِّ

ارات ُمَكبِّرات  ٌَّ أحداث َفض اإلعتصام تناِهى إلى سمعه َصْوت س

الصوت حال قٌامهم بُمناَشَدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام 

اًال من طرٌق النصر  ٌَّ وُمطالبة أهالً المنِطقة بإؼبلق النوافِذ ، ِسْلِم

وعلى الفْور قام وبعض قاطنً العقار ، والُشُرفات وأبواب العقارات 

 طرٌق النصر والقابِمٌن على ِحراسته بؽلق أبوابه بإحكام من 15رقم 

، الداِخل وحاول بعض الُمعتصمٌن إقتحام باب ذلك العقار دون جدوى 

مما نجم عنه وصول ، وتم إضرام النٌران بالِخٌام الُمحٌط بالعقار 

ة إلى أحد الُشَقق الكابنة بالطابِق األرضً بالعقار  ٌَّ ألِسنة اللفحات الناِر

نوا من ، فقام وبعض قاطنً العقار بإقتحام باب تِلك الشقَّة ،  وتمكَّ

وَظلَّ وباقً قاطنً العقار والقابِمٌن على ، السٌطرة على النٌران بها 

ٌَّن أنَّه ِخبلل ، ِحراسته قابعٌن بداِخله حتى صباح الٌوم التالً  وَتَب

ٌَّة نوافِذ بعض الُشَقق  أحداث الَفض إخترقت بعض الطلقات الناِر

ة إصابة بؤحد من قاطنٌها  كما تم إضرام ، بالعقار دون إحداث َثمَّ

ارات قاطنً العقار التً كانت ُمتواِجدة بالقُرب منه  ٌَّ النٌران ببعض س
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ارات  ، ِخبلل أحداث الَفض  ٌَّ ٌَّة والس وقام مالكً تِلك الوحدات السكنِ

  .بعمل ببلؼات بتِلك الوقابع

 عماد بولس بخٌت ُمرجان               /كما شهد 

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول ، بٌانات القُوَّ وبشؤن تعرُّ

اًال  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة ، بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على  خلؾ الحواجز الخرسان

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض ، حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة  دٌن ، الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض ُمردِّ

ة  ٌَّ اًال لمواجهة من ٌرؼب ، ِهتافات وأناشٌد حماِس ٌَّ بقصد اإلستعداد بدنِ

بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل ، فً َفض اإلعتصام 

وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر أحد الُمعتصمٌن خاِرجاًال من ُمحٌط ، هللا 

اإلعتصام بإتِّجاه شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس ُمرتدٌاًال بلطو أسود اللْون ٌبُرز 

ٌَّة دون إتَّصال ِعلمه بنْوعها لبُعد المسافة  ، منه بؤسفله ماسورة ُبنُدقِ

ارات  ٌَّ وِخبلل أحداث َفض اإلعتصام تناهى إلى سمعهما أصوات س

ٌَّة ، ُمكبِّرات الصوت  ُثمَّ ، " الهلٌوكوبتر " َصْوت الطابِرات المروِح

ٌَّة بكثافة  وحال ُدنْو نجلته ، تناهى إلى سمعه ُدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر



309 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

الصؽٌرة بالقٌرب من نافِذ المسكن لتصوٌر ما ٌحُدث باألسفل بإستِخدام 

ها بٌده بالَتَوقُّؾ ، هاتِفها المحمول  ٌْ فؤبصرت أحد الُمعتصمٌن ٌشٌر إل

اًال ، عن ذلِك واإلبتعاد عن النافِذة  ٌَّ وأطلق ذات الشخص ِعٌاراًال ناِر

ا نجم عنه إتبلؾ ، َصْوبها إخترق األلومٌنتال الخاص بالنافِذة  ِممَّ

وعلى الفْور قام ، وإسَتَقر المقذوؾ داِخل مسكنه ، ُزجاج النافِذة 

بالتنبٌه على زْوجته وأْوالده باإلبتعاد فُْوراًال عن جمٌع نوافِذ وُشُرفات 

وإشتموا جمٌعاًال رابِحة ، المسكن فإمتَثلوا وُهم فً حال ُذعر شدٌد 

فإسترق النظر فؤلفى إندالع النٌران ، الؽاز الُمسٌل للدموع بكثافة 

وإقتربت ألِسنة النٌران من ، بُكشك كابِن بالقُرب من العقار محل سكنه 

ارات المتواِجدة بالقُرب من ذلك الُكشك  ٌَّ فقام بالنزول ، بعض الس

وإثنٌن من – الُمقٌم أسفل مسكنه بذات العقار – وبِرفقته شقٌقه 

نوا من إخماد النٌران ، جٌرته بذات العقار  وحٌنبٍذ أبصر ، وَتَمكُّ

ارته ُمَتَوقِّفة بعرض الطرٌق  ٌَّ ولم ٌتسنى له إعادتها إلى ما كانت ، س

ه  ٌْ ٌَّة ، عل رة ناِر ٌْ إذ تناهى إلى سمعه ومن بِرفقته َدِوْي إطبلق أع

ارته سالِفة الِذكر ، آنذاك  ٌَّ ه إلى س – وفً صباح الٌوم التالً َتَوجَّ

ٌَّة رقم ن ؾ أ  ات  - 593/ فٌرنا تحمل لوحات معدنِ ٌَّ فؤلفى بها التلف

ه عنها آنِفاًال بببلؼه  والتً بلؽت قٌمتها ما ٌربو على إحدى ، الُمَنوَّ

ه  ٌْ إثر ، دون إتَّصال ِعلمه بشخص ُمرتِكب الواقعة ، عشر ألؾ ُجَن

ولكنَّه أبصر قٌام بعض ، عدم تواجده بالقُرب منها حال حدوث الواقعة 
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ض  ََ ات لُشرطة القابِمة على الَؾ الُمعتصمٌن حال قٌامهم بمواجهة قُوَّ

ارات المواِطنٌن بنهر الطرٌق َعقِب تحرٌكها من  ٌَّ س خلؾ س بالَتَترُّ

ارته على عاتِق ، مكانها  ٌَّ ومن َثمَّ ألقى بالَتبِعة بشؤن واقِعة إتبلؾ س

ٌَّة ، الُمعتصمٌن  وقام باإلببلغ عن الواقعة َعقِب إستقرار الحالة األمن

ل  .بالقُرب من قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ

اج            / كما شهد    خالد مبارك صابِر فرَّ

ٌَّة قام بعمل سقَّالة بواجهتً  ات إعتصام رابعة العدِو ٌَّ بؤنَّه قبل بدء فاِعلِ

ُبناءًال -  ناصٌة شارع سٌبوٌه المصري  – العقار  بشاِرع الطٌران 

خ  والُمبرم بٌنه وبٌن ُكلًال من  ، 25/5/2013على عقد الُمقاولة الُمإرَّ

مالكً – منٌر بدٌر بنداري / بنداري بدٌر بنداري والمدعو / المدعو 

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن  وَشِهد، – العقار محل التعاقُد 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب  بداٌة نشؤة ألعتصام وما طرأ من َتؽ

ات لُمسلَّحة 30ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من بٌانات القُوَّ وبشؤن ،  

ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز  تعرُّ

نة من  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

إثر قٌام ، وخبلل فترة اإلعتصام توقَّؾ العمل بالعقار محل التعاقُد 

ومن َثمَّ قام بالتنبٌه على العاملٌن لدٌه ، الُمعتصمٌن بإحتبلله ُعْنوةًال 
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د علٌه ِحرصاًال منه على سبلمتهم  وحال أحداث ، بعدم ُمعاودة التردُّ

 ًْ ته بواجهت الَفض أبصر عبر وسابِل اإلعبلم عدم وجود السقَّالة خاصَّ

ام من أحداث الَفض إثر عدم ، العقار  ٌَّ ه إلى العقار بعد ِعدةَّ أ وتوجَّ

ة آنذاك  ٌَّ ٌَّة جسٌمة به ، إستِقرار الحالة األمن ، فؤلفى أعمال تخرٌب

ٌَّة بواِجهته  ته ، وآثار طلقات نار وأجزاء ، وعدم وجود السقَّالة خاصَّ

ٌَّة  منها ُملقى على األرض وأجزاء أخرى تالِفة بالكاِمل وعروق َخَشب

م كاِمل  ن من الدلوؾ حٌنبٍذ فً أربعة طوابِق ، منها فً حال َتَفحُّ وتَمكَّ

ة أماِكن ، من العقار  وبعض الُمَتعلَّقات ، فؤلفى بداِخله آثار ِدماء فً ِعدَّ

ة الخاصة بالُمعتصمٌن  ٌَّ وعدد من فواِرغ الطلقات ُمتناثِرة ، الشخص

وعلى الفور ؼادر العقار لعدم قُدرته ، بالقُرب من نوافِذه وُشُرفاته 

ل ما به من رابِحة كرٌهة  ًْ ، على تحمُّ ٌَّة بشؤن واقعت وألقى بالمسُبول

ته على عاتِق الُمعتصمٌن  .سرقة وإتبلؾ السقَّالة خاصَّ

ٌِّد علً             /كما شهد  محمد خٌري س

ٌَّة من  دان رابعة العدِو ٌْ بؤنَّه قام بإستِبجار الَمشَتل الكابِن بُمحٌط م

ٌَّة وَشِهد13إتحاد ُمبلك العقار رقم  بمضمون ما   عمارات رابعة العدو

ٌُّر على  َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة األعتصام وما طرأ من َتؽ

ٌُونٌة وما أعقبها من بٌانات 30سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة   

ات لُمسلَّحة  ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول ُمحٌط ، القُوَّ وبشؤن تعرُّ

اًال بمعرفة  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص
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ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ ، لِجان التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود  الحواجز الخرسان

وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً ، أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة -  دان رابعة العدو ٌْ وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم - قاطنً ُمحٌط م

ات وبالحدابق  ، بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط اإلعتصام وبالممرَّ

وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء الحاجة واإلستِحمام  على نحو 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض ، ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

ٌَّة  حال قٌامهم ، الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حاملٌن ، بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم  دٌن ِهتافات وأناشٌد ، وعلى رأسهم ِخَوز ، بؤٌدٌهم ِعِص ُمردِّ

ة  ات الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ حماِس

بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً ، جهة تبؽً َفض إعتصامهم 

دات الرافضة ، سبٌل هللا  ٌِّ وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام إحدى الس

 عمارات 13ُمقٌمة بالطابِق السابِع أو الثاِمن بالعقار رقم – لئلعتصام 

ٌَّة ، بسكب مٌاه على الُمعتصمٌن أمام العقار المار ِذكره  - رابعة العدو

حسبما – وشرع بعض الُمعتصمٌن فً الصعود إلٌها إللقابها من أعلى 

د على ألِسنتهم  إال أنَّه وبعض األهالً وأصحاب الحوانٌت – تردَّ

وا لهم  اًال إلثنابهم عن تِلك الفِكرة ، تصدُّ ٌَّ ها مرٌضة نفِس ، زاعمٌن أنَّ

ٌعمل بؤمن - وِخبلل فترة اإلعتصام حال قُدوم أحد ُعمبلبه إلٌه 
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إعتقد أحد أعضاء تِلك ، ُمروراًال بلِجان التفتٌش - المتحؾ المصري 

ٌَّة  فقام بحمله أعلى كتفه ُعْنَوةًال ، اللِّجان أنَّه ٌعمل بوزارة الداِخلِ

ة رابعة  ه به َصْوب َمَنصَّ فقام بمنعه من ذلِك عقِب إفهامه ، وَتَوجَّ

ٌَّة ، بطبٌعة عمله  تها لوزارة الداِخل ٌَّ وفً تارٌخ أحداث ، وعدم تبع

ه إلى الَمشَتل فً ، الَفض تابع األحداث من ِخبلل وسابِل اإلعبلم  وتَوجَّ

فؤلفى أعمال التخرٌب واإلتبلؾ ، الٌوم التالً على أحداث الَفض 

والتً ، وسِرقة محتوٌاته على نحو ما أبلػ به ، الجسٌمة بالَمشَتل 

ه  ٌْ وأضاؾ ، بلػ إجمالً قٌمتها ما ٌربو عن مابة وخمسون ألؾ جن

ه لم ٌتَِّصل علمه بشخص ُمرتِكب الواقعة  لعدم تواجده على مسرح ، أنَّ

وأضاؾ أنَّه حال وصوله للَمشَتل عُثر داِخله ، األحداث حال وقوعها 

ونما إلى علمه أن حارس العقار رقم ، على أربعة ُزجاجات مولوتوؾ 

ة 13 ٌَّ عُثر بمدَخل ذلِك العقار - محمد / ٌُدعى –  عمارات رابعة العدو

ٌَّة وأربع مواسٌر حدٌد  ة آل ٌَّ ة ِعبارة عن رشَّاش وُبنُدقِ ٌَّ على أسلحة ناِر

ٌَّة  ا ُتسَتخدم فً إطبلق األعٌِرة النار وقاما بتسلٌم تِلك األسلِحة ، ِممَّ

ات الُشرطة الُمتواِجدة بالقُرب من العقار سالِؾ الِذكر  .واألدوات إلى قُوَّ

 عبٌر محمد حسنٌن الَصبَّاحً            /كما شهدت 

بؤنَّه قبل بـداٌة نشـؤة اإلعتصـام حضـر إلٌهـا أحـد أعضـاء جماعـة 

وطلب منها إستبجار العٌادة - حسبما أبلؽها – اإلخـوان الُمسلمٌن 

تها الكابِنة بالطابِق الثالِث بالعقار رقم  ة 15خاصَّ ٌَّ  ُعمارات رابعة العدو



314 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

اًال إال أنها رفضت  ٌَّ ه ٌْوِم ٌْ إثر ، نظٌر مبلػ وقدره ُخمُسمابة ٌجن

إستِشعارها برؼبتة فً إستِخدام عٌادتها فً ِخدمة إعتصام جماعة 

بمضمون  كما َشِهدت، - الُمزمع القٌام به آنذاك – اإلخوان الُمسلمٌن 

ٌُّر على  ما َشِهد به سابقٌها بشؤن بداٌة نشؤة األعتصام وما طرأ من َتؽ

ٌُونٌة وما أعقبها من بٌانات 30سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة   

ات لُمسلَّحة  ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول ُمحٌط ، القُوَّ وبشؤن تعرُّ

اًال بمعرفة  ٌَّ تها وتفتٌشها ذات ٌَّ اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

نة من الُمعتصمٌن  دات التابِعة للِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌِّ إحدى الس

ٌن  ٌِّ ٌَّة والمتارٌس التً ، المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

وأنَّه نشبت العدٌد ، أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة - من الِخبلفات بٌن بعض األهالً  دان رابعة العدو ٌْ قاطنً ُمحٌط م

وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام - وأصحاب الحوانٌت 

ات وبالحدابق  وإقامتهم بها ، بكافَّة أرجاء ُمحٌط اإلعتصام وبالممرَّ

إقامة كاِملة من قضاء الحاجة واإلستِحمام على نحو ٌخِدش حٌاء 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصرت قٌام بعض الُمعتصمٌن ، أهالً المنطقة 

ٌَّة  حال قٌامهم بإرتداء ، بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حاملٌن بؤٌدٌهم ، زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم  ٌَّة ، وعلى رأسهم ِخَوز ، ِعِص دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

ة جهة تبؽً  ات الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ ُمعادٌة للقُوَّ
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، بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا ، َفض إعتصامهم 

ار الكهُربابً  ٌَّ وِخبلل فترة اإلعتصام قام بعض الُمعتصمٌن بسرقة الت

تها  ة بالعقار الكابِن به العٌادة خاصَّ ة الخاصَّ ٌَّ مما ، من اللوحة الكهُربابِ

وحال قٌام ، إثر كثافة التحمٌل علٌها ، نجم عنه إحتراق تِلك اللوحة 

ي علٌه بالضرب من قَِبل  حاِرس العقار باإلببلغ عن الواقعة تم التعدِّ

دي واألرُجل  ٌْ وَظل إنقِطاع التٌار الكهُربابً ، بعض الُمعتصمٌن باأل

ن  ٌْ ة ٌوم ٌٌن بشركة الكهُرباء وقاموا ، عن العقار لُمدَّ إلى أن حضر الفنِّ

ي على أحد الشباب ، بإصبلح تِلك اللوحة  كما أبصرت واقِعة التعدِّ

مة رأسه  إثر قٌامه ، قاطنً العقار سالِؾ الِذكر بشومة على ُمَقدِّ

ته حال مروره على  ٌَّ برفض الخضوع للتفتٌش وإبراز تحقٌق شخِص

ًْ ، لِجان التفتٌش آنِفة البٌان  ه لم ٌتِم اإلببلغ عن واقِعت وأضافت أنَّ

ي على حاِرس العقار وذلِك الشاب آنذاك  إثر عدم إتِّصال علم ، التعدِّ

ات ُشرطة بالمكان ، أحد بشخص ُمرتِكب الواقعة  ة قُوَّ ، وعدم وجود َثمَّ

وأضافت ، األمر الذي إستشعر معه الجمٌع بإنتفاء الجدَوى من اإلببلغ 

ات اإلعتصام إلتزمت مسكنها  ٌَّ وإمتنعت عن ، أنَّه فور البدء فً فاعلِ

تها  د على العٌادة خاصَّ دات – إال أن بعض الحاالت ، التردُّ ٌِّ القابِمة - س

اًال وأبدوا رؼبتهنَّ فً الحضور إلى  ٌَّ على ُمتابعتهن إتَّصلن بها هاتِفِ

دت لهن َمْوِعداًال ، الِعٌادة رؼم وجود اإلعتصام  وفوِجبت حال ، فَحدَّ

إثر قٌام الُمعتصمٌن ، حضورهن بالَمْوِعد أنَّ مبلبسهن ُمَبلَّلة بالِمٌاه 
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بإلقاء المٌاه علٌهن حال مرورهن وسط ِخٌام الُمعتصمٌن وهن فً 

بات  ر ُمَحجَّ ٌْ ِهنَّ وقامت ، طرٌقهن إلى العٌادة لكونهن ؼ ٌْ فإعتذرت إل

د  بالتنبٌه على جمٌع الحاالت التً تقوم بُمتابعتها بعدم ُمعاودة التردُّ

تها ِخبلل فترة اإلعتصام ِحرصاًال على سبلمتهن  ، على العٌادة خاصَّ

ا ألحق بها ، وأؼلقت العٌادة ِخبلل تِلك الفترة وحتى أحداث الَفض  ِممَّ

ٌة كبٌرة  ة ، ُخسارة مادِّ – الُنُصب التِذكاري – وبتارٌخ أحداث الَمنصَّ

تناهى إلى -  طرٌق النصر 11الكابِن –  وحال تواجدها بمسكنها 

وبدأ الُمعتصمٌن فً فتح ، سمعها صوت الطرق على أعِمدة اإلنارة 

ارات  ٌَّ ع عدد كبٌر من الُمعتصمٌن ، الطرٌق أمام الس وأبصرت َتَجمُّ

د  ن علٌه عند الصدر – بزيٍ ُمَوحَّ ٌرتدي ُكلًال منهم تٌشٌرت ُمدوَّ

ًْ وشوم / ٌقودهم - مشروع شهٌد  صفوت ِحجازي ٌحمل بعضهم ِعِص

ة للِجهاد فً سبٌل هللا ،  ٌَّ دٌن ِهتافات حماِس ه بِهم صْوب ، ُمَردِّ وَتَوجَّ

وحٌنبٍذ تناهى إلى سمعها َدِوي إطبلق ، كوبري السادس من أكتوبر 

ٌَّة بكثافة  ، فعاد صفوت ِحجازي إلى ُمحٌط اإلعتصام ، أعٌِرة ناِر

ٌَّة تبلحظ لها سقوط أعداد من  وحال سمعها َدِوْي إطبلق األعٌِرة الناِر

ٌُشٌر إلى إستهدافهم بطلقات  تِلك المسٌرة على وجوههم على نحو 

ٌَّة من الخلؾ من قَِبل بعض الُمشاركٌن فً ذات المسٌرة  من – ناِر

ِخبلل ُمبلحظتها لمسار سقوط جسد من تم إستِهدافه منهم وخبرتها 

ها تبلحظ لها من ِخبلل – كطبٌبة ودراستها للِطب الشرعً  كما أنَّ
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اء بالُمستشفى  ُمتابعتها لقناة الجزٌرة فً ذات الٌوم َتلَفُّظ أحد اإلِطبَّ

دان رابعة بعبارة فحواها  ٌْ دانً بم ٌْ ر حالة تؤتً وصول عاشِ - الم

وحٌنبٍذ شرع بعض  ، -َمصابة بطلق ناري بالرأس من الخلؾ 

إال أنَّ ، الُمشاركٌن فً اإلعتصام فً الهرب عبر شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس 

المتواِجدٌن على أطراؾ اإلعتصام قاموا بضبطهم وسحلهم 

ٌَّة فْور إتصال علمهم  وإصطحابهم ُعْنَوةًال َصْوب مسِجد رابعة العدو

كما أبصرت قٌِام ، برؼبة سالِفً الِذكر فً ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام 

مجموعة من الُمعتصمٌن بإستِخدام قِطع الرصٌؾ فً بناء المتارٌس 

س خلفها بشاِرع ٌوِسؾ عبَّاس  وحال أحداث الَفض كانت ، للتترُّ

وتابعت أحداث الَفض من ِخبلل بعض ، خاِرج وُمحافظة القاِهرة 

تها ِعقِب إستقرار ، وسابِل اإلعبلم  هت إلى الِعٌادة خاصَّ ُثمَّ توجَّ

اًال  ٌَّ ة نِْسبِ ٌَّ ٌَّن لها إتبلؾ الشٌش والُزجاج الخاص ، األوضاع اإلمن فتب

تها  إثر إختراق أحد اإلعٌِرة ، بؤحد النوافِذ وأحد الحوابِط بالعٌادة خاصَّ

ة لتِلك النافِذة وإرتطامه وذلِك الحابِط  ٌَّ األمر الذي نجم عنه ، الناِر

تها  ان كثٌؾ أعلى حوابِط وأسقُؾ العٌادة خاصَّ ومن َثمَّ ، ترسب دخَّ

ات ، َتَكبَّدت قٌمة أعمال البٌاض  ٌَّ وبلؽت إجمالً قٌمة التلف

ه  ٌْ ًْ َعَشر ألؾ ُجن ٌَّة ، واإلصبلحات بالِعٌادة مبلػ إثن وألقت بالمسبولِ

بِان إطبلق ذلك العٌار الناري على عاتِق أحد الُمعتصمٌن الُمَسلَّحٌن 
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بُبرج البِنداري من ِخبلل ُمبلحظتها لمسار إتِّجاه ذلِك العٌار الناري 

 .وخبرتها كطبٌبة ودراستها للِطب الشرعً

 بهجت محمد حسٌن              / كما شهد 

بمـضمون ما َشـِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة األعتصام وما طرأ من 

ٌُّرعلى سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول ، بٌانات القُوَّ وبشؤن تعرُّ

اًال  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة ، بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على  خلؾ الحواجز الخرسان

وكما نشبت العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض ، حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة - األهالً  دان رابعة العدو ٌْ وبعض الُمعتصمٌن إثر - قاطنً ُمحٌط م

ات  قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط اإلعتصام وبالممرَّ

وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء الحاجة واإلستِحمام  ، وبالحدابق 

وخبلل فترة اإلعتصام قام ، على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

بعض الُمعتصمٌن بفتح الَمْصَرؾ أسفل نافِذة مسكنه الكابِن بالطابِق 

ل فوق األرضً الكابِنة بالعقار رقم   3 شاِرع الطٌران َشقَّة رقم 7األوَّ

كما قاموا بنشر مبلبسهم ، وقاموا بقضاء حاجتهم بذلِك الَمْصَرؾ ، 

اًال بعدم إرتكاب تِلك األفعال دون جدوى  ٌَّ بمدخل العقار رؼم ُمطالبتهم ودِّ

ٌَّة ،  وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر عدد ، ُمستؽلٌِّن فً ذلِك كثرتهم العدد
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أربعة نعوش وقٌام عدد من الُمعتصمٌن بتعببة ُزجاجات المولوتوؾ 

اه من  بالجراج الُملَحق بالعقار محل سكنه وكانت تِلك الُنعوش ُمؽطَّ

وحال مروره بالقُرب منهم أبصر ُمصادفة ، أعلى بقِطع من القُماش 

ٌَّة كبٌرة من ، بداِخل تِلك النعوش عدد ثبلث فَِرد خرطوش  وِكمِّ

حتى ، ُزجاجات المولوتوؾ بداِخل تِلك النعوش وخارجها داِخل كراتٌن 

ات الُشرطة  ٌتسنَّى للُمعتصمٌن إستِخدام تِلك األسلِحة واألدوات قَِبل قُوَّ

ام على ، حال َفض إعتصامهم  ٌَّ قظ أحد األ ٌْ وِخبلل فترة اإلعتصام إست

ٌَّة بكثافة  مع صٌحات التكبٌر من قَِبل ، َصْوت َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

على نحو إعتقد معه بؤن ذلِك الٌوم هو ، الُمشاركٌن فً اإلعتصام 

ه لم ٌحُدث شا ، مْوِعد َفض اإلعتصام  ٌَّن أنَّه إختبار ، إال أنَّ وتب

للُمعتصمٌن من قَِبل القابِمٌن على إدارته للوقوؾ على رد فعل 

وحال ، الُمشاركٌن فً اإلعتصام حال البدء فً َفض اإلعتصام بالفِعل 

وتابع أحداث الَفض من ِخبلل ، أحداث الَفض لم ٌُكن ُمتواِجداًال بمسكنه 

وحٌنبٍذ أبصر إحتراق ِجهازي التكٌٌؾ ونوافِذ ، بعض وسابِل اإلعبلم 

ة وقود موبٌل بشاِرع الطٌران عقِب  وُشرفة مسكنه الُمِطلَّة على محطَّ

ته قبل الؽروب فً ذات ، إضرام النٌران بها  ه إلى الشقَّة خاصَّ فَتوجَّ

اًال  ٌَّ فؤلفاها وما بداخلها من ، ٌوم الَفض وعقِب هدوء األوضاع نِسب

م كاِمل  ته فً حالة َتَفحُّ ٌَّة على عاتِق ، منقوالت خاصَّ وألقى بالمسبول

ات الُشرطة حال أحداث الَفض  الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بُمقاومة قُوَّ
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األمر الذي نجم عنه إندالع النٌران ، بإستِخدام ُزجاجات المولوتوؾ 

ة وقود موبٌل بشاِرع الطٌران  ومن ّثمَّ إمتدت ألِسنة النٌران ، بمحطَّ

ة  ت ألِسنة ، إلى النوافِذ وُشرفة مسكنه الُمِطلَّة على تِلك المحطَّ ُثمَّ إمتدَّ

ته  فؤتت النٌران على ُجلَّ ما بها من ، النٌران إلى داِخل الشقَّة خاصَّ

وبلػ إجمالً قٌمة المنقوالت محل اإلتبلؾ وأعمال ، منقوالت 

ته ثمانٌِة وسبعون ألؾ جنٌه  وأضاؾ أنَّه حال ، اإلصبلح بالشقَّة خاصَّ

ته آنذاك أبصر تناُثر  وصوله إلى العقار العقار الكابِن به الشقَّة خاصَّ

ة لئلستِعمال تعدد كبٌر من ُزجاجا عدَّ ًاَل  المولوتوؾ الُمسَتعملة والُم

 .بالممر المجاِور لذلك العقار

 إبراهٌم طارق إسماعٌل إبراهٌم الشرٌؾ           / كما شهد 

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة األعتصام وما طرأ من 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول ، بٌانات القُوَّ وبشؤن تعرُّ

اًال  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة ، بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على  خلؾ الحواجز الخرسان

كما نشب العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض ، حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة - األهالً  دان رابعة العدو ٌْ وأصحاب الحوانٌت – قاطنً ُمحٌط م

وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط 
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ات وبالحدابق  وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء ، اإلعتصام وبالممرَّ

وخبلل ، الحاجة واإلستِحمام  على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات 

اًال عقِب صبلة الفجر  ٌَّ ٌَّة ٌوم حال قٌامهم بإرتداء ، والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  داًال  حاملٌن بؤٌدٌهم ، زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم  ٌَّة ، وعلى رأسهم ِخَوز ، ِعِص دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

ة جهة تبؽً  ات الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومة َثمَّ ُمعادٌة للقُوَّ

، بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا ، َفض إعتصامهم 

ٌَّة  وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بدفن أسلِحة ناِر

، بالجراج الُملحق بالعقار الكابن به الشقَّة محل سكنه " بناِدق آلً " 

ة الدفن على مرأى ، وكذا بالحدٌقة الُمتاِخمة لذات العقار  ٌَّ وكانت عمل

وِخبلل فترة اإلعتصام ، الُمحٌطٌن بهم من الُمشاركٌن فً اإلعتصام 

أبصر قٌام خمسة أشخاص من التابعٌن ألمن اإلعتصام بإصطحاب أحد 

ارات – األشخاص  ٌَّ ٌَّة - مٌكانٌكً س ، ُعنوة َصْوب مسِجد رابعة العدو

دي من الخلؾ  ٌْ ل األ ٌتم التعدي علٌه منهم بالصفع ، حال كونه ُمكبَّ

ي علٌه بُمختلؾ أنحاء ، على الوجه  وعقِب عودته تبلحظ له أثار التعدِّ

ض التعذٌب والصعق بالكهُرباء على أٌدي ، جسده  وأبلػ أنَّه تعرَّ

وحال ، الُمعتصمٌن إثر إعتقادهم أنَّه ٌقوم بنقل أخبارهم إلى الُشرطة 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها  ٌَّ قظ على صْوت س ٌْ أحداث الَفض إست
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اًال  ٌَّ وُمناشدة األهالً ، بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

، فإسترق النُظر من خلؾ أحد النوافِذ ، بإؼبلق النوافِذ والُشرقات 

اًال عن طرٌق  ٌَّ وحٌنبٍذ أبصر خروج أعداد كبٌرة من الُمعتصمٌن ِسلِم

كما أبصر قٌام مجموعة من الُمعتصمٌن بالتتُرس خلؾ ، النصر 

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات ، أسوار العقارات  ورشق قُوَّ

ات ، المولوتوؾ  وقٌام البعض منهم بإطبلق األعٌِرة اآللً َصْوب قُوَّ

الُشرطة بقصد قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلولة دون َفض إعتصامهم 

ات ،  وقٌام بعض الُمعتصمٌن ، كما أبصر إصابة البعض من تِلك القُوَّ

ارات األهالً  ٌَّ بقصد إستخدامه - قاطنً رابعة - بسرقة وقود بعض س

كما أبصر قٌام البعض منهم بإضرام ، فً تعببة ُزجاجات المولوتوؾ 

ارات األهالً  ٌَّ والدفع بها إلى نهر الطرٌق للحٌلولة دون ، النٌاران بس

ات الُشرطة َصْوب ُعمق اإلعتصام  م قُوَّ كما أبصر قٌام البعض ، َتَقدُّ

منهم بإضرام النٌران بالَمشَتل ومحل الزهور بالكابِن بالقُرب من 

العقار الكابِن به الشقَّة محل سكنه كنوع من اإلنتقام من أهالً 

، وقامت مجموعة من الُمعتصمٌن بإقتحام باب ذلِك العقار ، المنطقة  

ٌَّة به لئلختباء بها لحٌن إستقرار  وإقتحموا بعض الوحدات الَسَكنِ

اًال  ٌَّ ، والتً قاموا بتركها بالفِعل قبل صباح الٌوم التالً ، األوضاع أمنِ

ة بالطابِق  ٌَّ وحال أحداث الَفض قام أحد ُمستؤجري الوحدات السكنِ

ٌَّة َصْوب - من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن – السابِع  بإطبلق أعٌِرة نار
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ات الُشرطة عبر فتحات صؽٌرة بنوافِذ ذلك المسكن الُمِطلَّة على  قُوَّ

ات الُشرطة ، طرٌق النصر والجراج الُملحق بالعقار  وعقِب نجاح قُوَّ

ات الُشرطة العسكرٌة بتِلك  فً َفض اإلعتصام وحال ُدلوفه ِرفقة قُوَّ

العٌن أبصر بعثرة عدد من فواِرغ طلقات الخرطوش بالقُرب من إحدى 

النوافِذ الُمِطلَّة على طرٌق النصر وأُخرى ُمِطلَّة على الجراج الُملحق 

ن للتصوٌب من ِخبللهما  ٌْ  .بالعقار ووجود فتحات صؽٌرة بالنافِذت

 عاِدل جبلل محمود َعَوض/كما شهد 

نةـأن َتَمْرُكز لِجان التفتٌش المُ ـابقٌه بشـه سـد بـبمضمون ما َشهِ           َكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً  ٌن خلؾ الحواجز الخرسان ٌِّ من الُمعتصمٌن المدن

وزٌادة حجم ، أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌُونٌة وما أعقبها 30وِمساحة اإلعتصام والُمشاركٌن به عقِب ثورة   

ات لُمسلَّحة  حتى بلػ ُمحٌط العقار القابِم على أعمال ، من بٌانات القُوَّ

 شاِرع سٌبوٌه المصري  1العقار تحت اإلنشاء رقم – البِناء به 

الكابن بتقاُطع شارع الطٌران مع شاِرع سٌبوٌه المصري  أمام محطة 

ه من الدلوؾ – وقود موبٌل ٌْ نه والعاملٌن لد ر معه َتَمكُّ على نحو َتعذَّ

ٌَّة ، بذلك العقار لُمباشرة عملهم  ر علٌه أخذ العروق الخشب كما َتَعذَّ

ته من العقار إثر قٌام الُمتعتصمٌن بمنعه من أخذها ُعْنَوةًال  ة خاصَّ والِعدَّ

ها ،  ٌْ ة خسارة تلحق بها ، وَتَعهَّدوا له بالِحفاظ عل ، وبتعوٌضه عن َثمَّ

ض الُمعتصمٌن له  وأخذ بُمتابعتها من حٌن آلخر من بعٌد َخشٌة َتَعرُّ
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وإستِخدموا ، وقام سالفً الذكر بإحتبلل العقار بالكاِمل ، باألذى 

ته كؤوتاد وأعِمدة حال تشٌٌد خٌامهم بُمحٌط  ٌَّة خاصَّ العروق الَخَشب

، وتابع أحداث الفض من ِخبلل بعض وسابِل اإلعبلم ، اإلعتصام ُعْنَوةًال 

ه إلى العقار بتارٌخ  فؤلفى إحتراق ،  ِرفقة مالِكه 17/8/2013وَتَوجَّ

ته وسِرقة بعضها  ة خاصَّ ٌَّة والِعدَّ وبلػ إجمالً قٌمتها ، العروق الخشب

ن وخمسون ألؾ جنٌه  ٌْ ٌَّة على عاتِق ، مابت وألقى بالمسبول

ٌَّة كبٌرة من ُزجاجات ، الُمعتصمٌن  وأضاؾ أنَّه أبصر داِخل العقار كم

ة لئلستِخدام فً أكثر من طابِق بالقُرب من َمَطبلت  المولوتوؾ الُمَعدَّ

ٌَّة وجراِكن ، العقار ناِحٌة شاِرع الطٌران  وبعض الحواِجز الحدٌد

والتً كان ٌقوم الُمعتصمٌن بإستِخدامها حال ، ُممتلِبة بالوقود 

ات الُشرطة للحٌلولة دون َفض إعتصامهم حسبما شاهد  ُمقاومتهم لقُوَّ

 .                                                                      عبر وسابِل اإلعبلم

 هالة محمد فهمً ُشْكر / كما شهدت 

                  اــعتصام ومإلأن بداٌة نشؤة اـابقٌها بشـِهد به ســا شَ ــون مـمضمـب

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما 30طرأ من َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ض ُكل من ٌرؼب فً ، أعقبها من بٌانات القُوَّ وبشؤن تعرُّ

تها وتفتٌشه  ٌَّ ُدخول ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ، ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها  والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان
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وخبلل فترة اإلعتصام ، الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

أبصرت قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر 

ٌَّة  ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ، الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، ألمن اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ٌَّة  دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس هها ، ُمردِّ وِخبلل فترة اإلعتصام حال َتَوجُّ

أبصر أحد الُمعتصمٌن البادج الخاص ، إلى مقر عملها بالجرٌدة 

تها  ارة خاصَّ ٌَّ فإعتقد قٌامها بتوثٌق األحداث داِخل ، بالصحافة على الس

فَكلَّؾ ، فطلبوا منها الَتَوقُّؾ فلم تمتثل ، ُمحٌط اإلعتصام دون علمهم 

فتتبَّعها إثنٌن من ، أحد الُمعتصمٌن آخرٌن منهم بإستٌقافها 

ٌَّة وقاما بُمطاردتها أعلى كوبري  اجة ُبخاِر ،  أكتوبر 6الُمعتصمٌن بدرَّ

ارة قٌِادتها ُعْنوةًال  ٌَّ إال ، وأتلفوا أَُكر األبواب حال ُمحاولة فتح باب الس

نت من الفرار منهم  ها َتَمكَّ كما تبلحظ لها ِخبلل فترة اإلعتصام ، أنَّ

ٌَّة بُمحٌط العقار سكنها بعد الساعة الثانٌِة  إطبلق بعض األعٌِرة الناِر

ٌَّة قاطنً ُمحٌط  اًال وحتى مطلع الفجر بقصد إرهاب أهل ٌَّ صباحاًال ٌوِم

ٌَّة  دان رابعة العدو ٌْ قظت فً الصباح ، م ٌْ وبتارٌخ أحداث الَفض إست

ٌَّة  فقامت بإستطبلع األمر عبر ، الباِكر على َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

فؤبصرت هرولة أناس كثٌرة بُمحٌط العقار محل سكنها ، نافِذة مسكنها 

كما أبصرت أحد ، وطابرة هلٌوكوبتر بالقُرب من سطح ذات العقار 

س " الُمعتصمٌن ٌرتدي ِجلباب ٌحِمل سبلح ناري  وٌقوم " ُمسدَّ
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ٌة بشكل عشوابً حال قٌِامه بالعدو  ، بإستِخدامه فً إطبلق أعٌِرة نارَّ

وأبصرت ، وحال أحداث الَفض تناهى إلى سمعها ُدِوْي إنفجار شدٌد 

تها أسفل العقار محل سكنها  ارة خاصَّ ٌَّ وعقب ، إندالع النٌران بالس

تها رقم ق ؾ ع  ارة خاصَّ ٌَّ هت إلى الس اًال َتَوجَّ ٌَّ إستقرار األوضاع نِسب

مها بالكاِمل عدا الُجزء ،  ماركة هٌونداي إلنترا 493 ٌَّن لها َتَفحُّ تب

ارة محل اإلتبلؾ مابة وعشرون ألؾ ، الخلفً منها  ٌَّ وبلؽت قٌمة الس

وقررت بإنتفاء ِعلمها بشخص ، - عقب إستنزال ثمن بٌِعها – جنٌه 

تها لعدم تواجدها بالقُرب منها ارة خاصَّ ٌَّ  المسبول عن واقعة إتبلؾ الس

وعلَّلت إببلؼها أكثر من مرة بشؤن الواقِعة ،حال إضرام النٌران بها 

تها ارة خاصَّ ٌَّ                               .لرؼبتها فً إجراء الُمعاٌنة البلِزمة على الس

 أحمد حسن ذكً عبده  / كما شهد 

عتصام وما طرأ من إلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ا

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ض ُكل من ٌرؼب فً ُدخول ، بٌانات القُوَّ وبشؤن تعرُّ

اًال  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة ، بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ

ٌَّة والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على  خلؾ الحواجز الخرسان

كما نشب العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض ، حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة - األهالً  دان رابعة العدو ٌْ وأصحاب الحوانٌت – قاطنً ُمحٌط م
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وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط 

ات  وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء الحاجة ، اإلعتصام وبالممرَّ

وخبلل فترة ، واإلستِحمام  على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات على 

ٌَّة  ٌَّة والطوابٌر الرٌاض داًال ، األلعاب القِتال حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ ، ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ٌَّة  وٌرتدي بعضهم ِكمامة ، وعلى رأسهم ِخَوز ، وشوم ودروع حدٌِد

ٌَّة ، وأقنِعة ضد الؽاز الُمسٌل للدموع  دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

ات الُمَسلَّحة والُشرطة وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض  ُمعادٌة للقُوَّ

، بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا ، اإلعتصام 

 وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر أمام مقر شِركة مصر لؤلسمنت قنا الكابِن

بعض الُمعتصمٌن حال قٌامهم - محل عمله  –  شاِرع أنور الُمفت22ً

اًال بقصد إستِخدمها حال  ٌَّ دِو ٌَ ٌُمكن حملها  ة التً  ٌَّ بتصنٌع الدروع الحدٌد

كما أبصر حملها من قَِبل بعض ، َفض اإلعتصام لئلحتماء خلفها 

ونظراًال إلفتراش الُمعتصمٌن ، أعضاء لِجان التفتٌش أنِفة البٌان 

ٌة إلى مقر الشِركة على نحو ٌحول دون وصول  ات الُمَإدِّ للممرَّ

األمر الذي ، العاملٌن بالشِركة إلى مقر عملهم بها إال بصعوبة كبٌرة 

نجم عنه ُحدوث حالة من الركود والشلل التام لحركة تعاُمبلت الشِركة 

ومن َثمَّ تنبَّه على العاملٌن بها بعدم ُمعاودة ، ِخبلل فترة اإلعتصام 
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ها عقِب إستشعار المسبولٌن بها بخطورة الوضع على  ٌْ د عل التردُّ

ة  ٌَّ ه تابع أحداث ، العاملٌن بذلِك المقر من الناِحٌة األمن وأضاؾ أنَّ

ام ، الَفض من ِخبلل بعض وسابِل اإلعبلم  ٌَّ وبعد أحداث الَفض بثبلث أ

ه إلى مقر الشِركة لئلطمبنان على حالتها  فؤلفى بها ، تقرٌباًال َتَوجَّ

ه عنها بببلؼه  ات الُمَنوَّ ٌَّ ومن َثمَّ قام باإلببلغ عن الواقعة حال ، التلف

ل مدٌنة نصر  ة بالقُرب من قِسم ُشرطة أوَّ ٌَّ ، إستِقرار الحالة األمنِ

ُثمَّ قامت الشِركة بتؽٌٌر ، وإلجراء الُمعاٌنة البلِزمة على مقر الشِركة 

، أِجِهزة التكٌٌؾ محل اإلتبلؾ واإلصبلحات والتشطٌبات البلِزمة 

ر بإنتفاء ، والتً بلػ إجمالً قٌمتها مابة وعشرون ألؾ جنٌها  وقرَّ

لعدم تواجده على ، ِعلمه بشخص ُمرتِكب الواقعة على وجه الِدقَّة 

ٌَّة على عاتِق ، مسرح األحداث حال وقوعها  ولكن ألقى بالمسبول

ات الُشرطة  العناِصر الُمَسلَّحة من الُمعتصمٌن حال قٌامهم بُمقاومة قُوَّ

 .حال أحداث الفض

 ناجً فاٌز إسكندر فرج            / كما شهد 

ه بالقُرب من ُمحٌط اإلعتصام لُسرعة ب ه بتارٌخ أحداث الفض َتَوجَّ أنَّ

ر  إلتِقاط بعض الُصَور الُمَتعلِّقة بؤحداث الَفض بطبٌعة عمله كُمَصوِّ

دان الساعة وجد حالة من ، صحفً  ٌْ وحال وصوله بالقُرب من م

ات الُشرطة وبعض ، الفْوضى العاِرمة بالمكان  ٌَّة كر وفر بٌن قُوَّ وعمل

كما تناَهى ، وإشتم رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع بكثافة ، األشخاص 
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ٌَّة بكثافة من ناحٌة ُمحٌط اإلعتصام  إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

دان ،  ٌْ كما أبصر قٌام بعض األشخاص بتكسٌر السور الُمحٌط بم

ات الُشرطة  الساعة حتى ٌتسنَّى لهم إستِخدام ذلِك الكسر فً رشق قُوَّ

القابِمة على َفض اإلعتصام للحٌلولة دون نجاحهم فً َفض اإلعتصام 

وما أن شاهده ، فصعد أعلى الساعة وبدأ فً تصوٌر األحداث ، 

ي، بعضهم حال قٌامه بتصوٌرهم   علٌه إندفعوا نحوه وقاموا بالتعدِّ

كما قاموا بتمزٌق مبلبسه واإلستٌبلء ، بالضرب بُمختلؾ أنحاء جسده 

ٌَّة ُعنوةًال  ومن بٌنها كامٌرا التصوٌر وكارنٌه ، على ُمَتعلِّقاته الشخص

ته ُمسَتِؽلٌِّن كثرتهم  نقابة الصحفٌٌن وبطاقة الرقم القومً خاصَّ

ة  ٌَّ وَتَمكن البعض منهم من إستِخبلصه من أٌدٌهم خشٌة أن ، العدِد

ارات اإلسعاؾ  ٌَّ دٌهم وأدخله إحدى س ٌْ ه ، ٌلقى حتفه بٌن أ والذي َتَوجَّ

ارة أجرى إلى مسكنه دون ُمقابِل ، به إلى طرٌق المطار  ٌَّ ُثم إستَقلَّ س

ض له آنذاك   0عقِب إتصال ِعلم قابِدها بما َتعرَّ

ة بالقُ ـتِقرار الحـب إسـقِ ـة عَ ـواقعـن الـغ عـلـمَّ أبـثُ  ٌَّ  نـرب مـالة األمنِ

ل مدٌنة نصر  .                                                            ُمحٌط قِسم ُشرطة أوَّ

 أشرؾ محمد محمد خلٌل           / كما شهد 

ات الُمسلَّحة بعزل لربٌس السابِق  ه بتارٌخ ُصدور بٌان القُوَّ محمد / بؤنَّ

ٌَّة  دٌهم أسلحة ناِر ٌْ مرسً أبصر عدد كبٌر من الُمعتصمٌن حاملٌن بؤ

وقاموا بإستِخدامها فً إطبلق " طبنجات وبناِدق آلً وخرطوش " 
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ة التابِع  ٌَّ ٌّة َصْوب مبنى الشبون المالِ ٌَّة بكثافة وبعشوابِ اإلعٌِرة الناِر

ات الُمَسلَّحة  ٌَّة بواِجهة ، للقُوَّ كما إرتطمت بعض تِلك األعٌِرة الناِر

كنوع من التعبٌر عن ؼضبهم من ، العقار الكابِن به الشقَّة محل سكنه 

بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة  كما َشِهد، ُصدور ذلِك البٌان 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  نشؤة األعتصام وما طرأ من َتؽ

ات لُمسلَّحة 30 ٌُونٌة وما أعقبها من بٌانات القُوَّ ض ُكل ،   وبشؤن تعرُّ

من ٌرؼب فً ُدخول ُمحٌط اإلعتصام لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق 

نة من  اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ شخص

ٌٌِّن  ٌَّة ، الُمعتصمٌن المدن والُمتمرِكزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشبها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

دان - ونشوب العدٌد من الِخبلفات بٌن بعض األهالً  ٌْ قاطنً ُمحٌط م

ٌَّة  وأصحاب الحوانٌت وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم – رابعة العدو

ات وبالحدابق  ، بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط اإلعتصام وبالممرَّ

وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء الحاجة واإلستِحمام  على نحو 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض ، ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

اًال عقِب  ٌَّ ٌَّة ٌوم الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ، صبلة الفجر  داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، ألمن اإلعتصام  ، وعلى رأسهم ِخَوز ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات الُمَسلَّحة والُشرطة  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ
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بحسب أن ذلك األمر من ، وَتُحث على ُمقاومتهم حال َفض إعتصامهم 

وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض ، قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 

ٌَّة  بالحدٌقة " بناِدق آلً " الُمعتصمٌن بدفن بعض األسلِحة الناِر

ات الُشرطة حال ، الُملَحقة بالعقار محل سكنه  بقصد إستِخدامه قَِبل قُوَّ

ة الدفن تحت بصر الُمحٌطٌن بهم ، قٌامها بَفض اإلعتصام  ٌَّ وكانت عملِ

كما أبصر ِخبلل فترة األعتصام ما ٌربو ، من الُمشاركٌن باإلعتصام 

دٌن على ُمحٌط  ي على بعض الُمتردَّ على عشرٌن حالة إحتِجاز والتعدِّ

هللا " بؤن ٌقوم أحد أفراد أمن اإلعتصام بالصٌاح بعبارة ، اإلعتصام 

فإذ بعدد كبٌر من أفراد أمن اإلعتصام ٌلتفون حْول " هللا أكبر ، أكبر 

دي  ٌْ ًْ والشوم واأل ي علٌه بالِعِص أحد األشخاص وٌقومون بالتعدِّ

، وٌتِم أخِذه ُعْنوةًال داِخل إحدى الخٌام داِخل ُمحٌط اإلعتصام ، واألرُجل 

ه تابع أحداث ، وبتارٌخ أحدث الَفض لم ٌُكن ُمتواِجداًال بمسكنه  لكنَّ

َثمَّ نما إلى ِعلمه نجاح بعض ، الَفض من ِخبلل بعض وسابِل اإلعبلم 

الُمعتصمٌن من إقتحام العقار الكابِن به الشقَّة محل سكنه لئلختباء بها 

ر ،  ه إال فً وقت ُمتؤخِّ ٌْ ر علٌه الوصول إل ه إلى مسكنه إال أنَّه تعذَّ فتَوجَّ

ات الُشرطة القابِمة على َفض  ن قُوَّ ٌْ إثر إحتدام اإلشتباكات ما ب

اإلعتصام وبعض الُمعتصمٌن عند السوق الكابِن بالقُرب من مسِجد 

وبالوصول إلى العقار محل سكنه تبلحظ له آثار ِدماء ، عبٌر اإلسبلم 

ة التً إقتحمها الُمعتصمٌن  ٌَّ ، على ُسلَّم العقار وببعض الوحدات السكنِ
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ٌَّن إنقِطاع التٌار الكهربابً بالمكان  م الِخٌام الكابِنة أمام ، وتب وَتَفحُّ

ن بُمعاونة ، وإندالع النٌران ببعضها ، العقار بطرٌق النصر  وَتَمكَّ

بعض جٌرته بذات العقار من ضبط عدد ِستَّة أشخاص على َسلَّم العقار 

ات الُشرطة ، وثبلثة آخرٌن بَمْنور العقار  وتم تسلٌمهم إلى قُوَّ

بة بالِدماء ، الُمَتَمْرِكزة بالقُرب من العقار  وكان أحدهم مبلبسه ُمَخضَّ

ونما إلى ِعلمه أنَّه حال أحداث الفض وسماعه ، دون أن ٌكون ُمصاب 

ة للُمعتصمٌن على ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ ُمناشدات وزارة الداخل

ه ومن بِرفقته للخروج من ناِحٌة طٌبة مول  إال أنه فوجا ، توجَّ

بالُمعتصمٌن الُمتواِجدٌن بالقُرب من طٌبة مول ٌقومون بإطبلق أعٌرة 

ٌَّة ِصْوبهما  والتً ، مما نجم عنه إصابة من بِرفقته بطلق ناري ، ناِر

وقام بتركه إثر ، فشرع فً حمل صدٌقه فلم ٌستِطع ، أودت بحٌاته 

ٌَّة صوبه  ، قٌام الُمعتصمٌن سالفً الِذكر بمواالة إطبلق األعٌِرة الناِر

، حتى بلػ العقار محل ضبطه ، فعاد أدراِجه عدواًال داِخل اإلعتصام 

ة بالمكان  ٌَّ فدلؾ بذلِك العقار ، ونظراًال لكثافة إطبلق اإلعٌِرة الناِر

ٌَّة خاِرجه ، لئلحتماء به  إلى الحد الذي ، ولحٌن إستِقرار الحالة األمنِ

، بلػ به الخوؾ من النزول بِرفقتهم خشٌة قتله من قَِبل الُمعتصمٌن 

ارة ، وحال إستِطبلعه األمر بُمحٌط العقار محل سكنه  ٌَّ م الس ٌَّن َتَفحُّ تب

والتً ، 617أمانً عاِدل محمد ُعثمان رقم ور أ / المملوكة لزْوجته 

ر قٌمتها بمبلػ عشرٌن ألؾ جنٌه تقرٌباًال  ٌَّة على ، ُتَقدَّ وألقى بالمسبولِ
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والتً قاموا ، إثر ِحٌازتهم لُزجاجات المولوتوؾ ، عاتِق الُمعتصمٌن 

ارات األهالً  ٌَّ وإستِخدامها كدروع ، بإستِخدامها فً إضرام النٌران بس

دة بالجراج - كما عُثر بداِخل بعض الخٌام ، للتتُرس خلفها  ٌَّ الُمَش

ة به بطرٌق النصر والتً  بالُملَحق بالعقار محل سكنه والحدٌقة الخاصَّ

ها النٌران آنذاك  ٌْ ن بها أسماء وعناوٌن - لم تِصل إل على كراسات ُمَدوَّ

ة التً كانوا ٌتقاضونها باإلعتصام ، بعض الُمعتصمٌن  ٌَّ والمبالػ النقد

ارة ، وبعض الخرابط ألقسام الُشرطة والسجون ،  ٌَّ كما عُثر داِخل س

ٌَّة كبٌرة من المسامٌر الصؽٌرة  كما عُثر ، أحد الُمعتصمٌن على كم

ة بؤحد الُمعتصمٌن بداِخلها عدد ثبلث كارنٌهات  على حافِظة نقود خاصَّ

ٌَّة والعدالة ،  ، والثانً لنِقابة الُمَهندسٌن ، أحدهم خاص بِحزب الُحرِّ

ٌَّة  ن علٌه بعض البٌانات باللؽة الِعبِر وجمٌع الكارنٌهات ، والثالِث ُمَدوَّ

وتم تسلٌم تِلك المضبوطات جمٌعاًال إلى ، تحمل صورة ذات الشخص 

ات الُشرطة الُمَتَمْرِكزة بالقُرب من العقار  كما أضاؾ أنَّه حال ، قُوَّ

ات بالشٌش والُزجاج الخاص ، ُدلوفة بالشقَّه سكنه  ٌَّ ٌَّن وجود تلفِ تب

بنوافِذ مسكنه وببعض األثاث وحوابِط مسكنه من الداِخل إثر إختراق 

ة لتِلك النوافِذ وقِطع األثاث وإرتطامها بحوابط  ٌَّ بعض األعٌِرة الناِر

ة بإلقابها ، مسكنه من الداِخل  ٌَّ وقام بالَتَخلُص من تِلك األعٌِرة الناِر

 . بَسلَّة المهمبلت آنذاك

ٌِّد عبد المجٌد ٌوِسؾ الشٌخ عاِمر           / كما شهد   الس
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ه إلى ُمحٌط اإلعتصام  أنَّه فور إتَّصال ِعلمه صباحاًال بؤحداث الفض توجَّ

ته  ر علٌه الوصول إله إال ، لئلطِمبنان على حال الُكْشك خاصَّ إال أنَّه تعذَّ

م الُكْشك بالكاِمل ، حوالً الساعة الثانٌة عشر ُظهراًال  ، فؤلفى َتَفحُّ

ن بالقُرب منه أحدهما حاِمبلًال بٌده كاذلك واآلخر  ٌْ وأبصر لوس شخص

وطلبا األخٌر منه إستِخدام النِبلة الحدٌد التً ، حامل بٌده نبلة حدٌد 

ات الُشرطة فإمتنع  وأضاؾ أن العاملٌن بمعرض ، بحوزته قَِبل قُوَّ

ارات الكابِن أمام الُكشك شاهدوا بعض الُمعتصمٌن حال قٌامهم  ٌَّ الس

ته حال أحداث الَفض  للحد من تؤثٌر ، بإضرام النٌران بالُكْشك خاصَّ

هم  ٌْ ٌَّة بشؤن ، رابِحة الؽاز الُمسٌل للدموع عل ومن َثمَّ ألقى بالمسبول

ته على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة  واقِعة إتبلؾ الُكشك خاصَّ

ته ، اإلخوان الُمسلمٌن  ات الحاِصلة بالُكْشك خاصَّ ٌَّ وأضاؾ أن التلف

ن وثمانٌن ألؾ جنٌه ٌْ  .                                                                     بلؽت قٌمتها إثن

  ألفرٌد ألبٌر ذكً سبلمة               /كما شهد 

ته الرقٌمة ط ل ي  ارة خاصَّ ٌَّ ض الس اًال بتعرُّ ٌَّ بؤنَّ حال إتَّصال ِعلمه هاتف

 ماركة فورد فٌستا لئلتبلؾ العمد حال تواجدها أسفل العقار 741

ه إلٌها فؤلفى عدداًال من الُمعتصمٌن ، سكنه حال أحداث الَفض  توجَّ

ب لُمهاجمة قِسم  ته فً حال َتؤهُّ ارة خاصَّ ٌَّ ٌَّة ُمحٌطٌن بالس برابعة العدو

ل مدٌنة نصر  حال كون بعضهم حاِمبلًال لُزجاجات ، ُشرطة أوَّ

كما أبصر ، محمد ُمرسً / المولوتوؾ وأعبلم وُصَور الربٌس األسبق 
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ته  ارة خاصَّ ٌَّ وتمزٌق الُصَور الدٌنٌة ، إتبلؾ الُزجاج الخلفً للس

ارة  ٌَّ ته وإلقابها على أرضاًال خلؾ الس ٌَّة خاصَّ وأضاؾ أن ، المسٌِح

ته حٌنبٍذ بلؽت  ارة خاصَّ ٌَّ لة بالس ات الحاصَّ ٌَّ ،  جـ 2670قٌمة التلف

ٌَّة بشؤن واقِعة اإلتبلؾ العمد على عاتِق الُمعتصمٌن  وألقى بالمسبول

                                                                         .بتحرٌض قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

 مصطفى مصطفى فرؼلً أحمد بدوي            / كما شهد 

ة  ٌَّ وعقِب إستقرار ، بؤنَّه حال أحداث الَفض كان بُمحافظة اإلسكندر

ه إلى محل سكنه  ة تَوجَّ ٌَّ دان رابعة العدو ٌْ ة بالقُرب من م ٌَّ الحالة األمن

ة  ٌَّ ارة نجله ، الكابِن أما مسِجد رابعة العدِو ٌَّ م س / وحٌنبٍذ أبصر َتَفحُّ

 بالكاِمل بساحة إنتظار 192أحمد مصطفى مصطفى الرقٌمة وط ن 

ارات التابعة للعقار سكنه  ٌَّ ة ، الس ة الخاصَّ ٌَّ وكذا سرقة اللْوحات المعدنِ

                                                     . بها 

ٌِّد ُعثمان محمد كاِمل            / كما شهد   ُعثمان س

ه بتارٌخ  ٌُدعى 26/6/2013بؤنَّ حسٌن تعلب /   حضر إلٌه من 

وطلب منه تؤجٌر أربعة ، سبلمة محمد محمد طاٌل / وبِرفقته المدعو 

ٌَّة إلقامة حفلة بتارٌخ   لصالح ِرباسة 1/7/2013ُمَولِّدات كهربابِ

ٌَّة وجماعة اإلخوان الُمسلمٌن وبحضور الربٌس األسبق  / الجمهوِر

د ، محمد مرسً  وقام إبرام عقد إتفاق مع ، حال سقوط حركة َتَمرُّ
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سبلمة محمد محمد طاٌل بِصفته ُمَمثِّل جماعة اإلخوان / المدعو 

ٌَّة له بذات  ٌَّة بتورٌد ُمَولِّدات كهربابِ الُمسلمٌن بمنِطقة رابعة العدو

وتم وضع الُمَولِّدات بُمحٌط ، التارٌخ نظٌر مبلػ ألؾ جنٌه ٌومٌاًال 

ٌَّة حتى أحداث ، اإلعتصام وإستِخدامها  وظل إعتصام رابعة العدِو

ٌَّة ، الَفض  وِخبلل فترة اإلعتصام حاول إستِرداد الُمَولِّدات الكهربابِ

القابِم على إدارة أمن - إثر قٌام محمد البلتاجً ، دون جدوى 

ُخد إٌجارك ومتوجعش دماؼنا " بتهدٌده بالِعبارة التالٌة - اإلعتصام 

ن جنٌه كعربون ، " أحسن لك  ٌْ ، وأضاؾ أنَّه إستحصل على مبلػ ألف

ة للُمَولِّدات من أصل مبلػ  ٌَّ ومبلػ ِستَّة عشر أألؾ جنٌه كقٌمة إٌجار

وأنَّه ِخبلل فترة اإلعتصام أبصر داِخل ، سبعة وأربعون ألؾ جنٌه 

الصاِدر قبله " علً الزعببلوي / ُمحٌط اإلعتصام ُكلًال من المدعو 

ٌَّة  ُكلًال منهم ، وبرفقته ثبلثة آخرٌن ، حاِمبلًال ِسبلح آلً " أحكام قضابِ

حال قٌامهم بإقتٌاد أحد " فرد خرطوش " حامبلًال بٌده سبلح ناري 

ونما ، األشخاص ُعْنَوةًال َصْوب أحد الِخٌام بالقُرب من نادي الُزهور 

إلى ِعلمه صبٌحة الٌوم التالً أن ذلِك الشخص ُمصاب بكسور وتم 

لة بالمؤكوالت ، حجزه بؤحد الُمستشفٌات  ارات ُمَحمَّ ٌَّ كما أبصر س

ٌَّة  صفوة ِحجازي حامبلًال سبلح / كما أبصر المدعو ، والمٌاه المعدنِ

ه " طبنجة " ناري  ٌْ ومن ِخبلل ُمخالطته لبعض ، فً أحد جانب

تهم إلى  ٌَّ الُمعتصمٌن نما إلى ِعلمه قٌامهم بتسلٌم تحقٌق شخص
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ٌَّة نظٌر ، القابِمٌن على إدارة اإلعتصام  وإستحصالهم على مبالِػ نقِد

وحال أحداث الَفض نما إلى ،  بقابهم باإلعتصام طٌلة شهر رمضان 

علمه قٌام ُكلًال من محمد البلتاجً وصفوة ِحجازي بإصدار تعلٌمات 

للُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان المسلمٌن بإضرام النٌران بكافَّة 

ٌَّة بشؤن واقعة ، الموجودات بُمحٌط اإلعتصام  ومن َثمَّ ألقى بالمسبول

ته على عاتِق المدعو  ٌَّة خاصَّ سبلمة محمد / إتبلؾ المولِّدات الكهُربابِ

محمد طاٌِل ومحمد البلتاجً وصفوة ِحجازي ومحمد بدٌع وجماعة 

ٌَّة محل ، اإلخوان الُمسلمٌن  وأضاؾ أن قٌمة المولِّدات الكهُربابِ

                                                       .اإلتبلؾ سبُعمابة وخمسٌن ألؾ جنٌه 

د                  / كما شهد  ٌِّ  صفوت أنور عبد الجواد س

بؤنَّه حال أحداث الَفض تم إتبلؾ الُزجاج األمامً الخاص بعدد ثبلث 

ارات ٌَّ ارات الرقٌمة  س ٌَّ  س 297تابِعة لئلدارة سالِفة الِذكر وهً الس

ه المسبول عن ،  س ب ر 927،   س ب ر 298، ب ر  وأضاؾ أنَّ

ارات هم الُمعتصمٌن حال رشقهم لها بالِحجارة  ٌَّ ، واقعة إتبلؾ تِلك الس

حسبما أبلؽه سابقٌها الذٌن تم تكلٌفهم برفع ُمَخلَّفات اإلعتصام َعقِب 

ه . َفضِّ

ٌِّد حسٌن أحمد /كما شهد   أحمد س

                   نــلٌفه مــم تكــ ت14/8/2013خ ــاريـض بتــداث الؾَ ـال أحــبؤنَّه ح
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ارة قٌادته الرقٌمة س ب ر  ٌَّ  أمام 297ربٌسة بالعمل باإلنتقال بالس

ة  وحال وصوله بالقُرب من ، طٌبة مول إلجراء أعمال النظافة العامَّ

مركز طٌبة مول التِجاري فوجا بمجموعة من الُمعتصمٌن تقوم بقطع 

ارة بالِحجارة  ٌَّ األمر الذي نجم عنه إتبلؾ ، الطرٌق وقاموا برشق الس

ارة األمامً  ٌَّ ات الحاِصلة ، ُزجاج برابرٌز الس ٌَّ وبلؽت قٌمة التلف

ارة حوالً ثماُنمابة جنٌه  ٌَّ                                                               .بالس

 خالد أحمد إبراهٌم أحمد                  / كما شهد 

 تم تكلٌفه من ربٌسة 14/8/2013بؤنَّه حال أحداث الَفض بتارٌخ 

ارة قٌادته الرقٌمة س ب ر  ٌَّ  أمام طٌبة مول 298بالعمل باإلنتقال بالس

ة  وحال وصوله بالقُرب من مركز طٌبة ، إلجراء أعمال النظافة العامَّ

مول التِجاري فوجا بمجموعة من الُمعتصمٌن تقوم بقطع الطرٌق 

ارة بالِحجارة  ٌَّ األمر الذي نجم عنه إتبلؾ ُزجاج ، وقاموا برشق الس

ارة  ٌَّ                                                    .الس

د الُجوهري                / كما شهد ٌِّ  حسٌن محمد إبراهٌم الس

ه  ارة محل الببلغ ُمَتواِجدة أمام مسكنه بؤنَّ ٌَّ حال أحداث الفض كانت الس

ات الُشرطة حال قدوما بشاِرع ، سالِؾ الِذكر  ارات قُوَّ ٌَّ وأبصر س

ها من المتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن بالطرٌق  ، الطٌران وُدُنوِّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها  ٌَّ وتناهى إلى سمعه صوت س
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ة  ، بُمناشدة الُمعتصمٌن إخبلء ُمحٌط اإلعتصام نفاذاًال لقرار النٌابة العامَّ

ات بإطبلق ، إال أن الُمعتصمٌن لم ٌنصاعدوا لتِلك الُمناشدة  وقامت القُوَّ

بٌنما قام الُمعتصمٌن ، قنابِل الؽاز الُمسٌل للدموع قَِبل الُمعتصمٌن 

ات الُشرطة بُزجاجات المولوتوؾ  وأضرموا النٌران بؤحد ، برشق قُوَّ

ارات األهالً  ٌَّ من بٌنهم – األكشاك باقُرب من العقار سكنه وس

ته محل الببلغ  ارة خاصَّ ٌَّ بإستِخدام ما بحوزتهم من ُزجاجات – الس

ه ، وظل قابِعا بمسكنه حتى إنتهاء أحداث الَفض ، المولوتوؾ  وَتَوجَّ

ارة ٌَّ ته رقم د ؾ أ إلى الس حال ،  ماركة هوندا أكورد924  خاصَّ

ة بالعقار محل سكنه رقم  ارات الخاصَّ ٌَّ  16تواجدها بساحة إنتِظار الس

مها بالكاِمل ،  الساعة السابِعة مساءًال شاِرع الطٌران ٌَّن َتَفحُّ  وألقى ،فتب

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن وُكلًال من صفوت ِحجازي ومحمد  بالمسبول

ة رابعة حال أحداث الَفض وطالبا البلتاجً  الذٌن إعتلٌا َمَنصَّ

وُمقاومة الُشرطة للحٌلولة ، الُمعتصمٌن بعدم ُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام 

وأضاؾ أنَّه ِخبلل فترة اإلعتصام كان ، دون ُدخولها ُمحٌط اإلعتصام 

ض قاطنً منِطقة رابعة من نِساٍء وأطفاٍل وِرجال للتفتٌش حال  ٌَتَعرَّ

كما قام سالِفً الِذكر ، دلوفهم ُمحٌط اإلعتصام من قَِبل الُمعتصمٌن

ي على ، بإحتِبلل جمٌع مداِخل العقارات بالمنطقة  ا نجم عنه التعدِّ ِممَّ

ٌَّة قاطنً المنطقة  وأبصر ِخبلل فترة األعتِصام قٌام الُمعتصمٌن ، ُحرِّ

ٌَّة  كما أبصر ، بإعداد ُزجاجات المولوتوؾ وإجراء تدرٌبات عسكر
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ٌَّة آلً " بحوزة أحد الُمعتصمٌن سبلح ناري  وحال قٌام ، " ُبنُدقِ

ي علٌه  الُمعتصمٌن بضبط أحد من ؼٌر قاطنً المنطقة ٌقومون بالتعدِّ

ًْ والمواسٌر والِحجارة وٌعقُب ذلِك إقتٌاده ُعْنَوةًال  بالضرب بالِعِص

ة رابعةصوب                                                             . َمنصَّ

 أشرؾ نصر الدٌن ُمصطفى عجٌز               / كما شهد

ٌَّة تم ؼلق منفذ بٌع الخاص بالشركة  حال أحداث إعتصام رابعة العدو

لته  ٌَّة لئلستِثمار التنمٌة - ُمَوكِّ عقِب إخراج الُمنتجات – شِركة الصالح

ٌَّة منه  ٌَّن فتح باب ذلك المنفذ الكابن ، وعقِب أحداث الَفض ، الِؽذابِ تب

وسرقة ما بداخله من ،  شاِرع الطٌران 17 ، 16بمدخل العقار 

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن ، موجودات  والتً بلؽت ، وألقى بالمسبول

 .قٌمتها إجماالًال سبعة آالؾ جنٌهاًال 

ٌِّد مصطفى               /كما شهد   عمر الفاروق صبلح س

ته رقم ك ب ر  ارة خاصَّ ٌَّ ضت الس  658بؤنَّه حال أحداث الَفض َتَعرُّ

مها بالكاِمل 2007ماركة سٌراتو مودٌل  حال ،  لئلتبلؾ وَتَفحُّ

ل ماٌو 6تواجدها أسفل العقار محل سكنه رقم  أضاؾ و،  ِعمارات أوَّ

ارة محل اإلتبلؾ خمسة وأربعون ألؾ جنٌه  ٌَّ وقرر ، أنَّ قٌمة الس

بإنتفاء ِعلمه بشخص ُمرتكبً الواقعة لعدم تواجده على مسرح 

      .األحداث حال ُوقوعها
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 محمـد محمـود أحمد جمعة                   /كما شهد 

ه  ات الُشرطة بؤنَّ وبعض وسابِل اإلعبلم ، صبٌحة ٌوم الَفض أبصر قُوَّ

ات الُشرطة فً َفض ، أسفل العقار سكنه  ونما إلى ِعلمه بإعتزام قُوَّ

ارة المملوكة فهم بالنزول أسفل العقار سكنه لتحرٌك ، اإلعتصام  ٌَّ الس

بعٌداًال عن  2010 ماركة نٌسان صنً مودٌل 829له رقم ج ص ل 

ات  ٌَّ ر علٌه تحرٌكها إثر وجود كوردون أمنً ، مسرح العمل إال أنَّه تعذَّ

ات الُشرطة  والتً قامت بالتنبٌه علٌه بعدم الخروج إلى ُشُرفة ، لقُوَّ

ات ، مسكنه فإمتثل  ٌَّ ٌَّن له حدوث العدٌد من التلف عقِب أحداث الَفض تب

ارة ، بها  ٌَّ لت فً َتَهشُّم الُزجاج األمامً والخلفً للس وآثار ، والتً َتَمثَّ

ارة  ٌَّ ة بحقٌبة الس ًٌّال وأضاؾ أن قٌمة  ، والِمقَعد الخلفً لها، طلقات ناِر

ارة حوالً ثبلثة آالؾ جنٌه  ٌَّ ات الحاِصلة بالس ٌَّ وقرر بإنتفاء ، التلف

ِعلمه بشخص ُمرتكبً الواقعة لعدم تواجده على مسرح األحداث حال 

  .ُوقوعها

 سناء فاروق علً حسٌن            /كما شهدت 

ها حال أحداث الَفض لم تتواجد بمقر عملها بسبب أحداث الَفض  ، بؤنَّ

هت إلى مقر عملها بالحً 16/8/2013وبتارٌخ  وبتكلٌؾ من ،  َتَوجَّ

ٌَّة لئلنارة قامت بإجراء  د سكرتٌر الحً وربٌس اإلدارة المركز ٌِّ الس

ٌَّن وجود أعمال تخرٌب ، الُمعاٌنة البلِزمة على مسرح األحداث  وتب
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ة  ٌَّ ٌة إلى إشارة رابعة العدِو ، جسٌم بجمٌع المحاِور والُطُرق الُمَإدِّ

م أعِمدة اإلنارة بشاِرع الطٌران وشاِرع أنور الُمفتً  ٌَّن َتَفحُّ ومن ، وتب

وتم رفع كاببلت اعِمدة اإلنارة ، َثمَّ إنقِطاع التٌار الكهربابً عنها 

والتً بلػ إجمالً قٌمتها ما ٌربو ، الُمحترقة وتركٌب كاببلت جدٌدة 

ٌَّن سِرقة عدد ، على خمسٌن ألؾ جنٌه  ة 4وتب  كم من الكاببلت الخاصَّ

 كم من 1,4وحال إجراء الُمعاٌنة تم الُعثور على العدٌد من ، بالحً 

ة أماِكن بالقُرب من ُمحٌط حً شرق  كاببلت الكهرباء ُمَبْعثرة فً ِعدَّ

ومن ثم بلػ إجمالً الكاببلت محل السرقة ، مدٌنة نصر تم تجمٌعهم 

ة بالحً 2,6 ًْ –  كم من الكاببلت الخاصَّ ، - ُعهدة أمٌن مخزن الح

رت بإنتفاء ِعلمها بشؤن ُمرتِكب الواقعة إثر عدم تواجدها على   وَقرَّ

                                                         .مسرح االحداث حال وقوعها

 أشرؾ عبد العزٌز عبد العاطً مصطفى/ كما شهد 

ر عدد منــداث ؾَ ـال أحـه حـِهد أنَّ ــشَ  ة َتَسوَّ ٌَّ         ض إعتصام رابعة العدِو

ة  الُمعتصمٌن من أعضاء جماعة اإلخوان الُمسلمٌن سور اإلدارة العامَّ

وقاموا بكسر الباب الخاص ، للمرور الُمَطل على طرٌق النصر 

باإلدارة وأتلفوا أجزاء من السور الحدٌدي الخاص بها بإضرام النٌران 

وأضرموا به النٌران بالطابِق ، وإقتحموا المبنى الخاص بها ، به 

األرضً وبؤجِهزة الحاِسب اآللً والتكٌٌؾ الخاص بقِسم المساعدات 

ٌَّة والدٌكورات والِدهانات وإتبلؾ توصٌبلت الكهرباء والتلٌفونات  الفنِ
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ة بشبكة التِترا  وكذا إضرام ، وأجِهزة إطفاء الحرٌق بالُؽرفة الخاصَّ

د اللواء  ٌِّ النٌران بالُطرقة الخاصة بالطابِق الثانً بالمبنى ومكتب الس

وقاموا بإحراق وسِرقة العدٌد من المنقوالت من داِخل ، وكٌل اإلدارة 

ة للمرور  كنوع من الثؤر من وزارة ، المبنى والمملوكة لئلدارة العامَّ

ة إثر إعتزامها َفض إعتصامهم  ٌَّ وأضاؾ أنَّه قد بلػ إجمالً ، الداِخلِ

                                                              ب من خمسة مبلٌٌن من الجنٌهات   قٌمة تِلك المنقوالت ما ٌقرُ 

 فاطمة أحمد محمود الفرباوى/  كما شهدت 

ضها للتفتٌش م            دىـل إحـن قِبَ ــبمضمون ما َشِهد به سابقٌها بشؤن تعرُّ

وخبلل فترة اإلعتصام ، السٌدات حال توجهها إلى مقر عملها داِخل 

أبصرت قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات على األلعاب 

ًْ لبعض الشباب وبعض األطفال  ٌَّة وعلى إستِخدام الِعِص ، القِتال

أبلؽها العاِمل الُمقٌم المدرسة بقٌام بعض  10/7/2013وبتارٌخ 

وطلبوا ، الُمعتصمٌن بتسلُّق سور المدرسة الخلفً والقفز إلى داخلها 

مه فتح الباب لباقً الُمعتصمٌن فإمتنع فقاموا بَفض القِفل الخاص 

دات للمبٌت ، وقاموا بإحتبللها ُعْنوةًال ، بباب لمدرسة  ٌِّ وأدخلوا الس

ونظراًال إلقتراب َمْوِعد إمتحانات الدور الثانً ، بكافَّة أرجاء المدرسة 

للتبلمٌذ أرسلت إلى الُمعتصمٌن وفداًال من الُمَعلِّمٌن إلقناعهم بالسماع 

 13/7/2013للتبلمٌذ بؤداء إمتحانات الدور الثانً ِخبلل الفترة من 

ونجحوا بالفِعل فً ،  ِحرصاًال على ُمستقبلهم 18/7/2013وحتى 
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بعد أن سمحوا بتواُجد الطلبة ، إقناع الُمعتصمٌن بصعوبة بالِؽة 

بٌنما تم تخصٌص المبنى الجدٌد ، بالمبنى القدٌم للمدرسة فقط 

دات الُمشاِركة فً اإلعتصام  ٌِّ وتم حظر اإلقتراب ، بالمدرسة لمبٌت الس

طرتهم على الوضع داِخل المدرسة ، منه  ٌْ ضهم ، إثر عدم س خشٌة َتَعرُّ

ٌَّب بعض التبلمٌذ عن َحضور ، لؤلذى من قَِبل الُمعتصمٌن  وَتؽ

إمتحانات الدور الثانً إثر خْوفهم الحضور بالمدرسة حال إحتبللها من 

ها من ِخبلل ُمتابعتها لوسابِل اإلعبلم ، قَِبل الُمعتصمٌن  وأضافت أنَّ

ات هذا اإلعتصام  ٌَّ نت من الوقوغ على أن القابِمٌن على إدارة فاعل تَمكَّ

هم قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن ومن بٌنهم الُمرِشد العام لجماعة 

اإلخوان الُمسلمٌن وِعصام العرٌان ومحمد البلتاجً وصفوة حجازي 

إال أنها لم ُتبِصر أيًال منسالِقً الِذكر بُمحٌط ، وعاِصم عبد الماِجد 

وأضافت أنَّه حال سفرها إلى مدٌنة طنطا ، المدرسة مقر عملها 

لُمتابعة إمتحانات ُملُحق الدبلوم أبلؽها الُمَعلَّمٌن بالمدرسة بزٌادة 

نهم من  أعداد الُمعتصمٌن داِخل المدرسة على نحو ٌحول دون َتَمكُّ

ٌَّن ، الدخول بها  هها إلى المدرسة تب وِعقِب أحداث الفض وحال ُتَوجُّ

تها وسِرقة ماكٌنة تصوٌر ومبلػ ألؾ جنٌه  كسر باب الُؽرفة خاصَّ

ض أؼلب ُؼَرؾ المدرسة ، وثبلجة صؽٌرة من داِخلها  كما تبٌن َتَعرُّ

لئلقتحام من قَِبل الُمعتصمٌن وسِرقة بعض ُمحتوٌاتها والتً كان من 

ة بؤعمال النِجارة والسباكة والكهُرباء  بٌنها بعض الِعدد الخاصَّ
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ة للمدرسة  ٌَّ ة التعلٌِم ٌَّ باإلضافة إلى ، والُمَسلَّمة من قَِبل هٌبة األبنِ

ٌَّة  باإلضافة إلى كسر أبواب ، سِرقة كافَّة أدوات التربٌة الِرٌاِض

ٌَّة  ٌَّة والداِخلِ وكذا إتبلؾ مقاِعد التبلمٌذ وُزجاج ، المدرسة الربٌِس

وكذا إتبلؾ لوحة الكهرباء ، الفُصول ودورات المٌاه الخاّصة بالتبلمٌذ 

ة بالمدرسة  كما تم الُعثور ، وكذا أسوار المدرسة من الخاِرج ، الخاصَّ

 ك مسامٌر 2داِخل المدرسة على فرد خرطوش ونبل حدٌد وجوالً 

 ًْ وتم تسلٌمهم جمٌعاًال إلى ،  ُزجاجة مولوتوؾ 48، وعدد من البِْل

ات الُمَسلَّحة  ات والمسروقات ، القُوَّ ٌَّ ٌَّة بشؤن تلِك التلف وألقت بالمسبول

على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وقٌِاداتهم 

دٌن لهم  ٌِّ  .                                                                       وأنصاِرهم والُمَإ

ٌِّد علً حسن أبو الزٌِفون          / كما شهد  س

دان  ٌْ بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة ألعتصام بُمحٌط م

ٌَّة والشواِرع الُمتاِخمة له  وكذا تشٌٌد الُمعتصمٌن ، رابعة العدِو

وَتَمْرُكز لِجان تفتٌش ، حواِجز ومتارٌس على ُحدود أطراؾ اإلعتصام 

تهم ألمن  ٌَّ د ٌوحً بتبع خلفها من الُمعتصمٌن ُمرتدٌن ِزْي ُمَوحَّ

ًْ وشوم وعلى رأِسهم ، اإلعتصام  حال كونهم حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

اًال من ، ُخَوذ  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

وحال تواجده بمقر عمله بالمدرسة بتارٌخ ، قَِبل تِلك الجان 

ٌاًال 10/7/2013 وحال ،  تناهى إلى سمعه صوتاًال إرتطاماًال ُمَدوِّ
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إلقاءه أرضاًال وإقتحام ، إستطبلعه األمر ألفى إتبلؾ باب المدرسة 

فعاتبهم على ذلِك األمر وطالبهم بإعادة ، المدرسة من قَِبل الُمعتصمٌن 

ها فإمتثلوا  ٌْ هم قاموا ، باب المدرسة إلى الحالة التً كان عل إال أنَّ

بوضع قِفل على باب المدرسة وإحتفظوا بالُمفتاح الخاص به وإحتلُّوا 

ٌَّة – كافَّة أرجاء المدرسة ُعْنَوةًال  وقاموا ، - ُمسَتؽلٌِّن كثرتهم العدِد

ن  وهما  ٌْ دات الُمشاِركة فً اإلعتصام عدا ُؼرفت ٌِّ بإستؽبللها كمبٌت للس

ُؼرفة مدٌرة المدرسة وؼرفة ألداء إختبارات الدور الثانً لبعض 

وَتَخلَّؾ بعض الطلبة عن أداء إمتحانات الدور الثانً إثر ، الطلبة 

تهم حال إتِّصال ِعلمهم بواقعة إحتبلل المدرسة من قَِبل  ٌَّ خْوؾ أهل

وما أن فرغ الطلبة من تِلك اإلختبارات حتى قاموا ، الُمعتصمٌن 

ضاًال  ٌْ وحال أحداث َفض اإلعتصام كان خاِرج ، بإستِؽبللها لصالحهم أ

ٌَّن سِرقة بعض أدوات ، ُمحافظة القاِهرة  وحال عودته إلى المدرسة تب

كما ألفى أعمال - َثبلجة وماكٌنة تصوٌر وورق للِطباعة – المدرسة 

لت فً إتبلؾ مقاِعد الطلبة  تخرٌب جسٌمة بالمدرسة والتً َتَمثَّ

سة مصر ، ودورات المٌاه بالمدرسة وسور المدرسة  َإسَّ وَتَولَّت مًال

ر بإنتفاء ، الخٌر وبعض الِجهات بإعادة الوضع إلى ما كان علٌه  وَقرَّ

ِعلمه بشؤن ُمرتكبً أعمال التخرٌب بالمدرسة والسرقة وإال أَنه لقى 

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن حال إِحتبللهم وإستؽبللهم للمدرسة  بالمسإلِ

 .                                                                       حتى أحداث الَفض 
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 عبد اللطٌؾ شوقً ِشحاتة ؼاِنم          /كما شهد 

دان اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة  ٌْ عتصام بُمحٌط م

ٌَّة والشواِرع الُمتاِخمة له  وكذا تشٌٌد الُمعتصمٌن ، رابعة العدِو

وَتَمْرُكز لِجان تفتٌش ، حواِجز ومتارٌس على ُحدود أطراؾ اإلعتصام 

تهم ألمن  ٌَّ د ٌوحً بتبع خلفها من الُمعتصمٌن ُمرتدٌن ِزْي ُمَوحَّ

ًْ وشوم وعلى رأِسهم ، اإلعتصام  حال كونهم حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

اًال من ، ُخَوذ  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

 قام الُمعتصمٌن بإتبلؾ باب 10/7/2013وبتارٌخ ، قَِبل تِلك اللجان 

فعاتبهم زمٌله بالعمل ، المدرسة وإقتحام المدرسة من قَِبل الُمعتصمٌن 

د علً حسن أبو الزٌِفون على ما أقدم علٌه الُمعتصمٌن / المدعو  ٌِّ س

ها فإمتثلوا  ٌْ إال ، وطالبهم بإعادة باب المدرسة إلى الحالة التً كان عل

هم قاموا بوضع قِفل على باب المدرسة وإحتفظوا بالُمفتاح الخاص  أنَّ

ٌَّة – به وإحتلُّوا كافَّة أرجاء المدرسة ُعْنَوةًال  ُمسَتؽلٌِّن كثرتهم العدِد

وقاموا بإستؽبللها كمبٌت ، - وعدم سٌطرة الُشرطة على المكان 

ن  وهما ُؼرفة مدٌرة  ٌْ دات الُمشاِركة فً اإلعتصام عدا ُؼرفت ٌِّ للس

وَتَخلَّؾ ، المدرسة وؼرفة ألداء إختبارات الدور الثانً لبعض الطلبة 

تهم حال  ٌَّ بعض الطلبة عن أداء إمتحانات الدور الثانً إثر خْوؾ أهل

وما أن ، إتِّصال ِعلمهم بواقعة إحتبلل المدرسة من قَِبل الُمعتصمٌن 

 حتى قاموا 18/7/2013فرغ الطلبة من تِلك اإلختبارات بتارٌخ 
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ضاًال  ٌْ وحال أحداث َفض اإلعتصام كان خاِرج ، بإستِؽبللها لصالحهم أ

ٌَّن سِرقة بعض أدوات ، ُمحافظة القاِهرة  وحال عودته إلى المدرسة تب

كما - َثبلجة وماكٌنة تصوٌر كانت بُؽرفة ُمدٌرة المدرسة – المدرسة 

لت فً إتبلؾ مقاِعد  ألفى أعمال تخرٌب جسٌمة بالمدرسة والتً َتَمثَّ

الطلبة ودورات المٌاه بالمدرسة وسور المدرسة ولوحة الكهرباء 

ة بالمدرسة  سة مصر الخٌر وبعض الِجهات ، الخاصَّ َإسَّ وَتَولَّت مًال

ر بإنتفاء ِعلمه بشؤن ُمرتكبً ، بإعادة الوضع إلى ما كان علٌه  وَقرَّ

ٌَّة على عاتِق  أعمال التخرٌب بالمدرسة والسرقة وإال أَنه لقى بالمسإلِ

  .الُمعتصمٌن حال إِحتبللهم وإستؽبللهم للمدرسة حتى أحداث الَفض

ار             / كما شهد  محمد فرحات علً عمَّ

دان اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن بداٌة نشؤة  ٌْ عتصام بُمحٌط م

ٌَّة والشواِرع الُمتاِخمة له  وكذا تشٌٌد الُمعتصمٌن ، رابعة العدِو

وَتَمْرُكز لِجان تفتٌش ، حواِجز ومتارٌس على ُحدود أطراؾ اإلعتصام 

تهم ألمن  ٌَّ د ٌوحً بتبع خلفها من الُمعتصمٌن ُمرتدٌن ِزْي ُمَوحَّ

ًْ وشوم وعلى رأِسهم ، اإلعتصام  حال كونهم حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

اًال من ، ُخَوذ  ٌَّ ته وتفتٌشه ذات ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

َي على أحد ، قَِبل تِلك اللجان  وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر واقِعة تعدِّ

دي واألرُجل بُمختلؾ أنحاء جسده  ٌْ ًْ واأل حارسً العقارات بالُعِص

داِخل ُمحٌط اإلعتصام حال إعتراضه على الخضوع للتفتٌش الذاتً 
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ته على مروره على لِجان التفتٌش  ٌَّ وبتارٌخ ، وإبراز تحقٌق شخِص

 قام الُمعتصمٌن بإتبلؾ باب المدرسة وإقتحام المدرسة 10/7/2013

د علً حسن / فعاتبهم زمٌله بالعمل المدعو ، من قَِبل الُمعتصمٌن  ٌِّ س

أبو الزٌِفون على ما أقدموا وطالبهم بإعادة باب المدرسة إلى الحالة 

ها فإمتثلوا  ٌْ هم قاموا بوضع قِفل على باب ، التً كان عل إال أنَّ

المدرسة وإحتفظوا بالُمفتاح الخاص به وإحتلُّوا كافَّة أرجاء المدرسة 

ٌَّة وعدم سٌطرة الُشرطة على المكان – ُعْنَوةًال  - ُمسَتؽلٌِّن كثرتهم العدِد

دات الُمشاِركة فً اإلعتصام عدا ،  ٌِّ وقاموا بإستؽبللها كمبٌت للس

ن  وهما ُؼرفة مدٌرة المدرسة ولتلقًِّ ملفَّات الطلبة الُجُدد  ٌْ ُؼرفت

وَتَخلَّؾ بعض ، وؼرفة ألداء إختبارات الدور الثانً لبعض الطلبة 

تهم حال إتِّصال  ٌَّ الطلبة عن أداء إمتحانات الدور الثانً إثر خْوؾ أهل

وما أن فرغ ، ِعلمهم بواقعة إحتبلل المدرسة من قَِبل الُمعتصمٌن 

 حتى قاموا 18/7/2013الطلبة من تِلك اإلختبارات بتارٌخ 

ضاًال  ٌْ ه إلى ، بإستِؽبللها لصالحهم أ وحال أحداث َفض اإلعتصام تَوجَّ

َتَنبَّه ، وحال وصوله بالقُرب من المدرسة بعناء شدٌد ، مقر عمله 

ات الُشرطة الُمنتواِجدة بالقُرب من ُمحٌط المدرسة بُسرؼة  علٌه من قُوَّ

وحال عودته إلى المدرسة ، الُمؽادرة ِحرصاًال على سبلمته فإمتثل  

ٌَّن سِرقة بعض أدوات المدرسة  َثبلجة – وفً صبٌحة الٌوم لتالً تب

كما ، - وورق للِطباعة وماكٌنة تصوٌر كانت بُؽرفة ُمدٌرة المدرسة 
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لت فً إتبلؾ مقاِعد  ألفى أعمال تخرٌب جسٌمة بالمدرسة والتً َتَمثَّ

الطلبة ومناِضد الُمَعلِّمٌن وأبواب الفُصول والُؽَرؾ وُزجاج نوافِذ 

ة بالمدرسة  ، الفصول وسور المدرسة وإحتراق لوحة الكهرباء الخاصَّ

وحال قٌامه بؤعمال النظافة بالمدرسة ورفع الُمَخلَّفات عثر على فرد 

وكذا ،  مم داِخل ُؼرفة شإون العاملٌن بالمدرسة 9خرطوش وطلقة 

ة نباحقٌبة ببلستٌكٌة ملٌبة ب ٌَّ ٌّة كبٌرة من المسامٌر ، ل حدٌِد وكذا كِم

ٌَّة ، على شكل نِجمة  وكذا صندوق ونصؾ تقرٌباًال مشروبات الؽاِز

ة لئلستِخدام  سة ، ٌحتوي على ُزجاجات مولوتوؾ ُمَعدَّ َإسَّ وَتَولَّت مًال

ر ، مصر الخٌر وبعض الِجهات بإعادة الوضع إلى ما كان علٌه  وَقرَّ

بإنتفاء ِعلمه بشؤن ُمرتكبً أعمال التخرٌب بالمدرسة والسرقة لعدم 

ٌَّة ، تواجده على مسرح األحداث حال وقوعها  إال أَنه ألقى بالمسإلِ

على عاتِق الُمعتصمٌن حال إِحتبللهم وإستؽبللهم للمدرسة حتى أحداث 

 .                                                                       الَفض 

ٌِّد أحمد السبكً                 / كما شهد  س

ٌَّة تخضع  ة تابِعة لوزارة الشبون اإلجتماِع ٌَّ ٌَّة رابعة العدِو بؤن جمِع

ٌَّة وُتَعد أموالها ومبانٌها من األموال والمبانً  ات األهلِ ٌَّ لقانون الجمِع

ة  ة ِملك شركة مدٌنة نصر لئلسكان ، العامَّ ٌَّ وأن مسِجد رابعة العدِو

ٌَّة ، والتعمٌر ولجنة زكاة ، وٌتبع وزارة األوقاؾ من الناِحٌة اإلداِر

دة بمعرفة بنك ناِصر اإلجتماعً وٌقوم باإلشراؾ  ٌَّ ٌَّة ُمش رابعة العدِو
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ها  ٌْ وأضاؾ أنَّه ِخبلل فترة اإلعتصام تم إحتبلل بعض المبانًِ ، ، عل

ٌَّة من قِبل الُمعتصمٌن  لت فً ثبلث ، واألماِكن التابِعة للجمِع والتً َتَمثَّ

 ًْ ن فوق دور المناسبات رقم ٌْ ن الكابِن ٌْ  2 ، 1دور ُمناسبات والطابق

ارات الداخلً والمطابِخ الُملَحقة بلجنة الزكاة وموقؾ  ٌَّ وموقؾ الس

ٌَّة  ارات الخاِرجً الُمستؤجر لصالح الجمِع ٌَّ دوا العشرات ، الس ٌَّ كما ش

ارات الخاِرجً  ٌَّ ولم ٌَتسنَّى للُمعتصمٌن ، من دْورات الِمٌاه بموقؾ الس

إقتحام الُمستشفى والمركز الِطبًِّ لتكثٌؾ أفراد األمن القابِمٌن على 

وإستمر العمل بهما بشكل طبٌعً عدا ما حدث بتارٌخ ، ِحراستهم 

ة  حٌث كان ٌوجد عدد كبٌر من ، الُنُصب التِذكاري " أحداث الَمَنصَّ

ة  اناًال ُبناءًال على تعلٌمات من وزارة الِصحَّ الُمصابٌن فتم  عبلجهم َمجَّ

وأنَّه كان خاِرج الببلد خبلل فترة اإلعتصام ، وذلك ِحرصاًال على حٌاتهم 

وأبلؽه – فترة إقتحام دور الُمناسبات  – 13/7/2013حتى تارٌخ 

مصطفى الحمادي بإقتحام الُمعتصمٌن لؤلماِكن / حٌنها نابِبِه الدكتور 

ي للُمعتصمٌن عرض علٌهم ، آنِفة البٌان  ونظراًال لخشٌته من التصدِّ

ام  ٌَّ ة ثبلثة أ حتى ٌتَسنَّى ، إستبجار األماِكن القابِمٌن على إحتبللها لُمدَّ

ٌَّة فً أعمال النظافة وإعادة الحال إلى  له إستِخدام تِلك القٌمة اإلٌجاِر

لً ِحزب ، ما كان علٌه قبل اإلعتصام  وبالفِعل إستحصل من ُمَمثِّ

ٌَّة والعدالة على مبلػ   جـنٌهاًال  نظٌر إستبجار قاعة 1500الُحِر

دانً 1الُمناسبات رقم  ٌْ ومبلػ ،  والتً تم إستِخدامها كُمستشفى م
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 والتً تم 2 جـنٌهاًال  نظٌر إستبجار قاعة الُمناسبات رقم 9100

إستِخدامها من قَِبل قٌِادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن فً إجراء 

ٌَّة   جـنٌهاًال نظٌر 11200ومبلػ ، اإلجتماعات واللقاءات اإلعبلِم

 ولم ٌتَسنَّى له الوقوؾ على وجه 3إستبجار قاعة الُمناسبات رقم 

ر بعض ، إستِخدامها  وحال أحداث َفض األعتصام أبصر َتَسوُّ

الُمعتصمٌن لسور حدٌقة مسكنه الكابِن بشاِرع أنور الُمفتً ورشقهم 

عات الُشرطة بُزجاجات المولوتوؾ الُمشتعلة المتواجدة  إحدى ُمَدرَّ

ارات ، أمام مسكنه  ٌَّ وقٌام بعض الُمعتصمٌن بسرقة وقود بعض الس

كما أبصر ، وإضرام النٌران بها ،  الُمتواِجدة بشاِرع أنور الُمفتً 

ارات  ٌَّ بشاِرع سٌبوٌه المصري  إحتماء بعض الُمعتصمٌن خلؾ س

ات القابِمة على الَفض  ة قَِبل القُوَّ ٌَّ ، الموطنٌن وإستِخدام األلعاب النار

ارات بالطرٌق  ٌَّ ، وقٌام  الُمعتصمٌن بإضرام النٌران بإطارات الس

عة من شارع سٌبوٌه  وقُدوم إحدى المسٌرات من أحد الشواِرع الُمتَفرِّ

وتمكن وأفراد أسرته من إستقبلل مركباتهم والذوا ، المصري  

ٌَّة ، بالفِرار ه إلى ُمستشفى رابعة العدِو وَعقِب أحداث الَفض تَوجَّ

وإكتشؾ وجود ، والمركز الِطبًَّ فً الوم التالً على أحداث الَفض 

فؤعد  ، أعمال تخرٌب جسٌمة وسرقة بعض المنقوالت من داخلهم 

ات  ٌَّ وقام بتصوٌر حالة الُمستشفى ، كشوفاًال بشؤن المفقودات والتلف

، والمركز الِطبًَّ بالكاِمل قبل الشروع فً أعمال التطهٌر والنظافة بها 
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ة عل إسطوانة ُمْدَمجة  وأردؾ بؤنَّه ، وتم نسخ تِلك المقاِطع الُمَصوَّ

ٌَّة تم العثور  وحال قٌامه برفع الُمَخلَّفات بالمركز الِطبًِّ لرابعة العدِو

لت فً   خوذة ُمختلفة 30على العدٌد من المضبوطات والتً َتَمثَّ

 ِدرع صاج ِصناعة 2و،  ِكمامة واقٌة من الؽازات 75و، األلوان 

ٌَّة   نظارات ببلستٌك ُمختلِفة 7و،  صٌري واقً من الُرصاص 2، ٌدِو

 فاِرغ طلقة ُمختلِفة العٌار 20،  نبل حدٌد 2، المواصفات 

وأنَّه نجم عن ،  طلقة خرطوش ؼٌر ُمسَتخدمة 4، والمواصفات 

أحداث اإلعتصام والَفض ضرر مالً بؤموال الجمعٌة بمبلػ إجمالً 

ن وخمسة وتسعون ألفاًال 5295658,70 ٌْ  جـ خمسة مبلٌٌن ومابت

هاًال وسبعون قِرشاًال من ِخبلل ُمقارنة  ٌْ وستمابة وثانٌة وخمسون ُجن

ٌَّة عن شهر  ٌَّة عن 8/3012إٌرادات الجمِع  بإٌرادات الجمِع

ٌَّة بدون  ، 8/2013شهر فً الجمِع بات ُمَوظَّ باإلضافة إلى قٌمة ُمرتَّ

ة إٌرادات والتً بلؽت قٌمتها  تسعمابة ألؾ "  جـنٌهاًال 900000َثمَّ

ات والمفقودات بالمنقوالت والقابِم على ، " جنٌه ٌَّ باإلضافة إلى التلف

ٌَّة عن الفترة من   حتى 28/6/2013حصرها لجنة زكاة رابعة العدِو

ات بالُمستشفى والمركز  ، 14/8/2013 ٌَّ ٌَّة عن التلف وألقى بالمسبولِ

اًال بالُمستشفى  ٌَّ الِطبًِّ على عاتِق الُمعتصمٌن حال ُدخولهم عشوابِ

ات هذا ، والمركز الِطبًَّ لُسرعة إسعافهم  ٌَّ وبؤن القابِم على إدارة فاعل

ٌَّة  اإلعتصام هم قٌِادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وِحزب الُحرِّ



354 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ومن َثمَّ تقع ، والعدالة الداعٌن لهذا اإلعتصام والحاشدٌن له 

ٌَّة من  ٌَّة ولجنة زكاة رابعة العدو ٌَّة عن كل َ ما لِحق بالجمع المسبول

ٌَّة على عاتِقهم   .أضرار ماد

         مصطفى حلمً عبد الحمٌد مصطفى    / كما شهد

وبؤنَّ اللجنة منشؤة بمعرفة ، بمضمون ما شهد به سالِؾ الِذكر 

، بنك ناِصر اإلجتماعً وتابِعة لوزارة التضاُمن اإلجتماعً 

ة  وٌقتصر نشاِطها على ، وأن أموالها ُتعتبر أموالها عامَّ

ٌَّة من ُمساعدات األَُسر الفقٌرة  ٌَّة اإلجتماِع األنِشطة الخدِم

والٌتامى بِخبلؾ ما تقوم به من أنِشطة فً شهر رمضان من 

عات األشخاص ، موابِد الرحمن وِخبلفه  وأن مواردها هى  تبرُّ

وبعض الهٌبات وُمقابل تؤجٌر دور المناسبات دون أجر 

ة دعم ُحكومً لها ، للقابِمٌن علٌها  وأضاؾ أنَّه ، ودون َثمَّ

ِخبلل فترة اإلعتصام إقتحم الُمعتصمٌن دور الُمناسبات 

ٌَّة  ، والمناِطق والحدابِق الُمتاِخمة لها وبمسِجد رابعة العدِو

دانً بقاعة الُمناسبات رقم  ٌْ كما  ، 1وأقاموا الُمستشفى الم

وحالوا دون ُدلوؾ ، إحَتلَّ الُمعتصمٌن المبانً المملوكة للجنة 

ومن َثمَّ توقَّفت أعمال اللجنة ِخبلل فترة ، العاملٌن بها 

 حتى أحداث الَفض 28/6/2013اإلعتصام تماماًال بدءاًال من 

األمر الذي ألحق الضرر الجسٌم  ، 14/8/2013الحاِصلة فً 
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و حاَول إخراجهم من تِلك األماِكن ، بالُمنتفعٌن بؤنِشطة اللجنة 

ٌَّة  وأبدوا رؼبتهم فً دفع ، دون جدوى ُمسَتِؽلٌِّن كثرتهم العدد

ٌَّة نظٌرر تؤجٌر دور الُمناسبات  وبالفِعل قاموا ، القٌمة اإلٌجاِر

ام فقط  ٌَّ ة ثبلثة أ ة الُمستحقَّة عن ُمدَّ ٌَّ بسداد القٌمة اإلٌجاِر

ٌَّة والعدالة نظٌر إستبجار قاعة الُمناسبات  لصالِح ِحزب الُحرِّ

دانً  ، 1رقم  ٌْ وقاعة ، والتً تم إستِخدامها كُمستشفى م

 والتً تم إستِخدامها من قَِبل قٌِادات جماعة 2الُمناسبات رقم 

ٌَّة  اإلخوان الُمسلمٌن فً إجراء اإلجتماعات واللقاءات اإلعبلِم

طرة اللجنة على مبانٌها كاِملةًال إثر منعهم من ،  ٌْ وإنتفت س

                                                                    000000000000الدلوؾ بتلك المبانً 

  نٌهاد حسن محمد محاِرم                 / كما شهدت

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشِهد به سابقٌها بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّر على سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة30َتؽ َسم ،   الذي إتَّ

ة  ٌَّ دان رابعة العدو ٌْ ة قَِبل قاطنً ُمحٌط م ٌَّ ضهم ، بالِعداب وتعرُّ

اًال حال مرورهم على  ٌَّ تهم وتفتٌشهم ذات ٌَّ لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص

ٌن  ٌِّ والُمتمرِكزة خلؾ ، لِجان التفتٌش التابِعة الُمعتصمٌن المدن

الحواجز والمتارٌس التً قاموا بإنشابها على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ارة إلى ُمحٌط اإلعتصام ،  ٌَّ وِخبلل فترة اإلعتصام أبصرت ُدخول س

ٌَّة وشوم   لة بُدروع حدٌد وكذا قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء ، ُمَحمَّ
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ة  ٌَّ ٌَّة وطوابٌر عسكِر حال قٌامهم بإرتداء ، بعض التدرٌبات الرٌاض

تهم إلى أمن اإلعتصام  ٌَّ ٌُوحً بتبِع داًال  ًْ ، زيًال ُمَوحَّ حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ٌَّة ، وعلى رأس ِخَوذ ، وشوم  ة ُمعاِد ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

ات الُمَسلَّحة  ، قاصدٌن من ذلِك إرهاب قاطنً المنِطقة ، للُشرطة والقُوَّ

تهم  ٌَّ وَبث الُطمؤنٌنة فً نفوس الُمعتصمٌن من ِخبلل اإلٌحاء بجاِهِز

وِخبلل فترة اإلعتصام ، لمواجهة أى ِجهة تبؽً َفض إعتصامهم 

ًْ والشوم ومواسٌر حدٌد خضراء  لة بالِعِص ارة نقل ُمَحمَّ ٌَّ أبصرت س

كما تناهى إلى سمعها ِخبلل فترة اإلعتصام ، اللون وكرابٌج وِخَوذ 

ِصراخ أحد األشخاص أسفل ُشرفة سكنها الساعة الثاِمنة صباحاًال 

ونما إلى ِعلمها من حاِرس العقار أنَّه تم ضبط أحد لُصوص ، تقرٌباًال 

وأنَّ الُمعتصمٌن ٌقومون ، هواتِؾ المحمول داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ي علٌه بالضرب أسفل ُشرفة سكنها  وأضافت بؤن العدٌد من ، بالتعدِّ

ٌُتابعون  دات واألطفال الُمتواجدٌن داِخل ُمحٌط اإلعتصام كانوا  ٌِّ الس

ت حتى قُرابة الساعة الثانٌِة ُظهراًال ، أحداث الضرب  ، والتً إستمرَّ

  .ومن ثم ؼادرت محل سكنها إلى مسكن آخر خاِرج ُمحٌط اإلعتصام

ات                 /كما شهد   رمضان رضا المتولًِّ الشحَّ

ر صحفً بجرٌدة  ٌَّة وُمَحرِّ ة العفو المصر ٌَّ بؤنَّه بصفته ُعضو بجمِع

وحال ، حدٌث البلد لرصد الُمخالفات التً تصدر من المعتصمٌن 

تواجده داِخل ُمحٌط اإلعتصام بشاِرع الطٌران من ناِحٌة فُنُدق سونِستا 
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ي  ن للتعذٌب من ِخبلل التعدِّ ٌْ أبصر داِخل أحد الِخٌام تعرُّض شخص

ن من أعلى  ٌْ د الٌد ٌَّ ًْ والشوم وُكلًال منهم ُمَق علٌهم بالضرب بالِعِص

راسه من الخلؾ عن طرٌق اإلمساك بهما بمعرفة أحد الُمعتصمٌن من 

ن لُكِل منهما  ٌْ ونما إلى ِعلمه من بعض ، الخلؾ مع ثنً الُركبت

الُمعتصمٌن أن سبب تعرض سالِفً الِذكر للتعذٌب قٌامهما بالَتَجسُّس 

ه وبُصحبته صدٌقه ، على الُمعتصمٌن  وبتارٌخ أحداث الَفض َتَوجَّ

إلى ُمحٌط - صحفً – بهاء محمد عبد العزٌز أمٌن / األستاذ 

وحٌنبٍذ أبصر خاِرج ُمحٌط اإلعتصام  قٌام ، اإلعتصام لتوثٌق األحداث 

ٌَّة  ات " فَِرد خرطوش " بعض األشخاص بإستِخدام أسلِحة ناِر قَِبل قُوَّ

ات بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ ، الُشرطة  وكذا رشقهم للقُوَّ

لة بُزجاجات المولوتوؾ ، الُمشتِعلة  ارة ربع َنقل ُمَحمَّ ٌَّ كما أبصر س

ات بها  وأنه تناهى إلى ، تقوم بتوزٌعها على سالِفً الِذكر لرشق القُوَّ

ٌَّة بكثافة من أعلى مبنى كابِن َخلؾ  سمعه َدِوي إطبلق أعٌِرة ناِر

ات الُشرطة بالتعاُمل مع مصدر ، المركز التِجاري طٌبة مول  فقامت قُوَّ

ٌَّة  وأثناء التعاُمل مع تِلك العناِصر أبصر ، إطبلق تِلك األعٌِرة الناِر

دة ومعها ُطفل من ناِحٌة اإلعتصام  ٌِّ فقام أحد الُضباط بإعطاء ، قُدوم س

ٌَّة  ٌَّة إطبلق األعٌِرة الناِر بل وأرسل ، تعلٌماته بسرعة إٌقاؾ عملِ

دٌن لحماٌتها وطفلها حتى خروجها بعٌداًال عن مسرح  بعض الُمجنَّ

اإلشتباكات وتمكنت قوات الشرطة من  ضبط إثنٌن من الُمعتصمٌن 
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ات الُشرطة من ، ، حال نزولهما من أعلى ذلك المبنى  وعقِب نجاح قُوَّ

ٌَّة فؤبصر تصاُعد  ة الَفض اقترب من ُمحٌط مسِجد رابعة العدِو ٌَّ عملِ

ان كثٌؾ من أعلى مؤذنة المسِجد وإندالع النٌران داِخل المسِجد  ، ُدخَّ

ة للمرور  كما ، وقٌام الُمعتصمٌن بإضرام النٌران بمبنى اإلدارة العامَّ

ٌَّة حال قٌامه بُمطالبة الُمعتصمٌن  أبصر ُمراِسل قناة الجزٌرة الفضابِ

ات الُشرطة إلٌها دون  ات القناة قبل وصول قُوَّ بُمعاونته على إنزال ُمِعدَّ

ٌَّة ، جدوى فقام بإتبلفها  كما عثر على حقٌبة بجوار مسِجد رابعة العدو

ارات هاندباج تحتوي على عدد  ٌَّ  أقنِعة للِوقاٌة من 7بجوار بعض الس

ة بها وقام بتسلٌمها إلى الشرطة 7الؽازات وعدد  وحال ،  فبلتِر خاصَّ

ات تم العثور على عدد   صندوق ملًء 18تمشٌط المنِطقة بمعِرفة القُوَّ

ة لئلستِخدام بداِخل مخزن أسفل بنك مصر  بُزجاجات المولوتوؾ الُمَعدَّ

دٌن واألهالً خشٌة حملها  ، وتم تكسٌر تِلك الُزجاجات بمعرفة الُمجنَّ

كما أبصر إنفجار بعض أسطوانات الؽاز الُمتواجدة بالقُرب من مبنى 

ات الُمَسلَّحة  ة التابِع للقوَّ ٌَّ وقامت اللواِدر بإزاحة تِلك ، الشبون المالِ

وعقِب أحداث الَفض أبصر حالة من ، األسطونات بعٌداًال عن المبنى 

ل وقٌام بعض  الَفْوضى العاِرمة أمام قِسم ُشرطة مدٌنة نصر أوَّ

ارة الكابِن أمام القِسم وإضرامهم  ٌَّ األشخاص بإقتحام موقؾ إنتظار الس

ارات الُمتواِجدة بداخله بقصد إتبلفها وإحداث حالة  ٌَّ النٌران ببعض الس

                                                             .من الَفْوضى والفزع بٌن األهالً 
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 بهاء محمد عبد العزٌز أمٌن الُمهنِدس / كما شهد 

د مـضمون مـــابقه حــة سـرفقــان بـه كــأنَّ           اـال أحـداث الَفـض وردَّ

 .الِذكر بالتحقٌقات شـِهد به سالِؾ

 حسن محمد حسن أبو الِعز          / كما شهد 

عتصام وما طرأ من اإلبمضمون ما َشـِهد به سابقٌها بشؤن بداٌة نشؤة 

ٌُّرعلى سلوك الُمعتصمٌن عقِب ثورة  ٌُونٌة وما أعقبها من 30َتؽ  

ات لُمسلَّحة  ته ، بٌانات القُوَّ ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص وتعرُّ

ٌن  ٌِّ نة من الُمعتصمٌن المدن اًال بمعرفة لِجان التفتٌش الُمَكوَّ ٌَّ وتفتٌشه ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها ،  والُمتمرِكزة خلؾ الحواِجز الخرسان

وكما نشبت العدٌد من ، الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة - الِخبلفات بٌن بعض األهالً  دان رابعة العدو ٌْ - قاطنً ُمحٌط م

وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام بكافَّة أرجاء ُمحٌط 

ات وبالحدابق  وإقامتهم بها إقامة كاِملة من قضاء ، اإلعتصام وبالممرَّ

وخبلل ، الحاجة واإلستِحمام  على نحو ٌخِدش حٌاء أهالً المنطقة 

فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض التدرٌبات 

ٌُشٌر إلى  داًال  ٌَّة حال إرتدابهم  زٌاًال  ُمَوحَّ ٌَّة والطوابٌر العسكر الرٌاض

ًْ وشوم  وعلى ، كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ات ، رأسهم ِخَوذ  ة ُمعادٌة للقُوَّ ٌَّ دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ
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الُمَسلَّحة والُشرطة بقصد إرهاب أهالً المنِطقة وبث الُطمؤنٌنة فً 

ب ألى جهة تبؽً َفض  هم فً حال تؤهُّ ُنفُوس الُمعتصمٌن بإعتبار أنَّ

، بحسب أن ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا ، إعتصامهم 

ٌَّة خرطوش  وِخبلل فترة اإلعتصام أبصر حمل أحد الُمعتصمٌن لُبنُدقِ

 حاالت 3كما أبصر عدد ،  ماسورة داِخل قِطعة من القماش 2ذات 

لت فً إلتفاؾ عدد من ، إحتِجاز مصحوبة بالتعذٌب البدنً  والتً َتَمثَّ

وجذبه من ، الُمعتصمٌن حول أحد األشخاص داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ه  ٌْ ة مع تعصٌب عٌن ًْ ، مبلبسه بقُوَّ واإلعتداء علٌه بالضرب بالِعِص

ٌَّة واألٌدي حال إقتٌاده ُعْنَوةًال إلى إحدى الخٌام  والصواِعق الكهُربابِ

ي علٌه وتعذٌبه بداخلها من ِخبلل سماع صوت ِصراخ  لُمواالة التعدِّ

ة  ٌَّ وأضاؾ أنَّه نما ، ذلِك الشخص وصوت إستِخدام الَصَواِعق الكهُربابِ

ي إثر وقوؾ الُمعتصمٌن على  إلى ِعلمه من الُمعتصمٌن أن ذلِك التعدِّ

ٌَّة داِخل  كون المجنً علٌهم من الجواسٌس التابعٌن لوزارة الداِخل

وحال أحداث الَفض تناهى إلى سمعه صوت ، ُمحٌط اإلعتصام 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها بُمناَشدة الُمعتصمٌن بإجبلء  ٌَّ س

د لهم  اًال دون ُمقاومة عبر الممر اآلمن  الُمَحدَّ ٌَّ ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

ٌَّة بإؼبلق ، بطرٌق النصر  وبالتنبٌه على أهالً منطقة رابعة العدو

وبؤنَّه إسَتَرق النظر ، العقارات وعدم الخروج إلى النوافِذ والُشُرفات 

إستجابة  وحٌنبٍذ أبصر أسفل العقار سكنه، من َخلؾ نافِذة مسكنه 



361 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

إال أنَّه ، مجموعة كبٌرة من الُمعتصمٌن بالخروج عبر ذلك الممر 

وقاموا برشق ، إحتشد مجموعة من الُمعتصمٌن خلؾ المتارٌس 

ات الُشرطة بُزجاجات المولوتوؾ الُمشتِعلة  كما تناهى إلى سمعه ، قُوَّ

ٌَّة من الُمعتصمٌن  ات الُشرطة ، َدِوي إطبلق أعٌِرة ناِر فقامت قُوَّ

ي لهم ببواِعث الؽاز بكثافة  وتزامن ذلك مع إشاعة قتل ، بالتصدِّ

األمر ، الُشرطة للُمعتصمٌن الُمؽادرٌن لُمحٌط اإلعتصام وكذا إعتقالهم 

كما ، الذي نجم عنه إحجام الُمعتصمٌن عن الُمؽادرة عبر الممر اآلِمن 

ارات أهالً المنِطقة  ٌَّ ، أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بسرقة وقود س

ات الُشرطة  لتعببة ُزجاجات المولوتوؾ التً قاموا بإستِخدامها قَِبل قُوَّ

وأثناء أحداث الَفض صعد على َدَرج العقار محل سكنه لئلطِمبنان ، 

ات بذات العقار  دات الُمِسنَّ ٌِّ ه أُطلِق علٌه مجهول ، على بعض الس إال أنَّ

ن لم ٌصٌباه  ٌْ ٌَّ ن ناِر ٌْ كما أبصر قٌام الُمعتصمٌن بإستِخدام ، عٌار

ٌَّة  ٌَّة ، طبنجة " األسلِحة الناِر ة آل ٌَّ ات " ُبنُدقِ حال قٌامهم بُمقاومة قُوَّ

ات القابِمة على  الُشرطة بقصد قتلهم وإحداث إصابة أكبر عدد من القُوَّ

ات بإستِخدام بواِعث الؽاز فً بداٌة التعاُمل مع ، الَفض  وقٌام القُوَّ

ٌَّة بكثافة ، الُمعتصمٌن  ات باألعٌِرة الناِر إال أنَّه عقِب إستِهداؾ القُوَّ

ات باللجوء إلى إستِخدام الطلقات الخرطوش بكثافة قَِبل  قامت القُوَّ

مصادر إطبلق النٌران علٌها من أعلى سطح مدرسة عبد العزٌز 

جاوٌش وُمحٌط العقار محل سكنه و عقِب أحداث الَفض أبلؽته 
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ة  " إحدى قاطنً العقار محل سكنه بالطابِق األرضً " تهانً / المدُعوَّ

ن من الُمعتصمٌن بكسر نافِذة ُشرفة مسكنها  ٌْ ه قام إثن والقفز ، بؤنَّ

ٌَّة ، داِخلها  ُثمَّ قاما بالقفز ، وأطلقا من ِخبللها العدٌد من األعٌِرة الناِر

ٌَّة آلً وثبلث  ن ُبنُدقِ ٌْ منها تاركٌن بها حقٌبة هاندباج بداِخلها عدد إثن

ٌَّة ملٌبة بالطلقات اآللً  فقامت ، ِخزن لبناِدق آلً وحقٌبة ببلستٌِِك

والذي ، باإلستعانة بحاِرس العقار ألخذ تِلك الحقٌبة من ُشرفة مسكنها

ات الُشرطة  قام بدوره بؤخذها وبتسلٌمها َعقِب ُهدوء األوضاع إلى قُوَّ

 .                                                                     الُمتواِجدة بالقُرب من العقار محل ِحراسته 

 ٌحٌى نور الدٌن ٌحٌى أمٌن             / كما شهد 

ٌَّة كان ٌتردد على المبنى سالؾ  بؤنه خبلل فترة إعتصام رابعة العدو

وحال ِذهابه إلى مقر ، الذكر بطبٌعة عمله كؤمٌن مخزن لذلك المبنى 

عمله كان ٌتم إستٌقافة بمعرفة لِجان التفتٌش  الُمتمركزة خلؾ 

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود  الحواجز الخرسان

ٌن ُمرتدٌن ، أطراؾ اإلعتصام  ٌِّ نة من بعض الُمعتصمٌن المدن والُمكوَّ

ٌُشٌر إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  حال كون بعضهم  داًال  زٌاًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم  حٌث داوم ، وعلى رأس بعضهم ِخَوذ ، حامبلًال بؤٌدٌهم ِعِص

اًال  وُمطالعة تحقٌق  ٌَّ أعضاء تلك اللجان على تفتٌش شخصه ذات

ته قبل الدلوؾ لُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ وخبلل فترة اإلعتصام أبدى ، شخص

بعض الُمعتصمٌن التابعٌن لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن والُموالٌن لهم 
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ة بالمبنى سالؾ الذكر  رؼبتهم فً إستعمال دورات المٌاه الخاصَّ

فتصدى لهم وبرفقته بعض ، والسماح لكافَّة الُمعتصمٌن بإستخدامها 

وا علٌهم ، ُزمبلءه  فقام بعض الُمعتصمٌن بالتشاُجر معهم وتعدُّ

– ُمدٌر أمن جامعة األزهر – خالد / فإستنجدوا بالعقٌد ، بالضرب 

إال أن الُمعتصمٌن قاموا باإلعتداء ، فحضر وبرفقته بعض أفراد األمن 

، علٌهم أٌضاًال بالضرب بإستخدام مواسٌر حدٌد وأحدثوا بهم إصابات

ات الُشرطة فً فض اإلعتصام أبصر بوسابل اإلعبلم  وحال نجاح قُوَّ

ٌَّة وبعض المبانً الُمجاِورة له  والتً من ، إحتراق مسِجد رابعة العدو

بٌنها مبنى اإلسكان الخارجً الخاص بسكن الطالبات التابع لجامعة 

ة  ٌَّ ه إلى المبنى بتارٌخ ، األزهر برابعة العدو  17/8/2013وتوجَّ

م بالكامل وما به من أثاث وُممتلكات  ل منه ُمتفحِّ فؤلفى الطابق األوَّ

ة  ل والثانً ، عامَّ ات جسٌمة بالمنقوالت الكابنة بالطابق األوَّ ٌَّ وآثار تلف

ٌَّة ، فوق األرضً من المبنى  وجمٌع األبواب والنوافذ الخارج

ٌَّة بعضها ُمحترق والبعض اآلخر مكسور  كما أبصر عدد من ، والداخل

فوارق طلقات خرطوش أسفل ثبلث نوافذ بالمبنى أحدهما بالطابق 

األرضً والثانً بالطابق الثالث فوق األرضً والثالث بالطابق الرابع 

س  فوق األرضً خلفهم جمٌعاًال دوالٌب حتى ٌتسنى للُمعتصمٌن التمترُّ

ات الُشرطة من ِخبلل تلك  خلفها واإلحتماء بها أثناء التصوٌب على قُوَّ

ٌَّة الفض  ات الجٌش ، النوافذ أثناء عمل وتم تسلٌم تلك الفوارغ إلى قُوَّ
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وأضاؾ بؤنه تم تشكٌل ، الُمتمرِكزة بالقُرب من المبنى سالؾ الذكر 

ات بالمنقوالت  والُممتلكات  ٌَّ لجنة لجرد وحصر وتقدٌر قٌمة التلف

ة محل اإلتبلؾ بالمبنى المملوكة لجامعة األزهر التابع للمجلس  العامَّ

حٌث كان أحد ، األعلى للجامعات التابع إلى وزارة التعلٌم العالً 

ات تجاوزت ، أعضابها  ٌَّ وأسفرت أعمال اللجنة إلى أن قٌمة تلك التلف

ات واألعمال ، مابة وعشرون ألؾ جنٌه  ٌَّ وبؤن المسبول عن تلك التلف

دٌن لجماعة  ٌِّ ٌَّة الجسٌمة بالمبنى هم الُمعتصمٌن والمإ التخرٌب

اإلخوان الُمسلمٌن الذٌن كانوا ُمتواجدٌن به أثناء فض اإلعتصام 

كنوع من التعبٌر عن ؼضبهم ورفضهم لنجاح قُوات الُشرطة فً فض 

وبؤن  قٌمة اإلصبلحات والتشطٌبات بالمبنى إلعادته إلى ، إعتصامهم 

سبُعمابة وخمسون ألؾ ) جـ  750000الحالة التً كان علٌها مبلػ   

  .(جنٌه

 خالد فتحً فهٌم توفٌق                / كما شهد 

ٌَّة كان ٌتردد بٌن الحٌن واآلخر  بؤنه خبلل فترة إعتصام رابعة العدو

ة التابع لجامعة  ٌَّ على مبنى اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

َشِهد بمضمون ما ، األزهر  بطبٌعة عمله كمدٌر أمن لجامعة األزهر 

ته  ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص َشِهد به سابقٌه بشؤن تعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش  ٌَّ الُمتمركزة خلؾ الحواجز ، وتفتٌشه ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ  الخرسان
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وخبلل تلك فترة أبدى بعض الُمعتصمٌن التابعٌن لجماعة ، اإلعتصام 

اإلخوان الُمسلمٌن والُموالٌن لهم رؼبتهم فً إستعمال دورات المٌاه 

ة بالمبنى سالؾ الذكر والسماح لكافَّة الُمعتصمٌن بإستخدامها  ، الخاصَّ

ى لهم العاملٌن بالمبنى  ى على العاملٌن بالضرب ، فتصدَّ فقاموا بالتعدِّ

ه على الفور إلى المبنى ِرفقة أربعة من أفراد ، فإستنجدوا به ،  فتوجَّ

اًال عن رؼبتهم فً إستعمال ، أمن الجامعة  ٌَّ وحاول إثناء الُمعتصمٌن ودِّ

صة ، دورات مٌاه المبنى  ة وُمخصَّ بحسب أنها من الُممتلكات العامَّ

ي ، للعاملٌن بالمبنى والطالبات حال تواجدِهنَّ به  إال أنهم قاموا بالتعدِّ

ٌَّة  علٌه ومن برفقته بالضرب  بإستخدام الشوم ومواسٌر المٌاه الحدٌد

بقصد تروٌعهم وحملهم على اإلمتناع ، ُمحدثٌن إصابته ومن برفقته 

عن القٌام بواجبهم فً ِحماٌة المبنى سالؾ الذكر وما به من ُممتلكات 

ة وقاموا بإستِؽبلل ، وبلؽوا مقصدهم من إحتبلل المبنى بالكامل ، العامَّ

ن بعض الُمعتصمٌن من إستخبلِصهم من ، جمٌع مرافقه ُعنوةًال  وتمكَّ

أٌدي الُمعتصمٌن خشٌة إزهاق أرواحهم وقاموا إخراجهم خارج ُمحٌط 

والذٌن قاموا بدورهم ، فؤبلػ المسبولٌن بالجامعة بالواقعة ، اإلعتصام 

د على المبنى  إثر ، بالتبٌه على العاملٌن بالمبنى بعدم ُمعاودة التردُّ

ٌَّة علٌهم وِحرصاًال على  إستشعارهم ُخطورة الوضع من الناحٌة األمن

ي علٌه ومن ، سبلمتهم  وبؤنه لم ٌقُم بتحرٌر محضر بواقعة التعدِّ

وأنه فً صباح ، بِرفقته إثر إنتفاء ِعلمه ببٌانات ُمرتكبً الواقعة 



366 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ه إلى المبنى سالؾ الذكر  الٌوم التالً على فض اإلعتصام توجَّ

وبرفقته أحد أفراد األمن وبالوصول إلٌه ألفى آثار لََفحات النٌران 

ة من الناحٌة الُمقابلة إلى  ان على جمٌع واجهات المبنى وخاصَّ والُدخَّ

ة للمرور  م الطابق ، اإلدارة العامَّ وبالُدلُوؾ بداخل المبنى ألفى َتَفحُّ

ة للمرور  وإتبلؾ ، األرضً بالكامل من الناحٌة الُمقابلة لئلدارة العامَّ

ٌَّن أن ألسنة النٌران قد ، بؤبواب الناحٌة الُمقابلة له بذلك الطابق  وتب

ل والثانً فوق األرضً  ٌَّن إتبلؾ جمٌع ، تطاولت إلى الطابق األوَّ وتب

ة  ٌَّة خاصَّ ة وتناُثر ُمتعلقات شخص المنقوالت والُممتلكات العامَّ

وحٌنبٍذ عُثر على فرد ، بالُمعتصمٌن بالمبنى بجمٌع طوابقه وبالُؽَرؾ 

خرطوش أسفل أحد النوافذ بإحدى الُؽَرؾ الُمِطلَّة على مسجد رابعة 

ٌَّة   ؼٌر ُمطَرقة 39 × 7,62وكذا عدد ثبلث طلقات آلً عٌار ، العدو

وعدداًال من فوارغ طلقات لذات الِعٌار ، الكبسولة وصالحة لئلستخدام 

ل والثانً والثالث فوق األرضً الُمِطلَّة على  أسفل نوافذ بالطابق األوَّ

ة للمرور  وخلؾ تلك النوافِذ دوالٌب حتى ٌتسنى ، اإلدارة العامَّ

س خلفها واإلحتماء بها حال قٌامهم بالتصوٌب على  للُمعتصمٌن التمترُّ

ٌَّة الفض  ات الُشرطة من ِخبلل تلك النوافذ أثناء عمل كما تبلحظ له ، قُوَّ

ة القرٌبة من تلك النوافذ إثر  آثار إحتراق بسٌط بالمراتب على األِسرَّ

سقوط فوراغ الطلقات سالفة الذكر بدرجة حرارة عالٌه جداًال على تلك 

د إطبلق تلك األعٌرة من داخل تلك الُؽَرؾ  ٌُإكِّ كما عُثر ، المراتب مما 
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ة  وكذا عدد إثنٌن ، على قُنُبلة صوت فً طور اإلعداد على أحد األِسرَّ

ٌَّة كبٌرة من ُزجاجات ، نبل حدٌد إحداهما  سلٌمة واألخرى تالفة  وكم

ن ، وبعض الشوم ، المولوتوؾ بجمٌع طوابق المبنى  وأضاؾ أنه تمكَّ

من الوقوؾ على نوع وعٌار السبلح والذخٌرة والقنبلة واألدوات 

ات الُمسلَّحة  كما ، سالفة الذكر من خبلل طبٌعة عمله السابقة بالقُوَّ

ات  ٌَّ ٌَّة جمٌع طوابق المبنى إثر تلؾ حنف ٌَّن له أن المٌاه تؽمر أرض تب

ونبَّه على فرد األمن الُمرافِق له بِحراسة ، المٌاه بالمبنى فقام بتركه 

المبنى وعدم السماح للؽٌر بالُدلوؾ به حتى ُحضور العاملٌن 

فٌن بالمبنى  كما أبلػ ُمدٌرة المبنى بُسرعة إتخاذ البلزم حٌال ، والُموظَّ

 .إؼبلق مصادر المٌاه بالمبنى

 هانً رأفت رشاد أحمد            / كما شهد 

ٌَّة كان ٌتردد بٌن الحٌن واآلخر  بؤنه خبلل فترة إعتصام رابعة العدو

ة التابع لجامعة  ٌَّ على مبنى اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

وَشِهد بمضمون ما ، األزهر  بطبٌعة عمله كمدٌر أمن لجامعة األزهر 

ته  ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص َشِهد به سابقه بشؤن تعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش  ٌَّ الُمتمركزة خلؾ الحواجز ، وتفتٌشه ذات

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ  الخرسان

ي ، اإلعتصام  كما َشِهد بمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن واقعة التعدَّ

ي  على العاملٌن بالمبنى وأمن جامعة األزهر حال قٌامهم بالتصدِّ
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وأضاؾ أنه ، للُمعتصمٌن لمنعهم من إستِعمال دورات المٌاه بالمبنى 

ه إلٌه إلؼبلق  اًال من قَِبل ُمدٌرة المبنى بُسرعة الَتَوجُّ ٌَّ تم تكلٌفة هاتف

ة بالمبنى  ٌَّ ه للمبنى صباح ٌوم الُجمعة ، محابس المٌاه الُعموم فتوجَّ

ٌَّة الفض  م ، التالً لعمل ل منه ُمتفحِّ وبالوصول إلٌه ألفى الطابق األوَّ

ة  ات جسٌمة ، بالكامل وما به من أثاث وُممتلكات عامَّ ٌَّ وآثار تلف

ل والثانً فوق األرضً من المبنى  ، بالمنقوالت الكابنة بالطابق األوَّ

ة بالمبنى  ة الخاصَّ ٌَّ وحال ، وقام بإؼبلق جمٌع المحابس الُعموم

ُصعودة بسطح المبنى عُثر على كرتونة ملٌبة بُزجاجاة المولوتوؾ 

هة كلًال منهما بشرٌط ِطبًِّ بِجوار السور  وإثنٌن أنبوبة ملفوؾ فُوَّ

ات  ة للمرور تمهٌداًال إلستِخدامها قَِبل قُوَّ الُمِطل على اإلدارة العامَّ

د مٌاه ، الُشرطة حال فض اإلعتصام  – كما عثر بِجوار موتور ُمبرِّ

بالطابق الثانً فوق األرضً على كٌس ببلستٌك بداخله - كولدٌر 

فقام بتسلٌم المضبوطات سالفة الِذكر إلى ، أربعة طلقات خرطوش 

ات الُمسلَّحة الُمتمرِكزة بالقُرب من المبنى سالؾ الذكر  أحد ُضباط القُوَّ

والذي -  بمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن تشكٌل لجنة كما َشِهد، 

ات بالمنقوالت  - كان أحد أعضابها  ٌَّ لجرد وحصر وتقدٌر قٌمة التلف

ة محل اإلتبلؾ بالمبنى  وما أسفرت عنه أعمال تلك ، والُممتلكات العامَّ

ٌَّة ، اللجنة  ات واألعمال التخرٌب ٌَّ وأضاؾ أن المسبول عن تلك التلف

دٌن لجماعة اإلخوان  ٌِّ الجسٌمة بالمبنى هم الُمعتصمٌن والمإ
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الُمسلمٌن الذٌن كانوا ُمتواجدٌن به أثناء فض اإلعتصام كنوع من 

التعبٌر عن ؼضبهم ورفضهم لنجاح قُوات الُشرطة فً فض 

 .إعتصامهم

 سعٌد رشاد أحمد إسماعٌل            / كما شهد 

اًال من قَِبل ُمدٌرة المبنى  ٌَّ بمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن تكلٌفه هاتف

ة بالمبنى  ٌَّ ه إلٌه إلؼبلق محابس المٌاه الُعموم ه ، بُسرعة الَتَوجُّ فتوجَّ

ٌَّة الفض  وبالوصول ، للمبنى بُرفقته صباح ٌوم الُجمعة التالً لعمل

م بالكامل وما به من أثاث وُممتلكات  ل منه ُمتفحِّ إلٌه ألفى الطابق األوَّ

ة  ل والثانً ، عامَّ ات جسٌمة بالمنقوالت الكابنة بالطابق األوَّ ٌَّ وآثار تلف

ٌَّة ، فوق األرضً من المبنى  وقام بإؼبلق جمٌع المحابس الُعموم

ة بالمبنى  وحال ُصعودهما إلى سطح المبنى عُثرا على ، الخاصَّ

هة كلًال  كرتونة ملٌبة بُزجاجاة المولوتوؾ وإثنٌن أنبوبة ملفوؾ فُوَّ

ة للمرور  منهما بشرٌط ِطبًِّ بِجوار السور الُمِطل على اإلدارة العامَّ

ات الُشرطة حال فض اإلعتصام  كما عثرا ، تمهٌداًال إلستِخدامها قَِبل قُوَّ

د مٌاه  بالطابق الثانً فوق األرضً - كولدٌر – بِجوار موتور ُمبرِّ

وقاما بتسلٌم ، كٌس ببلستٌك بداخله بعض طلقات الخرطوش 

ات الُمسلَّحة الُمتمرِكزة  المضبوطات سالفة الِذكر إلى أحد ُضباط القُوَّ

كما َشِهد بمضمون ما َشِهد به سابقه ، بالقُرب من المبنى سالؾ الذكر 

لجرد وحصر وتقدٌر - والذي كان أحد أعضابها - بشؤن تشكٌل لجنة 
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ة محل اإلتبلؾ بالمبنى  ات بالمنقوالت  والُممتلكات العامَّ ٌَّ ، قٌمة التلف

وأضاؾ أن المسبول عن تلك ، وما أسفرت عنه أعمال تلك اللجنة 

ٌَّة الجسٌمة بالمبنى هم الُمعتصمٌن  ات واألعمال التخرٌب ٌَّ التلف

دٌن لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن الذٌن كانوا ُمتواجدٌن به أثناء  ٌِّ والمإ

فض اإلعتصام كنوع من التعبٌر عن ؼضبهم ورفضهم لنجاح قُوات 

 .الُشرطة فً فض إعتصامهم 

 رفاعً محمود عبد العزٌز               /كما شهد 

ٌَّة كان ٌتردد بٌن الحٌن واآلخر  بؤنه خبلل فترة إعتصام رابعة العدو

ة التابع لجامعة  ٌَّ على مبنى اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

وَشِهد بمضمون ما َشِهد به ، األزهر  بطبٌعة عمله كفنًِّ كهرباء 

ته وتفتٌشه  ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص سابقٌه بشؤن تعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش  ٌَّ ٌَّة ، ذات الُمتمركزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

ٌَّة  وُحدوث خبلفات بٌن بعض األهالً قاطنً ُمحٌط إشارة رابعة العدو

ات  وبعض الُمعتصمٌن إثر قٌامهم بتشٌٌد الِخٌام أمام العقارات وبالممرَّ

ي على بعض ،  كما َشِهد بمضمون ما َشِهد به سابقه بشؤن واقعة التعدَّ

ي  ُزمبلبه العاملٌن بالمبنى وأمن جامعة األزهر حال قٌامهم بالتصدِّ

وأنه تنبَّه ، للُمعتصمٌن لمنعهم من إستِعمال دورات المٌاه بالمبنى 

فٌن بالمبنى من قَِبل المسإولٌن بجامعة  علٌه وباقً العاملٌن والُمَوظَّ
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د على المبنى مقر عملهم  عقِب إستشعارهم ، األزهر بعدم ُمعاَودة التردُّ

فٌن بالمبنى  ٌَّة على العاملٌن والُمَوظَّ ، ُخطورة الوضع من الناحٌة األمن

ه إلى المبنى سالؾ  ات الُشرطة فً َفض اإلعتصام توجَّ وعقِب نجاح قُوَّ

وبالوصول إلى المبنى ألفى ، الِذكر بناءًال على تكلٌؾ من ُمدٌرة المبنى 

ان على واجهة المبنى من الناحٌة الُمقابلة  آثار لََفحات النٌران والُدخَّ

ة للمرور  م الطابق ، إلى اإلدارة العامَّ وبالُدلُوؾ بداخل المبنى ألفى َتَفحُّ

ة للمرور  ٌَّن أن ، األرضً بالكامل من الناحٌة الُمقابلة لئلدارة العامَّ وتب

ل والثانً فوق األرضً  ، ألسنة النٌران قد تطاولت إلى الطابق األوَّ

وكذا إتبلؾ جمٌع ، وإتبلؾ بؤبواب الناحٌة الُمقابلة له بذلك الطابق 

ة  وحٌنبٍذ أبصر عدد من فوارق طلقات ، المنقوالت والُممتلكات العامَّ

ل 39 × 7,62آلً عٌار    أسفل نافذتٌن بالمبنى أحدهما بالطابق األوَّ

فوق األرضً والثانٌة بالطابق الرابع فوق األرضً وخلؾ النافذتٌن 

س خلفها واإلحتماء بها أثناء  دوالٌب حتى ٌتسنى للُمعتصمٌن التترُّ

ٌَّة  ات الُشرطة من ِخبلل هاتٌن النافذتٌن أثناء عمل التصوٌب على قُوَّ

ن من الوقوؾ على نوع وعٌار فوارغ ، الفض  وأضاؾ بؤنه تمكَّ

ات الُمسلَّحة  الطلقات سالفة الذكر من خبلل فترة تجنٌده السابقة بالقُوَّ

ات الجٌش الُمتمرِكزة بالقُرب من ،  وتم تسلٌم تلك الفوارغ إلى قُوَّ

كما َشِهد بمضمون ما َشِهد به سابقٌه بشؤن ، المبنى سالؾ الذكر 

لجرد وحصر وتقدٌر قٌمة - والذي كان أحد أعضابها - تشكٌل لجنة 
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ة محل اإلتبلؾ بالمبنى  ات بالمنقوالت  والُممتلكات العامَّ ٌَّ وما ، التلف

وأضاؾ بؤن المسبول عن تلك ، أسفرت عنه أعمال تلك اللجنة 

ٌَّة الجسٌمة بالمبنى هم الُمعتصمٌن  ات واألعمال التخرٌب ٌَّ التلف

دٌن لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن الذٌن كانوا ُمتواجدٌن به أثناء  ٌِّ والمإ

فض اإلعتصام كنوع من التعبٌر عن ؼضبهم ورفضهم لنجاح قُوات 

 .الُشرطة فً فض إعتصامهم 

 محمد عبد الحمٌد حسن        / كما شهد 

ٌَّة كان ٌتردد بٌن الحٌن واآلخر  بؤنه خبلل فترة إعتصام رابعة العدو

ة التابع لجامعة  ٌَّ على مبنى اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

وَشِهد بمضمون ما َشِهد به ، األزهر  بطبٌعة عمله كفنًِّ كهرباء 

ته وتفتٌشه  ٌَّ ضه لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص سابقٌه بشؤن تعرُّ

اًال بمعرفة لِجان التفتٌش  ٌَّ ٌَّة ، ذات الُمتمركزة خلؾ الحواجز الخرسان

، والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود أطراؾ اإلعتصام 

وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإجراء بعض 

ٌَّة  ٌُشٌر ، التدرٌبات والطوابٌر الرٌاض داًال  حال قٌامهم بإرتداء زيًال ُمَوحَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن اإلعتصام  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

ٌَّة َتُحض ، وعلى رأس بعضهم ِخَوذ  دٌن ِهتافات وأناشٌد حماِس ُمردِّ

ات الُشرطة حال قٌامها بفض إعتصامهم  بحسب أن ، على ُمقاومة قُوَّ

كما َشِهد بمضمون ما َشِهد ، ذلك األمر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا 
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ي علٌه وعلى بعض ُزمبلبه العاملٌن  به سابقه بشؤن واقعة التعدَّ

ي للُمعتصمٌن لمنعهم  بالمبنى وأمن جامعة األزهر حال قٌامهم بالتصدِّ

ي علٌه ، من إستِعمال دورات المٌاه بالمبنى  وانه نجم عن واقعة التعدَّ

فٌن ، إصابته بُمنَتَصؾ ظهره  وأنه تنبَّه علٌه وباقً العاملٌن والُمَوظَّ

د على  بالمبنى من قَِبل المسإولٌن بجامعة األزهر بعدم ُمعاَودة التردُّ

عقِب إستشعارهم ُخطورة الوضع من الناحٌة ، المبنى مقر عملهم 

فٌن بالمبنى  ٌَّة على العاملٌن والُمَوظَّ كما َشِهد بمضمون ما َشِهد ، األمن

لجرد - والذي كان أحد أعضابها - به سابقه بشؤن تشكٌل لجنة 

ة محل  ات بالمنقوالت  والُممتلكات العامَّ ٌَّ وحصر وتقدٌر قٌمة التلف

وأضاؾ أن ، وما أسفرت عنه أعمال تلك اللجنة ، اإلتبلؾ بالمبنى 

ٌَّة الجسٌمة بالمبنى هم  ات واألعمال التخرٌب ٌَّ المسبول عن تلك التلف

دٌن لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن الذٌن كانوا  ٌِّ الُمعتصمٌن والمإ

ُمتواجدٌن به أثناء فض اإلعتصام كنوع من التعبٌر عن ؼضبهم 

 ورفضهم لنجاح قُوات الُشرطة فً فض إعتصامهم 

 ُمنى أحمد ُمرسً أحمد      /كما شهدت 

اًال  ٌَّ تها وتفتٌشها ذات ٌَّ ضت لئلستٌقاؾ إلبراز تحقٌق شخص بانها تعرُّ

دات التابعة للِجان التفتٌش  ٌِّ الُمتمركزة خلؾ ، بمعرفة إحدى الس

ٌَّة والمتارٌس التً أنشؤها الُمعتصمٌن على حدود  الحواجز الخرسان

كما شهدت بذات مضمون ما َشِهد به سابقٌها ، أطراؾ اإلعتصام 
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ي على بعض ُزمبلبها العاملٌن بالمبنى وأمن جامعة  بشؤن واقعة التعدَّ

ي للُمعتصمٌن لمنعهم من إستِعمال دورات  األزهر حال قٌامهم بالتصدِّ

فٌن بالمبنى ، المٌاه بالمبنى  وأنه َتَنبَّه علٌها وباقً العاملٌن والُمَوظَّ

د على المبنى  من قَِبل المسبولٌن بجامعة األزهر بعدم ُمعاَودة التردُّ

ٌَّة ، مقر عملهم  عقِب إستشعارهم ُخطورة الوضع من الناحٌة األمن

فٌن بالمبنى  ات الُشرطة فً ، على العاملٌن والُمَوظَّ وأنه عقِب نجاح قُوَّ

ه إلى المبنى للوقوؾ على حالته على  فض اإلعتصام تم تكلٌفت بالتوجُّ

ٌَّن وجود آثار إضرام النٌران به وتبلحظ ، الطبٌعة  وبوصولها  إلٌه تب

ان على واجهة المبنى من الناحٌة  لها آثار لََفحات النٌران والُدخَّ

ة للمرور  ٌَّن لها  ، الُمقابلة إلى اإلدارة العامَّ وبالُدلُوؾ بداخل المبنى تب

ة  م الطابق األرضً بالكامل من الناحٌة الُمقابلة لئلدارة العامَّ َتَفحُّ

ل والثانً ، للمرور  وأن ألسنة النٌران قد تطاولت إلى الطابق األوَّ

وكذا ، وإتبلؾ بؤبواب الناحٌة الُمقابلة له بذلك الطابق ، فوق األرضً 

ة بالمبنى  كما َشِهدت ، إتبلؾ جمٌع المنقوالت والُممتلكات العامَّ

والبلتً ُكنَّ من – بمضمون ما َشِهد به سابقٌت بشؤن تشكٌل لجنة 

ات - أعضابها بالُمشاركة مع سابقٌهم  ٌَّ لجرد وحصر وتقدٌر قٌمة التلف

ة محل اإلتبلؾ بالمبنى  وأنه إستؽرقت ، بالمنقوالت  والُممتلكات العامَّ

ناًال ، أعمال اللجنة ما ٌقُرب من شهر  ٌَّ ة ُمب ٌَّ ت كشوؾ جرد تفصٌل وأعدَّ

بها على وجه الِدقَّة نوع وعدد ووصؾ وقٌمة المنقوالت والُممتلكات 
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ٌَّن عدم  ة التً أتت علٌها النٌران والتً تم إتبلفها والتً تب العامَّ

لت اللجنة أن قٌمة تلك ، وجودها بالمبنى وِسرقتها  وأنه قد توصَّ

ة محل اإلتبلؾ والسرقة حوالً مابة وعشرون ألؾ  الُممتلكات العامَّ

ٌَّة الجسٌمة ، جنٌه  ات واألعمال التخرٌب ٌَّ وبؤن المسبول عن تلك التلف

دٌن لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن الذٌن  ٌِّ بالمبنى هم الُمعتصمٌن والمإ

كانوا ُمتواجدٌن به أثناء خبلل فترة اإلعتصام حال إحتبللهم للمبنى 

وأثناء فض اإلعتصام كنوع من التعبٌر عن ؼضبهم ورفضهم لنجاح 

  .قُوات الُشرطة فً فض إعتصامهم

 سلوى سعد عبد الرحٌم إبراهٌم   / كما شهدت 

  .بمضمون ما شهدت به سابقتها

 سوسن أمٌن إسماعٌل سٌد أحمد  / كما شهدت 

  .بمضمون ما شهدت به سابقتها

ا  / كما شهدت   ُمنى سعد محمود البنَّ

  .بمضمون ما شهدت به سابقتها

 هناء محمود عرفة سٌد  / كما شهدت 

وأضافت بؤن مكتبها بالمبنى سالؾ  بمضمون ما شهدت به سابقتها

ل فوق األرضً  وبؤنه تناهى إلى سمعها ، الذكر ٌقع بالطابق األوَّ

دات الُمشاركة فً اإلعتصام بلكنٍة ولهجٍة ٌتَّضح  ٌِّ حدٌث بعض الس
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وأنها عقِب الدلوؾ بالمبنى عقِب ، معها أنهن من البدو أو من العرب 

فض اإلعتصام أبصرت قٌام العاملٌن بالمبنى بالُعثور على كارتونة 

ونبلة حدٌد وخوذ وبعض ، وصندوق ُممتلبٌن بُزجاجات المولوتوؾ 

 .الشوم

 محمد صبلح محمد شرؾ / كما شهد 

اد  ره من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن إثر قٌامهم بسرقة عدَّ بتضرُّ

ٌَّة بِمساحة  دان رابعة 4×3كهرباء خاص بإنارة لوحة إعبلن ٌْ  متر بم

ٌَّة  ٌَّة سالفة الذكر  ، العدو ، وأضاؾ أنه تم إتبلؾ اللوحة اإلعبلن

ٌَّة محل اإلتبلؾ ملك للوكالة سالفة الذكر  ُمشٌراًال إلى أن اللوحة اإلعبلن

اد بحوزة الِوكالة سالفة الِذكر على سبٌل األمانة وأنه ِملك ،  وأن العدَّ

اد من مكانه ، شركة الكهُرباء  د أنه ، وبؤنه تبلحظ له نزع العدَّ ٌُإكِّ مما 

اد   تم نزعه لسرقة التٌار الكهربابً الُمتَِّصل بذلك العدَّ

د   /كما شهد  ٌِّ  هشام صبلح الس

ه  بتارٌخ  أح   هـال عودتــبلد وحـِرج  الباـــان  خــض كــداث الَفــبؤنَّ

وسرقة ِجهاز َمْوجات ، ألفى أعمال التخرٌب الجسٌمة بالمركز الِطبًَّ 

ٌَّة  وعدد ،  ِجهاز َمْوجات قصٌرة 3وعدد ، وِجهاز تخسٌس ، َتصاُدِم

ة 2 ٌَّ وِجهاز َمْوجات ، وِجهاز شد فقرات ،  ِجهاز َمْوجات فوق َصْوتِ

ٌَّة  ته ، كهرومؽناطٌس وأجِهزة أُخرى ُمسَتهلكة من داِخل العٌادة خاصَّ
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ٌَّة ر قٌمتها ما ٌقُرب من ، الكابِنة بالمركز الِطبًِّ لرابعة العدو والتً ُتَقدَّ

ًْ السرقة ، ثبلُثمابة ألؾ جنٌه    وَعلَّل تراخٌه فً اإلببلغ عن واقعت

ل  ة بالقُرب من قِسم ُشرطة أوَّ ٌَّ واإلتبلؾ لعدم إستِقرار الحالة األمن

                                                                      .مدٌنة نصر 

 أسامة إبراهٌم الُدسوقً                  / كما شهد 

بإحتراق الُكشك الخشبً المملوك للشركة سالفة الِذكر والذي كان 

ٌن من ٌوسؾ  ٌَّ عبَّاس بمدٌنة نصر ُمتَواِجداًال بشارع الُمهندسٌن العسكر

راًال إلى المدعو ،  عبد الرحٌم حسن محمد عبد المجٌد  / والذي كان ُمَإجَّ

ٌَّة،  وأضاؾ أن الُكشك ، ، وذلك أثناء أحداث فض إعتصام رابعة العدو

ة آالؾ من الُجنٌهات                                                                    .محل اإلتبلؾ تبلػ قٌمته ِعدَّ

 أحمد أبو زٌد عبد البله عبد المولى    / كما شهد 

عتصام تم إتبلؾ عدد إثنٌن كشك مملوكٌن له أحدهما إلبؤنه ٌوم فض ا

، كابن بتقاُطع شارع ٌوسؾ عبَّاس مع شارع عبد العزٌز الِششتاوي 

واآلخر كابن بتقاُطع شارع عبد العزٌز الِششتاوي مع شارع الطٌران 

وسِرقة ُمحتوٌاتهما وسرقة عدد أربع ثبلجات كانت ُمتواجدة بالقُرب 

ات والمسروقات حوالً ثبلثون ألؾ وأن ، من تِلك األكشاك  ٌَّ قٌمة التلف

 .جنٌه 

 سامح علً محمود علً                 / كما شهد 
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ارة  ٌَّ  والمملوكة لشركة سالم 952ُعهدته رقم ت ج أ - بؤن الس

ضت لُعطٍل فنً حال دون سٌرها - للقُمصان  وكان ذلك بشارع ، تعرَّ

ر علٌه إخراجها من ُمحٌط ، أنور الُمفتً قبل بداٌة اإلعتصام  وتعذَّ

ٌَّة على إصبلحها  هه إلٌها عقِب ، اإلعتصام لعدم قُدرته الماد وحال توجُّ

مة بالكاِمل ، أحداث الَفض   .وجدها ُمَتَفحِّ

د أبو زٌد عبد البله عبد المولى/ كما شهد  ٌِّ  الس

           ـطٌرانـارع الـن بشـــك أحـدهمـا كـائــــدد إثنٌن ُكشـــتلك عـه ٌمـبؤنَّ 

ٌَّة بنات  خلـؾ المدٌنة واآلخر كابن بشارع عبد العزٌز ، الجامع

ات الُشرطة ، الِششتاوي  ه قُوَّ وأنه بتارٌخ فض اإلعتصام أبصرتوجُّ

ٌَّة وتناهى إلى سمعه ُدِوْى إطبلق  إلى ُمحٌط إعتصام رابعة العدو

ٌَّة بكثافة  ، تصاعد أدخنة سوداء اللون بُمحٌط اإلعتصام ، أعٌرة نار

ته وؼادر ُمحٌط  وإشَتمَّ رابحة الؽاز الُمسٌل للدموع فؤؼلق الُكشك خاصَّ

ضه لئلصابة  وحال عودته إلى األكشاك فً ، اإلعتصام خشٌة تعرُّ

ٌَّن له إتبلؾ األكشاك وسِرقة ُمحتوٌاتها ، الٌوم التالً ألحداث الَفض  تب

وأضاؾ أنه قد بلؽت ، وعدد أربع ثبلجات كانت ُمتواجدة بالقُرب منها 

قة باألكشاك محل الببلغ حوالً خمسون ألؾ  ات والسرَّ ٌَّ قٌمة التلف

 .جنٌه 

 السعٌد محمد خلٌل جاد هللا                / كما شهد 
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أّنه وحال أحداث الَفض أبلؽه نجله المرحوم سالِؾ الِذكر بقٌام 

الُمعتصمٌن وجماعة اإلخوان الُمسلمٌن بإضرام لنٌران ببعض 

ارات بالمتواجدة بالشواِرع الُمتاخمة لُمحٌط إعتصام رابعة  ٌَّ الس

ة  ٌَّ وعقب ُمؽادرة مجموعات ؼفٌرة من الُمعتصمٌن لُمحٌط ، العدِو

،  شارع ِعز الدٌن طـه 9اإلعتصام قام بالنزول من مسكنه الكابِن 

محمد السعٌد محمد خلٌل جاد هللا بتقدٌم الِمٌاه / وقام نجله المرحوم 

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ فوجبوا بظهور أحد األشخاص ، والعصابِر إلى قُوَّ

ٌَّة – ُمْلتِح –  من بٌن العقارات ٌقوم بإطبلق العدٌد من األعٌِرة لناِر

د " بإستِخدام ِسبلح ناري  األمر الذي نجم عنه إصابة " َرشَّاش ُمَتعدِّ

فقام بنقله على الفور ، نجلِه سالِؾ الِذكر وعدد أربع أشخاص آخرٌن 

ً لُسرعة إسعافه إال أنَّه قد فارق الحٌاة  إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ

 .عقب وصوله إلى الُمستشفى بنِصؾ ساعة تقرٌباًال 

ة                    / كما شهد  ٌَّ  محمد أحمد عبد الصمد خسك

ٌاِسر أحمد عبد الصمد / بؤنَّه نما إلى ِعلمه بوفاة شقٌقه المرحوم 

ٌَّة حال تواِجده أمام العقار محل ِحراسته إثر إصابته بطلق ناري  خسك

ٌَّة  دان رابعة العدِو ٌْ وكان ذلِك حال قٌامه بإمداد ، قاِدم من ناِحٌة م

ات القابِمة على الَفض بالِمٌاه وحمل الُمصابٌن منهم  وألقى ، القُوَّ

ٌَّة بشؤن وفاة شقٌقه سالِؾ الِذكر ُبناءًال على تحرٌض ُكلًال من  بالمسبولِ

 . محمد بدٌع وصفوة ِحجازي ومحمد البلتاجً
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ٌِّد شعبان                 / كما شهد  ٌِّد محمد الس  الس

د شعبان قبل / بؤن شقٌقه المرحوم  ٌِّ كمال محمد الس

اًال بدخول الُمعتصمٌن الً الحانوت محل  ٌَّ وفاته أبلؽه هاتِفِ

عمله وقٌامهم بإضرام النٌران وتخرٌب وإتبلؾ ُكل شا 

ه  ٌْ ون عل ُمرُّ وأضاؾ أنَّه أبصر إصابة شقٌقه بطلق ، ٌَ

فتحة – وأسفل الظهر – فتحة ُدخول – ناري بالصدر 

من – ُخروج  ٌْ ٌَّة ، وبٌده وبفخذه األ وألقى بالمسبولِ

مٌن صبشؤن وفاة شقٌقه سالِؾ الِذكر على عاتِق الُمعت

                                                                        0 القتالىعلهم ضوقٌادتهم القابِمٌن على تحري

 أحمد أبو الٌزٌد أحمد باشا                    / كما شهد 

محمد أبو الٌزٌد أحمد عشوش إثر إصابته / بوفاة شقٌقه المرحوم 

حال تواجده بمسرح األحداث بُمحٌط مٌدان ، " بالرأس " بطلق ناري 

ٌَّة بذات التارٌخ وأضاؾ أنَّه ورد إلٌه إتِّصال هاتفً من ، رابعة العدو

اًال بوفاة شقٌقه سالِؾ الذِكر بتارٌخ  ٌَّ شخص مجهول أبلػ هاتِفِ

ٌَّن تواجده بُمستشفى الُمقاولون ،  بشاِرع الطٌران 14/8/2013 فَتَب

وظل بالُمستشفى على ِجهاز الَتَنفُّس الِصناعً بدءاًال من ، العرب 

ه لم  ، 17/8/2013 حتى توفَّاه هللا بتارٌخ 15/8/2013 وأضاؾ أنَّ

إال ، ٌتسنَّى له الوقوؾ على ُمحِدث إصابة شقٌقه التً أْوَدت بحٌاته 
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ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن إثر ُمشاهدته لهم حال  ه ألقى بالمسبول أنَّ

ات القابِمة على الَفض بالِسبلح   .قٌِامهم بُمقاومة القُوَّ

 عزٌزة عبد الجابر سراج الدٌن/كما شهدت 

                لقـٌحً عبد المنعم محمد أحمد إثر إصابته بط/ بوفاة نجلها المرحوم 

ٌَّة بذات  ناري  حال تواجده بمسرح األحداث بُمحٌط مٌدان رابعة العدو

اًال بُحدوث إصابته ، التارٌخ  ٌَّ وأضافت بؤن نجلها قبل وفاته أبلؽها هاتِفِ

هت على الفور إلى حٌث مكان تواجده ، بطلق ناري بالظهر  فتَوجَّ

فؤبلؽها أنَّه أصٌب بطلق ناري حال قٌامه ، بُمستشفى الزهراء 

وعقب ، بتوصٌل أحد األشخاص بالقُرب من جنٌنة مول بمدٌنة نصر 

ٌَّة له نما إلى ِعلمها بُنبؤ وفاته  ٌَّة ِجراِح ٌَّة ، إجراء عمل وألقت بالمسبول

عن إصابة سالؾ الذكر التً أودت بحٌاته على عاتق جماعة اإلخوان 

ات  المسلمٌن وقٌاداتهم إثر ُمشاهدتها لهم حال قٌِامهم بُمقاومة القُوَّ

  .القابِمة على الَفض بالِسبلح

ٌِّد أحمد الشامً    /كما شهد   أحمد الس

ة الِطبًِّ  ٌَّ بؤنَّه وحال تواجده بمقر عمله بُمستشفى مركز رابعة العدِو

ٌَّة وحال قٌامه بإجراء ُمكالمة  حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدِو

ٌَّة بهاتِفه المحمول بالقُرب من النافِذة أُصٌب بطلق ناري بِذراعه   هاتِفِ

من  ٌْ ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق جماع، األ  ةـوألقى بالمسبول



382 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ٌَّة دان رابعة العدِو ٌْ   .اإلخوان المسلمٌن الُمعتصمٌن بم

 ُمصطفى محمود ُمصطفى هاِشم / كما شهد

ٌَّة نمـداث ؾَ ـال أحـه حـأنَّ   نــى ِعلمه عــا إلـض إعتصام رابعة العدِو

               ، طرٌق أحد جٌرانه بإعتبلء بعض األشخاص سطح العقار محل سكنه 

ة  ٌَّ اط القابِمٌن ، وقٌامهم بإطبلق اإلعٌرة الناِر وحال إببلغ أحد الُضبَّ

دٌن للتعاُمل مع سالِفً الِذكر  على الَفض باألمر أرسل بِرفقته ثبلث ُمَجنَّ

ة أشخاص ،  وتناهى ، وحال ُصعودهم أعلى سطح العقار لم ٌجدوا َثمَّ

ٌَّة بكثافة  دٌن ، إلى سمعهم َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر فقام والُمجنَّ

وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري بجانبه األٌمن ، باإلنبطاح أرضاًال 

سر  ٌْ دٌن بحمله إلى ، وخرج ذات الِعٌار الناري من جانبه األ فقام الُمَجنَّ

ارة إسعاؾ  ٌَّ ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على ، أقرب س وألقى بالمسبول

. عاتِق جماعة اإلخوان المسلمٌن ومحمد البلتاجً وصفوة ِحجازي

 ةـرطـط شُ ــــِ د ُمرتضى محمد محمود       ضابــأحم/ كما شهد

 بقِطاع اللواء ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي 

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، أنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بشاِرع ٌوسؾ  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وحال قٌامه ومن بِرفقته من ، عبَّاس أمام مدرسة عبد العزٌز جاوٌش 

ات الُشرطة بإستِخدام قنابل الؽاز لفض اإلعتصام ولتؤمٌن خروج  قُوَّ
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وردت إلٌهم معلومة َمفادها إطبلق ، الُمعتصمٌن من ُمحٌط اإلعتصام 

ٌَّة من داخل المدرسة سالفة الِذكر  ه إلٌها ومن ، أعٌِرة نار فتوجَّ

ابتها بستَّة ، بِرفقته  وحال شروعه فً الُدلوؾ وقبل َوصوله إلى بوَّ

ٌَّة بكثافة إثر ، أمتار تقرٌباًال  تناهى إلى سمعة َدِوْي إطبلق أعٌِرة نار

ة  ٌَّ قٌام بعض الُمعتصمٌن بإطبلق عدد كبٌر من األعٌرة النار

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ َحَدثت ، الخرطوش صوبه ومن بِرفقته من قُوَّ

ٌُمنى والَكتِؾ  إصابته بطلق ناري خرطوش بؤسفل الَرَقبة من الناحٌة ال

وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى ، األٌمن من الخلؾ فسقط أرضاًال 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة خرطوش على عاتِق  ات الُمرافِقة له بطلقات نار وإصابة بعض القُوَّ

ٌَّة من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بتحرٌض  الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات  وَعَزى قصد ، من قٌادتهم على اللجوء إستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى الشروع فً قتلهم 

 .وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم 

انً         ضابِط ُشرطة / كما شهد  أحمد ذكً بهجت الحرَّ

 بقِطاع الشهٌد أحمد البلكً بمنطقة ُحلوان لؤلمن المركزي 

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، أنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بشاِرع ٌوسؾ  وحال قٌامه بالُمِهمَّ
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وحال قٌامه ومن بِرفقته من ، عبَّاس أمام مدرسة عبد العزٌز جاوٌش 

ات الُشرطة بإستِخدام قنابل الؽاز وبعض طلقات الصوت لفض  قُوَّ

اإلعتصام ولتفرٌق الُمعتصمٌن ولتؤمٌن خروجهم من ُمحٌط اإلعتصام 

ٌَّة من داخل المدرسة ،  وردت إلٌهم معلومة َمفادها إطبلق أعٌِرة نار

ه إلٌها ومن بِرفقته ، سالفة الِذكر  وحال شروعه فً الُدلوؾ ، فتوجَّ

ابتها بعشرة أمتار تقرٌباًال إنفجرت إحدى  بها وقبل َوصوله إلى بوَّ

ارات  ٌَّ ٌَّة بكثافة إثر قٌام ، الس وتناهى إلى سمعة َدِوْي إطبلق أعٌِرة نار

ٌَّة  آلً " بعض الُمعتصمٌن بإطبلق عدد كبٌر من األعٌرة النار

ات الُشرطة " وخرطوش  وحٌنبٍذ َحَدثت ، صوبه ومن بِرفقته من قُوَّ

ٌُمنى والَكتِؾ األٌمن من الخلؾ  إصابته بؤسفل الَرَقبة من الناحٌة ال

بطلق ناري خرطوش قادم من ناحٌة المدرسة سالفة الِذكر فسقط 

، وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه ، أرضاًال 

ات الُمرافِقة  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته وإصابة بعض القُوَّ وألقى بالَمسبول

ٌَّة من  ٌَّة خرطوش على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو له بطلقات نار

جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بتحرٌض من محمد مرسً ومحمد بدٌع 

ومحمد البتاجً وصفوة ِحجازي وجمٌع قٌادات تلك الجماعة على 

ات . اللجوء إستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

 أحمد مصطفى عبد الحمٌد مجاِهد     ضابِط ُشرطة/ كما شهد 

اسة لؤلمن المركزي  بقِطاع  الدرَّ
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ات المُ ـن بٌن القُ ـــان مـــأنه ك          عةـام رابــض إعتصـي ؾَ ـــة ؾـشاركـوَّ

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بطرٌق ، العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

النصر القاِدم من ناحٌة طٌبة مول أمام المركز التِجاري طٌبة مول 

فوجا بقٌام عدد كبٌر من الُمعتصمٌن ، صوب ُعمق اإلعتصام 

ٌَّة وبعض العقارات الُمجاورة له  ، بإعتبلء سطح مسِجد رابعة العدو

على أكتافهم الشال الفلسطٌنً حاملٌن ، حال كونهم ُملَثَّمً الوجه 

ٌَّة  وقاموا ، " جٌرٌنوؾ وآلً وخرطوش وطبنجات " أسلحة نار

ٌَّة صوبه ومن  بإستِخدامها فً إطبلق عدد كبٌر من األعٌرة النار

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلقتٌن إحداهما ، بِرفقته من قُوَّ

 مم فتحة ُدخول وخروج بؤعلى الُكتِؾ األٌمن والثانٌة عٌار 9عٌار 

ت إلى فتحة ُدخول فً الحوض من 39 × 7,62 ة أدَّ ٌَّ ة آل ٌَّ  من ُبندق

ت داخله نظراًال إلرتِدابه الُسترة الواقٌة من الُرصاص مما  األمام وإستقرَّ

فسقط أرضاًال وعلى الفور َتم َنقله إلى ، حال دون ُخروج تلك الطلقة 

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ة الُمعتصمٌن  ٌَّ ات الُمرافِقة له بطلقات نار إصابته وإصابة بعض القُوَّ

ٌَّة من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بتحرٌض من قٌاداتهم  – برابعة العدو

محمد ُمرسً ومحمد البلتاجً ومحمد بدٌع وصفوة ِحجازي وعاِصم 

عبد الماِجد وخٌرت الشاطر وِعصام العرٌان وجمٌع قٌادات جماعة 

ات - اإلخوان الُمسلمٌن  وَعَزى ، على اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ
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قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى الشروع فً 

 .قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم 

ُحسام محمد أحمد عبده        ضـابِط ُشـرطة بقِطـاع / كما شهد 

اسـة لؤلمـن  المركزي  الدرَّ

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، أنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بطرٌق النصر  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

القاِدم من ناحٌة طٌبة مول أمام المركز التِجاري طٌبة مول صوب 

فوجا بقٌام عدد كبٌر من الُمعتصمٌن بإعتبلء سطح ، ُعمق اإلعتصام 

ٌَّة وبعض العقارات الُمجاورة له  حال كونهم ، مسِجد رابعة العدو

ة ، ُملَثَّمً الوجه  ٌَّ " على أكتافهم الشال الفلسطٌنً حاملٌن أسلحة نار

وقاموا بإستِخدامها فً طبلق ، " جٌرٌنوؾ وخرطوش وطبنجات 

ات الُشرطة  ٌَّة صوبه ومن بِرفقته من قُوَّ ، عدد كبٌر من األعٌرة النار

ٌَّة إلخافة الُمعتصمٌن  وقام ومن بِرفقته بإطبلق بعض الطاقات التحذٌر

ٌُسرى ،  ، وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ناري بالَبطن من الِجَهة ال

فسقط أرضاًال وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته وإصابة بعض ، إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة من  ٌَّة على الُمعتصمٌن برابعة العدو ات الُمرافِقة له بطلقات نار القُوَّ

محمد ُمرسً – جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بتحرٌض من قٌاداتهم 
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ومحمد البلتاجً ومحمد بدٌع وصفوة ِحجازي وجمٌع قٌادات جماعة 

ات - اإلخوان الُمسلمٌن  ، على اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى 

 .الشروع فً قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم 

ٌَّات   /كما شهد  ٌِّد    ضابِط ُشرطة بالعمل د الس ٌِّ ٌِّد صابر الس الس

ة تؤمٌن المطار  الخاصَّ

ةـان مـه كـبؤن ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو  ن بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها وردت إلٌه معلومة من مصلحة ،  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

األمن العام َمفادها وجود عقار تحت اإلنشاء خلؾ مسِجد رابعة 

ٌَّة ٌتواجد به أسلحة  ة ، العدو ه صوب ذلك العقار على رأس قُوَّ فتوجَّ

ة لضبط الُمتواِجدٌن به  ات الخاصَّ ٌَّ إال أنه لم ٌتسنَّى له ، من العمل

ٌَّة بِجوار  الَوصول إلٌه لوجود ساتر بعرض الطرٌق من الشكابر الرمل

وقام بعض الُمعتصمٌن برشقِه ومن بِرفقته ، ُمستشفى رابعة 

ٌَّة ، بُزجاجات المولوتوؾ  " كما أطلق العدٌد منهم طلقات نار

ات بقنابل  الؽاز لتفرٌقهم ، " خرطوش  ت لهم القُوَّ كما إعتلى ، فتصدَّ

بعضاًال  من الُمعتصمٌن للعقارات القرٌبة منهم وأطلقوا  العدٌد من 

ٌَّة صوبه ومن بَرفقته  وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ، الطلقات النار

ٌُمنى وبساعده األٌمن  ده ال ٌَ وعلى الفور َتم َنقله إلى ، ناري بَكْؾ 
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ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة من جماعة اإلخوان  إصابته على الُمعتصمٌن برابعة العدو

محمد البلتاجً ومحمد بدٌع – الُمسلمٌن بتحرٌض من قٌادتهم 

ات للحٌلولة - وصفوة ِحجازي  على اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

. ن َفض اإلعتصام ود

محمد مصطفى الِسباعً إبراهٌم      ضابِط ُشرطة  / كما شهد 

اسة لؤلمن المركزي   بقِطاع الدرَّ

ة   ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، أنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بطرٌق النصر  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وحال قٌام ، القاِدم من ناحٌة طٌبة مول صوب ُعمق اإلعتصام 

ارات ُمكبِّرات الصوت بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ س

ِجه إلى الُنُصب التِذكاري  اًال من خبلل طرٌق النصر الُمتَّ ٌَّ ام ، ِسلم ٌَّ وكذا ق

افات بإزاحة الحواجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن على أطراؾ  الجرَّ

إال أنه فوجا بالُمعتصمٌن ٌقومون برشقه ومن بِرفقته ، اإلعتصام 

ات الُشرطة بالِحجارة  وقٌام البعض منهم بإطبلق أعٌِرة ، من قُوَّ

ات  م أحد الُمعتصمٌن نحوة ُمحاِوالًال ، خرطوش صوب القُوَّ وفوجا بَتَقدُّ

ده ُعنوة  ٌَ وحال قٌامه بالتعاُمل معه ، أخذ ُبندقٌة إطبلق الؽاز من 

فوجا بُمعتِصٍم آخر خلؾ الساتر ٌقوم بتصوٌب فرد خرطوش ناحٌته 
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وباقً أجزاء ، فحدثت  إصابته بِذارعه األٌمن ، وأطلق منه عٌاراًال ، 

ته  وعلى ، ذلك العٌار إصطدم بالصدٌري الواقً من الُرصاص خاصَّ

وألقى ، الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على الُمعتصمٌن برابعة العدو بالَمسبول

محمد البلتاجً – وجماعة اإلخوان الُمسلمٌن بتحرٌض من قٌاداتهم 

على - وصفوة ِحجازي ومكتب إرشاد جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

ات  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله 

دون َفض إعتصامهم   

محمد ماهر الِهبللً أحمد       ضابِط ُشرطة بقِطاع /كما شهد 

ٌق لؤلمن المركزي   أبو بكر الِصدِّ

ات المُ ــٌن القُ ـن بــان مــه كــأن   عةـام رابـض إعتصـي ؾَ ـة ؾـشاركـوَّ

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بشارع ، العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ارات ُمكبِّرات الصوت ، الطٌران َصْوب ُعمق اإلعتصام  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ إال أنه فوجا ، بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

ات الُشرطة بالِحجارة  بالُمعتصمٌن ٌقومون برشقه ومن بِرفقته من قُوَّ

، وقام أحد الُمعتصمٌن بإطبلق عٌار  خرطوش صوبه ، والشمارٌخ 

وَتم ، فَسَقط أرضاًال ، فؤحدث ذلك الِعٌار إصابته المبٌنة بالتقرٌر الطبى 
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ٌَّة بشؤن ، َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة بتحرٌض من  ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

على اللجوء - محمد البلتاجً وعاصم عبد الماجد – قٌاداتهم 

ات  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق ، إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض 

 .إعتصامهم 

 ة                ـرطـط شُ ـابِ ـود ضـصـقـد المـح عبـاهر صالـأحمد م/كمـا شـهد 

ة باألمن المركزي  ٌَّات الخاصَّ  بالعمل

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، أنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بشارع خلؾ طٌبة  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وحال قٌام ، صوب ُعمق اإلعتصام - شارع أنور الُمفتً – مول 

ارات ُمكبِّرات الصوت بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ س

اًال  ٌَّ إال أنه فوجا بالُمعتصمٌن ٌقومون بإطبلق العدٌد من األعٌِرة ، ِسلم

ٌَّة  ات " آلً وخرطوش " النار فتصّدى  لهم بقنابل الؽاز ، صوب القُوَّ

ارة الُمصفَّحة التً كان ،  ٌَّ وحٌنبٍذ فوجا بإختراق الطلقات اآللً للس

مما نجم عنه ُحدوث إصابته بِذراعه األٌسر أعلى الَكتِؾ ، ٌستقلَّها 

ٌُسرى وكذا إصابته بشظٌة من طلقة آلً بُركبته  وأحد أصابع ٌده ال

ٌُمنى  وألقى ، فَتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه ، ال
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ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته وفقده ُمشتمبلت جهاز االِسلكً  بالَمسبول

ٌَّة بتحرٌض من قٌاداتهم  – ُعهدته على الُمعتصمٌن برابعة العدو

على - محمد البلتاجً وصفوة ِحجازي ومحمد مرسً ومحمد بدٌع 

ات  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله 

 .دون َفض إعتصامهم 

 د الرحٌم فرؼلً   ضابِط ُشرطةـحفوظ عبـمد مـحـم/ كمـا شـهد 

ة بقِطاع الشهٌد عمرو عبد المنعم لؤلمن  ٌَّات الخاصَّ بالعمل

 المركزي

ات المُ ــٌن القُ ـن بــان مــه كــبؤن   عةـصام رابـض إعتـي ؾَ ـشاركة ؾــوَّ

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بشارع ، العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

إال أنه فوجا بالُمعتصمٌن ، ٌوِسؾ عبَّاس صوب ُعمق اإلعتصام 

ٌَّة  وكذا "  آلً وخرطوش " ٌقومون بإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

ات  وحٌنبٍذ ، إستِخدام بعض األدوات ُتشبِه القوس والسهم صوب القُوَّ

فَتم َنقله إلى ، فوجا بإصابته بؤحد األسُهم بالجانب األٌمن من وجهه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

 –م ـن قٌاداتهـة بتحرٌض مـدويَّ ـإصابته على الُمعتصمٌن برابعة الع

 انـام الِعريـاِجد وِعصـم عبد المـمحمد البلتاجً ومحمد بدٌع وعاِص 
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 ع ـخدام الُعنؾ مـِ على اللجوء إلست- وصفوة ِحجازي ومحمد مرسً 

ات   وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم، القُوَّ

 إلى قتلهم 

ٌِّد سعد             ضابِط / كما شهد  أحمد إبراهٌم الدسوقً الس

ة  ٌَّات الخاصَّ ة بالعمل ٌَّ ة اإلدار ٌَّ ُشرطة ووكٌل إدارة الشبون المال

 لؤلمن المركزي 

ةـان مـه كـبؤن ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو  ن بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بشارع ٌوِسؾ ،  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

إال أنه فوجا بالُمعتصمٌن ٌقومون ، عبَّاس صوب ُعمق اإلعتصام 

ات الُمرافِقة له بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  كما قام ، برشقه والقُوَّ

ٌَّة  "  آلً وخرطوش " البعض منهم بإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

ات  ٌُسرى ، صوب القُوَّ كما ، فحدثت إصابته بطلق خرطوش بعٌنه ال

، ألقى أحد الُمعتصمٌن حجراًال بوجهه مما نجم عنه إصابته بكسر أنفه 

ٌَّة ، فَتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة بتحرٌض من  بشؤن ُحدوث إصابته على الُمعتصمٌن برابعة العدو

محمد البلتاجً ومحمد بدٌع وعاِصم عبد الماِجد وِعصام – قٌاداتهم 

ات - الِعرٌان وصفوة ِحجازي  ، على اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

 .وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى قتلهم 
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 رطةـابِط شُ ـنصوري ضــد المـحمـام مـصـد عِ ــأحم/ كمــا شــهد 

 نـلوان لؤلمـة حُ ـرجً بمنطقـماشـبقِطاع الشهٌد محمد ناجً الش

 المركزي 

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بتقاُطع شارع  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ارات ُمكبِّرات الصوت ، ٌوِسؾ عبَّاس مع طرٌق النصر  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ إال أنه فوجا ، بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

، بالُمعتصمٌن ٌقومون باإلحتشاد خلؾ الحواجز التً قاموا بإنشابها 

ٌَّة  صوب " آلً وخرطوش " وإطبلقهم  العدٌد من األعٌِرة النار

ات  ، وقام أحد الُمعتصمٌن بتصوٌب فرد خرطوش ناحٌته ، القُوَّ

وأطلق منه عٌاراًال مما نجم عنه إصابته بطلق ناري خرطوش بالجانِب 

فَتم َنقله إلى ، األٌمن من الوجه والرقبة والطرؾ الُعلوي األٌسر 

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة بتحرٌض من قٌادتهم  – إصابته على الُمعتصمٌن برابعة العدو

محمد البلتاجً وصفوة ِحجازي وعاِصم عبد الماِجد وقٌادات جماعة 

ات - اإلخوان الُمسلمٌن  ، على اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى قتلهم 

 0وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم 
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محمد ضٌاء الدٌن حسنً حسن      ضابِط ُشرطة   /كما شهد 

اسة لؤلمن المركزي   بقِطاع الدرَّ

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، أنه كان من بٌن القُوَّ

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل  وكان من بٌن القُوَّ

وحال قٌام ، تواجدها بتقاُطع شارع عبَّاس العقَّاد مع طرٌق النصر 

اًال  ٌَّ ات بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم إال أنه ، القُوَّ

فوجا بالُمعتصمٌن ٌقومون باإلحتشاد خلؾ الحواجز التً قاموا 

ات الُمرافِقة له بالِحجارة وُزجاجات ، بإنشابها  وقاموا برشقه والقُوَّ

كما قام العدٌد من الُمعتصمٌن بإطبلق العدٌد من ، المولوتوؾ 

ٌَّة  ات " آلً وخرطوش " األعٌِرة النار ي ، صوب القُوَّ فقاموا بالتصدِّ

ات إلى األمام حتى وصلت ، لهم بقنابل الؽاز لتفرٌقهم  وتقدمت القُوَّ

ة للمرور  فقام أحد الُمعتصمٌن بتصوٌب فرد ، إلى اإلدارة العامَّ

وأطلق منه عٌاراًال مما نجم عنه إصابته بطلق ناري ، خرطوش ناحٌته 

ٌُسرى وبِذراعه األٌسر ورأسه  خرطوش بمنطقة الَرَقبة من الناحٌة ال

ٌُسرى  ٌُمنى ، من الِجهة ال كما أصٌب بحجٍر فً رأسه من الناحٌة ال

ٌُسرى  و َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة ، وبحجٍر آخر من الناحٌة ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على ، لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة بتحرٌض من قٌاداتهم  محمد البلتاجً – الُمعتصمٌن برابعة العدو
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وصفوة ِحجازي وعاِصم عبد الماِجد ومحمد بدٌع وقٌادات جماعة 

ات - اإلخوان الُمسلمٌن  ، على اللجوء إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم للحٌلوله 

د األستاذ الُمستشار النابب العام وإحداث إصابتهم  ٌِّ دون تنفٌذ أمر الس

 . وقتلهم

ٌَّات /كما شهد  عمر حلمً محمد ٌوسؾ     ضابِط ُشرطة بالعمل

ة بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي  الخاصَّ

ات الُمشـُ ن القـن بًــان مـــه كـــأنـب  عةـض إعتصام رابـي ؾَ ـاركة ؾـوَّ

ٌَّة   اريـركز التِجـؾ المــع خلـاطُ ـا بتقـدهـند إلٌها تواجـوالمس، العدو

ات بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط ، طٌبة مول  وحال قٌام القُوَّ

اًال  ٌَّ فوجا بالُمعتصمٌن ٌقومون باإلحتشاد خلؾ ، اإلعتصام ِسلم

ٌَّة  وقاموا برشقه ، الحواجز التً قاموا بإنشابها من الشكابر الرمل

ات الُمرافِقة له بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  كما قام العدٌد ، والقُوَّ

ٌَّة  " آلً وخرطوش " من الُمعتصمٌن بإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

ات  ي لهم بقنابل الؽاز لتفرٌقهم ، صوب القُوَّ وتمكنت ، فقاموا بالتصدِّ

م لؤلمام  ات من التقدُّ وحٌنبٍذ إعتلى بعض الُمتعتصمٌن العقارات ، القُوَّ

ات ، بالمكان  ٌَّة صوب القُوَّ ، وقاموا بإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

ٌَه " آلً " مما نجم عنه إصابته بطلق ناري  ٌُمنى وَشْظ بساقه ال
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ٌُمنى  ، وَتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه ، بُركبته ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على الُمعتصمٌن برابعة  وألقى بالَمسبول

ٌَّة بتحرٌض من قٌاداتهم  محمد البلتاجً وصفوة ِحجازي – العدو

على اللجوء - وعاِصم عبد الماِجد وِعصام الِعرٌان ومحمد بدٌع 

ات  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق ، إلستِخدام الُعنؾ مع القُوَّ

األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض 

 . إعتصامهم

ُمعتز محمد محمود أحمد         ضـابِط ُشـرطة / كما شهد 

بقِطاع ناصر لؤلمن المركزي  

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل  وكان من بٌن القُوَّ

 ً وحٌنبٍذ قام ومن ، تواجدها بشارع الطٌران من ناحٌة التؤمٌن الِصحَّ

إال ، بِرفقته باللجوء إلى إستِخدام قنابل  الؽاز بكثافة لفض اإلعتصام 

ة قَِبل القِوات  ٌَّ أن العدٌد من الُمعتصمٌن قاموا بإستِخدام األسلحة النار

لت فً  "  مل  9بناِدق آلً وخرطوش وَقنَّاصة وطبنجات " والتً تمثَّ

ات  ات الُمرافِقة له بالشمارٌخ ، قَِبل القُوَّ كما قاموا برشقه والقُوَّ

، وكذا تفجٌر بعض أسطوانات الؽاز ، وُزجاجات المولوتوؾ والنِبل 

وحال قٌامه بالتعاُمل مع الُمعتصمٌن أصٌب بطلق ناري خرطوش 
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ٌُمنى وبالِشفَّة الُعلٌا لفمه  إال أنه استمر بالُمشاركة فً ، بِمعَصم ٌده ال

ٌَّة حتى تمام تنفٌذها رؼم إصابته  ه عقِب ، تنفٌذ المؤمور ثم توجَّ

ٌَّة بشؤن ، إلسعافه - بَفض اإلعتصام – إتمامها  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالؾ ، ُحدوث إصابته على الُمعتصمٌن برابعة العدو

الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته إلى إحداث إصابتهم 

.                                                                       للحٌلوله دون َفض اإلعتصام 

أحمد توفٌق علً إبراهٌم      ضابِط ُشرطة بقِطاع /كما شهد 

ٌق لؤلمن المركزي   أبو بكر الِصدِّ

ات المتواجدة  بشارع الطٌران من ناحٌة التؤمٌن  أنه كان من بٌن القُوَّ

د األستاذ  ٌِّ ً َصْوب ُمحٌط اإلعتصام للُمشاركة فً تنفٌذ أمر الس الِصحَّ

ة  ٌَّ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ضٌن علٌها ارات ُمَكبِّرات ، وضبط ُمرَتِكبٌها والُمَحرِّ ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ وحال ، الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ة التً  ٌَّ ات الُشرطة من الحواِجز الخرسان ه ومن بِرفقته من قُوَّ ُدُنوِّ

قام عدد من الُمعتصمٌن برشقهم ، أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق 

ٌَّة ، بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  " كما قاموا بإطبلق األعٌِرة الناِر

ات بكثافة " آلً وخرطوش  ي لهم ، َصْوب القُوَّ ات بالتصدِّ فقامت القُوَّ

وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش ، بقنابل الؽاز لتفرٌقهم 
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ن  ٌْ ٌُسرى والِذراع وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى ، بالساق ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

، على عاتِق أحد الُمعتصمٌن الَمسلَّحٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ة قَِبله لقتله  ٌَّ وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من إطبلق اإلعٌرة الناِر

د األستاذ الُمستشار النابب العام  ٌِّ .        والحٌلولة دون تنفٌذ أمر الس

ًْ الدٌن عبَّاس   ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر /كما شهد  خالد َصف

 لؤلمن المركزي 

ات المتواجدة  بشارع الطٌران بجوار ُمستشفى  أنه كان من بٌن القُوَّ

د األستاذ الُمستشار  ٌِّ ً للُمشاركة فً تنفٌذ أمر  الس التؤمٌن الِصحَّ

ٌَّة وضبط  النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ات بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط ، ُمرَتِكبٌها  وإذ قامت القُوَّ

، إال أن العدٌد منهم قاموا برشقه ومن بِرفقته بالِحجارة ، اإلعتصام 

فقام ومن بِرفقته باللجوء إلى إستِخدام خراطٌم المٌاه وقنابل  الؽاز 

وحٌنبٍِذ تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌرة ، لتفرٌق الُمعتصمٌن 

ٌَّة  مما نجم عنه إصابته بطلق ناري خرطوش أسفل رقبته وفً ، نار

ٌَّه حال كونه ُمرتدٌاًال الصدٌري الواقً من  صدره من الناحٌة الجانب

ارة اإلسعاؾ وتم إستخراج قذٌفة الخرطوش ، الَرصاص  ٌَّ ه لس فتوجَّ

ً إلستِخراج مقذوؾ ، من صدره  ه إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ ُثمَّ توجَّ
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ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، الخرطوش اآلخر من َرَقبته  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من إطبلق ، على الُمعتصمٌن برابعة العدو

األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته إلى ُمقاومة رجال الُشرطة للحٌلوله 

د األستاذ الُمستشار النابب العام ونشر الفوضى  ٌِّ دون تنفٌذ أمر الس

 .وإرهاب الُمواطنٌن 

    ضابِط ُشرطة بقِطاع    دمـمد محـالل أحـد هِ ـأحم/ كـمـا شــهد

لؤلمن المركزي   ناصر

ات المتواجدة بشارع الطٌران للُمشاركة فً  بؤنه كان من بٌن القُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة  ٌِّ تنفٌذ أمر الس

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها ات بإستعمال ، بمٌدان رابعة العدو وإذ قامت القُوَّ

اًال  ٌَّ ، ُمَكبِّرات الصوت لُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

كما تناهى ، إال أن العدٌد منهم قاموا برشقه ومن بِرفقته بالِحجارة 

ٌَّة  ات باللجوء إلى ، إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌرة نار فقامت القُوَّ

وحٌنبٍذ ، إستِخدام خراطٌم المٌاه وقنابل الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن 

حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش بالِذراع األٌمن واألٌسر من 

وألقى ، فَتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه ، الخلؾ  

ٌَّة  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على الُمعتصمٌن برابعة العدو ، بالَمسبول

وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته 



400 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

د األستاذ  ٌِّ إلى ُمقاومة رجال الُشرطة للحٌلوله دون تنفٌذ أمر الس

. الُمستشار النابب العام ونشر الفوضى وإرهاب الُمواطنٌن 

 اعـة بقِطـرطـي       ضابِط شُ ـأحمد محمود محمد عل/ كما شهد 

 ناصر لؤلمن المركزي 

ات الُمشاركة ؾـان مـه كـبؤن د األسـرار السـي تنفٌذ قـن بٌن القُوَّ  تاذـٌِّ

الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان رابعة 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها والُمَحرِّ ات ، العدو وكان من بٌن القُوَّ

، الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران 

ارات ُمكبِّرات الصوت  ٌَّ ات بُمطالبة الُمعتصمٌن عبر س وإذ قامت القُوَّ

ولم ٌنصاع ، بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام من ِخبلل الممر اآلمن 

بل قام العدٌد منهم برشق ، الُمعتصمٌن للتنبٌهات الصادرة إلٌهم 

ات بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ وإشعال اإلطارات  فقامت ، القُوَّ

ارات دفع المٌاه  ٌَّ ات باللجوء إلى إستِخدام بواعث الؽاز وس القُوَّ

ات صوب ُعمق ، بوحدات اإلطفاء لتفرٌق الُمعتصمٌن  مت القُوَّ وَتَقدَّ

عة ، اإلعتصام  م ُمَدرَّ ونظراًال لوجود عابق بالطرٌق حال دون َتَقدُّ

ل منها إلزالة ذلك العابق ، الُشرطة التً كان ٌستقِلها  ٌَّن ، فترجَّ فتب

وحٌنبٍذ أبصر من بٌن ُجموع ، أنه حابل أسمنتً ُمَثبَّت باألرض 

ب قَِبله سبلح ناري  ٌَُصوِّ ، " فرد خرطوش " الُمعتصمٌن أحدهم 
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س خلؾ الحابل األسمنتً  ، حتى إنصرؾ عنه ذلك الشخص ، فَتمَترَّ

عة  فوجا بؤحد الُمعتصمٌن بإطبلق ، وحال قٌامه بالعودة إلى الُمَدرَّ

قة ، قَِبله " خرطوش " عٌار ناري  فؤحدث إصابته بؤماِكن ُمَتفرِّ

عة ، بجسده بالَبطن والرأس واألطراؾ  ، فحاول الوصول إلى الُمَدرَّ

، فؤحدث إصابته بالظهر ، إال أن ذات الشخص أطلق علٌه عٌاراًال آخر 

عة  ن من الوصول إلى الُمَدرَّ وعلى الفور َتم َنقله إلى ، إال أنه  تَمكَّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالؾ الِذكر ، إصابته على الُمعتصمٌن برابعة العدو

من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته للحٌلوله دون تنفٌذ أمر  

د األستاذ الُمستشار النابب العام وقتلهم  ٌِّ .                                                                      الس

ٌَّات  /كما شهد  محمد أحمد حمدي     ضابِط ُشرطة بالعمل

ة بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي   الخاصَّ

ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار  ٌِّد بؤنه كان من بٌن القُوَّ األستاذ الس

الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان رابعة 

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها  ات الُمسَند إلٌها ، العدو وكان من بٌن القُوَّ

الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع أنور الُمفتً خلؾ 

ة للُمرور  ات بُمطالبة الُمعتصمٌن عبر ، اإلدارة العامَّ وإذ قامت القُوَّ

اًال  ٌَّ ارات ُمكبِّرات الصوت بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم ٌَّ إال أن العدٌد ، س
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ٌَّة صوبهم  من الُمعتصمٌن قاموا بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار

ارة ، وبكثافة  ٌَّ ة بالس ٌَّ وحال قٌامه بإستِبٌان األمر عبر الفتحة الجانب

أُصٌب بعٌار ناري من ِخبلل تِلك الفتحة والتً ، التً كان ٌستقِلَّها 

ت بعُضده األٌسر  وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة ، إستقرَّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ومن بِرفقته ، لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  ات الُشرطة على الُمعتصمٌن برابعة العدو  .من قُوَّ

ي إبراهٌم محمد أحمد      ضابِط ُشرطة باإلدارة / كما شهد ِسرِّ

ة بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن  ٌَّات الخاصَّ ة للعمل العامَّ

 المركزي 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان رابعة 

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها  ات الُمسَند إلٌها ، العدو وكان من بٌن القُوَّ

الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع أنور الُمفتً أمام 

ٌَّة ، مصلحة أمن الموانً  ات بإصدار التحذٌرات الصوت وإذ قامت القُوَّ

، ولم ٌنصاع الُمعتصمٌن للتحذٌرات الصادرة إلٌهم ، للُمعتصمٌن 

ٌَّة  " وحٌنبٍذ أبصر حمل بعض الُمعتصمٌن العدٌد من األسلِحة النار

ٌَّة والخرطوش  وكذا حملهم للعدٌد ، " فَِرد الخرطوش ، البناِدق اآلل

، النِبال والشوم وُزجاجات المولوتوؾ وَكْسر الِحجارة " من األدوات 
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ات بإستِخدام تلك األسلحة واألدوات  وقام الُمعتِصمٌن بُمقاومة القُوَّ

ات باللجوء إلى إستِخدام بواعث الؽاز ، سالفة الِذكر  فقامت القُوَّ

لتفرٌق الُمعتصمٌن ولحجب الُرإٌة عن العناصر الُمَسلَّحة من 

ات الُشرطة  مت ، المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على قُوَّ وَتَقدَّ

ات صوب ُعمق اإلعتصام  ارة الُشرطة التً ، القُوَّ ٌَّ له من س وحال ترجَّ

وعلى الفور َتم َنقله ، كان ٌستقِلَّها أُصٌب بطلق ناري بعُضده األٌمن 

ٌَّة بشؤن ، إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد ، ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات  سالؾ الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام  ٌِّ الُشرطة للحٌلوله دون تنفٌذ قرار الس

.                                                                                                                                          وقتلهم 

عبد هللا صبلح إبراهٌم أبو زٌد                 ضابِط / كما شهد

 ُشرطة بقِطاع الشهٌد أحمد عبد الجلٌل لؤلمن المركزي 

ٌَّة فض  ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً عمل بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران  وقامت ، إعتصام رابعة العدو

ارات ُمكبِّرات الصوت بإجبلء  ٌَّ ات بُمطالبة الُمعتصمٌن عبر س القُوَّ

اًال  ٌَّ هم من السواتر التً أنشؤها ، ُمحٌط اإلعتصام ِسلم وحال ُدنوِّ

أبصر أحد الُمعتصمٌن حال ، الُمعتصمٌن على أطراؾ اإلعتصام 
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، قٌامهم بإشعال خط نار أمام اللوادر القابمة على إزاحة تِلك السواتِر 

ٌَّة  وحٌنبٍذ قام العدٌد من الُمعتصمٌن بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار

ات بكثافة  ٌَّة الخرطوش التً بحوزته ، قَِبل القُوَّ فقام بإستِّخدام الُبندق

ي لهم  ولجؤ من بِرفقته إلى إستِخدام بواعث الؽاز بكثافة للتصدِّ

عة إثر نفاذ ذخٌرته ، وتفرٌقهم  رَّ وحٌنبٍذ ، وقام بالنزول من الُمدَّ

وقام بتصوٌب عٌار ، أبصر أحد الُمعتصمٌن ُمنَبِطحاًال على األرض 

اًال مما نجم عنه ُحدوث إصابته ، ناري قِبله  ٌَّ وأطلق منه عٌاراًال نار

وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى كوبري ، ببطنه من الجانب األٌمن 

ة العسكري لُسرعة إسعافه  وحال إسعافه تم إستِخراج عدد إثنٌن ، القُبَّ

ِجسم ؼرٌب من بطنه ولم ٌَتَسنَّى للُمسعفٌن إخراج الشظاٌا من َجَسده 

ٌُطلَق علٌه ،  ٌَّن له أن المقذوؾ الذي حدثت إصابته به  دمدم " وتب

اًال " إسرابٌلً  ٌَّ م إستِخدامه دول ن من الوقوؾ ، والُمَحرَّ وأضاؾ أنه تمكَّ

ٌَّة  ٌَّة على ذلك الَمقذوؾ إثر إنِشطاره إلى ُجزبٌن وإنتِشار بق على نوع

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، شظاٌاه فور إختراقه للَجسد  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من ، على الُمعتصمٌن برابعة العدو

.                                                                         إطبلق العٌار الناري سالؾ الِذكر قَِبله إلى قتله 

محمد السٌد السٌد ناجً       ضابِط ُشرطة بقِطاع / كما شهد

اسة لؤلمن المركزي   الدرَّ
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ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها قام أحد الُمشاركٌن فً اإلعتصام  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

مما نجم عنه ُحدوث إصابته بطلق ناري ، بإطبلق عٌار ناري صوبه 

" وأضاؾ أنه أبصر حمل الُمعتصمٌن ألسلحة نارٌة ، بعُضده األٌسر 

عات الُشرطة بطرٌق ، " آلً وخرطوش  وحال تواُجده أعلى أحد ُمَدرَّ

ة للمرور بإتِّجاه اإلعتصام َتَناهى إلى سمعه  النصر بجوار اإلدارة العامَّ

وعلى الفور َتم َنقله ، وحٌنبٍذ حدثت إصابته ، َدِوْي إطبلق عٌار ناري 

ٌَّة بشؤن ، إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة على  ات الُمرافِقة له بطلقات نار ُحدوث إصابته وإصابة بعض القُوَّ

ٌَّة والمنتمٌن إلى جماعة اإلخوان  عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

وعزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ، الُمسلمٌن 

وأنَّه وَقؾ على ذلك الَقصد من ِخبلل ، ومن بِرفقته إلى قتلهم 

ة قِبلهم حال إقترابهم من  ٌَّ ٌَّة وكثافة إطبلق األعٌرة النار إستمرار

 . ُمحٌط اإلعتصام 

محمد حاتم حمدي محمد دسوقً     ضابِط ُشرطة  /كما شهد 

ة لمنطقة ُحلوان  بقِطاع الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ باإلدارة العامَّ

 لؤلمن المركزي 

ات الُمشاركة ؾ ٌَّةـي ؾَ ـبؤنه كان من بٌن القُوَّ  ض إعتصام رابعة العدو
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ة الُمكلَّؾ بها قام أحد الُمشاركٌن فً اإلعتصام ،  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

مما نجم عنه ُحدوث إصابته ، بإطبلق عٌار ناري خرطوش صوبه 

ٌُسرى  ده ال ٌَ وأضاؾ أنه أبصر قٌام ، بطلق ناري خرطوش ب

وحال ، " فرد خرطوش " الُمعتصمٌن بإستِخدام األسلحة نارٌة 

عات الُشرطة بشاِرع الطٌران بإتِّجاه اإلعتصام  تواُجده أعلى أحد ُمَدرَّ

ٌُسرى ،  ده ال ٌَ وعلى ، وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش ب

وألقى ، الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ات الُمرافِقة له  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته وإصابة بعض القُوَّ بالَمسبول

ة  ٌَّ ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو وَعَزى قصد ، بطلقات نار

سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى الحٌلوله دون َفض 

 .إعتصامهم وقتلهم 

ٌَّات ضــؾ الـبد اللطًـال عـحمد جمـم/ كمـا شـهـد  رطةـابِط شُ ــز

 بقِطاع الشهٌد أحمد البلكً بمنطقة ُحلوان لؤلمن المركزي 

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

عات  ة الُمكلَّؾ وحال تواُجده أعلى أحد ُمَدرَّ وحال قٌامه بالُمِهمَّ

قام ، الُشرطة بشاِرع ٌوسؾ عبَّاس أمام مدرسة عبد العزٌز جاوٌش 

ات الُشرطة بالِحجارة  الُمعتصمٌن برشقِه ومن بِرفقته من قُوَّ

ٌَّة ، المولوتوؾ  وحٌنبٍذ ، وتناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة نار
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ٌُسرى  ده ال ٌَ وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى ، َحدثت إصابته ب

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ات المُ ـعض القُ ــة بـابـوإص  اتِق ـى عـة علــطلقات ناريَّ ــه بـرافِقة لـوَّ

ة  ٌَّ  القـن إطــوَعَزى قصد سالفً الِذكر م، الُمعتصمٌن برابعة العدو

. األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى الحٌلوله دون َفض إعتصامهم وقتلهم 

أحمد محمد حفنً         ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد / كما شهد

 أحمد البلكً بمنطقة ُحلوان لؤلمن المركزي 

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

عات الُشرطة بشاِرع ٌوسؾ عبَّاس أمام  وحال وقوفه بِجوار أحد ُمَدرَّ

ات ، مدرسة عبد العزٌز جاوٌش  وحال قٌامه ومن بِرفقته من قُوَّ

قام الُمعتصمٌن ، الُشرطة بإستِخدام بواِعث الؽاز لَفض اإلعتصام 

ٌَّة الخرطوش  وحٌنبٍذ َحدثت إصابته ، بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار

ٌُمنى  ده ال ٌَ وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة ، ب

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته وإصابة بعض ، إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  ات الُمرافِقة له بطلقات نار القُوَّ

ة  ٌَّ  .العدو

 طـابِ ـ                ض اج ـأشرؾ عبد المنعم سالم حجَّ /كما شهد 

 نــوان لؤلمــة ُحلـنطقــي بمــد البلكـمـهٌد أحـاع الشـُشرطة بقِط
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المركزي  

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، أنه كان من بٌن القُوَّ

لِه بشاِرع ٌوسؾ عبَّاس أمام مدرسة عبد العزٌز جاوٌش  وحال َتَرجُّ

ٌَّة  وحال قٌامه ومن بِرفقته من ، بإتجاه الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة بإستِخدام بواِعث الؽاز لَفض اإلعتصام  قام ، قُوَّ

ٌَّة الخرطوش  وحٌنبٍذ ، الُمعتصمٌن بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار

وعلى الفور َتم َنقله إلى ، َحدثت إصابته بُمختلؾ أنحاء جسده 

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة على عاتِق  ات الُمرافِقة له بطلقات نار إصابته وإصابة بعض القُوَّ

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق ، الُمعتصمٌن برابعة العدو

األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى إحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض 

. إعتصامهم 

كرٌم مجدي كمال إبراهٌم      ضابِط ُشرطة بقِطاع / كما شهد

اسة لؤلمن المركزي   الدرَّ

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ من ِخبلل تواجده بشاِرع ٌوسؾ عبَّاس  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة  ، أمام مدرسة عبد العزٌز جاوٌش بإتجاه الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة بإستِخدام بواِعث الؽاز  وحال قٌامه ومن بِرفقته من قُوَّ
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ُمستترٌن خلؾ – أبصر بعض الُمعتصمٌن ، لَفض اإلعتصام 

ارات والعقارات  ٌَّ ٌَّة – الس فَِرد خرطوش " حاملٌن بؤٌدٌهم أسلحة نار

ٌَّة الخرطوش "  وقاموا بإستِخدامها بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ َحدثت إصابتهم والتً ، صوبه ومن بِرفقته من قُوَّ

ٌُسرى  وَتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة ، نجم عنها إنفجار ُمقلة عٌنه ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته وإصابة ، لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  ات الُمرافِقة له بطلقات نار بعض القُوَّ

ٌَّة  وَعَزى قصد سـالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم ، العدو

. إلى إحـداث إصابتهم للحـٌلوله  دون َفض إعتصامهم

ُعمر محمد رضا جافور      ضابِط ُشرطة بقِطاع /كما شهد 

 الشهٌد اللواء ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي 

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ من ِخبلل تواجده بشاِرع ٌوسؾ عبَّاس  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة  ، أمام مدرسة عبد العزٌز جاوٌش بإتجاه الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة بإستِخدام بواِعث الؽاز  وحال قٌامه ومن بِرفقته من قُوَّ

ُمستترٌن خلؾ – أبصر بعض الُمعتصمٌن ، لَفض اإلعتصام 

ارات والعقارات  ٌَّ ٌَّة – الس فَِرد " حاملٌن بؤٌدٌهم أسلحة نار

ٌَّة " خرطوش  وقاموا بإستِخدامها بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار
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ات الُشرطة  وحٌنبٍذ َحدثت ، الخرطوش صوبه ومن بِرفقته من قُوَّ

ٌُسرى  وَتم َنقله إلى ، إصابتهم والتً نجم عنها إنفجار ُمقلة عٌنه ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة على عاتِق  ات الُمرافِقة له بطلقات نار إصابته وإصابة بعض القُوَّ

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق ، الُمعتصمٌن برابعة العدو

األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى إحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض 

 .إعتصامهم

محمد عبد العال محمد ٌوسؾ     ضابِط ُشرطة / كما شهد

ة لؤلمن  بقِطاع ٌَّات الخاصَّ ة للعمل الِمحور التابع لئلدارة العامَّ

  0المركزي 

ات المُ ــن بٌن القُ ـبؤنه كان م  ةـعـام رابـض إعتصـي ؾَ ــة ؾـاركـشـوَّ

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها من ِخبلل تواجده بطرٌق ، العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

فوجا بقٌام مجموعة من الُمعتصمٌن بإعتبلء بعض ، النصر 

ورشقِه ومن بِرفقته ، العقارات الكابنة بالقُرب من ُمحٌط رابعة 

ٌَّة  بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ وإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

، مما نجم عنه ُحدوث إصابته بَحَجٍر فً رأسه " حً وخرطوش " 

ات  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته وإصابة بعض القُوَّ وألقى بالَمسبول

ٌَّة خرطوش على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  الُمرافِقة له بطلقات نار
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ة  ٌَّ ة ـاريـٌرة النـالق األعـن إطـر مـي الِذكـالؾـس وَعَزى قصد، العدو

 بالِحجارة إلى قتلهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم  همـقِ ـهم ورشـقَِبل

 طـِ ابـمد         ضـري محـال الدٌن فِكـمد جمـمح /كما شهد 

                                            المركزي لبلمن ُحلوان رطة بقِطاع ِرفعت عاشور بمنطقةـشُ 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان رابعة 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها والُمَحرِّ ات ، العدو وكان من بٌن القُوَّ

الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع بن 

ع من شارع ٌوِسؾ عبَّاس تمهٌداًال للوصول إلى  فضبلن الُمَتفرِّ

ٌَّة  ات بإصدار التحذٌرات ، منطقة رابعة العدو وحٌنبٍذ بدأت القُوَّ

ة إلى الُمعتصمٌن إلجبلء ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ ولم ٌنصاع ، الصوت

بل قاموا برشقه ومن بِرفقته من ، الُمعتصمٌن إلى تِلك التحذٌرات 

ات بُزجاجات المولوتوؾ وَكْسر الِحجارة  كما قام العدٌد من ، القُوَّ

ة قَِبلهم  ٌَّ األمر الذي نجم عنه ، الُمعتصمٌن بإطبلق األعٌرة النار

ة  ارات الُشرطة وإتبلؾ الُممتلكات العامَّ ٌَّ ُنشوب النٌران ببعض س

ة بمسرح األحداث  ي ، والخاصَّ ات بالتصدِّ فقام ومن بِرفقته من القُوَّ

لهم بإستِخدام بواِعث الؽاز بكثافة لتفرٌقهم ولحجب الرإٌة عن 

العناصر الُمسلَّحة منهم على النحو الذي ٌحول دون إحكام التصوٌب 
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وحٌنبٍذ ألقى بعض الُمعتصمٌن ، على القُوات من قَِبل سالفً الِذكر 

ارة الُشرطة التً كان ٌعتلٌها  ٌَّ مما ، ُزجاجات المولوتوؾ على س

ارة  ٌَّ مما  دفعه إلى القفز من ، نجم عنه إندالع النٌران بِجْسم الس

ارة  ٌَّ ق بالِذراع األٌمن ، أعلى الس فسقط أرضاًال وحدثت إصابته  بَتَمزُّ

وألقى ، وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ات الُشرطة  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ومن بِرفقته من قُوَّ بالَمسبول

ة  ٌَّ وَعَزى قصد الُمعتصمٌن ، على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة  من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

د  ٌِّ ورشقهم بُزجاجات المولوتوؾ للحٌلوله دون تنفٌذ قرار الس

  .األستاذ الُمستشار النابب العام وقتلهم

أحمد مدحت محمد نور الدٌن     ضابِط ُشرطة / كما شهد

 بقِطاع ناِصر لؤلمن المركزي 

ات الُمسَند إلٌها الُمشـان مـبؤنه ك ٌَّة ؾـي عمـاركة ؾـن بٌن القُوَّ  ضــل

 اعــة بقِطـرطــط شُ ـابِ ـاِدر   ضـد القـِسن عبـعمر ُمح/كما شهد 

اسة لؤلمن المركزي  الدرَّ

ات المـبؤنه كان من بٌن القُ  ُ وَّ ٌَّة ؾـي عمــسَند إلٌها الُمشاركة ؾـ   ضــل

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر القاِدم من  إعتصام رابعة العدو

ٌَّة  ات ، ناحٌة عباس العقَّاد صوب مٌدان رابعة العدو وقامت القُوَّ
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ة إلى الُمعتصمٌن واللجوء إلى إستِخدام  ٌَّ بإصدار التحذٌرات الصوت

إال أن الُمعتصمٌن قاموا برشقه ، المٌاه قَِبل الُمعتصمٌن لتفرٌقهم 

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات لمولوتوؾ كما  ومن برفقته من قُوَّ

ٌَّة لخرطوش صوب  قام العدٌد منهم بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار

ات  وا لهم بإستِخدام بواِعث الؽاز بكثافة لتفرٌقهم ، القُوَّ ، فتصدُّ

، وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش بالساِعد والعُضد األٌمن 

وألقى ، وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  بالَمسبول

ة  ٌَّ وَعَزى قصد الُمعتصمٌن من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ، العدو

ات الُشرطة ورشقهم بُزجاجات المولوتوؾ  ومن بِرفقته من قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام وقتلهم ٌِّ   .للحٌلوله دون تنفٌذ قرار الس

 ؾ حسن ؼالً     ضابِط ُشرطة بقِطاعـادي عاطـش/ كمـا شـهد 

اسة لؤلمن المركزي   الدرَّ

ات الُمشاركة ؾـان مـبؤنه ك د األسـرار السـي تنفٌذ قـن بٌن القُوَّ  تاذــٌِّ

الُمستشار النابب العام بشؤن اإلعتصام بالكابن بمحٌط مٌدان رابعة 

ة  ٌَّ ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ، العدو وكان من بٌن القُوَّ

وحال ، ِخبلل تواجدها بتقاُطع شارع عبَّاس العقَّاد مع طرٌق النصر 

اًال  ٌَّ ات بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم إال ، قٌام القُوَّ
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أنه فوجا بالُمعتصمٌن ٌقومون باإلحتشاد خلؾ السواتِر التً قاموا 

ات ، بإنشابها على ُحدود أطراؾ إعتصامهم  وقاموا برشقه والقُوَّ

وحٌنبٍذ حدثت إصابته ببعض الكدمات بجسده ، الُمرافِقة له بالِحجارة 

ي لهم ، إثر إرتطام بعض األحجار به  فقام ومن بِرفقته بالتصدِّ

ارات الدفع المبً لتفرٌقهم  ٌَّ م ، ببواِعث الؽاز وس ات بالتقدُّ وقامت القُوَّ

ة للمرور  وحٌنبٍذ قام العدٌد ، إلى األمام حتى وصلت إلى اإلدارة العامَّ

ٌَّة  " آلً وخرطوش " من الُمعتصمٌن بإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

ات  وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش بمنطقة ، صوب القُوَّ

ٌُسرى  وعلى الفور َتم َنقله إلى ، الرأس والِذراع األٌمن واألُُذن ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً ، إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة  الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام وقتلهم ٌِّ   .للحٌلوله دون تنفٌذ قرار الس

الَحَسن أشرؾ عبد المجٌد   ضابِط ُشرطة بقِطاع / كما شهد 

 ناصر لؤلمن المركزي

ات الُمشاركة ؾـن بٌن القُ ـان مـه كـبؤن   تاذـد األسـِّ ي تنفٌذ قرار السًـوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن اإلعتصام بالكابن بمحٌط مٌدان رابعة 

ة  ٌَّ ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ، العدو وكان من بٌن القُوَّ



415 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ً صوب ُمحٌط  ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران من ناحٌة التؤمٌن الِصحِّ

ٌَّة  ات بُمطالبة ، اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو وحال قٌام القُوَّ

اًال  ٌَّ اشات ، الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم واللجوء إلى رشَّ

ات الُمرافِقة له بالِحجارة ، المٌاه  فقام الُمعتصمٌن برشقه والقُوَّ

كما قام العدٌد منهم بإطبلق العدٌد من ، وُزجاجات المولوتوؾ 

ات  ٌَّة صوب القُوَّ ي لهم ، األعٌرة النار فقام ومن بِرفقته بالتصدِّ

وحٌنبٍذ إعتلى بعض الُمعتصمٌن عقاراًال تحت ، ببواِعث الؽاز بكثافة 

ٌَّة  " اإلنشاء بشارع الطٌران وقاموا بإطبلق العدٌد من األعٌرة النار

ات " حً وخرطوش  وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري ، صوب القُوَّ

ٌُمنى  كما أُصٌب بكدمه بساقه ، خرطوش بالَفْخذ األٌمن والساق ال

ٌُمنى إثر إرتطام حجراًال بها  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، ال وألقى بالَمسبول

ة التابعٌن لجماعة اإلخوان  ٌَّ على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ، الُمسلمٌن 

د األستاذ  ٌِّ ات الُشرطة للحٌلوله دون تنفٌذ قرار الس ومن بِرفقته من قُوَّ

               .الُمستشار النابب العام 

 محمد ِرفعت علً متولًِّ     ضابِط ُشرطة بقِطاع/ كما شهد 

 الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي

ات الُمشاركة ؾـان مـبؤنه ك   تاذـد األسـِّ رار السًـي تنفٌذ قـن بٌن القُوَّ
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الُمستشارالنابب العام بشؤن اإلعتصام بالكابن بمحٌط مٌدان رابعة 

ة  ٌَّ ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ، العدو وكان من بٌن القُوَّ

ِخبلل تواجدها بتقاُطع شارع ِخضر التونً مع شاِرع الطٌران صوب 

ٌَّة  ه ومن بِرفقته من ، ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو وحال ُدُنوِّ

ُمحٌط اإلعتصام قام الُمعتصمٌن برشقه ومن برفقته بالِحجارة 

ٌَّة ، وُزجاجات المولوتوؾ  كما أطلق العدٌد من الُمعتصمٌن أعٌِرة نار

ًْ وخرطوش "  ، وحٌنبٍذ قام أحدهم بتصوٌب ِعٌار ناري قَِبله ، " ح

وعلى الفور َتم َنقله إلى ، مما نجم عنه ُحدوث إصابته بمنطقة البطن 

ة العسكري لُسرعة إسعافه  ٌَّة ، َمستشفى كوبري القُبَّ وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى ، بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من 

د األستاذ الُمستشار  ٌِّ ات الُشرطة للحٌلوله دون تنفٌذ قرار الس قُوَّ

 .النابب العام وقتلهم 

ٌِّد حسٌن     ضابِط ُشرطة بقِطاع  / كما شهد  محمد عادل الس

 الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو
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ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشاِرع  القُوَّ

الطٌران بجوار فُنُدق النصر صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة 

ة  ٌَّ ة للُمعتصمٌن ، العدو ٌَّ ات بإصدار التحذٌرات الصوت ، وإذ قامت القُوَّ

كما قامت اللواِدر ، لم ٌنصاع أيًال منهم لتلك التحذٌرات الصادرة إلٌهم 

ٌَّة  وحٌنبٍذ أبصر حمل بعض الُمعتصمٌن ، بإزاحة الحواِجز الخرسان

ٌَّة  ٌَّة " العدٌد من األسلِحة النار وكذا ، " فَِرد الخرطوش ، البناِدق اآلل

وقام ، " ُزجاجات المولوتوؾ " حملهم للعدٌد من األدوات 

ات بإستِخدام تلك األسلحة واألدوات سالفة  الُمعتِصمٌن بُمقاومة القُوَّ

ى لهم ومن بِرفقته ببواِعث الؽاز ، الِذكر  وحٌنبٍذ حدثت ، فتصدَّ

نة بالتقرٌر الِطبًَّ الخاص به  ٌَّ وعلى الفور َتم َنقله إلى ، إصابته الُمب

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

 ة ـمٌن برابعـى عاتِق الُمعتصـابته علـإص

ٌَّة   د سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهـوَعَزى قص، العدو

ات الُشرطة لقتلهم علًومن بِرفقته    . قُوَّ

نور الدٌن هاِشم محمد َمصطفى     ضابِط ُشرطة / كما شهد 

بقِطاع الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي  

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 
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ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشاِرع  القُوَّ

الطٌران أمام فُنُدق سونِستا صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة 

ة  ٌَّ فقته من ُمحٌط اإلعتصام أبصر حمل ، العدو ه ومن برًال وحال ُدُنوِّ

ٌَّة  ٌَّة " بعض الُمعتصمٌن العدٌد من األسلِحة النار فَِرد ، البناِدق اآلل

الِحجارة وُزجاجات " وكذا حملهم للعدٌد من األدوات ، " الخرطوش 

ات بإستِخدام تلك ، " المولوتوؾ  وقام الُمعتِصمٌن بُمقاومة القُوَّ

ى لهم ومن بِرفقته ببواِعث ، األسلحة واألدوات سالفة الِذكر  فتصدَّ

وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى ، وحٌنبٍذ حدثت إصابته ، الؽاز 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة لقتلهم        .إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

محمود مصطفى أحمد عبد الحافِظ               ضابِط / كما شهد 

 ُشرطة بقِطاع المطار لؤلمن المركزي 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشاِرع  القُوَّ
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الطٌران أمام فُنُدق سونِستا صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة 

ة  ٌَّ فقته من ُمحٌط اإلعتصام وحال قٌام ، العدو ه ومن برًال وحال ُدُنوِّ

ة للُمعتصمٌن  ٌَّ ات بإصدار التحذٌرات الصوت لم ٌنصاع أيًال منهم ، القُوَّ

بل أبصر حمل بعض الُمعتصمٌن ، لتلك التحذٌرات الصادرة إلٌهم 

ٌَّة  ٌَّة " العدٌد من األسلِحة النار وكذا ، " فَِرد الخرطوش ، البناِدق اآلل

ٌَّة " حملهم للعدٌد من األدوات  ًْ الحدٌد الِحجارة والنِبال والِعِص

ات ، " والشوم وُزجاجات المولوتوؾ  وقام الُمعتِصمٌن بُمقاومة القُوَّ

مما نجم عنه ُحدوث ، بإستِخدام تلك األسلحة واألدوات سالفة الِذكر 

ات  ٌَّ ات الُشرطة وكذا إحداث تلف إصابة ووفاة ممن كانوا بِرفقته من قُوَّ

ة بمسرح األحداث وإثارة الُرعب والَفَزع  بالُممتلكات العاّمة والخاصَّ

ة  ٌَّ ات باللجوء إلى ، فً قُلوب قاطنً ِمنَطقة رابعة العدو فقامت القُوَّ

إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن ولحجب الُرإٌة عن 

ات  العناصر الُمَسلَّحة من المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على قُوَّ

وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش بالَكتِؾ ، الُشرطة 

جارة  وعلى ، والِذراع األٌمن وبكدمات إثر رشقِه ومن بِرفقته بالحًال

وألقى ، الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة بالعجوزة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  بالَمسبول

ٌَّة من أعضاء جماعة اإلخوان الُمسلمٌن والُموالٌن لهم  ، العدو

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته 
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د األستاذ الُمستشار  ٌِّ ات الُشرطة للحٌلوله دون تنفٌذ قرار الس من قُوَّ

النابب العام وقتلهم وإثارة الشؽب والفوضى والتخرٌب وإضرام 

ة بؤكمله ٌَّ          .ا النٌران بمنطقة رابعة العدو

ُحسام محمد أحمد عبُده        ضابِط ُشرطة بقِطاع / كما شهد

اسة لؤلمن المركزي   الدرَّ

ات الُمشـن بٌن القُ ـان مـه كـبؤن د األسـاركة ؾـوَّ ٌِّ  تاذـي تنفٌذ قرار الس

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بطرٌق  القُوَّ

ة للمرور صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان  النصر أمام اإلدارة العامَّ

ة  ٌَّ فقته من ُمحٌط اإلعتصام وحال ، رابعة العدو ه ومن برًال وحال ُدُنوِّ

ة للُمعتصمٌن  ٌَّ ات بإصدار التحذٌرات الصوت لم ٌنصاع أيًال ، قٌام القُوَّ

بل أبصر حمل بعض ، منهم لتلك التحذٌرات الصادرة إلٌهم 

ٌَّة  ٌَّة " الُمعتصمٌن العدٌد من األسلِحة النار ، طبنجات ، البناِدق اآلل

ارات والعدٌد ، " فَِرد الخرطوش  ٌَّ وإضرام النٌران ببعض إطارات الس

ات بإستِخدام تلك ، من المنقوالت  وقام الُمعتِصمٌن بُمقاومة القُوَّ

وا لهم باللجوء إلى إستِخدام ، األسلحة واألدوات سالفة الِذكر  فتصدُّ

كما قام ومن بِرفقته بإستِخدام ، سٌارات الدفع المابً إلخماد النٌران 
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وحٌنبٍذ تزاٌد إطبلق األعٌرة ، بواِعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن 

ٌَّة صوبه ومن بِرفقته  مما نجم عنه حدوث إصابته بطلق ناري ، النار

ٌُسرى وكذا ُحدوث إصابة من كانوا بِرفقته من  بالبطن من الناحٌة ال

ات الُشرطة  وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة بالعجوزة ، قُوَّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق ، لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة من أعضاء وكواِدر جماعة اإلخوان  الُمعتصمٌن برابعة العدو

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق ، الُمسلمٌن والُموالٌن لهم 

ات الُشرطة لقتلهم وإتبلؾ  األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

ة بمسرح األحداث وإثارة الفوضى  ة والخاصَّ كافَّة الُممتلكات العامَّ

عب والفزع بالمكان     .ونشر حالة من الرُّ

محمد سامً محمد أحمد الصٌرفً      ضابِط ُشرطة / كما شهد

 بقِطاع الَمطار   منطقة ُحلوان لؤلمن المركزي 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشارالنابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها  ات الُمسَند إلٌها ، رابعة العدو وكان من بٌن القُوَّ

الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران من ناحٌة 

ة  ٌَّ ، شارع صبلح سالم صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو

ات  فقته من ُمحٌط اإلعتصام وحال قٌام القُوَّ ه ومن برًال وحال ُدُنوِّ
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ة للُمعتصمٌن  ٌَّ لم ٌنصاع أيًال منهم لتلك ، بإصدار التحذٌرات الصوت

بل أبصر حمل بعض الُمعتصمٌن العدٌد ، التحذٌرات الصادرة إلٌهم 

ٌَّة  ٌَّة " من األسلِحة النار وكذا ، " فَِرد الخرطوش ، البناِدق اآلل

النِبال والشوم وُزجاجات المولوتوؾ " حملهم للعدٌد من األدوات 

ات بإستِخدام تلك ، " وَكْسر الِحجارة  وقام الُمعتِصمٌن بُمقاومة القُوَّ

مما نجم عنه ُحدوث وفاة وإصابة ، األسلحة واألدوات سالفة الِذكر 

ات الُشرطة  وكذا إضرام النٌران ، بعضاًال ممن كانوا بِرفقته من قُوَّ

ة الكابنة بمسرح األحداث  ة والخاصَّ ات ، بالُممتلكات العامَّ فقامت القُوَّ

باللجوء إلى إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن ولحجب الُرإٌة 

عن العناصر الُمَسلَّحة من المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على 

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش ، قُوَّ

وعلى الفور َتم ، بالِذراعٌن والَكتِؾ األٌسر وأسفل الظهر من الخلؾ 

ة العسكري لُسرعة إسعافه  وألقى ، َنقله إلى َمستشفى كوبري القُبَّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  بالَمسبول

ٌِّدي  ٌَّة من أعضاء جماعة اإلخوان الُمسلمٌن والُموالٌن لهم وُمإ العدو

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق ، الربٌس السابق محمد مرسً 

ات الُشرطة لقتلهم وإتبلؾ  األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

  0الُممتلكات بمسرح األحداث وإثارة الَشَؽب والفوضى
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                                                               ةـرطــط شُ ـاـد  ضـامـد حيمد عبد الرحٌم السـمح /كمـا شـهد 

 بقِطاع  لؤلمن المركزي 

ات الُمش  تاذــد األسـِّ رار السًـي تنفٌذ قــة ؾـاركـبؤنه كان من بٌن القُوَّ

 حٌط مٌدانـرَتَكبة بمـرابم المُ ـط الجـالُمستشار النابب العام بشؤن ضب

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها  ات الُمسَند إلٌها ، رابعة العدو وكان من بٌن القُوَّ

الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران من ناحٌة 

ة  ٌَّ ، شارع صبلح سالم صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو

ات  فقته من ُمحٌط اإلعتصام وحال قٌام القُوَّ ه ومن برًال وحال ُدُنوِّ

ة للُمعتصمٌن  ٌَّ ومطالبة الُمعتصمٌن ، بإصدار التحذٌرات الصوت

ات اآلمنة  إمتثل بعضهم لتِلك ، بإجبلء ُمحٌط إعتصامهم عبر الَممرَّ

بل أبصر قٌامهم ، بٌنما لم ٌنصاع لها البعض اآلخر ، الُمناَشدة 

ارات  ٌَّ وقاموا برشقه ومن برفقته ، بإضرام النٌران بإطارات الس

ات ، بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  فقامت الكاِسحات التابعة للقُوَّ

، الُمَسلَّحة بالعمل على إزاحة الحواجز الكابنة على أطراؾ اإلعتصام 

ات صوب ُعْمق اإلعتصام  مت القُوَّ وحٌنبٍذ قام العدٌد من ، وَتَقدَّ

ٌَّة " ُملَثَّمً الوجه " الُمعتصمٌن  بإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

ات  ي لهم ببواعث الؽاز ، والخرطوش صوب القُوَّ فقاموا بالتصدِّ

بتصوٌب " ُملَثَّمً الوجه " وحٌنبٍذ قام أحد الُمعتصمٌن ، لتفرٌقهم 
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فؤحدث ذلك الِعٌار إصابته أسفل الَذْقن من ، عٌار خرطوش ناحٌته 

ٌُسرى  وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى كوبري القُبَّة ، الناحٌة ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، العسكري لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة لقتلهم  إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

                                                                     .للحٌلولة دون تنفٌذ قرار النابب العام 

حاتم سعد حامد ِرزق جاوٌش    ضابِط ُشرطة بقِطاع / كما شهد

 محمد ناجً الشماشرجً لؤلمن المركزي الشهٌد

ات الُمش د األســرار السـي تنفٌذ قــة ؾـاركـبؤنه كان من بٌن القُوَّ   تاذـٌِّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها  ات الُمسَند إلٌها ، رابعة العدو وكان من بٌن القُوَّ

الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع ٌوسؾ عبَّاس بالقُرب 

ة  ٌَّ ، من محطة وقود موبٌل صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو

فقته من ُمحٌط اإلعتصام  ه ومن برًال أبصر حمل بعض ، وحال ُدُنوِّ

ٌَّة  ٌَّة والَقنَّاصة " الُمعتصمٌن العدٌد من األسلِحة النار البناِدق اآلل

ُزجاجات " وكذا حملهم للعدٌد من األدوات ، " والخرطوش 

ات بإستِخدام ، " المولوتوؾ والِحجارة  وقام الُمعتِصمٌن بُمقاومة القُوَّ

ات باللجوء إلى ، تلك األسلحة واألدوات سالفة الِذكر  فقامت القُوَّ
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إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن ولحجب الُرإٌة عن 

ات  العناصر الُمَسلَّحة من المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على قُوَّ

وحٌنبٍذ قام أحد الُمعتصمٌن بتصوٌب عٌار خرطوش ناحٌته ، الُشرطة 

فؤحدث ذلك الِعٌار إصابته بطلق ناري خرطوش أعلى الَفْخذ األٌمن ، 

ة العسكري لُسرعة ،  وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى كوبري القُبَّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد ، إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من إطبلق ، الُمعتصمٌن برابعة العدو

                                                                        .العٌار الناري لقتله 

محمد صالح فإاد ذكً    ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر  /كما شهد 

 لؤلمن المركزي 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها  ات الُمسَند إلٌها ، رابعة العدو وكان من بٌن القُوَّ

الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران أمام ُمستشفى 

ة  ٌَّ ً صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو وحال ، التؤمٌن الِصحِّ

ات بإصدار  فقته من ُمحٌط اإلعتصام وحال قٌام القُوَّ ه ومن برًال ُدُنوِّ

ة للُمعتصمٌن  ٌَّ ومطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط ، التحذٌرات الصوت

ات اآلمنة  بٌنما ، إمتثل بعضهم لتِلك الُمناَشدة ، إعتصامهم عبر الَممرَّ
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بل قاموا برشقه ومن برفقته بالِحجارة ، لم ٌنصاع لها البعض اآلخر 

ي لهم ببواعث الؽاز ، وُزجاجات المولوتوؾ  ات بالتصدِّ فقامت القُوَّ

وقامت اللواِدر بالعمل على إزاحة الحواجز الكابنة على ، لتفرٌقهم 

ات صوب ُعْمق اإلعتصام ، أطراؾ اإلعتصام  مت القُوَّ وحٌنبٍذ ، وَتَقدَّ

، إعتلى بعض الُمعتصمٌن عقار تحت باإلنشاء بشارع الطٌران 

ات  ٌَّة والخرطوش صوب القُوَّ ، وقاموا بإطبلق العدٌد من األعٌِرة النار

وتم التعاُمل معهم حتى تم السٌطرة على ذلك العقار وتِلك العناِصر 

ٌَّة  ي للُمعتصمٌن ببواِعث الؽاز شعر ، اإلجرام وحال قٌامه بالتصدِّ

هه ومن بِرفقته صوب ، باإلختناق من كثافة رابحة الؽاز  وحال تَوجُّ

عة الُشرطة  دٌن خلفه بطلق ، ُمَدرَّ فوجا بُحدوث إصابة أحد الُمَجنَّ

وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش ،  مل بالوجه 9ناري 

ابة ٌده  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق ، بسبَّ وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق ، الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة لُمقاومتهم  األعٌرة النارٌة قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

ات والمواطنٌن   للحٌلولة دون تنفٌذ قرار النابب العام وإرهاب القُوَّ

                                                                        دٌن محمد رجابً     ضابِط ُشرطةـالء الــم عـريــك/ كمـا شـهد 

 بقِطاع الهاٌكستِب لؤلمن المركزي

ات الُمشاركة ؾ    تاذـد األسـِّ رار السًـي تنفٌذ قـبؤنه كان من بٌن القُوَّ
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الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع  القُوَّ

ة  ٌَّ وحال ، ٌوسؾ عبَّاس صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو

فقته من ُمحٌط اإلعتصام ومطالبة الُمعتصمٌن عبر  ه ومن برًال ُدُنوِّ

ات اآلمنة لم  ُمَكبِّرات الصوت بإجبلء ُمحٌط إعتصامهم عبر الَممرَّ

ٌَّة ، ٌنصاعوا لها  بل أبصر حمل بعضهم العدٌد من األسلِحة النار

وقاموا بُمقاومة ، والخرطوش وُزجاجات المولوتوؾ والِحجارة 

ات بإستِخدام تلك األسلحة واألدوات سالفة الِذكر  ات ، القُوَّ فقامت القُوَّ

وحٌنبٍذ قام ، باللجوء إلى إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن 

ي علٌه بؤداة  فؤحدث بها إصابته " حدٌدة " أحد الُمعتصمٌن بالتعدِّ

ٌُسرى  وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى ، بكتِفه األٌسر وٌِده ال

ة العسكري ُثمَّ تم نقله إلى ُمستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر  كوبري القُبَّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق ، لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، أحد الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة للحٌلولة دون تنفٌذ قرار النابب العام  . ُمقاومة قُوَّ

ٌَّات / كما شهد  محمد ُمِحب محمد    ضابِط ُشرطة بالعمل

اسـنعم بالـد المـبــر عـهٌد ُعمَ ـاع الشـطـِ بق ةـالخاصَّ   نــة لؤلمــدرَّ
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                                                                                 ركزيـالم 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع  القُوَّ

اس صوب طرٌق النصر  ٌوسؾ عبَّاس من ناحٌة شاِرع مصطفى النحَّ

ة التً أنشؤها ،  ٌَّ وحال قٌام اللواِدر بإزاحة الحواجز الخرسان

فقته من ُمحٌط اإلعتصام  ه ومن برًال قام الُمعتصمٌن ، الُمعتصمٌن وُدُنوِّ

ات بالِحجارة  باإلحتشاد خلؾ تلك الحواِجز وقاموا برشق القُوَّ

وقام العدٌد منهم بإطبلق األعٌِرة ، والشمارٌخ وُزجاجات المولوتوؾ 

ٌَّة  ات " اآللً والخرطوش " النار ى لهم ومن ، صوب القُوَّ فتصدَّ

ُملقى - وحٌنبٍذ إصطدم حجراًال كبٌراًال ، بِرفقته ببواعث الؽاز لتفرٌقهم 

ٌُسرى مما أحدث إصابته وسقط – من ناحٌة الُمعتصمٌن  بُركبته ال

ًاَل  ة العسكري ُثمَّ ، أرضاًال وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى كوبري القُبَّ

وألقى ، تم نقله إلى ُمستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  بالَمسبول

ة  ٌَّ ات الُشرطة روَعَزى قصد سالفً الِذك، العدو  من ُمقاومة قُوَّ

 0للحٌلولة دون تنفٌذ قرار النابب العام وقتلهم 
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ٌَّا حسن  / كما شهد  ضابِط ُشرطة باإلدارة  محمد عمرو ذكر

ة باألمن المركزي  ٌَات الخاصَّ ة للعمل  العامَّ

ات األمن المركزي  ٌَّة لدعم قُوَّ ات اإلحتٌاط بؤنه كان من بٌن القُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام بشؤن  ٌِّ الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها  ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان رابعة العدو

ضٌن علٌها  وتم تكلٌفه الساعة الثامنة صباحاًال بذات التارٌخ ، والُمَحرِّ

ٌَّة  فإمتثل وإنتقل ، بُسرعة اإلنتقال صوب ُمحٌط مٌدان رابعة العدو

ة تابعة لؤلمن المركزي  ر علٌه الدلوؾ ، على رأس قُوَّ إال أنه تعذَّ

ل الطرٌق كما  ارة نقل كبٌرة على أوَّ ٌَّ بشارع أنور الُمفتً لوقوؾ س

زجاج مكسور وِحجارة كبٌرة " أبلؽه قاطنً المنطقة بوجود عوابق 

ات بذلك الشارع " الحجم  وتم تكلٌفه ، تحول دون الوصول إلى القُوَّ

ات الُمسلَّحة لتمهٌد الطرٌق  اط التابعٌن للقُوَّ باإلستعانة بؤحد الُضبَّ

ات  هه إلى ذلك الضابط بؤحد ، أمامه للوصول إلى باقً القُوَّ وحال توجُّ

ٌَّة فوجا بمسٌرة تابعة للُمعتصمٌن  وقام الُمشاركٌن ، الشواِرع الجانب

، بها برشقه ومن بِرفقته بالِحجاة والشمارٌخ وُزجاجات لمولوتوؾ 

ٌُسرى مما أحدث إصابته  وعلى الفور ، وحٌنبٍذ إصطدم حجراًال بٌده ال

ه إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  ٌَّة ، توجَّ وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى ، بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو
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ات الُشرطة للحٌلولة دون تنفٌذ قرار  قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

                                                                  .النابب العام وإحداث إصابتهم 

إبراهٌم عدنان أحمد محفوظ      ضابِط ُشرطة / كما شهد

ٌَّات  ة بقِطاع الِمحَور قِسم العمل ٌَّات الخاصَّ ة للعمل باإلدارة العامَّ

 لؤلمن المركزي

ات الُمشاركة ؾ د األسـرار الســـي تنفٌذ قــبؤنه كان من بٌن القُوَّ   تاذـٌِّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع  القُوَّ

ً صوب ُعمق اإلعتصام  وحال قٌام ، الطٌران من ناحٌة التؤمٌن الِصحِّ

ارات ُمكبِّرات الصوت بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ س

ارات ُمكبِّرات الصوت  ٌَّ اًال عبر س ٌَّ افات بإزاحة ، ِسلم ام الجرَّ ٌَّ وكذا ق

عات  الحواجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق وشرعت ُمَدرَّ

م صوب ُعمق اإلعتصام  ات الُشرطة فً الَتَقدُّ فوجا بالُمعتصمٌن ، قُوَّ

ات الُشرطة  ٌقومون باإلحتشاد وقٌامهم برشقه ومن بِرفقته من قُوَّ

ارات  ٌَّ بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات لمولوتوؾ وإطارات الس

ٌَّة ، الُمشتِعلة  حً وآلً " وقٌام البعض منهم بإطبلق أعٌِرة نار

ات " وخرطوش  ات ، صوب القُوَّ مما نجم عنه سقوط عدداًال من القُوَّ
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ات من  نت القُوَّ القابمة على الَفض ما بٌن قتٌل وجرٌح حتى تمكَّ

ة  ٌَّ وَعَزى قصد سالفً الِذكر ، السٌطرة على ُمحٌط مٌدان رابعة العدو

ات الُشرطة لقتلهم  ٌَّة واألدوات سالفة الِذكر قَِبل قُوَّ من األسلحة النار

وأضاؾ أنه عقِب قٌامه ومن ، والحٌلولة دون تنفٌذ قرار النابب العام 

ة الُمسَندة إلٌهم وعودتهم إلى القِطاع  بِرفقته من تمام تنفٌذ الُمِهمَّ

ات ، سالؾ الِذكر  ات والُمِهمَّ قام بحصر األسلِحة والذخابر والُمِعدَّ

دٌن  اط والُمَجنَّ والتجهٌزات المفقودة والتالفة ُعهدة السادة الُضبَّ

ٌَّة  وقام بعمل ببلغ ، الُمشاركٌن فً التنفٌذ والمملوكة لوزارة الداخل

ات والمفقودات على  ٌَّ ناًال به نوع وعدد ووصؾ تلك التلف ٌَّ بشؤنها ُمب

  0وجه الِدقَّة

                                                                         ةـرطـط شُ ـابِ ـ  ض  أحمد محمد محمد محمد مبروك  / كما شهد 

 بُمعسكر أحمد شوقً لؤلمن المركزي  

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع  القُوَّ

اس صوب طرٌق النصر  ٌوسؾ عبَّاس من ناحٌة شاِرع مصطفى النحَّ

ة التً أنشؤها ،  ٌَّ وحال قٌام اللواِدر بإزاحة الحواجز الخرسان
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قام الُمعتصمٌن باإلحتشاد خلؾ تلك الحواِجز وقاموا ، الُمعتصمٌن 

ات بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات المولوتوؾ  وقام ، برشق القُوَّ

ٌَّة  ات " آلً " العدٌد منهم بإطبلق األعٌِرة النار كما ، صوب القُوَّ

ٌَّة بكثافة  ات ، تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة نار فقامت القُوَّ

باللجوء إلى إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن ولحجب الُرإٌة 

عن العناصر الُمَسلَّحة من المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على 

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش بالرأس ، قُوَّ

وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى التؤمٌن ، والِذراع األٌمن واألٌسر 

ً لُسرعة إسعافه  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على ، الِصحِّ وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة للحٌلولة دون تنفٌذ قرار النابب العام وقتلهم                .ُمقاومة قُوَّ

زي  ــركـن المــجنَّد باألمــُ شاكر كمال كمال نِجم      م/ كما شهد 

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً َفض إعتصام  بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر بجوار الَنَصب  رابعة العدو

ة ، التِذكاري صوب مٌدان رابعة العدوٌة  وحال قٌامه بؤداء الُمِهمَّ

قام الُمعتصمٌن ، الُمَكلَّؾ بها بإطبلق قنابل الؽاز الُمسٌل للدموع 

اط  ٌَّة خرطوش قَِبله ومن بِرفقته من الجنود والُضبَّ ، بإطبلق أعٌرة نار

وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري ، مما َنجم عنه ُحدوث إصابات بهم 

ن من الوقوؾ ، خرطوش بالِذراع األٌمن من الخلؾ  ومن َثمَّ لم ٌتمكَّ
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وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى ، على شخص ُمحِدث إصابته 

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، الُشرطة بمدٌنة نصر لُسرعة إسعافه 

ات الُشرطة لقتلهم ومن َثمَّ الحٌلولة دون فً َفض إعتصام  ُمقاومة قُوَّ

ة ٌَّ    .رابعة العدو

                                                                       نــنَّد باألمــُمج   لبةـعم طُ ـبد المنـمد عـٌن محــحس/ كمـــا شــهد

المركزي  

ات الُمســَند إلٌـها الُمشـاركة فـً َفـض  بؤنـه كـان مـن بـٌن القـُـوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر من ناحٌة  إعتصــام رابعة العدو

ة ، عبَّاس العقَّاد صوب مٌدان رابعة العدوٌة  وحال قٌامه بؤداء الُمِهمَّ

قام الُمعتصمٌن ، الُمَكلَّؾ بها بإطبلق قنابل الؽاز الُمسٌل للدموع 

ة  ٌَّ قَِبله ومن بِرفقته من الجنود " حً وخرطوش " بإطبلق أعٌرة نار

اط  وحٌنبٍذ حدثت إصابته ، مما َنجم عنه ُحدوث إصابات بهم ، والُضبَّ

ٌُمنى  وعلى الفور َتم َنقله إلى ، بطلق ناري خرطوش بقدمه ال

ٌَّة ، َمستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى ، بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة لقتلهم ومن َثمَّ الحٌلولة  قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

ٌَّة    .دون فً َفض إعتصام رابعة العدو

ٌق  جمال كمال فِكري    / كمـا شـهد د بقِطاع أبو بكر الِصدِّ                                                                         ُمجنَّ
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ة  لؤلمن المركزي   باإلدارة العامَّ

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً َفض إعتصام  بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة  ٌَّة من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر أمام اإلدارة العامَّ رابعة العدو

ة ، للمرور صوب مٌدان رابعة العدوٌة  وحال قٌامه بؤداء الُمِهمَّ

قام الُمعتصمٌن ، الُمَكلَّؾ بها بإطبلق قنابل الؽاز الُمسٌل للدموع 

ة  ٌَّ ات " آلً وخرطوش " بإطبلق أعٌرة نار قَِبله ومن بِرفقته من قُوَّ

" خرطوش " وحٌنبٍذ حدثت إصابته بعٌار ناري ، الُشرطة بكثافة 

ٌُمنى أعلى الكؾ من الخلؾ وبِعٌار ناري آخر  أعلى " آلً " بٌده ال

ٌُمنى   وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة بمدٌنة ، ساِعد ٌده ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على ، نصر لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة وقٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

، - محمد مرسً وصفوت ِحجازي ومحمد البلتاجً وِعصام العرٌان - 

ات الُشرطة لقتلهم  .                                                                        وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د بقِطاع أبو بكر / كما شهد  د    ُمجنَّ ٌِّ كرٌم عبد الستَّار عبد الَج

ٌق ة  لؤلمن المركزي   الِصدِّ باإلدارة العامَّ

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً َفض إعتصام  بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة  ٌَّة من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر أمام اإلدارة العامَّ رابعة العدو

ات بُمطالبة ، للمرور صوب مٌدان رابعة العدوٌة  وإذ قامت القُوَّ
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ارات ُمكبِّرات الصوت بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام من  ٌَّ الُمعتصمٌن عبر س

إال أنه فوجا بقٌام بعض الُمعتصمٌن بُمحٌط ، ِخبلل الممر اآلمن 

اإلعتصام وكذا البعض اآلخر منهم بإعتبلء أسُطح العقارات ومسِجد 

ات  ٌَّة بكثافة صوب القُوَّ حال كونهم ، رابعة وقاموا بإطبلق أعٌِرة نار

ٌَّة  ٌَّة وخرطوش " حاملٌن أسلحة نار ، " فَِرد خرطوش ، بناِدق آل

ات باللجوء إلى إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن  فقامت القُوَّ

ٌُسرى فسقط " حً " وحٌنبٍذ حدثت إصابته بعٌار ناري ،  بقدمه ال

وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر ، أرضاًال 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق ، لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة وقٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  - الُمعتصمٌن برابعة العدو

محمد مرسً وصفوت ِحجازي ومحمد البلتاجً وِعصام العرٌان 

ات ، - وعاصم عبد الماِجد  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

الُشرطة للحٌلولة دون َفض إعتصامهم لقتلهم                                                                         

اسة  رضا سعٌد محمد إبراهٌم/ كما شهد  د بقِطاع الدرَّ  ُمجنَّ

 لؤلمن المركزي 

ات الُمس  ض إعتصامـي ؾَ ـٌها الُمشاركة ؾـَند إلـبؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة  ٌَّة من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر أمام اإلدارة العامَّ رابعة العدو

ات بُمطالبة ، للمرور صوب مٌدان رابعة العدوٌة  وإذ قامت القُوَّ
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ارات ُمكبِّرات الصوت بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام من  ٌَّ الُمعتصمٌن عبر س

إال أنه فوجا بقٌام بعض الُمعتصمٌن بُمحٌط ، ِخبلل الممر اآلمن 

وكذا البعض اآلخر منهم بإعتبلء أسُطح العقارات ومسِجد ، اإلعتصام 

س البعض اآلخر منهم خلؾ األشجار أمام مسِجد ، رابعة  كما َتمَترَّ

ات  ٌَّة بكثافة صوب القُوَّ ٌَّة وقاموا بإطبلق أعٌِرة نار حال ، رابعة العدو

ٌَّة  ٌَّة وخرطوش " كونهم حاملٌن أسلحة نار فَِرد خرطوش ، بناِدق آل

ات باللجوء إلى إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق ، "  فقامت القُوَّ

وحال قٌامه بُمعاونة الضابط المسبول عنه حدثت ، الُمعتصمٌن 

ٌُمنى مما َنَجم عنه كسر ساقِه الٌمنى  ، إصابته بعٌار ناري بقدمه ال

وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر لُسرعة 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق ، إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة وقٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  - الُمعتصمٌن برابعة العدو

محمد مرسً وصفوت ِحجازي ومحمد البلتاجً وِعصام العرٌان 

ات ، - وعاصم عبد الماِجد  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

. الُشرطة للحٌلولة دون َفض إعتصامهم لقتلهم 

محمد نشؤت عبد الؽنً عفٌفً     ضابِط ُشرطة / كما شهد 

اسة لؤلمن المركزي   ربٌس قِسم األسلحة والذخٌرة بقِطاع الدرَّ

ات الُمشـبؤنه كان م د األسـرار السـي تنفٌذ قـة ؾـاركـن بٌن القُوَّ  تاذـٌِّ
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الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بطرٌق  القُوَّ

ة للمرور صوب ُعمق اإلعتصام  وحال قٌام ، النصر أمام اإلدارة العامَّ

افات بالدور المنوط بها  ارات التشوٌش والجرَّ ٌَّ فوجا بالُمعتصمٌن ، س

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات  ٌقومون برشقه ومن بِرفقته من قُوَّ

وكما قام العدٌد من الُمعتصمٌن بإعتبلء بعض العقارات ، المولوتوؾ 

ن البعض اآلخر خلؾ  س وَتَحصَّ بُمحٌط مٌدان رابعة العدوٌة وَتمَترَّ

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ٌَّ وقاموا ، الحواجز الخرسان

ات  ٌَّة والخرطوش صوب القُوَّ مما نجم عنه ، بإطبلق األعٌِرة النار

ات القابمة على الَفض  وتصدى لهم ، سقوط عدداًال من الُمصابٌن بالقُوَّ

ات من السٌطرة على  نت القُوَّ ومن بِرفقته ببواِعث الؽاز حتى تمكَّ

ٌَّة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من األسلحة ، ُمحٌط مٌدان رابعة العدو

ات الُشرطة لقتلهم والحٌلولة  ٌَّة واألدوات سالفة الِذكر قَِبل قُوَّ النار

وأضاؾ أنه عقِب قٌامه ومن بِرفقته من تمام ، دون َفض اإلعتصام 

ة الُمسَندة إلٌهم وعودتهم إلى القِطاع سالؾ الِذكر  قام ، تنفٌذ الُمِهمَّ

ات والتجهٌزات المفقودة والتالفة ُعهدة السادة  ات والُمِهمَّ بحصر الُمِعدَّ

ٌَّة  دٌن الُمشاركٌن فً التنفٌذ والمملوكة لوزارة الداخل اط والُمَجنَّ الُضبَّ
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ات ،  ٌَّ ناًال به نوع وعدد ووصؾ تلك التلف ٌَّ وقام بعمل ببلغ بشؤنها ُمب

                                                                        .والمفقودات على وجه الِدقَّة

عمرو عطوة عبد العزٌز عطوة      ضابِط ُشرطة / كما شهد

ٌَّات ة باألمن المركزي   بالعمل الخاصَّ

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان من بٌن ، رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع  القُوَّ

افات بإزاحة ، الطٌران صوب ُعمق اإلعتصام  ارات الجرَّ ٌَّ وحال قٌام س

تم إتبلؾ ُزجاج ، السواتر التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق 

افة  عة الُشرطة ، فقام قابدها بتركها ، الجرَّ فقام بالنزول من ُمَدرَّ

ن خلؾ تِلك ، إلستطبلع األمر  فقام العدٌد من الُمعتصمٌن بالَتَحصُّ

ٌَّة  ات الُشرطة ، الحواجز الخرسان برشقه ومن بِرفقته من قُوَّ

وحٌنبٍذ حدثت إصابته إثر إرتطام األحجار برأسه ، بالِحجارة بكثافة 

ففقد وعٌه وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى ، وِذراعه وقدمه 

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من رشقه ومن ، الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ات الُشرطة لقتلهم  .                                                                       بِرفقته من قُوَّ
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محمد فهمً ُمصطفى فهمً    ضابِط ُشرطة باإلدارة / كما شهد 

ة ة باألمن المركزي العامَّ ٌَّات الخاصَّ  للعمل

ات الُمشاركة ؾــان مـه كـبؤن   تاذـد األسـِّ ي تنفٌذ قرار السًـن بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها من ِخبلل تواجدها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ رابعة العدو

وحٌنبٍذ فوجا بقٌام ، بشارع أنور الُمفتً صوب ُعمق اإلعتصام 

ارات بذات  ٌَّ ارات المواطنٌن وأحد معارض الس ٌَّ الُمعتصمٌن بوضع س

وخلفها الحواجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن ، الشارع بعرض الطرٌق 

ة مراِحل وذلك للتحصن خلفها   وحال قٌام ، بنهر الطرٌق على ِعدَّ

ارات باإلنفجار عن طرٌق وضع  ٌَّ ارت بدأت الس ٌَّ اللواِدر بإزاحة الس

ارات  ٌَّ اراة وَعقِب رشق تِلك الس ٌَّ ان الوقود بالس فتٌل ُمتَِّصل بخزَّ

وكما قام العدٌد من الُمعتصمٌن بإعتبلء بعض ، بُزجاجات المولوتوؾ 

ن خلؾ السواتِر  العقارات بُمحٌط مٌدان رابعة العدوٌة والَتَحصُّ

ة  ٌَّ ات من "  مل 9آلً وخرطوش و" وإطبلق األعٌِرة النار صوب القُوَّ

ي لهم ببواِعث الؽاز ، جمٌع اإلتجاهات  فقام ومن بِرفقته بالتصدِّ

محمد جودة ُملقى على / وأبصر زمٌله الشهٌد النقٌب ، بكثافة 

ه إلٌه  وحٌنبٍذ أُصٌب ، األرض إثر إصابته بطلق ناري بالرأس فتوجَّ

ٌُمنى بعٌار ناري  وَتزامن ذلك مع إصابته ،  مل 9بطلق ناري بقدمه ال
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بطلق ناري آخر خرطوش بكتفه األٌمن فسقط أرضاًال مما نجم عنه 

ٌُمنى  وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة ، كسر بإصبع ٌده ال

وحٌنبٍذ إكتشؾ فقده ُمشتمبلت ِجهاز البلِسلكً ، لُسرعة إسعافه 

ه عنها سلفاًال بببلؼه  ته والُمَنوَّ ٌَّة بشؤن ُحدوث ، خاصَّ وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى ، إصابته ومن بِرفقته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

ات الُشرطة للحٌلولة دون تنفٌذ قرار  قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام وقتلهم                                                                     ٌِّ الس

ُمَهنَّد محمود صبره أبو زٌد     ضابِط ُشرطة بقِطاع / كما شهد 

 الشهٌد أحمد البلكً بمنطقة حلوان لؤلمن المركزي 

د األسـتاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فـً تنفـٌذ قـرار الس بؤنه كان مـن بٌن القُوَّ

الُمسـتشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان ذلك من ، رابعة العدو

ِخبلل تواجدها بالقُرب من مدرسة عبد العزٌز جاوٌش للسٌطرة علٌها 

ة للُمعتصمٌن إلجبلء ُمحٌط ،  ٌَّ وحال إصدار التحذٌرات الصوت

اًال  ٌَّ ٌَّة بكثافة ، اإلعتصام ِسلم تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة نار

ات  عة الُشرطة التً كان ٌستقِلَّها ، صْوب القُوَّ فَهمَّ بالُنزول من ُمَدرَّ

ي للُمعتصمٌن ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ولحجب الُرإٌة عن  للتصدِّ

ات  العناصر الُمَسلَّحة من المعتصمٌن التً قامت بالتصوٌب على قُوَّ
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، وفور نزوله منها أُصٌب بطلق ناري خرطوش بالَرَقبة ، الُشرطة 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته عل  ، ى عاتِق المعتصمٌن ـوألقى بالمسبول

ات الُشرطةـِذكر مـالفً الـصد سـَزى قـوعَ  ة قَِبل قُوَّ ٌَّ  ن األسلحة النار

د األستاذ الُمستشار النابب العام  ٌِّ .                                                                   للحٌلولة دون تنفٌذ قرار الس

د      ضابِط ُشرطة بقِطاع  / كما شهد  ٌِّ حاتم عبد هللا علً الس

 أحمد البلكً بمنطقة حلوان لؤلمن المركزي الشهٌد

ات الُمشـبؤنه كان م   تاذـد األسـِّ رار السًـي تنفٌذ قـة ؾـاركـن بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ وكان ذلك من ، رابعة العدو

وحال ، ِخبلل تواجدها بشارع عبد العزٌز جاوٌش أمام دار األٌتام 

عة الُشرطة التً كان ٌستقِلَّها حدث له إلتواء بقدمه  ُنزوله من ُمَدرَّ

مما نجم عنه ُحدوث إصابته بقطع بالُرباط الصلٌبً ، فسقط أرضاًال 

ٌُسرى  ، فتم عمل ُرباط ضاِؼط وُركبة بمكان اإلصابة ، بقدمه ال

ة الُمسَندة إلٌه  لت فً ، وتحامل على نفسه حتى تمام الُمِهمَّ والتً تمثَّ

ن بشارع عبد العزٌز  ٌْ السٌطرة على دار األٌتام والمسِجد الكابن

اط ، جاوٌش  طرة علٌهما وتسلٌمهما إلى ُضبَّ ٌْ وأنه بالفِعل قام بالس

هما من األسلِحة  د من ُخلُوِّ وأضاؾ ، البحث الِجنابً لتفتٌشهما والتؤكُّ

أنه عن طرٌق ِجهاز البلسلكً إتصل علمه بمقاومة بعض الُمعتصمٌن 
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دة  ة ُمَتعدِّ ٌَّ ٌَّة بكثافة من أسلِحة ناِر ات الُشرطة بإطبلق األعٌِرة النار لقُوَّ

ات الُشرطة ببواِعث الؽاز والخرطوش ، قَِبلهم  ت لهم قُوَّ فتصدَّ

ٌَّة  ات ، المطاط ة قَِبل قُوَّ ٌَّ وَعَزى قصد سالفً الِذكر من األسلحة النار

د األستاذ الُمستشار النابب  ٌِّ الُشرطة للحٌلولة دون تنفٌذ قرار الس

. العام

  ةـرطـٌد شُ ـ عق     د العزٌز ـٌِّد عبـد السـالم أحمــإس/ كمــا شهد

 بقِطاع الشهٌد محمد ناجً الشماشٌرجً لؤلمن المركزي

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها من ِخبلل تواجدها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ رابعة العدو

ارات ُمَكبِّرات ، بتقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس بطرٌق النصر  ٌَّ وقامت س

اًال  ٌَّ كما ، الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن  ٌَّ شرعت اللوادر فً إزاحة السواتِر الخرسان

ات ، بنهر الطرٌق  إال أن الُمعتصمٌن قاموا برشقه ومن برفقته من قُوَّ

كما تناهى إلى ، الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات لمولوتوؾ والشمارٌخ 

ٌَّة  من ناحٌة ُمحٌط " آلً وخرطوش " سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

ى لهم ومن بِرفقته ببواِعث الؽاز ، اإلعتصام  وحٌنبٍذ حدثت ، فتصدَّ

وتم إسعافه على ، إصابته بطلق ناري خرطوش بالصدر والرقبة 
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وبعد فترة أبلؽه بعض األهالً بتواُجد بعض الُمسلَّحٌن بمحطة ، الفور

فتوجه ، وقود موبٌل بتقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس مع طرٌق النصر 

ى لهم ببواِعث الؽاز ، َصْوب مكان تواجدهم  حٌنبٍذ أبصر أحد ، وتصدَّ

ٌُصٌح بِعبارة  باًال نحوه عٌار ناري " هللا أكبر " الُمعتصمٌن  ُمصوِّ

، وأطلق ذلك العٌار الذي أحدث إصابته بِذراعه األٌسر ، خرطوش 

ارة اإلسعاؾ  ٌَّ وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى ، فعاد ثانٌة إلى س

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

وَعَزى قصد ، على عاتِق أحد الُمعتصمٌن من داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ة قَِبلهم  ٌَّ ات الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام  ٌِّ للحٌلولة دون نفٌذ تنفٌذ قرار الس

 .وقتلهم

                                               ٌبـ    نق    اديـو شــبد الَؽفَّار أبـمد عـام محـُحس/ كــما شــهـد

ة لؤلمن المركزي  ة باإلدارة العامَّ ٌَّ  ُشرطة بقِطاع الخدمات األمن

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ضٌن علٌها من ِخبلل تواجدها  ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها والُمَحرِّ رابعة العدو

ات ، بتقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس بطرٌق النصر  وحال وصول القُوَّ

ات  بالقُرب من ُمحٌط اإلعتصام قام العدٌد من الُمعتصمٌن برشق القُوَّ
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ٌَّة ، بُزجاجات المولوتوؾ  آلً " كما قاموا بإطبلق األعٌِرة الناِر

بكثافة من خلؾ المتارٌس التً أقامها الُمعتصمٌن بنهر " وخرطوش 

ٌَّة وبعض المبانً الُمجاِورة له  الطرٌق ومن أعلى مسِجد رابعة العدو

ات  ات ببواِعث الؽاز ، َصْوب القُوَّ ت لهم القُوَّ وحٌنبٍذ حدثت ، فتصدِّ

ٌُسرى  وتم ، إصابته بطلق ناري خرطوش بالصدر والوجه والقدم ال

وألقى ، نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد الُمعتصمٌن من داِخل  بالَمسبول

ات ، ُمحٌط اإلعتصام  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د  ٌِّ ة قَِبلهم للحٌلولة دون تنفٌذ قرار الس ٌَّ الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر

.                                                                 األستاذ الُمستشار النابب العام 

ل ُشرطة /كما شهد  محمد عادل عبد المجٌد محمود    ُمبلِزم أوَّ

اسة لؤلمن المركزي   بقِطاع الدرَّ

ات الُمسـبؤنه كان م  رارــي تنفٌذ قــ ؾكـةارـها الُمشـَند إلًـن بٌن القُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان  ٌِّ الس

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها من ِخبلل تواجدها بتقاُطع شاِرع  رابعة العدو

وحال قٌام  ،عبَّاس العقَّاد مع طرٌق النصر صوب ُعمق اإلعتصام 

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ س

اًال  ٌَّ ات ، ِسلِم قام عدد من الُمعتصمٌن برشقه ومن بِرفقته من قُوَّ
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كما قاموا بإطبلق األعٌِرة ، الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ 

ٌَّة  ات بكثافة " آلً وخرطوش " الناِر ات ، َصْوب القُوَّ فقامت القُوَّ

ي لهم ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم  وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ، بالتصدِّ

ٌُسرى والكوع األٌمن  وتم نقله ، ناري خرطوش بالجبهة واألُُذن ال

ٌَّة ، على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد الُمعتصمٌن الَمسلَّحٌن بداِخل 

ٌَّة ، ُمحٌط اإلعتصام  وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من إطبلق اإلعٌرة الناِر

 .قَِبله لقتله 

ٌُسـرام/ كمـا شـهد                                                                          ٌبـ  نق    طلب     ــد المـمد عبـري محــي 

 ُشرطة بقِطاع الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي 

د  ٌِّ ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

األستاذ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة 

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران من ناحٌة  العدو

ارات  ،شاِرع صبلح سالِم صوب ُعمق اإلعتصام  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ ، ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ٌَّة أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ، وكذا إزاحة الحواِجز الخرسان

أبصر إحتشاد بعض الُمعتصمٌن خلؾ تلك الحواِجز وقاموا برشق 

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  ارات وقُوَّ ٌَّ اللواِدر وس
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ٌَّة بكثافة ،  والشمارٌخ  كما تناَهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

ات  ي لهم ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ، َصْوب القُوَّ ات بالتصدِّ فقامت القُوَّ

ولحجب الُرإٌة عن العناصر الُمَسلَّحة من المعتصمٌن حال قٌامهم 

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري ، بالتصوٌب على قُوَّ

خرطوش بالجانِب األٌمن والبطن والظهر والِذراع األٌسر والَفْخذ 

، وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه ، األٌسر 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد الُمعتصمٌن  وألقى بالَمسبول

وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من ، الَمسلَّحٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ة قَِبله لقتله  ٌَّ وأضاؾ أن ُمقاومة الُمعتصمٌن ، إطبلق اإلعٌرة الناِر

ات الُشرطة حال َفض إلعتصام كانت عنٌفة وُمسلَّحة آٌة ذلك أن  لقُوَّ

ات من إحكام  نت القُوَّ ة الَفض إستؽرقت وقت طوٌل حتى تمكَّ ٌَّ عمل

اًال على ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ .                                                                      السٌطرة أمن

ٌِّد الصافً محمد     ضابِط ُشرطة / كما شهد  إسبلم عبد الس

 أحمد عبد اللطٌؾ بمنطقة حلوان لؤلمن المركزي  بقِطاع الشهٌد

د  ٌِّ ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

األستاذ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة 

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها من ِخبلل تواجدها بتقاُطع شارع الطٌران مع  العدو

ارات  ،شاِرع ِخْضر التونً صوب ُعمق اإلعتصام  ٌَّ وحال قٌام س
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اًال  ٌَّ ، ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ٌَّة أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ، وكذا إزاحة الحواِجز الخرسان

أبصر إحتشاد بعض الُمعتصمٌن خلؾ تلك الحواِجز وقاموا برشق 

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ والشمارٌخ  ،  اللواِدر وقُوَّ

ٌَّة  ٌَّة بكثافة بإستِخدام أسلِحة ناِر بنادق " كما قاموا بإطبلق أعٌرة نار

ات " فِرد خرطوش ، آلً وخرطوش  ات ، َصْوب القُوَّ فقامت القُوَّ

ي لهم ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ولحجب الُرإٌة عن العناصر  بالتصدِّ

ات الُشرطة  ، الُمَسلَّحة من المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على قُوَّ

ٌُسرى  ، وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري بالَفْخذ األٌسر والساق ال

ة العسكري ثم إلى  وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى كوبري القُبَّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

وَعَزى قصد ، إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ة قَِبلهم  ٌَّ ات الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام  ٌِّ للحٌلولة دون نفٌذ تنفٌذ قرار الس

.                                                                      وقتلهم 

تامر جبلل عبد الراِزق       ضابِط ُشرطة بقِطاع / كما شهد 

 ناصر لؤلمن المركزي 

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس دـبؤنه كان من بٌن القُوَّ ٌِّ 
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األستاذ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة 

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران صوب  العدو

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة  ،ُعمق اإلعتصام  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ وكذا إزاحة الحواِجز ، الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ٌَّة أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  أبصر إحتشاد بعض ، الخرسان

ات الُشرطة  الُمعتصمٌن خلؾ تلك الحواِجز وقاموا برشق اللواِدر وقُوَّ

ٌَّة ،  بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  كما قاموا بإطبلق أعٌرة نار

ٌَّة  ات " فِرد خرطوش " بكثافة بإستِخدام أسلِحة ناِر كما ، َصْوب القُوَّ

ن البعض منهم عقاراًال تحت اإلنشاء بتقاُطع شاِرع الطٌران مع  َتَحصَّ

ات ، شاِرع سٌبوٌه المصري   ي على القُوَّ وقاموا بمواالة التعدَّ

ٌَّة  " برشقها بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ وإطبلق اإلعٌِرة الناِر

ي ، من داِخل ذلِك العقار " الحً والخرطوش  ات بالتصدِّ فقامت القُوَّ

لهم ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ولحجب الُرإٌة عن العناصر الُمَسلَّحة من 

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ ، المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على قُوَّ

ٌُمنى بحجٍر ُملَقى من داِخل ذلك العقار  وتم ، حدثت إصابته بقدمه ال

وألقى ، نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن بداِخل العقار  بالَمسبول

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، سالِؾ الِذكر الكابن بُمحٌط اإلعتصام 



449 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ة قَِبلهم للحٌلولة دون  ٌَّ ات الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام وقتلهم  ٌِّ  .نفٌذ تنفٌذ قرار الس

ثمان ٌحًـمح/ كمـا شـهد                                                                        رطةـابِط شُ ـ     ض رج ـى أبو الؾـمد عًال

ٌق لؤلمن المركزي   بقِطاع أبو بكر الصدِّ

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة  ٌَّ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً ، وضبط ُمرَتِكبٌها  وكان من بٌن القُوَّ

التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران بجوار ُمستشفى التؤمٌن 

ً صوب ُعمق اإلعتصام  ارات ُمَكبِّرات الصوت  ،الِصحَّ ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ وكذا إزاحة ، بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ٌَّة أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ه و، الحواِجز الخرسان حال ُدُنوِّ

أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن ، من ُمحٌط اإلعتصام ومن بِرفقته 

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  كما ،  برشق اللواِدر وقُوَّ

ٌَّة بكثافة  من خلؾ " آلً وخرطوش " قاموا بإطبلق أعٌرة نار

ات  ٌَّة َصْوب القُوَّ ي لهم ، الحواِجز الخرسان ات بالتصدِّ فقامت القُوَّ

لت فً ، وحٌنبٍذ حدثت إصابته ، ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم  والتً َتَمثَّ

ٌُمنى إثر إرتطام أحد األحجار بها  د ال ٌَ ُملقى من ناحٌة – َكْسر بال

وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة ، - ُمحٌط اإلعتصام 
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ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق ، لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

أحد الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ات الُشرطة وإطبلق ،  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ  ٌِّ ة قَِبلهم للحٌلولة دون نفٌذ تنفٌذ قرار الس ٌَّ اإلعٌرة الناِر

.                                                                        الُمستشار النابب العام وقتلهم 

انً     ضابِط   /كما شهد  خالد محمد سامً عبد الرإوؾ الَبنَّ

ُشرطة بِرباسة منطقة القاِهرة لؤلمن المركزي سابِقاًال وقابد قِطاع 

 أحمد شوقً لؤلمن المركزي 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة  ٌَّ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً ، وضبط ُمرَتِكبٌها  وكان من بٌن القُوَّ

التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بتقاُطع طرٌق النصر مع شاِرع ٌوِسؾ 

ه ومن بِرفقته و، عبَّاس صوب ُعمق اإلعتصام  من ُمحٌط حال ُدُنوِّ

ٌَّة بكثافة ، اإلعتصام  أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإطبلق أعٌرة نار

ات من أعلى أسُطح بعض العقارات " آلً وخرطوش "  َصْوب القُوَّ

ي لهم ببواِعث ، القرٌبة من ُمحٌط اإلعتصام  ات بالتصدِّ فقامت القُوَّ

لت فً طلق ناري ، وحٌنبٍذ حدثت إصابته ، الؽاز لتفرٌقهم  والتً َتَمثَّ

ٌُمنى  ٌُسرى وخلؾ األُُذن ال وتم ، خرطوش بالِذراع األٌمن والَقَدم ال
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وألقى ، نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد الُمعتصمٌن من  بالَمسبول

وَعَزى قصد ، جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ة قَِبلهم  ٌَّ ات الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام ٌِّ .                                                            للحٌلولة دون نفٌذ تنفٌذ قرار الس

محمود ٌوِسؾ إسماعٌل عبد الباقً        نقٌب / كما شهد

اسة ألمن المركزي   ُشرطة بقِطاع الدرَّ

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة  ٌَّ الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً ، وضبط ُمرَتِكبٌها  وكان من بٌن القُوَّ

ة للمرور  التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر أمام اإلدارة العامَّ

ه ومن بِرفقته و، صوب ُعمق اإلعتصام  من ُمحٌط اإلعتصام حال ُدُنوِّ

قام بعض الُمعتصمٌن برشقِه ومن بِرفقته الِحجارة وُزجاجات ، 

ات ، المولوتوؾ  ٌَّة بكثافة َصْوب القُوَّ ، كما قاموا بإطبلق أعٌرة نار

ي لهم ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم  ات بالتصدِّ وحٌنبٍذ حدثت ، فقامت القُوَّ

وتم نقله على الفور إلى ، إصابته بطلق ناري خرطوش بالجبهة 

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

وَعَزى ، إصابته على عاتِق أحد الُمعتصمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 
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ة  ٌَّ ات الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ الُمستشار النابب العام  ٌِّ .                                                                      قَِبلهم للحٌلولة دون  تنفٌذ قرار الس

ل  / كما شهد  محمود محمد جمال الدٌن خلٌل        ُمبلِزم أوَّ

ة قِطاع الشهٌد  ٌَّات الخاصَّ عمر عبد المنعم / ُشرطة بالعمل

اسة  بالدرَّ

ات الُمشاركة ؾ  تاذــد األسـِّ يـرار الســي تنفٌذ قـبؤنه كان من بٌن القُوَّ

ة ٌَّ  الُمستشار النابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً ، وضبط ُمرَتِكبٌها  وكان من بٌن القُوَّ

التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر لتؤمٌن خروج الُمعتصمٌن 

ه ومن بِرفقته و، حال ُمؽادرتهم لُمحٌط اإلعتصام  من ُمحٌط حال ُدُنوِّ

، قام بعض الُمعتصمٌن برشقِه ومن بِرفقته الِحجارة ، اإلعتصام 

ي لهم ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم  ات بالتصدِّ وحٌنبٍذ حدثت ، فقامت القُوَّ

َسر بحجٍر  ٌْ َمن واأل ٌْ ه األ ٌْ ُملَقى من داِخل ُمحٌط – إصابته بِذراع

وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة ، -  اإلعتصام 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد ، إسعافه  وألقى بالَمسبول

وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ، الُمعتصمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

د األستاذ  ٌِّ ات الُشرطة للحٌلولة دون نفٌذ تنفٌذ قرار الس ُمقاومة قُوَّ

.                                                                           الُمستشار النابب العام 
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ل / كما شهد  محمود أحمد سعٌد محمود أحمد       ُمبلِزم أوَّ

أحمد عبد اللطٌؾ بمنطقة حلوان لؤلمن / ُشرطة بقِطاع الشهٌد 

 المركزي 

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشـاركة فـً تنفٌذ قرار السـ بؤنه كـان مـن بٌن الـقُوَّ

ة  ٌَّ الُمستشارالنابب العام بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً ، وضبط ُمرَتِكبٌها  وكان من بٌن القُوَّ

التنفٌذ من ِخبلل تواجدها بشاِرع الطٌران من ناحٌة شاِرع صبلح 

ه ومن بِرفقته و، سالِم َصْوب ُعْمق اإلعتصام  من ُمحٌط حال ُدُنوِّ

ٌَّة ، اإلعتصام  " قام بعض الُمعتصمٌن بإطبلق العدٌد من األعٌِرة الناِر

ات " آلً وخرطوش  ي لهم ، َصْوب القُوَّ ات بالتصدِّ فقامت القُوَّ

ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ولحجب الُرإٌة عن العناصر الُمَسلَّحة من 

ات الُشرطة  وحٌنبٍذ ، المعتصمٌن حال قٌامهم بالتصوٌب على قُوَّ

ٌُمنى  وتم نقله ، حدثت إصابته بعدد ثبلث طلقات خرطوش بقدمه ال

ٌَّة ، على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

، بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ات الُشرطة وإطبلق األعٌِرة  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

د األستاذ الُمستشار  ٌِّ ة قَِبلهم للحٌلولة دون نفٌذ تنفٌذ قرار الس ٌَّ الناِر

 .                                                                       النابب العام 
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اد محمد            رقٌب ُشرطة بمصلحة / كما شهد  إبراهٌم حدَّ

 الموانً بالدٌوان العام  أمن

ات التابِعة لمصلحة أمن الموانً  وأنه حال ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت  تواجده بمبنى المصلحة ٌَّ تناهى إلى سمعه س

كما أبصر ، حال قٌامها بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء محٌط اإلعتصام 

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر  ٌَّ قٌام اللواِدر بإزاحة الحواِجز الخرسان

وحٌنبٍذ إحتشد بعض الُمعتصمٌن بالقُرب من تِلك الحواِجز ، الطرٌق 

ٌَّة  وقاموا بإطبلق أعٌِرة " بناِدق آلً " حاملٌن بؤٌدٌهم أسلِحة ناِر

ات  ٌَّة آلً َصْوب القُوَّ كما قاموا برشقها بُزجاجات المولوتوؾ ، نار

ٌَّة  ات ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ، والنِبال الحدٌد كما ، فتصدت لهم القُوَّ

أبصر إعتبلء ما ٌقُرب من خمسة أشخاص لسطح مبنى اإلسكان 

الخارجً لطالبات جاِمعة األزهر الُمجاور لمبنى المصلحة سالِفة الِذكر 

وقاموا بإطبلق أعٌِرة " بناِدق خرطوش " حال كونهم حاملٌن 

ات  كما قاموا برشقها بُزجاجات المولوتوؾ من ، خرطوش َصْوب القُوَّ

ات الُشرطة الُمتواِجدة بالقُرب من مبنى  أعلى ذلك المبنى َصْوب قُوَّ

ة للمرور  ٌَّة من ، اإلدارة العامَّ كما تم إطبلق العدٌد من األعٌِرة الناِر

ٌَّة ومن داخل عقار تحت  أعلى مؤذنة وسطح مسِجد رابعة العدو

اإلنشاء بشاِرع الطٌران وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ناري خرطوش 
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ٌُمنى  وتم نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة ، بقدمه ال

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ومن بِرفقته من ، إسعافه  وألقى بالَمسبول

دٌن على عاتِق العناصر الُمسلَّحة من الُمعتصمٌن بداِخل ُمحٌط  الُمَجنَّ

.                                                                          اإلعتصام 

رمضان محمد حسٌن أبو هاِشم    ُمَجنَّد ُشرطة /  كما شهد

 بقِطاع الشهٌد ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي

ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة الع ةـبؤنه كان من بٌن القُوَّ ٌَّ   دو

وحال ، من ِخبلل تواجدها بشارع بن فضبلن صوب ُعمق اإلعتصام 

ارات ُمكبِّرات الصوت بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط  ٌَّ قٌام س

اًال  ٌَّ افات بإزاحة الحواجز التً أنشؤها ، اإلعتصام ِسلم ام الجرَّ ٌَّ وكذا ق

قام الُمعتصمٌن باإلحتشاد خلؾ تِلك ، الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق 

ات بالِحجارة  عات الُشرطة والقُوَّ الحواِجز وقاموا برشق اللواِدر ُمَدرَّ

ات ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ، وُزجاجات المولوتوؾ  ت لهم القُوَّ ، فتصدَّ

ٌَّة من ناحٌة المبانً  وحٌنبٍذ تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

القرٌبة من مدرسة عبد العزٌز جاوٌش دون وقوفه على مصدر تِلك 

ن من ، الطلقات  ٌْ وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش بالقدم

، وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه ، األمام 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد الُمعتصمٌن  وألقى بالَمسبول
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ة  ٌَّ وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة ، برابعة العدو

ات الُشرطة  قَِبلهم إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون نجاح قُوَّ

تها فً َفض إعتصامهم  .                                                                      فً ُمِهمَّ

ٌَّات / كما شهد  بٌشوي ناِصر ولٌم إسحق    ُمَجنَّد ُشرطة بالعمل

ة التابِعة لؤلمن المركزي   الخاصَّ

ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة الع ةـبؤنَّه كان من بٌن القُوَّ ٌَّ  دو

 الـوح ،ام ـق اإلعتصـوب ُعمـر صـمن ِخبلل تواجدها بطرٌق النص

عات الُشرطة تحت قٌادة العقٌد  / ُعَمر حلمً والنقٌب / قٌِادته أحد ُمَدرَّ

دٌن  هم بالقُْرب من ، محمد جودة وبِرفقته عدد ِستَّة ُمجنَّ وحال ُدُنوِّ

عة ، ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّة َصوب الُمَدرَّ فوجا بوابل من الطلقات النار

من قَِبل الُمعتصمٌن من داِخل ُمحً اإلعتصام ومن أعلى بعض المباِن 

ي لهم / فقام النقٌب ، القرٌبة منه  محمد جودة بُمحاولة التصدِّ

فقام بفتح باب ، ببواِعث الؽاز من داِخل الُمَدرعة إال أنه لم ٌستِطع 

عة حتى ٌتَسنَّى له اإلطبلق من خاِرجها  وحٌنبٍذ أصٌب بطلق ، الُمَدرَّ

ُعَمر حلمً بطلق / كما أصٌب العقٌد ، ناري أودى بحٌاته فً الحال 

ٌُمنى ، ناري بقدمه  ده ال ٌَ وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري آلً ب

ٌُسرى ، ، بفتحة دخول وُخروج  ده ال ٌَ وحال ، كما أُصٌب بطلق ناري ب

ك من مكانه لُسرعة إسعافِه أُصٌب بطلق ناري فً  ُمحاولته التحرُّ
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ٌُمنى وخرج الَمقذوؾ من األمام ففقد وعٌه  وتم ، وجهه من الناِحٌة ال

وأضاؾ أنه ، نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ة شهر حتى إستعاد وعٌه بالُمستشفى  وألقى ، َظلَّ فاقِداًال وعٌه لُمدَّ

اط على  ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ومن بِرفقته من السادة الُضبَّ بالَمسبول

 . عاتِق الُمعتصمٌن بداِخل ُمحٌط اإلعتصام 

 ة بإدارةـرطـنَّد شُ ـجَ ـمُ  اد    ــؾ جـي خلـ ِحرز ضاح/ كـما شـهد 

ة بقِطاع سبلمة عبد لرإوؾ لؤلمن ٌَّات الخاصَّ         المـركـزالعمل

ات الُمشاركة فً َفض إعتصام مٌدان رابعة  بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بشارع شاِرع الطٌران من ناِحٌة التؤمٌن  العدو

ً صوب ُعمق اإلعتصام  ارات ُمَكبِّرات  ،الِصحِّ ٌَّ وكان ُمستقِبلًال إحدى س

ن  ٌْ دٌن وضابط وحال وصولهم بالقُرب من ، الصوت وبرفقته سبع ُمَجنَّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن  ٌَّ ُمحٌط اإلعتصام قامت س

اًال  ٌَّ ارة و، بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم ٌَّ قام ومن بِرفقته بالنزول من س

وحٌنبٍذ أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن برشقه ومن ، ُمَكبِّرات الصوت 

كما أبصر قٌام ، برفقته بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ والشمارٌخ 

ٌَّة خرطوش قَِبلهم بإستِخدام  فَِرد " البعض منهم بتصوٌب أعٌِرة ناِر

ي لهم ، كانوا حاملٌن لها " خرطوش  ات الُشرطة بالتصدِّ فقامت قُوَّ

دٌن الذٌن كانوا ، ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم  وحال إصابة بعض الُمَجنَّ
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اط الذٌن كانوا بِرفقته بإستِخدام  بِرفقته بؤعٌِرة خرطوش قام أحد الُضبَّ

ٌَّة خرطوش قَِبل ُمطلقً تِلك األعٌِرة الخرطوش  ، ما بحوزته من ُبنُدق

ارة  ٌَّ وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ، وعاد ومن بِرفقته أدراجهم بالس

ٌُسرى والعنق  د ال ٌَ وتم نقله على الفور إلى ، ناري خرطوش بال

وألقى ، ُمستشفى الُشرطة بالحً السابِع بمدٌنة نصر لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق أحد  الُمعتصمٌن  بالَمسبول

وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من ، الُمسلَّحٌن داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ة قَِبلهم للحٌلولة دون  ٌَّ ات الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر ُمقاومة قُوَّ

                                                                     .َفض اإلعتصام وقتلهم

ُمَجنَّد ُشرطة بقِطاع ناصر لؤلمن  عاِصم ترجم زؼلول/كما شهد 

 المركزي 

ات الُمشاركة ؾـن بٌن القُ ـان مـبؤنه ك  عةـي َفض إعتصام مٌدان رابـوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بشارع شاِرع الطٌران من ناِحٌة التؤمٌن  العدو

ً صوب ُعمق اإلعتصام  ارات ُمَكبِّرات الصوت  ،الِصحِّ ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ وكذا إزاحة ، بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ٌَّ قام ومن ، الحواِجز الخرسان

ارة الُشرطة ٌَّ دٌن بالنزول من س  ودنوا بالقُرب بِرفقته من ضابِط وُمَجنَّ

وحٌنبٍذ أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن برشق ، من ُمحٌط اإلعتصام 
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ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  فقامت ، اللواِدر وقُوَّ

ي لهم ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم  ات الُشرطة بالتصدِّ وحٌنبٍذ تناهى ، قُوَّ

ٌَّة بكثافة دون وقوفه على مصدرها  إلى سمعه  َدِوْي إطبلق أعٌرة نار

وحٌنبٍذ حدثت إصابته بطلق ناري خرطوش باألصبعٌن الثالث ، 

ٌُسرى وكسر بُعْقلة األصبع الثالث والرابع  د ال ٌَ وتم نقله ، والرابع بال

مَّ إلى ُمستشفى الُشرطة  ً ثًال على الفور إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته ، بمدٌنة نصر لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

، على عاتِق أحد  الُمعتصمٌن الُمسلَّحٌن داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

ات الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة  وَعَزى قصد سالؾ الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

ة قَِبلهم للحٌلولة دون َفض اإلعتصام وقتلهم وإحداث إصابتهم  ٌَّ .                                                                        الناِر

عبد المولى شاِكر عبد المولى   ُمَجنَّد ُشرطة بقِطاع /كما شهد 

ٌق لؤلمن المركزي   أبو بكر الِصدِّ

ات الُمشاركة فً َفض إعتصام مٌدان رابعة  بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بشارع شاِرع الطٌران من ناِحٌة التؤمٌن  العدو

ً صوب ُعمق اإلعتصام  ارات ُمَكبِّرات الصوت  ،الِصحِّ ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ وكذا إزاحة ، بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ة التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ٌَّ قام ومن ، الحواِجز الخرسان

ارة الُشرطة ٌَّ دٌن بالنزول من س  ودنوا بالقُرب بِرفقته من ضابِط وُمَجنَّ
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وحٌنبٍذ أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن برشق ، من ُمحٌط اإلعتصام 

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  كما تناهى ،  اللواِدر وقُوَّ

ٌَّة بكثافة من خلؾ الحواِجز  إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌرة نار

ٌَّة ومن داخل عقار تحت اإلنشاء بتقاُطع شاِرع الطٌران مع  الخرسان

فتنبَّه علٌه من ، شاِرع سٌبوٌه المصري  دون وقوفه على مصدرها 

وحٌنبٍذ حدثت ، الضابط المسبول عنه بالُرقود على الفور فإمتثل 

ٌُمنى وِذراِعه األٌسر  وتم ، إصابته بطلق ناري خرطوش بالعٌن ال

وألقى ، نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن الُمسلَّحٌن  بالَمسبول

ات ، داِخل ُمحٌط اإلعتصام  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

ة قَِبلهم لقتلهم ٌَّ  .الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر

 ةـرطـالم      رقٌب شُ ـٌن عبد السـٌاسٌن ُعلوي ٌاس/ كما شهد 

ة بالقاِهرة قِطاع الَشرق   ٌَّ ة للِحماٌة المدن باإلدارة العامَّ

ة الُمسَند إلٌها ُمرافقة قُواَّت  ٌَّ ات الِحماٌة المدن بؤنه كان من بٌن قُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  الُشرطة القابمة على فض إعتصام رابعة العدو

بطرٌق النصر أمام المركز التِجاري طٌبة مول صوب ُعمق اإلعتصام 

ة نٌران ٌتم إندالعها بمسرح األحداث أثناء ،  وذلك للسٌطرة على َثمَّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن ، الفض  ٌَّ وحال قٌام س
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اًال  ٌَّ ٌَّة ، بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم وكذا إزاحة الحواِجز الخرسان

تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق ، أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق 

ٌَّة بكثافة دون وقوفه على مصدرها  كما أبصر قٌام بعض ، أعٌرة نار

ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات  الُمعتصمٌن برشق اللواِدر وقُوَّ

كما قام البعض اآلخر بإضرام النٌران ببعض ، المولوتوؾ والنِبال 

ارات وجراِكن الوقود خلؾ تِلك الحواِجز  ٌَّ للحٌلولة دون ، إطارات الس

تها فً َفْض  ات الُشرطة صوب ُعْمق اإلعتصام إلفشال ُمِهمَّ م قُوَّ َتَقدُّ

ي لهم ببواِعث الؽاز ، اإلعتصام  ات الُشرطة بالتصدِّ فقامت قُوَّ

ٌَّة صوب ، لتفرٌقهم  ات الِحماٌة المدن ه ِرفقة ُزمبلبه من قُوَّ كما توجَّ

وحٌنبٍذ أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإطبلق ، النٌران إلخماِدها 

ٌَّة  بكثافة حال إعتبلبهم لمؤَذنة "  الحً والخرطوش " األعٌرة الناِر

ٌَّة ومن خبلل بعض الفتحات بنوافِذ بعض  وسطح مسِجد رابعة العدو

كما أبصر فرد خرطوش ، المبانً الكابنة بالقُرب من ُمحٌط المسِجد 

وبعض الطلقات داخل أحد البطاطٌن بِخٌام الُمعتصمٌن وتم الَتَحفُّظ 

ات الُشرطة  كما أبصر أحد األكشاك ُمتواِجد بالقُرب ، علٌه بمعرفة قُوَّ

ة للمرور ُمشَتِعل بالنٌران  وتم تكلٌفه ومن بِرفقته ، من اإلدارة العامَّ

خشٌة إمتداد ألِسنة ، بُسرعة السٌطرة على النٌران بذلك الُكْشك 

ة للمرور فإمتثل  وحٌنبٍذ أُصٌب بطلق ناري ، النٌران إلى اإلدارة العامَّ

ٌُسرى بالقُرب من الَكتِْؾ األٌسر وتم ، بالِذراع األٌسر من الناِحٌة ال
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وألقى ، نقله على الفور إلى ُمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن الُمسلَّحٌن  بالَمسبول

ات ، داِخل ُمحٌط اإلعتصام  وَعَزى قصد سالفً الِذكر من ُمقاومة قُوَّ

ة قَِبلهم للحٌلولة دون َفض اإلعتصام  ٌَّ الُشرطة وإطبلق اإلعٌرة الناِر

.                                                                              وقتلهم

ربٌع محمد إبراهٌم    ُمَجنَّد ُشرطة بقِطاع اللواء / كما شهد 

ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي  

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو بؤنه كان من بٌن القُوَّ

وحال ، من ِخبلل تواجدها بشارع بن فضبلن صوب ُعمق اإلعتصام 

ارات ُمكبِّرات الصوت بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط  ٌَّ قٌام س

اًال  ٌَّ افات بإزاحة الحواجز التً أنشؤها ، اإلعتصام ِسلم ام الجرَّ ٌَّ وكذا ق

قام الُمعتصمٌن باإلحتشار خلؾ تِلك ، الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق 

ات بالِحجارة  عات الُشرطة والقُوَّ الحواِجز وقاموا برشق اللواِدر ُمَدرَّ

والتً نجم عنها إنِدالع النٌران بؤحد جوانِب ، وُزجاجات المولوتوؾ 

دٌن من  ن ُزَمبلبه الُمَجنَّ رعة الُشرطة التً كان ٌستقِلَّها وتمكَّ ُمدَّ

ات ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ، السٌطرة على النٌران  ت لهم القُوَّ ، فتصدَّ

ٌَّة من ناحٌة مدرسة  وحٌنبٍذ تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

دٌن وسقوطه ، عبد العزٌز جاوٌش  وأبصر إصابة أحد ُزمبلبه الُمَجنَّ
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عة الُشرطة التً كان ٌستقِلَّها  فنزل منها ، أرضاًال بالقُرب من ُمَدرَّ

وحال شروعه فً حمله أُصٌب بطلق ناري خرطوش ، لَنجدة زمٌله 

، فَسَقط أرضاًال – بعٌِار ناِري من داِخل ُمحٌط اإلعتصام – بالظهر 

وألقى ، وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشؤن ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة  بالَمسبول

ة  ٌَّ وَعَزى قصد سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم ، العدو

   .إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم

إبراهٌم رمضان إبراهٌم رمضان   ُمَجنَّد بمصلحة / كما شهد 

 بالدٌوان العام  أمن الموانً

ات التابِعة لمصلحة أمن الموانً  وأنه حال ، بؤنه كان من بٌن القُوَّ

دٌن التابِعٌن  تواجده بمبنى المصلحة ِرفقة بعض ُزمبلبه الُمجنَّ

لمصلحة أمن الموانً تم التنبٌه علٌهم بالتواُجد بقاعة اإلجتماعات 

ٌَّة حال  بالمصلحة حتى ٌكونوا بمؤمن من َمْرَمى إطبلق اإلعٌرة النار

وأضاؾ أنه ِخبلل أحداث الَفض أبصر أحد ، أحداث فض اإلعتصام 

س خلؾ السواتِر الكابنة بشاِرع أنور – ُمْلتِح – الُمعتصمٌن  ٌتمترَّ

ٌَّة منها َصْوب إحدى  ًَّ وٌقوم بإطبلق أعٌرة ناِر ة آل ٌَّ الُمفتً حاِمبلًال ُبْنَدق

عات الُشرطة بذات الشاِرع  وأضاؾ بؤنه تم التبٌه علٌهم ، ُمَدرَّ

د وكٌل المصلحة لشبون   ٌِّ بالتواُجد بالُطرقة الكابنة أمام مكتب الس
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وحٌنبٍذ تناهى إلى سمعه ، األفراد بالطابِق الخاِمس بمبنى المصلحة 

ٌَّة بكثافة  وإخترقت نافِذة المصلحة بعض ، َدِوْي إطبلق أعٌرة ناِر

الطلقات إلى داِخل الُطرقة القابِعٌن بها والتً إرتطمت بحوابِط الطرقة 

ٌُمنى - وأحدثت إصابته  ة ال ٌَ وكذا إصابة - بطلق ناري خرطوش باإلْل

دٌن الُمرافقٌن له  وأضاؾ أن تِلك األعٌِرة تم إطبلقها من ، بعض الُمَجنَّ

ٌَّة أو من أعلى مركز رابعة الِطبًِّ  أعلى سطح مسِجد رابعة العدو

لكونه ذات اإلرتِفاع الُموازي للنافِذة التً عبرت من ِخبللها الطلقات 

ة التً أحدثت إصابته ومن بِرفقته  ٌَّ وَعَزى قصد سالفً الِذكر ، الناِر

ٌَّة بكثافة صوب مصلحة أمن الموانً لقتلهم     .من إطبلق اإلعٌرة الناِر

محمد عبد الحكٌم أحمد صقر     سابِق و سابِقاًال / كما شهد 

اسة لؤلمن المركزي  ُمَجنَّد ُشرطة بقِطاع  الدرَّ

ٌَّة من  ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو أنه كان من بٌن القُوَّ

وحال قٌام ، ِخبلل تواجدها بطرٌق النصر َصْوب ُعْمق اإلعتصام 

ارات ُمكبِّرات الصوت بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ س

اًال  ٌَّ افات بإزاحة الحواجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن ، ِسلم ام الجرَّ ٌَّ وكذا ق

قام الُمعتصمٌن باإلحتشاد خلؾ تِلك الحواِجز وقاموا ، بنهر الطرٌق 

ات بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ الُمشتِعلة  ، برشق اللواِدر والقُوَّ

ي لهم ببواِعث الؽاز  ات بالَتَصدِّ إذ إقتصر – فقام من برفقته من القُوَّ
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عة الَفض  و حٌنبٍذ تناهى إلى سمعه ، - الدور الُمسَند إلٌه قٌادة ُمَدرَّ

ٌَّة بكثافة  اآللً و الخرطوش " َدِوْي إطبلق العدٌد من األعٌِرة الناِر

دٌن ، " اط والُمَجنَّ و أبصر إصابة العدٌد ممن كانوا بِرفقته من الُضبَّ

ٌَّة و خرطوش  و من َثم تم التصدي لمصاِدر ، إثر إصابتهم بؤعٌِرة ناِر

ات " اآللً و الخرطوش " إطبلق النٌران بذات األسلِحة  ، لِحماٌة القُوَّ

ٌُمنى  د ال ٌَ وعلى الفور َتم َنقله ، وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ناري بال

ٌَّة بشؤن ، إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ٌَّة  وَعَزى قصد ، ُحدوث إصابته على عاتِق الُمعتصمٌن برابعة العدو

سالفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبلهم إلى قتلهم وإحداث 

.   إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم 

رمضان محمد حسٌن أبو هاِشم    ُمَجنَّد ُشرطة / كما شهد 

 بقِطاع الشهٌد ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي 

ة  ٌَّ ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو أنه كان من بٌن القُوَّ

من ِخبلل تواجدها بشاِرع بن فضبلن بالقُرب من مدرسة عبد العزٌز 

ارات ُمكبِّرات الصوت ، جاوٌش َصْوب ُعْمق اإلعتصام  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ ام ، بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم ٌَّ وكذا ق

افات بإزاحة الحواجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ، الجرَّ

س خلؾ الحواِجز وقاموا برشق اللواِدر و  قام الُمعتصمٌن بالَتمَترُّ
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ات بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ الُمشتِعلة  عات الُشرطة والقُوَّ ُمَدرَّ

ي لهم ببواِعث الؽاز ،  ات بالَتَصدِّ و حٌنبٍذ ، فقام من برفقته من القُوَّ

ٌَّة بكثافة من  تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق العدٌد من األعٌِرة الناِر

وأبصر إصابة ثبلثة ، أعلى المبانً بمدرسة عبد العزٌز جاوٌش 

ٌَّة و خرطوش  دٌن بؤعٌِرة ناِر ن كانوا بِرفقته من الُمجنَّ وحٌنبٍذ ، ِممَّ

ٌُمـوش بقـاري خرطـق نـابته بطلـَحَدثت إص ه ال ٌْ ٌُسـدم  ، رى ـى و ال

 ىـوألق، وعلى الفور َتم َنقله إلى َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه 

ٌَّة بشـبالَمس  ة ـى عاتِق الُمعتصمٌن برابعـابته علـدوث إصـأن حُ ـبول

 الفً الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌةـد ســَزى قصــوعَ ، ة ـعدويَّ ـال

.                                                                                                                                 داث إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم ـهم وإحـى قتلـقَِبلهم إل

ٌِّد أحمد ُمنتِصر      ضابِط ُشرطة / كما شهد  د الس ٌِّ ِهشام الس

ة قِطاع الِمحَور لؤلمن المركزي  ٌَّات الخاصَّ ة للعمل    باإلدارة العامَّ

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران من  رابعة العدو

ٌَّة  ً صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو ، ناحٌة التؤمٌن الِصحِّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ فوجبوا بإحتشاد الُمعتصمٌن خلؾ سواترهم التً ، اإلعتصام ِسلِم
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دوها بنهر الطرٌق  ٌَّ ات بالِحجارة والشمارٌخ ، ش وقاموا برشق القُوَّ

كما أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإطبلق ، وُزجاجات المولوتوؾ 

ٌَّة  ًْ "األعٌِرة النار ، صوبه ومن بِرفقته بكثافة " خرطوش ، آلً ، ح

ات القابِمة على الَفض  بقصد قتل وإحداث إصابة أكبر عدد من القُوَّ

ة وَفض إعتصامهم  األمر الذي ، للحٌلولة دون تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ

ات الُشرطة إثر إصابتهم بِتِلك  نجم عنه ُسقوط عدد كبٌر من قُوَّ

ٌَّة  فقته وسط الِخٌام داِخل ُمحٌط ، األعٌِرة الناِر وحال مروره ومن برًال

ات تناهى إلى سمعه َدِوْي إنفِجار شدٌد  األمر ، اإلعتصام لتؤمٌن القُوَّ

فقاموا بؤخذ ، الذي نجم عنه دففهم بعٌداًال بالهواء وسقوطهم أرضاًال 

، سواترهم إثر توالً إنفِجار أسطوانات الؽاز داِخل الِخٌام عقِب ذلك 

ته  وألقى ، وحٌنبٍذ إكتشؾ فقد ُمشتمبلت ِجهاز البلسلكً خاصَّ

ٌَّة بشؤن فقد تِلك األدوات على عاتِق الُمعتصمٌن .                                                                  بالمسبول

رامً عاِطؾ حاِمد إبراهٌم        ضابِط ُشرطة / كما شهد 

ة قِطاع الِمحَور لؤلمن  ٌَّات الخاصَّ ة للعمل بقِطاع باإلدارة العامَّ

المركزي  

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران  رابعة العدو
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اب صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة  بالقُرب من مسِجد نوري َخطَّ

ة  ٌَّ ات الُمشاِركة فً التنفٌذ ، العدو ة للقُوَّ ٌَّ ، حٌث كان بالُخطوط الخلفِ

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ قام الُمعتصمٌن باإلحتِشاد خلؾ سواترهم التً ، اإلعتصام ِسلِم

دوها بنهر الطرٌق  ٌَّ ات بالِحجارة والشمارٌخ ، ش وقاموا برشق القُوَّ

ٌَّة ، وُزجاجات المولوتوؾ  ًْ " كما قاموا بإطبلق األعٌِرة النار ، ح

ات " خرطوش ، آلً  بقصد قتل وإحداث إصابة أكبر عدد من القُوَّ

ات ، القابِمة على الَفض للحٌلولة دون َفض إعتصامهم  فقامت القُوَّ

كما قام الُمعتصمٌن ، بالَتَصدي للُمعتصمٌن ببواِعث الؽاز بكثافة 

ارات داِخل ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ تهم والس بإضرام النٌران بالِخٌام خاصَّ

األمر الذي نجم ، للحد من تؤثٌر رابِحة الؽاز الُمسٌل الدموع علٌهم 

عنه تصاُعد أدِخنة كثٌفة بالمكان إمتد تؤثٌرها إلى حٌث مكان تمرُكزه 

ٌَّة ،  – ومن َثمَّ َشَعر بالَؽثٌان وعدم قُدرته على الَتَنفُّس بصورة طبٌع

دٌن بحمله – إثر ُمعاناته من حساِسٌة على الصدر  فقام بعض الُمَجنَّ

ارات اإلسعاؾ إلى ُمستشفى التؤمٌن  ٌَّ ونقله على الفْور بإحدى س

ً لُسرعة إسعافه  وحال عودته إلى ، وتم إتِّخاذ البلِزم بشؤنه ، الِصحِّ

القِطاع إكتشؾ حقٌبة صؽٌرة كانت بحوزته بها بعض الُعَهد الُمَسلَّمة 

ات بالقِطاع سالِؾ الِذكر  ٌَّ لت فً كامٌرة ، إلٌه من قِسم العمل والتً َتَمثَّ

ٌَّة و1وعدد ، تصوٌر فوتوؼرافً  ار اعة و3 بطَّ  1 إلاير و1 سمَّ



469 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ر ، وما بها من ُعهدة " تِترا " َمشَبك خاص بِجهاز الِسلكً  وقرَّ

. بإنتفاء ِعلمه بشؤن المسبول عن فقد الحقٌبة آنِفة البٌان 

                                                                       طاعـِ رطة بقـابِط شُ ـعٌد رضوان  ضـام نبٌل سـُحس/ كمــا شــهد 

 محمد ناجً الشماشٌرجً لؤلمن المركزي 

ات الُمشاركة ؾ د األســي تنفٌذ قرار السـبؤنه كان من بٌن القُوَّ  تاذـــٌِّ

 دانـط مًـرَتَكبة بمحًـالُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم المُ 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع أنور الُمفتً  رابعة العدو

ٌَّة  ارات ، صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ ، ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ة بالموطنٌن  ارات الخاصَّ ٌَّ قام الُمعتصمٌن بإضرام النٌران بالس

ات َصْوب ُعمق اإلعتصام  م القُوَّ كما تناهى إلى ، للحٌلولة دون َتَقدُّ

ٌَّة من أعلى مبنى بجوار المركز التِجاري  سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

ات القابِمة على الَفض ، طٌبة مول  بقصد قتل أكبر عدد من القُوَّ

ات حتى ٌتسنى للمطلوب ضبطهم الهرب  م القُوَّ وللحٌلولة دوت َتَقدُّ

ة المتَّصلة بشاِرع أنور الُمفتً  ٌَّ األمر الذي نجم ، عبر الشواِرع الجانِبِ

ات القابِمة على الَفض  وحٌنبٍذ حدثت ، عنه سقوط عدد من القُوَّ

ل أحمد ماِهر  قابِد مٌكروباص الَفض الذي كان – إصابت الُمبلِزم أوَّ

فقام بالنزول من المٌكروباص وقام بمساعدته فً الوصول – ٌستقِلَّه 
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ٌَّة لُسرعة إسعافه  ، وحال اإلخطار بشؤن الواقعة ، إلى الُخطوط الخلف

حٌنبٍذ إكتشؾ فقده لِجهاز البلسلكً ُعهدته بُمشتمبلته آنِفة البٌان 

 بببلؼه 

  ةـعامَّ ـرطة باإلدارة الـابِط شُ ـتاِمر أحمد فتحً      ض/ كما شهد 

ة قِطاع الشهٌد ك ٌَّات الخاصَّ  زيــركـن المـه لؤلمـم وجًـريــللعمل

 بكتٌبة الدعم

ات َفض الَشَؽب  ة بتؤمٌن قُوَّ ٌَّة خاصَّ بؤنه كان ُمشِرؾ مجموعات قِتال

ة  ٌَّ وأنه كان من ، الُمَكلَّفة بالُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

د األستاذ الُمستشار النابب  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بٌن القُوَّ

ٌَّة وضبط  العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان رابعة العدو

ُمرَتكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع أنور الُمفتً صوب ُمحٌط 

ة  ٌَّ ات بشاِرع أنور ، اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو م القُوَّ وحال َتَقدُّ

ة بنهر الطرٌق  ارات الخاصَّ ٌَّ الُمفتً أبصر قٌام الُمعتصمٌن بوضع الس

م القُّوات بذلِك الطرٌق  وما أن ، وإضرام النٌران بها للحٌلولة دون َتَقدُّ

ات المبنى الُمجاِور للمركز التِجاري طٌبة مول فوجا  تجاوزت القُوَّ

ٌَّة من َفْوق ذلِك المبنى  ات بإستهدافهم بؤعٌِرة ناِر من بِرفقته من القُوَّ

ات القابِمة على الَفض وللحٌلولة دون ،  بقصد قتل أكبر عدد من القُوَّ

ات حتى ٌتسنى للمطلوب ضبطهم الهرب عبر الشواِرع  م القُوَّ َتَقدُّ
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ة المتَّصلة بشاِرع أنور الُمفتً  ٌَّ األمر الذي نجم عنه ُسقوط ، الجانِبِ

ات الُمشاِركة فً التنفٌذ إثر إصابتهم بؤعٌِرة ناِرٌة  " عددا من القُوَّ

ل ، " آلً  محمد / وحٌنبٍذ أبصر ُحدوث إصابة الشهٌد الُمبلِزم أوَّ

اراته ، جودة بطلق ناري بالرأس  ٌَّ – فقام على الَفْور بحمله وأَقلَّه بس

إلى ُمستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر لُسرعة إسعافة -  سٌارة الُشرطة 

اط الُمشاركٌن ، َثمَّ نما إلى ِعلمه خبر إستِشهاده ،  وأبلػ السادة الُضبَّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن  ٌَّ فً التنفٌذ أنَّه حال قٌام س

اًال  ٌَّ وقٌام اللواِدر بإزاحة الساوتِر ، بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

دها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق  ٌَّ ة التً ش ٌَّ قام الُمعتصمٌن ، الخرسانِ

دوها بنهر الطرٌق  ٌَّ وقاموا برشق ، باإلحتِشاد خلؾ سواترهم التً ش

ات بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات المولوتوؾ وإطارات  القُوَّ

ارات الُمشَتِعلة   ٌَّ ٌَّة ، الس ًْ " كما قاموا بإطبلق األعٌِرة النار آلً ، ح

ات القابِمة " خرطوش ،  بقصد قتل وإحداث إصابة أكبر عدد من القُوَّ

على الَفض للحٌلولة دون َفض إعتصامهم وعقِب قٌامهم بتنفٌذ 

ة الُمسَندة إلٌهم وعودتهم إلى القِطاع سالؾ الِذكر  ٌَّن فقد ، بالُمِهمَّ تب

ات  ٌَّ ة بالمجموعات التابِعة للعمل بعض الُمشتمبلت والتجهٌزات الخاصَّ

دٌن الُمشاركٌن فً التنفٌذ  اط والُمَجنَّ ة ُعهدة السادة الُضبَّ الخاصَّ

ٌَّة حال تعاملهم مع الُمعتصمٌن أثناء تنفٌذ  والمملوكة لوزارة الداخل

ة  ٌَّن بها ، قرار النٌابة العامَّ ة ُمب ٌَّ رة تفصٌل ومن ّثمَّ قام بتحرٌر ُمَذكِّ
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وقام بعمل ببلغ ، تِلك الُمشتمبلت والتجهٌزات محل الفقد نوعاًال وعدداًال 

رة المار ِذكرها   .بالواقعة أرفق به الُمَذكِّ

 ةــرطــط شُ ـابِ ـ   ض الم  ـد السـدي عبـفوت حمـص/ كمــا شـهد 

ــن حَور لؤلمــاع المِ ـطــة قِ ـاصَّ ــالخ تلٌاـة للعمـامَّ ــاإلدارة العــب

 المركزي   

ات الُمشاركة ؾــأنه كان م تاذ ــد األسـِّ يـرار السـي تنفٌذ قــن بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع الطٌران من  رابعة العدو

ٌَّة  ً صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو ، ناِحٌة التؤمٌن الِصحِّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط  ٌَّ وحال قٌام س

اًال  ٌَّ ة التً ، اإلعتصام ِسلِم ٌَّ وقٌام اللواِدر بإزاحة الساوتِر الخرسانِ

عتصمٌن بنهر الطرٌق  َُ دها الُم ٌَّ قام الُمعتصمٌن باإلحتِشاد خلؾ ، ش

دوها بنهر الطرٌق  ٌَّ ات ، سواترهم التً ش وقاموا برشق القُوَّ

ارات  ٌَّ بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات المولوتوؾ وإطارات الس

ٌَّة ، الُمشَتِعلة   ، خرطوش ، آلً " كما قاموا بإطبلق األعٌِرة النار

ات القابِمة على الَفض إثر  األمر الذي نجم عنه ُسقوط عدد من القُوَّ

ٌَّة  ات بؤخذ سواترها خلؾ ، إصابتهم بطلقات ناِر فقامت القُوَّ

عات  ي للُمعتصمٌن ببواِعث الؽاز لتفرٌقهم ، الُمَدرَّ كما أبصر ، التصدِّ
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دة بمعرفتهم بنهر  ٌَّ قٌام الُمعتصمٌن بإضرام النٌران بالِخٌام الُمش

ة الُمسَندة إلٌهم وعودتهم إلى ، الطرٌق  وعقِب قٌامهم بتنفٌذ بالُمِهمَّ

ٌَّن فقد بعض الُمشتمبلت والتجهٌزات ُعهدة ، القِطاع سالؾ الِذكر  تب

دٌن الُمشاركٌن فً التنفٌذ والمملوكة لوزارة  اط والُمَجنَّ السادة الُضبَّ

ة  ٌَّة حال تعاملهم مع الُمعتصمٌن أثناء تنفٌذ قرار النٌابة العامَّ ، الداخل

ناًال بها تِلك الُمشتمبلت  ٌَّ ومن ّثمَّ قام بعمل كشؾ  تفصٌلً ُمب

وقام بعمل ببلغ بالواقعة أرفق ، والتجهٌزات محل الفقد نوعاًال وعدداًال 

به الكشؾ المار ِذكره                                                                         

أحمد أحمد محمد إبراهٌم      أمٌن ُشرطة بالِحماٌة / كما شهد 

ة  ٌَّ  المدن

ات التابِعـن بٌن القُ ـان مـه كـبؤن ة التً تم تكلٌفهاـة للِحمـوَّ ٌَّ  اٌة المدن

ة  ٌَّ ات الُشرطة حال َفض إعتصام رابعة العدو وكان ذلك ، بُمشاركة قُوَّ

 ً ، من ِخبلل تواجدها بشاِرع الطٌران أمام ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ

وعقب َبْدء األحداث بنصؾ ساعة تقرٌباًال ورد إلٌه ببلغ بنشوب حرٌق 

ة وقود موبٌل  ه على الفور َصِوب مكان الحرٌق ، قبل محطَّ ، فتوجَّ

ارات  ٌَّ وحال قٌامه ، وحٌنبٍذ أبصر إندالع النٌران ببعض إطارات الس

ٌُسرى  طرة على النٌران َحَدثت إصابته بطلق ناري بالقدم ال ٌْ ، بالس

ً ثم إلى ُمستشفى  وعلى الفور تم نقله إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ



474 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

وأضاؾ أنه لم ٌتسنى له ، الُشرطة بمدٌنة نصر لُسرعة إسعافه 

.                                                                        الوقوؾ على شخص ُمطلِق ذلك العٌار الناري الذي أحدث إصابته 

حسن حسٌن بكر مدبولً        ضابِط ُشرطة / كما شهد 

ة لؤلمن المركزي   ٌَّات الخاصَّ ة للعمل باإلدارة العامَّ

د األستاذ  ٌِّ ات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار الس بؤنه كان من بٌن القُوَّ

الُمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمحٌط مٌدان 

ٌَّة وضبط ُمرَتكبٌها من ِخبلل تواجدها بشارع أنور الُمفتً  رابعة العدو

ٌَّة  ه ومن ، صوب ُمحٌط اإلعتصام بمٌدان رابعة العدو وحال ُدُنوِّ

ارات ُمَكبِّرات الصوت  ٌَّ فقته من ُمحٌط اإلعتصام وحال قٌام س برًال

اًال  ٌَّ فوجبوا بإحتشاد ، بُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

دوها بنهر الطرٌق  ٌَّ وقاموا ، الُمعتصمٌن خلؾ سواترهم التً ش

ات بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات المولوتوؾ  كما ، برشق القُوَّ

ٌَّة  ًْ " أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن بإطبلق األعٌِرة النار ، آلً ، ح

ات باللجوء إلى ، صوبه ومن بِرفقته بكثافة " خرطوش  فقامت القُوَّ

وحال قٌامه بالتعاُمل مع ،  إستِخدام بواعث الؽاز لتفرٌق الُمعتصمٌن 

الُمعتصمٌن وحمل الُمصابٌن من ُزمبلءه إكتشؾ فقد ُمشتمبلت ِجهاز 

ته  ٌَّة ، البلسلكً خاصَّ ٌَّة اإلحتٌاِط لة فً المشبك والبطاِر والُمتمثِّ

ٌَّة  ة بالِجهاز ُعهدته والمملوك لوزارة الداخل اعة الخاصَّ  .    والسمَّ
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أحمد ٌحٌى صابر حامد       رابِد ُشرطة بقِطاع / كما شهد 

اسة لؤلمن المركزي  الدرَّ

ٌَّة ات الُمشاركة فً َفض إعتصام رابعة العدو  بؤنه كان من بٌن القُوَّ

ات الُمسَند إلٌها الُمشاركة فً التنفٌذ من ِخبلل ،  و كان من بٌن القُوَّ

و قامت ، تواجدها بتقاُطع شارع عبَّاس العقَّاد مع طرٌق الَنصر 

اًال  ٌَّ ات بُمطالبة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط اإلعتصام ِسلم كما ، القُوَّ

قامت اللوادر بإزاحة الحواجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن على أطراؾ 

ارات ، اإلعتصام  ٌَّ ل من س ات بالترجُّ كما قام و من بِرفقته من القُوَّ

إال أن العدٌد من الُمعتصمٌن قاموا ، الُشرطة إلى قلب اإلعتصام 

ٌَّة  دة و " بإستِخدام األسلحة النار بناِدق آلً و خرطوش و ُمَتعدِّ

ات  "  مل 9َقنَّاصة و طبنجات  فقام و من بِرفقته باللجوء ، قَِبل القُوَّ

، إلى إستِخدام بواعث الؽاز بكثافة لحجب الَرإٌة عن الُمعتصمٌن 

فوجا ، وحال وصوله و من بِرفقته أمام المركز التِجاري طٌبة مول 

بقٌام أحد الُمعتصمٌن بقنصه من أعلى عقار بِجوار مسِجد رابعة 

ة  ٌَّ وعلى الفور َتم َنقله إلى ، مما نجم عنه ُحدوث إصابته ، العدو

ٌَّة بشؤن ُحدوث ، َمستشفى الُشرطة لُسرعة إسعافه  وألقى بالَمسبول

ة ـإصابته على عاتِق أح ٌَّ  د ـَزى قصـوعَ ، د الُمعتصمٌن برابعة العدو

 سالؾ الِذكر من إطبلق األعٌرة النارٌة قَِبله و من بِرفقته إلى قتلهم
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 .وإحداث إصابتهم للحٌلوله دون َفض إعتصامهم 

ُحسام الدٌن فهمً الدمرداش       ربٌس فرع شرق / كما شهد 

 بهٌبة النظافة وتجمٌل القاِهرة ر مدٌنة نص

ٌَّة بدءاًال من أواخر شهر  ه ُمنُذ بداٌة أحداث إعتصام رابعة العدِو بؤنَّ

 وحتى أحدث فض اإلعتصام الحاِصلة بتارٌخ 2013ٌونٌة لعام 

ات وأعمال تخرٌب بالُممتلكات 14/8/2013 ٌَّ  وقع العدٌد من التلف

ٌَّة لئلنارة وكذا  ة للنفع العام والمملوكة لُكل من اإلدارة الَمْرَكز الُمَعدَّ

ة للنظافة  والتابِعٌن  ٌَّ ة للحدابِق وكذا اإلدارة الَمْرَكز ٌَّ اإلدارة الَمْرَكز

وكان ذلِك بشارع ٌوِسؾ ، جمٌعاًال لهٌبة النظافة وتجمٌل القاِهرة 

ٌَّة وطرٌق النصر  عبَّاس وشاِرع الطٌران وُمحٌط مسِجد رابعة العدِو

ه َفْور ، وُمحٌط مدرسة عبد العزٌز جاوٌش وشاِرع أنور الُمفتً  وأنَّ

أحداث الَفض تم تكلٌؾ رإساء اإلدارات سالِفة الِذكر باإلنتقال إلى 

ٌن  ة ِرفقة العاملٌن والُمهتدسٌن الُمختصِّ ٌَّ ُمحٌط إعتصام رابعة العدِو

بتِلك اإلدارات إلجراء الُمعاٌنة البلِزمة على مسرح األحداث للوقوؾ 

ة التً لِحَقت بُكل إدارة على ِحَدة من ِخبلل  ٌَّ على حجم الخسابِر الماِد

ة للنفع العام  ات التً لِحقت بالُممتلكات الُمَعدَّ ٌَّ حصر وتقدٌر حجم التلفِ

ٌَّة بشؤنها ، المملوكة لتِلك اإلدارات  وقد ، وإعداد ُكشوؾ تفصٌل

أسفرت تِلك الُمعاٌنة عن وجود أعمال تخرٌب جسٌة بمٌدان رابعة 
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ٌَّة وكافَّة المحاِور لُمَإِدٌة إلٌها المار ِذكرها آنِفاًال  وبالفِعل تم ، العدِو

ات  ٌَّ ٌَّة بشؤن تِلك التلف ٌَّة بشؤن ، إعداد ُكشوؾ تفصٌل وألقى بالمسبولِ

ات وأعمال التخرٌب الجسٌمة على عاتِق الُمشاركٌن فً  ٌَّ تِلك التلفِ

ته ، اإلعتصام  محل ُحدوث – إثر َخضوع ُمحٌط اإلعتصام بُرمَّ

ات  ٌَّ تحت سٌطرة الُمعتصمٌن ِخبلل فترة اإلعتصام ُمنُذ بِداٌته - التلفِ

باإلضافة إل أنَّه أبصر عبر وسابِل اإلعبلم ، وحتى أحداث الَفض 

ات الُشرطة القابِمة على الَفض  ، الُمعتصمٌن حال قٌامهم بُمقاومة قُوَّ

ات  ٌَّ  .األمر الذي نجم عنه وقوع تِلك التلفِ

ات / كما شهد  ٌَّة محمد حسنً    لواء ُمهنِدس بالقُوَّ ِهشام عط

 الُمَسلَّحة سابِقاًال وربٌس مجلِس إدارة هٌبة النقل العام بالقاِهرة 

ٌَّة والشواِرع  بؤنَّه حال بداٌة إحتشاد الُمعتصمٌن بمٌدان رابعة العدِو

وإزدٌاد أعداد  ، 21/6/2013المإدٌة إلٌه بدءاًال من تارٌخ 

اًال  ٌَّ قامت الهٌبة تقوم من خبلل جهاز ، الُمشاركٌن فً اإلعتصام ترٌِج

ة بمٌدان  ٌَّة بتعدٌل مسارات خدمات النقل العام المارَّ الِرقابة المٌدان

اب  ة إلى محاور بدٌلة ِحفاظاًال على أمن وسبلمة الُركَّ ٌَّ رابعة العدو

ارات والعاملٌن بالهٌبة  ٌَّ ات اإلعتصام ، والس ٌَّ وعقِب إنتهاء فاعل

ه بتارٌخ   قام بتكلٌؾ الُمَهندسٌن التابعٌن للهٌبة 14/8/2013بفضِّ

بُسرعة النزول إلى ُمحٌط اإلعتصام إلجارء الُمعاٌنة البلِزمة على 
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ات الحاصلة بالُمنشآت المملوكة لهٌبة النقل  ٌَّ الطبٌعة لحصر التلف

ات الحاِصلة بها على وجه الِدقَّة إن ُوِجد  ٌَّ ، العام وتقدٌر قٌمة التلف

ة  ات ببعض الَمَظبلت الخاصَّ ٌَّ وأسفرت تِلك الُمعاٌنة عن حدوث تلف

ٌَّة والمحاِور  دان رابعة العدِو ٌْ ات العبور الكابِنة بُمحٌط م بَمَحطَّ

ٌة إلٌه والتً بلػ إجمالً قٌمتها   ( جـ 935707,30 )الُمَإدِّ

ُتسعمابة وخمسة وثبلثون ألؾ وسبُعمابة وسبعة جنٌهات وثبلثون 

ٌَّة ببحث ، قِرشاًال  كما قام بتكلٌؾ شبون إدارة الحركة والشبون  المالِ

لة للهٌبة  ة التً لِحقت باإلٌرادات الُمَتَحصِّ ٌَّ وتقدٌر قٌمة الخسابِر الماِد

وقد أسفر البحث عن الوقوؾ على ُحدوث ، ِخبلل فترة اإلعتصام 

لة لهٌبة النقل العام بحوالً                 إنخفاض اإلٌرادات الُمتحصِّ

فقط أربعة عشر ملٌون وستمابة وإحدى عشر  ( جـ 14611315) 

ٌَّة عن ، ألؾ وثبلُثمابة وخمسة عشر جنٌهاًال ال ؼٌر  وألقى بالمسبولِ

ات وذلِك اإلنِخفاض باإلٌرادات على عاتِق الُمشاركٌن فً  ٌَّ تِلك التلفِ

إثر َخضوع ُمحٌط ، اإلعتصام ُمنُذ بداٌته وحتى أحداث الَفض 

ته  ات – اإلعتصام بُرمَّ ٌَّ تحت سٌطرة الُمعتصمٌن - محل ُحدوث التلفِ

باإلضافة إلى أن إحتشاد الُمعتصمٌن بُمحٌط ، ِخبلل فترة اإلعتصام 

اإلعتصام هو الدافِع إلى إتِّخاذ محاِور بدٌلة ِحفاظاًال على أمن وسبلمة 

ارات والعاملٌن بهٌبة النقل العام  ٌَّ اب والس  . الُركَّ

 امـدٌر عـ  مُ  رج ـي ؾـد الحمٌد أحمد علـام عبـهش/ كمــا شــهد 
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 دار التشرٌح ومصلحة الِطب الشرعً 

ه بتارٌخ   المــابِل اإلعــبر وســه عـمـى علــا إلــ نم14/8/2013أنَّ

ٌَّة ؾـبؤحداث َفض إعتصام رابعة الع اًال على جمٌعـدِو ٌَّ  قام بالتنبٌه هاتِف

ه إلى مقر عملهم  اء الشرعٌٌن بالَتوجُّ كما إستعان ببعض ، اإلِطبَّ

اء الشرعٌٌن بالمناِطق القرٌبة من ُمحافظة القاِهرة  المنصورة – اإلِطبَّ

ة  ٌَّ وورد إلٌه ببلؼات بسقوط بعض ، لتؽطٌة األحداث – والقلٌوبِ

ات الُشرطة القابِمة على الَفض  فقام بإرسال ، الُشهداء بُصفوؾ قُوَّ

اء الشرعٌٌن إلى مستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر لُسرعة  أحد اإلِطبَّ

ة  وقد بلػ عدد الُمَتَوفٌِّن ، تشرٌح َجَثامٌنهم نفاذاًال لقرار النٌابة العامَّ

اط وهم ُكلًال من  ات الُشرطة أربع ُمتوفٌن من السادة الُضبَّ / من قُوَّ

أشرؾ محمود ، شادي مجدي عبد الجواد ، محمد محمد جود ُعثمان 

كما بلػ عدد ، محمد سمٌر إبراهٌم عبد الُمعطً ، محمد محمود فاٌد 

دٌن ثبلثة وهم ُكلًال من  ات الُشرطة من الُمَجنَّ نصر / الُمَتَوفٌِّن من قُوَّ

إبراهٌم عٌد تونً ، بدراوي منٌر عبد المالك ، ممدوح محمد دروٌش 

وبدءاًال من الساعة الساِدسة مساءًال بذات التارٌخ بدأ ٌتواَفد أعداد من ، 

ٌَّة حال أحداث  َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن المدنٌٌن بُمحٌط إعتصام رابعة العدو

ارات  ٌَّ تهم أو بمعرفة س ٌَّ ة بمعرفة أهل ارات خاصَّ ٌَّ الفض عن طرٌق س

ظل توافُد الَجَثامٌن على دار التشرٌح بمصلحة الِطب ، اإلسعاؾ 

ام حتى عصر ٌوم الُجمعة الُموافِق  ٌَّ ة ثبلثة أ الشرعً لُمدَّ
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وبلػ إجمالً عدد الَجَثامٌن التً تم تشرٌحها بمعرفة  ، 16/8/2013

 من اإلناث 7ومن بٌنهم  ، 357مصلحة الِطب الشرعً من المدنٌٌن 

وكان من بٌن حاالت الُمَتَوفٌِّن إلى رحمة هللا عدد ،  من الُذكور 350و

م كاِمل 37 ٌَّن وفاة عدد ،  ُجثمان فً حالة َتَفحُّ  حالة إثر 30وتب

ة َعقِب ، إصابتهم بطلق ناري  ٌَّ ض ُجثمانهم إلى حروق ؼٌر حٌِو وتعرُّ

ر الوقوؾ على سبب وفاة الباقً ، وفاته   من الُمَتَوفٌِّن 7- بٌنما َتَعذَّ

م َجَثامٌن ُكلًال منهم على نحو ٌحول دون الوقوؾ على سبب –  لَتَفحُّ

تها فتم ، الوفاة  ٌَّ وكان بعض الَجَثامٌن مجهولة البٌانات ودون أهلِ

نة الِحمض الَنَووي الـ  ٌَّ  " DNA" تصوٌر جمٌع الَجَثامٌن وأخذ ع

ج ، الخاص بهم  وتم عرض ُصَور الُمَتَوفٌِّن على شاشة عرض بُمَدرَّ

وتم الوصول إلى بٌانات عدد كبٌر من ، داِخل مصلحة الِطب الشرعً 

تهم علٌهم بشاشة  ٌَّ ؾ أهلِ ٌَّة من ِخبلل َتَعرُّ الَجَثامٌن مجهولة الَهِو

ة 65وَتَبقَّى ، العرض  ٌَّ وتم الوصول إلى ،  من الَجَثامٌن مجهولة الَهِو

نة 40بٌانات عدد  ٌَّ ة الُمضاهاة بٌن ع ٌَّ  ُجثمان من ِخبلل إجراء عمل

ٌَّة  " DNA" الِحمض الَنَووي الـ  الخاض بالَجَثامٌن مجهولة الَهِو

َتَبقَّى ُسَوى ، واألهالً  ٌَ وتم دفنهم بمقابِر الَصَدقة ،  ُجثمان 25ولم 

ة 2013فً ُؼضون شهر ٌناٌِر لعام  وتبلحظ ،  بقرار من النٌابة العامَّ

من ِخبلل تشرٌح َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤحداث الَفض أن نِسبة الُمَتَوفٌِّن 

ة ُمفَردة بلؽت  ٌَّ كما بلؽت نِسبة الُمَتَوفٌِّن ، تقرٌباًال  % 90بؤعٌِرة ناِر
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ٌَّة خرطوش  أما نِسبة الُمَتَوفٌِّن بؤعٌِرة ، تقرٌباًال  % 8بؤعٌِرة ناِر

ٌَّة بلؽت  ة ُمفَردة وخرطوش معاًال أو بإصابات راِض ٌَّ ، تقرٌباًال  % 2ناِر

ٌَّة من أعلى إلى أسفل   29كما بلػ عدد َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤعٌِرة ناِر

ٌَّة من الَخْلؾ إلى األمام ، ُجْثمان  بلػ عدد َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤعٌِرة ناِر

ٌَّة من األمام إلى ،  ُجْثمان 89 بلػ عدد َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤعٌِرة ناِر

ٌَّة من ،  ُجْثمان149الَخْلؾ  بلػ عدد َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤعٌِرة ناِر

بلػ عدد َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤعٌِرة ،  ُجْثمان 40الٌمٌن إلى الٌسار 

ٌَّة من الٌسار إلى الٌمٌن  ٌَّة ،  ُجْثمان 70ناِر وبشؤن المرحلة الُعمِر

، للُمَتَوفٌِّن كان أؼلب الُمَتَوفٌِّن فً العقد الثالِث والرابِع من الُعمر 

ٌَّة األخرى  كما بلػ عدد ، وكانت نسبة ضبٌلة منهم فً العقود العمِر

بلػ عدد حاالت ،  حالة 350حاالت َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن من الُذكور 

َتجاوز َجثامٌن الُمَتَوفٌِّن ،  حاالت 7َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن من اإلناث  ٌَ ولم 

وكانت الؽالبٌِة ،  حاالت 8عدد –  عام 18أقل من – من األطفال 

 7,62الُعظمى من حاالت َجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن ُمصابة بطلق ناِري ِعٌار 

من  حاالت َجَثامٌن  % 10ونسبة ضبٌلة ال تتجاوز الـ ، 39× 

وحاالت من َجَثامٌن ،  مم 9الُمَتَوفٌِّن ُمصابة بطلق ناِري ِعٌار 

ٌَّن ،  مم 6,35الُمَتَوفٌِّن ُمصابة بطلق ناِري ِعٌار  ه َتَب كما أضاؾ أنَّ

ة التشرٌح لَجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤحداث الَفض عدم  ٌَّ من ِخبلل إجراء عملِ

ة حاالت تعذٌب قبل الوفاة أو الَطْعن أو الَذْبح أو الَدْهس  ض َثمَّ ، َتَعرُّ
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كما ، وأن وفاتهم جمٌعاًال حدثت فً تارٌخ ُمعاِصر ألحداث الَفض 

أضاؾ أنَّه نما إلى ِعلمه بعدم عرض جمٌع َجثامٌن الُمَتَوفٌِّن بؤحداث 

وأنَّه تم دفن تِلك الَجَثامٌن ، الَفض على مصلحة الِطب الشرعً 

ٌَّة صاِدرة من بعض الُمستشفٌات ومكاتِب  ٌَّة رسم بموجب تقارٌر ِطبِّ

ة  ة لُسرعة إتمام إجراءات الَدفن بموجب قرار من النٌابة العامَّ ، الِصحَّ

كما أضاؾ أنَّه قد ورد إلى مصلحة الِطب الشرعً حاالت وفاة 

ضت للتعذٌب داِخل ُمحٌط اإلعتصام ِخبلل فترة اإلعتصام  وحال ، َتعرَّ

اء للعدٌد من الضؽوط من أهالً  ض األِطبَّ ات التشرٌح َتَعرَّ ٌَّ إجراء عملِ

لُسرعة إتمام إجراءات – بالتهدٌد أو اإلعتداء اللفظً – الُمَتَوفٌِّن 

إال أن ذلِك لم ٌُحل دون قٌِام ، التشرٌح ولو بالكشؾ الظاهري فقط 

ٌن بالعمل المنوط بهم بشكل طبٌعً وعلى الوجه  ٌِّ اء الشرع األِطبَّ

ة بُكل ُجثمان على ِحَدة ، األكمل  ٌَّ ومن َثمَّ إعداد تقرٌر الِصفة التشرٌِح

ة، تفصٌبلًال   .وتم عرضهم على النٌابة العامَّ

ائـة أخِ ـالمــمد سـٌن أحــمحمد عبد السبلم حس/ كمـا شـهد   يـصَّ

ٌَّة وُمشِرؾ عام هٌبة اإلسعاؾ  ة   اخدمات إسعافِ ٌَّ لمصِر

ٌَّة تمركز عدد خمسة إلى  ات إعتصام رابعة العدِو ٌَّ ه ُمنُذ بداٌة فاعل أنَّ

ا أمام مبنى التنظٌم واإلدارة بالقُرب من  ٌَّ عشر سٌارة إسعاؾ ٌوِم

تقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس مع طرٌق النصر قبل الحواجز التً 
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دها المعتصمٌن بنهر الطرٌق  ٌَّ وِخبلل فترة اإلعتصام َتلقَّى بعض ، َش

التكلٌفات بنقل ما ٌربو على عشر حاالت إصابة ُمتواِجدة على أطراؾ 

اإلعتصام إثر تعرضها للتعدي بالضرب والتعذٌب داِخل ُمحٌط 

ً ، اإلعتصام  أنَّه و، ٌتِم نقلها على الَفْور إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ

ة " لٌلة أحداث   أبصر خروج أعداد كبٌرة الُنُصب التِذكاري" الَمَنصَّ

، من الُمعتصمٌن فً ُصفوؾ بإتِّجاه الُنُصب التِذكاري بطرٌق النصر 

دوا بها سواتِر بطرٌق النصر  ٌَّ وٌقومون بخلع أحجار األرِصفة وَش

سوا خلؾ السواتِر بطرٌق النصر ، وبشاِرع ٌوِسؾ عبَّاس   وَتَترَّ

ات الُشرطة بالِحجار وُزجاجات المولوتوؾ الُمشتِعلة  وقاموا برشق قُوَّ

وقام " فرد خرطوش " كما أبصر حمل أحد األشخاص ِسبلح ناري ، 

ات الُشرطة  بقصد قتل وإحداث ، بإستِخدامه بالتصوٌب به قَِبل قُوَّ

ات  وَظلَّت اإلشتباكات دابِرة بٌن ، إصابة أكبر عدد من القُوَّ

ات الُشرطة حتى َمْطلَع فجر الٌوم التالً  وِخبلل ، الُمعتصمٌن وقُوَّ

فترة اإلشتِباكات قاموا بنقل أعداد كبٌرة من الُمصابٌن والُمَتَوفٌِّن من 

دانً الكابِنة بدور الُمناسبات الُملَحقة  ٌْ الُمعتصمٌن إلى الُمستشفى الم

ة َقْهراًال وُعْنوةًال من قِبل الُمرافقٌن لهم من  ٌَّ بمسِجد رابعة العدِو

الُمعتصمٌن حال نقل تِلك الحاالت رؼم إفهامهم أن من بٌن حاالت 

اًال ٌستدعً عرضها على أحد أقسام  الُمصابٌن حاالت حِرجة ِجدَّ

اًال إلستِقبال ِمثل تِلك الحاالت  ٌَّ الطوارئ بإحدى الُمستشفٌات الُمجهَّزة ِطبِّ
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ات  ٌَّ ٌَّة دقٌقة من حٌث ُؼَرؾ العمل ات ِجراِح ٌَّ أو لُسرعة إجراء عملِ

صٌن المهرة لُسرعة إنقاذ تِلك الحاالت  اء الُمَتَخصِّ الُمَجهَّزة أو األطبَّ

ات الُشرطة ، الحِرجة  ، ُمَعللٌن ذلِك خشٌة ضبط الُمصابٌن من قَِبل قُوَّ

وأضاؾ أنَّه تبلحظ له َرؼبة الُمعتصمٌن فً تجمٌع أكبر عدد من 

رة عبر ، الُمصابٌن والُمَتَوفٌِّن لتصوٌرهم  وَبثَّ تِلك المقاِطع الُمَصوَّ

رٌن وُمذٌعً ، وسابِل اإلعبلم  س الُمَصوِّ من ِخبلل ما شاهده من َتَكدُّ

دانً على نحو ٌوحً برؼبتهم  ٌْ ٌَّة داِخل الُمستشفى الم القنوات الفضابِ

، فً زٌادة أعداد الُمصابٌن والُمَتَوفٌِّن من الُمعتصمٌن لتصوٌرهم 

وكان أؼلب حاالت اإلصابة بالُمعتصمٌن ِعبارة عن إصابة بؤعٌِرة 

ٌَّة  ٌَّة وخرطوش وُكسور بالِعظام وكدمات وُجروح قطِع ة َح ٌَّ ناِر

ة  ٌَّ ات الُشرطة ، وسحجات خاِرِج – وهً ذات اإلصابات بُصفوؾ قُوَّ

وأضاؾ أنَّه ، - حسبما أبلؽه ُزمبلبة بهٌبة اإلسعاؾ آنذاك آنذاك 

ا ُمشِرؾ قِطاع مدٌنة  14/8/2013بتارٌخ أحداث الَفض  ٌَّ أبلؽه هاتِفِ

د لَفض 6نصر بهٌبة اإلسعاؾ الساعة  ه الٌوم الُمَحدَّ  صباحاًال بؤنَّ

ٌَّة  ة ُمتكاِملة تشمل وعلى ، إعتصام رابعة العدِو الَفْور قام بوضع ُخطَّ

ارات التابِعة لهٌبة اإلسعاؾ ٌَّ  من ِخبلل نشرها بكافَّة جمٌع الس

ٌَّة  دان ربعة العدِو ٌْ وفً بداٌة الٌوم كان حجم ، الَمحاِور الُمَإدٌة إلى م

ارات اإلسعاؾ  ٌَّ ة س ارة 80قُوَّ ٌَّ ه َعقِب تفاقُم األحداث تم ،  س إال أنَّ

ارة إسعاؾ أُخرى لدعم 70الدفع بعدد  ٌَّ ة ،  س ومن َثمَّ بلػ حجم قُوَّ
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ارات اإلسعاؾ لتؽطٌة أحداث الَفض  ٌَّ ارة 150س ٌَّ وتمركزت ،  س

دان الساعة وأمام  ٌْ ً وَم ارات اإلسعاؾ بالقُرب من التؤمٌن الِصحِّ ٌَّ س

جاِمعة األزهر بطرٌق النصر وأمام فُنُدق سونِستا بشاِرع الطٌران 

ة البنات بشاِرع ٌوِسؾ عبَّاس  ٌَّ وكان بِرفقة فرٌق ، وبالقُرب من ُكلِّ

الُمسعفٌن بِمحَور شاِرع الطٌران أمام فُنُدق سونِستا حوالً الساعة 

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها ،  صباحاًال 7,30 ٌَّ وحٌنبٍذ أبصر س

اًال دون ُمقاومة عبر  ٌَّ بُمناشدة الُمعتصمٌن بُمؽادرة ُمحٌط اإلعتصام ِسلِم

ات اآلِمنة  كما أبصر اللواِدر الثقٌلة تقوم بإزاحة السواتِر التً ، الممرَّ

ارات  ٌَّ ارات اإلطفاء وس ٌَّ دها لُمعتصمٌن بنهر الطرٌق وكذا س ٌَّ َش

الطنٌن حال قٌامهم بإصدار أصوات عالٌه لحث الُمعتصمٌن على 

وبالفعل إستجاب بعض الُمعتصمٌن بُمؽادرة ، ُمعادة ُمحٌط اإلعتصام 

اًال  ٌَّ إال أن البعض منهم إحتشدوا خلؾ سواترهم ، ُمحٌط اإلعتصام ِسلم

ات القابِمة عل الَفض بالِحجازة وُزجاجات  وقاموا برشق القُوَّ

ٌَّة ، المولوتوؾ الُمشتِعلة  كما تناَهى إلى سمعه َدوْي إطبلق أعٌِرة ناِر

بكثافة من ناِحٌة ُمحٌط اإلعتصام دون وقوفه على مصدرها على وجه 

وكان ذلِك بقصد ، الِدقة إثر كثافة تصاُعد األدِخنة بُمحٌط اإلعتصام 

ات القابِمة على الَفض  ، قتل وإحداث إصابة أكبر عدد من القُوَّ

ات الُشرطة لُمعتصمٌن فً بداٌة األمر ببواِعث الؽاز  ت قُوَّ وتَصدَّ

ٌَّة ، بكثافة  ات إثر إصابتهم بؤعٌِرة ناِر ولكن بسقوط عدد كبٌر من القُوَّ



486 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ًْ وخرطوش "  ٌَّة " َح ات الُشرطة إلى إستِخدام األعٌِرة الناِر لجؤت قُوَّ

ًْ والخرطوش " وأضاؾ ، إلسكات مصاِدر إطبلق النٌران علٌِها " الَح

ات  أنَّه حال أحداث الَفض قام بنقل عدد كبٌر من الُمصابٌن بُصفوؾ قُوَّ

ة العسكري إثر  الُشرطة القابِمة على الَفض إلى ُمستشفى كوبري القُبَّ

ة  ٌَّ ًْ وخرطوش " إصابتهم بؤعٌِرة ناِر وكسور وكدمات وجروح " َح

ٌَّة وبعض حاالت اإلختناق بالؽاز  وحال أحداث الَفض ورد إلٌه ، قطِع

إتَّصال هاتفً من ُمشِرؾ قطاع مدٌنة نصر لهٌبة اإلسعاؾ أبلػ 

ٌُدعى  إبراهٌم ُمصطفى بطلق ناري بالرأس / بإصابة أحد الُمسعفٌن 

وأنَّه تم نقله إلى ُمستشفى التؤمٌن ، حال قٌِامه بنقل أحد الُمصابٌن 

ً لُسرعة إسعافه وأنَّه ٌحتِضر  ، ثم تم نقله إلى معهد ناصر ، الِصحِّ

بلًال إثر ُحدوث إصابته  ٌْ ر ، ونما إلى ِعلمه بوفاته فً الٌوم التالً ل وقرَّ

، بإنتفاء ِعلمه بشؤن ُمحِدث إصابة سالِؾ الِذكر التً أْودت بحٌاته 

ات الُشرطة والُمعتصمٌن قبل  وَظلَّت اإلشتباكات دابِرة ما بٌن قُوَّ

وصولة لمسرح األحداث بساعة تقرٌباًال وحتى الساعة السابعة مساءًال 

ات، تقرٌباًال  ة لنقل حاالت اإلصابة والوفاة من القُوَّ  وتم وضع ُخطَّ

والتً ، القابِمة على الَفض إلى إحدى الُمستشفٌات حال أحداث الَفض 

لت فً نقل تِلك الحاالت إلى ُمستشفى الُشرطة بمدٌنة نصر أو  َتَمثَّ

ً بمدٌنة نصر وُمسَتْشفى كوبري  نقلها إلى ُمسَتْشفى التؤمٌن الِصحِّ

ة العسكري ُثم ٌتِم نقلها َعقِب ذلِك إلى ُمستشفى الُشرطة بمدٌنة  القُبَّ
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ة لنقل حاالت، نصر   اإلصابة والوفاة من الُمعتصمٌن كما تم وضع ُخطَّ

لت فً نقل تِلك ، إلى إحدى الُمستشفٌات حال أحداث الَفض  والتً َتَمثَّ

ً بمدٌنة نصر وُمستشفى  الحاالت إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ

ل – ِجراحات الٌوم الحادي  وفً حالة عدم كفاٌتها على – كُمستوى أوَّ

تؽطٌة الحاالت ٌتِم نقل الُمصابٌن والُمَتَوفٌِّن إلى ُمستشفى الحسٌن 

الجاِمعً وُمسَتْشفى الزهراء الجاِمعً وُمسَتْشفى هلٌوبولٌس 

ة البكري  ٌَّ وفً حالة عدم كفاٌتها – كُمستوى ثاٍن - وُمسَتْشفى منِش

على تؽطٌة الحاالت ٌتِم نقل الُمصابٌن والُمَتَوفٌِّن إلى ُمستشفى 

وبالفِعل تم نقل الُمصابٌن وَجثامٌن ، الدمرداش وُمسَتْشفى دار الِشفاء 

الُمَتَوفٌِّن إلى جمٌع الُمستشفٌات سالِفة الِذكر ونظراًال لَتَكدُّس حاالت 

الوفاة وعدم قُدرة تِلك الُمستشفٌات على إستٌعاب تِلك األعداد تم نقل 

الُمتَوفٌن إلى ُمسَتْشفى السبلم الَتَخصُّصً بمدٌنة السبلم ومعهد ناِصر 

وُمسَتْشفى الُمنٌرة ُمسَتْشفى ُشبرا وُمسَتْشفى الِهبلل ومشرحة زٌنهم 

ارات اإلسعاؾ الُدخول إلى عقِب إنتهاء األحداثو،  ٌَّ ر على س  تعذَّ

ُعمق اإلعتصام إثر وجود أعمال تخرٌب جسٌمة بُمحٌط اإلعتصام 

ومن َثمَّ قام ومن بِرفقته من ، وُوجود عوابِق كثٌرة بنهر الطرٌق 

ك " الُمسِعفٌن بإستِخدام وسابِل النقل الُمَتَنقِّلة  ، الِمقَعد الُمَتحرِّ

إال أنَّه حال قٌامه ومن بِرفقته بالشروع ، لنقل الجثامٌن " الُتروللً 

فً نقل َجثامٌن الُمَتَوفٌِّن بمركز رابعة الِطبًَّ فوجبوا ببعض 
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بؤن ، األشخاص الُملتحٌن ٌقومون بمنعهم من نقل الجثامٌن َكْرهاًال 

ٌَّة  اُهم " بناِدق خرطوش " أشهروا أسلِحة ناِر ٌَّ دٌن بها إ تجاههم ُمَهدِّ

، وبزعم اَّنهم سٌتولون نقل ذوٌهم بمعرفتهم ، لترك الجثامٌن 

وبالفِعل قاموا بنقِل تِلك الجثامٌن إلى مسِجد اإلٌمان بمكرم عبٌد 

ارات نِصؾ نقل  ٌَّ وذلِك لرؼبتهم فً تجمٌع َجثامٌن ، بإستِخدام س

ٌَّة  الُمَتَوفٌِّن بذلِك المسِجد لتصوٌرهم بكامٌرات بعض القنوات الفضابِ

دة للُمعتصمٌن  ٌِّ وإستمر ومن بِرفقته من الُمسِعفٌن فً نقل ، الُمإ

، َجثامٌن الُمَتَوفٌن بُمحٌط اإلعتصام حتى َمطلَع فجر الٌوم التالً 

ضت لئلتبلؾ  ارات اإلسعاؾ التً َتَعرَّ ٌَّ وعقب تمام األحداث تم حصر س

بلػ إجمالً قٌمة تِلك و، حال أحداث الَفض وإعداد كشوؾ بشؤنها 

ات  ٌَّ ن وسبعون ألؾ وِمابة  "  جـ472132,12التلف ٌْ ربُعمابة وإثن

ًْ َعَشر قِرشاًال  هاًال وإثن ٌْ ن وثبلثٌن ُجَن ٌْ ٌَّة، " وإثن  بشؤن وألقى بالمسبولِ

ات  ات على عاتِق الُمعتصمٌن حال ُمقومتهم لقُوَّ ٌَّ ُحدوث تِلك التلفِ

 .الُشرطة حال أحداث الَفض 

 اد ُمدٌر إنتاج بقناةـحمد رشـرٌؾ مـد شـالد أحمـخ/ كمــا شــهد 

 القاِهرة و النَّاس 

ه بتارٌخ  ٌَّة ال 21/6/2013بؤنَّ  و حال قٌامه بتؽطٌة أحداث ِملٌونِ

ٌَّة من  ارات اإلسبلِم ٌَّ ٌَّة و العدالة والت للُعنؾ الداعً إلٌها حزب الُحِر
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ٌَّة و بِرفقته ُكلَّ من المجنً علٌهما  أسامة / أمام مسِجد رابعة العدِو

ُزمبلبه بذات القناة – لبٌب ِرزق عطٌة وأحمد محمد نظٌر عبد الؽنً 

فوجا بقٌام الُمشاركٌن فً التجمُهر باإلعتداء علٌهم – محل عمله 

 ،  َوةًال ـو منعهم من التصوٌر و تؽطٌة األحداث ُعنْ ، بالسب و الضرب 

اؾ الكامٌرا والتو  هاـي بلؽت قٌمتـقاموا بإتبلؾ حاِمل الكامٌرا وكشَّ

  0األمر الذي نجم عنه ُحدوث إصابة األخٌر، ثبلثة آالؾ جنٌه 

ر بقناة القاِهرة / كما شهد  ة       ُمَصوِّ ٌَّ أسامة لبٌب ِرزق عِط

والنَّاس  

 .بمضمون ما َشِهد به سابقه 

 صفاء محمد عبد القاِدر خلٌل  / كما شهدت 

ات الُمَسلَّحة إعتصم جماعة اإلخوان  ه َعقِب صدور بٌانات القُوَّ بؤنَّ

ة  ٌَّ ٌُد ، الُمسلمٌن بمٌدان رابعة العدِو و أخذ أعداد الُمعتصمٌن فً التزا

ة قبل دخولهم ُمحٌط اإلعتصام ، تِباعاًال  األمر ، و قاموا بتفتٌش المارَّ

تها ِسنتر تجمٌل خلؾ المركز – الذي نجم عنه ؼلق الحانوت خاصَّ

د أحد من عمبلبِها أو العاملٌن – التِجاري طٌبة مول  إثر عدم تردُّ

ض الُمعتصمٌن لهم  ها َخْشٌة َتَعرُّ ٌْ وعلى إثر قٌام الُمعتصمٌن ، لد

بُممارسة أعمال البلطجة داِخل ُمحٌط اإلعتصام و قطع الطرٌق و 

و ، إلقاء القمامة بالطرٌق العام و إنتِشار الرابِحة الكرٌهة بالمكان 
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ِخبلل فترة اإلعتصام أبصرت بحوزة بعض الُمعتصمٌن جراكن ُممتلِبة 

، كما أبصرت حمل البعض منهم للشوم ، بالوقود وُزجاجات فاِرؼة 

داِخل ُمحٌط " رشَّاش " كما أبصرت حمل أحدهم ِسبلح ناري 

ٌّة بش، اإلعتصام  م علـأن مـو ألقت بالمسبولِ  ة  ـماعـاتِق جـى عـا َتَقدَّ

 حمد بدٌع وـم/ ة ـادتهم و خاصَّ ـن قـاإلخوان الُمسلمٌن بتحرٌض م

 .محمد البِلتاجً وصفوة ِحجازي و َعصام الِعرٌان 

م / كما شهد  د           ُمَقدِّ ٌِّ محمد سامً أحمد محمد الس

ُشرطة و وكٌل فِرقة تفتٌش مدٌنة نصر  

د قطب صٌام / بؤن تحرٌاته السرٌة بشؤن الُمتَّهمٌن  علً ، رضا ُمَحمَّ

هما تم ضبطهما حال إستِقبللهما  د الصعٌدي أسفرت عن أنَّ د ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ل وبَحْوزتهما مبلػ مالً و قدره ثبلثة عشر ألؾ و  ارة األوَّ ٌَّ س

ة بعدد من الُمعتصمٌن برابعة ، سبعون جنٌه  وبعض البٌانات الخاصَّ

ٌَّة و المبالػ التً ٌتقاضونها  ُ دة مـو كذا أِجن، العدِو ن بـ ها ـَدوَّ

ُ ٌرات المـالمس اإلعتصام و خط  مـحـٌط اِرجـها خـام بـزمع القًـ

رها  ٌْ على تِلك المسٌرات  كما توصلت تحرٌاته إلى أن القابِمون،  س

 .ٌتقاضون أمواالًال نظٌر القٌام بها 

 أحمد رضا خلٌل إبراهٌم السوسً/ كما شهد 

ه بتارٌخ              دـاز أحـإجت، كنه ـى مسـ حال عودته إل27/7/2013بؤنَّ
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فإستوقفه مجموعة من ، الحواِجز الكابِنة على أطراؾ اإلعتصام 

فقام أحدهم بإشهار ، الُمعتصمٌن و طلبوا منه اإلفطار معهم فإمتنع 

اه " ُمطواه " سبلح أبٌض  ٌَّ داًال بها إ و إقتادوه ، بالقُرب من ُعنقه ُمَهدِّ

ة رابعة ، ُعْنَوةًال َصْوب ُعْمق اإلعتصام  وقاموا بإدخاله أسفل َمَنصِّ

ة ثبلث ساعات تقرٌباًال  ة لُمدَّ ٌَّ و حضر آخرٌن من الُمعتصمٌن ، العدِو

ه من الخلؾ  ٌْ ه ، قاموا بتكبٌل ٌد ٌْ ن ٌْ ي ، و تعصٌب ع و قاموا بالتعدِّ

ًْ و شوم  و إصطحبه ، ثم قاموا بفك قٌوده ، علٌه بالضرب بِعِص

و أبصر داِخلها ، آخرون إلى إحدى الخٌام داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

هم  محمد البلتاجً وبِرفقته آخرٌن و الذٌن زعموا أنه كان / الُمتَّ

ٌَّة َصْوب الُمعتصمٌن  فقام ، بِرفقة الُشرطة ٌقوم بإطبلق أعٌِرة ناٍر

ِهم بقتله  ٌْ ه من الخلؾ ، بإعطاء تعلٌماته إل ٌْ فقاموا بُمعاودة تكبٌل ٌد

ه ،  ٌْ ن ٌْ ي علٌه بالضرب بالشوم و ، و تعصٌب ع وقاموا بُمواالة التعدِّ

ه و  ٌْ ته بقدمٌِه و ِذراع ٌَّ ِسبلح أبٌض لم ٌَتَسنَّى له الوقوؾ على ماِه

ٌَّة بقصد ، ُمختلؾ أنحاء َجَسِده  وقاموا بصعقه بالصواِعق الكهُربابِ

ام ، إزهاق رْوحه  ٌَّ ة ثبلثة أ ثم ، وظلَّ ُمحتِجزاًال على هذا النحو لُمدَّ

ل  ه بقِسم ُشرطة أوَّ اهاًال أنَّ ٌَّ اًال ُمَبلِّؽاًال إ ٌَّ سمحوا له باإلتَّصال بوالدته هاتِفِ

ه و ترجلوا ، مدٌنة نصر على ِخبلؾ الحقٌقة  ٌْ ن ٌْ و قاموا بتعصٌب ع

ثم كالَُه أحدهم ضربة على رأسه أفقدته ، به مسافة ؼٌر قصٌرة 

ارات األجره الذي أعاده إلى مسكنه، وعٌه  ٌَّ    .و إستفاق بؤحد س
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 رضا خلٌل إبراهٌم السوسً                   / كما شهد 

اًال – نجله – بمضمون ما َشِهد به سابِقه  ٌَّ بشؤن إتَّصاله بوالدته هاتِفِ

اهاًال  ٌَّ ل مدٌنة نصر على ِخبلؾ الحقٌقة  ُمَبلِّؽاًال إ ه بقِسم ُشرطة أوَّ و ، أنَّ

حتى عاد لمسكنه ، أنَّه قام بالبحث عنه بؤقسام الُشرطة دون جدوى 

ارة أُجرة فً حالة إعٌاء شدٌدة حال كونه ُمصاب  ٌَّ ُمستِقبلًال س

ه به على الَفْور َصْوب ، بإصابات جسٌم بُمْخَتلَؾ أنحاء جسده  َفَتَوجَّ

ٌَّة بشؤن إحداث ، ُمستشفى الساِحل لُسرعة إسعافه  و ألقى بالمسبول

هم  محمد / إصابة نجله على عاتِق الُعتصمٌن بتحرٌٍض من قَِبل الُمتَّ

. البلتاجً بقصد إزهاق روحه حسبما أبلػ نجله سالِؾ الِذكر 

 عبد النبً عبد الفتاح امبابً الطحان                 /كما شهد 

 وحال استقبلله إلحدى السٌارات األجرة 5/8/2013بؤنه بتارٌخ 

ُمروراًال على مٌدان الساعة بطرٌق النصر بالقُرب من ُمحٌط اإلعتصام 

إستوقفها خمسة أشخاص من الُمشاركٌن فً التجمُهر عقِب ، 

ارة األمامً  ٌَّ ارة ، إتبلفهم ُزجاج الس ٌَّ و قاموا بإنزاله و آخر من الس

ه بالِحبال ، وإقتٌادهما إلى داِخل ُمحٌط اإلعتصام ُعْنَوةًال  ٌْ ، و َكَبلوا ٌد

ه و  ٌْ ٌَّة على قدم و إنهالوا علٌه ضرباًال بالشوم و مواسٌر مٌاه ببلستٌِك

ه  ٌْ فشرع بالِصراخ ، وقاموا بصعقه بصاِعق كهُربابً برأسه ، ٌد

موا فاهه  ن من ،وإحتجزوه داِخل إحدى الِخٌام ، فكمَّ ٌْ و أبصر إثن
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ة  ٌَّ ن " الُمَتجمهرٌن حاملٌن بؤٌدي أسلِحة ناِر ٌْ و عقِب ُمرور " َفْرد

ام قاموا بفك قٌده  ٌَّ و إستؽل إستؽراقهم فً النوم وشرع ، ثبلثة أ

ي ، بالفِرار إال أنَّه تم ضبطه بمعرفة الُمَتجمهرٌن  و عاودوا التعدِّ

ام أخرى  ٌَّ ة ثبلثة أ ه لُمدَّ ٌْ و قاموا بتعذٌبه ، علٌه بالضرب و تكبٌل ٌد

اًال على قدمٌه  ٌَّ اًال بمواالة التعدي علٌه بالضرب ٌوِم ٌَّ و حال ، بدن

ن من ، إستشعارهم عدم قُدرته على الحركة قاموا بفك قٌوده  و َتَمكَّ

ٌَّة على ، الفرار حال قٌامهم بآداء صبلة المؽرب  و ألقى بالمسبولِ

عاتِق من قاموا بالتعدي علٌه بالضرب و التعذٌب البدنً بتحرٌض 

. من ُكٍل من محمد البلتاجً و صفوة ِحجازي و عاِصم عبد الماِجد

بة / كما شهد  ٌْ أحمد المرسً عبد المقصود       مشرؾ به

 اإلسعاؾ بالقاهرة  

 ام جهاز التنظٌمـه أمـحل عملـعاؾ مـأنَّه وحال تمركزه بسٌارة اإلس

ة  ٌَّ أبلؽه – دابرة القسم – واإلدارة بالقرب من مٌدان رابعة الَعَدِو

ٌَّة من جماعة اإلخوان المسلمٌن  مجموعة من معتصمً رابعة الَعَدِو

بوجود جثة ألحد األشخاص بداخل المستشفى المٌدانً فانتقل 

الستبٌان األمر تبٌن وجود جثة ألحد األشخاص وبه آثار تعذٌب 

فرٌد شوقً فإاد وقام بنقله / وصعق بالكهرباء وتبٌن له انه ٌدعى 

. بسٌارة اإلسعاؾ وتوجه لدٌوان القسم لتسطٌر المحضر البلزم 
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 احمد شوقً فإاد محرم                  / كما شهد 

ٌَّب عن منزله بتارٌخ   وانه 9/7/2013بان شقٌقه المجنً علٌه َتَؽ

نما إلى علمه بتواجد جثة شقٌقه بمشرحة زٌنهم فتوجه إلى هناك 

وأضاؾ بان ، وتعرؾ على الجثة ووجد بها إصابات وآثار تعذٌب 

شقٌقه المتوقً إلى رحمة هللا تعالى كان من مإٌدي الربٌس السابق 

ٌَّة /  د مرسً وانه ذهب برفقة أصدقابه إلى مٌدان رابعة الَعَدِو ُمَحمَّ

بمحض إرادته ثم اختفى إلى أن عثر على جثته داخل المستشفى 

ٌَّة والتً تبٌن إحضارها للمستشفى  المٌدانً الموجود برابعة الَعَدِو

ٌَّة بشؤن وفاة ، من قبل شباب جماعة اإلخوان  و ألقى بالمسبولِ

شقٌقه على عاتِق جماعة اإلخوان المسلمٌن بشؤن قتل شقٌقه سالِؾ 

وأضاؾ تم العثور على سٌارة شقٌقه بالشارع المقابل ، الِذكر 

ٌَّةإل  .عتصام رابعة الَعَدِو

د فتحً مقبول احمد                   / كما شهد   ُمَحمَّ

انه طلب منه بعض األشخاص المنتمٌن لحزب الحرٌة والعدالة أن 

ة  ٌَّ والمكوث معهم – محافظة القاهرة – ٌقلهم إلى مٌدان رابعة الَعَدِو

لمدة ٌوم واحد وقام بتوصٌلهم وعقب ذلك فوجا بمجموعة من 

المعتصمٌن تقوم باحتجازه داخل خٌمة االعتصام وسرقة متعلقاته 

وما معه من مبالػ نقدٌة واالستٌبلء على سٌارته والتعدي علٌه 
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بالضرب وأثناء احتجازه شاهد عناصر اإلخوان حال تعدٌها بالضرب 

ولٌد أو فرٌد من محافظة / على شخص حتى فارق الحٌاة ٌدعى 

د البلتاجً / الؽردقة وأضاؾ بؤنه شاهد كبلًال من  وأسامة ، ُمَحمَّ

  .ٌاسٌن حال إعطابهم أوامر للمعتصمٌن بتعذٌبهم آنذاك

د فتحً محمود / العقٌد كما شهد  وكٌل مباحث فرقة مصر  ُمَحمَّ

الجدٌدة  

ٌَّة رقم بان تحرٌاته التً أجراها فً   2013 لسنة 14395الَقِض

لت لقٌام -  الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط  - جنح مدٌنة نصر أول توصَّ

مجموعة من المعتصمٌن من جماعة اإلخوان المسلمٌن وأنصارهم 

فرٌد شوقً فإاد والتعدي / والموالٌن لهم باحتجاز المجنً علٌه 

علٌه بالضرب وتعذٌبه إلى أن فارق الحٌاة ظناًال منهم بؤنه ٌعمل 

ضابط بجهاز امن الدولة كما أضافت تحرٌاته بقٌام ذات المجموعة 

د فتحً مقبول وتعذٌبه وإحداث ما به / باحتجاز المجنً علٌه  ُمَحمَّ

من إصابات وذلك لضلوعه وبراعته فً كتابة الشعر واستخدام ذلك 

د مرسً / الشعر فً السخرٌة من الربٌس السابق  وأضاؾ أن ، ُمَحمَّ

ٌَّة رقم تحرٌاته التً أجراها فً   جنح 2013 لسنة 31166الَقِض

لت إلى قٌام - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول  توصَّ

مجموعة من المعتصمٌن من جماعة اإلخوان المسلمٌن وأنصارهم 
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د سٌد علً / ن لهم باحتجاز المجنً علٌه والموالً مستور ُمَحمَّ

ي علٌه بالضرب وتعذٌبه وإطبلق سراحه عقب االستٌبلء على  والتعدِّ

بؤن تحرٌاته السرٌة التً أجراها فً وأضاؾ ، بطاقته الشخصٌة 

ٌَّة رقم  الُمرَفقة  -  جنح مدٌنة نصر أول2013 لسنة 14688الَقِض

أسفرت عن قٌام مجموعة  من المعتصمٌن -باألوراق لئلرتباط 

احمد فتوح / بمحٌط رابعة العدوٌة باحتجاز المجنً علٌهما ُكلًال من 

أحمد زقزوق و احمد حسن قمر الدولة علً زلٌخة والتعدي علٌهم 

بالضرب قاصدٌن من ذلك قتلهم بتحرٌض من كل من محمد البلتاجً 

واسامة ٌاسٌن ومحمد بدٌع و عصام العرٌان وصفوة حجازي 

وصفوت عبد الؽنً وعبد الرحمن عز وعاصم عبد الماجد وعصام 

سلطان ومحمود عزت ومحمود حسٌن وصبحً صالح و محمد 

 .محسوب و باسم عودة وصبلح عبد المقصود

 حسن عبد الوهاب أحمد سبلمة                  / كما شهد 

وبرفقته ُكلًال من " طٌبة مول " أنه وحال مروره بالقرب من منطقة 

هما سلمان حلمً سلمان سلمان  ٌْ إسبلم علً عبد ، المجنً عل

 بالسٌارة قٌادته فوجا 24/7/2013الحفٌظ مرسً  بتارٌخ 

بمجموعة من عناصر اإلخوان المسلمٌن تقوم باستٌقافهم وإنزالهم 

من السٌارة وتفتٌشهم واخذ هواتفهم المحمولة ثم اصطحابهم إلى 

ٌَّة ثم احتجازهم بداخل  لمدة أربع " طٌبة مول " مٌدان رابعة الَعَدِو
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ساعات متواصلة قاموا خبللها بالتعدي علٌهم بالسب والشتم 

والضرب بدون إحداث إصابات ثم أطلقوا سراحهم عقب ذلك وألقى 

ٌَّة على عاتِق قٌادات جماعة اإلخوان المسلمٌن على  بالمسبول

 .تحرٌض أولبك األشخاص على ارتكاب تلك األفعال معهم 

كرٌم عماد عبد الحلٌم حسن       ضابط ُشرطة / كما شهد 

ة   ٌَّ ة للِحماٌة المدنِ  باإلدارة العامَّ

ل ؾ " بؤنه وحال عودته من عمله مستقبلًال سٌارته الشخصٌة رقم 

عند إشارة المرور الخاصة بشارع ٌوسؾ عباس "  مصر 954ي 

فوجا بؤحد األشخاص ٌقوم بإتبلؾ زجاج سٌارته األمامً باستخدام 

فقام بالفرار بالسٌارة فقام بمبلحقته وآخرٌن إلى أن " شومة " 

تمكنوا من استٌقافه وإتبلؾ السٌارة والتعدي علٌه بالضرب بؤن قام 

عدد من عناصر جماعة اإلخوان المسلمٌن باحتجازه داخل إحدى 

ٌَّة لمدة ساعتٌن عقب إتبلؾ  الِخٌام داِخل ُمحٌط إعتصام رابعة الَعَدِو

ة  و ما أن إتَّصل ِعلمهم بطبٌعة عمله كضابِط ، سٌارته الخاصَّ

اًال والتعدي علٌه بالضرب بؤٌدٌهم  ٌَّ شُسرطة قاموا بتعذٌبه بَدنِ

ٌَّة ، " شوم " ، مطواة " وباستخدام أسلحة بٌضاء  و ألقى بالمسبولِ

 ي ـض مرتكبـلمٌن بتحريـوان المسـة اإلخـاعـعلى عاتِق قٌادات جم

 رب على رجالـضـالـدي بـالؾ والتعـرٌب واإلتـى التخـة علـواقعـال
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. الشرطة والجٌش 

شهـاب الدٌن عبد الرازق         مـراسـل ومصـور / كما شهد 

ة   ONTVبقنـاة  ٌَّ  الفضابِ

ٌَّة بٌن الحٌن و اآلخر  د على ُمحٌط إعتصام رابعة العدِو أنَّه كان ٌتّردَّ

و أبصر بعض الُمعتصمٌن ٌقومون بإجراء بعض التدرٌبات ، 

ًْ و شوم  دٌهم ِعِص ٌْ ٌَّة حال كونهم حاملٌن بؤ و أبصر حمل ، العسكِر

ٌَّة  و كما أبصر حمل القٌادات ، بعض الُمعتصمٌن صواِعق كهُربابِ

 قبل 3/7/2013و بتارٌخ ، المسبولة عن التؤمٌن ألجِهزة الِسلكً 

ات الُمسلَّحة تبلحظ له كثافة التدرٌبات التً ٌقومون  إلقاء بٌان القُوَّ

و َفْور إلقاء البٌان و الذي أثار حفٌظة الُمعتصمٌن جمٌعاًال َشرع ، بها 

فً تؽطٌة أحداث االعتصام و ُردود أفعال الُمعتصمٌن من ِهتافات 

وعمل بث تلفزٌونً مباشر له على قناة  ، ُمعاِدٌة للقُوات الُمسلَّحة 

ONTV ٌَّة محل عمله و تزامن ذلِك مع سماعه َدِوْي إطبلق  الفضابِ

ة  ٌَّ و حٌنبٍذ أبصر زمٌلة له بالصحافة معلومة ، - آلً – أعٌِرة ناِر

فقام بإصِطحابها للخروج من ُمحٌط ، لدٌه فً حالة ُذعر شدٌد 

، إال أنَّه فوجا ببعض الُمعتصمٌن ٌقومون باإلمساك به ، اإلعتصام 

ًْ و مواسٌر بُمْختلؾ  ي علٌه بالضرب باألٌدي وبَعِص و قاموا بالتعدِّ

و قاموا بإقتٌاده ُعْنَوةًال داِخل إحدى الِخٌام ُمحتجزٌن ، أنحاء جسِده 
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اه بها ُعنوةًال  ٌَّ ته و الكامٌرا ، إ وقاموا بسرقة هاتفه المحمول خاصَّ

وحال تواجده داِخل تِلك الخٌمة ، المملوكة للقناه محل عمله ُعْنَوةًال 

لٌن األٌدي من الخلؾ  جالسٌن  أبصر خمسة أشخاص آخرٌن ُمكبَّ

قً المبلبِس  ة الخٌمة ُمَمزَّ ٌَّ ِهم اإلعٌاء الشدٌد ، بؤرِض ٌْ و ، ٌبدوا عل

و بعد ما ٌقُرب ، ٌظهر آثار اإلعتداء على وجوههم وٌنزفون الِدماء 

ن من الهرب بُمعاونة بعض الُمعتصمٌن حال َتَفهُّمهم  َربع ساعة َتَمكَّ

ض له من ، لطبٌعة عمله كصحفً  ٌَة بشؤن ما َتَعرَّ وألقى بالمسبولِ

سرقة باإلكراه و إحتِجاز و تعذٌب على عاتِق الُمعتصمٌن بتحرٌض 

محمد ُمرسً و /  ُكٍل من همو، من قٌادة جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

رت الشاِطر و محمد بدٌع و  ٌْ ِعصام الِعرٌان و محمد البِلتاجً وخ

. صفوة ِحجازي

ٌَّد علً / كما شهد   مستور محمد س

                 ن ُمحٌطـقُرب مـكابِن بالـكنه الـن مسـبؤنَّه و حال تواجده بالقُرب م

ات المَسلَّحة حال  ٌَّدي بٌان القُوَّ اإلعتصام و بِرفقته آخرٌن من ُمَإ

إندفع ، محمد ُمرسً / عودتهم من اإلحتفال بعزل الربٌس األسبق 

َصْوبه عدد كبٌر من اإلشخاص الُمْلتحٌن من جماعة اإلخوان 

و قاموا بضبطه و ، الُمسلمٌن حاملٌن شارات و أعبلم سْوداء اللون 

ي علٌه ، إقتٌاده ُعْنَوةًال إلى داِخل ُمحٌط اإلعتصام  و قاموا بالتعدِّ

ًْ وشوم بُمْختلؾ أنحاء جسِده  و قاموا ، بالضرب باألٌدي و بَعِص
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اه بها ُعنوةًال  ٌَّ و حال ، بإقتٌاده ُعْنَوةًال داِخل إحدى الِخٌام ُمحتجزٌن إ

ٌْضاء  " سكاكٌن " إقتٌاهم له أبصر حمل بعض الُمعتصمٌن أسلِحة ب

ٌَّة  و أبصر مرور الُمرِشد العام ، " فَِرد خرطوش " و أسلِحة ناِر

محمد بدٌع ُمحاط بجمع كبٌر من / لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

ٌَّة ، األشخاص   ة رابعة العدِو ، وكما أبصر ُؼَرؾ للتعذٌب أسفل ُمَنصِّ

و قاموا ، و تناهى إلى سمعه ِصراخ بعض األشخاص من التعذٌب 

ًْ و صعقه  ه بالضرب بالِعِص ٌْ ي عل ه وُمواالة التعدِّ ٌْ ن ٌْ بتعصٌب ع

ٌَّة حتى فقد وعٌه  فإستفاق داِخل الُمستشفى ، بالصواِعق الكهُربابِ

دانً  ٌْ اء الُمستشفى الُم دانً حال إسعافة بمعرفة أحد أِطبَّ ٌْ اًال ، الم َظنَّ

ٌِّدي الربٌس المعزول  ة لُمَإ ٌَّ و حال إتِّصال ، محمد ُمرسً / منه بتبِع

ات الُمسلَّحة قام بإعادته إلى ذات األشخاص الذٌن  ِعلمه بتؤٌٌده للقُوَّ

ي علٌه بالضرب حتى فقد وعٌه ثانٌِةًال  و حال ، قاموا بُمواالة التعدِّ

و قام أحد ، إفاقته أبصر بِرفقته آخرٌن ُمَجردٌن من مبلبسهم 

ض له و ما  الُمعتصمٌن بتهدٌده بِسبلح أبٌض بعدم اإلببلغ عما َتَعرَّ

و قام الُمعتصمٌن بإطبلق سراحه و ، شاهده داخل ُمحٌط اإلعتصام 

من بِرفقته خاِرج نِطاق اإلعتصام َعقِب إستٌبلبِهم على تحقٌق 

ته  ٌَّ ض له من إحتِجاز و ، َشخِص ٌَة بشؤن ما َتَعرَّ و ألقى بالمسبولِ

تعذٌب على عاتِق الُمعتصمٌن بتحرٌض من قٌادة جماعة اإلخوان 
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ومحمد البِلتاجً  و محمد بدٌع وصفوة / و هم ُكٍل من ، الُمسلمٌن 

. ِحجازي وعبد الرحمن البر

د كمال شفٌق أحمد             / كما شهد   ُمَحمَّ

ه بتارٌخ   حال قٌادته لسٌارته الخاصة بشارع 19/7/2013بؤنَّ

الطٌران استوقفته عناصر اإلخوان حال مروره على إحدى اللجان 

ة  ٌَّ و قاموا بضبطه و إقتٌاده ، شعبٌة لتؤمٌن اعتصام رابعة الَعَدِو

ي علٌه بالضرب ، ُعْنَوةًال إلى داِخل ُمحٌط اإلعتصام  وقاموا بالتعدِّ

واقتادوه  ُعْنَوةًال ،  باألٌدي وبؤحِزمة و مواسٌر بُمْختلؾ أنحاء جسِده 

ٌَّة  ة المجاورة لمنطقة رابعة الَعَدِو ٌَّ ة الفُنُدقِ ٌَّ داِخل مدرسة الثانِو

اه بها رؼماًال عنه   ٌَّ ه وتعذٌبه ، ُمحتجزٌن إ ٌْ ن ٌْ وقاموا بتعصٌب ع

ي علٌه بالضرب باألٌدي و األرُجل واإلستٌبلء على  بُمواالة التعدِّ

حافظة نقوده وما بداخلها من مستندات تحقٌق شخصٌة وكذا مبلػ 

وأضاؾ باستخدام ،  هاتؾ محمول 2 جنٌه وعدد 575مالً 

وأنه حال ، المتهمٌن ألسلحة بٌضاء وأدوات فً التعدي علٌه آنذاك 

إحتِجازه أبصر حمل الُمعتصمٌن داخل َنطاق اإلعتصام العدٌد من 

ٌَّة  ٌْضاء و مواسٌر و " آلً و خرطوش " األسلِحة الناِر و أسلِحة ب

/ وحال إحتِجازه قام الُمعتصمٌن باصطحابه إلى المتهمٌن ، أحِزمة 

د البلتاجً والذٌن قاموا ، عصام العرٌان ، صفوة حجازي  ُمَحمَّ

ٌَة و،  بإعطاء تعلٌماتهم للُمعتصمٌن بتعذٌبه آنذاك  ألقى بالمسبولِ
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ض له من إحتِجاز و تعذٌب على عاتِق الُمعتصمٌن  بشؤن مال َتَعرَّ

محمد / و هم ُكٍل من ، بتحرٌض من قٌادة جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

  .عصام العرٌانُمرسً و محمد البِلتاجً  و صفوة ِحجازي و 

محمد أحمد رمزي عبد الراِزق َشْتلة      نقٌب / كما شهد 

ٌَّة جنوب القاِهرة  ة للِحماٌة المدنِ  ُشرطة باإلدارة العامَّ

/ أنَّه وحال مرور األول لمبلحظة الحالة األمنٌة استوقؾ المتهم 

د سلٌمان حال قٌادته سٌارة رفقة المتهم الثانً  / ٌاسٌن إمام ُمَحمَّ

د أبو شاهٌن وبحوزتهما جثة نجل المتهم األول  عبد هللا أمٌن ُمَحمَّ

د / المرحوم  د ٌاسٌن إمام ُمَحمَّ ُمصاب بطلق ناري من الجانب  – ُمَحمَّ

من  ٌْ سر – فتحة ُدخول – األ ٌْ و ، فتحة ُخروج – وبالجانِب األ

ن وثمانٌن  ٌْ ارة ُعثِر بداخلها على مبلػ مالً مابة وإثن ٌَّ بتفتٌش الس

ن بها بعض األسماء و المبالػ ، ألؾ جنٌه  و بعض األوراق ُمَدوَّ

كاتها وبمواجهتهما أقرا  الذي ٌتقاضونها ومواعٌد المسٌرات و تحرُّ

بؤن الُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا تعالى سالِؾ الِذكر توفى بمٌدان رابعة 

ٌَّة وأنهما كانا فً طرٌقهما لمستشفى زٌنهم وأن المبلػ المالً  الَعَدِو

هم الثانً وذلك إلٌداعه فً حساب شركته بؤحد البنوك   .خاص بالمتَّ

د القمري    نقٌب ُشرطة بقِطاع / كما شهد  د رشدي ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ة   ٌَّ األمن الوطنً بوزارة الداخلِ
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ٌَّة أسفرت عن اضطبلع المتهمٌن  ٌاسٌن إمام / أن تحرٌاته الِسِر

د سلٌمان  د أبو شاهٌن باالنضمام لجماعة ، ُمَحمَّ عبد هللا أمٌن ُمَحمَّ

اإلخوان المسلمٌن اإلرهابٌة ومشاركتهما للعناصر اإلجرامٌة التابعة 

ٌَّة فً إطار  لها فً كافة تحركاتهم داخل وخارج مٌدان رابعة الَعَدِو

تنفٌذ مخططهم اإلجرامً إلفشال العملٌة السٌاسٌة والعمل على 

 ة ـي والكشوؾ المضبوطـإحداث حالة من الفوضى وان المبلػ المال

 ةـَدِويَّ ـة العَ ـى المعتصمٌن بمٌدان رابعـه علـان لتوزٌعـبحوزتهما ك

  .لتحرٌضهم على االستمرار فً التظاهر

د أحمد              / كما شهد   أحمد عبد النبً ُمَحمَّ

ه بتارٌخ  مصطفى البالػ من /  و حال قٌام نجله الِطفل 9/8/2013أنَّ

دٌهم – عشر سنوات - العمر  ٌْ ه حاملٌن بؤ بالخروج ِرفقة أقرانه للَتَنزُّ

ل  ٌَّة ِمصر / صورة للفرٌق أوَّ عبد الفتاح السٌسً وعلم جمهوِر

ٌَّة فوجبوا بؤحد عناصر جماعة اإلخوان المسلمٌن ٌقوم بإطبلق  العربِ

األمر الذي نجم عنه إحداث إصابة نجله سالِؾ ، عٌار ناري صوبهم 

ٌُمنى وتم نقله ، لِذكر  و التً َترتَّب على إثرها بتر أصابع ٌده ال

ٌَة بشؤن مال و ، لمستشفى القصر العٌنً لتلقً العبلج  ألقى بالمسبولِ

ض له نجله على عاتِق الُمعتصمٌن بتحرٌض من ُكٍل من  محمد / َتَعرَّ

. البِلتاجً  و صفوة ِحجازي
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محمد عبد المنعم محمود  معاون مباحث قسم  /كما شهد 

 شرطة البساتٌن 

ه معـه قـبؤَّن ٌْ  امـن قًـرٌة مـد مصادره الســن احــلومات مـد َوَرد إل

أحمد رمضان محمد طنطاوي والمعروؾ لدٌه لسابق / شخص ٌدعى 

ضبطه فً عدة قضاٌا والصادر ضده فً إحداها حكم بالحبس ستة 

أشهر ؼٌابٌا بإحراز أسلحة نارٌة علنا بالشارع أمام مسكنه وٌقوم 

بتروٌع المواطنٌن بها مستؽبل للظروؾ التً تمر بها الببلد فً تلك 

الفترة فانتقل لمكان المعلومة بدابرة قسم شرطة البساتٌن وأبصر 

المتهم وبٌده حقٌبة جلد سوداء اللون وبمجرد أن شاهده المتهم الذ 

بالفرار وترك الحقٌبة فقام الضابط بضبط تلك الحقٌبة وعثر بداخلها 

 مم وخزٌنة حدٌدٌة 12على عدد خمسٌن طلقة خرطوش عٌار 

 طلقة عٌار 30خاصة بسبلح إلى تحتوى بداخلها على عدد 

 مم وكذا سبلح ابٌض عبارة عن مطواة قرن ؼزال 39×7.62

فحرر محضر بالواقعة وعرض األمر على النٌابة العامة والتً 

أصدرت قرار بضبطه وإحضاره وتنفٌذا لقرار النٌابة العامة وردت 

له معلومات بتواجد المتهم بمساكن ضباط الشرطة بدابرة قسم 

 لمكان المعلومة وبرفقته 3/9/2013شرطة المعادي فانتقل بتارٌخ 

عمار عبد الحمٌد معاون مباحث قسم المعادي وتمكنا من / النقٌب 
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ضبط المتهم وبمناقشته اقر لهما انه كان من ضمن المشاركٌن فً 

اعتصام رابعة العدوٌة وانه تواجد ٌوم فض االعتصام بتارٌخ 

 وانه شارك مع مجموعه من المعتصمٌن فً التعدي 14/8/2013

على القوات المكلفة بفض االعتصام واستخدام أسلحة نارٌة وانه 

كان بحوزته سبلح ناري الذي أطلق منه األعٌرة النارٌة فً اتجاه 

قوات الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من فض االعتصام وانه كان ٌطلق 

األعٌرة النارٌة بطرٌقة عشوابٌة على القوات والمعتصمٌن باستخدام 

السبلح الناري الذي بحوزته وأبدى لهما باستعداده لئلرشاد عن 

مكان تواجد األسلحة النارٌة التً استخدمها هو المرافقٌن له فً 

إطبلق األعٌرة النارٌة حٌث قام بإخفابها بداخل السقؾ المعلق 

الموجود بالطابق الثانً بمبنى طٌبة مول بمدٌنة نصر فانتقل 

الضابطٌن برفقته لذلك المكان وتمكنا من ضبط تلك األسلحة 

 مم وبندقٌة 9والذخابر بإرشاده وهى عبارة عن رشاش بارٌتا 

 13 مم وعدد 12 مم وفرد خرطوش عٌار 39×7.62بلجٌكً عٌار 

 5 وعدد 7.62 طلقة عٌار 299 مم وعدد 12طلقة خرطوش عٌار 

ؼطاء وجه واقً من الؽاز وبمواجهة المتهم بتلك المضبوطات اقر 

بملكٌتها باالشتراك مع األشخاص اآلخرٌن الستخدامهم لها فً 

إطبلق األعٌرة النارٌة على قوات الشرطة والمعتصمٌن وهإالء 

األشخاص هم احمد صقر واحمد نصار وعمرو ربٌع وحسام أبو 
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البخاري وال ٌعرؾ باقً أسمابهم ولكنه علم بالقبض على األخٌر فً 

و أنَّه قام بإطبلق العدٌد من ، إحداث العنؾ من وسابل اإلعبلم 

األعٌرة النارٌة بطرٌقة عشوابٌة على قوات الشرطة والمعتصمٌن 

 .هو وبعض األشخاص المرافقٌن له من األسلحة النارٌة المضبوطة 

ار عبد الحمٌد صابِر محمود      رابِد ُشرطة و / كما شهد  عمَّ

 ُمعاِون مباِحث قِسم ُشرطة المعادي 

ُ اؾ أن المـما شِهد به سابِقه و أضبمضمون  هم ـ  د رمضانـمـأح/ تَّ

 أقر أمامه شفاهة بؤنَّه أطلق العدٌد من األعٌِرة محمد طنطاوي

ات الُشرطة والُمعتصمٌن هو و  ٌَّة على قُوَّ ٌَّة بطرٌقة عشوابِ الناِر

ة التً تم ضبطها  ٌَّ  بعض األشخاص كانوا بِرفقته من األسلِحة الناِر

اشـرؾ عـبد العزٌز عبد السـبلم   مقدم شـرطة / كما شهد 

ومفتش مباحث فرقة جنوب باالدارة العامة لمباحث القاهرة  

بان تحرٌاته السرٌة توصلت لصحة واقعة الضبط وصحة ما اقر به 

المتهم أمام سالفً الذكر من ملكٌته وآخرٌن لؤلسلحة النارٌة 

المضبوطة وانه استخدم تلك األسلحة النارٌة فً التعدي على قوات 

الشرطة فً فض اعتصام رابعة العدوٌة وانه أطلق العدٌد من 

األعٌرة النارٌة على قوات الشرطة والمعتصمٌن بطرٌقة عشوابٌة 

من األسلحة النارٌة المضبوطة وأضاؾ بان تحرٌاته السرٌة لم 
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تتوصل للوقوؾ على باقً المتهمٌن الذٌن شاركوا فً ارتكاب تلك 

. الوقابع 

ل / كما شهد  ولٌد أسامة معوض الحوتً          ُمبلِزم أوَّ

بقسم ُشرطة مدٌنة نصر ثان  

د إبراهٌم حال قٌادته / بقٌامه بضبط المتهم  د علً علً ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 مصر فً طرٌقه لبلعتصام بمنطقة رابعة 9247السٌارة رقم د و ط 

ٌَّة  وبتفتٌش السٌارة عثر بداخلها على مبلػ مالً قدره ثبلثة ، الَعَدِو

وسبعون ألؾ جنٌه ومدونة مبلحظات بها أرقام لحسابات المسٌرات 

. وبعض المنشورات بقصد تروٌجها وتوزٌعها على المعتصمٌن 

د عادل عبد الهادي عبد القاِدر         ضابط /  كما شهد ُمَحمَّ

 منوب بقسـم شـرطة مدٌنة نصر ثان  

د إبراهٌم عقب / بانَّه حال ُمواجهته للمتهم  د علً علً ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ضبطه أقر له بؤنَّه تم ضبطه حال عودته من ُمحٌط إعتصام رابعة 

ٌَّة   .كما أقر له بإنتِمابه لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن، العدِو

 رطةـ نقٌب شُ    ٌؾ            ـد عادل عبد اللطـأحم/ كما شهد 

 و ُمعاِون مباحث بقسم شرطة مدٌنة نصر ثان

ة َتَوصَّ  ٌَّ   هــِهد بــا شــون مـى ِصحةَّ مضمــلت إلـبؤن تحرٌاته الِسرَّ
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ه بشؤن إنضمام المتهم  ٌْ د إبراهٌم / سابق د علً علً ُمَحمَّ ُمَحمَّ

وان المبلػ المضبوط معه والمنشورات ، لجماعة اإلخوان اإلرهابٌة 

التً ُضبِطت بحوزته كان بصدد تروٌجها وتوزٌعها على الُمعتصمٌن 

ة ٌَّ   .بمٌدان رابعة الَعَدِو

كرٌم كامل الدٌن ٌاسٌن احمد  رابِد ُشرطة بقِطاع /كما شهد 

ٌَّة   األمن الوطنً بوزارة الداخلِ

ة َتَوصَّ ـبؤن تحرٌاته السِ  ٌَّ  هـِهد بـا شـون مـةَّ مضمـى ِصحــلت إلــرَّ

  مـد إبراهًـي ُمَحمَّ ـي علـد علـُمَحمَّ / م ـأن إنضمام المتهـسابقٌه بش

وان المبلػ المضبوط معه والمنشورات ، لجماعة اإلخوان اإلرهابٌة 

التً ُضبِطت بحوزته كان بصدد تروٌجها وتوزٌعها على الُمعتصمٌن 

ة ٌَّ   .بمٌدان رابعة الَعَدِو

 أحمد فتوح أحمد زقزوق                     / كما شهد 

أنَّه عقب توجهه وصدٌقه احمد حسن قمر الدولة إلى مٌدان رابعة 

و ، العدوٌة للحصول علً مبلػ مالً ووجبة ؼذاء مقابل االعتصام 

حال مرورهما بؤحد مداِخل اإلعتصام فإجا بثمانٌِة أشخاص من 

الُمعتصمٌن تقوم بإقتٌاد ُكلًال منهما بخٌِمة ُمنفِصلة داِخل ُمحٌط 

ه ، اإلعتصام  ٌْ ن ٌْ و إنهالوا علٌهما ضرباًال ، و قاموا بتعصٌب ع

ن – بؤن قام شخصٌن بجذبه من أطرافه ، بإستِخدام مواسٌر  ٌْ – الٌد
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وقام بذات األمر ، و قام آخر بضربهما بالمواسٌر حتى تم كسرهما 

ضاًال  ٌْ ه حتى تم كسرهما أ ٌْ و ، قاصدٌن من ذلك إزهاق روحه ، بقدم

ٌَّة و إلقابهما على  ان قاموا بوضعه وصدٌقه سالِؾ الِذكر داِخل بطَّ

ارات اإلسعاؾ  ٌَّ . أطراؾ اإلعتصام بالقُرب من تمرُكز س

 حسن قمر الدولً علً زلٌخة/ كما شهد 

                  احمد حسن قمر الدولة/ ا إلى علمه وفاة نجله المرحوم ـد نمـه قـان

علً زلٌخة اثر تعدي مجهولٌن من معتصمً رابعة العدوٌة علٌه 

ٌَّة بشؤن قتله على عاتِق كل  قاصدٌن من ذلك قتله و ألقى بالمسبولِ

من محمد البلتاجً وعاصم عبد الماجد وصفوة حجازي وأسامة 

 . قاموا بالتحرٌض على قتل نجله سالِؾ الِذكر همٌاسٌن ألن

 مل الدٌن أحمد علً بركات           اهشام احمد ك/ كما شهد 

أنَّه وحال تواجده بمسكنه الكابن بمحٌط رابعة العدوٌة أبصر واقعة 

 وعقب ذلك أبصر بؤحد 13/7/2013التعدي علً شخصٌن ٌوم 

، الجرابد صورة شخص ممن تم التعدي علٌهما فً ذلك الٌوم 

وتعرؾ علٌهما بؤنهم المجنً علٌهما فً الواقعة محل التحقٌق  َثمَّ 

. نما إلى ِعلمه بوفاة أحِدهما 

مإمن عادل مصطفً كمال احمد            ُمساِعد / كما شهد 

ٌَّة  ابً خدمات إسعافِ  أِخصَّ
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انه وحال تمركزه أمام مبنً التنظٌم واإلدارة فوجا ببعض 

األشخاص تخبره بوجود شخصان علً الرصٌؾ وباالنتقال تبٌن 

احمد زلٌخة / احمد فتوح احمد زقزوق مصاب وآخر ٌدعً / وجود 

جثة هامدا وقرر المصاب له بؤنه عقب دخوله مٌدان رابعة العدوٌة 

لبلعتصام مقابل مال ووجبات ؼذابٌة فوجا بحوالً ثمانٌة أشخاص 

ٌقومون باحتجازه بخٌمة داخل المٌدان وقاموا بالتعدي علٌه 

احمد زلٌخة حتى / بالضرب بمواسٌر وكذا التعدي علً المدعو 

. توفى إلى رحمة هللا 

احمد على الدمرداش      معاون مباحث قسم / كما شهد 

 شرطة مصر الجدٌدة 

و هم ُكلًال  أن تحرٌاته السرٌة أسفرت عن أن المتهمٌن المضبوطٌن

د مصطفى ، من مصطفى احمد مصطفى السٌد  عبد المنعم ُمَحمَّ

د ، حسانٌن  د أحمد ، عبد هللا احمد السٌد ُمَحمَّ د السٌد ُمَحمَّ ، ُمَحمَّ

د عبد المعبود إبراهٌم احمد كانوا من ضمن المعتصمٌن بمٌدان  ُمَحمَّ

ٌَّة وان الشخص المتوفى كان برفقتهم المرحوم  محمود / رابعة الَعَدِو

د عبد المعٌن توفى أثناء أحداث فض االعتصام هناك ولم  د ُمَحمَّ ُمَحمَّ

تتوصل التحرٌات لكٌفٌة حدوث وفاته نظراًال لحدوث الواقعة خارج 

وتم نقل جثمانه إلى مسجد اإلٌمان ، دابرة قسم شرطة مصر الجدٌدة 
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وقام – بدابرة قسم شرطة مدٌنة نصر أول – بشارع مكرم عبٌد 

المتهمٌن باصطحاب جثة المتوفى من المسجد لدفنها فً محل إقامة 

المتوفى حٌث أنهم ٌقٌمون بذات محل اإلقامة وعلى معرفة بالمتوفى 

مصطفى احمد مصطفى السٌد على نقل الجثمان / واتفقوا مع المتهم 

برفقتهم والعودة بهم جمٌعاًال إلى محل إقامتهم بمحافظة الشرقٌة عقب 

كما أسفرت التحرٌات عن أن األموال المضبوطة ، فض االعتصام 

د مصطفى كانت مخصصة إلعطابها / بحوزة المتهم  عبد المنعم ُمَحمَّ

ٌَّة لحثهم على االستمرار فً  للمعتصمٌن بمٌدان رابعة الَعَدِو

كما خصصت أٌضاًال كمقابل مادي لجلب المزٌد من ، االعتصام 

كما أضافت التحرٌات أن المتهمٌن قاموا ، المعتصمٌن إلى المٌدان 

ٌَّة  بالتحرٌض على التعذٌب وتعذٌب المواطنٌن بمنطقة رابعة الَعَدِو

والمحرر عن تلك الوقابع العدٌد من الببلؼات بقسم شرطة مدٌنة 

كما قاموا بقطع وإتبلؾ الطرٌق وعطلوا سٌر ، نصر أول 

المواصبلت العامة واشتركوا مع آخٌن مجهولٌن فً التعدي على 

قوات الشرطة حال فض االعتصام وأحدثوا بهم العدٌد من اإلصابات 

.     والوفٌات 

أحمد عبد الحمٌد مصطفى كامل         مسعؾ / كما شهد 

بُنقطة إسعاؾ الحً السابِع  
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 وحال تواجده بسٌارة اإلسعاؾ محل عمله 21/7/2013أنه بتارٌخ 

تبلػ له بوجود مصاب داخل المستشفى المٌدانً الكابنة داخل 

ٌَّة وحال وصوله تبٌن له وفاة ذلك الشخص  اعتصام رابعة الَعَدِو

وعلى جسده آثار تعذٌب وإصابات بمختلؾ أنحاء جسمه وقدم له 

عمرو نجدي / طبٌب المستشفى بطاقة المتوفً وتبٌن له أنه ٌدعى 

. كامل علً سمك 

 نجدي كامل علً سمك / كما شهد 

                      هـو أنَّ – ل ـامـمرو نجدي كأع/ ي علٌه المرحوم ـبؤنَّه والد المجن

ٌَّة على عاتِق ، تعرؾ على جثة نجله سالِؾ الِذكر  و ألقى بالمسبولِ

قٌادات جماعة اإلخوان المسلمٌن والمعتصمٌن آنذاك بتعذٌبه وقتله 

ة نشاط أو إنتماء سٌاسً  . وأضاؾ بان نجله لٌس له َثمَّ

محمود السٌد محمود عبد المولى       أمٌن ُشرطة / كما شهد 

ة  ابِوحدة مب ٌَّ ِحث األزبِك

 وحال استقبلله لدراجته النارٌة وكان برفقته 7/7/2013أنه بتارٌخ 

د محمود / المدعو  مستقبلًال دراجة نارٌة - مٌكانٌكً – هٌثم ُمَحمَّ

ن ، أخرى بشارع ٌوسؾ عباس بدابرة القسم  ٌْ إستْوقفها شخص

ات الُمسلَّ  دٌهم بناِدق ، ة حٌرتدي ُكلًال منهما ِزْي ُمَجنَّدي القُوَّ ٌْ حاملٌن بؤ

تهما فؤبلػ ، آلً بماسورة قصٌرة  ٌَّ و طلبا منهما إبراز تحقٌق شخِص
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و إذ – أمٌن ُشرطة بقِسم ُشرطة المعادي – أحدهما بطبٌعة عمله 

حات التكبٌر  ٌْ ٌُطلِقون َص فإلتؾ حوله ما ٌقُرب من خمسة عشر ، بهما 

ٌَّة من هواتِؾ ، شخص آخرٌن  وقاموا بسِرقة كافَّة ُمَتعلِّقاتهما الشخِص

ٌَّة وكذا الِسبلح األمٌري الخاص به  ، " طبنجة " محمولة ومبالِػ نقد

، و إقتادوهما ُعْنَوةًال داخل ُمحٌط اإلعتصام و إنهالوا علٌهما ضرباًال 

لوا ، وقاموا بإدخالهما داِخل إحدى الِخٌام داِخل نِطاق اإلعتصام  و َكبَّ

دٌهما من الخلؾ  ٌْ بوا أعٌنهما ، أ موا أفواههما ، و َعصَّ وقاموا ، وَكمَّ

ي علٌهما بالسب وبالضرب بالشوم ومواسٌر حدٌد و  بُمواالة التعدِّ

و أبصر قٌامهم بالتعدي على من كان بِرفقته بذات ، جنزٌر حدٌد 

ُثمَّ قاموا بحملهما ، كما قاموا بَسْكب مٌاه ساِخنة على قدمه ، األدوات 

ارات  ٌَّ و التً أقلتهما خاِرج نِطاق ، و إٌداعهما داِخل إحدى الس

ارة بإحدى األماِكن النابٌِة ، اإلعتصام  ٌَّ و بعد ، و ألقت بهما من الس

د اآلَخر  ٌْ ٌَّن لهما تواجدهما بمقابِر ، قلٌل قام ُكلًال منهما بفك ق َفَتَب

ة ، منِطقة الوفاء واألمل  ، فقاما باإلستؽاثة َفَهبَّ لنجدتهما بعض المارَّ

الذٌن قاموا بتوصٌلهما على الَفْور إلى إحدى الُمستشفٌات لُسرعة 

ٌَّة على عاتِق من قاموا بالتعدي علٌه ، إسعافهما  و ألقى بالمسبولِ

بالضرب و التعذٌب البدنً بتحرٌض من محمد البلتاجً بقصد إزهاق 

روحهما  
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م شرطة بمدٌرٌة / كما شهد  د الدٌب      َمَقدِّ د علٌوة ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 امن سٌناء 

له بشارع أنور المفتً لزٌارة أحد أصِدقابِه فوجا  أنَّه وحال ترجُّ

بقٌام مجموعة من األشخاص الُملتحٌن تقوم بإستٌقافه وَشلَّ حركته 

ه من الخلؾ ،  ٌْ ه ، وتقٌٌد ٌد ٌْ ه و قدم ٌْ و ، و حمله ُعْنَوةًال من ٌد

ُثمَّ ، إقتٌاده ُعْنوةًال إلى جراج أحد العقارات بالقُرب من ُمحٌط التجمهر 

إحتجزوه ُعنوة ، قاموا بإقتٌاده إلى أحد المساجد الصؽٌرة المجاورة 

ة َنصؾ ساعة تقرٌباًال  اًال باإلعتداء علٌه ، لُمدَّ ٌَّ و قاموا ٌتعذٌبه بدنِ

رة الرأس باألٌدي و باألرجل  وقاموا ، بالضرب بمنطقة الوجه و ُمَإخِّ

باإلستٌبلء على هاتفه المحمول وسبلحه األمٌري ومبلػ مالً قدره 

ثم أطلقوا سراحه وردوا إلٌه سبلحه األمٌري ، مابة وخمسٌن جنٌه 

واتهم قٌادات جماعة ، "  طلقة 15" دون ما بدخله من طلقات 

. اإلخوان المسلمٌن بتحرٌض تلك العناصر على ارتكاب الواقعة 

مة / كما شهد  نجٌب ِجبرابٌل مٌخابٌل  ربٌس مجلس إدارة ُمَنظَّ

 اإلتِّحاد الِمصري لحقوق اإلنسان 

ة  ٌَّ د وزٌر الداِخل ٌِّ ٌَّة قام الس أنه ِخبلل فترة إعتصام رابعة العدو

تٌن  ة إلى اإلجتماع مرَّ ٌَّ مات الُحقوق تناول فً ، بدعوته وقادة الُمَنظَّ

ٌة التً وصل إلٌها قاِطنً ِمنطقة  ل معهم الحالة الُمَتَردِّ اإلجتماع األوَّ
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ة  ٌَّ إثر إرتكاب ، ومدى اإلحتقان الذي بلؽوه ، رابعة العدو

ومدى جدوى بقاء ذلك اإلعتصام أو ، الُمعتصمٌن الجرابم الُمَبلَّػ بها 

اته لرفع ُمعاناة سالفً الِذكر  ٌَّ إثر فشل ، ضرورة إنهاء فاِعل

ٌَّة إلنهابه  ٌَّة والُمحلِّ ة الدولِ ٌَّ كما تناول فً اإلجتماع ، الُمحاوالت الود

ٌَّة فً ِمثل حالة  ات َفض اإلعتصامات ِوفقاًال للمعاٌٌر الدول ٌَّ الثانً آل

ة  ٌَّ ات فض ، إعتصام رابعة العدو ٌَّ من ِخبلل إستعراض آل

لت فً ضرورة ، اإلعتصامات السابِقة لدى الُدَول األخرى  والتً تمثَّ

إعبلن الدولة عن إعتِزامها فً َفض التجمهر قبل البدء فٌه بفترة 

مع اعطاء الُمعتصمٌن الوقت الكافً إلجبلء ُمحٌط التجمهر ، كافٌة 

ٌَّن حال فض التجمهر إعبلن الُمعتصمٌن ، من تِلقاء أنفسهم  وأنه ٌتع

مع تحدٌد ممر آمن لخروج ، بالشروع فٌه على أرض الواقع 

مع إتخاذ التدابٌر البلزمة لتؤمٌن ذلك ، الُمعتصمٌن عبر ذلك الممر 

مع إمهال الُمعتصمٌن الوقت الكافً لخروجهم عبر ذلك ، الممر 

ّثم الَبدء فً َفض التجمهر فً حال عدم ُمؽادرة ُمحٌط ، الممر 

ج فً التعاُمل مع ، التجمهر  على أن ٌكون ذلك من ِخبلل التدرُّ

الُمشاركٌن فً التجمهر إلذعانهم على ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر عن 

ارات الِمٌاه وبواِعث الؽاز الُمسٌل للدموع  ٌَّ وفً ، طرٌق إستِخدام س

ات القابمة على الَفض اللجوء إلى العنؾ بإستِخدام  حالة ُمقاومة القُوَّ

ة أسلِحة أو أدوات ٌتم التعاُمل مع الُمقاومٌن بالقدر الكافً  َثمَّ
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ة الِسبلح الُمسَتخدم وكثافة إطبلق ، والُمتناِسب  ٌَّ من حٌث نوع

ات ، النٌران  وبالقدر الكافً إلسكات تٍلك الُمقاومة حتى ٌتسنَّى للقُوَّ

تها فً َفض التجمهر  القابمة على الَفض من تحقٌق النجاح فً ُمِهمَّ

ات القابمة على الفض الِزْي الرسمً الدال ،  مع ضرورة إرتداء القُوَّ

تهم أثناء الَفض  ٌَّ وإتِّخاذ التدابٌر البلِزمة لُسرعة إسعاؾ ، على هِو

وحٌنبٍذ إتَّصل ، الُمصابٌن من الطرفٌن أثناء التعاُمل مع الُمعتصمٌن 

د األستاذ الُمستشار النابب العام  ٌِّ علمهم بصدور االذن من  الس

ٌَّة وضبط ُمرَتِكبٌها  بضبط الجرابم الُمرَتَكبة بمٌدان رابعة العدو

ضٌن علٌها   تم إببلؼه 13/8/2013وأنه بمساء ٌوم ، والُمَحرِّ

ة التابعٌن لقِطاع ٌَّ ا من قَِبل أحد المسبولٌن بوزارة الداِخلِ ٌَّ حقوق  هاتف

 14/8/2013اإلنسان بؤن موعد َفض التجمهر صبٌحة الٌوم التالً 

وطلب منه التواُجد على َمسرح األحداث بصفته أحد قادة  ، باِكراًال 

ٌَّة  مات الحقوق وفً الموِعد ، لُمتابعة وتوثٌق أحداث الَفض ، الُمَنظَّ

د كان ُمتواِجداًال بطرٌق النصر بالقُرب من الُنُصب التِذكاري  الُمَحدَّ

ارات ، َصْوب ُمحٌط التجمهر  ٌَّ وحٌنبٍذ تناهى إلى سمعه َصوت س

ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها بُمناَشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط 

اًال دون ُمقاومة  ٌَّ دت لهم الممر اآلمن عبر طرٌق ، التجمهر ِسلِم وحدَّ

وبالفِعل أبصر أعداداًال كبٌرة من الُمعتصمٌن حال ُمؽادرتهم ، النصر 

د لهم حاملٌن أمتِعتِهم  دون ، ُمحٌط التجمهر عبر الممر اآلمن الُمَحدَّ
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ة أحد باإلستٌقاؾ أو التفتٌش  ض لهم َثمَّ وبعد فترة شاع ، أن ٌتعرَّ

دٌن  اط وإصابة عدد من الُمَجنَّ ات الُشرطة خبر وفاة أحد الُضبَّ بٌن قُوَّ

وحٌنبٍذ تناهى إلى سمعه َدِوْي إطبلق أعٌِرة ، القابمٌن على الَفض 

ٌَّة بكثافة دون وقوفه على مصدرها  فقام باإلبتعاد فوراًال من ، ناِر

مسرح اإلشتباكات ولكثافة رابحة الؽاز الُمسٌل للدموع الذي تم 

ه إلى شاِرع الطٌران ، إطبلقه بالمكان  وبالوصول ، وبعد فترة توجَّ

ن عدداًال من الُمعتصمٌن بعقار تحت اإلنشاء بذلك  إلٌه أبصر َتَحصُّ

ٌَّة وإلقاء ُزجاجات المولوتوؾ ، الشاِرع  وقٌامهم بإطبلق أعٌِرة ناِر

ات القابمة على الَفض بذلك الشاِرع  كما ، الُمشتِعلَة َصوب القُوَّ

ٌَّة من ِخلؾ المتارٌس والحواِجز  أبصر بروز مواسٌر األسلِحة الناِر

ٌَّة  التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق وٌقومون بإطبلق أعٌِرة ناِر

ات  كما أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن حال قٌامهم ، منها َصْوب القُوَّ

ات الِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  كما أبصر سقوط ، برشق القُوَّ

ٌَّة  ات الُشرطة إثر إصابتهم بطلقات ناِر كما أبصر ، عددا من قُوَّ

ٌَّة إصابتهم لعدم  سقوط عددا من الُمعتصمٌن دون وقوفه على نوِع

وأضاؾ أن إطبلق النٌران ، تواجده بالقِرب من ُمحٌط التجمهر 

ٌَّة تحدٌد مصادر اإلطبلق  ، بمسرح األحداث كان كثٌفاًال دون إمكان

نها من  تها من ِخبلل تمكُّ ات الُشرطة فً ُمِهمَّ وعقِب نجاح قُوَّ

وُمحٌط مٌدان ، السٌطرة على العقار تحت اإلنشاء سالِؾ الِذكر 
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ٌَّة وجمٌع الشواِرع الُمإِدٌة إلٌه ؼادر مسرح األحداث  ، رابعة العدو

ة التً تابعت أحداث الَفض قام  ٌَّ مات الحقوق وبِصفته أحد قادة الُمَنظَّ

أضاؾ أنه من و، بإعداد العدٌد من التقارٌر بشؤن أحداث الَفض 

ات  ِخبلل ُمتابعته ألحداث الفض على أرض الواقِع من قِبل قُوَّ

ل إلى نتٌجة حاِصلها ٌَّة حال قٌامها  ، الُشرطة توصَّ أن وزارة الداخل

بعة أثناء الَفض  ة الُمتَّ ٌَّ ات والمعاٌٌر الدول ٌَّ بعت اآلل بفض التجمهر إتَّ

ج فً إستعمال الِسبلح قِبل ، آنفة البٌان كاِملة  ة بشؤن التدرُّ وخاصَّ

ة الِسبلح  ٌَّ الُمعتصمٌن الُمَسلَّحٌن من حٌث كثافة إطبلق النٌران ونوع

وأن وزارة ، الُمسَتخدم بالقدر الكافً إلسكات مصادر إطبلق النٌران 

رة لمصلحة الُمعتصمٌن  ٌَّة تجاوزت تِلك الُمعاٌٌر الُمقرَّ إذ ، الداخل

د  أنها سمحت لهم بُمؽادرة ُمحٌط التجمهر عبر الممر اآلمن الُمَحدَّ

ة أحد باإلستٌقاؾ أو ، لهم حاملٌن أمتِعتِهم  ض لهم َثمَّ دون أن ٌتعرَّ

ا إستٌقاؾ الُمؽادرٌن لُمحٌط التجمهر ، التفتٌش  ٌَّ بع دول رؼم أن الُمتَّ

وتفتٌشهم وتفتٌش أمتعتهم لضبط المطلوب ضبطه منهم بموجب 

ة أسلِحة أو أدوات داِخل  ٌَّة وخشٌة حمل أيًال منهم َثمَّ قرارات قضابِ

ات القابمة على ، أمتعته  قد ٌقوم بإستِخدامها عقِب ُمؽادرته قَِبل القُوَّ

ة آنذاك لبعث اإلطِمبنان فً ، الَفض  ٌَّ وعلَّل مسلك وزارة الداخل

ودفعهم ، ُنفوس الُمعتصمٌن حال ُخروِجهم من ُمحٌط التجمهر 

اًال  ٌَّ تها فً َفض ، للُمؽادرة ِسْلم ومن َثمَّ نجاح الُشرطة فً ُمِهمَّ
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ٌَّة حال ُمقاومة بعض الُمعتصمٌن لها  ، التجمهر بؤقل خسابر بشِر

ٌَّة من قَِبل الُمقاومٌن  وحتى ال ٌتِم إستِخدام الُمعتصمٌن ُدروعاًال بشر

ة تابعت أحداث ، منهم  ٌَّ مات الدولِ كما أضاؾ أنه ٌوجد بعض الُمَنظَّ

لت فٌها إلى أن َفض إعتصام ، الَفض  ة َتَوصَّ ٌَّ وأصدرت بٌانات رسم

بعة فً َفض  ة الُمتَّ ٌَّ ٌَّة قد جاء ُمطابِقاًال للمعاٌٌر الدول رابعة العدو

مة - البٌان الصادر من ، والتً كان من بٌنها ، اإلعتصامات  ُمَنظَّ

خ " - أوفٌد " فرنكو إٌجٌبسٌان لحقوق اإلنسان  والُمإرَّ

15/8/2013  .

دالٌا إبراهٌم محمد علً         الُمدٌر التنفٌذي / كما شهدت 

 لمركز بن خلدون الحقوقً

دة  ٌِّ ة الُمَإ ٌَّ ارات اإلسبلم ٌَّ بؤن أعداداًال من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن والت

ٌة إلٌه فً  ٌَّة والشوارع الُمإدِّ لهم إحتشدوا بُمحٌط مٌدان رابعة العدو

وكان َمْسلكهم فً بادئ  ، 2013ؼضون نهاٌة شهر ٌونٌة لعام  

ٌَّة مع قاطنً الِمنَطقة وأصحاب الحوانٌت  إال أنه ، األمر ٌتَّسم بالسلم

ات الُمسلَّحة 30عقِب أحداث ثورة  ،  ٌونٌة والتً أعقبها بٌانات القُوَّ

ِخذ سلوك الُمعتصمٌن َمْنَحى ؼٌر ِسلمً  بلًال فً تشٌٌد ، بدأ ٌتَّ ُمَتمثِّ

ات والحدابق الكابِنة بالقُرب من  الِخٌام بكافَّة أرجاء الُطُرقات والَمَمرَّ

ة  ٌَّ كما أقام الُمعتصمٌن بتِلك الُطُرق إقامة ، ُمحٌط مٌدان رابعة العدو
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كاملة من قضاء حاجتهم واإلستِحمام على نحو ٌجرح أعٌن أصحاب 

ٌَّة  كما ، الحوانٌت وقاطنً المنطقة الُمحٌط بمٌدان رابعة العدو

تهم فً الَتَنقُّل من ِخبلل إقامتهم حواِجز ومتارٌس على  ٌَّ ضوا لُحر َتَعرَّ

وَتَمْركز خلفها لِجان تفتٌش تابعة لهم  ، حدود أطراؾ التجمهر 

ٌُشٌر  داًال  ٌن ُمرتدٌن زيًال ُمَوحَّ ٌِّ نة من بعض الُمعتصمٌن المدن والُمكوَّ

ًْ وشوم ، إلى كونهم تابعٌن ألمن التجمهر  ، حاملٌن بؤٌدٌهم ِعِص

لت ُمِهمتها فً تفتٌش شخص ُكل من ، وعلى رأس بعضهم ِخَوز  وتمثَّ

اًال وكذا تفتٌش حقاببهم  ٌَّ ٌرؼب فً ُدخول ُمحٌط التجمهر تفتٌشاًال ذات

اراتهم  ٌَّ ٌَّة وحقابب س وِخبلل فترة التجمهر ، وُمتَعلِّقاتهم الشخص

بصفتهم القابمٌن على إدارة أحد – حاولت وبعض ُزمبلبها بالمركز 

ٌَّة  ٌَّة إستطبلع - المراِكز الحقوق الُدخول بُمحٌط التجمهر إلجراء عمل

ٌَّة بشؤن مدى ِرضابهم عن مكان ذلك  رأي أهالً ِمنطقة رابعة العدو

اء ذلِك ، التجمهر  ومدى جسامة الضرر الذي لِحق بهم من َجرَّ

اته ، التجمهر إن ُوِجد  ٌَّ ة إنهاء فاعل ٌَّ إال أن لِجان ، ورأٌِهم فً كٌف

نهم من ذلك  ، التفتٌش القابعة على أطراؾ التجمهر حالت دون َتَمكُّ

ن مجهولً اإلنتماء ؼٌر تابعٌن  ٌْ فقام المركز باإلستعانة بشخص

نوا ، للمركز حتى ٌتسنى لهما الدلوؾ بُمحٌط التجمهر  وبالفِعل َتَمكَّ

ٌَّة إستطبلع الرأي َوصوالًال للبٌان المطلوب  والذي ، من إجراء عمل

ٌَّة من ذلك  إنتهى إلى رفض وإحتقان أهالً ِمنطقة رابعة العدو
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ورؼبتهم ، لما ألحق بهم من أضرار جسٌمة ُمنُذ بداٌته ، التجمهر 

ته  ٌَّ ة فً إنهاء فاعل ولكن دون اللجوء إلى إستِخدام الُعْنؾ ، الُملِحَّ

وتم إرسال ذلك البٌان إلى العدٌد من وسابِل ، قَِبلِهم َحْقناًال للِدماء 

وأضافت أنه ِخبلل ، وعلى موقِع المركز بشبكة اإلنترنت ، اإلعبلم 

م إلى المركز عدد أربعة وأربعون حالة إحتجاز  فترة التجمهر َتَقدَّ

بسبب رؼبتهم ، مصحوبة بالتعذٌب البدنً داِخل ُمحٌط إعتصام رابعة 

وبسبب تشكٌك بعض القابمٌن على ، فً ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر 

وتواترت أقوالهم على أنهم كان ٌتِم تكبٌلهم ، التجمهر فً إنتماءاتهم 

ي علٌهم بالضرب ، مع تجرٌدهم من أؼلب مبلبسهم ، بالِحبال  والتعدِّ

ًّ مع إحداث كسر بِعظام األذُرع واألرُجل واإلعتداء على الوجه  بالِعِص

ٌَّة دون طعام أو شراب ، باللكمات والصفع  ة زمن ا ، مع تركهم ُمدَّ ِممَّ

ي علٌهم كانوا من ، نجم عنه وفاة بعضهم  وأن القابمٌن على التعدِّ

ن ٌؤتمرون بؤوامر قٌادات جماعة اإلخوان ، التابعٌن ألمن التجمهر  ِممَّ

محمد " وعلى رأِسهم ، الُمسلمٌن القابِمة على إدارة التجمهر 

وأنه خبلل فترة تواجدهم بُمحٌط ، " البِلتاجً وصفوة ِحجازي 

التجمهر شاهدوا إدخال أسلِحة بمكان اإلعتصام موضوعة بتوابٌت 

ة  ٌَّ ا من قَِبل 13/8/2013وأنه بمساء ٌوم ، َخشب ٌَّ  تم إببلؼها هاتِف

ة بؤن َمْوِعد َفض  ة بإدارة العبلقات العامَّ ٌَّ أحد المسبولٌن بوزارة الداِخلِ

  الساعة الساِدسة صباحاًال 14/8/2013التجمهر َصبٌحة الٌوم التالً 
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وطلب منها التواُجد على َمسرح األحداث بصفتها أحد قادة ، 

ٌَّة  مات الحقوق وفً الموِعد ، لُمراقبة وتوثٌق أحداث الَفض ، الُمَنظَّ

د كانت ُمتواِجدة ِرفقة بعض ُزمبلبها بالمركز بطرٌق النصر  الُمَحدَّ

وأبصرت تواُجد ، بالقُرب من الُنُصب التِذكاري َصْوب ُمحٌط التجمهر 

ات الُشرطة ُمتواِجد بالقُرب من ُخطوطها العدٌد من  أعداد كبٌرة من قُوَّ

ارات وسابِل اإلعبلم ٌعلوها كامٌرات لُمتابعة أحداث الَفض  ٌَّ ، س

ارات ُمَكبِّرات الصوت حال قٌامها وحٌنبذٍ  ٌَّ  تناهى إلى سمعها َصوت س

اًال دون ُمقاومة  ٌَّ ، بُمناَشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط التجمهر ِسلِم

ٌَّة  ، وتحذٌرهم من الُمقاومة أو وضع النِساء واإلطفال كُدروِع بشِر

دت لهم الممر اآلمن عبر طرٌق النصر  وبالفِعل أبصرت أعداداًال ، وحدَّ

كبٌرة من الُمعتصمٌن حال ُمؽادرتهم ُمحٌط التجمهر عبر الممر اآلمن 

ة نصؾ ساعة تقرٌباًال  دات لُمدَّ ٌِّ د لهم وبِرفقتهم أطفال وس ودون ، الُمَحدَّ

ة أحد باإلستٌقاؾ أو التفتٌش  ض لهم َثمَّ وبعد فترة شاع بٌن ، أن ٌتعرَّ

اط القابمٌن  ات الُشرطة عبر أجِهزة البلِسلكً خبر وفاة أحد الُضبَّ قُوَّ

ٌَّة بكثافة من قَِبل ، على الَفض  وحٌنبٍذ حدث تباُدل إطبلق أعٌِرة ناِر

ات الُشرطة والُمعتصمٌن دون وقوفها على مصدرها  وأضافت أن ، قُوَّ

ات الُشرطة لجؤت إلى إستخدام البناِدق الخرطوش وبناِدق الؽاز  قُوَّ

ٌَّة ، الُمسٌل للدموع  بٌنما لجؤ الُمعتصمٌن إلى إستِخدام األسلِحة الناِر

سات وبناِدق "  تها " ُمَسدَّ ٌَّ كما قاموا بَرْشق ، دون ُوقوفها على نوع
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ة  ٌَّ ات الُشرطة بالِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ والنبال الحدٌد ، قُوَّ

ات الُشرطة ما بٌن قتٌل وجرٌح إلفشال  إسقاط أكبر عدد من قُوَّ

ة الُمسَندة إلٌهم فً َفض التجمهر  فقامت باإلبتعاد فوراًال من ، الُمِهمَّ

َمْسَرح اإلشتباكات وإختبؤت ومن بِرفقتها بمدخل أحد العقارات حتى 

اط ، هدأت األوضاع  وحال خروجها أبصرت ُسقوط عدد كبٌر من الِضبَّ

ات الُشرطة بمسرح األحداث إثر إصابتهم بطلقات  دٌن من قُوَّ والُمَجنَّ

ٌَّة   ارات ، َح ٌَّ ارات اإلسعاؾ وس ٌَّ وكان ٌتم نقلهم على الفور بس

كما أبصرت عدد كبٌر لُمصابٌن ، الُمواِطنٌن لُسرعة إسعافهم 

ٌَّة وخرطوش أثناء  والُمَتَوفٌِّن  من الُمعتصمٌن إثر إصابتهم بطلقات ح

ات الُشرطة  كما أبصرت إحتراق ِخٌام الُمعتصمٌن ، اإلشتباك مع قُوَّ

م جمٌع  ٌَّة والمبانً الكابنة بالقُرب المسِجد وتفحُّ ومسِجد رابعة العدو

وحٌنبٍذ بدأ ٌتوافد على مسرح ، األشجار الكابنة بالقُرب من المسِجد 

فقامت ومن بِرفقتها بُمؽادرة ، األحداث العدٌد من وسابِل اإلعبلم 

وتم اإلعبلن عنه ، وقامت بإعداد التقرٌر الخاص بالمركز ، المكان 

شره على موقِع المركز نكما تم ، عن طرٌق بعض وسابِل اإلعبلم 

ولكثافة رابحة الؽاز الُمسٌل للدموع ، " اإلنترنت " بشبكة المعلومات 

ه إلى شاِرع الطٌران ، الذي تم إطبلقه بالمكان  ، وبعد فترة توجَّ

ن عدداًال من الُمعتصمٌن بعقار تحت اإلنشاء  بالوصول إلٌه أبصر َتَحصُّ

ٌَّة وإلقاء ُزجاجات ، بذلك الشاِرع  وقٌامهم بإطبلق أعٌِرة ناِر
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ات القابمة على الَفض بذلك الشاِرع  المولوتوؾ الُمشتِعلَة َصوب القُوَّ

ٌَّة من ِخلؾ المتارٌس ،  كما أبصر بروز مواسٌر األسلِحة الناِر

والحواِجز التً أنشؤها الُمعتصمٌن بنهر الطرٌق وٌقومون بإطبلق 

ات  ٌَّة منها َصْوب القُوَّ كما أبصر قٌام بعض الُمعتصمٌن ، أعٌِرة ناِر

ات الِحجارة وُزجاجات المولوتوؾ  كما أبصر ، حال قٌامهم برشق القُوَّ

ٌَّة  ات الُشرطة إثر إصابتهم بطلقات ناِر كما أبصر ، سقوط عددا من قُوَّ

ٌَّة إصابتهم لعدم  سقوط عددا من الُمعتصمٌن دون وقوفه على نوِع

وأضاؾ أن إطبلق النٌران ، تواجده بالقِرب من ُمحٌط التجمهر 

ٌَّة تحدٌد مصادر اإلطبلق  ، بمسرح األحداث كان كثٌفاًال دون إمكان

نها من السٌطرة  تها من ِخبلل تمكُّ ات الُشرطة فً ُمِهمَّ وعقِب نجاح قُوَّ

ٌَّة ، على العقار تحت اإلنشاء سالِؾ الِذكر  وُمحٌط مٌدان رابعة العدو

وبِصفته بصفته ، وجمٌع الشواِرع الُمإِدٌة إلٌه ؼادر مسرح األحداث 

ة التً تابعت أحداث الَفض قام بإعداد  ٌَّ مات الحقوق أحد قادة الُمَنظَّ

وأضافت أن أؼلب الذٌن تم ، العدٌد من التقارٌر بشؤن أحداث الَفض 

ٌَّة من القَُرى  حشدهم بُمحٌط التجمهر كان عن طرٌق الجماعات الَسلَف

د ، والُنجوع الفقٌرة تحت ذرٌعة إطعامهم فً رمضان  وأن ُمَجرَّ

ٌَّة  تواجدهم بُمحٌط التجمهر من قبٌل الِجهاد فً سبٌل هللا لدعم شرِع

ٌَّة من ، محمد ُمرسً / الربٌس السابِق  ِحفاظاًال على الشرٌعة اإلسبلم

وأضافت ، ُمسَتِؽلٌِّن إنحدار مستواُهم الثقافً ، الحرب الدابِرة علٌها 
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ٌَّة إدخال / أن المدعو  اد كان ٌتولَّى اإلشراؾ على عمل ِجهاد الَحدَّ

وكان ذلك بقصد ، وكذا إعاشة الُمعتصمٌن ، السبلح بُمحٌط التجمهر 

ات الُشرطة أو الجٌش بإستِخدام تِلك األسلِحة حال قٌامها  ُمقاومة قُوَّ

. بَفض اإلعتصام

صبلح الدٌن حسن سلٌمان     ربٌس مجلس إدارة / كما شهد 

ٌَّة سة النقٌب للتدرٌب ودعم الدٌمقراِط  ُمَإسَّ

ة  ٌَّ   ةـوحال إعتزام أجِهزة الدول، بؤنه ِخبلل فترة إعتصام رابعة العدو

اته  ٌَّ ة فً إنهابه ، فً إنهاء فاعل ة ُملِحَّ ٌَّ ، إثر وجود رؼبة شعب

ٌَّة  ة األهالً من قاطنً منطقة رابعة العدو د وزٌر ، وخاصَّ ٌِّ فدعا الس

ة إلى اإلجتماع بهم  ٌَّ مات الُحقوق ٌَّة قادة الُمَنظَّ وبالفِعل إجتمع ، الداِخل

د ُمساِعد وزٌر  ٌِّ بهم قبل أحداث الَفض بؤسبوع تقرٌباًال وكان بِرفقته الس

ٌَّة لحقوق اإلنسان  وتناول معهم مدى جدوى بقاء إعتصامً ، الداِخلِ

اتهما لرفع ُمعاناة ، رابعة والنهضة  ٌَّ ومدى ضرورة إنهاء فاِعل

ة التعاُمل مع ، األهالً  ٌَّ ات َفض اإلعتصامات وكٌف ٌَّ كما تناول معهم آل

ٌَّة وبما ٌتوافق من  الُمقاومٌن من الُمعتصمٌن ِوفقاًال للمعاٌٌر الدول

ة  ٌَّ ة الُملِزمة لُجمهوِر ٌَّ نصوص وُبنود المواثٌق والمعاهدات الدول

ٌَّة  ٌَّة فً ِمثل حالة إعتصام رابعة العدو ل فً ، ِمصر العرب والتً تتَمثَّ

ِحدة فً  ٌَّة الصاِدرة من األَُمم الُمتَّ ة واألسلِحة النار مبادئ إستِخدام القُوَّ
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ات القابمة على  حالة لُجوء الُمشاركٌن فً التجمهر إلى ُمقاومة القُوَّ

ج فً ، الفض وقبل الشروع فً ُمقاومتهم لها  وذلك من ِخبلل الَتَدرُّ

ات التجمهر  ٌَّ ٌَّة عما ، إنهاء فاعلِ ٌَّة وزارة الداخل ومن َثم عدم مسبول

وإنتهى اإلجتماع بهم إلى ضرورة إضطبلع ، ٌحُدث أثناء الَفض 

ٌَّة بدورها فً فض اإلعتصامٌن تؤسٌساًال على أنهما  أجهزة الدولة المعنِ

ن  ٌْ ٌَ ر ِسْلِم ٌْ ٌُعتبراًال من قبٌل إستعمال الحق فً التظاُهر ، ِؼ كما ، وال 

ٌَُشكبلن جرابم ُمَإثَّمة قانوناًال  على أن تقوم أجِهزة الدولة ، أنهما 

ٌَّة مع الُمعتصمٌن  ٌعقبها إتِّخاذ اإلجراءات ، بإجراء الُمفاوضات الِسْلِم

ٌَّة على أرض الواقِع فً سبٌل َفض التجمهر  باللجوء إلى ، العملِ

اًال دون ُمقاومة  ٌَّ على ، ُمناشدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط التجمهر ِسْلِم

أن تكون تِلك الُمناَشَدة من ِرجال الُشرطة حال إرتِدابِهم الِزْي الرسمً 

ة ،  ل تواُجدها ، وعقِب الُحصول على إذن من النٌابة العامَّ ٌَُفضَّ والتً 

، مع تحدٌد ممر آِمن للُمعتصمٌن ، على َمسَرح األحداث أثناء الَفض 

وإمهال الُمعتصمٌن الوقت الكافً لُمؽادرة ُمحٌط ، وتؤمٌن ذلك الممر 

وأضاؾ أنه إقترح توفٌر وسابِل مواصبلت ، التجمهر عبر ذلك الممر 

ًْ القاِهرة والجٌزة لتسهٌل َعودتهم إلى محال  للُمقٌمٌن خاِرج ُمحاَفَظت

َثمَّ ُمعاودة ُمناَشَدة الُمعتصمٌن بإجبلء ُمحٌط التجمهر ، إقامتهم آمنٌن 

ات ،  مع تحذٌرهم من اللجوء إلى إستِخدام الِسبلح أو الُعنؾ قَِبل القُوَّ

ة ، القابِمة على الَفض  وكذا عدم إتِّخاذ بعض الُمعتصمٌن وخاصَّ
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ة  ٌَّ دات واألطفال ُدُرعاًال بشِر ٌِّ مع التنبٌه على قاِطنً ُمحٌط ، الس

حتى ال ٌتِم ، التجمهر بإؼبلق النوافِذ والُشُرفات وأبواب العقارات 

وأنه فً حالة عدم إنصٌاع الُمعتصمٌن لتِلك ، إستِخدامهم كرهابِن 

ٌَّن البدء فً إستِخدام الِمٌاه قَِبل الُمعتصمٌن إلرؼامهم  الُمناشدات ٌتع

ٌعقبها إستِخدام قنابِل الؽاز الُمسٌل ، على ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر 

– مع عدم اللجوء إلى إستِخدام األسلِحة القاتِلة بطبٌعتها ، للُدموع 

ٌَّة  ات – ِمثل األسلِحة الناِر إإل فً حالة تهدٌد األرواح وسبلمة القُوَّ

ضهم للخطر على أرواِحهم  ، القابمة على الَفض وقاطنً الُمنطقة وَتَعرُّ

على أن ٌكون إستِخدام السبلح قَِبل الُمعتصمٌن بالَقدر الكافً 

ارات اإلسعاؾ ، والُمتناِسب مع درء ذلك الخطر  ٌَّ مع ضرورة تدبٌر س

ٌَّة  ٌَّة لمن تحُدث إصابته أثناء عملِ البلِزمة لتقدٌم الُمساعدات الِطبِّ

ن  ٌْ أضاؾ أنه من ِخبلل ُمتابعته ألحداث الفض و، الَفض من الطرف

ل إلى نتٌجة حاِصلها ات الُشرطة توصَّ  عبر وسابِل اإلعبلم من قِبل قُوَّ

ات ،  ٌَّ بعت اآلل ٌَّة حال قٌامها بفض التجمهر إتَّ أن وزارة الداخل

بعة أثناء الَفض آنفة البٌان  ة الُمتَّ ٌَّ وأن وزارة ، والمعاٌٌر الدول

ة أثناء الَفض إتَّخذت من التدابٌر البلِزمة لتقلٌل عدد الُمَتَوفٌِّن  ٌَّ الداِخلِ

ات الُشرطة ، والُمصابٌن من الُمعتصمٌن  ض أفراد قُوَّ على نحو عرَّ

إذ أنها سمحت للُمعتصمٌن بُمؽادرة ُمحٌط التجمهر عبر ، للَخَطر 

د لهم حال كون بعِضهم حاِمبلًال حقابب كان من  الممر اآلمن الُمَحدَّ
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لة باألسلِحة والذخابِر  كما أن ذلك األمر كان ، الجابز أن تكون ُمَحمَّ

اًال  ٌَّ ة آنذاك ، من شؤنه هروب المطلوبٌن أمنِ ٌَّ وعلَّل مسلك وزارة الداخل

أن قادة التجمهر كان لدٌهم رؼبة فً إرتفاع عدد الُمَتَوفٌِّن 

ٌَّة كانت على ِعلم بتِلك الَرؼبة ، والُمصابٌن  ، وأن وزارة الداخلِ

ٌَّة بواِجبها لعدم بلوغ ؼاٌة سالِفً الِذكر  ، فقامت وزارة الداِخل

وإسَتدلَّ على ذلك أن بعض وسابل اإلعبلم كانت ُتبالػ فً أعداد 

الُمَتَوفٌِّن والُمصابٌن ُمنُذ اللحظات األولى فً أحداث الَفض بالُمخالفة 

كما أن الُشرطة نجحت فً تؤمٌن األهالً من قاطنً ، للواقِع والَمنِطق 

ة الَفض  ٌَّ ة أثناء عملِ ٌَّ كما أن نِسبة عدد الُمَتَوفٌِّن ، ِمنطقة رابعة العدو

والُمصابٌن من الُمعتصمٌن أثناء الفض بالُمقارنة بؤعداد الُمشاركٌن 

وهً نِسبة ال تتجاوز الُحدود المقبولة  % 1بالتجمهر لم تتجاوز 

اًال  ٌَّ ٌُمِكن من ِخبللِها القول أن الُشرطة قد أسرفت فً ، دول أو التً 

ة قَِبل الُمعتصمٌن حال َفض التجمهر   .  إستِعمال القُوَّ

د        رابِد ُشرطة بقِطاع / الرابِد كما شهد  ٌِّ محمد حاِزم طـه س

ٌَّة  األمن الوطنً بوزارة الداِخلِ

َّْ رؾش٠برٗ أعفشد ػٓ أَّٔٗ   ػج١َِّخـ فٟ أػمبة رقبُػذ االؽزِغبعبد اٌؼثؤ

ػٍٟ ع١بعبد اٌشئ١ظ اٌّؼضٚي ألِٛس اٌُؾىُ ثبٌجاِلد ٚ ؽذٚس َصَخُ 

ِ٘شح اٌُىجشٜ ٚ ا١ٌّبد٠ٓ اٌشئ١ِغ١َّخ  ُ٘شاد ؽبِؽذح ثبٌمب ؽؼجٟ ٠ُٕبدٞ ثزظب
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ُّخزٍِفخ ثبٌجاِلد ٠َٛ  ُّؾبفظبد اٌ  ٚامطٍغ اٌشئ١ظ 30/6/2013ثبٌ

ُِشعٟ ػ١غٟ اٌؼ١َّبه ثبالرِّفبق ِغ ل١بداد اٌزٕظ١ُ / األعجك  ِؾّذ ِؾّذ 

ُِغبػذ٠ٗ ِٓ ل١بداد – ِىزت اإلسؽبد اٌؼبَ – اإلخٛأٟ  ٚوزا ثؼل 

َئعَّغخ اٌِشئبعخ  آٔزان ػٍٟ اعٙبك رٍه  ُّ ٚوٛاِدس اٌزٕظ١ُ اٌؼب١ٍِٓ ث

ُّؾبفظبد إلؽىبَ  ِ٘شح ٚ اٌ اٌذػٛاد ِٓ ِخالي ؽؾذ ػٕبِفش اٌزٕظ١ُ ثبٌمب

ُ٘ش ثٙب ِٓ لِجًَ ُعّٙٛس اٌّٛاه١ٕٓ  ع١طشرُٙ ػٍٟ ا١ٌّبد٠ٓ اٌّؼٍٓ اٌزظب

ؼبِسمخ  ُّ ُٙش ثٙب ٌٍؾ١ٌٍٛخ دْٚ ٔغبػ رٍِه اٌذػٛاد ، ٚ اٌمٛٞ اٌ ٚ اٌزغّ

ُّؼبسمخ   ثبٌزٕظ١ُ ٚ ثبٌفِؼً لبَ ِىزت اإلسؽبد اٌؼبَ، ِٓ لِجًَ لُٛٞ اٌ

ُّؾبفظبد  اإلخٛأٟ آٔزان ثزى١ٍف وٛاِدس اٌزٕظ١ُ ثبٌّىبرِت اإلداس٠خ ث

فخ األخشٜ اٌّٛا١ٌٓ   زَطشِّ ُّ اٌُغِّٙٛس٠َّخ ثبٌزٕغ١ك ِغ ثؼل اٌمُٛٞ اٌ

زؾبٌف١ٓ 25ٌم١بداد اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ فٟ أػمبة صٛسح  ُّ  ٠ٕب٠ِش ٚ اٌ

اة ٚ اٌؾٛسٜ ٌؾؾذ ػٕبِفشُ٘  َّٛ ِؼُٙ فٟ أزخبثبد ِغٍغٟ إٌُ

٠َِّٚخ ثذءاً ِٓ ٠َٛ  ُّؾ١و ِغِغذ ساثؼخ اٌؼذ ُ٘ش ث ُٙش ٚ اٌزظب ٌٍزغّ

،  ٚ ر٠ٍُّٛٙ ٚ اإلٔفبق ػ١ٍُٙ ِٓ ٚعبئًِ اػبؽخ ٚ ٔمً 21/6/2013

ٚ ،  اِذاد ػٕبِفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ٚ اٌّٛا١ٌٓ  ٌُٙ ثبٌجاِلد فنالً ػٓ

وزا ػٕبِفش ِٓ أعِٕؾخ اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ اإلخٛأٟ ثبٌخبِسط ثبألعٍؾخ 

 ٚ ُِ٘ ُِٙش إٌبِس٠َّخ ٚ اٌخشهٛػ ٚ اٌزخ١شح ٚاألعٍؾخ اٌج١ْنبء ٌزؤ١ِٓ رغّ

 ٗ مبِٚخ اٌُغٍُطبد فٟ ؽبٌخ الجبٌُٙ ػٍٟ فنِّ ثٙذف اعٙبك صٛسح ، ُِ

ُّغزمجً ٚ اػبدح اٌشئ١ظ اٌّؼضٚي اٌٟ 30  ١ٔٛ٠ٛ ٚ افؾبي خبِسهخ اٌ
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ٚ رمغ١ُ اٌؾؼت اٌّقشٞ ِٓ ِخالي َخٍك ؽبٌخ ِب ث١ٓ ، ِعْذٔخ اٌُؾىُ 

َئ٠ِّذ٠ٓ ٚ سافن١ٓ ٌضٛسح  ٚ أْ اٌزؾش٠بد لذ أعفشد ػٓ ،  ١ٔٛ٠ٛ 30ُِ

 ِٓ ًً َخطَّو ُ٘ ُو ُّ ِؾّذ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ أَّٔٗ ِٓ اٌمبئ١ِّٓ ػٍٟ ٘زا اٌ

، ِػقبَ ِؾّذ ؽغ١ٓ اثشا١ُ٘ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، ػجذ اٌجذ٠غ عبِٟ 

ل١بدٞ اٌغّبػخ ، ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ اٌجش / اإلخٛأٟ 

/ اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، ػبِفُ ػجذ اٌّبِعذ ِؾّذ ِبمٟ / اإلعال١ِخ 

ٛدح / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌجٍِزبعٟ  ُّّ ففٛح ؽ

َّ٘بة ِؾّذ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، ِؽغبصٞ سِنبْ  أعبِخ ٠بع١ٓ ػجذ اٌٛ

/ اٌم١بدٞ اٌغٙبدٞ ، ثبِعُ وّبي ِؾّذ ػٛدح / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، 

ش  ُِ ِػقبَ ػجذ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، هبِسق ػجذ اٌّؼجٛد اثشا١ُ٘ اٌُض

ُِشعٟ ػ١غٟ اٌؼ١َّبه ، اٌشؽّٓ ِؾّذ ُعٍطبْ  ، أُعبِخ ِؾّذ ِؾّذ 

ػّشٚ ، أؽّذ ِؾّذ ػبِسف ػٍٟ ، ٚعذٞ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ُغ١ُٕ 

ٚ رٕف١زاً ٌّب رُ االرِّفبق ػ١ٍٗ ِٓ ، ِؾّذ روٟ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي ٚ آخش٠ٓ 

ِؾّذ ِؾّذ ِشعٟ ٚ ل١بداد اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ / لِجًَ اٌشئ١ظ األعجك 

ُّؾبفظبد  ؼذ وٛاِدس اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ثبٌّىبرِت اإلداس٠خ ثبٌ امطٍَّ

َخطَّو اٌغبثِك  ُّ ٚؽؾذ ُعّٛع ، ثزى١ٍف ػٕبِفش٘ب ٚوٛاِدس٘ب ٌزٕف١ز اٌ

ِ٘شح ٚ ثؼل ، اٌقف اإلخٛأٟ ثبٌزٕظ١ُ  ٗ اٌٟ اٌمب عُّ َٛ ٚ رى١ٍفُٙ ثبٌزَ

ُٙشاد  ُ٘شاد ٚ اٌزغّ ُّؾبفظبد اٌشئ١غ١َّخ ٚ رٕظ١ُ اٌزظب ٚلطغ اٌطُُشق ، اٌ

خ ثبٌجالد  َِّ َِّخ ٚارالف اٌّشافِك اٌؼب ُّٕؾآد ، اٌؼب ٚ اٌزؼذِّٞ ػٍٟ اٌ
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َغٍَّؾخ ٚ اٌّٛاه١ٕٓ  ُّ اد اٌ َّٛ  ٚ فٟ ,اٌُؾَشِه١َّخ ٚ ِسعبي اٌُؾشهخ ٚ اٌمُ

 اٌمٛٞ ح ١ٔٛ٠ٗ ٚفذٚس اٌج١بْ اٌزٞ رٛافمذ ػ30ٍٟأػمبة صٛسح 

 ارفك ل١بداد اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ ٌإلخٛاْ 3/7/2013اٌٛه١َّٕخ ثزبس٠خ 

ٚأػنبء ِىزت اإلسؽبد ػٍٟ اؽبػخ اٌفٛمٝ ثبٌجالد ٚاٌؾ١ٌٍٛخ دْٚ 

َُّ ، رّى١ٓ إٌظبَ اٌؾبٌٟ ِٓ رٕف١ز خبسهخ اٌّغزمجً ثىً اٌُغجً  ٚ ِٓ صَ

امطٍغ ل١بداد ٚوٛادس ٚػٕبِفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ٚاٌّٛا١ٌٓ ٌُٙ ِٓ 

اٌمٛٞ اٌّزطشفخ األخشٜ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ االٔزٙبوبد ٚاٌغشائُ اٌزٟ اسرُِىجَذ 

٠َِّٚخ ٚأؽ١بء ؽشق اٌمب٘شح اٌّخزٍفخ خالي  ثّؾ١و ِغغذ ساثؼخ اٌؼذ

 فنالً ػٓ ل١بَ ل١بداد 14/8/2014 ؽزٝ 21/6/2013اٌفزشح ِٓ 

اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ٚاٌّٛا١ٌٓ ٌُٙ ِٓ اٌز١بساد اإلعال١ِخ اٌّزؾذدح 

ثبٌمبء ثؼل اٌخطت اٌزؾش٠ن١َّخ ثٛعبئً األػالَ ٚأػٍٟ إٌّقخ 

٠َِّٚخ رنّٕذ اٌذػٛح السرىبة أػّبي ػٕف  اٌّمبِخ ثزغّٙش ساثؼخ اٌؼذ

ٚرٕف١ز ثؼل اٌؼ١ٍّبد اإلس٘بث١خ مذ إٌظبَ اٌمبئُ ثبٌجالد عؼ١بً إلػبدح 

اٌشئ١ظ اٌّؼضٚي ٌٍؾىُ ِشح أخشٜ ٚلذ ػشف ِٓ رٍه اٌم١بداد وً ِٓ 

ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌجٍزبعٟ ، ففٛح ؽّٛدح ؽغبصٞ سِنبْ ،  )

ػبفُ ػجذ اٌّبعذ ِؾّذ ِبمٟ ، ِؾّذ ثذ٠غ ػجذ اٌّغ١ذ عبِٟ ، 

 اٌٝ ل١بَ وّب أمبفذ رؾش٠برٗ،  (أعبِخ ِؾّذ ِشعٟ ػ١غٟ اٌؼ١به 

ػذد ِٓ ل١بداد اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ٚثؼل اٌز١بساد اإلعال١ِخ اٌّٛا١ٌخ 

ٌٙب ثؼمذ ػذح اعزّبػبد عش٠خ ثبؽذٜ اٌغشف اٌّغٍمخ اٌٍّؾمخ ثّغغذ 
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٠َِّٚخ رُ خالٌٙب االرفبق ػٍٝ  رؾى١ً ٌغبْ أ١ِٕخ أهٍمٛا ػ١ٍٙب ساثؼخ اٌَؼَذ

 ؽ١ش لبِٛا ِغّٛػبد اٌَشْدع ِٓ ثؼل ػٕبفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ

أعٍؾخ – أعٍؾخ ٔبس٠خ " ثبِذادُ٘ ثبألدٚاد اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثؼٍُّٙ 

" فٛاػك وٙشثبئ١خ – خٛر – دسٚع ؽذ٠ذ٠خ – ػقٝ – ث١نبء 

ثبإلمبفخ ٌٍز٠ًّٛ اٌّبٌٟ ٌُٙ ٚرى١ٍفُٙ ثزٛع١غ دائشح االؽزجبٖ فٟ 

أٚعبه اٌّزشدد٠ٓ ػٍٝ ِمش اٌزغّٙش ٌنجو اٌؼٕبفش اٌزٟ ٠ؾزجٗ فٟ 

ذ ِشعٟ رؾذ دػٛح خؾ١زُٙ ِٓ / ػذَ ٚالئٙب ٌٍشئ١ظ اٌّؼضٚي  َّّ َؾ ُِ

أنّبَ ػٕبفش غ١ش ِشغٛة ف١ٙب أٚ أفشاد ربثؼ١ٓ ٌٍغ١ؼ أٚ اٌؾشهخ 

أٚ ٚعبئً اإلػالَ إٌّب٘نخ ٌٍزٛعٙبد اإلخٛا١ٔخ ٚاؽزغبصُ٘ ثؤِبوٓ 

رُ رخق١قٙب العزغٛاة ٘ئالء اٌؼٕبفش ِّٚبسعخ اٌزؼز٠ت اٌجذٟٔ 

ػ١ٍُٙ ٚلذ أِىٓ رؾذ٠ذ ثؼل اٌم١بداد اٌّؾبسوخ فٟ رٍه االعزّبػبد 

ذ ثذ٠غ ػجذ اٌّغ١ذ عبِٟ - 1: ُِٕٚٙ  َّّ َؾ ذ - 2، ُِ َّّ َؾ ُِ ػقبَ اٌذ٠ٓ 

- 4، ففٛد ؽّٛدح ؽغبصٞ سِنبْ - 3،    ؽغٓ اثشا١ُ٘ اٌؼش٠بْ 

ذ - 5، ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ اٌجش  َّّ َؾ ُِ ػبفُ ػجذ اٌّبعذ 

ذ - 6، ِبمٟ  َّّ َؾ ُِ ذ - 7، أعبِخ ٠بع١ٓ ػجذ اٌٛ٘بة  َّّ َؾ ُِ ذ  َّّ َؾ ُِ

ٚلذ أمبفذ رؾش٠برٗ اٌغش٠خ أ٠نبً ثزؾذ٠ذ ػٕبفش – اثشا١ُ٘ اٌجٍزبعٟ 

ذ - 1: ِغّٛػبد اٌشدع اٌز٠ٓ رُ رى١ٍفُٙ ثزٍه اٌّٙبَ ُٚ٘ وً ِٓ  َّّ َؾ ُِ

ِقطفٝ ػجذ اٌؾٟ ؽغ١ٓ اٌفشِبٚٞ -  2، ػجذ اٌؾٟ ؽغ١ٓ اٌفشِبٚٞ 

ذ - 3،  َّّ َؾ ُِ ـ 5،  ١٘ضُ ع١ذ اٌؼشثٟ ِؾّٛد - 4، أؽّذ فبسٚق وبًِ 
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ذ ِؾّٛد ػٍٟ صٔبرٟ  َّّ َؾ ذ ػط١خ- 6، ُِ َّّ َؾ ُِ - 7 ،ػجذ اٌؼظ١ُ اثشا١ُ٘ 

ذ  َّّ َؾ ُِ ذ سؽٛاْ  َّّ َؾ ُِ وّب أمبفذ اٌزؾش٠بد ثؤٔٗ لذ أعفش – اعّبػ١ً 

ػٓ ِّبسعبد ِغّٛػبد اٌشدع اٌغبثك اإلؽبسح ا١ٌٙب ؽذٚس ؽبالد 

ٚفبح ٌجؼل اٌّؾزغض٠ٓ ثبإلمبفخ اٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلفبثبد ػجبسح ػٓ 

ٚغ١ش٘ب ِٓ أصبس " لطغ ٌألفبثغ – وذِبد – عشٚػ – وغٛس " 

ٚأمبف ثؤْ أفشاد ِغّٛػخ اٌشدع رُ مجطُٙ ؽ١ش أْ ، اٌزؼز٠ت 

ذ ِؾّٛد ػٍٟ صٔبرٟ / اٌّزّٙبْ  َّّ َؾ ذ ، ُِ َّّ َؾ ُِ ػجذ اٌؼظ١ُ اثشا١ُ٘ 

 9585 ػٍٝ رِخ اٌمن١خ سلُ 25/7/2014ػط١خ رُ مجطُٙ ثزبس٠خ 

ذ ػجذ /  عٕؼ ِقش اٌغذ٠ذح ٚثبلٟ اٌّز١ّٙٓ وال ِٓ 2013ٌغٕخ  َّّ َؾ ُِ

أؽّذ ، ِقطفٝ ػجذ اٌؾٟ ؽغ١ٓ اٌفشِبٚٞ ، اٌؾٟ ؽغ١ٓ اٌفشِبٚٞ 

ذ  َّّ َؾ ُِ ١٘ضُ ع١ذ اٌؼشثٟ ِؾّٛد رُ مجطُٙ ػٍٝ رِخ ، فبسٚق وبًِ 

 عٕؼ اٌمب٘شح اٌغذ٠ذح أٚي ثزبس٠خ 2013 ٌغٕخ 3632اٌمن١خ سلُ 

ُِّبسعخ ِغّٛػبد اٌشدع عبٌِفخ اٌِزوش  ، 15/7/2013 ٚلذ أعفش ػٓ 

ُّؾزغض٠ٓ ثبإلمبفخ اٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ  ػٓ ُؽذٚس ؽبالد ٚفبح ٌجؼل اٌ

ٚ  (لطغ ٌألفبثِغ ، وذِبد ، ُعشٚػ ، ُوغٛس )اإلفبثبد ِػجبسح ػٓ 

ٚ ِٓ ث١ٓ رٍِه اٌؾبالد ٚالِؼخ اٌزؼذِّٞ ػٍٝ ، غ١ْش٘ب ِٓ آصبس اٌزؼز٠ت 

وش٠ُ ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ ٚ اؽزِغبصٖ ثؤؽذ اٌِخ١بَ ثّمش / مبثِو اٌُؾشهخ 

ِؾً اٌمن١َّخ سلُ – اٌزغّٙش ٚ اٌزؼذِّٞ ػ١ٍٗ ثبٌنشة ٚ اؽذاس افبثزٗ 

ُّشفمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه 2013 ٌغٕخ 31016 –  ُعَٕؼ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ
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ً ػٍٟ / ٚ وزا ٚالِؼخ ٚفبح اٌّشؽَٛ ،  ِِ ِؾً اٌمن١َّخ – ػّشٚ ٔغذٞ وب

ُّشفمخ ثبألٚساق 2013 ٌغٕخ 15120سلُ   اداسٞ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ

– فش٠ذ ؽٛلٟ فَُئاد ِؾّذ / ٚ وزا ٚالِؼخ ٚفبح اٌّشؽَٛ ، – ٌإلسرجبه 

ُّشفمخ 2013 ٌغٕخ 14395ِؾً اٌمن١َّخ سلُ   اداسٞ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ

ِغزٛس / ٚ وزا ٚالِؼخ اٌزؼذِّٞ ػٍٝ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ ، – ثبألٚساق ٌإلسرجبه 

 ٌغٕخ 31166ِؾً اٌمن١َّخ سلُ – ِؾّذ اٌغ١ِذ ػٍٝ ٚ اؽذاس افبثزٗ 

ُّشفمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه 2013 ٚ وزا ٚالِؼخ ، –  ُعَٕؼ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ

ِؾّذ فزؾٟ ِمجٛي أؽّذ ٚ اؽذاس افبثزٗ / اٌزؼذِّٞ ػٍٝ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ 

ُّشفمخ 2013 ٌغٕخ 14395ِؾً اٌمن١َّخ سلُ –   اداسٞ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ

ٚ أمبف أْ رؾش٠برٗ أعفشد ثؾؤْ ٚالِؼخ ٚفبح ، – ثبألٚساق ٌإلسرجبه 

/ أؽّذ ؽغٓ لّش اٌذٌٚخ ػٍٟ ص١ٌخخ ٚ افبثخ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ / اٌّشؽَٛ 

ًً ِّٕٙب ١ٌّذاْ ساثؼخ  ٗ ُو عُّ َٛ أؽّذ فزُّٛػ أؽّذ ِشصٚق أَّٔٗ ٚ ؽبي رَ

مبثًِ ؽقٌّٛٙب ػٍٝ ِجٍغ ِبٌٟ ٚ ٚعجبد  ُِ ٠َِّٚخ ٌإلػزِقبَ ثٗ  اٌؼذ

ِغزائ١َِّخ لبَ ػذد ِٓ ػٕبِفش اٌزؤ١ِٓ ٚ ِغّٛػبد اٌشدع عبٌِفٟ اٌِزوش 

ثبإلؽزجبٖ فٟ أِشّ٘ب ٚ اؽزِغبِصّ٘ب ثؤؽذ أِبِوٓ اإلؽزِغبص داِخً ا١ٌّْذاْ 

ي ٚ افبثخ ، ٚ اٌزؼذِّٞ ػ١ٍّْٙب ثبٌنشة ،  َّٚ األِش اٌزٞ ٔغُ ػٕٗ ٚفبح األ

َُّ لبِٛا ثزشوّٙب ثِغٛاس عٛس ، اٌضبٟٔ ثُىغٛس ثبٌِزساػ١ْٓ ٚاٌغبل١ْٓ  صُ

َغٍَّؾخ  ُّ اد اٌ َّٛ لذ الِؽك ٚٚ فٟ ، ِجٕٝ اٌزٕظ١ُ ٚ اإلداسح اٌزبثِغ ٌٍمُ

ٚثُٕبًء ػٍٝ ثالغبد اٌّٛاِه١ٕٓ ثٛعٛد اٌّغٕٟ ػ١ٍّٙب عبٌِفٟ اِروش 
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ٚ اٌزٟ ٔمٍزّٙب ، أزمٍذ ا١ٌّْٙب ع١َّبسح اعؼبف ، ثبٌّىبْ اٌغبٌف ِروشٖ 

 ٟ ُِغزؾفٝ اٌزؤ١ِٓ اٌِقؾِّ ٚ فٟ أػمبة رقبػذ أػّبي اٌؼٕف ، اٌٝ 

ٚعشائُ ػٕبفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ اإلس٘بثٟ ٚل١بُِٙ ثبرالف اٌّّزٍىبد 

اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ ٚرؼط١ً اٌّٛافالد اٌؼبِخ ٚاسرىبة عشائُ لزً ػّذ 

ٚؽش٠ك ػّذ ٚاخزطبف ثؼل األؽخبؿ ٚاؽزغبصُ٘ ثذْٚ ٚعٗ ؽك 

فمذ امطٍؼذ اٌذٌٚخ ثبرخبر ، ٚرؼز٠جُٙ ثذ١ٔبً ػٍٝ إٌؾٛآِٔف اٌج١بْ 

ٚوبْ ، اإلعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاأل١ِٕخ ٌنجو رٍه اٌغشائُ ِٚشرىج١ٙب 

رٌه ِٓ ِخالي اعزّبع  ِغٍظ اٌذفبع اٌٛهٕٟ اٌزٞ أؼمذ ثزبس٠خ 

 ٚ اٌزٞ رُ اٌزؤو١ذ ف١ٗ ػٍٟ اٌزضاَ اٌذٌٚخ ثنّبْ ؽمٛق 24/7/2013

ٚؽش٠بد وً ِٛاه١ٕٙب ٚوفبٌخ ؽك اٌزؼج١ش ػٓ اٌشأٞ ع١ٍّبً دْٚ أٞ 

اخالي أٚ رٙذ٠ذ ألِٓ اٌّغزّغ ٚأْ اٌذٌٚخ ثىبفخ أعٙضرٙب ِٚئعغبرٙب 

عززخز ِٓ اإلعشاءاد ٚاٌزذاث١ش ِب ِٓ ؽؤٔٗ رغف١ف ِٕبثغ اس٘بة 

ٚوزا اٌج١بْ اٌقبدس ِٓ راد اٌّغٍظ ، اٌّٛاه١ٕٓ أٚ أزٙبن اٌمبْٔٛ 

َّّٓ ػٍٟ اعزّشاس اٌذٌٚخ فٟ ثزي 27/7/2013ثزبس٠خ   ٚ اٌزٞ رََن

اٌغٙٛد اٌشا١ِخ إلٔٙبء ؽبٌخ اٌزغّٙش ثبٌٛعبئً اٌغ١ٍّخ ٚاٌغٙٛد 

ٔبئت  )اٌذ١ٌٚخ ٚاٌض٠بساد اٌزٟ لبَ ثٙب ِّضٍٟ ثؼل اٌذٚي األعٕج١خ 

اٌّّضً األػٍٝ ٌٍغ١بعخ اٌخبسع١خ ٚاأل١ِٕخ – ٚص٠ش اٌخبسع١خ األِش٠ىٟ 

اال اْ ل١بداد اإلخٛاْ ٚأٔقبسُ٘ أفشٚا ػٍٟ ٔٙظ  (ٌالرؾبد األٚسثٟ 

اٌؼٕف ٚاٌزقؼ١ذ فٟ ِٛاعٙخ اٌذٌٚخ ٚٔز١غخ ٌزٌه ػمذ ِغٍظ اٌذفبع 
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اٌٛهٕٟ اعزّبػٗ اٌضبٟٔ ٌؼذَ اعزغبثخ ل١بداد عّبػخ اإلخٛاْ 

اإلس٘بث١خ ٌزٌه ٚاعزٕفبر وبفخ اٌٛعبئً ٚارخز لشاسٖ ثبٔٙبء رٍه اٌؾبٌخ 

ٚ وزا اٌّئرّش اٌقؾفٟ اٌزٞ ػمذرٗ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ، غ١ش اٌّغجٛلخ 

ثزاد اٌزبس٠خ ؽٛي أؽذاس هش٠ك إٌقش ٚاعزخذاَ عّبػخ اإلخٛاْ 

اد األِٓ اٌّشوضٞ ؽ١ش اعزؾٙذ اؽذ اٌنجبه  َّٛ األعٍؾخ إٌبس٠خ مذ لُ

 ِغٕذ٠ٓ ٚػٍٟ اٌشغُ ِٓ رٌه 4ثطٍك ٔبسٞ ٚأف١ت أخش ٚػذد 

اعزّشد اٌٛصاسح فٟ ِٕبؽذح اٌّؼزق١ّٓ ٚل١بداد اٌغّبػخ ثبٌىف ػٓ 

اٌزؾش٠ل ٚاالرغبس ثبٌذَ ٚفزؼ اٌطشق ٚا٠مبف أػّبي اٌمزً ٚاٌزؼز٠ت 

 ِقبث١ٓ ثؼذ اٌزؼذٞ ػ١ٍُٙ 7 أؽخبؿ ٚ 3اٌزٟ ساػ مؾ١زٙب 

ثبٌزغّٙش ٌالؽزجبٖ فٟ أزّبئُٙ ٌألِٓ ٚأٗ ع١زُ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ 

ٚ وزا اٌٍمبء اٌزٞ ػمذرٗ ، األػّبي ٚفمبً ٌّب رقذسٖ ا١ٌٕبثخ ِٓ لشاساد 

ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ِغ سإعبء ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌى١بٔبد 

اٌؾمٛل١خ العزؼشاك األٚمبع األ١ِٕخ ٚاالهالع ػٍٟ سإ٠زٙب ثؾؤْ 

رغّٙشٞ إٌٙنخ ٚساثؼخ اٌؼذ٠ٚخ ؽ١ش أوذٚا ع١ّؼبً ػٍٟ أْ اٌزغّٙش 

ِغٍؼ ِٓ خالي وبفخ اٌّؾب٘ذ ٚاألدٌخ اٌزٟ رئوذ ػٍٟ ؽ١بصح 

اٌّزظب٘ش٠ٓ ألٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ األعٍؾخ ٚلذ دػذ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ وبفخ 

ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌى١بٔبد اٌؾمٛل١خ ٚٚعبئً األػالَ اٌّخزٍفخ 

ٌّشافمخ األعٙضح األ١ِٕخ ؽبي رؾذ٠ذ ِٛػذ ٌزٕف١ز لشاس إٌبئت اٌؼبَ ثؼذ 

ٚ ِب فذس ِٓ اػالْ لشاس ِغٍظ اٌٛصساء ثزبس٠خ ، رم١ٕٓ اإلعشاءاد 



537 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 ثبٌجذء فٟ ارخبر اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌّٛاعٙخ اٌّخبهش 31/7/2013

إٌبرغخ ػٓ اٌزغّٙش ٚرٙذ٠ذ األِٓ اٌمِٟٛ ٚاٌغٍُ اٌؼبَ ٚرى١ٍف ٚصاسح 

اٌذاخ١ٍخ ثبرخبر ِب ٠ٍضَ فٟ ٘زا اٌؾؤْ فٟ اهبس أؽىبَ اٌذعزٛس 

ٚاألرْ اٌزٞ أفذسٖ ِؼبٌٟ اٌغ١ذ األعزبر اٌّغزؾبس إٌبئت ، ٚاٌمبْٔٛ 

َّّٓ ػٍٟ  رى١ٍف اٌؾشهخ ثبرخبر اٌالصَ " اٌؼبَ ثزاد اٌزبس٠خ اٌزٞ رََن

لبٔٛٔبً ٔؾٛ مجو اٌغشائُ اٌزٟ ٚلؼذ ثّؾ١و دٚائش ١ِبد٠ٓ اٌزؾش٠ش 

ٚساثؼخ اٌؼذ٠ٚخ ٚإٌٙنخ ثّؾبفظزٟ اٌمب٘شح ٚاٌغ١ضح ِٚغغذ اٌمبئذ 

اثشا١ُ٘ ثّؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ١ِٚذاْ اٌؾْٛ ثبٌّؾٍخ اٌىجشٜ ثّؾبفظخ 

اٌغشث١خ ٚعبئش ا١ٌّبد٠ٓ األخشٜ ثبٌٛعٗ اٌجؾشٞ ٚفؼ١ذ ِقش اٌزٟ 

ٚلؼذ ف١ٙب رٍه اٌغشائُ ٚوؾف ِشرىج١ٙب ٚارخبر اٌالصَ لبٔٛٔبً ثؾؤُٔٙ 

فٟ مٛء ِشاػبح أؽىبَ اٌمٛا١ٔٓ اٌّؾبس ا١ٌٙب أػالٖ ٚمجو األعٍؾخ 

ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ رٌه ٚوزا مجو ع١بساد اٌجش اإلراػٟ اٌزٟ 

اعزٌٟٛ ػ١ٍٙب ٚاٌٍّّٛوخ الرؾبد اإلراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ ٚمجو 

ِؾّذ ثذ٠غ ِشؽذ اإلخٛاْ / اٌّؾشم١ٓ ػٍٟ رٍه اٌغشائُ ُٚ٘ وً ِٓ 

اإلس٘بث١خ ، ِؾّذ اٌجٍزبعٟ ، ففٖٛ ؽغبصٞ ، ؽغٓ اٌجشٔظ ، ثبعُ 

ػٛدح ِٓ اٌم١بداد اإلخٛا١ٔخ ٚهبسق اٌضِش اٌم١بدٞ ثبٌغّبػخ 

ٚ ِب فذس ، " اإلعال١ِخ ٚػشمُٙ ػٍٟ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٛس مجطُٙ 

 ِٓ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٌّٕبؽذح ٚأزاس 1/8/2013ِٓ ث١بْ ثزبس٠خ 

اٌّزغّٙش٠ٓ ثبالٔقشاف ٌّغبوُٕٙ ٚأػّبٌُٙ ِغ اٌزؼٙذ ثؼذَ ِالؽمخ 
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ٚ وزا اٌج١بْ ، اؽذ ٚرٛف١ش ٚعبئً اٌّٛافالد ٌٕمٍُٙ اٌٟ اٌّؾبفظبد 

 3/8/2013اٌضبٟٔ اٌقبِدس ِٓ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ثٛعبئً األػالَ ثزبس٠خ 

ثذػٛٞ اٌّزغّٙش٠ٓ ٌالٔقشاف ثؾىً عٍّٟ ٚأِٓ ٚاٌزؼٙذ ثؾّب٠زُٙ 

ٚػذَ ِالؽمزُٙ ٚرٛف١ش ٚعبئً إٌمً اٌالصِخ ِغ اإلٔزاس ثبٌىف ػٓ 

اٌغشائُ اٌزٟ رشرىت مذ اٌّٛاه١ٕٓ ٚلطغ اٌطشق ٚاٌزؼز٠ت ٚاٌمزً 

ٚرٙذ٠ذ اٌغٍُ ٚاألِٓ اٌؼبَ ٚرٌه لجً رٕف١ز ارْ اٌغ١ذ األعزبر اٌّغزؾبس 

ٚرُ رٛع١ٗ ٔذاءاد ِزىشسح ٌٍّزغّٙش٠ٓ ػجش ٚعبئً .. إٌبئت اٌؼبَ 

األػالَ اٌّخزٍفخ ٌؾضُٙ ػٍٟ اخالء اٌزغّٙش ٚاالٔقشاف ِٓ خالي 

شاد إِٔخ ِغ اٌزؤو١ذ ػٍٟ ػذَ ِالؽمزُٙ ِٓ لجً األعٙضح األ١ِٕخ  َّ َِ

وّب رُ رٛع١ٗ سعبٌخ ِىزٛثخ ػجش هبئشح اٌؾشهخ اٌّذ١ٔخ رطبٌت 

اٌّزغّٙش٠ٓ ثبٔٙبء رغّٙشُ٘ ٚاالٔقشاف ِشاػبح ٌّقبٌؼ اٌّٛاه١ٕٓ 

ٚاؽزشاِبً ٌؾمٛق اٌغىبْ اٌمبه١ٕٓ فٟ ِىبْ اٌزغّٙش فٟ ِّبسعخ 

ٚ وزا اٌج١بْ اٌضبٟٔ اٌقبِدس ِٓ سئبعخ اٌغّٙٛس٠خ ، ؽ١برُٙ اٌطج١ؼ١خ 

 ثّغئ١ٌٛخ عّبػخ اإلخٛاْ ػٓ افؾبي اٌّغبػٟ 7/8/2013ثزبس٠خ 

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ،  )اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ؽبسن ف١ٙب ِّضٍْٛ ػٓ 

ٚاٌغٙٛد اٌذثٍِٛبع١خ اٌزٟ  (االرؾبد األٚسثٟ ، اإلِبساد اٌؼشث١خ ، لطش 

 أ٠بَ ِغ اإلػالْ ػٓ أٙبء ِشؽٍخ اٌغٙٛد 10اعزّشد ٌّذح 

اٌذثٍِٛبع١خ ٚرؾ١ًّ عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغئ١ٌٛخ اٌىبٍِخ ػٓ رؼش٠ل 

ٚ وزا اٌج١بْ اٌضبٟٔ ، اٌغٍُ اٌّغزّؼٟ ٌٍخطش ٚوً ِب ٠زشرت ػٍٟ رٌه 
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اٌقبِدس ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء ثزاد اٌزبس٠خ ثٛعبئً األػالَ 

اٌّخزٍفخ ثؤْ لشاس ِغٍظ اٌٛصساء ثبٔٙبء اٌزغّٙش ٔٙبئ١بً ٚرى١ٍف 

ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ثبٌزٕف١ز ٚاْ عجت اٌزؤخ١ش ٘ٛ ِشاػبح ٌؾشِخ ؽٙش 

سِنبْ ٚاػطبء فشفخ إلٔٙبء ٘زٖ األػّبي اٌغ١ش ع١ٍّخ دْٚ رذخً 

إِٟ اال أْ ع١ّغ ٘زٖ اٌغٙٛد عبءد ثبٌفؾً ٚاْ اٌّزغّٙش٠ٓ رغبٚصا 

وً ؽذٚد اٌغ١ٍّخ ٠ٚمِْٛٛ ثبٌزؾش٠ل ٚاعزخذاَ األعٍؾخ ِغ 

رؾز٠شُ٘ ٚأزاسُ٘ ثؼذَ اعزخذاَ اٌغالػ مذ سعبي اٌؾشهخ 

ٚاٌّٛاه١ٕٓ ٚٔبؽذ اٌّزغّٙش٠ٓ ثشاثؼخ ٚإٌٙنخ ثب٠مبف األػّبي 

اٌخطشح ٚعشػخ اٌّغبدسح ٚاالٔقشاف اٌٟ أػّبٌُٙ دْٚ ِالؽمخ 

ٚأػٍٓ ػٓ رؼٙذ اٌذٌٚخ ثزٛف١ش ٚعبئً اٌّٛافالد ِغبٔبً ٌٕمٍُٙ ٌّىبْ 

 ثذأ رٕف١ز خطخ أٙبء 14/8/2014ٚأَّٔٗ فجبػ ٠َٛ ، خبسط اٌزغّٙش 

اد األِٓ  َّٛ ٠َِّٚخ ِٓ عبٔت ٚصاسح اٌذاخ١ٍَّخ ثّؾبسوخ لُ رغّٙش ساثؼخ اٌؼذ

اٌّشوضٞ ِغ ِذ٠ش٠َّخ أِٓ اٌمب٘شح ِٚقٍؾخ األِٓ اٌؼبَ ٚرٌه ثزؤ١ِٓ 

٠َِّٚخ  ِؾٛس ؽبسع )صالصخ ِؾبٚس سئ١غ١َّخ ِئد٠َّخ ١ٌّذاْ ساثؼخ اٌؼذ

اٌط١شاْ ، ِؾٛس ؽبسع ٠ٛعف ػجبط ، ِؾٛس ؽبسع أٔٛس اٌّفزٟ 

ٌٍخشٚط ( هش٠ك إٌقش ) ٚرشن اٌّؾٛس اٌشاثغ  (ٚؽبسع ع١جب٠ٚٗ

األِٓ ثبػزجبسٖ أٚعغ هش٠ك ٌٍخشٚط ٠ئدٞ اٌٟ عشػخ ٚعٌٙٛخ 

أقشاف اٌّزغّٙش٠ٓ ِغ رؤ١ِٕٗ ثبإلمبفخ اٌٟ رشن ع١ّغ اٌطشق 

اد  َّٛ اٌفشػ١َّخ ٌخشٚعُٙ ػذا اٌّطٍٛة مجطُٙ ؽ١ش ثذأ رؾشن اٌمُ
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ِٚؾبفشح ِىبْ اٌزغّٙش ٚأقشاف اٌّٛاه١ٕٓ دْٚ اٌزؼشك ٌُٙ اال 

أْ اٌمٛاد فٛعئذ ػمت اٌزٛػ١َّخ ٚاإلٔزاس ثم١بَ اٌّزظب٘ش٠ٓ ثبٌزٕذ٠ذ 

ٚاٌٙزبف ثؼذَ فل اٌزغّٙش ٚثبدسٚا ثبهالق األػ١شح إٌبس٠َّخ ثىضبفخ ِٓ 

٠َِّٚخ ٚاٌّؾبٚس اٌشئ١غ١َّخ اٌّئد٠َّخ ٌٍزغّٙش رغبٖ  ِؾ١و ِغغذ ساثؼخ اٌؼذ

٠َِّٚخ ٚأػٍٟ اٌؼمبس٠ٓ  اد اٌؾشهخ خبفخ ِٓ اػٍٟ ِئزٔخ ساثؼخ اٌؼذ َّٛ لُ

اٌىبئٕبْ ثؾبسع أٔٛس اٌّفزٟ خٍف ه١جخ ِٛي ٚاٌؼمبس اٌّٛاعٗ ٌٗ ِّب 

ِؾّذ ِؾّذ عٛدٖ ػضّبْ وّب لبَ / أدٞ اٌٟ ِمزً اٌّالصَ أٚي 

اٌّزظب٘ش٠ٓ ثبهالق األػ١شح إٌبس٠َّخ ثىضبفخ ِٓ اػٍٟ اٌؼمبس اٌىبئٓ 

ِغ ؽبسع اٌط١شاْ ِٚٓ داخً اٌزغّٙش ؽ١ش  ثزمبهغ ؽبسع ع١ج٠ٛٗ

اد ٌٍزؼبًِ ِغ رٍه  َّٛ اد اٌٟ رٛع١ٗ ِغّٛػبد ِٓ اٌمُ َّٛ امطشد اٌمُ

اٌؼٕبِفش األِش اٌزٞ دفغ اٌّزغّٙش٠ٓ ِطٍمٟ األػ١شح إٌبس٠َّخ إلهالق 

ا١ٌٕشاْ ثىضبفخ اوجش ٚثطش٠مخ ػؾٛائ١َّخ األِش اٌزٞ أدٞ اٌٟ عمٛه 

اد اٌؾشهخ ٚاٌّزغّٙش٠ٓ ٔزظ  َّٛ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمزٍٝ ٚاٌّقبث١ٓ ِٓ لُ

 -1 ِٓ مجبه اٌؾشهخ ٚأفشاد ٚعٕٛد ُٚ٘ والً ِٓ 7ػٕٙب ٚفبح ػذد 

ِؾّذ / اٌّالصَ أٚي - 2اؽشف ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد فب٠ذ ، / ٔم١ت 

- 4ؽبدٞ ِغذٞ ػجذ اٌغٛاد ثذس ، / إٌم١ت - 3ِؾّذ عٛدح ػضّبْ ، 

اثشا١ُ٘ / اٌّغٕذ- 5ِؾّذ ع١ّش اثشا١ُ٘ ػجذ اٌّؼطٟ ، / ِالصَ أٚي

- 7ٔقش ِّذٚػ ِؾّذ دس٠ٚؼ اٌخٛاعخ ، / اٌّغٕذ - 6ػ١ذ رٟٛٔ ، 

 ِٓ اٌّٛاه١ٕٓ ثّؾ١و 365ثذساٚٞ ١ِٕش ػجذ اٌّبٌه ، ٚػذد / اٌّغٕذ 
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    األؽذاس ٚرٌه ٚفمبً ٌزمش٠ش ِقٍؾخ اٌطت اٌؾشػٟ ٚوزا افبثخ ػذد 

ِغٕذ  ( 69) ِٓ اٌنجبه ٚػذد  ( 86) ِٓ اٌّذ١١ٔٓ ٚ  ( 586) 

أ١ِٓ ؽشهخ فنالً ػٓ ؽذٚس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزٍف١بد ِٕٙب  ( 1 )ٚػذد 

 ِشوجخ ؽشهخ ِٕٛػخ ٚػضش ػٍٟ 42  ِذسػخ ٚارالف ػذد 2ػذد 

َغٍَّؾ١ٓ ثبهالق ، اٌؼذ٠ذ ِٓ األعٍؾخ إٌبس٠َّخ ٚاٌزخبئش  ُّ ٚلبَ ػذد ِٓ اٌ

ُِخزٍََف أٔٛاع األعٍؾخ ِٓ داِخً ػمبس رؾذ  ُِغزَخذ١ِٓ  ا١ٌٕشاْ ثىضبفخ 

س ؽبِسع اٌط١شاْ  َٛ ؾ ِّ  ِٓ ٘زٖ 58ٚ لذ أِىٓ مجو ػذد ، اإلٔؾبء ث

َغٍَّؾخ  ُّ ٚ ُػضِش ثزٌه اٌؼمبس ػٍٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ األعٍِؾخ ٚ ، اٌؼٕبِفش اٌ

ٚ َػمِت ، اٌزخبئِش ٚ األدٚاد اٌزٟ رُغزخذَ فٟ اإلػزذاء ػٍٝ األؽخبؿ 

رضا٠ذ ِؼذالد اهالق ا١ٌٕشاْ ٚهٍمبد اٌخشهٛػ ِٓ داخً اٌزغّٙش 

اد ٚلبِذ ثبرِّخبر ثؼل اٌغٛارش ٚاهٍمذ لٕبثً  َّٛ اد رَمَذَِّذ اٌمُ َّٛ رغبٖ اٌمُ

ٚرُ رؾذ٠ذ ِقبدس اهالق ، اٌغبص اٌّغ١ً ٌٍذِٛع ػٍٟ اٌّزغّٙش٠ٓ 

اد ا١ٌٙب ٚاٌغ١طشح ػٍٟ اٌّىبْ  َّٛ ا١ٌٕشاْ ٚرُ رٛع١ٗ ِغّٛػبد ِٓ اٌمُ

ٚلذ ، ٚػضش ػٍٟ أعٍؾخ ٔبس٠َّخ ٚرخبئش ػمت ٘شٚة ثؼل اٌّزغّٙش٠ٓ 

أِىٓ رؾذ٠ذ ثؼل اٌؼٕبِفش اٌزٟ ؽبسوذ فٟ اسرىبة عشائُ اهالق 

األػ١شح إٌبس٠َّخ ٚلٕبثً اٌٌّٛٛرٛف ِٚمبِٚخ اٌغٍطبد ٚاٌمزً ٚاٌؾشٚع 

فٟ اٌمزً ٚاٌزؼذٞ ػٍٟ سعبي اٌؾشهخ ٚاٌّٛاه١ٕٓ ٚاؽشاق ٚارالف 

زَغّٙش٠ٓ اٌز٠ٓ ، اٌّّزٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ  ُّ وّب أِىٓ رؾذ٠ذ ثؼل اٌ

 ٌُ ُ ُٙش اال أَّٔٙ غبَدسح ِىبْ اٌزغّ ُّ اد ث َّٛ اِزضٍٛا ٌزؼ١ٍّبد ٚ ِٔذاءاد اٌمُ
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ش األِٓ ٔظشاً ٌىضشح األػذاد ٚ رذافُغ  َّ َّ غبدسح ػجش اٌ ُّ ىَّٕٛا ِٓ اٌ َّ ٠َزَ

ًً ِٓ اعّبػ١ً أؽّذ أثٛ ا١ٌٙضُ ، ٠ٛعف ِؾّذ  زََغّٙش٠ٓ ُٚ٘ ُو ُّ اٌ

ث١ِٟٛ ِٛعٟ ، ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ عالِخ ، ِؾّذ عّبي فّٟٙ غ١ُٕ ، 

ػجذ اٌشؽّٓ ث١ِٟٛ ِؾّذ اٌجىشٞ ، ػٍٟ ٌطفٟ ػٕزش اٌجغط٠ٛغٟ ، 

ِؼزض اٌخ١ش / ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ اٌطٕطبٚٞ ػّش ، اٌغٛدأٟ اٌغٕغ١َّخ 

ثالي ثؾبسح ، أؽّذ سعبء ِؾّذ اٌض٠ٕٟ ، ػ١ذ ػجذ اٌخبٌك رّبَ ِؾّٛد 

، ػجذ اٌؾ١ّذ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ، ِؾّذ عؼذ ػجذ اٌؼ١ٍُ ِؾّذ ، وش٠ُ 

ِؾّذ ؽغٓ هٗ ، ١٘ضُ ػجذ هللا ِؾّذ ٠ٛعف ، ع١ِّذ فالػ اٌذ٠ٓ فبٌؼ 

، ػّش خبٌذ ؽغٓ ِؾّذ ، خبٌذ اثشا١ُ٘ فئاد ِؾٟ اٌذ٠ٓ ، ػجذ اٌشؽّٓ 

ِقطفٝ ِؾّذ ِقطفٝ ، أؽّذ عبِٟ ػجذ اٌٍط١ف ، سف١ك ِؾّذ 

اثشا١ُ٘ ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ اثشا١ُ٘ د٘ؾبْ ، أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ 

اٌؾ١ّذ ، أ٠ّٓ اٌغ١ِّذ ف١ُٙ ِطش ، أؽّذ هالي ِؾّذ ٠ٛٔظ ، أؽّذ ِؾّذ 

فزؾٟ ِؾّذ اٌجؾشاٚٞ ، خبٌذ اٌغ١ِّذ اٌغ١ِّذ ػّش ، ػالء ػجذ اٌّطٍت 

ِجشٚن اٌمٟٛٔ ، فىشٞ ؽٙبة فىشٞ ِؾّذ اٌغ١ِّذ ، ِؾّذ ػجذ اٌؼظ١ُ 

ػجذ اٌٙبدٞ اثشا١ُ٘ ، خٍف ػجذ اٌؾبفع ِشعٟ ؽغٓ ، ػّش ؽغٓ 

سِنبْ ػجذ اٌغ١ًٍ ِؾّذ ، ِخزبس ِؾّذ ػجذ هللا ، ِؾّٛد ػجذ اٌؾك 

ػجذ اٌؾ١ٍُ ػجذ اٌغٕٟ ، ِؾّذ أؽّذ ػجذ اٌؾف١ع اٌذ٠ت ، ِؾّٛد ٘ؾبَ 

ِؾّذ اٌغ١ِّذ ، ػجذ اٌشؽّٓ ِؾغٓ ػّش ؽّؼٗ ، ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ 

ػجذ اٌغزبس أؽّذ ، ِؾّذ أؽّذ ػجذ اٌؾغ١ت ػجذ اٌشامٟ ، ِقطفٝ 
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اد اٌّىٍفخ ثفؾـ ٚرفز١ؼ ِىبْ ، ػجذ اٌشؽّٓ خ١ٍفخ  َّٛ ٚ رّىٕذ اٌمُ

اٌزغّٙش ِٓ اٌؼضٛس ػٍٟ و١َّّخ ِٓ األعٍؾخ إٌبس٠َّخ ٚاٌزخبئش ٚاألدٚاد 

اد  َّٛ اٌزٟ وبْ ٠ؾٛص٘ب اٌّزغّٙش٠ٓ ٚاعزخذِٛ٘ب فٟ اٌزؼذٞ ػٍٟ اٌمُ

ٍذ اٌزؾش٠بد اٌٟ ؽذٚس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزٍف١بد ، أصٕبء اٌزؼبًِ  فَّ َٛ وّب رَ

٠َِّٚخ ٔز١غخ رغّٙش ػٕبِفش  ٌٍّٕؾآد اٌٛالؼخ ثّؾ١و ِٕطمخ ساثؼخ اٌؼذ

رٕظ١ُ اإلخٛاْ اإلس٘بثٟ ٚل١بُِٙ ثؼ١ٍّبد رخش٠ت ٚٔٙت ٚارالف اٌؼذ٠ذ 

٠َِّٚخ ٚلبػٗ إٌّبعجبد  ذ فٟ ِغغذ ساثؼخ اٌؼذ ضٍَّ َّ ِٓ إٌّؾآد ٚ اٌزٟ رَ

ِغزؾفٟ ساثؼٗ ، اٌخبفخ ثٗ ٚاٌزٟ خققذ ٌزىْٛ ِغزؾفٟ ١ِذأٟ 

٠َِّٚخ ، ِذسعخ ػجذ اٌؼض٠ض عب٠ٚؼ ، ِجٕٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس ، اٌؼذ

اٌٛؽذح اٌغى١َّٕخ ، ثشط اٌجٕذاسٞ ، ِذسعخ ِذ٠ٕٗ ٔقش اٌضب٠َّٛٔخ اٌفٕذل١َّخ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؾالد اٌزغبس٠َّخ ،  ثؾبسع اٌط١شاْ 16 ثبٌؼمبس 610سلُ 

ِٚجٕٟ ، ٚاالوؾبن ثبإلمبفخ اٌٟ أػّذح اإلٔبسح ٚثٍذٚساد اٌشف١ف 

ٚ أمبف أْ ، اداسح اإلعىبْ اٌخبسعٟ ٌٍجٕبد اٌزبثغ ٌغبِؼٗ األص٘ش 

ٍذ اٌٟ امطالع اإلخٛأٟ  ا٠ٙبة ٚعذٞ ِؾّذ ػف١فٟ / رؾش٠برٗ رٛفَّ

 ػّبساد اٌؾشوخ 12ِٚم١ُ – ِٕٙذط  – 31/1/1983ِٛا١ٌذ "

ثبهالق ا١ٌٕشاْ ػٍٟ اؽذ ِغٕذٞ " اٌمب٘شح– اٌغٛاػ – اٌغؼٛد٠َّخ 

اٌؾشهخ اٌّىٍف١ٓ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌزغّٙش ِّب أدٞ اٌٟ ِقشػٗ ٚرٌه 

أصٕبء ارخبرٖ عبرش ثّؾطخ ٚلٛد ِٛث١ً ثزمبهغ ٠ٛعف ػجبط ِغ ؽبسع 

ٚ أمبف أْ رؾش٠برٗ اٌغش٠خ اٌزٟ أعشا٘ب ثبٌمَِن١َّخ سلُ ، إٌقش 
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شفَمخ ثبألٚساق -  عٕؼ ِذ٠ٕخ ٔقش صبْ 2013 ٌغٕخ 2362 ُّ اٌ

ُ – ٌإلسرجبه  زَّٙ ُّ ذ لطت ف١بَ ِٓ / أعفشد ػٓ وْٛ اٌ َّّ َؾ ُِ سمب 

ُّؾبفظخ اٌغشث١خ  ٠ٚنطٍغ ثّغئ١ٌَِّٛخ اٌؼًّ ، وٛاِدس اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ث

ِشوض وفش " ُؽؼجخ وفٛس ثٍؾبٞ " اٌزشثٛٞ ٚ اٌزٕظ١ّٟ ثمش٠خ دلشْ 

 ُ زَّٙ ُّ ُِؾبفظخ اٌغشث١خ ٚ أْ اٌ ذ اٌقؼ١ذٞ ٠َُؼذ / اٌض٠َّبد  َّّ َؾ ُِ ذ  َّّ َؾ ُِ ػٍٟ 

ُّغزمطجخ ؽذ٠ضبً ِٓ لجً عبثمٗ ٌقبٌؼ ؽشوخ اٌزٕظ١ُ  ِٓ اٌؼٕبِفش اٌ

ّب رُ مجطّٙب ؽبي ، اإلخٛأٟ ثزاد اٌمش٠خ عبٌِفخ اِروش  ٚ أَّٔٙ

صرّٙب ِجٍغ ِبٌٟ ٚ لذسٖ صالصخ ػؾش أٌف  ْٛ ي ٚثَؾ َّٚ اعزِمالٌّٙب ع١َّبسح األ

خ ثؼذد ِٓ ، ٚ عجؼ١ٓ ع١ٕٙبً  ٚ ثؼل اٚساق رؾٛٞ اٌج١بٔبد اٌخبفَّ

ُّؼزق١ّٓ " ثزاد اٌُؾؼجخ عبٌِفخ اٌِزوش " ػٕبِفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ  اٌ

٠َِّٚخ ٚاٌّجبٌغ اٌزٟ ٠زمبمٛٔٙب  ْ ثٙب ، ثشاثؼخ اٌؼذ َّٚ َذ ُِ ٚ وزا أِعٕذح 

شرَمجخ  ُّ وبد اٌزٕظ١ُ اٌ ي ،  ثؼل رؾشُّ َّٚ د األ وّب رٛفٍذ رؾش٠برٗ اٌٝ رشدُّ

٠َِّٚخ  ٕزَِظّخ ػٍٝ اػزقبَ ساثؼخ اٌؼذ ُِ ٚ أَّٔٗ وبْ ، ٚ أُعشرٗ ثقٛسح 

٠نطٍِغ ثّغئ١ٌَِّٛزخ ثؾؾذ ػٕبِفش اٌزٕظ١ُ األخٛأٟ ِٓ أثٕبء لش٠زٗ 

٠َِّٚخ ٚر٠ًّٛ اػبؽزُٙ  ُّؾبسوخ فٟ اػزقبَ ساثؼخ اٌؼذ عبٌِف اٌِزوش ٌٍ

ُ ، ثبٌزغّٙش  زَّٙ ُّ / ٚأمبف أْ رؾش٠برٗ اٌغش٠خ أعفشد ػٓ أْ اٌ

، عالِخ ِؾّذ ِؾّذ هب٠ً ٠ٕزّٟ اٌٝ رٕظ١ُ عّبػخ اإلخٛاْ اإلس٘بث١َِّخ 

٠َِّٚخ ؽزٝ أؽذاس  ُّؾبسو١ٓ فٟ فبػ١ٍَِّبد اػزقبَ ساثؼخ اٌؼذ ٚ أَّٔٗ ِٓ اٌ

ُّؼزق١ّٓ ، اٌفَل  ٚ أَّٔٗ اعزؤعش ػذد ، ٚ وزا رمذ٠ّٗ اٌذػُ اٌّبدٞ ٌٍ
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ُّغ١ٍّٓ  ضًِّ ٌغّبػخ اإلخٛاْ اٌ َّ ُِ ٌِّذاد وُٙشثبئ١َِّخ ثَقفزٗ  َٛ ُِ أسثغ 

٠َِّٚخ ِٓ اٌّذػٛ  ً / ثِّٕطمخ ساثؼخ اٌؼذ ِِ ُػضّبْ ع١ِّذ ُػضّبْ ِؾّذ وب

ٍؾمخ ثٙب ثبٌطبلخ  ُّ َىجِّشاد اٌقٛد اٌ ُِ ٠َِّٚخ ٚ  خ ساثؼخ اٌؼذ َٕقِّ َِ إلِذاد 

 .اٌىُٙشثبئ١َِّخ اٌالِصِخ 

فٍُ ٠ىٓ ٘زا االِش ثّٕؤٜ ػٓ اٌذ١ًٌ ثً ٘ٛ صبثذ ثّب وؾفذ ػٕٗ 

ٚاٌّؼب٠ٕبد اٌّز١ّٙٓ اد ٚاػزشافبد ثؼل ِٓ  الشاسِٓ األٚساق 

 ٚ ِب صجذ  اٌؼبِخ ثزؾم١مبد ا١ٌٕبثخٌّغشػ األؽذاس  ٚفمب ٌٍضبثذ 

األِٓ اٌٛهٕٝ ثبٌزمبس٠ش اٌطج١خ ٚ رمبس٠ش اٌطت اٌؾشػٟ ٚ رؾش٠بد 

ػٍٟ إٌؾٛ ٚالؼبد اٌمن١خ اٌزٟ أوذد فؾخ ٚاٌزؾش٠بد اٌغٕبئ١خ ٚ

 األدٌٗ اٌغٕبئ١خ ٚ رمش٠ش أدٌخ لغُ  رمبس٠شوزا اٌضبثذ ثبألٚساق ٚ

. ٚٚوزا وبفخ أدٌخ اٌمن١خ اٌؾشائك  ٚاٌّفشلؼبد ثبٌّؼبًِ اٌغٕبئ١خ 

 بتحقٌقات النٌابة العامة  قر بعض المتهمٌنوقد أ

هم 1 ه /  ـ حٌث أَقر الُمتَّ كان باسم كمال محمد عوده بالتحقٌقات أنَّ

ة رابعة  ٌَّة و أنَّه إعتلى َمَنصَّ ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ات و ألقى بها الُخطب على الُمشاركٌن بالتجمُهر   0العدِوٌة ثبلث مرَّ

هم 2 ه/  ـ و أَقر الُمتَّ  عمرو محمد ذكً محمد عبد العال بالتحقٌقات أنَّ

عة و  ٌَّة على فترات ُمَتقطِّ كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

. أنَّه كان متواِجدا ًال داِخل ُمحٌط التجمُهر حال أحداث الَفض 
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هم 3 محمود عبد الرحمن عٌسى محمد عٌسى /  ـ وأقر الُمتَّ

ة  بالتحقٌقات أنَّه ٌَّ ساحة " كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ٌَّة  ات ، حال أحداث الَفض " مسِجد رابعة العدِو ٌَّ وُمشاركته فً فاعل

عة  وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، التجمهر على فترات ُمتَقطِّ

 لم ٌَتَسنَّى له  ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 .الفض حتى تم ضبطه 

هم 4 د عب/  ـ وأَقرالُمتَّ ٌِّ  بالتحقٌـقــات يـد الحـد التواب عبـخالد الس

ه ٌَّة حـ رابان فـًك أنَّ   دهــالًال تواجـلِّ ـُمعَ ، ض ــالؾَ  داثـال أحـعة الَعَدِو

 للُمطالبة 13/8/2014آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة 

 . محمد مرسً إلى ِسدنة الُحكم / بعودة الربٌس األسبق 

هم 5 ه/  ـ  وأَقر الُمتَّ كان  رضا ِعبادة محمد سالم بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

 13/8/2014تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 .الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المـــ  وأقَ  6 هم ـ ه ـي بالتحقٌقات أنَّ ـلٌمان علـب سـد رجـحمـم/ تَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للمطالبة 
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وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، بالقصاص للشهداء بؤحداث المنصة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه

هم  7 هانً محمد صابر إبراهٌم الموجً بالتحقٌقات / ـ  وأَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر بدعوة من بعض 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، اصدقابه 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم  ـ8 ه /   وأَقر الُمتَّ اب بالتحقٌقات أنَّ محمد عبد الحمٌد المهدي الهبَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ه ، ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر  وأضاؾ أنَّ

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال 14/8/2013صباح ٌْوم 

. أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم  ـ 9 ت عبد العزٌز محمد بالتحقٌقات /  وأَقر الُمتَّ هانً محمد ِعزَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه
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هم 10 ه /  ـ  وأَقر الُمتَّ ولٌد محمد عبد الحلٌم محمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للمطالبة 

بتطبٌق احكام الشرٌعة االسبلمٌة بالببلد واقر بعضوٌته بحزب النور 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، السلفً 

. ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 11 د بالتحقٌقات/ ـ  وأَقر الُمتَّ ٌِّ  أنكر محمد السٌد عبد الرحمن الس

هام  ه من إتِّ ٌْ ر أنَّه كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام ،  ما ُنِسب إل َقرَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً ، رابعة الَعَدِو

وأضاؾ أنَّه صباح ، تجمهر رابعة العدوٌة للمطالبة بعودة الشرعٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013ٌْوم 

 .الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المـــ  وأقَ  12 هم ــ ه ــقٌقات أنَّ ـعٌد بالتحـد سـِّ ى سًـأسامة ٌحً/ تَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 . الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المـ ـ  وأقَ 13 هم ـ ه ـد إبراهٌم بالتحقٌقات أنَّ ـن محمـمر حسـع/ تَّ
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ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 .الفض حتى تم ضبطه

هم 14 ه / ـ  وأَقر الُمتَّ محمود عبد الجلٌل عبد الراِزق بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

، ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة سلمٌاًال 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

 .التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المـ ـ  وأقَ 15 هم ـ حقٌقات ـرقاوي بالتـبر الشـى جـد عٌسـِّ السً/ تَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة االعتصام

 لم ٌَتَسنَّى له  ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه

هم 16 ه /  ـ  وأَقر الُمتَّ كان فرج محمود أحمد جبر بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

وأضاؾ أنَّه ، تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة



550 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 لم ٌَتَسنَّى له  ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال 14/8/2013صباح ٌْوم 

 .أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 17 د محمد سعٌد بالتحقٌقات/  ـ  وأَقر الُمتَّ ٌِّ  أنكر أحمد سعٌد الس

هام  ه من إتِّ ٌْ ر أنَّه كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط ووأقر ، ما ُنِسب إل َقرَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك ، اعتصام رابعة الَعَدِو

للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة بداٌة من الساعة السابعة 

صباحاًال ٌوم الفض لتؤٌٌد فكر جماعة االخوان المسلمٌن والفكر 

 لم ٌَتَسنَّى له  14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، السلفً 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 18 ه /  ـ  وأَقر الُمتَّ كان إٌهاب وجدي محمد عفٌفً بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة وحال اتصال علمه باحداث الفض توجه الً محٌط التجمهر 

وتمكن من الدخول فً عمق التجمهر عبر بعض الشوارع الجانبٌة 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، وظل قابعاًال فً محٌط التجمهر فترة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 0الفض حتى تم ضبطه 

هم 19 ه / ـ  وأَقر الُمتَّ اب موسى محمد بالتحقٌقات أنَّ أحمد عبد الوهَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو
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ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له  ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 20  شرٌؾ عبد الحمٌد عٌسوي حسن بالتحقٌقات/  ـ  وأَقر الُمتَّ

هام  ه من إتِّ ٌْ ر أنَّه كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط ، أنكر ما ُنِسب إل وأقر َقرَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  أنَّه ، اعتصام رابعة الَعَدِو

قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ علً طبٌعة 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، التجمهر وفاعلٌاته 

ٌَتَسنَّى له  ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه  

هم 21 أحمد  ِحلـمً عؤبد  السـبلم  ُصـبح  /  ـ  وأَقر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتـحقٌقات أنَّه  كـان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك بانضمامه الً جماعة االخوان ، أحداث الَفض 

 وانه صدر الٌه تعلٌمات من قابد االسرة 1985المسلمٌن منذ عام 

التابع لها باالنضمام الً تجمهر رابعة العدوٌة للدفاع عن ارادة 

الشعب من خبلل صنادٌق االنتخاب وانه تردد علً محٌط التجمهر 

برابعة العدوٌة اكثر من مرة ، وانه كان ٌشارك فً الهتافات بسقوط 

حكم العسكر وعودة الشرعٌة حال سماع الخطب الحماسٌة التً كان 

ٌلقٌها كبلًال من صفوة حجازي وصبلح سلطان ومحمد البلتاجً ، 
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وانه توجه الً محٌط التجمهر حال احداث الفض الصطحاب بعض 

دتهم للخروج من محٌط التجمهر ـحل سكنه ومساعـمعارفه بالبلدة م

ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال  حال احداث الفض اال انه لم ٌَتَسنَّى له

 .أحداث الفض حتى تم ضبطه 

ُ ر المــ ـ  وأقَ 22 هم ــ  (بٌب ـط )ندي ــد الجـمـد محـمـي محــهان/ تَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك انه توجه الً مكان التجمهر بناء ، أحداث الَفض 

ه قام  علً دعوة من بعض اصدقابه بموقع التواصل االجتماعً وأنَّ

بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض بمركز رابعة الطبً لتقدٌم 

المساعدات الطبٌة واجراء العملٌات الجراحٌة البلزمة للمصابٌن 

داخل محٌط التجمهر حتً تم ضبطه بالمركز الطبً حال احداث 

. الفض 

هم 23 مصطفى عبد الرحٌم ُمصطفى أبو المجد /  ـ  وأَقر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر ، أحداث الَفض 

وأضاؾ أنَّه ، لٌلة الفض للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له  ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال 14/8/2013صباح ٌْوم 

.  أحداث الفض حتى تم ضبطه 
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هم 24 ه /  ـ  وأَقر الُمتَّ كان السباعً شْوكت الِسباعً بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للوقوؾ علً 

 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم 

. ضبطه 

هم 25 ه /  ـ وأَقر الُمتَّ كان حنفً حنفً محمود حسانٌن بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له  ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 26 ه / ـ  وأَقر الُمتَّ عبد الرحمن أشرؾ خلٌل أحمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لتقدٌم 

وأضاؾ ، المساعدات الطبٌة بالمستشفً المٌدانً بمحٌط التجمهر 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر 14/8/2013أنَّه صباح ٌْوم 

.   حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 
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هم 27 عبد المحسن محمد حسن أبو زٌد بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه من انصار الربٌس المعزول محمد مرسً 

وانه توجه حال احداث الفض الً محٌط التجمهر لمساندة 

 لم 14/8/2013المشاركٌن فً التجمهر ، وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 28 منصور محمد منصور عبد العاطً إبراهٌم / ـ و أَقر الُمتَّ

ه  بالتحقٌقات ٌَّة حال أنَّ كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة ، أحداث الَفض 

العدوٌة علً فترات متقطعة للدفاع عن الشرعٌة وصوته االنتخابً 

وانه حال احداث الفض تناهً الً سمعه التحذٌرات الصوتٌة عبر 

مكبرات الصوت لمناشدت المعتصمٌن بمؽادرة محٌط التجمهر اال انه 

ضبط حال مؽادرته من محٌط التجمهر ، واضاؾ ان جماعة االخوان 

 .المسلمٌن هً القابمة علً تنظٌم التجمهر برابعة العدوٌة

هم 29 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ د بالتحقٌقات أنَّ ٌِّ كان هانً علً علً الس

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013
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الفض حتى تم ضبطه ، واضاؾ ان القابمٌن علً تنظٌم التجمهر هم 

. صفوة حجازي ومحمد البلتاجً 

هم 30 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ محمد خلٌل إسماعٌل أبو حمام بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لتؤٌٌد 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الشرعٌة

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 31 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ عبد الرحمن أٌمن أحمد فإاد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة تؤٌٌداًال للربٌس المعزول محمد مرسً  واعتراضاًال علً 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، االنقبلب العسكري 

. ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 32  (طبٌب بشري )ماِهر علً إبراهٌم عبد الباري /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  اقر بانتمابه لجماعة االخوان ، أحداث الَفض 

المسلمٌن وانه كان مشارك فً تجمهر رابعة العدوٌة بفترات 

متقطعة دفاعاًال عن الشرعٌة ولتقدٌم المساعدات الطبٌة واجراء 

العملٌات الجراحٌة البلزمة للمصابٌن داخل محٌط التجمهر ، وانه 
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 بالمستشفً المٌدانً داخل 13/8/2013قام بالمبٌت ٌوم الثبلثاء 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، محٌط التجمهر 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 33 د /  ـ و أَقر الُمتَّ ٌِّ  (مهندس  )محمد ربٌع ِذكري الس

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة ، أحداث الَفض 

العدوٌة علً فترات متقطعة لتؤٌٌد الشرعٌة ولتقدٌم المساعدات 

الطبٌة واجراء االسعافات االولٌة للجرحً بالمستشفً المٌدانً 

 لم ٌَتَسنَّى 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، بمحٌط التجمهر 

له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه واضاؾ 

بتؤٌٌده لفكر جماعة االخوان المسلمٌن من خبلل ما ٌلقً من خطب 

حماسٌة من كبلًال من صفوة حجازي ومحمد البلتاجً من اعلً منصة 

. رابعة العدوٌة

ـهم 34 ناصـر عبـد المنتصر إبراهٌـم أحمد /  ـ و أَقـر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر ، أحداث الَفض 

وأضاؾ أنَّه ، لٌلة الفض للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال 14/8/2013صباح ٌْوم 

. أحداث الفض حتى تم ضبطه 



557 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

هم 35 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان حسام علً محمد ِحجازي بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

بحسب ان ما حدث بالببلد ٌعتبر – متقطعة للدفاع عن الشرعٌة 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم - انقبلب عن الشرعٌة 

 .ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم ـر الــَ  ـ و أق36 قٌقات ـبالتححمد أحمد عبد الحفٌظ الدٌب ـم/ ُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، أنَّه كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّ صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه

هم 37 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان محمد خلٌفة محمد خلٌفة بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للدفاع عن 

- بحسب ان ما حدث بالببلد ٌعتبر انقبلب عن الشرعٌة – الشرعٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 
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هم 38 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ د أبو العٌنٌن بالتحقٌقات أنَّ ٌِّ رضا محمد الس

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة سلمٌاًال منذ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، 12/8/2013ٌوم االثنٌن الموافق 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 .الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المـــو أقَ  ـ   39 هم ــ ًّ ـــصطؾـر مــَ مـعُ / تَّ  راويـعـي الشـومـُ ى الب

ه  بالتحقٌقات ٌَّة حال أنَّ كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة ، أحداث الَفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، العدوٌة للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 .الفض حتى تم ضبطه

هم 40 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان على نجٌب على حسن بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة منذ عٌد الفطر 

المبارك وحتً احداث الفض للمطالبة بعودة الشرعٌة ضد االنقبلب 

 لم ٌَتَسنَّى 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، العسكري الدموي 

له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه ، 

واضاؾ بانه شاهد بمحٌط التجمهر صبلح سلطان ومحمد عبد 
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المقصود ومحمد البلتاجً وصفوة حجازي والمرشد العام لجماعة 

االخوان حال قٌامهم بالقاء الخطب التً تندد باالنقبلب العسكري 

. الدموي وتنادي بعودة الشرعٌة والدستور

هم 41 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان عصام خٌري حسن رفاعى بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة منذ منتصؾ شهر 

رمضان بناءاًال علً الدعوة العامة الصادرة من التحالؾ الوطنً 

لدعم الشرعٌة والمإلؾ من بعض التٌارات االسبلمٌة وجماعة 

االخوان المسلمٌن وحزب مصر القوٌة وحزب الوسط وحزب الحرٌة 

والعدالة لبلعتراض علً االنقبلب العسكري ، واضاؾ بانه منضم 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الً حزب البناء والتنمٌة 

. ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 42 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ اشرؾ عبد الرحٌم أحمد أحمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة حاله كونه 

 وانه عضو بحزب 1985من جماعة االخوان المسلمٌن منذ عام 

الحرٌة والعدالة وانه تلقً تعلٌمات من مكتب االرشاد العام لجماعة 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، االخوان المسلمٌن للمشاركة فً التجمهر 
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 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه  

هم 43 عثمان صابر محمد عبد الصادق بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لتؤٌٌد 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الشرعٌة الدستورٌة 

. ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 44 عمـاد محمـد عـبد السـبلم ٌوسـؾ بالتحقٌقات /  ـ و أَقـر الُمتَّ

ـه  ٌَّة حـال أحداث الَفض أنَّ كـان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمـَعلِّبلًال تواجـده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة سلمٌاًال ، 

لعودة الشرعٌة الدستورٌة ورفض االنقبلب العسكري والحفاظ علً 

الدولة االسبلمٌة واضاؾ علً ان القابمٌن علً التجمهر مجموعة 

، عبد الرحمن البر / محمد عبد المقصود ، د / كبٌرة ومن بٌنهم د

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 45 ه / ـ و أَقر الُمتَّ كان اسامة السٌد محمد السعٌد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك  أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 
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 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 .الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المــ ـ و أقَ 46 هم ـ ى إبراهٌم الدسوقى امام إبراهٌم ــد علـحمـم/ تَّ

ٌَّة حجاج بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط ، حال أحداث الَفض 

، التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 47 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان عاصم محمد حسن عرب بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض اعتراضاًال علً 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، االنقبلب العسكري ولتؤٌٌد الشرعٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 48 ه / ـ و أَقر الُمتَّ محمد إبراهٌم عبد الرحمن صابر بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك انه احد اعضاء جماعة التبلٌػ والدعوة وانه 

كان متواجد بمحٌط التجمهر مدة خمسة عشر ٌوماًال سابقة علً 
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 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، احداث الفض  

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 49 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان اٌمن سامى لبٌب وهبه بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة بدعوة من بعض 

 لم ٌَتَسنَّى 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، زمبلبه بالجامعة 

. له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 50 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان معتصم محمد محمد محمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، متقطعة لتؤٌٌد الشرعٌة 

. ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 51 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان انس عامر محمد أبو حمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض بدعوة من 

بعض زمبلبه للتؤكد من سلمٌة التجمهر وعدم توزٌع ثمة مبالػ 

، مالٌة علً المعتصمٌن بخبلؾ ما ٌتم تروٌجه بوسابل االعبلم 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 
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هم 52 عبد الرحمن محمد صفوت االعسر بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

بدعوة من بعض زمبلبه المشاركٌن بتجمهر رابعة العدوٌة واضاؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ، ان القابمٌن علً هم جماعة االخوان المسلمٌن 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013ٌْوم 

. الفض حتى تم ضبطه

هم 53 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان اسبلم عامر محمد أبو حمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض بدعوة من 

بعض زمبلبه بالجامعة للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، ولتؤٌٌد الشرعٌة 

. له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 54 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ عبلء عبد الهادى علً الشورة بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

وأضاؾ ، متقطعة لمساندة جماعة االخوان المسلمٌن وتؤٌٌداًال لهم 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر 14/8/2013أنَّه صباح ٌْوم 

. حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 
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هم 55 عمر مصطفً مإمن محمود مجاهد بالتحقٌقات / ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة اعتراضاًال 

، علً احداث الحرس الجمهوري السابقة علً احداث الفض 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 56 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ محمود سبلمة فوزي متولً بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة بدعوة من 

قناة الجزٌرة الفضابٌة اعتراضاًال علً احداث الحرس الجمهوري 

وأضاؾ أنَّه صباح ، واحداث المنصة السابقة علً احداث الفض 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013ٌْوم 

. الفض حتى تم ضبطه

هم 57 عمار مصطفً أبو النور أبو النور بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه
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هم 58 عاصم محمد محمد محمد مشاحٌت بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لٌلة الفض 

، رفقة بعض زمبلبه للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

  0التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المـ ـ و أقَ 59 هم ـ  هـد بالتحقٌقات أنَّ ـدٌن محمـد ربٌع عابـحمـم/ تَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض ـان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصـك ، ام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه

هم 60 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان إبراهٌم فوزى أبو المجد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للوقوؾ علً 

 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم 

. ضبطه
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هم 61 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان أٌمن محمد محمد شاهٌن بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة اعتراضاًال علً 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، االنقبلب العسكري 

  0ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المـ ـ و أقَ 62 هم ـ  الح حسٌن بالتحقٌقات أنَّهـحمـد صـمـر مـع/ تَّ

ٌَّة ح ، داث الَفض ـال أحـكان ُمَتَجْمِهرا بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة رفقة اثنٌن 

من أصدقابه اعتراضاًال علً االنقبلب العسكري وللمطالبة بعودة 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الربٌس محمد مرسً لسدنة الحكم 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

الفض حتى تم ضبطه داخل العقار تحت اإلنشاء الكابن بشارع 

  .الطٌران

هم 63 أحمد أبو الفتوح محمد على الدٌن بالتحقٌقات / ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 
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هم 64 هادى على عبد الخبلق على محمد بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض رفقة 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، احد اصدقابه 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 65 محمد السٌد أحمد عبد العزٌز صقر بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض رفقة 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، أصدقابه 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 66 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان محمد مصطفى كامل أحمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة للمطالبة بعودة الربٌس المعزول محمد مرسً إلً سدنة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الحكم 

.  ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 67 أحمد أبو العز عبد الرحمن محمد بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 
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وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 68 السعٌد السٌد عبد الفتاح العراقى  بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ه  ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّ ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 69 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ منصور علً رمضان الشربٌنً بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لتؤٌٌد 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الشرعٌة  

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 70 حمودة عبد الهادي محمد شاهٌن بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة   وحال أحداث الفض توجه إلً محٌط التجمهر إلحضار 
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 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، زوجته وتعذر علٌه ذلك 

. ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 71 عمرو عبد الباسط عبد المنعم زوٌن بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة للدفاع عن صوته االنتخابً وخبلل فترة التجمهر كان 

، ٌستمع الً خطب المستشار ولٌد شرابً وٌردد اناشٌد دٌنٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 72 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان سعد فإاد محمد خلٌفة بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه

هم 73 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان ؼرٌب مسعود علً أحمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 
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 لـم ٌَتَسنـَّى له ُمؽادرة ُمحـٌط التجمـهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه

هم 74 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان شفٌق سعد شفٌق سٌد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

 22تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة من ٌوم 

رمضان للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته وللتؤكد من مدي 

صحة ما ٌتم تروٌجه من وسابل اإلعبلم واعتراضه علً ؼلق 

القنوات الدٌنٌة القابمة علً بث فعلٌات التجمهر وخبلل فترة 

التجمهر كان ٌستمع إلً الخطب التً ٌتم إلقابها من اعلً منصة 

رابعة العدوٌة من قبل صفوة حجازي والتً كانت تتضمن عبارات 

وأضاؾ أنَّه ، سب وقذؾ لآلخرٌن وانه قام بمعاتبته علً ذلك النهج 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال 14/8/2013صباح ٌْوم 

. أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 75 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان إبراهٌم محمد فرج محمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للوقوؾ علً 

صحة ما ٌتم تروٌجه عبر وسابل اإلعبلم بشؤن اعتصام رابعة 

العدوٌة وخبلل فترة التجمهر كان ٌستمع إلً الخطب التً ٌتم 

إلقابها من اعلً منصة رابعة العدوٌة من قبل صفوة حجازي 
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 لم ٌَتَسنَّى 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، ومحمد البلتاجً 

. له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 76 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان محمد سلٌم أحمد جاد هللا بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للوقوؾ علً 

 لم ٌَتَسنَّى 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، طبٌعة التجمهر 

. له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

ـهم 77 محمـد  طـة  كـامـل سـٌؾ النـصر  بالتحقٌقات /  ـ و أَقـر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  كـان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

وأضاؾ ، ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة ، 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر 14/8/2013أنَّه صباح ٌْوم 

 .حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المــ ـ و أقَ 78 هم ـ ي بالتحقٌقات ـعبد العظٌم محمود محمد عل/ تَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر ٌوم االثنٌن 

وأضاؾ ،  للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 12/8/2013

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر 14/8/2013أنَّه صباح ٌْوم 

حال أحداث الفض حتى تم ضبطه ، واضاؾ علً ان القابمٌن علً 
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التجمهر مجموعة كبٌرة ومن بٌنهم صفوة حجازي ، محمد 

. البلتاجً

هم 79 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان محمد شافعً حنفى محمود بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، متقطعة 

 .ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

ُ ر المــ ـ و أقَ 80 هم ـ حمـود ـنـعم مـبد المـحمـد عـنعم مــد المــعب/ تَّ

ٌَّة سـعٌد بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعـلِّبلًال تواجده آنذاك  أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط ، حـال أحـداث الَفـض 

التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته ولتؤٌٌد 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الربٌس المعزول محمد مرسً 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 81 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ شرٌؾ محمود سٌد محمد سكر بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة لبلعتراض علً طرٌقة عزل الربٌس االسبق محمد مرسً 

ونمً الً علمه سقوط العدٌد من القتلً حال احداث فض التجمهر 
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، فتوجه صوب محٌط التجمهر للمشاركة فً حمل جثامٌن القتلً 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 82 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان هٌثم عبد هللا محمد ٌوسؾ بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر 

 .ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 83 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ مصطفً شكرى أحمد حسٌن بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وبدعوة من بعض اصدقابه التابعٌن 

 14/8/2013لجماعة االخوان المسلمٌن  وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم 

. ضبطه 

ـهم 84 مـحمد عزت الـهنداوي الـعرابً  بالتـحقٌقات /  ـ و أَقـر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  كـان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً ، 

فترات متقطعة لتقدٌم المساعدات الطبٌة وإجراء اإلسعافات األولٌة 
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للجرحى بالمستشفً المٌدانً بمحٌط التجمهر بحسب انه احد 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، اعضاء الفرٌق الطبً بمحٌط التجمهر 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم  ـ 85 كان فارس محمد بسٌونً سالم بالتحقٌقات أنَّه / و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للوقوؾ 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه

هم 86 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان محمد أحمد محمد فرج بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

، تواجده آنذاك أنَّه ذهب للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

ـهم 87 أحمـد السـٌد عـبد الحمـٌد السـٌد  بالتحقـٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الفض أّنـَه  كـان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

معلبل تواجده آنذاك 
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هم 88 عبد القـادر جمعة عبد القـادر عبـد الفتاح /  ـ و أقـَر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتـحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك انه فور اتصال علمه عبر وسابل ، أحداث الَفض 

االعبلم عن احداث الفض سافر الً القاهرة للشد من أذر 

المعتصمٌن وللمشاركة فً الضؽط الشعبً للحٌلولة دون االستمرار 

وأضاؾ ، فً االعتداء علً المعتصمٌن ولمساعدة المصابٌن منهم 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر 14/8/2013أنَّه صباح ٌْوم 

 .حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 89 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان ٌحًٌ حسن أحمد العسال بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للمشاركة 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، فً تجمهر رابعة العدوٌة 

ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

واضاؾ انه كان ٌتردد علً محٌط التجمهر علً فترات متقطعة 

. للمشاركة فً فاعلٌاته قبل أحداث الفض

هم 90 ه / ـ و أَقر الُمتَّ محً عبد الحكٌم راؼب حجازي بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة
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 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

الفض حتى تم ضبطه واضاؾ انه سبق فً المشاركة فً التجمهر 

. علً فترات متقطعة قبل أحداث الفض 

هم 91 اسامة عبد المجٌد ٌوسؾ محمود بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

الفض حتى تم ضبطه وأضاؾ ان القابمٌن علً تجمهر رابعة 

العدوٌة هم محمد البلتاجً وصفوة حجازي وجماعة اإلخوان 

. المسلمٌن

هم 92 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان احمد مٌهوب محمد سالم بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لبلعتراض علً 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، عزل الربٌس السابق محمد مرسً

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

 .الفض حتى تم ضبطه

هم ـر المُ ـ ـ و أقَ 93 درس ــد الــمـد محـمـد محـد فتحً احمـمـاح/ تَّ
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ه  ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّ كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر ، أحداث الَفض 

. ولشراء بعض مستلزمات الصٌدلٌة خاصته 

هم 94 احمد محمد محمد عثمان عبد الكرٌم بالتحقٌقات / ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة بناء علً 

دعوة احد اصدقابه ولرؼبته فً اجراء استفتاء علً ارادة الشعب 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، المصري 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 95 عـاطؾ فـهمً ابراهٌم عبـد الـرحمن /  ـ و أقـَر الُمتَّ

ـه  ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّ كـان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة ، أحداث الَفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ، العدوٌة علً فترات متقطعة لتؤٌٌد الشرعٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013ٌْوم 

 .الفض حتى تم ضبطه 

هم 96 حسام عبد الفتاح الدسوقً الجندي بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للوقوؾ 
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 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، علً طبٌعة التجمهر 

. ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 97 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان محمود هشام محمد السٌد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

للمطالبة بعودة الشرعٌة وعودة الربٌس  (ثبلث مرات  )متقطعة 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، المعزول محمد مرسً إلً سدنة الحكم 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

الفض حتى تم ضبطه واضاؾ انه وخبلل فترة التجمهر كان ٌستمع 

إلً الخطب التً ٌتم إلقابها من اعلً منصة رابعة العدوٌة من قبل 

. صفوة حجازي ومحمد البلتاجً 

هم 98 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ عبد الرحمن محسن عمر شمعة بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للمطالبة 

وأضاؾ أنَّه ، بعودة الربٌس المعزول محمد مرسً إلً سدنة الحكم

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال 14/8/2013صباح ٌْوم 

أحداث الفض حتى تم ضبطه واضاؾ انه سبق فً المشاركة فً 

التجمهر علً فترات متقطعة قبل أحداث الفض بدعوة من اصدقابه 

. المنتمٌن الً جماعة االخوان المسلمٌن
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هم 99 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ محمد فاروق امام عبد الحً بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

متقطعة وبتارٌخ احداث الفض وفور اتصال علمه عبر وسابل 

االعبلم عن احداث الفض توجه الً محٌط التجمهر للشد من اذر 

المعتصمٌن ولتقدٌم المساعدة البلزمة لمستشفً المٌدانً بمحٌط 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، التجمهر 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 100 ه / ـ و أَقر الُمتَّ حسن محمد حسن احمد صقر بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة منذ تارٌخ 

 السترداد الشرعٌة واسترداد صوته االنتخابً 28/7/2015ٌوم 

الذي سلب منه وللمطالبة بعودة الربٌس المعزول محمد مرسً 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، لسدنة الحكم وسقوط االنقبلب العسكري 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

الفض حتى تم ضبطه واضاؾ انه وخبلل فترة التجمهر كان ٌستمع 

إلً الخطب التً ٌتم إلقابها من اعلً منصة رابعة العدوٌة من قبل 

صفوة حجازي ومحمد البلتاجً وعبد الرحمن البر :- كبلًال من 
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ومحمد عبد المقصود وجمال عبد الهادي كما اقر بانتمابه الً 

 . جماعة االخوان المسلمٌن منذ اكثر من عشرٌن عام

هم 101 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ عبد هللا علً عبد هللا حسن بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

الفض حتى تم ضبطه وأضاؾ انه خبلل فترة التجمهر كان ٌتردد 

. علٌه علً فترات متقطعة 

هم 102 خالد عبد المنعم عبد الحمٌد عبد المنعم /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة ، أحداث الَفض 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، العدوٌة 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 103 ه / ـ و أَقر الُمتَّ محمد ابو بكر بكري الصاوي بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان  ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للمطالبة 

بجعل هوٌة الدولة ذات طبٌعة إسبلمٌة وعودة الربٌس المعزول 

، محمد مرسً إلً سدنة الحكم واعتراضاًال علً االنقبلب العسكري 
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 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 104 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ طه محمد إبراهٌم الفرجانً بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان  ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة منذ بداٌته 

للدفاع عن الشرعٌة وعودة الربٌس المعزول محمد مرسً إلً 

سدنة الحكم وللدفاع عن صوته االنتخابً واقر بانتمابه الً جماعة 

، االخوان المسلمٌن ومشاركته لهم فً أنشطتها الدعوٌة والسٌاسٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم 

. التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 105 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ محمد عبد هللا فرماوي محمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لمساعدة 

المصابٌن بمحٌط اعتصام رابعة العدوٌة والعتراضه علً االنقبلب 

علً الشرعٌة ومطالبته بعدم عزل الربٌس السابق محمد مرسً اال 

 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، بموجب انتخابات دٌمقراطٌة 

لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم 

. ضبطه 
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هم 106 محمد صبلح الدٌن عبد هللا الجندي /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة ، أحداث الَفض 

 لتؤٌٌد الربٌس محمد مرسً 12/8/2013العدوٌة من تارٌخ 

والمطالبة بعودته الً الحكم وسقوط الحكم العسكري ولنقل مصابً 

المعتصمٌن داخل المستشفً المٌدانً داخل محٌط اعتصام رابعة 

لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة 14/8/201وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، العدوٌة

 . ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 107 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ كان احمد رجاء محمد الزٌنً بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال ، ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض للمشاركة 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، فً تجمهر رابعة العدوٌة رفقة أصدقابه 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

  .الفض حتى تم ضبطه

هم 108 ٌحمل الجنسٌة – مصطفً قاسم عبد هللا محمد / ـ و أَقر الُمتَّ

كان ُمَتَجْمِهراًال بالتحقٌقات أنَّه - األمرٌكٌة بخبلفه جنسٌته المصرٌة 

ٌَّة حال أحداث الَفض  ُمَعلِّبلًال تواجده ، بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

 28/6/2013آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة من ٌوم 

علً فترات متقطعة إلٌمانه بحرٌة الرأي وحفاظه علً صوته 
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االنتخابً وحقه الدستوري فً التجمهر السلمً واعتراضاًال منه علً 

 لم 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، االنقبلب العسكري 

 .ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

ُ ر المــ ـ و أقَ 109 هم ـ المة جمعان سبلمة بالتحقٌقات ـمر سـع/ تَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 110 ه / ـ و أَقر الُمتَّ صبٌح سلٌمان صبٌح سلٌمان بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

محمد مرسً إلى ِسدنة / متقطعة للُمطالبة بعودة الربٌس األسبق 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الُحكم 

. ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 111 سـبلم علً سـبلم علـً  سـلٌمان  بالتحقٌقات / ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه   كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض ، 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 
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 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه  

هم 112 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ احمد السٌد محمود الهندي بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 113 محمد كمال الدٌن ابو العبل ٌاسٌن بالتحقٌقات / ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة علً فترات 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، متقطعة لتؤٌٌده لجماعة االخوان المسلمٌن 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 114 ه / ـ و أَقر الُمتَّ حذٌفة زٌن العابدٌن سٌد احمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لمدة خمسة 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، اٌام قبل احداث الفض ومإٌداًال له 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013
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الفض حتى تم ضبطه واضاؾ انه ابصر داخل محٌط التجمهر كبلًال 

صفوة حجازي ، عصام العرٌان ، محمد البلتاجً وان القابمٌن : من 

. علً تنظٌم ذلك التجمهر هو التحالؾ الوطنً لدعم الشرعٌة

هم 115  بالتحقٌقات خالد عمر سٌد احمد عبد الرحمن/  ـ و أَقر الُمتَّ

ه  ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّ ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة لكونه محب 

 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، لجماعة االخوان المسلمٌن 

لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم 

 .ضبطه 

هم 116 ه /  ـ و أَقر الُمتَّ احمد خٌري الجنٌدي محمد بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للُمطالبة 

محمد مرسً إلى ِسدنة الُحكم وللدفاع عن / بعودة الربٌس األسبق 

 لم ٌَتَسنَّى له 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، الشرعٌة 

. ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه 

هم 117 عبد الرحمن محمد محمد حسٌن بالتحقٌقات /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّه  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة منذ ٌوم 

محمد مرسً إلى /  للُمطالبة بعودة الربٌس األسبق 12/8/2013
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وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، ِسدنة الُحكم وإعادة الشرعٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013

. الفض حتى تم ضبطه 

هم 118 ه /   ـ و أَقر الُمتَّ كامل سعٌد الدمرداش جنٌدي بالتحقٌقات أنَّ

ٌَّة حال أحداث الَفض  ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة للمطالبة 

 لم ٌَتَسنَّى 14/8/2013وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، باعادة الشرعٌة

. له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطه

هم 119 عبد الحكٌم محمد عبد اللطٌؾ علً /  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك  للمشاركة فً تجمهر رابعة ، أحداث الَفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ، العدوٌة للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر وفاعلٌاته 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013ٌْوم 

الفض حتى تم ضبطه واضاؾ علً ان القابمٌن علً ذلك التجمهر 

  0هم كبلًال من محمد البلتاجً وجمال عبد الهادي

هم 120  بالتحقٌقات ِعصام إبراهٌم إبراهٌم ُمصطفى/ ـ و أَقر الُمتَّ

ه  ٌَّة حال أحداث الَفض أنَّ ، كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر لٌلة الفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ٌْوم ، للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 
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 حال أحداث الَفض أُصٌب بطلق ناري بالصدر و تم 14/8/2013

ً ، نقله إلى ُمستشفى رابعة  ُثمَّ إلى ، ُثمَّ إلى ُمستشفى التؤمٌن الَصحِّ

. ُثمَّ إلى ُمستشفى كوبري القُبَّة حتى تم ضبطه ، ُمستشفى الرحمة 

هم 121  ضٌاء احمد عبد الرحمن ابو العٌنٌن/  ـ و أَقر الُمتَّ

ٌَّة حال بالتحقٌقات أنَّه  كان ُمَتَجْمِهراًال بُمحٌط اعتصام رابعة الَعَدِو

ُمَعلِّبلًال تواجده آنذاك أنَّه قام بالمبٌت بُمحٌط التجمهر ، أحداث الَفض 

وأضاؾ أنَّه صباح ، لٌلة الفض للمشاركة فً تجمهر رابعة العدوٌة 

 لم ٌَتَسنَّى له ُمؽادرة ُمحٌط التجمهر حال أحداث 14/8/2013ٌْوم 

الفض حتى تم ضبطه وأضاؾ انه خبلل فترة التجمهر كان ٌتردد 

علٌه علً فترات متقطعة للوقوؾ علً طبٌعة التجمهر ولتقدٌم 

 .المساعدة بالمستشفً المٌدانً داخل محٌط االعتصام

احمد رمضان محمد طنطاوي حال إستجوابه /  ـ وأقر المتهم 122

 جنح مدٌنة نصر 2013 لسنة 40754بالتحقٌقات بالقضٌة رقم 

انه كان ٌتردد على اعتصام - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - أول 

رابعة خبلل انعقاده وانه كان ٌشاهد أسلحة نارٌة وخرطوش كانت 

موجودة بحوزة بعض المعتصمٌن وأضاؾ انه كان متواجد داخل 

التجمهر أثناء فضه وهناك بعض الشخصٌات العامة من المنتمٌن 

لجماعة اإلخوان المسلمٌن الذٌن كانوا ٌقومون بشحن المعتصمٌن 

ومطالبتهم فً االستمرار فً المقاومة لقوات الشرطة ومنهم 
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المدعو عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجً وصفوه حجازي وأضاؾ 

انه كان برفقته أشخاص آخرٌن داخل ذلك التجمهر وكانوا تابعٌن 

للشٌخ حازم ابو إسماعٌل وهم حسام أبو البخاري واحمد صقر 

ة بٌانات عنهم   .وعمرو ربٌع وال ٌعرؾ أسمابهم الثبلثٌة أو َثمَّ

هم   (محامً  )محمد صابِر حسن سبلمة / و باستجواب الُمتَّ

 رفض االجابة اعتراضاًال منه علً االنقبلب  النٌابة العامةبتحقٌقات

العسكري الدموي الذي قام به الجٌش المصري وعزل الربٌس 

الدكتور محمد مرسً وتعطٌل الدستور وحل / الشرعً المنتخب 

مجلس الشوري المنتخب وكبت الحرٌات المتمثلة فً ؼلق سبع 

قنوات اسبلمٌة واعتقال مبات السٌاسٌٌن المخالفٌن فً الرأي وما 

تناهً الً سمعه من اذاعة ان النٌابة العامة التً اصدرت قرار فض 

اعتصام رابعة العدوٌة والذي تخلؾ عنه آالؾ الجرحً والقتلً من 

اصدقابه واحبابه وانه ضبط امام المستشفً المٌدانً برابعة العدوٌة 

حال حمله احد المصابٌن متوجهاًال به الً المستشفً المٌدانً ، 

واضاؾ انه شارك فً تجمهر رابعة العدوٌة لمدة حوالً اربعٌن 

. ٌوماًال 

م من ِخبلل سماع شهادة للنٌابة العامة كما ثبت  / الشاِهد الُمَقدِّ

 بالتحقٌقات ٌحٌى محمد عبلم محمد وهدان
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هم  إٌهاب وجدي محمد عفٌفً بإرتكاب / عشر السادس قٌِام الُمتَّ

دٌن  د ألحد الُمَجنَّ جرٌمة القتل العمد مع سبق اإلصرار و الَتَرصُّ

م .القابِمٌن على َفض التجمُهر  ٌحٌى محمد / حٌث قام الشاِهد الُمَقدِّ

 حال سماع عبلم محمد وهدان بعمل رسم كروكً لمسرح األحداث

ناًال به مكان تواجده و المجن ٌَّ  د ـه الُمَجنَّ ـي علًــشهادته بالتحقٌقات ُمب

هم   ديـاب وجـإٌه/ ر ـعشالسـادس حال إصابته و مكان تواُجد الُمتَّ

  0والذي أُرفِق باألوراق، محمد عفٌفً حال إرتكابه للواقعة 

 إلى مكان وقامت النٌابة العامة باإلنتِقال ِرفقة الشاِهد سالِؾ الِذكر

هم المذكور بمحبسه  و بإعادة – ِسجن اإلستِقبال – تواُجد الُمتَّ

ٌَّة  ه إلى مٌدان رابعة العدِو ه َتَوجَّ ر أنَّ إستِجواب األخٌر بالتحقٌقات قرَّ

اًال  ٌَّ َفْور إتِّصال ِعلمه بؤحداث الَفض للُمشاركة فً التجمهر ِسلِم

ه  ه لم ٌتسنَّى له الدلوؾ بُمحٌط ، وللحٌلولة دون َفضِّ و أضاؾ أنَّ

التجمهر إال من ِخبلل شاِرع عبَّاس العقَّاد حتى وصل َخلؾ المركز 

و ، ومكث به حتى الساعة الرابِعة َعصراًال ، التِجاري طٌبة مول 

ِرفقة آخرٌن قامت النٌابة بإجراء عرض قانونً للُمتَّهم سالِؾ الِذكر 

ؾ  ن األخٌر من الَتَعرُّ ة على الشاِهد سالِؾ الِذكر فَتَمكَّ آكثر من َمرَّ

هم المذكور بِدقَّة  .  على الُمتَّ

 بمعرفة النٌابة و بإجراء الُمعاٌنة البلِزمة على مكان إرتكاب الواقعة

ة وقود موبٌل الكابِنة بتقاُطع طرٌق النصر مع شاِرع  ة بمحطَّ العامَّ
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م  ٌحٌى محمد عبلم محمد وهدان / ٌوِسؾ عبَّاس ِرفقة الشاِهد الُمَقدِّ

 الُمتَّهم سالِؾ الِذكر خلؾ واجدقام األخٌر باإلرشاد عن مكان ت

ة من ناِحٌة شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس  ة الوقود األولى داِخل المحطَّ َمضخَّ

كما قام باإلرشاد عن مكان ، ٌسار الداِخل للمحطة من ذات الشاِرع 

د حال حدوث إصابته بالعٌار الناري و  تواجده و المجنً علٌه الُمَجنَّ

حٌث كانت المسافة بٌنهما ما ٌقُرب من مابة ، التً أودت بحٌاته 

ٌَّن أن الرإٌا من خبلل هذه المسافة واِضحة تماماًال ، متر  ، و تب

وتكفً لتحدٌد لون ، تسمح بالوقوؾ على شكل المبلبِس و ألوانها

 .البشرة دون تحدٌد مبلِمح الوجه 

ة من ِخبلل ُمطالعتها لتقارٌر األِدلَّة  لكما ثبت لنٌابة العامَّ

ة بالمضبوطات التً تم ضبطها بمعرفة  ة الخاصَّ ٌَّ الجناب

ة حال إجرابها الُمعاٌنة  القابِمٌن على الضبط والنٌابة العامَّ

البلِزمة لمسرح األحداث َفْور وقوعها وُمعاٌنة خبراء مصلحة 

ة لمسرح األحداث  ٌَّ  تحقٌق األِدلَّة الِجنابِ

ٌَّة و قٌام الُمتَّهمٌن الُمشاركٌن فً عدم ٌَّة تجمُهر رابعة العدِو  ِسلِم

التجمهر و آخرون مجهولون بحٌازتهم وإحرازهم بالذات بالواِسطة 

ٌَّة والذخابِر و الُمفرقِعات و األدوات التً ُتسَتخدم فً  ااألسلِحة الناِر

اإلعتداء على األشخاص و إستِخدامها فً إرتكاب جرابِم القتل و 
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ات  ات القابِمة على الَفض و ُمقاومة تِلك القوَّ الشروع فٌه للقُوَّ

القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعبلمهم 

باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم للحٌلولة دون َفض تجمهرهم 

المسلَّح و كذا قٌامهم بإرتِكابها أعمال تخرٌب وإتبلؾ عمد 

ة للنفع العام و  ة والُممتلكات الُمعدَّ ة و الخاصَّ للُممتلكات العامَّ

ة و  ٌَّة  و المرافِق العامَّ المداِرس و المبانً المملوكة للِجهات الُحكوِم

الُطَرق والحدابِق والمزروعات و أعِمدة اإلنارة وأرِصفة الطرق و 

المحاِور الكابنة داِخل ُمحٌط التِجمُهر ِخبلل فترة َتَجمهرهم و حال 

: أحداث الَفض 

ة الخاص بالمضبوطات التً تم  ٌَّ حٌث ثُبت بتقارٌر األدلة الجناب

ة حال  ضبطها بمعرفة القابِمٌن على الضبط والنٌابة العامَّ

إجرابها الُمعاٌنة البلِزمة لمسرح األحداث وبعض الشهود أن 

: ِعبارة عن " إجماالًال " المضبوطات 

 رشاش قصٌر ماركة برتا صناعة إٌطالً بماسورة 2عدد  .ٔ

 مم طوٌل بدون خزٌنة وُكلًال منهما كامل وسلٌم 9مششخنه عٌار 

 .وصالح لبلستخدام 

ورة ـاسـي بمـرابٌلـة إسـاعــوزي صنـة عـاركــٌر مــاش قصــرش .ٕ

 لٌمـل وسـو كامـوه، دون خزنة ـوٌل بـم طـ م9ار ـخنة عًـمشش
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. وصالح لبلستخدام 

بندقٌة آلٌة صناعة أجنبٌة تعمل بنظام الثقب ومنظم  " 10" عدد  .ٖ

 مم وبدون خزٌنة 39 ×7,62الؽاز بماسورة مششخنة عٌار 

 0وهى كاملة وسلٌمة وصالحة لبلستخدام

 سبلح ناري خرطوش محلً الصنع بماسورة واحدة ؼٌر 19عدد  .ٗ

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً تستخدم على 

 مم وهو كامل وسلٌم وصالح 12األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

. لبلستخدام

 سبلح ناري خرطوش محلى الصنع كل منهم بماسورة 6عدد  .٘

واحدة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً تستخدم 

 وهو كامل وسلٌم 16على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

 . وصالح لبلستخدام 

سبلح ناري خرطوش محلى الصنع بماسورة واحدة ؼٌر مششخنة  .ٙ

مثبت به اسطوانة ذات ستة فتحات مشكل ظرؾ كل " مصقولة " 

 مم 12فتحة بها الستقبال الطلقات النارٌة الخرطوش عٌار 

والسبلح كامل وسلٌم وصالح لبلستعمال من جمٌع فتحات 

. االسطوانة 

 9مسدس ماركة حلوان صناعة مصرٌة بماسورة مششخنة عٌار  .7

مم طوٌل ورد بخزٌنة فارؼة بفحص السبلح لم نتبٌن وجود أرقام 
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والسبلح " مجمع من أجزاء معٌبة " فً مواضع الترقٌم المعتادة 

. كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام

" سبلح ناري محول من محدث صوت على شكل مسدس ماركة  .8

NOUVA MOLGORA "  أجنبً الصنع بخزٌنة فارؼة من

 مم تجارى تم إزالة الحابل إزالة كلٌه من 9المعروؾ تجارٌا بعٌار 

الماسورة فؤصبح سبلحا نارٌا بماسورة ؼٌر مششخنه مشكل 

ظرفها الستقبال خرطوشات الصوت المحولة إلى طلقات نارٌة 

والتً تثبت بمقدمتها كرٌه معدنٌة لم نتبٌن وجود أي أرقام على 

جسم السبلح والسبلح كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام  

" سبلح ناري محول من محدث صوت على شكل مسدس ماركة  .9

MAJOR LION "  8أجنبً الصنع من المعروؾ تجارٌا بعٌار 

مم تجارى تم إزالة الحابل إزالة كلٌة من الماسورة فؤصبح سبلحا 

نارٌا بماسورة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال خرطوشات 

الصوت المحولة إلى طلقات نارٌة والتً  ثبت بمقدمتها كرٌه 

على الجسم  " ET 12518546" معدنٌة ٌحمل مفردات الرقم 

، من الجهة الٌسرى والسبلح كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام 

طلقات نارٌه محوله من  " 4"وخزنه المحدث تحتوى على عدد 

خرطوشات صوت والتً تستخدم على محدثات الصوت المعروفة 

 مم كل منها كاملة األجزاء ؼٌر مطرقة الكبسولة 8تجارٌا بعٌار 
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تم تثبٌت كرٌه معدنٌة بمقدمتها وبذلك أصبحت تلك الخرطوشات 

طلقات نارٌة بالحالة الواردة علٌها وتستعمل على المحدث الوارد 

بذات الحرز وذلك التفاقهم فً العٌار وذلك الحتوابه على حابل 

لمنع خروج المقذوفات تم استهبلك طلقتٌن بالفحص ومعاد 

.  طلقتٌن بالحرز

بندقٌة خرطوش نصؾ آلٌة صناعة تركٌة بماسورة مصقولة  .ٓٔ

تحمل  "  " BREDA  مم بخزنة داخلٌة فارؼة ماركة 12عٌار 

 على جسم البندقٌة من الجهة الٌسرى 47159المفردات 

. والبندقٌة كاملة وسلٌمة وصالحة لبلستعمال 

سبلح ناري محلى الصنع بماسورة واحدة ؼٌر مششخنة مشكل  .ٔٔ

ظرفها الستقبال الطلقات التى تستخدم على االسلحة النارٌة عٌار 

 . مم وهو كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام 39×7.62

 ٌرـورة واحدة غـاسـنع بمـلً الصـوش محـرطـاري خـالح نـس .ٕٔ

 قات التً تستخدم علىـتقبال الطلـها السـل ظرؾـكـخنة مشــمشش

 مم وهو ؼٌر صالح لبلستخدام 12األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

وذلك لتماسك أجزابه نتٌجة احتراقها إال أنه ٌحوي من الوجهة 

الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح الناري تتمثل فً الجسم المعدنً 

 .والماسورة وهً أجزاء صالحة بذاتها 
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سبلح ناري خرطوش محلى الصنع بماسورة واحدة ؼٌر  .ٖٔ

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً تستخدم على 

 مم وهو ؼٌر صالح 12األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

لبلستخدام وذلك لعدم وجود إبرة ضرب إال انه ٌحوى من الوجهة 

الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح الناري تتمثل فً الجسم 

 . المعدنً والماسورة وهى أجزاء صالحة بذاتها

سبلح ناري خرطوش محلً الصنع بماسورة واحدة ؼٌر  .ٗٔ

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً تستخدم على 

 مم وهو ؼٌر صالح 16األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

لبلستخدام وذلك لتماسك أجزابه نتٌجة احتراقها إال أنه ٌحوي من 

الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح الناري تتمثل فً الجسم 

. المعدنً والماسورة وهً أجزاء صالحة بذاتها 

 ةٌدوي " pumpaction" بندقٌة خرطوش تعمل بنظام  .٘ٔ

صناعة أجنبٌة  " CHURCHIL" التفرٌػ والتعمٌر ماركة 

 بخزنة داخلٌة لم نتبٌن وجود 12بماسورة واحدة مصقولة عٌار 

أرقام للبندقٌة نتٌجة وجود تفحم وآثار احتراق علٌها وهً ؼٌر 

صالحة لبلستخدام وذلك لتماسك أجزابها نتٌجة احتراقها إال أنها 

تحوي من الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح الناري تتمثل 

 .فً الجسم المعدنً والماسورة وهً أجزاء صالحة بذاتها 
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 سبلح ناري خرطوش محلى الصنع كل منهم بماسورة 3عدد   .ٙٔ

واحدة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً تستخدم 

 مم وهو ؼٌر صالح 12على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

لبلستخدام وذلك لعدم اتصال زراع الطارق بالتتك إال انه ٌحوى 

من الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح الناري تتمثل فً 

 الجسم المعدنً والماسورة وهى أجزاء صالحة بذاتها 

طلقة مما تستخدم على األسلحة النارٌة  ( 202 )عدد  .7ٔ

كل منهم كاملة وسلٌمة وصالحة "  مم 12عٌار " الخرطوش 

 لبلستعمال

 اـمـم، طلقة كاملة األجزاء وؼٌر مطرقة الكبسولة  ( 64 )عدد  .8ٔ

 ةـصالح مـم39 × 7.62ارـة عًـة الناريـلحـى األسـتخدم علـتس

 .لبلستعمال 

طلقة كل منهم كاملة األجزاء وؼٌر مطرقة  ( 30 )عدد  .9ٔ

 مم طوٌل 9مما تستخدم على األسلحة النارٌة عٌار ، الكبسولة 

 .صالحٌن لبلستعمال 

   ،سولة ـواحد طلقة كاملة األجزاء وؼٌر مطرقة الكب (1)عدد  .ٕٓ

مم صالحة 54×7.62مما تستخدم على األسلحة النارٌة عٌار

. لبلستعمال وتم استهبلكها بالفحص 
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مقذوؾ خاص بطلقة مسٌله للدموع خارقه للنوافذ  ( 2 )عدد  .ٕٔ

 بوصه وهً من المعتاد 1.5ٌتم إطبلقها من بندقٌة فٌدرالً 

وهى ، إستخدامها فً قوات األمن المركزي وعملٌات فض الشؽب

. بالحالة الواردة علٌها ؼٌر صالحه لبلستخدام

طلقات كاملة األجزاء وؼٌر مطرقة الكبسولة مما  ( 8 )عدد  .ٕٕ

 كاملة وسلٌمة 16تستخدم على األسلحة الخرطوش عٌار 

 .وصالحة لبلستخدام وؼٌر مطرقة الكبسولة 

ظرؾ فارغ مطرق الكبسولة خاصٌن بالطلقات  ( 17 )عدد  .ٖٕ

 مم ووجد 12التً تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

بداخل ُكلًال منهم آثار احتراق بارود عدٌم الدخان تشٌر لسبق 

.  إطبلقه وهو ؼٌر صالح لبلستعمال لسبق إطبلقه 

ظرؾ فارغ مطرق الكبسولة ُكلَّ منهم خاص  ( 15 )عدد  .ٕٗ

بطلقة من الطلقات التى تستخدم على االسلحة النارٌة عٌار 

 مم ووجد بداخله اثار احتراق بارود تشٌر لسبق 39×7.62

.  اطبلقه وهو ؼٌر صالح لبلستعمال لسبق إطبلقه

ظرؾ فارغ كل منهم لخرطوشة صوت مطرقة  ( 19 )عدد  .ٕ٘

 مم تجارى 9الكبسولة مما ٌستخدم على محدثات الصوت عٌار 

وجد بداخلهم آثار احتراق لبارود مما ٌشٌر لسبق إطبلقهم وهم 

 .ؼٌر صالحٌن لبلستخدام لسبق إطبلقهم
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قاعدة نحاسٌة علٌها آثار تفحم واحتراق كل منهم  " 12"عدد  .ٕٙ

.   مم 12خاص بطلقة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش عٌار 

مقذوؾ ناري عبارة عن قلب من الرصاص مؽطى بؽبلؾ من  .7ٕ

 × 7.62سبٌكة النحاس مما تستخدم على األسلحة النارٌة عٌار 

 مم علٌه آثار النطباعات خطوط الششخان مما ٌدل على سبق 39

. إطبلقه من سبلح ناري مششخن الماسورة 

 خزٌنة فارؼة كل منهم من الصاج الصلب المطروق مما 7عدد  .8ٕ

 مم كل منهم كاملة 39 × 7.62تستخدم على البنادق االلٌة عٌار 

االجزاء وصالحة لبلستخدام وال تعد جزء ربٌسً لسبلح نارى 

 .صالح بذاته 

خزٌنة فارؼة من الصاج الصلب المطروق مما تستخدم على  .9ٕ

 مم طوٌل كاملة االجزاء وصالحة لبلستخدام 9الرشاشات عٌار 

 .وال تعد جزء ربٌسً لسبلح نارى صالح بذاته

خزٌنة فارؼة من الصاج الصلب المطروق مما  " 2" عدد  .ٖٓ

 مم كل منهما كاملة 39×7.62تستخدم على البنادق االلٌة عٌار 

األجزاء وصالحة لبلستخدام وال ٌعد أي منهما جزء ربٌسً لسبلح 

 .نارى صالح بذاته 

زجاجة تحتوى على كمٌات من مادة الجازولٌن  ( 66 )عدد  .ٖٔ

 .وهى من المواد البترولٌة المعجلة لئلشتعال
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زجاجة تحتوى على كمٌات من مادة السوالر وهى  ( 53 )عدد  .ٕٖ

. من المواد البترولٌة المعجلة لئلشتعال

زجاجة خالٌة من السوابل وتحتوى على آثار  ( 22 )عدد  .ٖٖ

. لمادة الجازولٌن وهى من المواد البترولٌة المعجلة لئلشتعال

زجاجة تحتوى على كمٌات من مادة الكحول  ( 14 )عدد  .ٖٗ

 .اإلٌثٌلى وهى من المواد الكٌمٌابٌة المعجلة لئلشتعال

 هاــلًـبوع عــوابل مطــن الســة مـالًـازٌة خـٌاه غـاجة مـزج .ٖ٘

 تحتوى على آثار لحامض 3 سم350سعة  "بٌبسً " 

الهٌدروكلورٌك وهو من المواد الكاوٌة وٌدخل فً كثٌر من 

األؼراض المعملٌة والصناعٌة وله تؤثٌر كاوي أكال على كل من 

األنسجة والمنسوجات والمعادن والتؤثٌر الكاوي األكال ٌعتمد على 

. درجة تركٌزه ونوع الوسط الذي ٌسقط علٌه

جركن ببلستٌك أسود اللون سعة عشرون لتر ٌحتوى على  .ٖٙ

كمٌة حوالً عشرون لتر من مادة السوالر وهى من المواد 

 .البترولٌة المعجلة لئلشتعال

الزجاجات الواردة باألحراز موضوع الفحص المحتواه على أي  .7ٖ

بالحالة الواردة  (أو آثارهما  )من مادتً الجـازولٌن أو السـوالر 

علٌها جـمٌعها ٌمكن أن تستخدم إلحداث حرٌق حال إشعال الفتٌل 
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الموجود بالفوهة وإلقابها على األماكن أو األؼراض المراد 

. إشعالها

نبلة حدٌد مزودة بؤستٌك مطاطً مما تستخدم فى  " 9" عدد  .8ٖ

. االعتداء على االشخاص 

بلٌة مختلفة االحجام تتراوح " كرٌه حدٌدٌة  " 81" عدد  .9ٖ

 وكل منهم تستخدم على النبلة 1.5 مم الى 1.7اقطارها ما بٌن 

 .الحدٌدٌة فى االعتداء على االشخاص 

سبلح ابٌض عبارة عن خنجر فضً اللون بنصل ذو  " 1"عدد  .ٓٗ

 سم وباختبار حده النصل تبٌن صبلحٌته 1605حد واحد طوله 

لبلستخدام  

بٌضاء اللون × GIGAMA ماركة DVD إسطوانات 8عدد  .ٔٗ

تتضمن مجموعة من مقاطع الفٌدٌو مجهزة بطرٌقة عرض 

إعبلنٌة مرتبة ومتسلسلة بعنوان الحملة الشعبٌة ضد االنقبلب 

وكذا مجموعة أخرى من مشاهد الفٌدٌو بعنوان الحركة الشعبٌة 

.  ضد االنقبلب 

 فضٌة اللون تتضمن SONY ماركةDVD إسطوانات 6عدد  .ٕٗ

مجموعة من مقاطع الفٌدٌو مجهزة بطرٌقة عرض إعبلنٌة مرتبة 

. ومتسلسلة بعنوان الحركة الشعبٌة ضد االنقبلب
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 إسطوانة ملصق علٌها صورة إعبلنٌة ٌظهر بها 2عدد  .ٖٗ

الربٌس المعزول محمد مرسى بعنوان الحملة القومٌة لدعم 

الشرعٌة تتضمن مجموعة من مقاطع الفٌدٌو مجهزة بطرٌقة 

عرض إعبلنٌة مرتبة ومتسلسلة بعنوان الحركة الشعبٌة ضد 

 .االنقبلب

 هاـلًـدون عــ مDVDنوع ــن الــون مـاء اللـة بٌضـوانـطـإس .ٗٗ

 ســرد نـمـتتض ((A REVOLUTION IN CAIROارة ــعب

  0 ٌناٌر ناطقة ومترجمة باللؽة اإلنجلٌزٌة25 ألحداث ثورة 

 جٌجا بتفرٌؽها تبٌن احتوابها 4.7 سعة SKCإسطوانة ماركة  .٘ٗ

على مشهد  فٌدٌو موضح به آثار تلفٌات وتكسٌر وبعثرة 

بمحتوٌات ؼرؾ المستشفى عبلوة على آثار دموٌة على كل من 

 لقطة 20وتم تحرٌر عدد ، الحوابط واألرض بطرقات المستشفى 

ثابتة من مضمون مشهد الفٌدٌو موضوع الفحص وطباعتهم رفق 

. الحرز 

 4.7سعة  (×GIGAMA)ماركة  (DVD)إسطوانة مدمجة  .ٙٗ

مقطع فٌدٌو، عدد  (99)جٌجا بتفرٌؽها  تبٌن احتوابها على عدد 

صورة رقمٌة فوتوؼرافٌة على خلفٌة أحداث فض  (50)

إعتصامى رابعة والنهضة وبعضها لمظاهرات وتعطٌل المواصبلت 

وإشعال النار وشعارات ضد الجٌش ومقاومة قوات الشرطة 
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وكذا مقاطع الفٌدٌو بعض تسجٌبلت القنوات الفضابٌة ، والجٌش 

وتم ، لنفس األحداث وتعلٌقات المحللٌن السٌاسٌٌن واإلعبلمٌٌن 

تحرٌر وطباعة عدة صور من مضمون مقاطع الفٌدٌو موضوع 

الفحص رفق هذا التقرٌر وكذا من مجموع الصور الرقمٌة 

.  سم15×10صورة فوتوؼرافٌة  (50)الفوتوؼرافٌة بإجمالً 

إسطوانات كومبٌوتر ُمدمجة ٌبٌن إحتوابهما على  ( 4 )عدد  .7ٗ

ٌَّة وملفات فٌدٌو عن  الحركة القومٌة ضد االنقبلب  )أناشٌد إسبلِم

شهٌدات –  ٌناٌر 25انتهاكات المجلس العسكري بعد – 

علماء المسلمٌن – انتفاضة المصرٌٌن ضد االنقبلب – المنصورة 

– شهداء النهضة ورابعة – ٌستنكرون االنقبلب ضد الشرعٌة 

–  ٌناٌر باالنقبلب 25سرقة ثورة / حدٌث لئلعبلمً احمد منصور

محمد البلتاجً من منصة رابعة العدوٌة والنهضة وعملٌات الكر 

الصبلة على المتوفٌن بمسجد رابعة الذي – والفر مع المعتصمٌن 

حدٌث ألحد األشخاص حول جرابم – تحول إلى مستشفى مٌدانً 

شبكة ٌقٌن وحدٌث – السٌسى وعدم مباالة المفتى وشٌخ األزهر 

عبد الفتاح رزق ومإتمر نقابة األطباء حول االعتداءات التً / د

تشٌٌع جنازات الشهداء من احد – تعرض لها المصابٌن برابعة 

حول دستور / تهانً الجبالى .حلقة نقاشٌة وحدٌث د– المحافظات 

محمد  /مإتمر كاثرٌن أشتون مع د–  ٌونٌو 30مصر بعد 
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تؽطٌة من قناة الجزٌرة حول القنوات المصرٌة – البرادعى 

حركة حماس تقول أن – تتجاهل الهجوم على مإٌدي مرسى 

لدٌها وثابق تظهر وجود مإامرة لتشوٌه صورة الحركة فً 

الموقؾ األوروبً – حدٌث عفٌؾ كوجافى – اإلعبلم المصري 

– حول المعونة األمرٌكٌة لمصر وحجمها – من األحداث الجارٌة 

ضد / خطبة الشٌخ حافظ سبلمة– حدٌث مع الفرٌق احمد شفٌق 

حدٌث لمحمد العوا عن الدماء – االنقبلب بمسجد النور بالعباسٌة 

أعضاء االلتراس ٌقررون االنضمام إلى – التً سالت فً رابعة 

حول اللحظات األخٌرة /هشام قندٌل .حدٌث د– معتصمً رابعة 

 .(قبل االنقبلب 

 جٌجا ٌحتوى على مشهد فٌدٌو قصٌر 1000قرص صلب سعة  .8ٗ

مصور عن طرٌق كامٌرا مراقبة والساعة والتارٌخ محرران نصاًال 

باللؽة األجنبٌة أعلى المشهد وٌتضمن ظهور عدد من األشخاص 

 .ٌسٌرون بصورة طبٌعٌة داخل الطرقات الخاصة بالمستشفى

 سوداء EOS 5D مودٌل CANONكامٌرا رقمٌة ماركة  .9ٗ

 تحتوى على كارت ذاكرة DS126201اللون تحمل رقم مسلسل 

 صورة 418 جٌجا وبتفرٌؽه تبٌن إحتوابه على عدد 32سعة 

أسود تتضمن أشخاص ٌحملون شوم وعصى ×رقمٌة أبٌض 

وٌرتدون الخوذ ٌقومون بقطع الطرٌق العام بعد تكسٌر وإتبلؾ 
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الرصٌؾ وكذا تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام مٌدان رابعة 

وتم نسخ جمٌع محتوى كارت ، بدابرة قسم مدٌنة نصر أول 

.  رفق الحرزDVDالذاكرة من صور على أسطوانة مدمجة 

 سوداء PRO1× مودٌل FUJIFILMكامٌرا رقمٌة ماركة  .ٓ٘

 تحتوى على كارت ذاكرة 22G02155اللون تحمل رقم مسلسل 

 صورة 196 جٌجا وبتفرٌؽه تبٌن احتوابه على عدد 2سعة 

 مقاطع فٌدٌو تتضمن أشخاص ٌحملون 8اسود و×رقمٌة ابٌض 

شوم وعصى وٌرتدون الخوذ ٌقومون بقطع الطرٌق العام بعد 

تكسٌر وإتبلؾ الرصٌؾ وكذا تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام 

وتم نسخ جمٌع محتوى كارت الذاكرة من صور ، مٌدان رابعة 

 . رفق الحرزDVDومقاطع فٌدٌو على أسطوانة 

سم 13جسم من الفاٌبر اسود اللون طوله حوالً  (2)عدد  .ٔ٘

سم وبفحصه تبٌن أنه عبارة مقذوؾ خاص 4.5وقطره حوالً 

بطلقة مسٌله للدموع خارقه للنوافذ ٌتم إطبلقها من بندقٌة فٌدرالً 

 بوصه وهً من المعتاد إستخدامها فً قوات األمن المركزي 1.5

وعملٌات فض الشؽب وهً بالحالة الواردة علٌها ؼٌر صالحة 

ومثل تلك النوعٌات من الطلقات ، لئلستخدام لسبق استخدامها 

المسـٌلة لـلدموع تحتوي الكبسولة الخاصة بها علً إحدى المواد 
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المفرقعه البادبه كما ٌحتوي الظرؾ الخاص بها علً مادة البارود 

 .عدٌم الدخان كمركب تؤخٌر ودفع 

 صدٌري واقً من الرصاص به فتحة دخول مقذوؾ 1عدد  .ٕ٘

ناري وآثار تلوثات دماء جاري فحصها معملٌا وتم تحوٌلها ألداره 

 .الفحوص المعملٌة لفحصها 

 سترة واقٌة مما تستخدم فً األلعاب الرٌاضٌة العنٌفة 3عدد  .ٖ٘

 0كالتاٌكوندو 

 عوامة  "  سترة من النوع المستخدم للطفو فوق المٌاه 1عدد  .ٗ٘

 اـاحدهم" كات ـماس" ي من الؽازات ـ قناع واق28عدد  .٘٘

 0محترق

.  نظارة ببلستٌكٌة واقٌة للعٌن 1عدد  .ٙ٘

.   نظارة أطفال تستخدم فً السباحة 1عدد  .7٘

 عبوات اسطوانٌة الشكل مشكلة من الكرتون وملفوؾ 3عدد  .8٘

علٌها من الخارج بشرٌط الصق ابٌض اللون وٌبلػ طول كل منهم 

 سم تقرٌبا 5 سم تقرٌبا واالخرتٌن 8.5 سم وقطر احداهم 11

ومثبت بمنتصؾ كل منهم من اعلى فتٌل ابٌض اللون ومعبؤ كل 

منهم بمادة صلبة بنٌة بفحصها معملٌا تبٌن انها مجموعه من 

مخالٌط االلعاب النارٌة المحلٌة الصنع ٌتكون اساسا من مادة 

كلورات البوتاسٌوم باالضافة الى بعض اكاسٌد المعادن وهو من 
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 2225المواد المنصوص علٌها بقرار السٌد وزٌر الداخلٌة رقم 

 بشؤن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات بالبند 2007لسنة 

. 77رقم 

ٌَّة بشؤن  كما ثُبت بتقرٌر مصلحة تحقٌق األِدلَّة الِجنابِ

المضبوطات التً تم العثور علٌها بمعرفة النٌابة العامة 

أعلى سطح مبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة 

ة التابع لجامعة األزهر فور سماعها شهادة المدعو  ٌَّ / العدو

أمٌن مخازن جامعة األزهر - ٌحٌى نور الدٌن ٌحٌى أمٌن 

  بالتحقٌقات- بالمبنى سالِؾ الِذكر

ة اللون مـن ُزجـارة عـه ِعبـأنَّ  ٌَّ ة الخاصَّ ـاجة ُبنِّ ٌَّ  ة بتعبِبةـن النوِع

هتها قِطعة من  ٌَّة بدون ِؼطاء ملفوؾ حول فُوَّ الُمستحضرات الدوابِ

خالٌة من السوابِل ، بٌضاء اللون " ببلستر " شرٌط الِصق ِطبًَّ 

ة اللون ،  ٌَّ " ووعاء ُزجاجً شفَّاؾ ، وقِطعة من كسر ُزجاجة ُبنِ

ٌَّة  مخروطً الشكل وخالً من " خاص بالُمسَتحضرات الكٌمٌابِ

ٌَّة  ٌُمكن أن ،السوابِل وبلٌة ُزجاِج ه آثار لمواد  ٌَّ هم من أ ٌَّن ُخلُوِّ و تب

وكذا ظرؾ فاِرغ ُمطَرق ، ُتسَتخدم فً اإلعتداء على األشخاص 

الكبسولة خاص بطلقة من طلقات الخرطوش الدافِعة بدون 

ا ُتسَتخدم فً إطبلق القنابِل الُمسٌلة للدموع  والتً ، مقذوؾ ِممَّ
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ٌَّة الخرطوش عٌار  ُوِجد بداِخله  ، 12ُتسَتخدم على األسلِحة الناِر

ان ُتشٌر لسبق إطبلقه  وكذا ، آثار إحتراق بارود عدٌم الُدخَّ

ٌَّة فٌدرالً  مقذوؾ طلقة ُمسٌلة للُدموع سبق إطبلقِها من ُبنُدقِ

ات األمن ،  بوصة 1,5 وهً من الُمعتاد إستِخدامها فً قُوَّ

ات َفض الشؽب  ٌَّ  .المركزي وعملِ

ًَّ ـــة الجِ ــق األِدلَّ ـقًـة تحـلحـرٌر مصـا ثُبت بتقـمـك  ةـنابِ

م إل نأـــبش ه الُمَقدَّ ن ــة مـعامَّ ـابة الـى النًـالمقذوؾ الُمَشوَّ

 عماد بولس بخٌت ُمرجان  / دعو ـالم

أن ذلِك المقذوؾ خاص بطلقة من الطلقات الُمسَتخدمة على  

ة ِعٌار  ٌَّ  مم طوٌل ٌحِمل على سطحه آثار 9األسلِحة الناِر

ا ٌُدل على إطبلق الطلقة  إنطباعات لِستَّة خطوط ِشْشخان ِممَّ

ة به بإستِخدام سبلح ناري ُمَشْشخن الماسورة ِعٌار   مم 9الخاصَّ

 .طوٌل 

ٌَّة رقم كما  ة الُمرفق بالَقِض ٌَّ ثُبت بتقرٌر األِدلَّة الِجنابِ

الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31016

ٌَّة – باألوراق لئلرتباط  أن السبلح الناري المضبوط بالَقِض

  0سالِفة الِذكر
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هو سبلح ناري خرطوش محلً الصنع بماسورة واحدة ؼٌر 

 سم تقرٌباًال مشكل ظرفها الستقبال الطلقات 16مششخنة طولها 

 مم وهو 12التً تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

 .كامل وسلٌم وصالح لبلستعمال

ة الخاص  ٌَّ و ثُبت بتقرٌر مصلحة تحقٌق األِدلَّة الِجنابِ

ٌَّة رقم  ة القِض بالُمضبوطات التً تم ضبطها على ِذمَّ

الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 40754

 :أنَّها ِعبارة عن – باألوراق لئلرتباط 

  ٌَّة فال ِصناعة بلجٌكً بخزنة فاِرؼة ة آل ٌَّ بماسورة ، ُبنُدق

 لٌم و ــل وسـالح كامِ ــو السِ ، م ـ م51×7,62عٌِار ، ُمَشْشخنة 

ر، ن قبل ـه متتالق بــَبق اإلطــسَ ، تِخدام ـالِح لئلسـص َتَعذَّ ٌَ ه   إال أنَّ

اًال تحدٌد تارٌخ اإلطبلق ٌَّ  . فنِ

  ا " َرشَّاش قصٌر ماركة ِصناعة إٌطالً بماسورة " برٌتَّ

و هو كاِمل و سلٌم وصالِح  مم طوٌل 9ِعٌار ، ُمَشْشخنة 

إال أنَّه ، َسَبق اإلطبلق به من قبل ، و بخزٌنة فاِرؼة ، لئلستِخدام 

اًال تحدٌد تارٌخ اإلطبلق ٌَّ ر فنِ َتَعذَّ ٌَ . 

  ؼٌر ، بماسورة واحدة ، سبلح ناري خرطوش محلًِّ الُصنع

ٌَّة الخرطوش  ل ظرفها إلستِقبال الطلقات الناِر ، ُمَشْشخنة ُمَشكَّ
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و ، و هو كاِمل و سلٌم و صالِح لئلستِخدام ،  مم 12ِعٌار 

اًال ، َسَبق اإلطبلق به من قبل ، بخزٌنة فاِرؼة  ٌَّ ر فنِ َتَعذَّ ٌَ ه  إال أنَّ

. تحدٌد تارٌخ اإلطبلق 

  ٌَّة خرطوش 13" عدد ثبلثة عشر  مم ؼٌر 12ِعٌار "  طلقة ناِر

سلٌمة و صالِحة ، ُكٍل منهما كاِملة األجزاء ، ُمطَرقة الكبسولة 

 .لئلستِخدام 

  ن و تسعة و تسعون ٌْ ٌَّة خرطوش 299" عدد مابت  " طلقة ناِر

 ةـلـِ ٍل منهما كامـر ُمطَرقة الكبسولة كُ ـم ؼًـ م51×7,62عٌِار 

 .سلٌمة و صالِحة لئلستِخدام، األجزاء 

ة   ٌَّ كما ثبت بتقرٌر ُمعاٌنة خبراء مصلحة تحقٌق األدلة الِجنابِ

ات الُشرطة من إحكام السٌطرة  ن قُوَّ لمسرح األحداث عقب تمكُّ

ٌَّة علٌها للوقوؾ على آثار إطبلق األعٌرة النارٌة  األمن

  والتلفٌات وآثار الحرابق بمسرح األحداث

  ه بتارٌخ  إنتقل فرٌق من خبراء المعامل الجنابٌة 15/8/2013أنَّ

 المستشار دلمرافقة فرٌق من النٌابة العامة تحت إشراؾ السً

المحامى العام األول لنٌابات شرق القاهرة وذلك لمعاٌنة أحداث 

ومن خبلل معاٌنة المنطقة تبٌن وجود ، منطقة مسجد رابعة العدوٌة 

 :اآلثار اآلتٌة
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بشؤن آثار إطبلق األعٌرة النارٌة والتلفٌات  فً بعض : أوالًال 

: المنشؤت العامة والخاصة

: معاٌنة مدرسة عبد العزٌز جاوٌش  (1) 

  نة من أربعة مبانً ٌتوسطهم حوش المدرسة المدرسة ُمَكوَّ

. باإلضافة إلى مبنى صؽٌر لدورات المٌاه 

  وجود أثر عبارة عن فقد بطبقة المحارة بسور طرقة الدور الثالث

للمبنى الكابن على ٌمٌن الداخل من الباب الربٌسً للمدرسة 

ن  من ثبلث طوابق ناتج من إرتطام مقذوؾ ناري فً  والُمَكوَّ

المبنى  (من جهة الباب الربٌسً )اإلتجاه من جهة الٌسار لذلك  

.    ومن أسفل ألعلى 

  وجود ثبلثة آثار بواجهة المبنى الكابن على ٌسار الداخل من الباب

ن من ثبلث طوابق عبارة فقد بطبقة  الربٌسً للمدرسة والُمَكوَّ

المحارة ناتجة من إرتطام مقذوفات نارٌة فً اإلتجاه من جهة 

لجهة الٌمٌن ومن أسفل  (من جهة الباب الربٌسً  )الٌسار لذلك 

 .ألعلى 

  تبٌن وجود عدة آثار لفتحات دخول بشبابٌك الفصل األول بطرقة

الدور الثانً من المبنى السابق والحابط المجاور لها ناتجة من 

إختراق مقذوفات نارٌة من خبللها فً ذات اإلتجاهات إتخذت 
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مسارها إلى أن أحدثت آثار إرتطامات بالحابط المولجة لتلك 

 .   الشبابٌك 

   تبٌن سبلمة باقً مبان المدرسة من أٌة آثار إلطبلق أعٌرة نارٌة 

  ـ:معاٌنة تلفٌات السٌارات الكابنة بمحٌط المدرسة (2)

 ـدونــون بـي اللـضــر ؾـــة مٌتسـوبٌشـً النســٌارة مـاركــ الس1

 لوحات تسٌٌر معدنٌة بها كسر لزجاج األربعة أبواب والبرابرٌز 

 0األمامً وفقد لؤلربعة جنوط والكاوتش الخاص بهم

 ـٌٌرـات تســوحـــون لـي اللــٌارة مـاركـة شــٌفرولٌـة نبٌتــ السـ2

األمامٌٌن  بهـا كسر لزجاج البابٌن: 4761س ي ط  مـعدنٌة رقـم

 . األمامً    كامآل  والبرابرٌز

ـ الســٌارة مـاركة كٌا سٌراتو رمادٌة  اللون لوحات تسٌٌر معدنٌة 3 

 بها كسر البرابرٌز االمامً وعدم وجود الكشافات 3691د ص ا 

 0االمامٌة واالربعة جنوط والكاوتش الخاصة بها

ـ السٌارة ماركة مٌتسوبٌشً النسر فضً اللون لوحات 4 

بهـا كسـر البرابرٌز األمـامـً :564تسٌٌرمـعدنٌة رقـم س ع ع 

وعـدم وجـود الكشـافات  األمامٌة واألربعة جنوط والكاوتش الخاص 

 .بهم 

ـ  الســٌارة مـاركة هــٌونداى مـاترٌكــس ســوداء اللـون لـوحـات 5
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بها كسـر البرابرٌز األمامً وعدم وجود الكشافات :بـدون لـوحـات 

األمامٌة وكسر لزجاجً البابٌن بالجهة الٌسرى  

ـ السٌارة ماركة هٌونداى ماترٌكس سوداء اللون لوحات بدون 6

لـوحـات كسر البرابرٌز األمامً وعدم وجود الكشافات األمامٌة 

  .وكسر لزجاجً البابٌن بالجهة الٌسرى

 ـ السـٌارة ماركـة مٌتسوبٌشً النسـر فضـً الـلون لوحـات 7

بها كسر البرابرٌز : مبلكً الفٌوم 32525تسـٌٌرمعدنٌة رقم 

 .األمامً والبرابرٌز الخلفً وكسر لزجاج بابى الجهة الٌسرى 

 ـونــي اللـاصـــٌرنـا رصـــداى ؾـــٌونـة هــــاركــٌارة مـالس ـ   8

 سرــكـ ا ــهــب : 8431م ب ق ــة  رقـعدنًــٌٌر مــات تســــوحــلـ

البـرابـرٌـز الخـلفـً وزجؤاج البـاب األمامً األٌمن وعدم  وجود 

. كشافٌن اإلضاءة األمامٌة 

   ـ السٌارة ماركة فولكس بارات بٌج اللون لوحات تسٌٌر معدنٌة9

بها كسر البرابرٌز الخلفً والمراٌا  : 5783رقم ؾ در 

.  الجانبٌة 

ـ السٌارة ماركة مٌتسوبٌشً النسر نبٌتً اللون بدون لوحات 10

تسٌٌر معدنٌة كسر لزجاج البابٌن األمامٌٌن والخلفً األٌمن  

معاٌنة آثار إطبلق األعٌرة النارٌة على السٌارات الكابنة  (3)

 :بمحٌط المدرسة 
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ـ السـٌارة مـاركة مٌتسـوبٌشً نـصؾ نقل ذات  صندوق  خلفً  1

مؽلق آثار لفتحات دخول بالجانب األٌسر لصندوق السٌارة 

والكابوت والكابٌنة والقابم خلؾ الباب األٌمن والبرابرٌز األمامً 

وأثر إرتطام بذات الجانب جمٌعها ناتجة من إختراق وإرتطام 

مقذوفات نارٌة من الجهة الٌمنى إلى الجهة الٌسرى وبمستوى 

. أفقً

     ـ السـٌارة مـاركة الدا بٌضاء اللـون بدون لوحات تسـٌٌر مـعدنٌة 2

 ي ـرؾ األمامــفٌة والرؾـلـة الخـنطــالشـول بـحات دخـار لفتـا آثـهـب:

 سرىـن الًـة األٌمـن الجهــة مـتراق مقذوفات ناريـن إخـة مـناتج

. إلى الجهة الٌمنى وبمستوى أفقً 

 فضً اللون لوحات تسٌٌر معدنٌة 307 ـ السٌارة ماركة بٌجو 3

آثـار لفتحـات دخـول بالشـنطه مـن الخلؾ  : 3479رقم ؾ ود 

والكابوت األمامً  ناتجة من إختراق مقذوفات نارٌة من الجـهة 

.  الٌسرى وبمستوى أفقً  الٌمنى إلـى الجـهة

ـ السٌارة ماركة كٌا سٌراتو فضً اللون لوحات تسٌٌر معدنٌة  ٗ

آثار لفتحات دخول بزجاج الباب األمامً األٌسر  : 794ق ن ص 

للسٌارة وأثر بالرفرؾ األٌسر الخلفً ناتجة من إختراق مقذوفات 

.  نارٌة من الجهة الٌسرى إلى الجهة الٌمنى وبمستوى أفقً 
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ـ السـٌارة ماركـة  داٌو نوبٌرا زرقاء اللـون بدون لوحات تسٌٌر 5

معدنٌة آثار لفتحة دخول بالرفرؾ األمامً األٌسر للسٌارة ناتج من 

إختراق مقذوؾ ناري من الجهة الٌسرى إلى الجهة الٌمنى عمودي 

.  على السٌارة وبمستوى أفقً 

ـ السٌارة ماركة مرسٌدس خضراء اللون لوحات تسٌٌر معدنٌة ن 6

آثـار لفتـحة دخـول  بقــابم  البـاب األٌســر األمـامـً   : 743ؾ أ 

إختراق مـقذوؾ نـاري  مـن الجـهة الٌسـرى إلـى  ناتـج  مــن

الجـهة الٌمنـى وبمسـتوى أفقـً  وكسـر لزجاج البابٌن بالجهة 

. الٌسرى

ـ السٌارة ماركة  داٌو النوس تبٌتً اللون لوحات تسٌٌر معدنٌة  7

آثار لفتحات دخول بالكابوت األمامـً من الجهة  : 169ؾ ول 

الٌمنـى والبابرٌـز األمامً والمرآه الٌمنى ناتجة من إختراق 

مقذوفات نارٌة من الجهة الٌمنى إلى الجهة الٌسرى وبمستوى 

. أفقً 

ـ السٌارة ماركة  شاهٌن بٌضاء اللون بدون لوحات  8

آثار لفتحات دخول بالرفرؾ األٌسر الخلفً :تسٌٌرمعدنٌة

والسقؾ بالجهة الٌسرى والباب األمامً األٌسر ناتجة من 

إختراق مقذوفات نارٌة من الجهة الٌمنى إلى الجهة الٌسرى 

وبمستوى  



615 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

آثار إطبلق األعٌرة النارٌة على محطة بنزٌن موبٌل  (4 )

 :ناصٌة شارعى ٌوسؾ عباس وطرٌق النصر 

تبٌن وجود آثار إلطبلق أعٌرة نارٌة بؤماكن متفرقة من المحطة 

جمٌعها ناتجة من إختراق وإرتطام مقذوفات نارٌة أطلقت من الجهة 

محل – إلى الجهة البحرٌة - محل تواجد المتجمهرٌن - القبلٌة 

وبمستوٌات مختلفة  ولم ٌتم - تواجد افراد وضباط قوات الشرطة 

. العثور على أٌة مخلفات إطبلق بها 

 ةـطـى محـة علـٌرة الناريـالق األعـار إطـآث نــا ثبت مـكم (5)

 : بنزٌن موبٌل شارع الطٌران 

تبٌن وجود آثار إلطبلق أعٌرة نارٌة بؤماكن متفرقة من المحطة 

جمٌعها ناتجة من إختراق وإرتطام مقذوفات نارٌة أطلقت من الجهة 

إلى الجهة البحرٌة -  محل تواجد المتجمهرٌن - القبلٌة الشرقٌة 

وبمستوي أفقً - محل تواجد افراد وضباط قوات الشرطة – الؽربٌة 

وتم العثور على ، تقرٌبآ ولم ٌتم العثور على أٌة مخلفات إطبلق بها 

أظرؾ فارؼة ومقذوفات نارٌة خاصة بطلقات نارٌة عٌار 

مم بؤماكن متفرقة بمحٌط رابعة العدوٌة تم تسلٌمها 39×7.62

  0للسادة وكبلء النٌابة فً حٌنه

  اتـوحـل لـون تحمـاء اللـٌارة نقل زرقـن معاٌنة سـا ثبت مـكم
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 :شرطة (1201 - 11ب)تسٌٌر معدنٌة رقم 

تستخدم كناقلة جنود وجد بها عدة آثار عبارة عن عدة ثقوب 

بالجانب األٌمن للسٌارة تمثل فتحات دخول وجد على مسارها عدة 

ثقوب بالجانب األٌسر للسٌارة تمثل فتحات خروج ومنها إلى خارج 

السٌارة وهذه اآلثار السابق وصفها ٌمكن حدوثها نتٌجة اختراق 

اتخذت مساراًال  (مقذوفات نارٌة)ومرور أجسام صلبة سرٌعة الحركة 

 .من خارج السٌارة باتجاه أماكن حدوثها

 ةـركــة لشـعــابـوال تــقل أمـارة نـيــة سـاٌنـعـن مـبت مـا ثـكم

((speed ط ) زرقاء اللون تحمل لوحات تسٌٌر معدنٌة رقم

 (:279- ؾ ب 

وجدت بمدخل رابعة العدوٌة من جهة شارع الطٌران وجد بها عدة 

آثار عبارة عن عدة ارتطامات فً الزجاج الخاص بالباب األٌسر 

الخاص بالسابق وهذه اآلثار ٌمكن حدوثها نتٌجة ارتطام أجسام 

صلبة سرٌعة الحركة اتخذت مساراًال من خارج السٌارة باتجاه أماكن 

.  حدوثها

 : شارع الطٌران 8معاٌنة عقار تحت اإلنشاء الكابن 

 ة لطلقاتـتم العثور على عدد من األسلحة البٌضاء واألظرؾ الفارغ

 م التحفظـوفرد خرطوش وعدد من الطلقات الخرطوش وت  متنوعة
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 علٌهم لفحصـهم  معملٌا

 :معاٌنة بنك مصر شارع الطٌران 

وجود آثار إختراق ألجسام صلبة سرٌعة الحركة بالباب الربٌسً 

. للبنك 

 : شارع سٌبوٌه 6معاٌنة العقار 

  آثار إرتطامات بشرفات الدور األول والثانً والثالث. 

 نــة مـذات العقار ناتجـابن بـادن الكـأثر لفتحات دخول بمحل مع 

 ذرـة تعــمقذوفات ناريـة كـركـرٌعة الحـلبة سـام صـتراق أجسـإخ

 0معاٌنتها لؽلق المكان 

  أثر إختراق بالباب الزجاجً لمحل سنترال الكابن بذات العقار ناتج

 .من إختراق جسم صلب سرٌع الحركة تعذر معاٌنتها لؽلق المكان 

 اج الخاص بواجهة سوبر ماركت دٌاناــتراق بالباب الصـار إخـآث 

الكابن بذات العقار ناتجة من إختراق أجسام صلبة سرٌعة الحركة 

 .تعذر معاٌنتها لؽلق المكان 

 بشؤن فحص آثار الحرابق: سادسآ

كما ثبت من معاٌنة آثار الحرابق بموقع األحداث تبٌن أن 

الحرٌق شمل اآلتً  

:- شارع النصر: أوال
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الخٌام المشٌدة بطول شارع النصر من ناحٌة طٌبه مول حتى -  1

تقاطع الشارع مع شارع ٌوسؾ عباس والشوارع الفرعٌة 

المجاورة والتً تم إزالتها بواسطة جرافات القوات المسلحة لفتح 

. الطرٌق أمام المارة

ٌَّة والجانبٌة لمسجد رابعة - ٕ  الخٌام المشٌدة بالساحتٌن األمام

 .العدوٌه 

 . حرٌق بداخل المسجد والمنطقة المخصصة للصبلة-3

 يـالمـز الثقافً اإلســى المركـي  لمبنـابق األرضـق بالطـريـح- 4  

 (.المستشفى المٌدانً )(3، 2المناسبات رقم   قاعة) 

ـ الطابق األرضً ونوافذ الطوابق العلوٌة  لمبنى بٌت طالبات  ٘

  .جامعة األزهر

 ىـي لمبنـوق األرضـي ؾــي والثانــوق األرضـابقٌن األول ؾــ الط ٙ

اإلدارة العامة للمرور وكذا عنابر المجندٌن بالمبنى وعدد من 

 .السٌارات الموجودة بساحة المبنى

عدد من السٌارات الموجود بامتداد شارع النصر والشوارع  – 7

 .الفرعٌة

:- شارع الطٌران: ثانٌا

و مدٌنة نصر  )إحتراق محطة تموٌن موبٌل  والكابنة بجوار  (إسُّ

سور إدارة الشبون المالٌة واإلدارٌة للقوات المسلحة وبمعاٌنتها 
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ملحق بها مبنً خدمً لبٌع ، 2 م2000تبٌن أنها تشؽل مساحة 

 3وتحتوي علً عدد ، المستلزمات وخبلفه وكذا مظلة المحطة

. طلمبات للتزود بالوقود

:-  محٌط ومدرسة عبد العزٌز جاوٌش: ثالثا

  سٌارة تعذر التعرؾ علً ألوانهم وأرقامهم 13احتراق عدد 

كما تبٌن احتراق سوبر ماركت ، بمحٌط مدرسة عبد العزٌز جاوٌش

ومحل مجاور له كابنٌن بالطابق األرضً من العقار المواجه  

وكذا احتراق بواجهة المبنً المطل ، للبوابة الربٌسٌة للمدرسة

. علً  البوابة الربٌسٌة للمدرسة

  عثر بموقع األحداث على العدٌد من الزجاجات الحارقة وتم رفع

بعضها لفحصها بمعرفة إدارة الفحوص المعملٌة وبإجراء الفحوص 

الكروماتوجرافٌة  على محتوى الزجاجات تبٌن أنها تحتوى على 

كمٌات متفاوتة من مادة الجازولٌن وهى من المواد البترولٌة 

.    المعجلة لبلشتعال

: النتٌجــة 

بعـد إجـراء المعاٌنة الفنٌة لمحٌـط الحـادث واإلحـاطة بظـروؾ 

والمبلبسـات السابقة والمعاصرة لوقوعه وإجراء الفحوص الفنٌة 

 :علً كافة ما تم رفعة من آثار مادٌة تبٌن األتً
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 :ثبت من آثار إطبلق األعٌرة النارٌة والتلفٌات :  أوال 

 ا ببند المعاٌنة والفحص الفنً ٌمكنـابق وصفهـات السـع التلفًـجمً

مقذوفات  )حدوثها نتٌجة اخـتراق ومـرور أجسـام صـلبة سرٌعة 

 .صلبة تعذر تحدٌد ماهٌتها  أجسام (نارٌة 

كما ثبت من الفحص المعملً لؤلظرؾ الفارؼة المرفوعة من 

 : شارع الطٌران 8العقار تحت اإلنشاء الكابن 

 ارةـبفحص األظرؾ الفارؼة المرفوعة من محل الحادث تبٌن أنها عب

: عن اآلتً 

عدد أربعة أظرؾ فارؼة مما تستخدم علً األسلحة النارٌة عٌار  (ٔ)

 .مم طوٌل 9

ي األسلحة النارٌة ـتخدم علـا تسـعدد ثبلثة أظرؾ فارؼة مم (ٕ)

.  بوصة 0.38عٌار 

عدد ستة عشرة ظرؾ فارغ مما تستخدم علً األسلحة  (ٖ)

 . 12الخرطوش عٌار 

عدد ستة وعشرون ظرؾ فارغ مما تستخدم علً األسلحة  (ٗ)

.  مم 45×5.56النارٌة عٌار 

كما ثبت من الفحص المعملً للسبلح والطلقات المرفوعة من 

:  شارع الطٌران 8العقار تحت اإلنشاء الكابن 
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  السبلح المعثور علٌة عبارة عن عدد واحد سبلح ناري خرطوش

محلً  الصنع ال ٌحمل أي عبلمات ممٌزة أو أرقام ظاهرة بماسورة 

 سم مشكل ظرفها الستقبال الطلقات 15.5ؼٌر مششخنة طولها 

. 12الخرطوش عٌار 

  بفحص األجزاء التً تتحكم فً الحركة المٌكانٌكٌة وجدت كاملة

 .وسلٌمة وصالحة لبلستعمال 

 ٌر ـستة عشرة طلقة كاملة األجزاء وغ (16)دد ـي عـكما عثر عل

 .12مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش عٌار 

  اثنٌن طلقة وفحص محتوٌاتهما الداخلٌة وجدت  (2)بفك عدد

 .كاملة وسلٌمة وصالحة لبلستخدام 

  اثنٌن طلقة باستخدام السبلح المذكور تمت عملٌة  (2)بإطبلق عدد

 .اإلطبلق بكفاءة مما ٌإكد صبلحٌة الطلقات والسبلح لبلستعمال 

كما ثبت من الفحص المعملً لؤلسلحة البٌضاء المرفوعة من 

 : شارع الطٌران 8العقار تحت اإلنشاء الكابن 

وبإختِبار ،  سم 20عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد واحد طوله ـ  ٔ

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب . ِحدَّ

وبإختِبار ،  سم 11عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد واحد طوله ـ  ٕ

تِه لئلستِخدام ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب  .ِحدَّ
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وبإختِبار ،  سم 17عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد واحد طوله ـ  ٖ

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب  .ِحدَّ

وبإختِبار ،  سم 15عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد واحد طوله ـ  ٗ

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب . ِحدَّ

،  سم 23عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد مشرشر طوله ـ  ٘

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب  .وبإختِبار ِحدَّ

، م ـ س9ه ـر طولـرشـد مشـل ذو حـن ذو نصـكًـد ســدد واحــعـ  ٙ

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب  .وبإختِبار ِحدَّ

، م ـ س10وله ـر طـرشـد مشــل ذو حـكٌن ذو نصـد ســدد واحــعـ  7

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب . وبإختِبار ِحدَّ

جمٌع السكاكٌن السابق فحصها بالبنود أرقام وان 

تعد ضمن األسلحة البٌضاء الواردة بالجدول  (7،6،5،4،3،2،1)

 1954 لسنة 394من قانون األسلحة والذخابر رقم  (1)رقم 

وتعدٌبلته فٌما عدا ما ٌستخدم منها فً األؼراض المنزلٌة أو 

. الفندقٌة 

 بدراسة آثار االحتراق تبٌن أن  :وببحث مناطق بداٌات الحرٌق

الحرٌق بدا وتركز بمناطق متعددة منفصلة عن بعضها تمام االنفصال 

والسابق توضٌحها بالبنود السابقة ولم تمتد النٌران من إحداهم إلً 

. األخرى 



623 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 شب نتٌجة إٌصال مصادر حرارٌة متعددة  :تبٌن ان سبب الحرٌق

كؤعواد ثقاب مشتعلة أو ورق مشتعل أو زجاجات حارقة معبؤة بمادة 

  (كالمعثور علٌها بموقع األحداث)بترولٌة معجلة علً االشتعال 

ومناطق بداٌات الحرٌق المتعددة كبل علً حدة لٌحدث الحرٌق بالحالة 

التً وجد علٌها وتشٌر حالة اآلثار إلً عدم إمكانٌة حدوثها إال من 

 .خبلل أشخاص عدة وعلً فترات زمنٌة معاصرة لبعضها 

 ض البٌاناتـالعتها بعـالل ُمطـن خِ ــامة مـابة العـلنً لتــا ثبـــكم

ة  ٌَّ مات الُحقوقِ عدم والتقارٌر الصاِدرة من الِجهات والُمَنظَّ

ة التجمهر و كٌفٌة َتعاُمل أجِهزة الدولة ِحٌال تجمُهر  ٌَّ ِسلِم

ي له  ٌَّة و التصدِّ   .  رابعة العدِو

حٌث ثُبت بالتقرٌر الصاِدر من مركز ابن خلدون للدراسات 

ًْ رابعة والنهضة ع . اإلنمابٌة حول َفض تجمُّ

ـ إنتهاج جماعة اإلخوان سٌاسة عنٌفة ضد جمٌع المعارضٌن لها 

وتعاصر ذلك مع نزعة 2012منذ تولٌها السلطة فى ٌونٌو عام 

عنصرٌة دٌنٌة شدٌدة ضد جمٌع من ال ٌنتمون إلى فكرهم أو 

عقٌدتهم فضبل عن تروٌع ألقباط مصر وقتل ألصحاب المذاهب 

.  األخرى 

ـ وعندما ثار الشعب المصرى علٌهم ، إتخذوا من بعض المٌادٌـن 
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فكان ، بإرا للتروٌج لفكرهم العنٌؾ ، وإرتكاب العدٌد من الجرابم 

من البلزم التدخل لفض تجمع رابعة العدوٌة الؽٌر سلمى ، خاصة 

.  بعد أن اكتظا بالسبلح ، وإرتكبت فٌها الجرابم جهارا نهارا 

ـ وأن حقٌقة تجمع رابعة العدوٌة ، وقد انطوى على عناصر 

إجرامٌة تحمل السبلح ضد المواطنٌن والدولة ، ال ٌمكن وصفها إال 

بؤنه تجمع إجرامى عدابى مسلح ؼٌر مشروع وال مرخص له هدد 

. النظام والسكٌنة واألمن والسلم العام 

ـ كما شاهد المقاومة المسلحة الشدٌدة التى أبدتها عناصر اإلخوان 

. ومإٌدٌهم ضد قوات الشرطة بمجرد اقترابه من محٌط تجمعهم

ـ كما أنه من أحد أسباب سقوط أعداد كبٌرة من الضحاٌا من 

الطرفٌن ، الشحذ األٌدٌولوجى ، وإستخدام الفكر الدٌنى المتطرؾ ، 

فى تشجٌع المعتصمٌن على حمل السبلح والتصدى لقوات الشرطة 

تحت الفكر الجهادى والتكفٌرى ، فضبل عن منهج جماعة اإلخوان 

فى ترسٌخ فكرة الظهور كضحاٌا ، وإستؽبلل ذلك فى تروٌج 

قضاٌاهم فى األوساط الدولٌة ، داللة ذلك ما تم بثه من مشاهد على 

قناة الجزٌرة ذاتها ـ وهى إحدى القنوات التى تروج لفكر اإلخوان 

وتعوا إلى إسقاط الدولة المصرٌة ـ وتظهر مدى اهتمام جماعة 

اإلخوان بتصوٌر القتلى والمصابٌن حال فض تجمعهم بدال من 

.  إسعافهم 
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ـ كما تبلحظ أٌضا عدم سقوط أى من قٌادات اإلخوان فى أحداث 

رابعة العدوٌة  فهذا هوما دأب قٌادات اإلخوان ، التحرٌض وبث 

روح الكراهٌة واإلرهاب بٌن أتباعهم ، ثم الهروب وترك البسطاء 

. والزج بهم فى المصابب 

فهى تعتبر ظروؾ  (تجمع رابعة العدوٌة )ـ كما أنه فى هذه الحالة 

إستثنابٌة ففٌها تضطر الدولة إلتخاذ قرارات وإجراءات مٌدانٌة 

عاجلة تملٌها الظروؾ الملحة ؼٌر العادٌة ومن الخطؤ المقارنة بٌن 

تعامل هٌبات إنفاذ القانون المرخص لها بإستخدام األسلحة النارٌة 

فى حاالت الضرورة والدفاع عن النفس حٌن تتعامل مع التجمعات 

. السلمٌة ؼٌر المسلحة مقارنة بحاالت فض التجمعات المسلحة 

ـ فـقد تـرتب علـى إعتصـام رابعـة العـدوٌة ضــررا مباشـرا والـذى 

لحق بالمجتمع والدولة جراء أعمال العنؾ التى تقترفها وما زالت 

. تقترفها جماعة اإلخوان ومإٌدها من جماعات العنؾ واإلرهاب 

ـ وفٌمــا ٌتعـلــق بإعـتصــام رابـعـة العــدوٌـة الؽـٌر سـلمى فـهوأل 

ٌقتصر فقط علً الضرر المادى المتمثل فى أعمال العنؾ المسلح 

ٌوما ، فضبل عن األعمال 48المرافقة للتجمهر ولمدة ناهزت 

المصاحبة له من نهب وإتبلؾ عمدى وحرق للممتلكات العامة 

والخاصة ، ولكنه ٌمتد لٌشمل الضرر األدبى واألبعاد السٌاسٌة و 

اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة أو الدولٌة ، والتى نتجت عن 
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متابعة ومراقبة العالم بؤثره لحدث ؼٌر مسبوق فى سابر أنحاء 

المعمورة ، وما نتج عن ذلك اإلهتمام العالمى بالحدث المصرى من 

خسابر اقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة لمصر ، وألحق ضررا جسٌما 

بالببلد تمثل فى اإلنتقاص من مركز ومكانة الدولة فى محٌطها 

. اإلقلٌمى والدولى ، مما أثر أٌضا على السٌاحة واإلستثمار فٌها 

ـ ٌخطا من ال ٌرى أن مصر تقود حربا حقٌقٌة على ما ٌمكن أن 

ٌوصؾ بؤنه إرهاب دولى منظم ، تدعمه دول أو جهات بعٌنها بقصد 

إضعاؾ دور مصر اإلقلٌمى وإفشال مساعٌها فى اإلنتقال 

وعلى الرؼم من كل التحدٌات المتقدمة . لئلستقرارالً الدٌمقراطٌة 

، تعمل الدولة المصرٌة على إتخاذ خطوات حقٌقٌة لترسٌخ مبادئ 

. حقوق اإلنسان وإرساء سٌادة القانون 

 لجنـة تقصــى الحــقابق  حــول)تـقرٌـر لجنة حـقوق اإلنســان 

 وما صاحبهما من   (إعتصام رابعة العدوٌة تقصى الحقابق

وجود ُمَسلَّحٌن فً التجمُهر وإستخدام الِسبلح بكثافة أحداث 

ٌَّة  ا ٌنفً عن الُمتجمهرٌن ِصفة الِسلِم ات الُشرطة ِممَّ ، ضد قُوَّ

ات الُشرطة التً شاَرَكت فً  وكذا إنتفاء َقصد القتل لدي قُوَّ

ة لدي ، التعاُمل مع الُمتجمهرٌن  وكذا عدم وجود سٌاسة عامَّ

نة  ٌَّ ٌٌِّن أو قتل أفراد ُمنتمٌن لجماعة ُمَع الدولة إلستهداؾ المدن
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وان المناشدات التً صدرت من ِكبار القادة والمسبولٌن فً ، 

َهاًال عاماًال لدي الدولة  ٌُمِكن أن تعِكس َتَوجُّ أو تكِشؾ ، الببلد ال 

عن قصد عام فً إرتكاب جرٌمة القتل الُمَمْنهج ِضد 

ٌَّتهم  ة ، الُمتجمهرٌن رؼم عدم ِسْلِم ٌَّ وأن ِحرص وزارة الداخلِ

وُسلُطات الدولة علً نقل إجراءات التعاُمل مع المتجمهرٌن 

ًْ رابعة والنهضة بالصوت والصورة ُمباشرةًال َعْبر  دان ٌْ بم

مات الُمجتمع المدنً له  ووسابِل اإلعبلم فً ُحضور ُمَمثِّلً ُمَنظَّ

ة ُمسَبقة لقتل العناِصر الُمْعَتِصمة  ٌَّ أكبر دلٌل علً عدم ُوجود نِ

ن  ٌْ وكذا ُخروج سابِر اإلجراءات والتدابٌر ، فً التجمُهر

واألفعال التً ُتماِرسها الدولة ذات الِسٌادة والُسلُطات لُمبلحقة 

وُمجاَبهة الجرابِم وإنفاذ القانون وِحماٌة الدولة والمجتمع 

والتً ُتَعد الواِجب الربٌسً علً أي دولة ذات ِسٌادة عن 

  .نِطاق التجرٌم

كما ثبت بتقرٌر لجنة تقصى الحقابق المعد من المجلس 

القومى لحقوق اإلنسان حول أحداث فض إعتصام رابعة 

ـ :العدوٌة والذى أنتهى الى األتى 
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ـ إن عملٌة فض وإخبلء إعتصام رابعة العدوٌة فى 1

جاءت تنفٌذا لقرار النٌابة العامة المصرٌة ، وذلك 14/8/2013

على أثر تقدم بعض المواطنٌن المصرٌٌن بببلؼات بتعرضهم لمعاناة 

ٌوما ، وٌمثل إنتهاكا 47شدٌدة جراء اإلعتصام الذى إستمر حوالى 

لحقوقهم المدنٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ، وخاصة 

الحق فى السبلمة الجسدٌة والحٌاة األمنة والحق فى السكن والعمل 

وحرٌة التنقل ، فضبل عن تردد معلومات عن احتجاز وتعذٌب 

مواطنٌن داخل اإلعتصام أسفر عن مقتل بعضهم على أثر التعذٌب 

الذى مورس بحقهم وفقا لتقارٌر مصلحة الطب الشرعى فى تارٌخ 

 .سابق على تارٌخ فض اإلعتصام

ـ إن عملٌة الفض وإخبلء اإلعتصام قد تمت بمعرفة قوات أمن 2 

. تابعة لوزارة الداخلٌة فى إطار خطة وضعتها األخٌرة 

ـ إن عملٌة الفض وإخبلء اإلعتصام قد جاءت فى إطار سعى 3

الحكومة المصرٌة المعاصرة لتارٌخ الفض ، إلى تطبٌق وإعمال 

القوانٌن المصرٌة على جزء من إقلٌم جمهورٌة مصر العربٌة ، بعد 

. أن أقرت مهلة للتفاوض مع المعارضٌن المعتصمٌن 

ـ أن اإلعتصام بمٌدان رابعة العدوٌة والذى دعت له جماعة 4

اإلخوان المسلمٌن والقوى السٌاسٌة الموالٌة لها وسمحت إدارة 

اإلعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحٌن تابعون لها بالدخول لحرم 
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اإلعتصام والتمركز فى مناطق عدٌدة متفرقة وهو األمر الذى نزع 

.  صفة السلمٌة عن إعتصام رابعة العدوٌة

ـ أن قوات األمن المكلفة بتنفٌذ عملٌة إخبلء المٌدان ، قد إلتزمت 5

بتوجٌه نداء للمعتصمٌن عبر مكبرات صوت وتؤكدت اللجنة من أنه 

. سمع بوضوح داخل عمق اإلعتصام

ـ إن سٌاق عملٌة الفض فى الساعات األولى لها قد أشار إلى أن 6

اإلشتباكات كانت تسٌر فى نطاقها المعتاد والمتكررفى األحداث 

السابقة  إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجا 

بإطبلق النٌران بإتجاه أحد الضباط التابعٌن لقوات األمن كان ممسكا 

بمكبر صوت للنداء علٌهم ومطالبتهم بضرورة إخبلء المٌدان لٌسقط 

قتٌبل أمام دار المناسبات ، وعلى إثر ذلك ردت قوات األمن بإطبلق 

النٌران بإتجاه مصدر اإلطبلق على الضابط القتٌل وإندلعت 

اإلشتباكات المسلحة فى محاور عدٌدة داخل المٌدان بٌن العناصر 

. المسلحة وقوات األمن بشكل مستمر دون إنقطاع 

ـ أن العناصر المسلحة داخل اإلعتصام كانت تتحرك وتطلق النٌران 7

من وسط المعتصمٌن كدروع بشرٌة ، جعلتهم فى مرمى نٌران 

. قوات األمن طول فترة اإلشتباكات

ـ حال إتساع محٌط منطقة رابعة العدوٌة ، وإندالع اإلشتباكات 8

المسلحة فى محاور عدٌدة منه دون دخول سٌارات اإلسعاؾ التابعة 
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لهٌبة اإلسعاؾ ، وذلك بعد مقتل أحد المسعفٌن وفقا لتصرٌح هٌبة 

اإلسعاؾ ، وهو األمر الذى أدى لعدم حصول العدٌد من المصابٌن 

ولم . على اإلسعافات البلزمة أو النقل إلى المستشفى إلنقاذ حٌاتهم 

تتمكن سٌارات اإلسعاؾ من الدخول إلى المٌدان إال بعد إنتهاء 

عملٌة الفض واإلخبلء فى الساعة السادسة مساء ٌوم 

14/8/2013 .

مة فرنكو إٌجٌبسٌان - ـ كما ثبت بالبٌان الصادر من  ُمَنظَّ

خ " - أوفٌد " لحقوق اإلنسان  و  – 15/8/2013والُمإرَّ

ن منه باألوراق أحدهما باللؽة  ٌْ ت ٌَّ ٌْن ضوبِ الُمرفق صورت

ة  ٌَّ ة والثانً باللؽة اإلنجلٌِز ٌَّ  .العرب

ات فض إعتصام  ٌَّ مة َثُبت لها من ِخبلل ُمتابعتها لعمل أن تِلك الُمنظَّ

د لها من ِخبلل ُمراسلٌها  منطقة رابعة والنهضة بالجٌزة فقد تؤكَّ

ٌَّة فً َفض تِلك  ومصاِدرها أن ما قامت به الُشرطة الِمصِر

ٌَّة  َفق علٌها فً القوانٌن الدول اإلعتصامات قد جاء ِوفقاًال للمعاٌٌر الُمتَّ

 د ـة قـِريَّ ـة الِمصـرطـدت أن الشُ ـا تؤكَّ ـوأنه، ات ـفً َفض اإلعتصام

ةـول، ان ـقوق اإلنسـاِدئ حُ ـمبـت بـَ مّ ـت وإهتـراع  م تستخدم أيَّ قُوَّ

 .وإلتزمت بضبط النفس إلى أقصى َحد ُمْمِكن ، ُمفِرطة 

    نـريـام الُمتَجمهـي قـات التـاكـة اإلنتهـة العامـابـلنً لتـا ثبــكم
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بإرتِكابها من جرابِم اإلحتِجاز القسري المصحوب بالتعذٌب 

البدنً و الشروع فً القتل و السِرقة باإلكراه ِخبلل فترة 

 التجمهر 

م بـا تَ ـالل مـن خِ ـم  واطنٌن المجنً علٌهم من ببلؼات بتِلكـه المـَقدَّ

الجرابِم و ما أُرفِق باألوراق من محاضر ضبط و تحرٌات بشؤن تِلك 

  0الجرابِم

 مهرٌنـتجَ ـام المُ ـي قــات التـاكـة اإلنتهـابة العامـلنًلبت ـا ثـمـك

 اتـلكـدي للُممتـالؾ العمـب و اإلتـريـم التخـبإرتِكابها من جرائِ 

ة حال أحداث الَفض  ة و الخاصَّ  العامَّ

ة  ٌَّ م به المجنً علٌهم من قاطنً منِطقة رابعة العدِو من ِخبلل ما َتَقدَّ

م  والشواِرع الُمتاِخمة لها من جمٌع الِجهات و كذا من ِخبلل ما َتَقدَّ

به المجنً علٌهم من أصحاب الحوانٌت و الشركات و ُمحطات 

تزوٌد الوقود و األكشاك داِخل نِطاق التجمهر من ببلؼات بشؤن 

ة داِخل نطاق التجمُهر عمداًال  ـ :إتبلؾ الُمتجمهرٌن ُممتلكاتهم الخاصَّ

ٌَّة رقم / حٌث أبلػ المجنً علٌه  ٌاسر أحمد عبد الباسط بالَقِض

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35122

 أنَّه وحال مروره داِخل 2/8/2013إستدالالًال بتارٌخ – لئلرتباط 

ارات األجرة  ٌَّ ُمحٌط التجمُهر ُمَتِجهاًال إلى مقر عمله إلستِقبلل إحدى س
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ات الُمسلِحة ،  فؤبدى رأٌه ، تناهى إلى سمعه ِهتافات ُمعاِدٌة للقُوَّ

ات الُمَسلَّحة هً  ألحد الُمَترجلٌن داِخل ُمحٌط التجمهر أن القُوَّ

و حٌنبٍذ فوجا بمجموعة من ، القابِمة على ِحماٌة الببلد 

ه و قاموا بتكمٌم  ٌْ ه من الخلؾ و قدم ٌْ الُمتجمهرٌن تقوم بتكبٌل ٌد

ه  ٌْ ن ٌْ و إنهالوا علٌه ضرباًال بالمواسٌر و الشوم و ، فاهه و تعصٌب ع

ٌُسرى و بُمخَتلَؾ  ٌُمنى و ٌده ال ًْ ُمحدثٌن إصابته بقدمه ال الِعِص

اًال ، أنحاء َجَسِده  ٌَّ و َظلَّ ُمْحَتجزاًال داِخل ُمحٌط التجمهر مع تعذٌبه َبَدنِ

ام  ٌَّ ة ثبلثة أ اًال لُمدَّ ٌَّ حتى قاموا ، بمواالة التعدي علٌه بالضرب ٌْوِم

بوضع ِسجادة صبلة على رأسه و أطلقوا سراحه بعٌداًال عن نِطاق 

ٌِّدي الربٌس ، التجمهر  ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن ُمَإ و القى بالمسإلِ

  0محمد ُمرسً/ األسبق 

د محمود / كما أبلػ المجنً علٌه ـ  صاِحب ورشة – هٌثم ُمَحمَّ

ٌَّة  ٌَّة رقم - مٌكانٌكا دراجات ناِر  جنح 2013 لسنة 31236بالَقِض

إستِدالال بتارٌخ – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

محمود السٌد /  مضمون ما شِهد به المجنً علٌه 7/7/2013

محمود عبد المولى بالتحقٌقات بشؤن واقِعة إحتِجازهما داِخل نِطاق 

ٌَّة و تعذٌبهما َبَدنٌِاًال  و أضاؾ قٌام الُمعتصمٌن ، إعتصام رابعة العدِو

ٌَّة من هاتِؾ محمول و مبلػ و قدره  بسِرقة كافَّة ُمَتَعلَّقاته الشخِص

ن التً كان ٌستقِلَّها و من بِرفقته ٌْ  . ألؾ جنٌه و الدراجت
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ُ ـ كما أبلػ ك هما ـ ٌْ   ،سلمان حلمً سلمان سلمان / لًال من المجنً عل

ٌَّة رقم ـإسبلم عل  2013 لسنة 34440ي عبد الحفٌظ مرسً بالَقِض

من أنهما - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

طٌبة "  وحال مرورهما بالقرب من منطقة 24/7/2013بتارٌخ 

ارة قٌادة المجنً علٌه " مول  ٌَّ حسن عبد الوهاب / ُمستقلٌَّن الس

أحمد سبلمة بالسٌارة قٌادته فوجا بمجموعة من عناصر اإلخوان 

المسلمٌن تقوم باستٌقافهم وإنزالهم من السٌارة وتفتٌشهم واخذ 

ٌَّة ثم  هواتفهم المحمولة ثم اصطحابهم إلى مٌدان رابعة الَعَدِو

لمدة أربع ساعات متواصلة قاموا " طٌبة مول " احتجازهم بداخل 

خبللها بالتعدي علٌهم بالسب والشتم والضرب بدون إحداث إصابات 

ٌَّة على عاتِق  ثم أطلقوا سراحهم عقب ذلك وألقى ُكلًال منهما بالمسبول

قٌادات جماعة اإلخوان المسلمٌن على تحرٌض أولبك األشخاص 

. على ارتكاب تلك األفعال معهم 

د / ـ كما أبلػ المجنً علٌه  - ٌعمل بناء - علً جابر نظٌم ُمَحمَّ

ٌَّة رقم  الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35186بالَقِض

 وحال تواجده بمنطقة 3/8/2013أنه بتارٌخ -  باألوراق لئلرتباط 

منتظرا طلبه من أٌة – دابرة القسم – بالحً الثامن – السوق 

حضر إلٌه شخصٌن وطلبا منه مرافقتهما إلجراء ، شخص للعمل 

فتوجه برفقتهم وكان بِرفقته شخص أخر ٌدعى ، بعض أعمال البناء 
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وتفاجا بهم ٌقومون بالدلوؾ داِخل ُمحٌط إعتصام رابعة ، اشرؾ / 

ٌَّة  ته ، الَعَدِو ٌَّ وطلبوا منه ، وقاموا باالستٌبلء على تحقٌق شخِص

وعقب فراؼه من تشٌٌد الحابِط ، بِناء حابط من الطوب فإمتثل 

د البلتاجً لمعاٌنة ذلك الحابط / حضر إلٌه المتهم  فؤبدى ُكلًال ، ُمَحمَّ

منهما رؼبته فً االنصراؾ والعودة فً الٌوم التالً الستكمال 

فؤشار المتهم سالؾ الذكر لبعض الُمعتصمٌن الذٌن ، أعمال البناء 

وقاموا باحتجازهما داخل ُمحٌط ، قاموا بالتعدي علٌهما بالضرب 

التجمهر لمدة سبعة عشر ٌوما لٌقوم بؤعمال بناء داخل التجمهر 

ن من الهرب منهم   .    دون مقابل إلى أن َتَمكَّ

ر المجنً علٌه الطفل   10– مصطفى احمد عبد النبً / ـ كما قرَّ

ٌَّة رقم - سنوات   جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35677بالَقِض

ة إستدالالًال – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  أنه أمام النٌابة العامَّ

ة 9/8/2013بتارٌخ  ٌَّ  كان برفقة أصدقابه خلؾ مسجد رابعة الَعَدِو

وكان حامبل علم مصر وصورة للفرٌق السٌسً فتوجه ناحٌته 

اإلخوان المسلمٌن وحاولوا انتزاع الصورة والعلم من ٌدٌه إال انه 

رفض ذلك والذا بالفرار منهم وأثناء هروبه فوجا بؤحد عناصر 

اإلخوان المسلمٌن ٌشهر سبلحاًال نارٌاًال وأطلق منه عٌاراًال احدث 

 .إصابته بٌده 
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ر الطفل  ٌَّة إستدالالًال / كما قرَّ أدهم تامر احمد علً بذات القِض

– مصطفى احمد عبد النبً / مضمون ما قرره المجنً علٌه الطفل 

ٌَّة رقم -  سنوات 10  جنح مدٌنة نصر 2013 لسنة 35677بالَقِض

حٌث انه كان برفقة األخٌر حال – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - أول 

  .حدوث إصابته

ٌَّة رقم / كما أبلػ المجنً علٌه  رمضان عماد رمضان خلٌفة بالَقِض

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 34514

ة بتارٌخ -  لئلرتباط  ٌَّ  1/7/2014أنه ذهب إلى اعتصام رابعة الَعَدِو

و ظل ُمتواِجداًال داِخل ُمحٌط ، إثر نشوب ِخبلؾ عابلً مع والدته 

وقبل تحرٌره للمحضر بثبلثة أٌام حاول الخروج من ، التجمهر 

إال أنَّه فوجا بقٌام بعض الُمعتصمٌن بإحتجازه بإحدى ، التجمهر 

اًال باإلعتداء علٌه بالضرب ، الِخٌام داِخل التجمهر ٌَّ وقاموا بتعذٌبه بدنِ

ٌَّة واتلفوا بطاقة الرقم " بؤدوات  خراطٌم الؽاز ومواسٌر ِمٌاه ببلستِِك

ة به وسرقوا منه مبلػ خمسون جنٌها ثم أطلقوا  القومً الخاصَّ

 0سراحه 

 مـأٌمن إبراهٌم حسٌن حمدي بالمحضر رق/ دعو ـغ المــا أبلـــ كم 

 جنح مدٌنة نصر أول المإرخ فً 2013 لسنة 34348 

ٌَّة رقم 22/7/2013  إداري 2013 لسنة 15120 و الُمرفق بالَقِض

أنه وبتارٌخ - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 
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ة 20/7/2013 ٌَّ  شاهد مجموعة كبٌرة من معتصمً رابعة الَعَدِو

ٌقومون بالتعدي بالضرب على شخص ٌشبه المجنً علٌه المرحوم 

ٌَّة رقم /   لسنة 15120عمرو نجدي كامل علً سمك فً الَقِض

الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط إلى حد -  إداري مدٌنة نصر أول 2013

كبٌر  تم إقتٌاده عقب ذلك إلى داخل التجمهر وانه حضر لئلببلغ 

عقب أن شاهد صورة المتوفً على إحدى صفحات الجرابد 

 .االلكترونٌة 

ٌَّة رقم / ـ كما أبلؽت المجنً علٌها  صابرٌن سعٌد بخٌت بالَقِض

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35166

ها و حال مرورها بشاِرع  3/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ – لئلرتباط  أنَّ

ة  ٌَّ ابن فضبلن بمدٌنة نصر بالقُرب من ُمحٌط إعتصام رابعة العدِو

د ُدسوقً ُمستقِلٌِّن التروسٌكل / ِرفقة زْوجها المجنً علٌه  ٌِّ علً الس

فوجبا بقٌام خمسة أشخاص من جماعة اإلخوان ، الخاص بزوجها 

الُمسلمٌن بإقتٌِادهما ُعنوةًال داِخل ُمحٌط األعتصام و إحتجاز ُكلًال منهما 

ن  ٌْ و تناهى إلى سمعها صوت ِصراخ ، داخل خٌمتٌن ُمتجاِورت

فقامت بإستراق النظر من ِخبلل الخٌمة فؤبصرت إصابة ، زْوجها 

 .ُثمَّ أطلقوا صراحها ، زوجها سالِؾ الِذكر إصابة جسٌمة برأسه 

بِة ــس– مد ـمد أحمد محـحمود محـم/ دعو ــغ المــا أبلــكم ٌْ ابِق به
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ة  ٌَّ ٌَّة رقم -  اإلسعاؾ   المصر  جنح 2013 لسنة 31135بالَقِض

إستِدالالًال بتارٌخ – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

ة بقِسم مرور  4/7/2013 ٌَّ بورود إخطار إلٌه بوجود حالة مرِض

ٌُدعى ، السبلم  ٌَّن أن المرٌض  و باإلنتقال َصْوب مكان تواجده  تب

وتم تكلٌفه بنقل – عرٌؾ ُشرطة – محمد إبراهٌم عبد الؽنً /

ه بالمرٌض إلى ، المرٌض إلى ُمستشفى الُشرطة  وحال قٌامه بالَتَوجُّ

ُمستشفى الُشرطة وبُصحبته ثبلث أُمناء ُشرطة ِرفقة المرٌض ُمروراًال 

ٌَّة إستوقفه مجموعة من الُمعتصمٌن و قاموا  بمٌدان رابعة العدِو

ات  ٌَّ باإلعتداء علٌه و من بِرفقته و المرٌض بالضرب وكذ إحداث تلفِ

ارة اإلسعاؾ قٌِادته الرقٌمة ي ن د  ٌَ  مصر و المملوكة 647بس

ٌَّة  بِة اإلسعاؾ المصر ٌْ ٌُمنى و ، له لت فً إتبلؾ الِمرآة ال و التً َتَمثَّ

من  ٌْ ل بعض الُمعتصمٌن ، اإلطارٌن األمامً و الخلفً األ و عقِب َتَدخُّ

بٌنما إحتجزوا المرٌض ، اُطلِق سراحه و الُمسِعؾ الذي كان بِرفقته 

ة  ٌَّة ، و أُمناء الُشرطة الذٌن كانوا بِرفقته بالقُوَّ و ألقى بالمسبولِ

م على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن  بشؤن ما َتَقدَّ

ارة محل اإلتبلؾ،  ٌَّ  بمعرفة و بإجراء الُمعاٌنة البلِزمة على الس

ه عنها َسلفاًال  ات الُمَنوَّ ٌَّ ٌَّن وجود ذات التلفِ ر محضر الببلغ َتب و ، ُمحرِّ

بِة اإلسعاؾ – الحسٌن إبراهٌم الُدسوقً / بسإال المدعو  ٌْ سابِق به

ٌَّة  ٌَّة ردد مضمون ما أبلػ به سابقه – المصر و بسإال ، بذات الَقِض
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رقٌب ُشرطة – محمد إبراهٌم عبد الؽنً / ُكلًال من المجنً علٌهم 

د عبد الُمعطً – بقِسم مرور السبلم  ٌِّ مندوب – و علً محمد الس

ٌَّة  رددا مضمون ما أبلػ به –  ُشرطة بقِسم مرور السبلم  بذات القض

هما  ٌْ  .سابق

فنًِّ صوت – أحمد محمد نظٌر عبد الؽنً / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌَّة رقم - بقناة القاِهرة و الناس   جنح 2013 لسنة 29829بالَقِض

إستِدالالًال بتارٌخ – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

ة 21/6/2013 ٌَّ ٌَّة حزب الُحِر  أنَّه و حال قٌامه بتؽطٌة أحداث ِملٌونِ

ٌَّة و  ٌَّة من أمام مسِجد رابعة العدِو ارات اإلسبلِم ٌَّ و العدالة و الت

خالد أحمد شرٌؾ محمد رشاد و / بِرفقته ُكلَّ من المجنً علٌهم 

فوجا – ُزمبلبه بذات القناة محل عمله – أسامة لبٌب ِرزق عطٌة 

و ، بقٌام الُمشاركٌن فً التجمُهر باإلعتداء علٌهما بالسب والضرب 

و قاموا بإتبلؾ حاِمل ، منعهما من التصوٌر و تؽطٌة األحداث 

اؾ الكامٌرا  األمر الذي نجم عنه إصابته بكدمات ، الكامٌرا و كشَّ

ي  ارة القناة و التعدِّ ٌَّ سر إثر دفعه من أعلى س ٌْ بجسده و ِزراعه األ

دي و األرُجل و عصا كانت بٌد أحدهما  ٌْ و بُمناظرة جسد ، علٌه باأل

ر المحضر ٌَّن وجود آثار كدمة الُمبلَّػ سالِؾ الِذكر بمعرفة ُمحرِّ  َتب

.   بالجبهة 
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ُمدٌر مالً – عٌد عبد الموجود محمود علً ُؼنٌم / كما أبلػ المدعو 

ٌَّة رقم - بمكتب أحمد محمد نبٌل لوساطة التؤمٌن   34909بالَقِض

– الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013لسنة 

ره من جماعة اإلخوان 21/7/2013إستِدالالًال بتارٌخ   بتضرُّ

لُمسلمٌن و قٌادات تِلك الجماعة إثر قٌامهم بمنعه و باقً العاملٌن 

بمكتب أحمد محمد نبٌل لوساطة التؤمٌن من الُدخول بالمكتب 

ه و 30/6/2013لُمباشرة مهام عملهم منذ   و قٌامهم بتفتٌش المارَّ

ٌَّة  ، إثارة الُرعب فً نفوس قاطنً ُمحٌط إعتصام رابعة العدِو

ارات و الشواِرع و مٌدان رابعة  ٌَّ واإلستٌبلء على ساحات إنتِظار الس

ٌَّة و بناء دورات المٌاه واإلستِحمام بالطرٌق العام  إنتِشار ، العدِو

و طالب أِجِهزة الدولة اإلضطبلع بدورها ، الروابِح الكرٌهة بالمكان 

 .فً حماٌتهم وحماٌة ُممتلكاتهم من سالِفً الِذكر 

دٌر ــمُ – ان ــزٌز حسَّ ـد عبد العـمـأح/ ه ـي علًــجنـغ المـا أبلـمــ ك

ٌَّة رقم - تسوٌق بشركة السبلب للتِجارة   لسنة 35704بالَقِض

– الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

ره من جماعة اإلخوان 13/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ   بتضرُّ

ة إثر قٌامهم بتفتٌشه و  ٌَّ دان رابعة العدِو ٌْ لُمسلمٌن الُمعتصمٌن بم

ة خمس ساعات  و قاموا بتهدٌده ، إحتِجازه داِخل ُمحٌط التجمهر لُمدَّ



640 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ا بثَّ الُرعب فً  ن ِممَّ ٌْ بالضرب بالشوم و قامو أحدهم بركله ركلت

 .ثم أطلقوا سراحه خارج نِطاق التجمهر ، نفسه 

- سابِق – كمال صاِدق ملك ُشنودة / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌَّة رقم  الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35683بالَقِض

 أنَّه حال مروره 12/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ – باألوراق لئلرتباط 

ارة قٌِادته بطرٌق النصر بالقُرب من ُمحٌط إعتصام رابعة  ٌَّ بالس

ة  ٌَّ طلبوا منه إبراز - ُمْلَتحٌن – إستوقفه أربعة أشخاص ، الَعَدِو

ته فإمتثل  ٌَّ ي علٌه ، تحقٌق شخِص إال أن فوجا بهم ٌقومون بالتعدِّ

ٌَّة  األمر الذي نجم عنه ، بالضرب َفْور إتَّصال علمهم بدٌانته المسٌِح

سر  ٌْ ارة ُعْنَوةًال لسرقتها ، كسر ِذراعه األ ٌَّ شرعوا فً إنزاله من الس

ارة ، بطرٌق اإلكراه الواقِع علٌه  ٌَّ فقام بإٌهامهم برؼبته فً ركن الس

نه من ذلِك، بجانِب الطرٌق     .والذ بالفِرار َفْور تَِمكُّ

صاِحـب – طـاِهر محمـد ذكـً خلـٌل / ـ كمـا أبلـػ المجنـً علٌـه 

ارات  محل إطـارات ٌَّ ٌَّة رقم - س  جنح 2013 لسنة 34960بالَقِض

إستِدالالًال بتارٌخ – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

ره من جماعة اإلخوان لُمسلمٌن و تابعٌهم من 31/7/2013  بتضرُّ

ٌَّة  دان رابعة العدِو ٌْ ة الُمعتصمٌن بم ٌَّ ارات اإلسبلِم ٌَّ إذ نجم عن ، الت

ته الكابِن  ارات خاصَّ ٌَّ  شاِرع 51ذلِك التجمهر َؼلق محل إطارات الس
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األمر الذي ألحق به ، ِخضر التونً من شاِرع الطٌران بمدٌنة نصر 

اًال جسٌماًال  ٌَّ   0ضرراًال ماِد

– بسٌونً عبد العزٌز عبد الحمٌد بالً / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌّة  إمام و خطٌب بوزارة األْوقاؾ والمسبول عن مسِجد رابعة العدِو

 بؤنَّه إعتصم عناِصر جماعة 26/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ – 

ة  ٌَّ و بدءاًال من ٌوم ، اإلخوان الُمسلمٌن داِخل مسِجد رابعة العدِو

 قاموا بمنعه من ُممارسة عمله كإمام و خطٌب 28/6/2013

وعقِب أحداث ، بؤن قاموا بمنعه من ُدخول المسِجد ُعْنَوةًال ، للمسِجد 

ه إلى المسِجد  فؤلفى به أعمال التخرٌب و اإلتبلؾ بكافَّة ، الَفض َتَوجَّ

ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن ، ُمحتوٌاته  و ألقى بالمسبولِ

بؤن قاموا بمنعه و الدخول بالمسِجد و ، بتحرٌض من قٌادتهم 

فؤتت النٌران على كافَّة ، إضرام النٌران به حال أحداث الَفض 

  .محتوٌاته 

هانً محمد كمال ُمصطفى إستدالالًال بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

شقة - بؤنَّه و حال أحداث الَفض صعد إلى مسكنه  14/8/2013

بعض الُمعتصمٌن من –  طرٌق النصر 13 بالعقار رقم 602رقم 

ه و  ٌْ جماعة اإلخوان الُمسلمٌن و أبدوا رؼبتهم فً اإلِختباء لد

ي علٌه ُمحدثٌن ، إستعمال دْورة المٌاه فؤبى  فإذ بهم ٌقومون بالتعدِّ

و إستعان ببعض جٌرته ، كما قاموا بدفع زوجته و أطفاله ، إصابته 
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و بسإال  ، و ظلُّوا قابعٌن بمدخل العقار محل سكنه، إلنزالهم 

اب محمد إسماعٌل / المدعوة  بذات – زْوجة الُمبلِّػ – سمر عبد الوهَّ

دت مضمون ما أبلػ به  . المحضر ردَّ

ار حسن / كما أبلؽت المجنً علٌها  صاحبة – أم حسن علً عمَّ

بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013بتارٌخ - ُكْشك 

ٌَّة تم إضرام النٌران  الُكْشك المملوك لها الكابِن أمام مسِجد  فًالعدو

ٌَّة وما بداِخله من بضابع  ات قد ، رابعة العدِو ٌَّ وأضافت أن قٌمة التلف

ه  ٌْ ٌَّة على عاتِق ، بلؽت ما ٌقُرب من مابة ألؾ ُجَن وألقت بالمسبول

كما أضاؾ ، جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بشؤن الواقعة محل الببلغ 

بتارٌخ – ُمحامً – ولٌد إبراهٌم أحمد / وكٌلها األستاذ 

اد الخاص 16/9/2013 اد الكهُرباء ولوحة العدَّ  بإضرام النٌران بَعدَّ

 .بالُكْشك محل الببلغ 

ان / ـ كما أبلػ المجنً علٌه  ٌَّ د ر ٌِّ بتارٌخ - صاحب ُكْشك – بِبلل س

ٌَّة تم كسر  18/8/2013 بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

الُكْشك المملوك له الكابِن بجوار محطة وقود موبٌل وسِرقة ما 

ات قد بلؽت ، بداِخله من بضابع  ٌَّ وأضاؾ أن قٌمة المسروقات والتلف

ه  ٌْ ٌَّة على عاتِق ، ما ٌقُرب من خمسٌن ألؾ ُجَن وألقى بالمسبول

 .جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بشؤن الواقعة محل الببلغ 
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د أحمد ومحمد عبد الموجود / ـ كما أبلػ ُكلًال من  ٌِّ د محمد الس ٌِّ الس

عاملٌن بمحطة وقود – محمد مرسً وأحمد محمد َخلَؾ العادلً 

بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  8/9/2013بتارٌخ – موبٌل 

ٌَّة تم إضرام النٌران بمحطة وقود موبٌل العاملٌن بها  وطلبوا ، العدو

 .إثبات الحالة 

د أحمد َشَرؾ عبد المنعم / كما أبلؽت المجنً علٌها ـ  ٌِّ – مها الس

بؤنَّه حال  16/8/2013بتارٌخ - طبٌبة وُمقٌمة طرٌق الَنصر 

ارة  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

ارة أسفل العقار سكنها  ٌَّ والتً تحِمل ، المملوكة لها حال تواجد الس

ٌَّة رقم  ارة  ، 27260لَْوحات َمْعَدنِ ٌَّ م الس األمر الذي نجم عنه َتَفحُّ

ٌَّة على عاتِق المسبولٌن عن إعتصام ، بالكاِمل  وألقت بالمسبول

ارات األُخرى  ٌَّ ٌَّة من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن والَت رابعة العدِو

 .بشؤن الواقعة محل الببلغ 

ُمدٌر إدارة – مرزوق لبٌب عطا َّلل ِجبرابٌل / ـ كما أبلػ المدعو 

بؤنَّه حال  11/9/2013بتارٌخ - محطة وقود موبٌل بطرٌق النصر 

ضت محطة وقود موبٌل َمَقر  ة َتَعرَّ ٌَّ أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

عمله والكابِنة بتقاُطع طرٌق النصر مع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس 

لت فً إتبلؾ ُزجاج مٌنً مارِكت وثبلجة ، لئلتبلؾ  والتً َتَمثَّ

ارات الخاِرجً والداخلً ، العرض  ٌَّ  7وعدد ، وُزجاج معرض الس
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ات وقود  ، وكذا إتبلؾ مواسٌر الِمٌاه ، وشاشات حاِسب آلً ، َمَضخَّ

ة بالمحطة  وإتبلؾ أبواب الصعود للطابِق ، وإتبلؾ الَمَظلَّة الخاصَّ

وإتبلؾ كافَّة ُمحتوٌات الطابِق الثانً من مكاتِب ، الثانً بالمحطة 

ة بكامٌرات العرض  وسرقة ، وأثاث وشاشة تِلفاز وشاشات خاصَّ

وإتبلؾ جمٌع ، محتوٌات المحطة من هواتِؾ محمولة والب توب 

ة بالقِمامة  وسرقة جمٌع ، ومقاِعد إنتظار الُعَمبلء ، الصنادٌق الخاصَّ

ة بالعمل من مفاتٌح وأجِهزة  وسرقة وإتبلؾ جمٌع ، الِعَدد الخاصَّ

ة بها  باإلضافة إلى وجود آثار ، َطفَّاٌات الحرٌق والخراطٌم الخاصَّ

ات الوقود  ة بالحوابِط ومواسٌر الِمٌاة وَمَضخَّ ٌَّ . إرتِطام أعٌِرة نار

صاِحب ومدٌر – أحمد ٌاسٌن علً محمد / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

 3/9/2013بتارٌخ - شركة بٌتك فبلور لبٌع الُزهور ونبات الزٌنة 

ٌَّة تم إضرام النٌران  بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

بُكْشك الُزهور والَمْشَتل الُمسَتؤجرٌن له من حً شرق مدٌنة نصر 

ة  14أمام العقار رقم  ٌَ دان رابعة العدِو ٌْ ،  طرٌق النصر بُمحٌط م

م الُكْشك بالكاِمل وإتبلؾ نباتات الزٌنة  األمر الذي نجم عنه َتَفحُّ

ولم ٌتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب ، الكابِنة بالَمْشَتل 

 .الواقعة 

ة ـؼت المـا أبلــ كم ربة منِزل – اء إبراهٌم محمد ُمنَتِصر ـوؾ/ دعوَّ
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-  ُمحًٌ الدٌن إبراهٌم محمد ُمنَتِصر / وَبِصفتها وكٌلة عن شقٌقها 

ة  21/8/2013بتارٌخ  ٌَّ بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

ٌَّة رقم ن ؾ أ  ارة التً تحِمل لَْوحات َمْعَدنِ ٌَّ ضت الس  782َتَعرَّ

ارة أسفل حالوالمملوكة لشقٌقها سالِؾ الِذكر ، لئلتبلؾ  ٌَّ  تواجد الس

. وطلبت إثبات الحالة ،  شاِرع الطٌران 16العقار سكنها الكابِن 

سٌد محمد مجاهد محمد بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  18/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له والمملوكة  ٌَّ ات بالس ٌَّ لشركة المقاوالت / وقعت تلف

ٌَّة  ِص ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، والصناعات الَتَخصُّ

ٌَّة رقم م ق   مصر مبلكً ماركة 1452والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

ٌَّة على عاتِق قٌادات جماعة ، هٌونداي فٌرنا  وألقى بالمسبول

، عصام العرٌان ، محمد بدٌع / اإلخوان الُمسلمٌن وهم كبل من 

 .محمد البلتاجً ، صفوت حجازي 

أحمد عبد العظٌم ملٌجً أحمد بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  17/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ات بمقر الشركة المملوك له  ٌَّ  عمارات 13والكابنة ، وقعت تلف

ٌَّة على عاتِق ، رابعة االستثماري بمٌدان الساعة  وألقى بالمسبول

عصام ، محمد بدٌع / قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وهم كبل من 

 0محمد البلتاجً ، صفوت حجازي ، العرٌان 
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مدٌر مالً - عادل محمد عبد العاطً جبرٌل / ـ كما أبلػ األستاذ 

/ بشركة المجموعة الوطنٌة للتقنٌة وبِصفته وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال  17/8/2013بتارٌخ - محمد بن رشٌد بن محمد 

ات بمقر الشركة  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له  ة ُمَوكِّ الدور السادس –  شارع أنور المفتً 22والكابنة ، خاصَّ

ٌَّة على عاتِق أنصار ، مدٌنة نصر – والسابع  وألقى بالمسبول

. الربٌس المعزول من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

أحمد أبو زٌد محمد أبو زٌد بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  17/9/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

والكابن ، وقعت سرقة ثبلجة بٌبسً جامبو من الُكْشك المملوك له 

َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ،  شارع أنور المفتً 10 ٌَ و لم 

   .ُمرتِكب الواقعة 

تامر بنداري بدٌر بنداري بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  17/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ات بالعقار المملوك له  ٌَّ  شارع سٌباوٌة 1والكابِن ، وقعت تلف

وَبلَؽت ، وهو عقار تحت اإلنشاء – مدٌنة نصر أول – المصري 

ات الحاصل بها حوالً مابة ألؾ جنٌه  ٌَّ وألقى ، قٌمة التلف

ٌَّة علـبالمس  ى عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن ـبول

فته ـُمحاِم وبِص - حمد سٌد حسن مصطفى ـم/ تاذ ـغ األسـا أبلـــ كم
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شركة بست تشٌٌز كومبنً لصناعة / وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث  18/8/2013بتارٌخ - منتجات األلبان 

له  ة بُمَوكِّ ارات الخاصَّ ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

، لشركة بست تشٌٌز كومبنً لصناعة منتجات األلبان / والمملوكة 

والتً تحمل لَْوحات ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم ب ن ع  ،  (ماركة هٌونداي فٌرنا  ) مصر 982َمْعَدنِ

،  (ماركة جٌب شٌروكً  ) مصر 127والسٌارة رقم ج ؾ ع 

والسٌارة ،  (ماركة فورد  ) مصر 436والسٌارة رقم س ؾ س 

َتَسنَّى ،   (ماركة هٌونداي فٌرنا  ) مصر 972رقم ص ق ط  ٌَ ولم 

 .له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة 

- خالد احمد عفٌفً سٌد أحمد عثمان / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  18/8/2013بتارٌخ 

ات بالشركة المملوك له  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف  شارع 71والكابِنة ، الَعَدِو

ات الحاصل بها حوالً تسعٌن ألؾ ، طرٌق النصر  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من قٌادات جماعة ، جنٌه  وألقى بالمسبول

. اإلخوان الُمسلمٌن 

بِصفته " ُمحاِم " عفٌفً عبد هللا عفٌفً قطب / ـ كما أبلػ األستاذ 

بصفته " عبد المنعم حسن علً العجٌل / وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

بتارٌخ " - ربٌس مجلس إدارة شركة توأم للدعاٌة واإلعبلن 
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ة  18/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له  ة ُمَوكِّ ات بالشركة خاصَّ ٌَّ والكابنة  مٌدان رابعة ، وقعت تلف

ٌَّة تقاطع ٌوسؾ عباس والنادي األهلً  ات ، الَعَدِو ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق ، الحاصل بها حوالً مابة ألؾ جنٌه  وألقى بالمسبول

  0المسبولٌن عن اعتصام من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن

بتارٌخ - عبد الؽفار عبد الؽفار مرسً / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  19/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

، تم إضرام النٌران بالمخزن المملوك له وما بداِخله من أثاث 

وأنَّه ،  أ شارع الطٌران بجوار محطة تزوٌد وقود موبٌل 7والكابِن 

ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، تم إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم ط ب و، بمسرح األحداث   279والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

ات الحاصل بها حوالً مابتً ألؾ جنٌه ، جٌب  ٌَّ ، وَبلَؽت قٌمة التلف

ارة محل الببلغ بمعرفة و ٌَّ بإجراء الُمعاٌنة البلِزمة على المخزن والس

ل مدٌنة نصر – أحمد جمال / ش .أ بذات – أمٌن ُشرطة بقِسم أوَّ

م السٌارة والمخزن سالِفً الِذكر وما بداِخلهما من التارٌخ  ٌَّن َتَفحُّ َتب

 .بضابِع وأثاث على نحو ما أبلػ به سالِؾ الِذكر 

- ُمحامً – محمد سعٌد عبد الرحمن / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  19/8/2013بتارٌخ 

ٌَّة  ل مدٌنة نصر ، الَعَدِو هاجم مجموعة من األشخاص قِسم ُشرطة أوَّ
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األمر الذي ، وقاموا برشق القِسم بُزجاجات المولوتوؾ الُمشَتِعلة ، 

ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ، نجم عنه إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم ع ي ر ، ُوجوِدها بمسرح األحداث  والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

  . مبلكً مصر ماركة سكودا أوكتافٌا368/ 

صاِحب محل – شعبان سلٌم عبد هللا محمد / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  19/8/2013بتارٌخ - 

ات وسرقة بالحانوت الُمستؤَجر له  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف ، رابعة الَعَدِو

، مدٌنة نصر – طرٌق النصر  – 73 العقار رقم 11والكابِن رقم 

ات الحاصلة به حوالً تسعة وعشرون ألؾ جنٌه  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من قٌادات جماعة ،  وألقى بالمسبول

 .اإلخوان الُمسلمٌن 

ي ــرســمد  مـور محـمـاد  أنـع/ ـه ـي علًــػ المـجنــا أبلــــكم ـ 

إستِدالالًال بؤنَّه حال  9/9/2013 و1/8/2013  شــومان  بتارٌخـً

ات وسرقة بالمشتل  أحداث َفض إعتصام رابعة ٌَّ ٌَّة وقعت تلف الَعَدِو

والكابِن رقم ، سهام عفٌفً محمد عفٌفً / الخاصَّ بوالدته المدعوة 

ٌَّة –  شارع طرٌق النصر 2  .مٌدان رابعة الَعَدِو

عابد أبو بكر السمان بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  24/10/2013

ٌَّة تم سرقة عدد اثنٌن ثبلجة إحداهما بُكْشك األسٌوطً والثانٌِة  الَعَدِو
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ة  ٌَّ ن بمنطقة رابعة الَعَدِو ٌْ ة بُكْشك أبناء البلد الكابِن ن ، خاصَّ ٌْ والثبلجت

ن لشركة كابري  ٌْ . مملوكت

مروة محمد محمد محمد العرجاوي / ـ كما أبلػ المجنً علٌها 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013بتارٌخ 

ات وسرقة بالحانوت المملوك لها  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف  4والكابِن ، الَعَدِو

ٌَّة على ، عمارات رابعة االستثماري بمدٌنة نصر  وألقت بالمسبول

ٌَّة  . عاتِق ُمعتصمً رابعة الَعَدِو

بتارٌخ - إبراهٌم إبراهٌم محمد السٌد / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  15/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ة نجله المدعو  ارة خاصَّ ٌَّ ات بالس ٌَّ محمد إبراهٌم إبراهٌم / وقعت تلف

والتً تحمل لَْوحات ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، 

ٌَّة رقم وص و َتَسنَّى له ،  مبلكً مصر 846/ َمْعَدنِ ٌَ ه لم  وأضاؾ أنَّ

                            0الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة

بِصفته وكٌبلًال عن - محمد حسن سعٌد حسن / ـ كما أبلػ األستاذ 

بتارٌخ - رجب عبد الستار علً إسماعٌل / المجنً علٌه 

ة  15/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له  ن لُمَوكِّ ٌْ ات بالحانوت و بمعرض األثاث المملوك ٌَّ ، وقعت تلف

، مدٌنة نصر – بجوار طٌبة مول –  أ طرٌق النصر 77والكابِن 

ٌَّة  ٌَّة على عاتِق ُمعتصمً رابعة الَعَدِو . وألقى بالمسبول
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مدٌر مطعم - جمال علً علً بٌومً / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض  15/8/2013بتارٌخ - حضر موت 

ات بالحانوت القابِم على إدارته  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف ، إعتصام رابعة الَعَدِو

ٌَّة  َتَسنَّى له الوقوؾ على ، والكابِن رابعة الَعَدِو ٌَ ه لم  وأضاؾ أنَّ

ات الحاصلة به حوالً ، شخص ُمرتِكب الواقعة  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

. خمسٌن ألؾ جنٌه 

نعٌم محمد محمد صقر بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  16/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، تم إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم ل ط ن ، بمسرح األحداث   319/ والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

ٌَّة ،  ( 2010مودٌل ، ماركة كٌا سٌراتو  )مصر  وألقى بالمسبول

 .على عاتِق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

ٌاسمٌن محمد هاشم عز الدٌن بتارٌخ / ـ كما أبلؽت المجنً علٌها 

ة  24/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوكة لها  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، تم إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم م م ع ، بمسرح األحداث    . 379/ والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

حنان محمود عبد الفتاح احمد بتارٌخ / ـ كما أبلؽت المجنً علٌها 

ة  16/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ات بالحانوت المملوك لها  ٌَّ – والكابِن سٌبوٌه المصري ، وقعت تلف
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أمام مصلحة امن – مدٌنة نصر – المطل على شارع أنور المفتً 

َتَسنَّى لها الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة ، الموانً  ٌَ ، ولم 

ات الحاصلة به حوالً مابة ألؾ جنٌه  ٌَّ . وَبلَؽت قٌمة التلف

نابب - عمرو محمد سٌد محمد إبراهٌم / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال  27/8/2013بتارٌخ - مدٌر المركز التِجاري طٌبة مول 

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

. الكابِنة بالمركز التِجاري طٌبة مول  (بالحوانٌت)

بتارٌخ - أٌمن محمد المهدي / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  27/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة بٌع الفول  )تم سرقة  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، المملوك له  (س

. بمسرح األحداث 

 7/9/2013عزت فتحً أبو المجد بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له ٌَّ ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، بالس

ٌَّة رقم ع ط ل    856/ والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

منصور ٌحً منصور عبد الباسط بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  12/9/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، تم إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم ، بمسرح األحداث   مبلكً 162039والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ
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و لم ،  ( 2000مودٌل ، لونها ذهبً  ، BMWماركة  )إسكندرٌة 

َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة  ٌَ .

بتارٌخ - دمٌن مفتاح محمد عقٌلة / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  22/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

والكابِن شارع ، تم إتبلؾ و سرقة محتوٌات الُكْشك المملوك له 

، أمام سكن طالبات جامعة األزهر – مدٌنة نصر أول – الطٌران 

ات الحاصل بها خمسة وثبلثون ألؾ جنٌه  ٌَّ وألقى ، وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق  / جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وعلى رأسهم  )بالمسبول

 . (" المرشد العام " محمد بدٌع 

بِصفته وكٌبلًال عن - إبراهٌم عباس إبراهٌم قابٌل / ـ كما أبلػ األستاذ 

 15/8/2013بتارٌخ - المدٌر المالً لشركة الرمبلوي لؤلؼذٌة 

ات   ٌَّ ٌَّة وقعت تلف إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

اًال  ٌَّ له على إدارتها مالِ  21والكابِنة بالعقار رقم ، بالشركة القابِم ُمَوكِّ

ٌَّة على ، مدٌنة نصر أول – شارع أنور المفتً  وألقى بالمسبول

. عاتِق الُمعتصمٌن من قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

" ُمحاِم " عمر حسن مؤمون حسن الدٌب / ـ كما أبلػ األستاذ 

بصفته " حسنً ؼرٌانً زٌان / بِصفته وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

 17/8/2013بتارٌخ " - صاحب ومدٌر شركة موتور سٌتً 

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو
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له  ة بُمَوكِّ ارات خاصَّ ٌَّ ٌَّة – حدٌثة  )بعدد أربع س ال تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

والتً َتَصادؾ ،  ( 2014مودٌل  ، 508جمٌعهم ماركة بٌجو – 

ات الحاصل بها ملٌون ، ُوجوِدهم بمسرح األحداث  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

. وثمانون ألؾ جنٌه 

بصفته - محمد رشاد محمد الجندي / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ه  15/8/2013بتارٌخ - صاحب وُمدٌر شركة ثِري إس  إستِدالالًال بؤنَّ

ٌَّة تم إضرام النٌران             حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارات  ) ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، المملوك له  (بمجموعة من الس

 ( ، 2013مودٌل ، ماركة هوندا سٌتً  )األولى ، بمسرح األحداث 

ماركة ) والثالثة ،  ( 2013مودٌل ، ماركة هوندا سٌفك )والثانٌة 

، ماركة نٌسان صنً ) والرابعة ،  (2013مودٌل ، هوندا سٌفك 

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من ،  ( 2013مودٌل  وألقى بالمسبول

. قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

 15/8/2013جاد أحمد جاد أحمد بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌَّة تم إضرام  إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ة  )النٌران  ٌَّ ارات بدون لَْوحات َمْعَدنِ ٌَّ والتً ، المملوك له  (بؤربعة س

ماركة  )األولى والثانٌة والثالثة ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

، ماركة كٌا سٌراتو ) والرابعة ،  ( 2014مودٌل ، كٌا كارٌنز 
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َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب ،  ( 2014مودٌل  ٌَ و لم 

. الواقعة 

أحمد عبد العال عبد الحمٌد بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  21/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ات وسرقة بالحانوت المملوك له  ٌَّ وكذا سِرقة البلفِتة ، وقعت تلف

ة بالحانوت  خلؾ مسجد رابعة –  شارع الطٌران 6والكابِن ، الخاصَّ

ٌَّة  ات ، دابرة قسم مدٌنة نصر أول – الَعَدِو ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

َتَسنَّى لها الوقوؾ ، الحاصل بها حوالً عشرون ألؾ جنٌه  ٌَ و لم 

وبإجراء الُمعاٌنة البلِزمة للحانوت ، على شخص ُمرتِكب الواقعة 

ل – فرٌد محمد عبد الرحمن / ش .بمعرفة أ أمٌن ُشرطة بقِسم أوَّ

ٌَّن أن الحانوت كابن  بذات التارٌخ – مدٌنة نصر   شارع 6َتب

ٌَّة – الطٌران  دابرة قسم مدٌنة نصر أول – خلؾ مسجد رابعة الَعَدِو

ته –  تبٌن وجود عمود رخام علٌه آثار جزء من الفتات كانت ُمَثبَّ

وكذا تبٌن – وكذا تبٌن إتبلؾ وإزالة للببلط أمام الحانوت – علٌه 

ٌَّة  وَتَهشُّم ، وجود باب صاج به آثار إختراق عدد ثبلثة أعٌِرة ناِر

وخلفه عدد اثنٌن فاترٌنة لعرض " السٌكورٌت " الباب الُزجاجً 

ٌَّة وعدم وجود  م بالكاِمل وآثار أعٌِرة ناِر البضابِع ذات ُزجاج ُمَهشَّ

. الفتة للحانوت 
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حارس عبادي عبد الحلٌم عامر بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  21/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ات وسرقة بالُكْشك المملوك له  ٌَّ  شارع 17والكابِن ، وقعت تلف

، خلؾ شركة الشرقاوي للسٌارات – مدٌنة نصر أول – الطٌران 

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من قٌادات جماعة  وألقى بالمسبول

. اإلخوان الُمسلمٌن 

أحمد عبد الفتاح محمد بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  20/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، تم إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم ، بمسرح األحداث   772257والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ، مبلكً القاهرة  ٌَ ه لم  وأضاؾ أنَّ

. ُمرتِكب الواقعة 

 16/9/2013سٌد سٌد إمام علً بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌَّة تم إضرام  إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح ، النٌران بالس

ٌَّة رقم ع هـ و، األحداث    .368والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

 ـ-داٌة ـى حـطؾـان مصـى رمضـصطؾـم/ ه ـي علًـغ المجنـا أبلـكم

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  20/8/2013بتارٌخ 

ة شقٌقه الموفً إلى رحمة  ٌَّة خاصَّ اجة الناِر ٌَّة تم سرقة الَدرَّ الَعَدِو
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والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، محمد رمضان مصطفى / هللا تعالى 

ٌَّة رقم ، بمسرح األحداث  ،  جٌزة 33182والتً ٌحمل لَْوحات َمْعَدنِ

َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة  ٌَ . و لم 

بِصفته وكٌبلًال " ُمحاِم " حسٌن عباس إبراهٌم /  ـ كما أبلػ األستاذ 

احمد / احمد محمود عبد هللا وشرٌكه / عن المجنً علٌهما كبل من 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث  20/8/2013بتارٌخ - محبك محمد فاٌز 

ات سِرقة بعض البضابِع  من  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ه  ٌْ ل  أبراج رابعة 13والكابِن ، داِخل الحانوت المملوك لُمَوكِّ

. مدٌنة نصر أول – االستثماري 

بصفته - أسامة سعد زؼلول مصطفى / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

 19/8/2013بتارٌخ - موظؾ بشركة عالمٌة إلعبلنات الطرق 

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ة بالشركة  والكابِنة ، وسرقات لئلعبلنات والخامات اإلعبلنٌة الخاصَّ

ٌَّة  – بشارع الطٌران وشارع خضر التونً ومٌدان رابعة الَعَدِو

ات الحاصل بها حوالً مابة ، مدٌنة نصر أول  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

 .                                                  وخمسون ألؾ جنٌه 

 15/8/2013أحمد سلٌم ؼانم بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌَّة تم إضرام  إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارتٌن مملوكٌن له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح ، النٌران بعدد س
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ٌَّة أرقام س وي ، األحداث  ع أ ن  ، 357والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

842.  

بِصفته " ُمحاِم " محمد ماهر فتحً عبد العلٌم / ـ كما أبلػ األستاذ 

بتارٌخ - أحمد سلٌم ؼانم سلٌمان / وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  14/11/2013

له  ارة ُعهدة ُمَوكِّ ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس ماركة شٌفورلٌه  )الَعَدِو

والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ،  ( 2012مودٌل ، 

 .والمملوكة لشركة الدلتاوٌه سلٌم عبد الرحمن 

 17/8/2013بتارٌخ - ماهر حافظ إمام / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث  ٌَّ ، بالس

ٌَّة رقم ص ل ص  ماركة سوزوكً  ) 268والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

 ( . 2013مودٌل ، مٌكروباص فان 

وحٌد فكري علً شعراوي بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  22/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

 شارع 16والكابِن ، تم إضرام النٌران بالحانوت المملوك له 

ات الحاصل بها حوالً خمسة وثبلثون ، الطواؾ  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

.             ألؾ جنٌه 
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ٌاسر محمد صدٌق شتٌوي بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  20/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، تم إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم م ج أ ، بمسرح األحداث   3857والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

وَبلَؽت ،  ( 2011مودٌل ، ماركة هٌونداي فٌرنا  )مبلكً مصر 

ات الحاصلة بها حوالً خمسة وسبعون ألؾ جنٌه  ٌَّ ، قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان  وألقى بالمسبول

 .الُمسلمٌن 

الًال ـفته وكًـبِص – ى ـوسـأحمد السٌد محمد م/ ـ كما أبلػ األستاذ 

 22/8/2013بتارٌخ - عن شركة ساٌنتك لبلتصاالت التسوٌقٌة 

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف  إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له  (بمقر الشركة  ) ة ُمَوكِّ  ب شارع أنور المفتً 24والكابِنة ، خاصَّ

. مدٌنة نصر – طرٌق النصر – خلؾ سوبر ماركت الباشا – 

مدٌر مركز - احمد محمد صبلح محروس / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض  15/8/2013بتارٌخ - طٌبة مول 

ٌَّة تم إضرام النٌران بؤجزاء من مركز طٌبة  إعتصام رابعة الَعَدِو

. مول القابِم على إدارته 

محمد المبارك حسن توفٌق بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  15/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو
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ارة المملوكة لوالدته المدعوة  ٌَّ زٌنب محمد / تم إضرام النٌران بالس

والتً تحمل ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، علً عطٌة 

ٌَّة رقم ن ب أ  ، ماركة توٌوتا  ) مبلكً مصر 482لَْوحات َمْعَدنِ

 ( . 2008مودٌل 

صدقً محمود إسماعٌل عبد الرحمن / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  16/8/2013بتارٌخ 

ٌَّة تم إضرام النٌران بالُكْشك المملوك له  والكابِن طرٌق ، الَعَدِو

وَبلَؽت ، مدٌنة نصر أول – بجوار جهاز التنظٌم واإلدارة – النصر 

ات الحاصلة بها حوالً ستٌن ألؾ جنٌه  ٌَّ وألقى ، قٌمة التلف

ٌَّة ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن بمٌدان رابعة الَعَدِو         0بالمسبول

ُمحاِم وبِصفته وكٌبلًال - محمد عبد الرحمن محمد / ـ كما أبلػ األستاذ 

 20/8/2013بتارٌخ - عمرو محمد زكً محمد / عن المجنً علٌه 

ٌَّة تم إضرام  إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له  ة ُمَوكِّ ارة  خاصَّ ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح ، النٌران بالس

ٌَّة رقم ج هـ ص ، األحداث       مصر 937والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

ٌَّة على عاتِق ،  ( 2002مودٌل ، ماركة نٌسان  ) وألقى بالمسبول

ٌَّة  دان رابعة الَعَدِو ٌْ       0الُمعتصمٌن بم

عادل نبٌه عبد المسٌح دوس بتارٌخ / ـ كما أبلػ المجنً علٌه 

ة  21/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو
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ارة المملوك له  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها ، تم إضرام النٌران بالس

ٌَّة رقم ي م هـ ، بمسرح األحداث   593والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة ، أجرة مصر  وألقى بالمسبول

 .اإلخوان الُمسلمٌن 

ض إعتصام ـداث ؾَ ـال أحـه حـأنَّ ـدالالًال بـِ إست 22/8/2013ارٌخ ـبت 

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، رابعة الَعَدِو

َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث بجوار محطة وقود موبٌل بشاِرع 

ٌَّة رقم ي ص أ ، الطٌران     مصر 695/ والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

 ( ، 1998مودٌل ، " جٌب مقفول " ماركة شٌفرولٌه فروتنٌرا  )

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان  وألقى بالمسبول

. الُمسلمٌن

بِصفته " ُمحاِم " السٌد محمد أحمد مصطفى / ـ كما أبلػ األستاذ 

بتارٌخ - مصطفى محمود سلمان / وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

ة  31/8/2013 ٌَّ إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له   شارع 12والكابِن ، تم إضرام النٌران بالمكتب المملوك لُمَوكِّ

 .الطواؾ 

      ماويـي عشـد فإاد علـٌنوس احمـؾ/ ٌه ــي علــغ المجنــا أبلـــ كم

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  4/9/2013بتارٌخ 

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً َتَصادؾ ، الَعَدِو
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ٌَّة رقم ، ُوجوِدها بمسرح األحداث  والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

ٌَّة ،  مبلكً القاهرة 162519 وأضاؾ أنَّه تم سرقة اللَْوحات الَمْعَدنِ

ارة  ٌَّ ة بالس ارة محل وبإجراء الُمعاٌنة البلِزمة ، الخاصَّ ٌَّ على الس

ر محضر الببلغ  ارة بالكاِمل ، الببلغ بمعرفة ُمَحرِّ ٌَّ م الس تبٌن َتَفحُّ

ة  ٌَّ  .وعدم وجود لَْوحاتها المعدنِ

 ـ-مٌد ـٌد عبد الحــحمود السـٌن مـحس/ ه ـغ المجنً علًـا أبلــ كم

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  16/8/2013بتارٌخ 

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً َتَصادؾ ، الَعَدِو

ٌَّة رقم ع م ن ، ُوجوِدها بمسرح األحداث  / والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

وَبلَؽت قٌمة ، وكذا تم إضرام النٌران بالُكْشك المملوك له  ، 795

ات الحاصل بها حوالً مابة ألؾ جنٌه  ٌَّ ة ، التلف ٌَّ وألقى بالمسبول

. على عاتِق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

بِصفته " ُمحاِم " محسن أحمد عبد الرإوؾ / ـ كما أبلػ األستاذ 

" - منصور شٌفرولٌه " وكٌبلًال عن شركة المنصور للسٌارات 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  19/8/2013بتارٌخ 

ات وسرقة لُمحتوٌات الشركة  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف المعرض وقطع  )الَعَدِو

،  شارع الطٌران 84والكابِن ، المملوك له  (الؽٌار ومركز الخدمة 

ِمابة ألؾ جنٌه  ات الحاصلة بها حوالً ستُّ ٌَّ ، وَبلَؽت قٌمة التلف

/ ش .بإجراء الُمعاٌنة البلِزمة على الَمعَرض محل الببلغ بمعرفة أو
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ل مدٌنة نصر – محمد حنفً  بذات التارٌخ – أمٌن ُشرطة بقِسم أوَّ

ٌَّن أن المعرض ٌحمل اسم شركة المنصور للسٌارات وٌدعى  / َتب

وتبٌن أن التلفٌات بالواجهة الزجاجٌة – منصور شٌفرولٌه 

بالمعرض بالكامل وٌوجد تناثر للزجاج المهشم على األرض نتٌجة 

تكسٌر الواجهة وخلع مجموعة البلفتات الموجودة على واجهة 

المعرض وبالدخول صحبة المبلػ داخل المعرض تبٌن وجود آثار 

بعثرة داخل المعرض بالكامل وعدم وجود أجهزة الكمبٌوتر 

 جهاز كمبٌوتر وٌوجد 15الموجودة داخل المعرض وهم عددهم 

بعثرة باألوراق الخاصة بالمعرض بداخلها كما تبٌن بان واجهة 

 متر تقرٌبا والمطلة على شارع 25المعرض حوالً مساحتها 

الطٌران وباالنتقال صحبة المبلػ إلى معرض البطارٌات وقطع الؽٌار 

التابع لنفس المعرض بذات العقار والمطل على الشارع الجانبً 

وحوش المهندسٌن العسكرٌن وبالدخول صحبة المبلػ تبٌن وجود 

بعثرة بمحتوٌات المعرض وكسر بزجاج الواجهة بالكامل وهً 

 متر تقرٌبا واختفاء بعض األوراق الخاصة 12مساحتها حولً 

 أجهزة كمبٌوتر خاص 5واختفاء مبالػ مالٌة واختفاء عدد 

بالمعرض وتهشم البلفتة اإلعبلنٌة والخاصة بالمعرض كما أشار 

المبلػ على أرفؾ زجاج وخشبٌة ال ٌوجد علٌها أي نوع من 

 . البطارٌات أو قطع الؽٌار تم اختفابها بالكامل 
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صاحب محل زهور بُمحٌط - أحمد ٌاسٌن علً / ـ كما أبلػ المدعو 

ٌَّة  دان رابعة العدِو ٌْ ه أنَّه حال عودته إلى محل بٌع – م إستِدالالًال بؤنَّ

دان رابعة  ٌْ ته الكابِن بُمحٌط م الُزهور وإكِسسوار الحفبلت خاصَّ

ة  ٌَّ  14الذي قام بإستِبجار من إتحاد ُمبلك العقار رقم – العدِو

ة  ٌَّ فوجا بَتَهشُّم ُزجاج المحل وسرقة - عمارات رابعة العدو

والتً بلؽت قٌمتها إجماالًال حوالً ُخمُسمابة ألؾ ، محتوٌاته بالكاِمل 

  .دون وقوفه على شخص ُمرتكب الواقعة، جنٌه 

ُمحاِم وبِصفته  -محمد إبراهٌم احمد موسى / ـ كما أبلػ األستاذ 

طارق محمود محمد عبد اللطٌؾ بصفة / وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال  19/8/2013بتارٌخ - األخٌر ُمدٌر شركة إٌجٌكو مصر 

ارة  ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ٌَّة  ماركة رٌنو  والتً  له حدٌثة  بدون لَْوحات َمْعَدنِ ة ُمَوكِّ خاصَّ

.  َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ضاًال من قَِبل – ُمعتز أنور مرسً /   المدعو ـ كما أبلػ بِصفته ُمَفوَّ

ٌَّة  إستدالالًال بتَكدُّس اآلالؾ من – لجنة الزكاة بمسِجد رابعة العدِو

ٌَّة وداِخل وخاِرج مسِجد رابعة  دان رابعة العدِو ٌْ الُمعتصمٌن بم

ة السٌطرة على كافَّة المبانً التابِعة للجنة  ٌَّ ٌَّة وعدم إمكانِ العدِو

ة لكثرة أعداد الُمعتصمٌن  ٌَّ إقتصر ،  الزكاة ولجمعٌة رابعة العدِو

وبقٌام ، التؤمٌن على مداِخل  ومخاِرج مركز رابعة الطبًِّ 
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فً لجنة الزكاة 1الُمعتصمٌن بإقتحام دور الُمناسبات رقم   ومنع ُمَوظَّ

ٌَّة ومجلس اإلدارة من الُدخول  وقٌام ، وجمعٌة رابعة العدِو

وعدم دراٌة مسبولً ، الُمعتصمٌن بؤعمال األمن والِحراسة بها 

ٌَّة واللجنة بما ٌدور بدار الُمناسبات سالِفة الِذكر  ومن َثمَّ ، الجمِع

تهم بما ٌتِم إرتكابه بداخلها  ٌَّ  . إنتفاء مسبول

د حسنٌن محمد حسنٌن الخولً / ـ كما أبلػ المدعو  ٌِّ – ِعصام س

 –صاحب سوبر ماركت المدٌنة الكابِن بشاِرع إمتِداد رمسٌس 

 بمضمون ما أبلػ به و شِهد به 19/8/2913إستدالالًال بتارٌخ 

د شعبان بالتحقٌقات بشؤن وفاة شقٌق / المدعو  ٌِّ د محمد الس ٌِّ الس

د شعبان باألحداث/ األخٌر المرحوم  ٌِّ .   كمال محمد الس

ل  رة بمعرفة الُمبلِزم أوَّ رة الُمَحرَّ محمد مجدي / ـ كما ثُبت بالُمَذكِّ

خة  ٌَّة رقم  و4/8/2013الُمَإرَّ  2013 لسنة 2362الُمرفقة بالَقِض

أنَّه و حال – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر ثان 

ي إلى  م الدابِم باإلتِجاه الُمَإدِّ ٌَّ تواجده بِخدمة إرتِكاز بشاِرع الُمَخ

ن من ضبط ُكلًال من الُمتَّهمٌن  د قطب / طرٌق النصر َتَمكَّ رضا ُمَحمَّ

ل و  ، صٌام ارة األوَّ ٌَّ د الصعٌدي حال إستِقبللهما س د ُمَحمَّ علً ُمَحمَّ

و ، بَحْوزتهما مبلػ مالً و قدره ثبلثة عشر ألؾ وسبعون جنٌه 

ن بها أسماء بعض المتجمهرٌن و المبالػ التً  بعض الُكشوؾ الُمَدوَّ
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ن بها بٌانات بعض ، ٌتقاضونها نظٌر إعتصامهم  و كذا أِجندة ُمَدوَّ

كات المسٌرات  ٌَة و تحرُّ دان رابعة العدِو ٌْ . الُمعتصمٌن بم

ر بمعرفة الرابِد  محمد / ـ كما ثُبت بمحضر التحرٌات الُمَسطَّ

خ  ٌَّة رقم  و6/8/2013الصعٌدي الُمَإرَّ  لسنة 2362الُمرفق بالَقِض

أنَّ – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر ثان 2013

هم  د قطب صٌام بإعطاء / تحرٌاته أسفرت عن قٌام الُمتَّ رضا ُمَحمَّ

ٌَّة نظٌر قٌامهم بالتجمهر بمنِطقة رابعة  الُمعتصمٌن مبالػ نقِد

صة  ر ُمَرخَّ ٌْ ٌَّة ؼ ٌَّة وكذا ٌقوم بتسلٌح الُمعتصمٌن بؤسلِحة ناِر ، العدِو

هم  د الصعٌدي / و كان ذلِك بِعلم الَمتَّ د ُمَحمَّ .  علً ُمَحمَّ

د محمود / ـ كما أثبت الرابد   96قابد السرٌة رقم " وابل ُمَحمَّ

ٌَّة رقم – " شرطة عسكرٌة   لسنة 31016بمذكرته الُمرفقة بالَقِض

 انه –الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

 ورد إلٌه ببلغ من خدمة الشرطة العسكرٌة 2/7/2013وبتارٌخ 

ٌَّة على  بتعدي عدد من اإلخوان المسلمٌن المعتصمٌن برابعة الَعَدِو

قابد سٌارة مبلكً وباالنتقال إلى محل الواقعة أفاده عناصر اإلخوان 

بؤنه أثناء مرور عربة مبلكً اصطدمت بؤربعة أشخاص وفرت 

هاربة إلى شارع ٌوسؾ عباس وتم مطاردة السٌارة بواسطة 

درجات نارٌة وأفراد من جماعة اإلخوان المسلمٌن وتم محاصرة 

السٌارة وإتبلفها والقبض على قابدها واقتٌاده إلى داخل مقر 
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ٌُدعى  كرٌم / التجمهر وبالتحري تبٌن أن قابد السٌارة ضابط شرطة 

ٌَّة رقم - عماد عبد الحلٌم   لسنة 31016المجنً علٌه بالَقِض

وتم -  جنح مدٌنة نصر أول والُمرَفقة باألوراق لئلرتباط 2013

العثور على فرد خرطوش محلً الصنع بمحل الواقعة ولم ٌستدل 

وثُبت بكتاب اإلدارة العامة لمرور ، على محرز ذلك السبلح آنذاك 

 والخاص بمعاٌنة سٌارة المجنً علٌه والرقٌمة ل ؾ ي القاهرة

ٌَّة رقم /  مصر قٌادة المجنً علٌه 954 كرٌم عماد عبد الحلٌم بالَقِض

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31016

لت فً تطبٌق – لئلرتباط  ارة َتمثَّ ٌَّ ات الحاِصلة بالس ٌَّ ثابِت به أن التلف

متفرق بالسقؾ والقابم وتهشم الزجاج األمامً والخلفً وكسر 

االكصدام األمامً وتطبٌق بالرفرؾ األمامً األٌمن وكسر الباب 

الخلفً األٌمن وتطبٌق متفرق باألبواب األخرى وإتبلؾ فرش 

األبواب الداخلٌة وعدم وجود السماعات الخاصة باألبواب وتطبٌق 

 .متفرق بؽطاء محرك السٌارة 

رة العقٌد  د احمد إسماعٌل / ـ كما ثُبت بُمَذكِّ الضابط بالفرقة " ُمَحمَّ

ٌَّة رقم " الثانٌة مدرعات بالقوات المسلحة   10456الُمرفقة بالَقِض

أنه - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مصر الجدٌدة 2013لسنة 

وفى تمام الساعة الحادٌة عشر والنصؾ مساءاًال ٌوم األربعاء 

 وأثناء ممارسته مهام عمله بكمٌن الشرطة 14/8/2013الموافق 
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 بطرٌق مصر السوٌس الصحراوي وبرفقته 10,5العسكرٌة بالكٌلو 

نصؾ  ( 2547– د ق ب  )ضبط السٌارة ، أفراد القوة المرافقة 

وبصحبته ، مصطفى احمد مصطفى السٌد / نقل قٌادة المتهم 

د مصطفى حسٌن / المتهمٌن  عبد هللا احمد السٌد ، عبد المنعم ُمَحمَّ

د  د أحمد ، ُمَحمَّ د السٌد ُمَحمَّ د عبد المعبود إبراهٌم احمد ، ُمَحمَّ ، ُمَحمَّ

واللذٌن اقروا له أنهم فً طرٌقهم إلى محل إقامتهم بمحافظة 

وبتفتٌش السٌارة تبٌن له وجود جثة فً صندوق السٌارة ، الشرقٌة 

د عبد المعٌن وكان / واقروا له أنها جثة المتوفى  د ُمَحمَّ محمود ُمَحمَّ

وأنهم فً طرٌقهم إلى دفنه به كما ، ٌقٌم فً نفس محل إقامتهم 

ٌَّة وكان برفقتهم  اقروا له أنهم جمٌعاًال قادمون من مٌدان رابعة الَعَدِو

المتوفى إلى رحمة هللا تعالى الذي توفى فً أحداث فض التجمهر 

دابرة مدٌنة – وعثروا على جثته بمسجد اإلٌمان بشارع مكرم عبٌد 

د / وبتفتٌشهم وقابٌاًال عثر حوزة المتهم - نصر أول  عبد المنعم ُمَحمَّ

، جنٌه مصري  (105575)مصطفى حسٌن على مبلػ مالً قدره 

وبسإاله ، دوالر أمرٌكً  ( 300) و ، لاير سعودي  ( 2500 )و

عن سبب حٌازته لتلك المبالػ المالٌة قرر بؤن كان ٌرؼب فً شراء 

ة لٌمارس فٌها مهنته  ٌَّ ، عٌادة بالقرب من مٌدان رابعة الَعَدِو

خوذه  ( 2) ، أقنعه ؼاز  ( 9 )وبتفتٌش السٌارة عثر بداخلها على 

فتم إرسال المتهمٌن ، وكامٌرا دٌجٌتال ، واقً للعنؾ  ( 6، ) 
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والمضبوطات إلى قسم شرطة مصر الجدٌدة وإرسال الجثمان إلى 

د / مستشفى هلٌوبولٌس والذي تبٌن انه لشاب ٌدعى  محمود ُمَحمَّ

د عبد المعٌن فً العقد الثانً من العمر مصاب بطلق ناري  ُمَحمَّ

 .بالعٌن الٌسرى أدى لحدوث انفجار بالجمجمة وسبب الوفاة 

 نـريـام الُمتَجمهـي قـات التـاكـة اإلنتهـامـة العـابـلنًلبت ـا ثـكم

 اـالل مـن خِ ـض مـبإرتِكابها من جرابِم قتل عمد حال أحداث الؾَ 

م به ذوي الُمَتَوفٌِّن إلى رحمة هللا من ببلؼات   :َتَقدَّ

 محمد عمر حسن خلٌفة إستدالالًال بوفاة شقٌقه/  المدعو ـ حٌث أبلػ

 حال تواجده بمسرح األحداث عبد النبً عمر حسن خلٌفة/ المرحوم 

ٌَّة بذات التارٌخ  ٌَّة عن ، بُمحٌط مٌدان رابعة العدو وألقى بالمسبول

إصابة سالؾ الذكر التً أودت بحٌاته على عاتق جماعة اإلخوان 

. المسلمٌن 

 إستِدالالًال بوفاة عمرو صبلح موسى عبد الرحمن/  المدعو ـ كما أبلػ

 إثر إصابته بطلق ناري فرج السٌد أحمد/ زوج شقٌقته المرحوم 

ن والبطن وكسر بِعظام الَفْخذ األٌسر بؤح ٌْ  داث رابعة ـبالفخذ

ٌَّة  ٌَّة بشؤن وؾ، العدِو  الِؾ الِذكر علىـقٌقه سـاة شـوألقى بالمسبولِ

 .عاتِق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن ومحمد بدٌع ومحمد البلتاجً

 نـريـام الُمتَجمهـي قــات التـاكـة اإلنتهـامـة العـابـلنًت لكما ثب



670 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

بإرتِكابها من جرابِم اإلحتِجاز القسري المصحوب بالتعذٌب 

البدنً و الشروع فً القتل ِخبلل فترة التجمُهر من ِخبلل ما 

ري محضر جمع اإلستبِلالت للمجنً علٌهم  ثُبت بُمناظرة ُمحرِّ

 :حال قٌامهم باإلببلغ 

د الدٌب / ـ حٌث ثُبت بمناظرة المجنً علٌه  د علٌوة ُمَحمَّ " ُمَحمَّ

ٌَّة رقم " ضابط شرطة بمدٌرٌة أمن سٌناء   لسنة 31138بالَقِض

حال – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

َسر  ٌْ ٌُعانً من َسَحجات بالوجه أعلى الحاِجب األ ه  قٌامه باإلببلغ أنَّ

 .وَكَدمات بالوجه 

ي ــابـعبد النبً عبد الفتاح إمب/ ا ثُبت بمناظرة المجنً علٌه ــ كم

ٌَّة رقم  -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35281الطحان بالَقِض

حال إببلؼه بمحضر جمع اإلستِدالالت – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط 

ٌَّن وجود آثار 5/8/2013بتارٌخ  ر المحضر َتَب  بمعرفة ُمَحرِّ

ٌُسرى  ٌُمنى و ال . َسَحجات و كدمات قدٌمة بساقه ال

 النٌابة العامة لمسرح األحداث َفْور حدوثها من معاٌنة كما ثبت 

ٌَّة و قٌام الُمشاركٌن فً التجمهر  ٌَّة تجمُهر رابعة العدِو عدم ِسلِم

ٌَّة والذخابِر و  بحٌازتهم وإحرازهم بالذات وبالواِسطة لؤلسلِحة الناِر

األدوات التً ُتسَتخدم فً اإلعتداء على األشخاص و إستِخدامها فً 
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ات القابِمة على الَفض و  إرتكاب جرابِم القتل و الشروع فٌه للقُوَّ

ات القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة  ُمقاومة تِلك القوَّ

لتجمهرهم والمكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفرق 

تجمهرهم للحٌلولة دون َفض تجمهرهم المسلَّح و كذا قٌامهم 

ة  ة و الخاصَّ بإرتِكابها أعمال تخرٌب وإتبلؾ عمد للُممتلكات العامَّ

ة للنفع العام و المداِرس و المبانً المملوكة  والُممتلكات الُمعدَّ

ة و الُطَرق والحدابِق  ٌَّة  و المرافِق العامَّ للِجهات الُحكوِم

والمزروعات و أعِمدة اإلنارة وأرِصفة الطرق و المحاِور الكابنة 

 0داِخل ُمحٌط التِجمُهر ِخبلل فترة َتَجمهرهم و حال أحداث الَفض 

ة بإجـامـث قـحً َنة البلزمـراء المُ ـت النٌابة العامَّ ٌَ  رحــة لمسـعا

ٌَّة ن األحداث عقب تمكُّ  ات الُشرطة من إحكام السٌطرة األمن قُوَّ

ة ٌَّ َنة إجماالًال األماكن التال ٌَ   :علٌها وقد إستهدفت الُمعا

طرٌق النصر َبْدءاًال من تقاُطع شاِرع إمتداد رمسٌس بَمنَزل  ( 1) 

ى إلى مطار القاهرة وصوالًال إلى 6كوبري   أكتوبر باإلتِّجاه الُمَإدِّ

ة للُمرور   اإلدارة العامَّ

ة   ( 2)  ٌَّ مسِجد رابعة الَعَدِو

ة   ( 3)  ٌَّ المبانً الُمْلَحقة بمسِجد رابعة الَعَدِو

ٌَّة " 2 ، 1"قاعتً الُمناسبات   (أ  ) ن بمسِجد رابعة الَعَدِو ٌْ . الُملَحقت
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ٌَّة  (ب  ) . ُمستشفى رابعة الَعَدِو

ٌَّة  (جـ  ) . مبنى لجنة الزكاة الُمْلَح بمسِجد رابعة الَعَدِو

ة   ( 4)  ٌَّ ة الُمحٌطة والقرٌبة من مسِجد رابعة الَعَدِو ٌَّ بعض األبن

ة للمرور   (أ  ) . مبنى اإلدارة العامَّ

. مدرسة عبد العزٌز جاوٌش  (ب  )

ٌَّة  ( جـ)  ة الفُنُدق ٌَّ  .مدرسة مدٌنة نصر الثانو

 .برج البِنداري   (د  )

ٌَّة رقم  (هـ  )  شاِرع الطٌران  16 بالعقار رقم 610الِوحدة الَسَكنِ

. محطة وقود موبٌل بشاِرع الطٌران  (و )

محطة وقود موبٌل الكبِنة بتقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس مع   (ز  )

طرٌق النصر  

ٌَّة  (حـ  ) . ساحة إنتِظار رابعة العدِو

ٌَّة  (طـ  ) مبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

 .التابع لجامعة األزهر 

شاِرع الطٌران من تقاُطع شاِرع سٌبوٌه المصري حتى تقاُطع  ( 5) 

. شاِرع ِخْضر التونً مروراًال بتقاُطع شاِرع النصر

ل  ( 6)  ُمحٌط قسم مدٌنة نصر أّوًال

ًْ الَبث اإلذاعً  ( 7)  ارات ٌَّ س
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المضبوطات التً تم العثور علٌها بمعرفة النٌابة العامة وكذا  ( 8) 

ات الُمَسلَّحة حال إجراء الُمعاٌنة   المضبوطات التً َتَسلَّمتها من القُوَّ

طرٌق النصر َبْدءاًال من تقاُطع شاِرع إمتداد رمسٌس : أوالًال 

ى إلى مطار القاهرة 6بَمنَزل كوبري   أكتوبر باإلتِّجاه الُمَإدِّ

ة للُمرور . وصوالًال إلى اإلدارة العامَّ

َنة البلزمة على  للنٌابة العامة حٌث َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ه ِعبارة عن شاِرع ربٌسً ٌمتد من منطقة المعادي  ذلِك الطرٌق أنَّ

ن بعرض  ٌْ وصوالًال إلً منطقة مساكن شٌراتون مقسم إلً إتِّجاه

َنة من أعلى ، حوالً عشرون متراًال لئلتِّجاه الواِحد  ٌَ وبإجراء الُمعا

ارة على ،  أكتوبر من َمنَزل طرٌق النصر 6كوبري  ٌَّ ٌَّن ُوجود س َتَب

م كاِمل  ارة نقل األموال فً حال َتَفحُّ ٌَّ مع ، ٌَمٌن الطرٌق ُتشبِه س

كما تظهر  آثار الحرٌق على أرض ، َتَهشُّم الُزجاج األمامً 

الكوبري برماد أسود اللْون مع انتشار الُزجاج والحجارة أسفل 

ارة  ٌَّ ارة سالِفة ، الس ٌَّ ارة أُخرى ُمشابِهة تماماًال للس ٌَّ ٌَّن ُوجود س وَتَب

ارة األولى  ٌَّ مة تماماًال أٌضاًال على ذات النحو للس ها ُمَتَفحِّ ، البٌِان كما أنَّ

ارة على ُبعد حوالً  ٌَّ ارة 2حٌث كانت تِلك الس ٌَّ  ِمتر تقرٌباًال من الس

ٌَّن ُوجود َتلَفٌات بالسور الحدٌدي الخاص بالكوبري فً ، األولى  وَتَب

ن  ٌْ ارَت ٌَّ وبالنظر أسفل الكوبري مكان تلك ، المساحة الفاِصلة بٌن الس



674 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ارة ُمْحَتِرقة ومقلوبة  ٌَّ وبالنزول إلى مكان ، الَتلَفٌات َتبلَحْظ ُوجود س

ارة  ٌَّ مة وُمْحَتِرقة ، تِلك الس ها مدرعة ُشرطة ُمَحطَّ ٌَّن أنَّ َنتها َتَب ٌَ وبُمعا

حٌث ، وبها َتلَفٌات بالُزجاج الَخْلفً وَتَهشُّم كاِمل بالُزجاج األمامً 

ارة َتَقع بُمْنَتَصؾ الطرٌق  ٌَّ م َصْوب ، كانت تِلك الس وبإستكمال الَتَقدُّ

ة َتبلَحظ ُوجود حافلة نقل ركاب َتحِمل لْوحات  ٌَّ منطقة رابعة الَعَدِو

ٌَّة  ن علٌها "  مصر367ص ن د " معدن " خط السٌدة زٌنت"ُمَدوَّ

َسار الطرٌق أمام مبنى جامعة األزهر  ٌَ ٌَّن ، تقؾ على  َنتها َتَب ٌَ وبُمعا

َسر  ٌْ َمن واأل ٌْ ارة من الجانبٌن األ ٌَّ مة الس ات بُمَقدِّ ٌَّ وَتَهشُّم ، ُوجود َتلَفِ

ٌَّة  ٌُسرى الَخْلف وبإستمرار ، الُزجاج األمامً وَتلَفٌات من الجهة ال

م للُوصول إلى الِجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة الواقع بشاِرع  الَتَقدُّ

ٌَمٌن الطرٌق  ٌَّن ُوجود  آثار إْحتِراق على سور ، النصر على  َتَب

كما َتبلَحْظ ، وَتلَفٌات بالرصٌؾ مع اقتبلع ببلط الرصٌؾ ، الجهاز 

ة إنتظار ركاب أمام سور الجهاز المركزي للتنظٌم  ُوجود محطَّ

ة بالطرٌق ، واإلدارة ُمْحَتِرقة بالكاِمل  ٌَّ كما َتبلَحْظ ُوجود ُكَتل َخَرسان

ة بإرتفاع متر ، موضوعة بطول وعرض الشاِرع  ٌَّ ، كل ُكتلة خرسان

كما َتبلَحْظ ُوجود كشك  ُمْحَتِرق ، وبعرض متر ونِصؾ تقرٌباًال 

ن تماماًال  ٌْ مَت ن وُمَهشَّ ٌْ ن عرض فارؼَت ٌْ م بالكاِمل بجاوره ثبلجَت ، وُمَهشَّ

م وصوالًال إلى ، ٌلٌه ُكشك كهُربابً ُمْحَتِرق بالكاِمل  وبإستمرار الَتَقدُّ

ات  ٌَّ ٌَّن ُوجود آثار لَتلَفِ ات الدفاع الشعبً والعسكري َتَب مبنى قٌادة قُوَّ
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بالرصٌؾ وتدوٌن بعض الِعبارات على سور المبنى سالؾ الذكر 

ٌَّة فلتكن " وكان من بٌنها  ٌسقط بابا األزهر ، إن لم ٌرضوا بالشرع

ٌَّة  ارة جٌب شٌروكى سوداء ، " خبلفة إسبلم ٌَّ وَتبلَحْظ ُوجود س

ٌَّن  َنتها َتَب ٌَ ٌَمٌن الطرٌق تبدوا علٌها  آثار الَتلَفٌات وبُمعا اللْون على 

ها َتحِمل لْوحات ر ؾ ص  ات ِعبارة ،  مصر 6835أنَّ ٌَّ وأن بها الَتلَف

ارة واختفاء إطاراتها مع ُوجود تطبٌق  ٌَّ عن َتَهشُّم كافة الُزجاج بالس

مة والسقؾ  م وصوال إلى الحدٌقة ، بالُمَقدِّ وباستمرار الَتَقدُّ

ٌَّن ُوجود آثار إلْحتِراق وَتَهشُّم بالرصٌؾ وانتشار  ة َتَب ٌَّ الفرعون

ٌَّن إْحتِراق لْوحة  م َتَب الحجارة بعرض الشاِرع وباستمرار الَتَقدُّ

ة  ٌَّ ن علٌها طرٌق القطام ة الُمَدوَّ ٌَّ العٌن السخنة – المرور اإلرشاد

ات  ة للقُوَّ ٌَّ ٌَّن ُوجود  آثار إلْحتِراق بسور هٌبة الشبون المال كما َتَب

ارة مبلكً ُمْحَتِرقة ، الُمَسلَّحة  ٌَّ م َتبلَحْظ ُوجود س وباستمرار الَتَقدُّ

ارة ، بالكاِمل  ٌَّ ٌَّن أن النٌران قد إلتهمت كافة أجزاء الس َنتها َتَب ٌَ وبُمعا

ٌَّة   ذر معه الوقوؾ على رقم لوحاتها المعدن َتعَّ ٌَ عدا الصاج على نحو 

ارة  ٌَّ م وصوال إلى مبنى مسجد رابعة ، ونوع الس وباستمرار الَتَقدُّ

ة َتبلَحْظ ظهور آثار اإلْحتِراق على كافَّة ُجدران وُمحٌط  ٌَّ الَعَدِو

ة ، المسِجد وُمْلَحقاتِه  م ُوصوالًال إلى اإلدارة العامَّ وباستمرار الَتَقدُّ

ٌَّة كبٌرة من الُمَخلَّفات والمبلبِس واألقمشة  للُمرور َتبلَحْظ ُوجود كم

ٌَمٌن الطرٌق وأعلى  والحجارة تبدو علٌها آثار اإلْحتِراق ُملقاة على 



676 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ة للُمرور َتبلَحْظ ُوجود ، الرصٌؾ  وبالُوصول إلى َمبنى اإلدارة العامَّ

وبإجراء الُمعاٌنة ، العدٌد من آثار اإلْحتِراق بسور َمبنً اإلدارة 

ة للمرور وصوال إلى  باالتجاه اآلخر بطرٌق النصر من اإلدارة العامَّ

تقاطع امتداد رمسٌس فً االتجاه المإدى إلى المعادى َتبلَحْظ ُوجود 

ارات ، العدٌد من الحجارة الُملقاة أرضاًال  ٌَّ وَتبلَحْظ َتَوقُّؾ إحدى الس

وبها آثار للَتلَؾ ، بتقاُطع طرٌق النصر مع شاِرع الطٌران 

ارة مبلكً زرقاء اللْون ماركة  ٌَّ ها ِعبارة عن س ٌَّن أنَّ َنتها َتَب ٌَ وبُمعا

ات كوردوبا  ٌَّ ٌَّة ، س كما َتبلَحْظ َتَهشُّم الُزجاج األمامً وُزجاج الهوا

ارة وانفجار اإلطارٌن  ٌَّ مة الس ٌُمنى وَتَهشُّم كاِمل لُمَقدِّ ة ال ٌَّ الَخْلف

ارة  ٌَّ م فً ذات الطرٌق بإتجاه ، األمامٌٌن للس وبإستمرار الَتَقدُّ

المعادي َتبلَحْظ إْحتِراق كافَّة الحدابِق المُحٌطة بالعقارات الُمِطلَّة 

على طرٌق النصر بذلك المكان مع ُوجود العدٌد من األوراق 

ٌُشتبه  أن تكون  ٌَّة والتً  ٌَّة والحدٌد ًْ الخشب والُمَخلَّفات والِعِص

ٌَّن ُوجود َمبنى صؽٌر الحجم لنقطة ُشرطة تبدو ، لقوابم ِخٌام  كما َتَب

م َتبلَحْظ ُوجود َمشَتل ُمْحَتِرق ، علٌه آثار اإلْحتِراق  وبإستمرار الَتَقدُّ

ٌَمٌن الطرٌق أعلى الرصٌؾ  وتوجد أمامه بالشاِرع ، بالكاِمل على 

مة بالكاِمل ماركة مٌتسوبٌشً النسر  ة اللْون ُمَحطَّ ٌَّ ارة مبلكً فض ٌَّ س

ات بالُزجاج األمامً  ٌَّ ات ُبرتقالً اللْون بها َتلَف ٌَّ ارة ف ٌَّ تلٌها س

َمن والحقٌبة  ٌْ ارة والباب الَخْلفً األ ٌَّ مة الس م ، وُمَقدِّ وبإستمرار الَتَقدُّ
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ن علٌه  م تماماًال خالً " أوالد سٌد رٌان"َتبلَحْظ وجود كشك ُمَدوَّ ُمَحطَّ

ة  ٌَّ من البضابع وبجواره ثبلثة ثبلجات عرض مخَتلَفة األحجام خال

. تماماًال 

ة : ثانٌاًال  ٌَّ : مسجد رابعة الَعَدِو

َنة البلزمة على ذلك  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

المسِجد أنه ٌقع بتقاُطع شاِرع النصر مع شاِرع الطٌران و أنه ُمحاط 

ٌَّة بثبلثة مداخل تإدي إلى  بسور حدٌدي مفرغ ٌتوسطه بوابة حدٌد

ة المبلطة  المسجد ذو طابِقٌن األرضً صحن  ٌَّ ساحة المسجد الخارج

ٌَّن ُوجود مآذنه . للصبلة والدور الذي ٌعلوه سطح المسجد  كما َتَب

خاصة للمسجد مثبت علٌها مكبرات صوت وٌمكن اعتبلبها من خبلل 

ٌَّة وٌظهر بالساحة  سلم داخلً هذا وبالعبور من البوابة الحدٌد

ٌَّن أن ُوجود ُؼْرفة  ة َتَب ٌَّ والبوابة  آثار حرٌق وبعبور البوابة الحدٌد

ٌَمٌن الداخل من البوابة خلفها حدٌقة  أمن مبلصقة للسور على 

َسار الداخل بمحاذاة  ٌَ ٌَّن أن حدٌقة أخرى على  بمحاذاة السور وَتَب

ن سالفتً الذكر تناثر لرماد حرٌق ، السور الحدٌدي  ٌْ ٌَّن بالحدٌقَت وَتَب

بكافة أرجابها ومطبوعات وملصقات ومخلفات حرٌق منتشرة بها 

ٌَّة تشبه المستخدمة فً تثبٌت الخٌام  كما َتبلَحظ ُوجود أوتاد حدٌد

ومبلبس مخَتلَفة كما َتبلَحظ ُوجود مركبة ُمْحَتِرقة تماماًال بداخل 

ن  ٌْ الحدٌقة ألٌسري للداخل بمحاذاة السور الحدٌدي للمسجد ومركبَت
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َسار الداخل للمسجد بالحدٌقة ألٌسري الفاصلة بٌن  ٌَ مصفوفة على 

ٌَّة شبكة محمول ُمْلَحق  المسجد ومبنى دار المناسبات ٌلٌهما برج تقو

ن علٌه ٌدوٌاًال عبارات مخَتلَفة منها  – ارحل "به مولد كهربابً ُمَدوَّ

ٌَّة  ٌَّة واإلسبلم " ال لبلنقبلب– ٌاخابن هنا مٌدان أسود األمة العرب

ٌلٌها مركبة نقل أخرى وحال إجراء الُمعاٌنة تم التقاُبل مع السٌد 

ة بإتحاد / المهندس  ٌَّ مجدي أحمد أمٌن  ربٌس اإلذاعات الخارج

ة بؤن الَمْرَكبات سالفة  اإلذاعة والتلٌفزٌون والذي أفاد النٌابة العامَّ

ٌَّة وأخرى تم نقلها  الذكر وأخرى أمام سور مسجد رابعة الَعَدِو

ات الُمَسلَّحة تابعٌن إلتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون والمبلػ  بمعرفة القُوَّ

 لسنة 31115 بالمحضر رقم 4/7/2013باالستٌبلء علٌهم بتارٌخ 

 جنح مدٌنة نصر أول محل التحقٌق بنٌابة شرق القاهرة 2013

ٌَّن أنها حافلة صؽٌرة  َنة المركبة األولى َتَب ٌَ ة وبُمعا لؤلموال العامَّ

ٌَّة " مٌكروباص" شبٌه لسٌارات البث اإلذاعً بدون لوحات معدن

بٌضاء اللْون ُمْحَتِرقة بالكاِمل مثبت أعلى سقفها طبقً بث قمر 

صناعً أحدهما أكبر من األخر ُمْحَتِرقان بالكاِمل وٌظهر أسفل  آثار 

َمن ِعبارة ٌْ ٌَّة "اإلْحتِراق بجانب المركبة األ " EARTVهندسة إذاع

ارة نصؾ نقل ذات  ٌَّ ها ِعبارة عن س ٌَّن أنَّ ة َتَب ٌَّ َنة المركبة التال ٌَ وبُمعا

ٌَّة ؾ ق ب   ُمْحَتِرقة 271صندوق َخْلفً مؽلق َتحِمل لْوحات معدن

َنة  ٌَ ات تصوٌر تعلوها  آثار إْحتِراق وبُمعا ٌَّن أن بصندوقها ُمِعدَّ َتَب
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ٌَّة رقم ق وب  ارة نقل تحمل لَْوحات معدنِ ٌَّ ها س ٌَّن أنَّ ارة الثالثة َتَب ٌَّ الس

التلٌفزٌون " زرقاء اللْون ذات صندوق مؽلق وعلٌها كلمة 864

ارة الَخْلفً له بابان من الجهة " المصري ٌَّ ٌَّن أن صندوق الس وَتَب

ٌَّن احتوابها على  ٌَّة وبالدلوؾ إلٌه َتَب الٌمنى وباب من الجهة الَخْلف

ات ببعضها   ٌَّ ٌَّن ُوجود بعض الَتلَفِ شاشات وأجهزة ومعدات كما َتَب

ارة من الداخل مع  ٌَّ ٌَّن بعثرة محتوٌات الس وآثار نزع منها كما َتَب

ارة برج  ٌَّ ارة من الخارج وٌلً تِلك الس ٌَّ انتشار الَتلَؾ بجسم الس

ة المحمول سالؾ البٌان وٌلٌه المركبة الرابعة التً  ٌَّ شبكة تقو

ارة نقل تحمل رقم ج وب  ٌَّ ها س ٌَّن أنَّ َنتها َتَب ٌَ  زرقاء اللْون 694بُمعا

َمن كلمة  ٌْ ن على جانبها األ " َتلَفزٌون " صندوقها الَخْلفً مؽلق ُمَدوَّ

ٌَّن إْحتِراق  َمن وأخر َخْلفً للكبٌنة كما َتَب ٌْ ولها باب من الجانب األ

ارة ومقدمتها بالكاِمل وامتدت آثار  اإلْحتِراق وصوال  ٌَّ كابٌنة قابد الس

ٌَّة  كما أرشدنا السٌد المهندس مجدي احمد أمٌن  إلى الكبٌنة الَخْلف

ارة نقل مركبات  ٌَّ لة أعلى س إلى المركبة الخامسة التً كانت ُمَحمَّ

ها تحمل رقم  ٌَّن أنَّ َنتها َتَب ٌَ ات الُمَسلَّحة أمام المسجد وبُمعا تابعة للقُوَّ

ارة زرقاء اللْون صندوقها الَخْلفً " 753ؾ ق ب " ٌَّ ها س ٌَّن أنَّ َتَب

ن  لكبٌنة لها بابان من الجهة الٌمنى وأخر من الجهة  مؽلق ُمَكوَّ

ٌَّن أن جمٌع األبواب مؽلقة عدا  ن وَتَب ٌْ ألٌسري وباب َخْلفً ذات ضلفَت

ٌَّن أن على جسم الكابٌنة كلمة  ن " َتلَفزٌون"األخٌر وَتَب ٌْ باللؽَت
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ٌَّة و ٌَّة والعرب - شعار اتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون المصري "االنجلٌز

ٌَّة األولى هنا اسود " وعبارات مكتوبة بخط الٌد منها " الوحدة الرقم

ٌَّة  ٌَّة واالسبلم ارحل ٌا خابن ماسبٌرو عمرها ما - األمة العرب

وعبارات أخرى بذات المضمون وملصقات مطبوع علٌها "هاتتعدل 

" ارحل ٌا سٌسى مرسى ربٌسى "صورة الربٌس السابق وِعبارة 

ٌَّة شبٌهة  ارة وقطع قماش ٌَّ ٌَّن َتَهشُّم كاِمل لكابٌنة الس كما َتَب

ارة التً  ٌَّ للمستخدمة فً أعمال الفراشة مثبتة أعلى كابٌنة قابد الس

ارة  ٌَّ ٌَّن أن َتلَؾ بعض إطارات الس ٌَّن أن َتَهشُّمها بالكاِمل كما َتَب َتَب

ارة وبفتح الباب الَخْلفً للكابٌنة  ٌَّ ات بؤجزاء متفرقة بجسم الس ٌَّ وَتلَفِ

ارة بشكل عرضً ٌحول  ٌَّ ٌَّن أن معدات مجهزة بداخل الس الصندوق َتَب

. دون الدخول إلى عمق الكابٌنة 

ٌَّن أن صحن المسجد بمساحة حوالً  وبالدلوؾ إلى داخل المسجد َتَب

َسار ٌطل األول على حدٌقة 30×30 ٌَ ٌَمٌن و  متر له بابان فرعٌان 

ٌَّة شاِرع ٌوسؾ عباس وٌطل الثانً على  المجاورة للمسجد من ناح

ٌَّن أن  الحدٌقة المجاورة ومبنى دور المناسبات الُمْلَحق بالمسجد وَتَب

الصحن ُمْحَتِرق بكاِمل محتوٌاته مع انبعاث أدخنة من أساسه 

ن  ٌْ ٌَمٌن الداخل ؼرفَت ٌَّن أن على  ٌَّة وسجادة وَتَب وأجهزته الكهرباب

ن األولى خاصة بؤمام المسجد واألخرى خاصة بمكتبة  ٌْ متتالٌَت

ٌَّن أنها مجهزة بؤثاث من سرٌر  المسجد وبالدلوؾ إلى األولى َتَب



681 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ودوالب ُمْلَحق بها ُؼْرفة أخرى مجهزة بمكتب وُمْلَحق بها دورة 

ٌَّن أن بعثرة بمحتوٌاتهم وُوجود بعض المطبوعات الملقاة  مٌاه وَتَب

أرضاًال وصور للربٌس السابق محمد مرسً وبالدلوؾ إلى ُؼْرفة 

ٌَّة بها العدٌد من المصاحؾ  ٌَّن أن ُوجود أرفؾ خشب المكتبة َتَب

ٌَّن  ٌَّن أن بداخلها طاولة اجتماعات وَتَب وإْحتِراق كاِمل الُؽْرفة كما َتَب

ن سالفتً الذكر  ٌْ وَتبلَحظ أثناء إجراء ، أن َتَهشُّم ُزجاج نوافذ الؽرفَت

ٌَّة زرقاء اللْون خلؾ باب المسجد  َنة ُوجود حقٌبة ببلستٌك ٌَ الُمعا

ٌَّن احتوابها على سبلح ناري فرد خرطوش  َسار الداخل َتَب ٌَ الفرعً 

وأربعة أسلحة بٌضاء وخنجر حدٌدي ذو نصل حاد علٌه  آثار ٌشتبه 

َسار الداخل من باب المسجد  ٌَ ٌَّن على  ٌَّة كما َتَب فً كونها لدماء أدم

ٌَّن أنه بعرض  الربٌسً باب درج المؤذنة والذي بالدلوؾ إلٌه َتَب

حوالً نصؾ متر مؽطى بآثار حرٌق بكاِمل جداره مع انبعاث 

السخونة منها وبالصعود من خبلله حتى سطح المسجد الذي 

َنة المستوى األول  ٌَ ٌَّن أنه مسطح على مستوٌٌن بُمعا بالدلوؾ إلٌه َتَب

ٌَّن أن ُوجود مظلة مربعة الشكل أسفلها مولد كهربابً ومعدات  َتَب

تصوٌر وطبق إشارات قمر صناعً كما عثرنا بذات المسطح على 

ٌَّة مؽطاة بالجلد ومولد كهربابً  فارغ لقنبلة باعث ؼاز وعصا خشب

ٌَّن أن مظلة أخرى ، أخر  وبالنزول إلى المستوي الثانً للسطح َتَب

مربعة الشكل أسفلها معدات تصوٌر وطبق إشارات قمر صناعً 
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ومولد كهربابً كما عثرنا بذات المسطح على عدد اثنٌن فارغ العاب 

ٌَّة ومولد كهربابً وثبلثة خزانات مٌاه وبعض الكراسً وهٌكل  نار

ٌَّة كبٌرة الحجم معلقة على سلك  شبٌه بالمروحة ذات ازرع قماش

معدنً بعرض السطح هذا وبإستكمال الصعود للمؤذنة وصوالًال إلى 

شرفة المؤذنة عثرنا بها على نظارة معظمة ٌعلوها  آثار اإلْحتِراق 

وبإستكمال الصعود بالمؤذنة وصوالًال إلى قمتها حٌث عثرنا على 

معدات تصوٌر ملقاة بؤرضٌتها وبالخروج عقب ذلك من مبنى 

ٌَّن أن إطبللها على حدٌقة  ة الٌمنى َتَب ٌَّ المسجد من البوابة الفرع

ٌَّة وأخشاب تعلوها  ُمْحَتِرقة بالكاِمل ومبعثر بها مبلبس وقطع قماش

ال لبلنقبلب " آثار اإلْحتِراق ومطبوعات تحمل عبارات منها 

كما ُعثرت النٌابة " العسكري وصور للربٌس السابق محمد مرسً 

ة بذات الحدٌقة على عدد طلقات ٌشتبه فً استخدامها على  العامَّ

. األسلحة الناري الخرطوش 

ة : ثالِثاًال  ٌَّ : المبانً الُمْلَحقة بمسِجد رابعة العدِو

ن بمسِجد رابعة " 2 ، 1"قاعتً الُمناسبات  (أ  ) ٌْ الُملَحقت

ة  ٌَّ الَعَدِو

َنة البلزمة على قاعة  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ٌَّة والكابن بها 1المناسبات رقم   الُمْلَحقة بمسجد رابعة الَعَدِو
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المستشفى المٌدانً أن مساحتها حوالً ُربعمابة وخمسون متر 

ٌَّة والقطن ، تقرٌباًال  بداخلها أعداد كبٌرة من العقاقٌر واألدوات الطب

ن  ٌْ واألُخرى ، والشاش الطبً وأمبوالت حقن إحداها بداِخل كراَت

ٌَّة وِخوذ ، وكذا  عدد من مقاِعد الشٌزلونج ، ُملقاة أرضاًال  وأحمله طب

، وبعض المؤكوالت الفاسدة ، رأس وِكمامات وأجِهزة قٌاس ضؽط 

ومراتب وبعض الدوالٌب ، وكرتونه بداخلها عدد من المصاحؾ 

لة من أعلى بها كشافات إضاءة ، اإلٌدٌال  ٌَّة ُموصَّ ، وأسبلك كهرباب

ن أسفل كل رقم  ن على بعض الحوابط والجدران أرقام ُمَدوَّ وُمَدوَّ

ة بالربٌس السابق  محمد / كلمة جراحة وبعض الصور الخاصَّ

ٌَّة كبٌرة من ، مرسً على بعض الجدران  ٌَّن ُوجود كمِّ " البلً"وَتَب

، وجركن ٌحتوي على مادة البنزٌن تم التحفظ علٌه ، صؽٌرة الحجم 

قة ، وعدد من المبلبِس ُملقاة أرضاًال  ٌَّة فً أنحاء ُمَتفرِّ وآثار لُبقع َدَمِو

ٌَّن ُوجود  آثار حرٌق بكافة محتوٌات القاعة ، من القاعة  ، وَتَب

وكذا أجهزة ، ِعبارة عن إْحتِراق كاِمل لسقؾ وجدران القاعة 

وكذا النجؾ ، التكٌٌؾ الُمتواِجدة وعددها إحدى عشر جهازاًال 

افات اإلضاءة  ة الُمَعلَّقة بالسقؾ وكشَّ ٌَّ وحال ، والمراوح الكهُربابِ

م المقدم  َنة َقدَّ ٌَ َمن عبد هللا ؼرٌب / إجراء الُمعا ٌْ من إدارة الُشرطة - أ

ٌَّة  ٌَّة رقم " العسكر ات ُمَسلَّحة 10055كارن ة -  قُوَّ للنٌابة العامَّ

وعدد " فرد خرطوش " حقٌبة سوداء اللْون بداخلها سبلح ناري 
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وقرر عثور ، ثبلثة وعشرون من طلقات الخرطوش وسكٌن كبٌر 

إبراهٌم فوده إبراهٌم محمد على تِلك الحقٌبة / أحد العمال وٌدعى 

 عقب 1وما بداخلها حال تفقده المستشفى المٌدانً بالقاعة رقم 

ٌَّن أن ذلِك العاِمل ٌحمل بطاقة ، حٌث سلمها له ، فض التجمهر  وَتَب

 شاِرع سٌدي 21:  ومقٌم 28307280100971رقم قومً 

ٌَّة – مدٌن  ره سابِقه – القاهرة – باب الشعر وقرر مضمون ما قرَّ

َسار  ٌَ وأضاؾ أنَّه قد عثر على تِلك الحقٌبة بالمنطقة الكابِنة على 

و تم الَتَحفُّظ على تِلك الحقٌبة ، الدالؾ من باب القاعة الربٌسً 

ٌَّن ُوجود ، تمهٌداًال إلرسالها للمعمل الجنابً لفحص محتوٌاتها  وَتَب

ٌَمٌن الدالؾ إلٌها بداخلها  ُؼرفة صؽٌرة ُمْلَحق بتِلك القاعة َتَقع على 

ٌَّن وجود آثار إْحتِراق ، بعض المؤكوالت والمبلبِس ُملقاة أرضاًال  وَتَب

. بسقؾ وُجدران تِلك الُؽرفة

َنة البلزمة على  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ة والكابن 2قاعة المناسبات رقم  ٌَّ  الُمْلَحقة بمسجد رابعة الَعَدِو

 1بها المستشفى المٌدانً أنَّها ُمجاورة لقاعة المناسبات رقم 

  وبالدلوؾ إلٌها

ٌَّن أن مساحتها حوالً ربعمابة متر تقرٌباًال  بداخلها عدٌد من ، َتَب

ة للرأس  ٌَّ ٌَّة واسطوانات الؽاز والخوذ الواق العقاقٌر واألدوات الطب
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ة الُملقاة على  ٌَّ ٌَّة والمبلبِس واألحذ والِكمامات والِسِرنجات الِطبِ

ولوحة كبٌرة الحجم مثبتة ، األرض وعدد من المناِضد والمقاِعد 

ن علٌها ِعبارة  ٌَّن ، " ضد االنقبلب " على إحدى الحوابط ُمَدوَّ كما َتَب

ٌَّة على األرض   ُوجود آثار لبقع دَمِو

ة  (ب  ) ٌَّ . ُمستشفى رابعة الَعَدِو

َنة البلزمة على  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ٌَّة والكابنة  ة الُمْلَحقة بمسجد رابعة الَعَدِو ٌَّ ُمستشفى رابعة الَعَدِو

ن  ن من سبع طوابق ُمَإمَّ ها ِعبارة عن مبنى ُمَكوَّ خلفه مباشرة أنَّ

ٌَّن  بباب حدٌدي عقب الصعود على درجات السلم وبالدلوؾ للمبنى َتَب

ٌَمٌن الداخل  َسار الداخل ودرج على  ٌَ ُوجود مصعدٌن على 

ٌَّة  ه ِعبارة عن طابِق للعٌادات الطب ٌَّن أنَّ وبالصعود للطابِق األول َتَب

وَتبلَحظ ُوجود نافذة فً مواجهة الداخل للطابِق بها ثقب ٌشتبه كونه 

ٌَّن أنَّه مماثل  من جراء عٌار ناري وبالصعود للطابِق الثانً َتَب

ٌَّة وبالصعود  للطابِق األول وٌتكون من مجموعه من العٌادات الطب

ٌَمٌن الداخل  ٌَّن أنَّه ٌتكون من جناح عملٌات على  للطابِق الثالث َتَب

َسار الداخل وبالصعود للطابِق الرابع  ٌَ ٌَّة مركزة على  ووحدة عنا

ٌَّة نصؾ مركزة وؼرؾ  ٌَّن أنَّه طابِق إلقامة المرضى وحدة عنا َتَب

ٌَّن أنَّه مماثل للطابِق الخامس  إقامة وبالصعود للطابِق الخامس َتَب

وبه مجموعه من ؼرؾ اإلقامة وَتبلَحْظ ُوجود نافذة فً مواجهة 
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الداخل بها ثقب ٌشتبه كونه لعٌار ناري وبالصعود للطابِق السادس 

ن  من ُؼْرفة إلقامة مدٌر المستشفى وحجرة اجتماعات  ه ُمَكوَّ ٌَّن أنَّ َتَب

وَتبلَحظ ُوجود َتَهشُّم بُزجاج باب حجرة االجتماعات كما َتبلَحظ 

اَته وأسرة الطوابق األول والثانً والثالث والرابع  ٌّ ُوجود دماء بؤرض

والخامس والسادس وكذا مصاعد المستشفى وَتبلَحْظ ُوجود 

كامٌرات مراقبة بمخَتلَؾ أرجاء المستشفى كما أن كل طابِق ٌنتهً 

َسار بمصعدٌن كهربابٌٌن  ٌَ ٌَمٌن بسلم ومن ال ٌَّن أن ، من ال كما َتَب

ٌَّة فً  الطابِق األول بالُمستشفى ِعبارة عن طابِق للعٌادات الطب

مواجهة الصاعد على درجات السلم مصعدٌن كهربابٌٌن وبالدلوؾ 

ٌَّن ُوجود بهو بمساحة  ٌَمٌن الصاعد َتَب  م تقرٌبا 8×6للطابِق على 

ٌَّة بها ثقب ٌشتبه كونه من جراء  فً مواجهة الداخل به نفاذة ُزجاج

ٌَمٌن الداخل ٌوجد باب خشبً ٌإمن بهو بمساحة  عٌار ناري وعلى 

َسار 6×4 ٌَ ٌَّة ومعمل تحالٌل وعلى   متر به عدد من العٌادات الطب

ن بباب خشبً 6×4الداخل ٌوجد بهو أخر بمساحة   م تقرٌبا ُمَإمَّ

ٌَّة  ٌَّة وَتبلَحْظ ُوجود دماء بؤرض وبه مجموعه من العٌادات الطب

ٌَمٌن الداخل  الطابِق مع ُوجود كامٌرات مراقبة به وٌنتهً على 

ٌَّن أن الطابِق ، ٌدرج وعلى ٌاسر الداخل بمصعدٌن كهربابٌٌن  كما َتَب

ٌَّة فً مواجهة  الثانً بالُمستشفى ِعبارة عن طابِق للعٌادات الطب

َنة الجهة  ٌَ الصاعد على درجات السلم مصعدٌن كهربابٌٌن وبُمعا
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ٌَّن ُوجود بهو بمساحة  ٌَمٌن الصاعد َتَب  م تقرٌبا 8×6الواقعة على 

ٌَمٌن الداخل ٌوجد باب  ٌَّة وعلى  فً مواجهة الداخل به نفاذة ُزجاج

ة 6×4خشبً ٌإمن بهو بمساحة  ٌَّ  متر به عدد من العٌادات الطب

َسار الداخل ٌوجد بهو أخر بمساحة  ٌَ  م 6×4ومعمل تحالٌل وعلى 

ٌَّة وَتبلَحْظ  ن بباب خشبً وبه مجموعه من العٌادات الطب تقرٌبا ُمَإمَّ

ة الطابِق مع ُوجود كامٌرات مراقبة به وٌنتهً  ٌَّ ُوجود دماء بؤرض

ٌَمٌن الداخل بدرج وعلى ٌاسر الداخل بمصعدٌن كهربابٌٌن  ، على 

ن من  ٌَّن أن الطابِق الثالِث بالُمستشفى ِعبارة عن طابِق ُمَكوَّ كما َتَب

زة وفى ُمواجهة الصاِعد على  ة الُمركَّ ٌَّ ات ووحدة العنا ٌَّ جناح العمل

ٌَمٌن  َنة الجهة الواقعة على  ٌَ درجات السلم مصعدٌن كهربابٌٌن وبُمعا

ن ؼلقه  ٌَمٌن الداخل جناح للعملٌات ُمَإمَّ ٌَّن ُوجود على  الصاعد َتَب

 5 متر تقرٌبا بها عدد 10×1بباب خشبً ٌإدى إلى ردهة بمساحة 

 م تقرٌبا بها سرٌر ومعدات 3×2ؼرؾ عمٌات كل ُؼْرفة بمساحة 

ٌَّة وُؼْرفة إقامة بمساحة  ات الطب ٌَّ  م تقرٌبا بها سرٌر 2×1العمل

ات  ٌَّ َسار الداخل للطابِق توجد وحدة العمل ٌَ وتنتهً بدرج وعلى 

ٌَّة وُؼْرفة  ات الطب ٌَّ المركزة ٌإمن ؼلقها باب خشبً ومعدات العمل

ٌَّة وعلى 2×1إقامة بمساحة   فً مواجهة الداخل به نافذة ُزجاج

 متر به عدد 6×4ٌَمٌن الداخل ٌوجد باب خشبً ٌإمن بهو بمساحة 

َسار الداخل ٌوجد بهو  ٌَ ٌَّة ومعمل تحالٌل وعلى  من العٌادات الطب
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ن بباب خشبً ٌإدى إلى ردهة 6×4أخر بمساحة   م تقرٌبا ُمَإمَّ

ٌَمٌن الداخل بمساحة 10×1بمساحة   متر تقرٌبا توجد ُؼْرفة على 

ات 4×3 ٌَّ َسار الداخل ُؼْرفة العمل ٌَ  متر تقرٌبا ُؼْرفة حضانات وعلى 

المركزة وتنتهً الردهة بمصعدٌن كهربابٌٌن والطابِق به  آثار 

ٌَّة واألسرة كما ٌوجد كامٌرات  تلوثات ٌشتبه كونها دماء على األرض

ٌَّن أن الطابِق الرابِع بالُمستشفى ، مراقبة بمخَتلَؾ أرجابه  كما َتَب

َنة  ٌَ ن  من ؼرؾ إقامة المرضى ووحدة ُمعا ِعبارة عن طابِق ُمَكوَّ

نصؾ مركزة فً مواجهة الصاعد على السلم مصعدٌن كهربابٌٌن 

ٌَّن ُوجود مكتب  ٌَمٌن الصاعد َتَب َنة الجهة الواقعة على  ٌَ وبُمعا

ٌَّة وعلى 8×6بمساحة   متر تقرٌباًال وفً مواجهة الداخل نافذة ُزجاج

نة بباب خشبً بمساحة  متر تقرٌباًال 10×1ٌَمٌن الداخل ردهة ُمَإمَّ

َسار  ٌَ ٌَمٌن الداخل وثبلث على  بها عدد من ؼرؾ اإلقامة ثبلث على 

 متر تقرٌباًال وبها أسرة وتنتهً 5×3الداخل كل ُؼْرفة بمساحة 

ٌَّن ُوجود ردهة بمساحة  َسار الداخل للطابِق َتَب ٌَ الردهة بدرج وعلى 

ناًال بباب خشبً بها عدد من ؼرؾ اإلقامة 10×1 مترتقرٌباًال ُمَإمَّ

ٌَمٌن الداخل كل ُؼْرفة بمساحة   تقرٌباًال وبها أسرة 5×3أربعة على 

ٌَّة نصؾ مركزة بمساحة  َسار الداخل ُؼْرفة عنا ٌَ  متر 6×4وعلى 

َسار 3تقرٌباًال بها  ٌَ ن على  ٌْ ة المركزة ثم ؼرفَت ٌَّ  أسرة ومعدات العنا

 تقرٌباًال لئلقامة كل واحدة بها أسرة 5×3الداخل للردهة بمساحة 
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وتنتهً الردهة بمصعدٌن كهربابٌٌن والطابِق بالكاِمل به تلوثات 

ٌَّة واألسرة ومراقب بكامٌرات المراقبة  ٌَّن ، لدماء على األرض كما َتَب

ن  من ؼرؾ  أن الطابِق الخاِمس بالُمستشفى ِعبارة عن طابِق ُمَكوَّ

ٌَّة مصعدٌن  إقامة المرضى فً مواجهة الصاعد على سلم البنا

ٌَّن ُوجود  ٌَمٌن الصاعد َتَب َنة الجهة الواقعة على  ٌَ كهربابٌٌن وبُمعا

 متر تقرٌباًال فً مواجهته نافذة بها ثقب ٌشتبه فً 8×6بهو بمساحة 

نة بباب  ٌَمٌن الداخل ردهة ُمَإمَّ كونه من جراء عٌار ناري وعلى 

 ؼرؾ إقامة ثبلثة 6 متر تقرٌباًال بها عدد 10×1خشبً مساحتها 

ة  ة أِسرَّ َسار الداخل كل ُؼْرفة بها ِعدَّ ٌَ ٌَمٌن الداخل وثبلثة على  على 

َسار الداخل 5×3وبمساحة  ٌَ  متر تقرٌباًال وتنتهً الردهة لدرج وعلى 

نة بباب خشبً بها  ٌَمٌن 6ٌوجد ردهة ُمَإمَّ  ؼرؾ ثبلثة على ال

َسار كل ُؼْرفة بمساحة  ٌَ  متر تقرٌباًال 5×3للداخل وثبلثة على ال

 متر تقرٌباًال وتنتهً بمصعدٌن كهربابٌٌن 10×1والردهة بمساحة 

ٌَّة واألسرة ومراقب  والطابِق به  آثار تلوثات دماء على األرض

ٌَّن أن الطابِق الساِدس بالُمستشفى ِعبارة عن ، بالكامٌرات  كما َتَب

طابِق به ؼرؾ إقامة المرضً وفً مواجهة الصاعد على سلم 

ٌَمٌن  َنة الجهة الواقعة على  ٌَ النٌابة مصعدٌن كهربابٌٌن وبُمعا

ٌَّن ُوجود بهو بمساحة   متر تقرٌباًال وفً مواجهة 8 × 6الصاعد َتَب

ٌَمٌن الداخل ردهة بمساحة  ٌَّة وعلى   متر 10×1الداخل نافذة ُزجاج
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ٌَمٌن الداخل  نة بباب خشبً به عدد من الؽرؾ من على  تقرٌباًال ُمَإمَّ

َسار الداخل كل ُؼْرفة بمساحة  ٌَ متر تقرٌباًال بها عدد 5×3وثبلثة على 

َسار الداخل للطابِق توجد  ٌَ من األسرة وتنتهً الردهة بدرج وعلى 

نة بباب خشبً بها عدد من 10×1ردهة بمساحة   متر تقرٌباًال ُمَإمَّ

َسار وبالنسبة للداخل كل  ٌَ ٌَمٌن وثبلثة على ال الؽرؾ ثبلثة على ال

متر تقرٌباًال بها مجموعة من األسرة وتنتهً 5×3ُؼْرفة بمساحة 

الردهة بمصعدٌن كهربابٌٌن والطابِق بالكاِمل به تلوثات ٌشتبه 

ٌَّن أن الطابِق السابِع ، كونها دماء على األرضؤنَّه واألسرة  كما َتَب

بالُمستشفى ِعبارة عن مبنى إداري للمستشفى وفً مواجهة الصاعد 

ٌَمٌن الصاعد توجد ردهة  على الدرج مصعدٌن كهربابٌٌن وعلى 

متر تقرٌباًال وبها عدد من الؽرؾ منها ُؼْرفة مدٌر 30×2بمساحة 

ٌَمٌن الداخل للردهة  وَتبلَحظ  المستشفى وُؼْرفة اجتماعات على 

ُوجود َتَهشُّم بُزجاج ببابها الخشبً كما َتبلَحظ ُوجود إتبلؾ لكامٌرا 

متر تقرٌباًال بها منضدة 8×4المراقبة أعلى الُؽْرفة والُؽْرفة بمساحة 

  .اجتماعات ومقاعد والطابِق مراقب بالكامٌرات

ة  (جـ  )  ٌَّ  .مبنى لجنة الزكاة الُمْلَحق بمسِجد رابعة الَعَدِو

َنة البلزمة على َمبنى  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

لجنة الزكاة بالمسجد أنَّه ٌتكون من عدة مبانً َتَقع إحداها أسفل 

َسار قاعة المناسبات رقم  ٌَّن ُوجود طرقة طوٌلة 2ٌَ ة َتَب ٌَّ  وبالدلوؾ إل
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ٌَّة مؽلقة وٌوجد آثار حرٌق بجدران  على جوانبها عدة مكاتب إدار

ة إلى ُؼْرفة  ٌَّ َسار طرقة أخرى مإد ٌَ تِلك الطرقة وبنهاٌتها على ال

ٌَّة وبها ثبلجة  ٌوجد بعثرة بمحتوٌاتها من أوراق وأدوات كتاب

بداخلها بعض أكٌاس الدم وباالنتقال إلى أحد ُمْلَحقات ذلك المبنى 

وهو مكتب تلقً أموال الزكاة والصدقات ومخَتلَؾ التبرعات كما هو 

ٌَّة كبٌرة من الخوذ  ٌَّن أن أمامه كم ة َتَب ٌَّ ن على الفتته الخارج ُمَدوَّ

ة للرأس وأقنعة ؼاز ملقاة أرضاًال وتم العثور جانبها أرضاًال على  ٌَّ الواق

وكذا عدد فارغ طلقة خرطوش تم التحفظ علٌها ،  شومة 1عدد 

ات بعدد خمسة سٌارات أمام ذلك المكتب أفاد بعض  ٌَّ ٌَّن ُوجود َتلَفِ وَتَب

ها تخص المعتصمٌن فً ذلك  شهود أعٌان ومسبولً المسجد أنَّ

َسار المسجد وبالصعود للطابِق ، المكان  ٌَ وبالدلوؾ للمبنى المجاور 

الثانً فوق األرضً للمبنى الواقع به لجنة الزكاة تم التقاُبل مع 

احمد محمد العوض وقرر أن ذلك الطابِق مخصص لمركز / المدعو 

ٌَّة لسوق العمل وٌسمى مركز زٌدنً وقرر أنَّه  ة المواد الشخص ٌَّ تنم

ٌَّن ُوجود  مدٌر التشؽٌل لذلك المركز وبالدلوؾ من بوابة المركز َتَب

مٌناًال فً نهاٌته واقع بجوانبه عدة  ٌَ ممر فً مواجهة الداخل ٌنحرؾ 

ٌَّن  ٌَمٌن الداخل َتَب حجرات وبالدلوؾ إلى الحجرة األولى الواقعة على 

بعثرة محتوٌاتها من مبلبس وأدوات وُوجود بعض المعدات 

ٌَّن ُوجود  المشابهة لمعدات التصوٌر وبالخروج من تِلك الُؽْرفة َتَب
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َسار الداخل ، وذلك  ٌَ َتلَؾ بالحابط الخشبً للحجرة الواقعة على 

ٌَّن ُوجود  الَتلَؾ ٌقع بجوار باب تِلك الحجرة وبالدلوؾ بداخلها َتَب

ٌَّن ُوجود  عدة ثقوب وَتلَؾ بُزجاج تِلك الُؽْرفة المطلة على ساحة وَتَب

عدة ثقوب بالجدار المواجه للُزجاج المكسور مقابلة للثقوب الواردة 

ٌَّة وبالخروج  بُزجاج الُؽْرفة ٌشتبه فً كونها نتٌجة إطبلق أعٌرة نار

ٌَّن ُوجود ُؼْرفة واقعة فً مواجهة المدخل  من تِلك الُؽْرفة َتَب

ٌَّن ُوجود َتلَؾ فً ُزجاج  ها مؽلقة وَتَب ٌَّن أنَّ الربٌسً لذلك المركز وَتَب

ٌَّن ُوجود ثبلث ثقوب فً  نافذة تِلك الُؽْرفة المطلة علً الممر وَتَب

حابط تِلك الُؽْرفة أسفل النافذة المطلة على الممر الداخلً لذلك 

ٌَّن  ة الممر من الجهة الٌمنى َتَب ٌَّ المركز وبالدلوؾ إلى ُؼْرفة فً نها

ُوجود ثقوب بُزجاج تِلك الُؽْرفة المطلة على ساحة مسجد رابعة 

ة ٌقابلها ثقوب بجدار الُؽْرفة ٌشتبة فً كونها نتٌجة إطبلق  ٌَّ الَعَدِو

ٌَّن بعثرة فً محتوٌاته  ٌَّة وَتَب وبإجراء الُمعاٌنة البلِزمة ، أعٌرة نار

على جزء من شاِرع الطٌران الذي ٌحده من إحدى جوانبه مسجد 

ات الُمَسلَّحة  ة للقُوَّ ٌَّ ٌَّة والجانب اآلخر هٌبة الشبون المال رابعة الَعَدِو

ٌَّن إْحتِراق كاِمل باألشجار بالجزٌرة الوسطى وكذا  وباالنتقال َتَب

إْحتِراق إحدى السٌارات المتواجدة فً ذلك المكان وعدم ُوجود 

ة  معالم لها تدل على مالكها وكذا إْحتِراق كشك تابع لئلدارة العامَّ
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ة  ٌَّ للمرور وآثار إْحتِراق بالسور الخاص بمبنى هٌبة الشبون المال

ة ببنك مصر  ات بالواجهة الخاصَّ ٌَّ ات الُمَسلَّحة وَتلَفِ . للقُوَّ

ة الُمحٌطة والقرٌبة من مسِجد رابعة  (رابعاًال  ) ٌَّ بعض األبن

ٌَّة  :- الَعَدِو

ة للمرور  (أ  ) . مبنى اإلدارة العامَّ

َنة البلزمة على َمبنى  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ه ِعبارة عن مبنى ُمْلَحقق به ساحة انتظار  ة للمرور أنَّ اإلدارة العامَّ

َنة  ٌَ سٌارات محاطة بسور من الحدٌد المفرغ ٌظهر ما وراءه وبُمعا

ٌَّن  ٌَّن أن  آثار حرٌق علً البوابة وَتَب بوابة السور من الخارج َتَب

ات بُزجاج ُؼْرفة األمن الُمْلَحق بالبوابة وبالدلوؾ خبلل  ٌَّ ُوجود َتلَفِ

ة " مصطفى ندى / البوابة تقابلنا مع النقٌب  الضابط باإلدارة العامَّ

لمرور القاهرة الذي رافقنا إلى ساحة إنتظار السٌارات الُمْلَحق 

ٌَمٌن الداخل ُمْحَتِرقة بالكاِمل ؼٌر  ارة على  ٌَّ ٌَّن ُوجود س بالمبنى وَتَب

ارة نصؾ نقل تحمل رقم ُشرطة  ٌَّ واضحة المعالم كما َتبلَحظ ُوجود س

ارة نصؾ نقل 12/5526ب  ٌَّ ٌَّن ُوجود س  ُمْحَتِرقة بالكاِمل كما َتَب

ة ُمْحَتِرقة مقدمتها بالكاِمل افادنا السٌد الضابط  ٌَّ بدون لوحات معدن

ن  ٌْ ٌَّن ُوجود سٌارَت ة للمرور كما َتَب المرافق بتباعٌتها لئلدارة العامَّ

م بعض أجزاء من  " 365ق ؾ ى  ، 1473ع ص "رقمً  ُمَهشَّ
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ٌَّن ُوجود ُؼْرفة ومسجد ُمْلَحقٌن للمبنى الربٌسً على  ُزجاجها كما َتَب

ٌَّن ُوجود آثار إْحتِراق ببعض  ة َتَب ٌَّ َسار الداخل من البوابة الربٌس ٌَ

ها مخصصة كعنبر للجنود  محتوٌات الُؽْرفة أفادنا الضابط المرافق أنَّ

وآثار حرٌق بواجهة المسجد والمطلة على طرٌق النصر وبالتوجه 

للمبنى الربٌسً َتبلَحظ ُوجود بعض الُزجاجات الفارؼة الملقاة على 

ٌَّة وٌنبعث منها  َسار الداخل من المبنى مثبت بفوهتها قطع قماش ٌَ

رابحة مادة البنزٌن كما عثرنا بجوارها على عدد واحد فارغ طلق 

خرطوش وأفاد الضابط المرافق بؤنَّه قد تم إزالة العدٌد من الفوارغ 

ات الُمَسلَّحة حال قٌامها  ٌَّة بمعرفة القُوَّ المشابهة وأخرى لطلقات نار

بتنظٌؾ الساحة من المخلفات هذا وقد َتبلَحظ َتَهشُّم إحدى الضلؾ 

ة للباب الربٌسً للمبنى وبالدلوؾ داخل المبنى عبر البوابة  ٌَّ الُزجاج

ة للمبنى كما َتبلَحظ ُوجود  ٌَّ ٌَّن َتَهشُّم البلفتة الداخل سالفة البٌان َتَب

ٌَّن أنه  َسار مواجهة الداخل وبالصعود للطابِق األول َتَب ٌَ درج على 

ٌَّة  ٌَّن ُوجود  آثار إْحتِراق بؤرض خاص بمعهد تدرٌب المرور وَتَب

ٌَّن تزاٌد آثار اإلْحتِراق  َساراًال َتَب ٌَ وسقؾ وجدران المبنى وبالدلوؾ 

ٌَّن  وصوال إلى إحدى الؽرؾ المطلة على ساحة االنتظار وَتَب

إْحتِراقها بالكاِمل واختفاء كاِمل معالمها وبالصعود إلى الطابِق الثانً 

ات وُؼَرؾ  ٌَّن ُوجود  آثار إْحتِراق معظم جدران وسقؾ َمَمرَّ َتَب

. المبنى 
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 .مدرسة عبد العزٌز جاوٌش  (ب  )

َنة البلزمة على مدرسة  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ها َتَقع فً اتجاه الؽرب من مسجد رابعة  عبد العزٌز جاوٌش أنَّ

ٌَّن أن كبلًال من  ٌَّة خلؾ العمارات المقامة على طرٌق النصر وَتَب الَعَدِو

ٌَّة / مدرستً  ة الفندق ٌَّ عبد العزٌز جاوٌش ومدٌنة نصر الثانو

ٌشتركان معاًال فً سور واحد ٌفصل بٌنهما ، وكبلهما ٌفتح بابها 

الربٌسً على شاِرع واحد ٌتفرع منه شاِرع ٌإدي إلى شاِرع 

ن من  ٌْ ن وٌحٌط بالمدرسَت ٌْ الطٌران فً مواجهة باب المدرسَت

ٌَّة مساكن وعقارات ٌقٌم بها مواطنٌن  ٌَّة والجنوب ن الشرق ٌْ الناحٌَت

وأسفلها ٌوجد منطقة لوضع السٌارات وحدٌقة صؽٌرة الحجم كما 

ٌَّة حدٌقة كبٌرة الحجم ومسجد  ة الؽرب ٌَّ ن من الناح ٌْ ٌحد المدرسَت

ٌَّة مساكن وعقارات مؤهولة بالسكان  ة الشمال ٌَّ . وٌحدهما من الناح

 :وصؾ خاص لمدرسة عبد العزٌز جاوٌش : ثانٌا 

 دـبـة عـدرسـراء الُمعاٌنة لمـ إج خـبلل  من للنٌابة العامة كما َثُبت

ة الُشرطة وعدد من خبراء  العزٌز جاوٌش رفقة السادة األساتذة وقُوَّ

ٌَّن أن المدرسة  التصوٌر الجنابً واألسلحة والذخابر والحرابق َتَب

َنة السور من الخارج من ، ُمحاطة من جمٌع الجهات بسور  ٌَ وبُمعا

ٌَّن به ُوجود مواسٌر خضراء ألون معدة لتوصٌل  ة َتَب ٌَّ ة الجنوب ٌَّ الناح
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المٌاه من خبلل َتلَؾ جزء من السور ومد المواسٌر من داخل 

ٌَّة كل  المدرسة إلى خارجها ومقسمة إلى عدة أقسام ٌخرج من نها

ها  منها صنبور مٌاه مكتوب على السور أعبلها بخط اسود كبٌر أنَّ

ها تخرج مٌاه وقرر احد  ٌَّن أنَّ ؼٌر صالحة للشرب وبفتح الصنابٌر َتَب

ها مٌاه كان ٌستخدمها المتجمهرٌن فً أؼراض  القوة المرافقة أنَّ

ٌَّن ُوجود  آثار فضبلت لحٌوانات  االستحمام أو سقً الحٌوانات وَتَب

بالقرب من هذه الصنابٌر ولم نجد ثمة  آثار أخرى على السور من 

َنة  ٌَ . الخارج تفٌد الُمعا

ٌَّن ُوجود عدد كبٌر من  وبالتوجه إلى مدخل المدرسة الربٌسً َتَب

ات الُمَسلَّحة وتم التقاُبل مع الرابد  " رامً شعبان السٌد / رجال القُوَّ

ات الُمَسلَّحة  نة من أربعة مبانً " من القُوَّ ٌَّن أن المدرسة ُمَكوَّ وَتَب

ن  ٌْ فً االتجاهات األربعة ٌتوسطهم ساحة كبٌرة الحجم وٌوجد حدٌقَت

َسار الداخل من باب المدرسة  ٌَ ٌَمٌن و ن الحجم على  ٌْ . صؽٌرَت

- :المبنى الجنوبً القبلً للمدرسة 

َنة على المبنى الجنوبً  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ن  من دورٌن فوق  ه ِعبارة عن مبنى ُمَكوَّ القبلً للمدرسة أنَّ

ٌَّن ان جمٌع الحجرات والفصول مفتوحة  َنتهم َتَب ٌَ األرضً بُمعا

ٌَّة وأوراق خاصة بالمدرسة  وجمٌع محتوٌاتها من كتب دراس

متناثرة وملقاة فً أرجاء المكان وتحتوي على آثار تدل على إقامة 
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أشخاص بها من بقاٌا طعام ووسابل نوم ومبلبس متناثرة فً أرجاء 

ٌَّن أن هناك عدد من  الفصول والؽرؾ وبالصعود إلى السطح َتَب

مناضد الطبلب تم تجمٌعها فوق بعضها وتؽطٌتها بخٌش بنً لون 

فً ركن السطح المطل على الشاِرع المإدي إلى شاِرع الطٌران 

ات  ألستخدامه كمكان لرد أي محاولة لدخول المدرسة من قبل قُوَّ

وتؽطٌته بالخٌش البنً حتى ٌصعب كشفه أو " دوشمة " الُشرطة 

رصد من ٌجلس اسفله سواء نهاراًال أو لٌبلًال ولم نعثر بداخل المبنى 

َنة  ٌَ  .على  آثار أخرى قد تفٌد الُمعا

ن  ٌْ :- ساحة المدرسة والحدٌقَت

َنة على ساحة  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

المدرسة أن فً نهاٌتها ٌوجد مسجد المدرسة والذي ٌقع فً الركن 

ٌَّن قٌام المتجمهرٌن بإنشاء وبناء دورات  الجنوبً الؽربً منها وَتَب

مٌاه وأماكن لبلؼتسال بطول السور بعدد كبٌر مستخدمٌن الطوب 

األحمر واألسمنت والعدٌد من المواسٌر الخضراء والبٌضاء المعدة 

لتوصٌل المٌاه وكذا وجدنا عدد كبٌر من شكابر األسمنت المؽلقة 

ٌَّن ُوجود مظبلت من األقمشة موضوعة  ن َتَب ٌْ وبالعودة إلى الحدٌقَت

ٌَّن ُوجود  آثار  ة المتجمهرٌن من الشمس وَتَب ٌَّ فوق األشجار لحما

حرٌق فً الحدٌقة الٌسرى كما تمكنا من ضبط عدد كبٌر من بطاقات 

ن على  ة ُمَدوَّ ٌَّ ة الرقم القومً وبطاقات تحقٌق شخص ٌَّ تحقٌق الشخص
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ٌَّة والعدالة وعدد كبٌر من المنشورات التً  خلفها جملة حزب الحر

ٌَّة ومقاومة اإلنقبلب  مضمونها الدعوة إلى التجمهر وتؤٌٌد الشرع

ن به عدد كبٌر من األسماء  العسكري كما عثرنا على دفتر ُمَدوَّ

ٌَّة فً حالة الوفاة كما  ٌَّة ووص ن به مبالػ مال وأرقام الهواتؾ وُمَدوَّ

ٌَّة والخرطوش وفوارغ  عثرنا على عدد من فوارغ الطلقات النار

ٌَّة ؼلٌظة كبٌرة الحجم ودرع حدٌدي  لقنابل ؼاز وثبلثة عصً خشب

ن علٌها ال لئلنقبلب وصورة الربٌس " بوسترات"كبٌر الحجم و ُمَدوَّ

ن علٌها من الخلؾ أسماء أشخاص / السابق  محمد مرسً وُمَدوَّ

الذي " البلً"كما عثرنا على عدد من ، وأرقام هواتؾ محمولة 

ة  بالتحفظ على  ٌستخدم فً اإلطبلق من النبلة وقامت النٌابة العامَّ

جمٌع هذه المضبوطات وأمرنا القوة المرافقة من الُشرطة بإٌداعهم 

ارة الُشرطة ٌَّ  .س

 :-المبنى الؽربً للمدرسة 

َنة على المبنى الؽربً  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ه ِعبارة عن مبنى ٌتكون من ثبلث طوابق فوق األرضً  للمدرسة أنَّ

ٌَّن أن جمٌع الحجرات والفصول مفتوحة ومحتوٌاتها  َنتهم َتَب ٌَ وبُمعا

ملقاة ومتناثرة فً أرجاء الؽرؾ والفصول وتحتوي على  آثار تدل 

على إقامة أشخاص بها من بقاٌا طعام ووسابل نوم ومبلبس ملقاة 

ٌَّة له توجد علٌه من  ة الجنوب ٌَّ فً أماكن متعددة وأن المبنى من الناح
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ها ُؼْرفة  ٌَّن أنَّ الخارج فقط  آثار حرٌق امتدت  آثاره إلى الداخل وَتَب

ها َتَقع  ٌَّن أنَّ ات نتٌجة الحرٌق َتَب ٌَّ مدٌرة المدرسة دون حدوث َتلَفِ

َسار  ٌَ مباشرة فوق مكان الحرٌق الذي وجدناه بالحدٌقة التً على 

ٌَّة  ها مجرد آثار كربون الداخل من المدرسة وقرر  خبٌر الحرابق أنَّ

للحرٌق الذي وقع بحدٌقة المدرسة ولكن لم ٌحدث إشتعال للنٌران 

َسار السابر فً طرقة  ٌَ َنة الُؽْرفة األولى على  ٌَ ه بُمعا بالُؽْرفة كما أنَّ

ة  ٌَّ ٌَّن ُوجود  آثار إطبلق أعٌرة نار المبنى فً الطابِق الثانً منه َتَب

ها تمت من الخارج وتم  بعدد كبٌر قرر خبٌر األسلحة والذخابر أنَّ

ٌُعَثر علٌه مستقر منها بالحابط وفحصه  ، تكلٌفه بإستخراج ما قد 

ٌَّة كبٌرة من أجولة األرز وأكٌاس المكرونة بمنطقة  كما ُعثِر على كم

 .الفناء الَخْلفً لهذا المبنى 

 -:المبنى الشمالً والمبنى الشرقً للمدرسة 

َنة على المبنى الشمالً  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

نان من طابِقٌن فوق  والمبنى الشرقً للمدرسة أن كبل المبنٌان ُمَكوَّ

ٌَّن أن جمٌع الحجرات والفصول مفتوحة  َنتهما َتَب ٌَ األرضً وبُمعا

وجمٌع محتوٌاتهم من كتب وأوراق ملقاة فً جمٌع أرجابهم 

وتحتوي على آثار تدل على إقامة أشخاص بها من بقاٌا طعام 

ة للُمعاٌنة قرر ، ووسابل نوم ومبلبس  وحال إجراء النٌابة العامَّ

ات الُمَسلَّحة قد َعُثرت على عدد كبٌر / الرابد  رامً شعبان بؤن القُوَّ
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من المضبوطات قاموا بإعداد كشؾ بها وقاموا بوضعها داخل حقٌبة 

وتم ُمعاٌنة واستبلم هذه المضبوطات بمعرفة ، سفر كبٌرة الحجم 

َنة  ٌَ ة منه بناء على ذلك الكشؾ وتم إرفاق الكشؾ بُمعا النٌابة العامَّ

ارة الُشرطة رفقة  ٌَّ النٌابة وتم إٌداع جمٌع المضبوطات داخل س

ة   .المضبوطات التً ُعثِر علٌها بمعرفة النٌابة العامَّ

ة  (جـ  ) ٌَّ ة الفُنُدق ٌَّ  .مدرسة مدٌنة نصر الثانو

ةــدٌنة نصــة مـدرســاص لمــؾ خــوص: ثالثاًال  ٌَّ ة الفندق ٌَّ  ر الثانو

َنة على مدرس للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  ة مدٌنة ـ من ِخبلل إجرابها الُمعا

ٌَّة أن المدرسة ُمحاطة من جمٌع الِجهات بسور  ة الفندق ٌَّ نصر الثانو

ٌُِطل على الشاِرع الُمإدي إلى شاِرع  " 2" ولها عدد  باب إحدهما 

الطٌران وٌفتح على مبنى المدرسة الربٌسً مباشرة واألخر ٌطل 

َنة السور  ٌَ على الشاِرع الَخْلفً وٌفتح على ساحة المدرسة وبُمعا

ٌَّن ُوجود  آثار حرٌق محدود فً  ة َتَب ٌَّ ة الشمال ٌَّ من الخارج من الناح

ة التً كانت  ٌَّ أجزاء متعددة من السور وعدد كبٌر من العروق الخشب

ٌَّن  تستخدم كحوامل لمظبلت للمعتصمٌن خارج السور ُمْحَتِرقة كما َتَب

أن كبل بابً المدرسة مخلوعان وتم َتلَؾ المفاصل التً تربط البابان 

ن وأن  ٌْ بالسور وهدم جزء من السور المبلصق للبابان من الناحٌَت

كبل البابان ملقٌان على األرض بالقرب من فتحة تواجدهم بالسور 

َنة  ٌَ ولم نجد ثمة  آثار أخرى على السور من الخارج تفٌد الُمعا
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ة الباب المطل على الشاِرع المإدي  ٌَّ وبالدخول إلى المدرسة من ناح

إلى شاِرع الطٌران والذي ٌفتح على مبنى المدرسة الربٌسً تقابلنا 

نة  ها ُمَكوَّ ٌَّن أنَّ ات الجٌش ودلفنا إلى داخل المدرسة َتَب مع عدد من قُوَّ

من مبنٌان ربٌسٌان مبنى شمالً ومبنى جنوبً ٌفصل بٌنهما ساحة 

َسار الداخل من هذا الباب ومصلى  ٌَ ٌَمٌن و المدرسة وحدٌقة على 

  .صؽٌر بداخل الحدٌقة الٌسرى

:- المبنى الجنوبً القبلً للمدرسة 

َنة على المبنى الجنوبً  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ن  من ثبلث طوابِق فوق  ه ِعبارة عن مبنى ُمَكوَّ القبلً للمدرسة أنَّ

ٌَّن أن بعض من الفصول مفتوحة وجمٌع  َنتهم َتَب ٌَ األرضً بُمعا

ٌَّة وأوراق خاصة بالدراسة متناثرة وملقاة  محتوٌاتها من كتب دراس

فً أرجاء المكان وتحتوي على  آثار تدل على إقامة أشخاص بها 

من بقاٌا طعام ووسابل نوم ومبلبس متناثرة فً أرجاء الفصول 

ٌَّة تمتلا  ات كبٌرة  جداًال من علب كرتون ٌَّ والؽرؾ كما عثرنا على كم

ة لعٌد الفطر المبارك من كحك وبسكوٌت وخبلفه  . بحلوى ُمَعدَّ

ن  ٌْ  :-ساحة المدرسة والحدٌقَت

ٌَنـها المُ ـرائـالل إجـن خِ ــ م للنٌابـة العامـة َثُبت  ةـاحــى ســة علـَ عا

 المدرسة أن فً نهاٌتها ٌوجد باب المدرسة المكسور وملقى أرضاًال 
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وبالمرور بالساحة وتحدٌداًال خلؾ المبنى الجنوبً القبلً  تبلحظ 

ُوجود شًء ٌظهر أسفل شجرة كبٌرة الحجم ال ٌظهر ما خلفها 

ٌَّن أنَّهم عدد اثنان صندوق لُزجاجات المٌاه  وبرفع األؼصان َتَب

ٌَّة  ٌَّة بداخل كل صندوق أربعة وعشرون ُزجاجة بإجمالً ثمان الؽاز

ٌَّة وعلى كل ُزجاجة من األعلى قطعة من  وأربعون ُزجاجة مٌاه ؼاز

القماش وتمتلا بسابل ذو رابحة نفاذه تشبه البنزٌن وقامت النٌابة 

ارة  ٌَّ ة بالتحفظ على جمٌع هذه المضبوطات وتم إٌداعهم س العامَّ

. الُشرطة 

َنة المبنى الشمالً البحري للمدرسة ٌَ   :-بُمعا

َنة على المبنى الشمالً  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ه ِعبارة عن مبنى ٌتكون من ثبلث طوابق فوق  البحري للمدرسة أنَّ

ٌَّن أن بعض من الفصول مفتوحة وجٌمع  َنتهم َتَب ٌَ األرضً وبُمعا

ٌَّة وأوراق خاصة بالدراسة متناثرة وملقاة  محتوٌاتها من كتب دراس

فً أرجاء المكان وتحتوي على  آثار تدل على إقامة أشخاص بها 

من بقاٌا طعام ووسابل نوم ومبلبس متناثرة فً أرجاء الفصول 

ات ، والؽرؾ  ة ِرجال القُوَّ م للنٌابة العامَّ وحال إجراء الُمعاٌنة َقدَّ

الُمَسلَّحة كرتونه كبٌرة الحجم بداخلها عدد إثنان وثبلثون واقً 

ة " خوذة " للرأس  تم ضبطهم بمعرفتهم وَتَسلَّمتهم النٌابة العامَّ
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ارة  ٌَّ ة المرافِقة بإٌداع جمٌع المضبوطات داخل س وأمرت القُوَّ

. الُشرطة 

ن والحدابق  ٌْ  :-المنطقة المحٌطة بالمدرسَت

َنة على الشوارع  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

المحٌطة بالمدرستان مروراًال ذهاباًال وأٌاباًال بالشاِرع المار أمام 

ن واإللتفاؾ حول المدرستان والحدابق  ٌْ ن المذكورَت ٌْ المدرسَت

المحٌطة بها واألماكن المعدة إلنتظار السٌارات المملوكة للمواطنٌن 

ة المحٌطة بالمدرستان إْحتِراق وتدمٌر  ٌَّ قاطنً العقارات السكن

ارة مبلكً خاصة بالمواطنٌن قاطنً  ٌَّ وإتبلؾ ما ٌزٌد عن خمسون س

م كاِمل لعدد كبٌر منهم  ة المحٌطة بالمدرستان وَتَفحُّ ٌَّ العقارات السكن

ٌَّة على جانب إحدى  وإتبلؾ كاِمل لعدد أخر وآثار إلطبلق أعٌرة نار

ارة الذي ٌوجد علٌه  آثار إطبلق  ٌَّ ٌَّن أن جانب الس السٌارات وَتَب

ٌَّة هو الجانب المواجه لمدرسة عبد العزٌز جاوٌش سالفة  أعٌرة نار

ٌَّن وجود آثار حرٌق بجمٌع الشوارع حول ، الذكر  وكما َتَب

ن والمحال ، المدرستان  ٌْ وحرٌق لكاِمل الحدٌقة المواجهة للمدرسَت

ة المقابلة لهما وإتبلفهم بالكاِمل  ٌَّ ٌَّن أن الشاِرع المطل ، التجار كما َتَب

علٌه باب كلتا المدرستان والذي ٌتفرع منه الشاِرع المإدي إلى 

ن بعدد كبٌر جداًال من أكٌاس الرمال  ٌْ شاِرع الطٌران مؽلق من الناحٌَت

ٌَّن  والطوب الذي تم خلعه من األرصفة إلستخدامها كسواتر كما َتَب
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أن السواتر المقامة بواسطة أكٌاس الرمال والطوب مقسمة إلى 

ٌَّة ٌفصل بٌن كل صؾ مساحة تكفً لوقوؾ عدد  صفٌن فً كل ناح

من األشخاص والساتر له فتحة من الداخل بحٌث ٌمكن الدلوؾ إلى 

المساحة التً ٌقؾ فٌها األشخاص من الداخل فقط ولٌس من 

َنة البلزمة ، الخارج  ٌَ ة من ِخبلل إجرابها الُمعا كما َثُبت للنٌابة العامَّ

ٌَّة ومكان  على جمٌع الشوارع المحٌطة بالمدرستان والحدٌقة الَخْلف

إنتظار السٌارات والحدٌقة الصؽٌرة الُمْحَتِرقة الُعثور على عدد كبٌر 

ٌَّة والخرطوش وقنابل الؽاز وكذا عدد كبٌر  من فواِرغ الطلقات النار

من الُحشار الببلستٌكً الداخلً للطلقات الخرطوش وعدد ثبلثة 

ٌَّة متوسطة الحجم تفوح منها رابحة  أجسام سوداء اللْون مطاط

ٌَّة قمنا بالتحفظ علٌهم  الؽاز المسٌل للدموع وبطاقات تحقٌق شخص

ارة الُشرطة وكذا حضر  ٌَّ وأمرنا القوة المرافقة بوضعهم داخل س

رٌن من إتبلؾ سٌارتهم ومحالهم  إلٌنا جمع كبٌر من األهالً المتضرِّ

ة  ٌَّ ل مدٌنة ، التجار ه إلى قسم ُشرطة أوَّ وتم إبداء الُنصح لهم بالَتَوجُّ

 .نصر لعمل ببلؼات بشؤن هذه الوقابِع 

 .برج البِنداري  (د  ) 

َنة على َمبنى ُبرج  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

البِنداري أنَّه ٌُطل على شاِرعً سٌباوي المصري والطٌران أمام 

ة الطبً وفرع شركة فودافون وٌحده من الجانب  ٌَّ مركز رابعة الَعَدِو
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ٌَّة شاِرع سٌباوي المصري العقار رقم  َمن له من ناح ٌْ ٌَّن أن 3األ  وَتَب

ن  من إحدى عشر  َنة هو عقار تحت اإلنشاء ُمَكوَّ ٌَ العقار محل الُمعا

ٌَّن ُوجود بعض األخشاب معلقة على كاِمل  طابِقا فوق األرضً وَتَب

ٌَّة من الطابِق األرضً حتى األخٌر وبالدلوؾ للطابِق  واجهته الخارج

ٌَّن ُوجود مبلمح ومشاهد لمعٌشة سابقة حٌث َتبلَحظ  األرضً َتَب

ٌَّة  ٌَّة والمؤكوالت ومراتب وأدو ُوجود عدد كبٌر من المبلبس واألحذ

ٌَّة ملقاة على األرض وكذا تم العثور على عدد ثبلثة  وأدوات طب

ٌَّة وفارغ طلقة خرطوش تم التحفظ علٌهم تمهٌداًال  فوارغ لطلقات آل

َنة العقار بؤكمله من  ٌَ إلرسالهم للمعمل الجنابً حٌث كلفناهم بُمعا

َنة وأمرنا  ٌَ الداخل وطوابقه المتعددة وفحص ما تسفر عنه الُمعا

ة بتعٌٌن الحراسة البلزمة علٌه لحٌن صدور قرار  ٌَّ الخدمات األمن

ه  . أخر بشؤنَّ

ٌَّة رقم  (هـ  )  شاِرع 16 بالعقار رقم 610الِوحدة الَسَكنِ

. الطٌران 

ة  للنٌابة العامة َثُبت ٌَّ َنة على الِوحدة الَسَكنِ ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ها َتَقع بالطابِق السادس 16 بالعقار رقم 610رقم   شاِرع الطٌران أنَّ

َسار الصاعد من سلم العقار حٌث تقابلنا مع األستاذ  ٌَ جمال / على 

/ وقرر أن مالك الوحدة ٌدعى " ربٌس اتحاد مبلك العقار " عوؾ 
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خالد عبد الرحمن محمد قد أحضر بداخلها مجموعة من أعضاء 

جماعة اإلخوان المسلمٌن خبلل اآلونة السابقة حٌث قاموا بالفرار 

ٌَّن عدم ؼلق بابها  عقب فض التجمهر وتواجد أجهزة بث بها وَتَب

نة من عدة حجرات وبالدلوؾ إلحدى  ها ُمَكوَّ ٌَّن أنَّ وبالدلوؾ إلٌها َتَب

ٌَّن ُوجود حامل كامٌرا علٌه كامٌرا  ة َتَب ٌَّ حجرات المعٌشة الداخل

تصوٌر مثبتة خلؾ نافذتها المفتوحة والمطلة على مسجد رابعة 

ٌَّن ُوجود عدد أربعة أجهزة الب توب متعددة األنواع  ٌَّة وَتَب الَعَدِو

وعدد من كامٌرات الفٌدٌو والبرٌجكتور وشاشات العرض وبعض 

ٌَّن أٌضاًال ُوجود حقٌبة سوداء اللْون تحوي p cالكتٌبات وجهاز   وَتَب

ة بالمدعو  ة الخاصَّ ٌَّ خالد / جهاز الب توب وبعض الشهادات التدرٌب

ة به قمنا بالتحفظ علٌها  عبد الرحمن محمد وبعض األوراق الخاصَّ

ة  بؽلق العٌن وتعٌٌن الحراسة البلزمة علٌها  وقامت النٌابة العامَّ

لحٌن حضور خبراء المعمل الجنابً واستبلم المضبوطات لفحصها 

َنة  ٌَ ة لتِلك الُمعا ٌَّ ة  بالتقاط صور فوتوؼراف وقامت النٌابة العامَّ

. وجاري إعداد محضر عثور على المضبوطات وتحرٌزها 

. محطة وقود موبٌل بشاِرع الطٌران  (و )

َنة على محطة وقود  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

موبٌل الكابِنة بشاِرع الطٌران أنها ذات َمْدَخل لُدخول السٌارات 

وأخر لخروجها ٌفصل بٌنهما رصٌؾ مثبت به احد األعمدة علٌه 
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ٌَّة وبالدخول من المدخل  ن علٌها موبٌل باللؽة االنجلٌز الفتة ُمَدوَّ

ٌَّن ُوجود عدد ثبلثة ماكٌنات  المقارب للداخل من طرٌق النصر َتَب

لضخ البنزٌن للسٌارات تالفة إلْحتِراقهما معلقة على األولى من جهة 

ٌَمٌن صورة للربٌس السابق  محمد مرسً ٌعلو هذه الماكٌنات / ال

سقؾ ذات طبٌعة تقرب إلى الببلستٌك سقط معظمه وٌظهر به  آثار 

ة بعمل المحطة  حرٌق وبُمْنَتَصؾ المحطة عدد من األجهزة الخاصَّ

ٌَّة – مكنسة – ماكٌنة ؼسٌل للسٌارات " ُمْحَتِرقة وهً  حامل ألوع

وبالمواجهة حرٌق كاِمل بالؽرؾ المتواجدة " زٌوت السٌارات 

" ربٌس المحطة " رجب العشري / وأثناء ذلك تقابلنا مع السٌد 

ها مكتب لصاحب المحطة وُؼْرفة لبٌع قطع ؼٌار السٌارات     قرر أنَّ

ُمْحَتِرقان بكاِمل محتوٌاتهما وسقؾ ُؼْرفة صاحب المحطة ٌبدو 

ٌَمٌن تِلك الؽرؾ وجد سلم خلفها  ه أٌل للسقوط وبالتوجه إلى  وكؤنَّ

بجواره ُؼْرفة تحكم فً كهرباء المحطة بالكاِمل ُمْحَتِرق وبالصعود 

ٌَّن آثار  ألعلى السلم وجد سطح أعلى الؽرؾ بُمْنَتَصفه ُؼْرفة لم نَتَب

حرٌق وبالنظر لسور ذلك السطح المطل على مقدمه المحطة 

ٌَّن إْحتِراق بؤجزاء كبٌرة منه وقرر  والمطلة على طرٌق النصر َتَب

ربٌس المحطة بؤن سكان المنطقة المتاخمة للمحطة قرروا له بقٌام 

ٌَّة  ٌَّة ببلستٌك عدد من األشخاص المتجمهرٌن وقام بإلقاء أوع

.               بداخلها زٌت مملوكة للمحطة لزٌادة اشتعال النٌران بالمحطة 
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محطة وقود موبٌل الكابِنة بتقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس  (ز  )

 .مع طرٌق النصر 

َنة عل للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  ودـة وقـى محطـ من ِخبلل إجرابها الُمعا

ها  موبٌل الكابِنة بتقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس مع طرٌق النصر أنَّ

ِعبارة عن محطة وقود سٌارات ذات مدخلٌن األول من طرٌق النصر 

وُمْلَحق بها مركز خدمة تؽٌٌر ، واألخٌر من شاِرع ٌوسؾ عباس 

ٌَمٌن الداخل من طرٌق النصر  صة ، زٌوت على  وبها ُحجرة ُمَخصَّ

ٌعلوه مكاتب ، لمحل تجاري فً مواجهة الداخل من طرٌق النصر 

ات ِعبارة عن ثقوب ٌشتبه أن  ٌَّ إدارة المحطة وَتبلَحظ ُوجود َتلَفِ

ٌَّة بكافة أرجاء المحطة  والتً ، تكون نتٌجة إختراق أعٌرة نار

لت فً ُزجاج مركز ِخدمة تؽٌٌر زٌوت وأجهزة َضخ الوقود  َتَمثَّ

ة بالمحل التجاري  ة الخاصَّ ٌَّ ومواسٌر المٌاه ، وجمٌع الُضلَؾ الُزجاج

باإلضافة إلى ُوجود ذات اآلثار بجسم مبنى ، المحٌطة بالمحطة 

ٌَّة والسقؾ  والتً تطل على أجهزة ضخ ، " التندة " المكاتب اإلدار

َنة البلزمة ، الوقود  ٌَ ة من ِخبلل إجرابها الُمعا كما َثُبت للنٌابة العامَّ

ن من  ه ِعبارة عن مبنى ُمَكوَّ على المبنى اإلداري الخاص بالمحطة أنَّ

م ، طابِق واحد  ن بباب حدٌدي به ُزجاج ُمَهشَّ وبالدلوؾ إلٌه ، ُمَإمَّ

ل  ٌَّن ُوجود درجات صاِعدة للطابِق األوَّ ٌَّن ُوجود باب حدٌدي ، َتَب َتَب
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َسار الصاعد مكان لباب منزوع ، فً مواجهة الصاعد  ٌَ ، وعلى 

ٌَمٌن ُشرفة تطل على شاِرع ٌوسؾ عباس  وبالدلوؾ عبر ، وعلى ال

ٌَّن ُوجود إتبلؾ فً واجهته  وأنَّه ٌإمن ُؼْرفة ، الباب الحدٌدي َتَب

ٌَّن أن بتِلك الُؽْرفة نافِذة ،  متر تقرٌباًال 2×3استقبال بمساحة  وتب

ٌَمٌن الداِخل باب ألومٌتال ٌإمن ، تطل على شاِرع النصر  وعلى 

ن ، ُؼْرفة مكاتب العاملٌن  َسار الداخل باب آخر ألومٌتال ٌإمِّ ٌَ وعلى 

ها  ٌَّن أنَّ ٌَمٌن الداخل َتَب ُؼْرفة مطبخ وبالدلوؾ للُؽْرفة األولى على 

 م تقرٌباًال وبها عدد من 1×1,5ُؼْرفة مكاتِب العاملٌن بمساحة 

ٌَمٌن الداخل ، المكاتِب  ن على  ٌْ ٌَّن ُوجود نافِذَت ن ، وَتَب ٌْ والنافذَت

َسار الداخل بهم ثقوب وتنتهً الُؽْرفة بُؽْرفة  ٌَ ن على  ٌْ المتواجدَت

اة 1×2بها سرٌر بمساحة ، بدون باب   فً مواجهته نافذة ُمَؽطَّ

ن ُؼْرفة ُمْلَحقة بها ، بستابِر بها ُثقوب  وعلى ٌمٌن الداِخل باب ٌإمِّ

 م تقرٌبا بها نافذة تطل على شاِرع ٌوسؾ عباس بها 1×1بمساحة 

ٌَّن ُوجود ثقوب بالحابط والسقؾ فً الُؽْرفة وبالدلوؾ  ثقوب كما َتَب

ٌَّن  َسار الداخل لُؽْرفة االستقبال َتَب ٌَ لُؽْرفة المطبخ المتواجدة على 

ن ؼلقها باب الومٌتال  ُوجود طقم مطبخ ومنضدة ونافذة ُمَإمَّ

َسار 2×3والُؽْرفة بمساحة  ٌَ  م تقرٌبا وبالدلوؾ للباب المنزوع على 

ٌَّن أنَّه كان ٌإمن  الصاعد على السلم المإدى إلى الطابِق األول َتَب

َسار الداخل بها نافذة تطل على شاِرع 2×3ردهة  ٌَ  متر تقرٌبا على 
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ٌوسؾ عباس بها ثقب وتنتهً بسلم ٌإدى إلى السطح وبالصعود 

ٌَّن ما ٌفٌد التحقٌق وقد تم العثور علً عدد اثنً  إلً السطح لم ٌَتَب

ة  ٌَّ ٌَّة لفوارغ طلقات وكذا عثر فارغ طلقة نحاس عشر قاعدة نحاس

ٌَّة كما تم استخراج مقذوؾ وقطعة من مقذوؾ  وكذا فارغ طلقة فض

َسر بمحطة الوقود من الداخل  ٌْ ٌَّة من ثقبٌن بالجدار األ ، لطلقات نار

ٌَّن أن  ل تب وبإجراء الُمعاٌنة البلِزمة على الُؽَرؾ الكابِنة بالطابِق األوَّ

 متر تقرٌبا ٌإمن 2×3الُؽْرفة األولى هً ُؼْرفة استقبال بمساحة 

ؼلقها باب معدنً به إتبلؾ فً ُزجاجه وفى مواجهة الداخل نافذة 

ٌَمٌن الداخل باب الومٌتال  ٌَّة تطل على شاِرع النصر وعلى  ُزجاج

ن  َسار الداخل للُؽْرفة مطبخ ُمَإمَّ ٌَ ٌإمن ُؼْرفة مكاتب العاملٌن وعلى 

ة ِعبارة عن ُؼْرفة مكاتب ، ؼلقه باب الومٌتال  ٌَّ وأن الُؽْرفة الثان

متر على 5×1,5العاملٌن و ٌإمن ؼلقها باب الومٌتال بمساحة 

ٌَّة منها مؽطاة بستابر بها ثقوب وعلى  ن الثان ٌْ ٌَمٌن الداخل نافذَت

ٌَّن ُوجود ثقوب بها وتنتهً الُؽْرفة بُؽْرفة  ن وَتَب ٌْ َسار الداخل نافذَت ٌَ

و أن الُؽْرفة الثالثة هً حجرة استراحة بها سرٌر ال ، استراحة 

ٌإمن ؼلقها ثمة أبواب بها نافذة مؽطاة بستابر مطلة على شاِرع 

ٌَّن ُوجود ثقوب بها بالسقؾ وحابط الُؽْرفة  ٌوسؾ عباس وَتَب

متر تقرٌباًال على × 1المواجهة للنافذة وُمْلَحق بها ُؼْرفة بمساحة 

نة بباب الومٌتال  و أن الُؽْرفة الرابعة هً ُؼْرفة ، ٌَمٌن الداخل وُمَإمَّ



711 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 متر تقرٌباًال وبها طقم مطبخ وؼسالة ومنضدة 2×3مطبخ بمساحة 

ٌَّة للسطح والردهة كان ٌإمن ؼلقها  ونافذة بهو خاص للردهة المإد

َسار الداخل نافذة بها ثقب تطل 2×3باب منزوع بمساحة  ٌَ  متر على 

على شاِرع ٌوسؾ عباس وتنتهً بدرجات السلم الصاعدة لسطح 

م وصوالًال إلى شاِرع امتداد رمسٌس ، المبنى هذا  وبإستمرار الَتَقدُّ

ارة مٌكروباص ُمْحَتِرقة تماما وقد  ٌَّ مع طرٌق النصر َتبلَحظ ُوجود س

ارة  ٌَّ ارة عدا جسم الس ٌَّ َتبلَحظ أن النٌران قد التهمت كافة أجزاء الس

ة  ٌَّ . ولم نتمكن من التوصل إلى أرقام لوحاتها المعدن

مبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة  (ـ  ط )

ة التابع لجامعة األزهر  ٌَّ  :العدو

َنة علـها المُ ـرائـالل إجـن خِ ـ م للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  ى سطح مبنىـعا

ة التابع لجامعة  ٌَّ إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ة فور سماعها شهادة الشاِهد الحادي  األزهر بمعرفة النٌابة العامَّ

أمٌن مخازن جامعة األزهر - ٌحٌى نور الدٌن ٌحٌى أمٌن / عشر 

بمبنى إدارة اإلسكان الخارجً سالِؾ الِذكر  تبلحظ لها وجود جمع 

من ُمَخلَّفات بعض األحجار بِجوار باب السطح وعثر بٌن تِلك 

ٌَّة  وِجسم معدنً ، الُمَخلَّفات على فاِرغ ِعٌار ناري وبلٌة ُزجاِج

ً اللْون ذو فتحة صؽٌرة ُمستدٌرة من الطرفٌن  ُمستطٌل الشكل َفضِّ
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وفاِرغ ُزجاجة لعقار ، ٌُشتبه فً كونها قُنُبلة ؼاز ُمسٌل للدموع 

هتها الِصق ِطبًَّ مفتوح من أعلى توحً  دوابً ملفوؾ حْول فُوَّ

هة ، بإستِخدامها كُزجاجة مولوتوؾ  هة ُزجاجة وُجزء من فُوَّ وفُوَّ

ُزجاجة لذات العقار الدوابً وبذات الوصؾ السابِق من حٌث وجود 

هتها  . الِصق ِطبًَّ مفتوح من أعلى فُوَّ

شاِرع الطٌران من تقاُطع شاِرع سٌبوٌه المصري  (خامساًال  )

 .حتى تقاُطع شاِرع ِخْضر التونً مروراًال بتقاُطع شاِرع النصر

َنة على شاِرع الطٌران للنٌابة العامة َثُبت ٌَ   من ِخبلل إجرابها الُمعا

أنَّه شاِرع ربٌسً ٌإدي إلً طرٌق صبلح سالم دخوالًال من طرٌق 

النصر ذو اتجاهٌن ٌفصل بٌنهما جزٌرة وسطً ِعبارة عن رصٌؾ 

ٌعلوه مساحات خضراء من نباتات وأشجار وعرض الشاِرع حوالً 

سبعه أمتار تقرٌبا لبلتجاه الواحد َتبلَحظ ُوجود عقارات تطل علً 

ٌَّة  َسار للداخل إلً الشاِرع من ناح ٌَ الشاِرع الربٌسً من جهة ال

ات ، طرٌق النصر  ة تابعة للقُوَّ ٌَّ و َتبلَحظ ُوجود منشؤه عسكر

، مع ُوجود أعمدة إنارة بالشاِرع .الُمَسلَّحة علً الجهة األخرى 

َنة لذلك الشاِرع َتبلَحظ إتبلؾ كافة النباتات واألشجار  ٌَ بإجراء الُمعا

المزروعة بالجزٌرة الوسطى الفاصلة بٌن االتجاهٌن وتعلوها الرمال 

ٌَّة كما َتبلَحظ إتبلؾ  والفضبلت والقمامة والعدٌد من القطع القماش
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الرصٌؾ واقتبلع الببلط المثبت به على االتجاهٌن وتفوح بالمنطقة 

رابحة كرٌهة لم نتمكن من تحدٌد مصدرها وُوجود َتلَؾ بؤسفلت 

ات الُمَسلَّحة والعقارات المطلة على  الطرٌق أمام فندق النصر للقُوَّ

. الشاِرع الربٌسً فً االتجاهٌن 

وصؾ خاص لشاِرع الطٌران من إشارة رابعة وحتى تقاطع 

خضر التونً  

َنة على شاِرع الطٌران  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

بدءاًال من إشارة رابعة وحتى تقاطع خضر التونً ُوجود إتبلؾ 

وتدمٌر كاِمل لجمٌع األرصفة من الناحٌتان وآثار حرٌق شدٌدة توجد 

فً جمٌع النواحً وإتبلؾ لطبان الطرٌق وخلع أحجاره وتجمٌعها 

فوق بعضها على هٌبة سواتر وحواجز لؽلق الطرٌق ومنع الدخول 

ٌَّة صبلح سالم  ٌَّن وجود مدرعة ، إلى مكان التجمهر من ناح كما َتَب

ات الُمَسلَّحة أم للُشرطة لكونها  ر تحدٌد عما إذا كانت تابعة للقُوَّ َتَعذَّ

مة بالكاِمل  ٌَّن إتبلؾ لكاِمل الحدٌقة الوسطى ، ُمْحَتِرقة وُمَتَفحِّ كما َتَب

الفاصلة بٌن الطرٌقٌن ذهاباًال وعودة بكاِمل أشجارها ومزروعاتها 

ة بتصوٌر العدٌد ، وُوجود آثار حرٌق شدٌد بها  وقامت النٌابة العامَّ

َنتها قمنا بتجمٌعهم  ٌَ  من مقاطع الفٌدٌو لجمٌع األماكن التً تم ُمعا

ًَّ ـور الفوتوغـض الصـعلى فبلشة واحدة والتقاط بع  تـة وقامـراف
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َنة   ٌَ ة  بإرفاقهم بالُمعا النٌابة العامَّ

ل: ساِدساًال    ُمحٌط قسم مدٌنة نصر أّوًال

َنة على ُمحٌط قسم مدٌنة  للنٌابة العامة َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

ارة رقم  ٌَّ ٌَّن 5684ق ن س / نصر أول تواُجد الس َنتها َتَب ٌَ  وبُمعا

ارة ماركة نٌسان مودٌل  ٌَّ ها س  زٌتً اللْون َتحِمل لْوحات 2000أنَّ

ات بها من الخارج سوى  ٌَّ ٌَّن عدم ُوجود َتلَفِ ٌَّة بذات الرقم وَتَب معدن

َنتها  ٌَ أن اإلطارات فارؼة من الهواء وخدوش طفٌفة باألبواب وبُمعا

ارة من الداخل  ٌَّ َمن لس ٌْ ٌَّن ُوجود خلع ببطانة الباب األ من الداخل َتَب

وُوجود مصحؾ أعلى التابلوه وحافظة زرقاء اللْون بها بعض 

األوراق ِعبارة عن أوراق مكتوب بالٌد ومطبوعة تحت أسماء عدد 

ٌَّة من شهادة بٌانات المركبة  من األشخاص وشعارات وصورة ضوب

أحمد تمام / مراد مهاب ماجد أحمد فكلفنا النقٌب /بها أسم المالك 

ٌَّن ُوجود مصلٌه وحذاء  بتحرٌز حافظة األوراق وعرضها علٌنا وَتَب

ٌَّة  َنة مٌدان ، وبطانة الباب المنزوعة على الكنبة الَخْلف ٌَ وبُمعا

أحمد تمام والقوة المرافقة وتحدٌد النصب / الساعة رفقة النقٌب 

ٌَّن أن حده الشرقً طرٌق النصر وٌلٌه  التذكاري الخاص بالمٌدان َتَب

 ماٌو وحده الؽربً طرٌق النزهة وحده الشمالً ساحة 15عمارات 

ٌَّن ُوجود  ٌَّة وَتَب انتظار رابعة وحده الجنوبً بعض العمارات السكن

خلع بببلط رصٌؾ الجزٌرة الكابن بها النصب التذكاري للمٌدان 
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وُوجود  آثار ألجزاء من ذلك الببلط وطوب وُزجاج ورمال ناتجة 

ارة نقل أموال تابعة لشركة  ٌَّ ٌَّن ُوجود س عن خلع ببلط الرصٌؾ وَتَب

 بجوار النصب 514و ي م / سبٌد سٌرفٌس زرقاء اللْون رقم 

التذكاري من حده الشمالً بها آثار إْحتِراق من الداخل والخارج 

ارة مطافً بالحد الؽربً للنصب  ٌَّ وَتلَؾ بالُزجاج األمامً وُوجود س

التذكاري أول شاِرع النزهة حمراء اللْون ُمْحَتِرقة بالكاِمل وبدون 

وَتبلَحظ ُوجود  آثار أحجار ُمَهشَّمة وآثار إْحتِراق كاوتش ، لوحات 

على الجهة األخرى من الحد الشرقً للنصب التذكاري والذي ٌطل 

ارة ،  ماٌو 15على طرٌق النصر أسفل عمارات  ٌَّ ٌَّن وجود س كما َتَب

ارة نقل ،  ُمْحَتِرقة بالكاِمل 429ط س ر / نقل أموال رقم  ٌَّ وكذا س

ؾ ن ب / أموال تابعة لشركة سبٌد سٌرفٌس لنقل األموال رقم 

ارة اسبرانزا بها لوحات ،  بها َتَهشُّم بالُزجاج األمامً 589 ٌَّ وكذا س

ٌَّن َتَهشُّم ببلفتة ،  ُمْحَتِرقة بالكاِمل 8ن ب و/ ٌظهر منها رقم  وكذا َتَب

ة بالرصٌؾ وَتَهشُّم  خاصة بمحل كنوز وسور الحدٌقة الخاصَّ

ٌَّة  )واجهات  وأثناء قٌامنا بإجراء  (خٌر زمان للحلوٌات السور

م المدعو  َنة َتَقدُّ ٌَ أحمد إبراهٌم محروس وقرر أن سبب َتَهشُّم / الُمعا

ارة مطافا خاصة  ٌَّ واجهة المحل وسور الرصٌؾ هو انقبلب س

ارة منذ فترة  ٌَّ ات الُمَسلَّحة على الرصٌؾ وتم نقل الس ٌَّن ، بالقُوَّ وَتَب
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ات األمن تحمل  ة اللْون تابعة لقُوَّ ٌَّ ُوجود مدرعة رٌنو شٌرب رماد

 بها  آثار إْحتِراق بؤعبلها فقط           17ب  / 3633/ رقم 

ٌَّارات الَبث اإلذاعً : سابِعاًال  س

َنة على ُمحٌط مسجد  للنٌابة العامة كما َثُبت ٌَ  من ِخبلل إجرابها الُمعا

وبإجراء ، رابعه وجود سٌارات البث اإلذاعً بُمحٌط المسِجد 

ارات الَبث اإلذاعً َتبلَحظ ُوجود مركبة ُمْحَتِرقة  ٌَّ الُمعاٌنة على س

تماماًال بداخل الحدٌقة الٌسرى للداخل بمحاذاة السور الحدٌدي 

َسار الداخل للمسجد بالحدٌقة  ٌَ ن مصفوفة على  ٌْ للمسجد ومركبَت

َنة  ٌَ الٌسرى الفاصلة بٌن المسجد ومبنى دار المناسبات وبُمعا

ٌَّن أنها حافلة صؽٌرة  شبٌه " مٌكروباص"المركبة األولى َتَب

ٌَّة بٌضاء اللْون ُمْحَتِرقة  لسٌارات البث اإلذاعً بدون لوحات معدن

بالكاِمل مثبت أعلى سقفها طبقً بث قمر صناعً أحدهما أكبر من 

األخر ُمْحَتِرقان بالكاِمل وٌظهر اسفل  آثار اإلْحتِراق بجانب المركبة 

َمن ِعبارة  ٌْ ٌَّة "األ َنة المركبة الثالثة " EARTVهندسة إذاع ٌَ وبُمعا

ارة نصؾ نقل ذات صندوق َخْلفً مؽلق  ٌَّ ٌَّن أنها ِعبارة عن س َتَب

ٌَّة رقم  ؾ ق ب  ٌَّن بصندوقها 271َتحِمل لْوحات معدن  ُمْحَتِرقة وَتَب

ٌَّن  ارة الثالثة َتَب ٌَّ َنة الس ٌَ معدات تصوٌر تعلوها  آثار إْحتِراق وبُمعا

 زرقاء اللْون ذات صندوق 864أنها نقل  َتحِمل لْوحات رقم ق وب 

ٌَّن أن صندوق " التلٌفزٌون المصري"مؽلق وعلٌها كلمة  وَتَب
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ة  ٌَّ ارة الَخْلفً له بابان من الجهة الٌمنى وباب من الجهة الَخْلف ٌَّ الس

ٌَّن احتوابها على شاشات وأجهزة ومعدات كما  وبالدلوؾ إلٌه َتَب

ٌَّن بعثرة  ات ببعضها وآثار نزع منها كما َتَب ٌَّ ٌَّن ُوجود بعض الَتلَفِ َتَب

ارة من  ٌَّ ارة من الداخل مع انتشار الَتلَؾ بجسم الس ٌَّ محتوٌات الس

ارة نقل تحمل رقم  ٌَّ ها س ٌَّن أن أنَّ َنة المركبة الرابعة َتَب ٌَ الخارج وبُمعا

ن على جانبها 694ج وب   زرقاء اللْون صندوقها الَخْلفً مؽلق ُمَدوَّ

َمن كلمة  ٌْ َمن وأخر َخْلفً " َتلَفزٌون " األ ٌْ ولها باب من الجانب األ

ارة ومقدمتها بالكاِمل  ٌَّ ٌَّن إْحتِراق كابٌنة قابد الس للكابٌنة كما َتَب

ٌَّة كما أرشدنا السٌد  وامتدت آثار اإلْحتِراق وصوال إلى الكابٌنة الَخْلف

ٌَّن أنها  المهندس مجدي أحمد أمٌن إلى المركبة الخامسة التً َتَب

ات الُمَسلَّحة أمام المسجد  ارة نقل مركبات تابعة للقُوَّ ٌَّ محملة أعلى س

ٌَّن أنها تحمل رقم  َنتها َتَب ٌَ ٌَّن أنها زرقاء " 753ؾ ق ب "بُمعا َتَب

ن  لكابٌنة لها بابان من الجهة  اللْون صندوقها الَخْلفً مؽلق ُمَكوَّ

ٌَّن أن  ن َتَب ٌْ الٌمنى وأخر من الجهة الٌسرى وباب َخْلفً ذو ضلفَت

ن على جسم الكابٌنة  ٌَّن أن ُمَدوَّ جمٌع األبواب مؽلقة عدا األخٌر وَتَب

ٌَّة و" َتلَفزٌون"كلمة  ٌَّة والعرب ن االنجلٌز ٌْ شعار إتحاد اإلذاعة "باللؽَت

ٌَّة األولى وعبارات مكتوبة بخط الٌد " والتلٌفزٌون الوحدة الرقم

ٌَّة " منها  ٌَّة واالسبلم ارحل ٌا خابن ماسبٌرو - هنا اسود االمة العرب

وعبارات أخرى بذات المضمون وملصقات "عمرها ما ها تتعدل 
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ارحل ٌا سٌسً " مطبوع علٌها صورة الربٌس السابق وِعبارة 

ٌَّة " مرسى ربٌسً  ارة وقطع قماش ٌَّ ٌَّن َتَهشُّم كاِمل لكابٌنة الس كما َتَب

شبٌهة للمستخدمة فً أعمال الفراشة مثبتة أعلى كابٌنة قابد 

ٌَّن َتلَؾ بعض إطارات  ٌَّن أن َتَهشُّمها بالكاِمل كما َتَب ارة التً َتَب ٌَّ الس

ارة وبفتح الباب الَخْلفً  ٌَّ ات بؤجزاء متفرقة بجسم الس ٌَّ ارة وَتلَفِ ٌَّ الس

ارة بشكل  ٌَّ ٌَّن أن معدات مجهزة بداخل الس للكابٌنة الصندوق َتَب

وحال إجراء ، عرضً ٌحول دون الدخول إلى عمق الكابٌنة 

ربٌس اإلذاعات "مجدي أحمد أمٌن / الُمعاٌنة أفاد المهندس 

ة بإتحاد اإلذاعة والَتلَفزٌون  ٌَّ بؤن مركبات ومعدات تصوٌر " الخارج

البث اإلذاعً المملوكة التحاد اإلذاعة والَتلَفزٌون المصري مبلػ 

 لسنة 31115 بالمحضر رقم 4/7/2013باالستٌبلء علٌها بتارٌخ 

.  جنح مدٌنة نصر أول 2013

ة خبلل إجرابِها الُمعاٌنة لمسرح األحداث لو ثُبت  لنٌابة العامَّ

َفْور وقوعها وجود العدٌد من األسلِحة و فواِرغ الطلقات و 

األدوات التً ُتسَتخدم فً اإلعتداء على األشخاص وُزجاجات 

ة لئلستِخدام و بعض أدوات او ُمتعلقات  المولوتوؾ الُمَعدَّ

 :الُمشاركٌن فً الَتَجمُهر والتً َتَمثَّلت فً 

 كل بها عدد اثنانـوٌلة الشـجم طـحـبٌرة الـه كـونـرتـد كـدد واحـع 
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ة للرأس ألوان مخَتلَفة  ٌَّ . وثبلثون خوذة واق

  عدد ثبلثة وخمسون طلقة خرطوش منها خمسون فارغ طلقة

 .وثبلث طلقات ممتلبة 

  ة ٌَّ  .عدد خمسة وعشرون فوارغ ألعٌرة نار

  عدد ثبلثة أجسام سوداء اللْون متوسطة الحجم ٌفوح منها رابحة

 .الؽاز المسٌل للدموع

  ة اللْون ٌشتبه فى كونهم ٌَّ ٌَّة عشر فارغ لعبوات فض عدد ثمان

 .لقنابل الؽاز 

  عدد مابة وعشرة ُزجاجة موضوعة داخل عدد أربعة صنادٌق

ٌَّة منهم بسابل ذو رابحة نفاذه تشبه  ٌَّة ٌمتلا مابة وثمان مٌاه ؼاز

البنزٌن وُزجاجتان فارؼتان ومؽطى فوهة جمٌعهم بقطعة من 

 .القماش 

  عدد واحد درع حدٌدي كبٌر الحجم أسود اللْون. 

  نبل"عدد تسع. " 

  ٌَّة"عدد خمسٌن  " النبل"صؽٌرة الحجم مما تستخدم على " بل

  ًعدد واحد فرد خرطوش ذو مقبض خشب. 

  ة اللْون بداخلها كمبٌوتر محمول وماوس كمبٌوتر ٌَّ  .حقٌبة بن

  ة ٌَّ  .عدد أربعة أقنعة واق
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  حقٌبة ببلستٌك صؽٌرة الحجم بداخلها عدد خمسة فبلشات ذاكرة

 .وفبلشة إتصال باإلنترنت 

  سكٌنة ذات مقبض ببلستٌكً ونصل " عدد أثنٌن سبلح أبٌض

 .سكٌنة 

 ٌَّة كبٌرة الحجم ؼلٌظة القوام وعصا من  ـة عصـدد ثبلثـع  ى خشب

 د عتلةـدد واحـي نهاٌتها قطعة حدٌد كبٌرة وكذا عـك ؾـالستًـالب

ٌَّة   .حدٌد

  عدد كبٌر من أجزاء المواسٌر الخضراء المعدة لتوصٌل المٌاه

ٌَّة  ٌَّة والنحاس  .وصنابٌر المٌاه الحدٌد

 ا أدواتـلهـة بداخـَّ اشًـْون قمـراء اللـم حمــؼٌرة الحجـة صـحقٌب 

ة  ٌَّ ٌَّة واحتٌاجات نساب  .إسعافات أول

  ٌَّة رقم قومً وجوازات سفر عدد كبٌر من بطاقات تحقٌق الشخص

ٌَّة والعدالة  ن على ظهرها جملة حزب الحر  وكارنٌهات ُمَدوَّ

  ة ٌَّ ن بها العدٌد من األسماء والمبالػ المال أوراق ودفاتر ُمَدوَّ

ٌَّة فً حالة الوفاة  .وأرقام هواتؾ وبوسترات ووص

 ى   ـو إلـي تدعـن المنشورات والكتب المخَتلَفة والتـبٌر مـدد كــع 

ٌَّة ورفض اإلنقبلب العسكري . التجمهر وتؤٌٌد الشرع

  ن المسامٌر وعدد إثنٌن مسدس شمع وعدد ثبلثة ـبٌر مـدد كـع 
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ٌَّة واحدة من فبة  ومجموعة " الربع جنٌه " نظارات وورقة مال

مفاتٌح ولفة كبٌرة من الحبال الزرقاء وأسطوانة تعرٌؾ للحاسب 

 .اآللً 

 ومشترك" فرٌش " ة صؽٌرة الحجم من نوع ـد مروحـدد واحـع 

ة اللْون وبداخلها عدد من المبلبس  ٌَّ  .كهربابً وحقٌبة سفر بن

  ة ٌَّ  .عدد واحد هاتؾ محمول بالبطار

  ة ٌَّ بداخل أثنان منها محلول بٌج " سرنجات " عدد ثبلثة حقن طب

 .اللْون والثالثة بداخل ؼبلفها الببلستٌكً 

  عدد إثنى عشر حشار داخلً لطلقات خرطوش. 

ةـراء المُ ـال إجـو ح ٌَّ ة بإلتقاط عدد ثمان  عاٌنة قامت النٌابة العامَّ

َنة قبل وحال  ٌَ وعشرٌن صورة للوقوؾ على مكان إجراء الُمعا

 :-التجمهر على النحو التالً 

  َنة قبل بدء التجمهر ٌَ . الصورة األولى توضح مكان الُمعا

 َنة كاِمبلًال حال التجمهر ٌَ ٌَّة توضح مكان الُمعا   .الصورة الثان

  الصورة الثالثة حتى الصورة الثامنة والعشرون ٌوضحون مكان

َنة أثناء وحال التجمهر حول مدرستً عبد العزٌز جاوٌش  ٌَ الُمعا

ٌَّة والشوارع والحدابق وأماكن إنتظار  ة الفندق ٌَّ ومدٌنة نصر الثانو
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السٌارات المحٌطة بهما وشاِرع الطٌران والحواجز المقامة حول 

  .كبلًال منهم بمعرفة المعتصمٌن

  ة فً القضٌة رقم  2013 لسنة 40754كما قامت النٌابة العامَّ

بإجراء   -الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

 بالمركز التِجاري الُمعاٌنة البلِزمة على مكان ضبط المضبوطات

هم  احمد رمضان محمد طنطاوي / طٌبة مول التً أرشد عنها الُمتَّ

محمد عبد المنعم / و كان ذلِك بحضور ُكلًال من الشاِهد النقٌب 

/ والشاِهد الرابد " معاون مباحث قسم شرطة البساتٌن " محمود 

ار عبد الحمٌد صابِر محمود  رابِد ُشرطة وُمعاِون مباِحث – َعمَّ

 اٌنة ـر الُمعـة بمحضـة العامَّ ـوأُرفِقت النٌاب، قِسم ُشرطة المعادي 

حاًال به أماك        ن ضبط المضبوطات بإرشادـرسم كروكً للمكان ُمَوضَّ

 .سالفً الِذكر      

لبعض التقارٌر من ِخبلل ُمطالعتها   للنٌابة العامة  َثُبتو

ة  ٌَّ ة الصاِدرة من بعض الِجهات الُحكوِم ٌَّ واإلفادات الرسِم

اإلنتهاكات و الجرابِم التً قام الُمتَجمهرٌن بإرتِكابها من أعمال 

ة والُممتلكات  ة و الخاصَّ تخرٌب و إتبلؾ عمد للُممتلكات العامَّ

ة للنفع العام والمداِرس والمبانً المملوكة للِجهات  الُمعدَّ

ة والُطَرق والحدابِق  والمزروعات  ة والمرافِق العامَّ ٌَّ الُحكوِم
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وأعِمدة اإلنارة و أرِصفة الطرٌق وحجم و قٌمة األضرار 

ٌَّة ِخبلل فترة  ة التً لِحقت بِتلك الِجهات والمرافِق الحكوِم ٌَّ الماِد

 :التجمهر و حال أحداث الَفض 

  ة من ِخبلل ُمطالعتها لتقرٌر ُمعاٌنة اللجنة للثُبت نٌِابة العامَّ

لة من شركة توزٌع الكهرباء شمال القاِهرة بتارٌخ  الُمَشكَّ

محمد عبد العلٌم ِرٌاض / بِرباسة ُكلًال من المهندس  13/8/2013

ة ُكلًال من الَفنًِّ  ٌَّ / إبراهٌم عبد الواِحد أبو زٌد والَفنًِّ / وُعضِو

نوا  ٌَّة تمكَّ د أنَّه باإلنتقال إلى منِطقة رابعة العدِو ٌِّ حمادة محمد الس

لت فً أن عدد الِخٌام ، من رصد العدٌد من المخالفات  والتً َتَمثَّ

وأن بعض ، بُمحٌط التجمهر ٌِصل إلى ُخمُسمابة خٌمة تقرٌباًال 

ة المتواِجدة فً  الِخٌام تم تؽذٌتها بالكهرباء من أعِمدة اإلنارة العامَّ

ٌَُعد ُمخالفة نظراًال ، الشواِرع الُمحٌطة بمنِطقة التجمهر  وهو ما 

صة إلنارة  ار الكهربابً من الوالعات الُمَخصَّ ٌَّ إلستمداد الت

افات إنارة قُدرة ُخمُسمابة وات ، الشواِرع  وأنَّه تبلحظ وجود كشَّ

ار الكهربابً من أعِمدة  ٌَّ بة على أعِمدة اإلنارة وتستِمد الت ُمَركَّ

ة  وأنَّه ٌوجد سِرقات للتٌار الكهربابً بالتوصٌل ، اإلنارة العامَّ

الُمباِشر من ُصندوق سٌمنس أمام ِوحدة مرور مدٌنة نصر بطرٌق 

ة  ٌَّ مثل – النصر إلنارة الخٌام وتشؽٌل ما بِها من أجِهزة كهُربابِ
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افات إنارة وتلفاز ، الثبلجات  وأنَّه ٌوجد سِرقات ، - مراِوح كشَّ

للتٌار الكهُربابً بالتوصٌل الُمباِشر من ُكفرٌهات العقارات الكابنة 

وأنَّه ٌوجد سِرقات للتٌار الكهُربابً بالتوصٌل ، بُمحٌط التجمهر 

ة بِعمارات التوفٌق  ر ، الٌمباِشر من ِعلَب التؽِذٌة الخاصَّ ه َتَعذَّ وأنَّ

ٌَّة  على اللجنة قٌِاس األحمال والحصر الدقٌق نظراًال لطبٌعة المؤموِر

ناًال بها الطرق الؽٌر ،  ٌَّ ة ُمب ٌَّ ارفقت بعض الُصَور الفوتوؼرافِ

ار الكهُربابً والُمخالفات الُمرتكبة بمنِطقة  ٌَّ ٌَّة لسِرقة الت قانونِ

ة  ٌَّ  .  رابعة العدِو

  ٌَّة للكما ثُبت ة من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم نٌِابة العامَّ

 أن الهٌبة تقوم من خبلل جهاز الِرقابة الصاِدرة من هٌبة النقل العام

ة بمٌدان رابعة  ٌَّة بتعدٌل مسارات خدمات النقل العام المارَّ المٌدان

اب  ة إلى محاور بدٌلة ِحفاظاًال على أمن وسبلمة الُركَّ ٌَّ العدو

ارات  ٌَّ ة ، والس ات ببعض المظبلت الخاصَّ ٌَّ وأنه قد حدثت تلف

ٌَّة والمحاور الُمإدٌة  ات العبور والواقعة فً ُمحٌط رابعة العدو بمحطَّ

ٌَّة إلعادة تصلٌحها مبلػ                     لها حٌث بلؽت القٌمة المال

ُتسعمابة وخمسة وثبلثون ألؾ وسبُعمابة  ( جـ 935707,30) 

ت بها الببلد ، وسبعة جنٌهات وثبلثون قِرشاًال  وأن األحداث التً مرَّ

 قد 14/8/2013بُمحٌط مٌدان رابعة خبلل فترة التجمهر وحتى 

لة لهٌبة النقل العام بحوالً  ت إلى إنخفاض اإلٌرادات الُمتحصِّ       أدَّ
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فقط أربعة عشر ملٌون وستمابة وإحدى عشر  ( جـ 14611315) 

 ألؾ وثبلُثمابة وخمسة عشر جنٌهاًال ال ؼٌر 

  ة   للنٌابة العامة َثُبتكما ٌَّ من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم

ة لنظافة  ة للنظافة التابِعة للهٌبة العامَّ ٌَّ الصاِدرة من اإلدارة الَمْرَكز

 أنَّه قد تم رفع جمٌع الَُخلَّفات الصلبة والردش وتجمٌل القاِهرة

ات التً تم ، والِخٌام بعد َفض تجمهر رابعة  ٌَّ وتم تقدٌر قٌمة الكم

ه "  جـ 300000رفعها بمبلػ إجمالً  ٌْ " . ثبلُثمابة ألؾ جن

ة   للنٌابة العامة َثُبتكما ـ  ٌَّ من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم

ة لنظافة  ٌَّة لئلنارة التابِعة للهٌبة العامَّ الصاِدرة من اإلدارة الَمْرَكز

ٌَّة وتجمٌل القاِهرة دان رابعة العدِو ٌْ ت بم  أن قٌمة األعمال التً َتمَّ

اء  إلصبلح وتركٌب أعِمدة اإلنارة بُمشتمبلتها التً تم إتبلفها َجرَّ

ٌَّة  "  جـ 117735والتً بلؽت قٌمتها إجماالًال ، تجمهر رابعة العدِو

هاًال  ٌْ . ِمابة وسبعة عشر الؾ وُسبُعمابة وخمسة وثبلثون ُجن

ٌَّة الصاِدرة لكما ثُبت ـ  ة من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم لنٌِابة العامَّ

ة لنظافة وتجمٌل  ة للتجمٌل التابِعة للهٌبة العامَّ ٌَّ من اإلدارة الَمْرَكز

ٌَّة بشاِرع ٌوسؾ عبَّاس شاِمبلًال القاِهرة  أن قٌمة اإلتبلفات الِزراِع

ٌَّة ومصارٌؾ اإلشراؾ بمبلػ  أجور العاملٌن والمصارٌؾ اإلداِر

ن "  جـ 119042,10إجمالً قدره  ٌْ مابة وتِسعة عشر ألؾ وإثن

هاًال وعشرة قروش  ٌْ وأن قٌمة المزروعات بذات ، " وأربعون ُجَن
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الشاِرع فً سبٌل إعادة الحال إلى ما كان علٌه شاِمبلًال أجور العاملٌن 

ٌَّة ومصارٌؾ اإلشراؾ بمبلػ إجمالً قدره  والمصارٌؾ اإلداِر

ن وتسعٌن "  جـ 66892,85 ٌْ ِستَّة وستُّون ألؾ وثماُنِمابة وإثن

هاًال وخمسة وثمانون قرشاًال  ٌْ ٌَّة ، " ُجَن وأن قٌمة اإلتبلفات الِزراِع

بشاِرع الطٌران ومسِجد رابعة ومدرسة عبد العزٌز جاوٌش فً 

سبٌل إعادتها إلى الحالة التً كانت علٌها شاِمبلًال أجور العاملٌن 

ٌَّة ومصارٌؾ اإلشراؾ بمبلػ إجمالً قدره  والمصارٌؾ اإلداِر

ثبلُثمابة وثمانٌِة ألؾ وِمابة وإحدى وستٌن "  جـ 308161,25

هاًال وخمسة وعشرون قرشاًال  ٌْ وأن قٌمة المزروعات بشاِرع ، " ُجَن

ٌَّة فً سبٌل إعادة  الطٌران والشواِرع الُمحٌطة بمسِجد رابعة العدِو

الحال إلى ما كان علٌه قبل التجمهر شاِمبلًال أجور العاملٌن 

ٌَّة ومصارٌؾ اإلشراؾ بمبلػ إجمالً قدره  والمصارٌؾ اإلداِر

ِمابة وسبعة وثمانون ألؾ وستُّمابة وثمانٌِة "  جـ 187688

هاًال  ٌْ ٌَّة بطرٌق النصر فْور ، " وثمانون ُجَن وأن قٌمة اإلتبلفات الِزراِع

ٌَّة ومصارٌؾ  أحداث الَفض شاِمبلًال أجور العاملٌن والمصارٌؾ اإلداِر

مابة وسبعة "  جـ 177030,05اإلشراؾ بمبلػ إجمالً قدره 

هاًال وخمسة قروش  ٌْ وأن قٌمة ، " وسبعون ألؾ وثبلثون ُجَن

المزروعات بذات الطرٌق فً سبٌل إعادة الحال إلى ما كان علٌه 

ٌَّة ومصارٌؾ اإلشراؾ  شاِمبلًال أجور العاملٌن والمصارٌؾ اإلداِر
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 جـ ثبلُثمابة وثمانٌِة وتسعون 398393,30بمبلػ إجمالً قدره 

هاًال وثبلثون قِرشاًال  ٌْ ومن ثم ، " ألؾ وثبلُثِمابة وثبلثة وتسعون ُجَن

ات الحاِصلة للمزروعات بُمحٌط تجمهر رابعة  ٌَّ بلؽت قٌمة التلفِ

ٌَّة وما تم زراعته به إلعادة الحال إلى ما كان علٌه مبلػ  العدو

ن وسبعة "  جـ 1257207,55إجمالً قدره  ٌْ ملٌون ومات

هاًال وخمسة وخمسون قِرشاًال  ٌْ ن وسبعة ُجَن ٌْ "   وخمسون ألؾ ومات

ٌَّة الصاِدرة لكما ثُبت ـ  ة من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم لنٌِابة العامَّ

بة على من اإلنارة بحً شرق مدٌنة نصر  أن إجمالً الخسابِر المترتِّ

ٌَّة بشاِرع الطٌران وشاِرع  أحداث َفض تجمهر رابعة العدِو

ثمانٌن ألؾ "  جـ 80615الُمهندسٌن العسكرٌٌن مبلػ إجمالً قدره 

هاًال  ٌْ . وستمابة وخمسة عشر ُجَن

ٌَّة الصاِدرة لكما ثُبت  ة من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم لنٌِابة العامَّ

أنَّه مع بدء التجمهر فً محٌط الموقع من حً شرق مدٌنة نصر 

ٌَّة ٌونٌو   وحتى تارٌخه أصبح الحً وكاِمل 2013المذكور مع نها

ة فً هذا  أجهزته مؽلولة األٌدي عن ُمتابعة الخدمات والمرافق العامَّ

ها  :- المحٌط فً عدة مناحً أهمَّ

ة واألرصفة واإلشؽاالت – أ   :-الطرق العامَّ

ة  استؽبلل الطرق للمبٌت وتثبٌت الخٌام أدى إلى قطع الطرق العامَّ

ة فً المرور وأحٌاناًال بالنسبة لمرور األشخاص إتبلؾ  والخاصَّ
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الطرق بتثبٌت الخٌام بها بمساحات تتعدى آالؾ األمتار المسطحة 

وهو إتبلؾ لمرافق الدولة وإشؽال الطرق وعمل سواتر من الرمال 

والطوب وببلط األرصفة والتً ٌتم اإلنفاق علٌها من أموال عامة 

 . سواء فً اإلنشاء أو الصٌانة 

 ى أعمالهم والعكس    ـالمعاناة التً ٌبلقٌها المواطنٌن فً الوصول إلو

سواء سٌراًال على األقدام أو بوسابل النقل وٌتضح ذلك من خبلل – 

 معاناة العاملٌن بالحً والقاطنٌن بالمساكن بمحٌط الموقع المذكور 

ة من ناتج إتبلؾ األرصفة  إقامة حواجز وسواتر على الطرق العامَّ

ٌَّة وإهدار للمال العام   .وما ٌمثله ذلك من مخالفات قانون

ة – ب  ة والخاصَّ  :-المبانً العامَّ

ة  ٌَّ أصبحت المبانً فً المحٌط المذكور خارج سٌطرة الحً الفن

َنة تِلك المبانً فً حالة ال قدر هللا حدث  ٌَ وذلك لعدم القدرة على ُمعا

بها أي طارئ أو القٌام بؤي أعمال مخالفة سواء بالهدم أو البناء أو 

ة التواجد بؤي من  ٌَّ التعدٌل وذلك لعدم استطاعة اإلدارة الهندس

َنة داخل هذا المحٌط لدواعً األمن وخوفاًال على حٌاة  ٌَ أعضابها للُمعا

. الموظفٌن 

ة – ج   :-أعمال اإلنارة العامَّ

 وارعـة للشـى استمرار أعمال اإلنارة العامَّ ـرؼم حرص الحً عل
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ها قد تعرضت ألعمال استخدام ؼٌر  داخل المحٌط المذكور إال أنَّ

ٌَّة واستخدام  قانونً بسحب أسبلك منها إلعمال إنارة عشواب

ٌَّة خبلؾ الؽرض المخصصة من  عشوابً للكهرباء فً أعمال إضاف

أجله وهً إنارة األعمدة وقد ٌإدي ذلك إلً حدوث حرابق بالمكان 

  0قد تؤتً على ممتِلكات عامة وخاصة

ٌَّة – د  ٌَّات األهل  :-الجمع

ٌَّة والمستوصؾ التابع لها بمسجد رابعة  ة الخٌر ٌَّ تم استخدام الجمع

ٌَّة والتابعة لمنطقة مدٌنة نصر أول للتضامن االجتماعً فً  الَعَدِو

أؼراض ؼٌر المخصصة لها وتم حرمان البسطاء من االستفادة 

ة     ٌَّ ٌَّة والتً من أجلها تم إشهار الجمع بخدمات الجمع

ة - هـ  ٌَّ  :-المنشؤت التعلٌم

تم االستٌبلء على مدرسة عبد العزٌز جاوٌش خلؾ مسجد رابعة 

ٌَّة  ة الفندق ٌَّ ٌَّة ألؼراض المبٌت والطعام وكذلك المدرسة الثانو الَعَدِو

ة للمدارس  ٌَّ ٌَّة عن القٌام بؤعمال الصٌانة السنو وعجز اإلدارة التعلٌم

ٌَّة  التً قاربت على بدء العام الدراسً بها وعدم وضوح الرإ

. بالنسبة لمستقبل الطبلب 

 :- دور العبادة – و 

ٌَّة ٌدار فً ؼٌر الؽرض المخصص لـة العَ ـجد رابعـح مسـأصب           هـَدِو
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ٌَّة وسـجد مقراًال لمإتمرات حـح المسـث أصبـحً ٌَّة وصحف  ٌاًال ـٌاسـزب

ومن كل هذه األعمال المخالفة للقانون قد أثرت بالسلب على كفاءة 

ة بالحً لعدم قدرة الموظفٌن على االنتظام فً  ٌَّ عمل الجهة اإلدار

 وتر ـرور وكذلك التـطل المـراؾ بسبب تعـور واالنصـد الحضـواعًـم

 ن موقعـحً مـوقع الـرب مـح ٌسٌطر على الموظفٌن لقـذي أصبـال

  .األحداث وخوفاًال على سبلمتهم

ٌَّة الصاِدرة لكما ثُبت ـ  ة من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم لنٌِابة العامَّ

ارة رقم أ ب ر  ٌَّ   أنَّه تم 416من حً َشرق مدٌنة نصر بشؤن الس

وكذا سرقة – بمبلػ أربعٌن ألؾ جنٌه – حرقها و البالِػ قٌمتها 

ارة رقم أ ب ر  ٌَّ المملوكٌن – بمبلػ خمسٌن ألؾ جنٌه  – 927الس

ر بشؤنهما المحضر رقم   ُجنح 2013 لسنة 35766للحً وَتحرَّ

ل   .مدٌنة نصر أوَّ

رة الصاِدرة منـلنٌِابلت ـا ثبُ ـكمـ  ة من ِخبلل ُمطالعتها للُمَذكِّ  ة العامَّ

ضت له مدرسة عبد  ٌَّة بشؤن ما َتعرَّ إدارة شرق مدٌنة نصر التعلٌم

 من قٌام مجموعه من المتجمهرٌن بمٌدان رابعة العزٌز جاوٌش

ة بالهجوم على المدرسة وإحتبللها إحتبلالًال كاِمبل بعد طرد  ٌَّ العدو

وانتشروا فً أرجابِها وأقاموا بالفصول ، عاِمل بالمدرسة 

وقاموا ببناء دورات مٌاه ، والُحجرات والحدٌقة إقامة كاملة 

وأحواض داِخل المدرسة على السور الخارجً لها بجانب إستؽبللهم 
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اًال  ة بالمدرسة مما أثَّر علٌها تؤثٌراًال ضارَّ ٌَّ ٌِّا لدْورات المٌاه األساس الس

هم ، وتسبَّب فً طْفح ِمٌاه المجاري وتشبُّع الُجدران بها  وأنَّ

ٌَّة والُخضروات  ، أحضروا مواقِد الؽاز والبوتاجازات والِسلع التموٌن

ٌَّة  وقاموا بالطهً داخل المدرسة مما أثَّر على الِدهانات واألرض

وإستخدموا ُجزء من الفِناء ، ِعبلوة على إنتشار القاذورات والُذباب 

اًال فً الفِناء  ٌَّ وجعلوه حظٌرة لتربٌه الماشٌة واألؼنام والذبح ٌوم

، وتقطٌع اللحوم على مقاِعد التبلمٌذ والمناِضد الخاصة بالمدرسة 

كما قاموا بقطع األشجار والحشابِش بؽرض توِسعة الحدٌقة لنصب 

وأقاموا فً ُحجرات الدراسة جماعات وأفراد ، الخٌام واإلقامة فٌها 

دات معاًال -  ٌِّ - أي أسرة كاملة أو مجموعة من الِرجال معاًال أو الس

ٌِّاًال من  وإستؽلُّوا كل ما هو موجود بالُحجرات والفصول إستؽبلالًال س

مقاِعد ومناِضد ودوالٌب ومراِوح وتعدٌل للكهرباء وقطع أسبلك 

ة بهم ُتسا  موجودة وتشوٌه للجدران بالكتابة علٌها لِشعارات خاصَّ

ؾ  ٌُعارض فكرهم الُمَتطرِّ كما تم ، إلى الجٌش والُشرطة وكل من 

ة بالتربٌة  َنْهب بعض أجِهزة الحاِسب والتلٌفزٌونات واألدوات الخاصَّ

ٌَّة نتٌجة فتح هذه الُحجرات واإلقامة فٌها  ٌَّة والرٌاض كما ، الموسٌق

أخرجوا مقاِعد التبلمٌذ والمناِضد إلى الشاِرع للجلوس علٌها فً 

وَشبَّ حرٌق هابل فً ، الخارج وتكسٌر العدٌد منها لُصنع الشوم 

الجانِب الخلفً لُحجرة الُمدٌرة وإمتد حتى الطابِق الثانً من المبنى 
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مت ، الربٌسً  ًَ علً ُحجرة العاِمل تماماًال فقد َتَفحَّ م ، وقُِض كما َتَفحَّ

ضاًال الجانِب الخلفً من ُحجرة المدٌرة  ٌْ وتفحم جهاز للحاِسب ، أ

ة بالُحجرة  وتدمٌر للمراِوح ، اآللً وبعض األؼراض الخاصَّ

وأنَّه تم إصبلح ُكلًال ما تم هدمه وإتبلفه بمعرفة رابِطة ، والكهرباء 

لة فً الحاج  ة ُمَمثَّ – علً الخطٌب / أصحاب المداِرس الخاصَّ

صاِحب مدرسة منارة – فتحً / والحاج – صاِحب مدرسة الخطٌب 

ة  ة بإمداد المدرسة ، اإلٌمان الخاصَّ ٌَّ ٌَّة تكاُتؾ الخٌر وقامت جمع

ٌَّة وفرش جمٌع الحجرات من  مقاِعد للتبلمٌذ  )بجمٌع األثاثات الخسب

ومناِضد ودوالٌب وتجهٌز معاِمل وأجِهزة الحاِسب اآللً 

ٌَّة واإلقتصاد  ٌَّة والموسٌق وُمستلزمات ُحجرات التربٌة الِرٌاِض

ة لؤلبنٌة ،  (المنزلً  وتم ذلك اإلصبلح تحت إشراؾ الهٌبة العامَّ

ٌَّة   .التعلٌم

ُ العتها للمـن ِخبلل ُمطـة مـَ امّ ـة العـنٌِابللت ـا ثبُ ـكمـ  اِدرة ـرة الصـِ َذكّ ـ

ضت له مدرسة  ٌَّة بشؤن ما َتعرَّ من إدارة شرق مدٌنة نصر التعلٌم

ٌَّة من  ة الفُنُدقِ ٌَّ أن المدرسة تعرضت لبلعتداء من قبل جماعة الثانِو

ٌَّة وقاموا  اإلخوان الُمسلمٌن حال تجمهرهم بمٌدان رابعة العدو

، بإستؽبلل الُحجرات والفصول الموجودة بالمدرسة ودورات المٌاه 

سة ، مما نجم عنه تهالُك أثاث ومبانً المدرسة  وقد قامت ُمإسَّ

ة برباسة د  إبراهٌم رفعت / مصر الخٌر وجمعٌة المداِرس الخاصَّ
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وتم ذلك اإلصبلح ، بإصبلح ما تم اتبلفه بالمدرسة نتٌجة التجمهر 

ٌَّة  ة لؤلبنٌة التعلٌم . تحت إشراؾ الهٌبة العامَّ

ٌَّة الصاِدرة لكما ثُبت ـ  ة من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم لنٌِابة العامَّ

 أنَّه قد َتَوقَّؾ العمل تماماًال ببنك مصر فرع مدٌنة نصر من بنك مصر

به ذلِك من 1/12/2013 وحتى 28/6/2013إعتباراًال م   بما َرتَّ

أضرار جسٌمة لحقت بالفرع المذكور وبمصالِح ُعمبلبه َرتَّبت 

بدورها أضرار جسٌمة أصابت البنك حال َتَوقُّؾ نشاط الفرع بِصفة 

.  كاِملة ِخبلل تِلك الفترة 

ٌَّة الصاِدرة لكما ثُبت ـ  ة من ِخبلل ُمطالعتها لئلفادة الرسم لنٌِابة العامَّ

ة  ٌَّ أنَّه تم إؼبلق فرع البنك المذكور الكابِن بشاِرع من بنك اإلسكندِر

ٌَّة توافُر األمن فً هذه  الطٌران طوال فترة التجمهر لعدم إمكانِ

ٌَّة ، المنِطقة وخشٌة على الفرع  وقد َتَرتَّب على ذلِك أضراراًال ماِد

جسٌمة  لَِحقت بالفرع وبمصالِح الُعمبلء إثر َتَوقُّؾ النشاط 

 .المصرفً

ٌَّة و قٌام  للنٌابة العامة كما ثُبتـ  ٌَّة تجمُهر رابعة العدِو  عدم ِسلِم

الُمتَّهمٌن الُمشاركٌن فً التجمهر و آخرون مجهولون بمٌدان رابعة 

ٌَّة ومحٌطه بحٌازتهم وإحرازهم بالذات وبالواِسطة األسلِحة  العدِو

ٌَّة و الذخابِر و األدوات التً ُتسَتخدم فً اإلعتداء على  الناِر

األشخاص وإستِخدامها فً إرتكاب جرابِم القتل لعدد من المواطنٌن 
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المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة واإلحتجاز القسرى المصاحب 

ات  بتعذٌبات بدنٌة للمواطنٌن حتى وفاتهم و كذا قتل عدد من القُوَّ

اط و جنود عمداًال من ِخبلل ُمطالعتها  القابِمة على الَفض من ُضبَّ

ة بالُمَتَوفٌِّن الى  ة الخاصَّ ٌَّ ٌَّة وتقارٌر الِصفة التشرٌِح التقارٌر الِطبِّ

ات القابِمة على الَفض ِخبلل فترة  رحمة هللا من المواطنٌن و القُوَّ

 .التجمهر وحال أحداث الَفض

  /ى رحمة هللا النقٌبـَتَوفًِّ إلـُ اص بالمــي الخــر الِطبِّ ـريـالتق  ـ 1

ضابِط ُشرطة سبلمة عبد الرإوؾ –  محمد محمد جودة ُعثمان  

ثابِت به أن إصابته ِعبارة عن هبوط بالدْورة   –لؤلمن المركزي 

ٌَّة نتٌجة طلق ناري بالوجه وكسر ُمَتهتِّك بالَفك  ٌَّة والَتَنفُّس الدمِو

تقرٌر الِصفة ،  السفلً وكسر بِعظام الُجمُجمة وإشتِباه َتَهتُّك بالُمخ 

ٌَّة الخاص به ثابِت به أن الجروح المشاهدة بخلفٌة الُعُنق  ، التشرٌح

ٌَّة حدٌثة ذات  والوجه والموصوفة بالكشؾ الظاهري هً إصابة حٌو

ة ُمفَردة  ٌَّ حدثت من ِعٌار ناري ُمفَرد أُطلِق من ِسبلح ، طبٌعة ناِر

ُمَعد إلطبلق األعٌِرة الُمفَردة من مسافة تجاوزت مدى اإلطبلق 

وأنه كان إتِّجاه اإلطبلق بشكل ربٌسً من ، القرٌب لؤلسلحة الُمفَردة 

وذلك فً الوضع ، الَخْلؾ إلى األمام بمٌل بسٌط من أعلى إلى أسفل 

الطبٌعً القابِم للِجسم  مع األخذ فً اإلعتبار المدى الواِسع لحركة 

ر تحدٌد ِعٌار الِسبلح لعدم إستقرار المقذوؾ ، الرأس  ه ٌتعذَّ ، وأنَّ
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وتعِزي الوفاة إلى ، وأن إصابته جابِزة الُمعاصرة لتارٌخ الواقعة 

ة الُمفَردة بالُعُنق والوجه  ٌَّ وما أحدثته من ُكسور ، اإلصابة الناِر

ى إلى ، بِعظام قاِعدة الُجمُجمة ونزٌؾ ؼزٌر على سطح الُمخ  أدَّ

وأنه كان قد مضى على الوفاة لحٌن ، َتَوقُّؾ مراِكز القلب والَتَنفُّس 

 .التشرٌح أقل من ٌوم 

 /ى رحمة هللا النقٌب ـي إلـِ َتَوؾّ ـُ اص بالمـي الخـِـّر الِطبـريـقـالت ـ 2

ادشادي  نقٌب ُشرطة بقِطاع تؤمٌن المطار لؤلمن –  مجدي عبد الجوَّ

 ثابِت به أن إصابته ِعبارة عن طلق ناري بالرأس مع – المركزي 

وهبوط حاد ، فتحة ُدخول وُخروج وَتَهتُّك شدٌد بؤنِسجة الُمخ 

ٌَّة وَتَوقُّؾ عضلة القلب  ٌَّة والَتَنفُّس كما أرفِق  تقرٌر ، بالدْورة الدمِو

ٌَّة ثابِت به أنَّ الجروح الُمشاهدة بفروة ،  الخاص به الِصفة التشرٌح

ٌَّة حدٌثة ذات  الرأس الموصوفة بالكشؾ الظاهري هً إصابة حٌو

ة ُمفردة من ِعٌار ناري ُمفَرد  ٌَّ وأُطلِق من سبلح ُمَعد ، طبٌعة ناِر

إلطبلق األعٌرة الُمفَردة من مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 

وأسفل إلى األمام ، حٌث كان اإلطبلق من الخلؾ ، لؤلسلِحة الُمفَردة 

وأعلى فً الوضع الطبٌعً القابِم للجسم مع األخذ فً اإلعتبار المدى 

ر تحدٌد عٌار السبلح لعدم إستِقرار  الواِسع لحركة الرأس وٌتعذَّ

وأن وفاته تعزي ، المقذوؾ وإصابة جابِزة وُمعاِصرة لتارٌخ الواقعة 

ة الُمفَردة بالرأس وما أحدثته من كسور بِعظام  ٌَّ إلى اإلصابة الناِر



736 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

وتهتُّك بالسحاٌا بالُمخ ونزٌؾ ؼزٌر على سطح الُمخ ، الُجمُجمة 

ى إلى توقُّؾ مراِكز القلب والتنفُّس  وأنَّه قد مَضى على الوفاة ، أدَّ

 .لحٌن التشرٌح أقل من ٌوم 

 / ى رحمة هللا النقٌب ـي إلـَتَوؾِّ ــُ اص بالمـي الخـِ ر الِطبّ ـريـقـالت ـ 3

 ثابِت به أن إصابته ِعبارة عن  محمود محمد محمود فاٌِداشرؾ

ٌَّة نتٌجة طلقة نافِذة فً الصدر  كما أرفِق ، هبوط حاد بالدْورة الدمِو

ٌَّة ثابِت به أنَّ الجروح  ، الخاص به باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌح

ة  ٌَّ الُمشاهدة بالصدر والموصوفة بالكشؾ الظاهري هً إصابة حٌو

ة ُمفردة من ِعٌار ناري ُمفَرد  ٌَّ وأُطلِق من ، حدٌثة ذات طبٌعة ناِر

ة الُمفَردة من مسافة جاوزت مدى  ٌَّ سبلح ُمَعد إلطبلق األعٌرة الناِر

وكان إتِّجاه اإلطبلق من الٌسار ، اإلطبلق القرٌب لؤلسلِحة الُمفَردة 

مع ، وأعلى إلى الٌمٌن وأسفل فً الوضع الطبٌعً القابِم للجسم 

األخذ فً اإلعتبار المدى المحدود لحركة الِجزع وكان ِعٌار لِسبلح 

وإستقر المقذوؾ بٌمٌن البطن ،  مم 7,62×39الُمطلَق منه هو 

ٌَّة  ة القض ٌُمنى حٌث قُام بإستِخراجه وتحرٌزه على ِذمَّ خلؾ الِكلٌة ال

وأن وفاته تعزي إلى ، وإصابته جابِزة الُمعاصرة لتارٌخ الواقعة ، 

ة الُمفَردة بالبطن وما أحدثته من تهتُّك بالُشرٌان  ٌَّ اإلصابة الناِر

ٌَّة ؼٌر ُمرتجعة وأنَّه قد مَضى على ،األُورطً ونزٌؾ وصدمة نْزفِ

. الوفاة لحٌن التشرٌح أقل من ٌوم 
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ل ـ التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمـ4  /ة هللا الُمبلِزم أوَّ

ثابِت به أن إصابته ِعبارة عن محمد سمٌر إبراهٌم عبد الُمعطً 

ٌَّة نتٌجة طلق ناري بالبطن ٌَّة والَتَنفُّس  كما هبوط حاد بالدْورة الدمِو

ٌَّة الخاص به ثابِت به أنَّ  ، أرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌح

ة التً  ٌَّ ة بالتدُخبلت الِجراِح ٌَّ ٌَّرت معالمها األصلِ إصابته بالبطن وتؽ

وُحكماًال على ما جاء ، وإستدعتها حالته وقت اإلصابة ، طرأت علٌها 

ته أن إصابته  ة لُجثَّ ٌَّ بؤوراق الِعبلج وما واراه إجراء الِصفة التشرٌِح

ة ُمفردة من ِعٌار ناري ُمفَرد  ٌَّ وأُطلِق من ، كانت ذات طبٌعة نار

ر تحدٌد الِسبلح لعدم ، سبلح ُمَعد إلطبلق األعٌرة الُمفَردة  َتَعذَّ

وأنَّه قد ،وإصابته جابِزة وُمعاِصرة للواقعة، موافاتهم بالَمقذوؾ 

. مَضى على الوفاة لحٌن التشرٌح أقل من ٌوم 

د ـ5 بدراوي /  التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا الُمَجنَّ

ثابِت به إصابته بطلق ناري بالبطن والَكتِؾ  -  منٌر عبد المالك

سر  ٌْ  .األ

د    ـ6 إبراهٌم / التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا الُمَجنَّ

ٌَّة عٌد تونً  ثابِت به أن إصابته ِعبارة عن هبوط بالدْورة الدمِو

ة  ٌَّ ٌَّة على أثر تداِعٌات أمنِ ٌَّة،  والَتَنفُّس  تقرٌر الِصفة التشرٌح

د الخاص  ثابت به أنَّ إصابته ِعبارة عن  ، إبراهٌم عٌد تونً/ بالُمَجنَّ

ٌَّة حدٌثة ذات طبٌعة نارٌة ُمفَردة حدثت من عٌار  إصابة بالصدر حٌِو
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ناري ُمفَرد أُطلِق من ِسبلح ُمَعد إلطبلق األعٌِرة الُمفَردة من مسافة 

وكان إتِّجاه اإلطبلق ، جاوزت مدى إلطبلق القرٌب لؤلسلِحة الُمفَردة 

من األمام للخلؾ بمٌل بسٌط من األعلى إلى األسفل فً الوضع 

مع األخذ فً اإلعتِبار المدى المحدود لحركة ، الطبٌعً القابِم للجسم 

وأن الوفاة ، واإلصابة جابِزة الُمعاصرة لتارٌخ الواقعة ، الِجزع 

ة الُمفَردة بالصدر وما أحدثته من تهتُّك  ٌَّ تعزي إلى اإلصابة الناِر

ٌَّة ؼٌر ُمرَتَجعة  ٌُسَرى ونزٌؾ صدري ؼزٌر وصدمة نزفِ بالربة ال

ت إلى الوفاة  وأنَّه قد مَضى على الوفاة لحٌن التشرٌح حوالً ، أدَّ

 . ٌوم

و أرفِق باألوراق تبلٌػ الوفاة الخاص بالُمَتَوفًِّ إلى رحمة هللا ـ 7

د  د بقِطاع أحمد شوقً  – نصر ممدوح محمد دروٌش/ الُمَجنَّ ُمَجنَّ

ثابِت به أن سبب وفاته طلق ناري بالرقبة ، –باألمن المركزي 

ى إلى هبوط حاد بالدْورة  وكسر بالَفك الُسفلً ونزٌؾ بالُمخ أدَّ

ٌَّة ٌَّة والَتَنفُّس  الدمِو

ة الخاص بالمتوفً إلى ـ 8 ٌَّ وأرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌح

ثابِت به أن محمد السعٌد محمد خلٌل جاد هللا / رحمة هللا المرحوم 

ٌَّة تنشؤ من ِعٌار ناري ُمفَرد  ُدخول ، إصابته بالصدر ذات طبٌعة ناِر

وأن إتِّجاه اإلطبلق من ، من ٌمٌن الَصدر وُخروج من وسط الظهر 

، األمام إلى الخلؾ أساساًال وبالنسبة للوضع التشرٌحً القابِم للِجسم 
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ِخذ أوضاع ُمختلفة أثناء  مع األخذ فً اإلعتبار أن ِجزع اإلنسان ٌتَّ

وكذا إرتِطام المقذوؾ بالضلوع داِخل ، ولها مدى َحَركً ، اإلنِحناء 

الذي ، وأن مسافة اإلطبلق تجاوزت مدى اإلطبلق القرٌب ، الِجسم 

ر بثبلثة أمثال طول الماسورة  وأن الِسبلح الُمسَتخُدم ِسبلح ، ٌَُقدَّ

ٌُمِكن الَجزم بِعٌاره نظراًال لِعدم إستِقرار أو إستِخراج  ناري ُمفَرد ال 

ٌَّة بٌمٌن ، المقذوؾ الُمسَتخدم  وأن وفاته تعزي إلى إصابته الناِر

ٌُمَنى ونزٌؾ دموي ؼزٌر  الصدر وما أحدثته من تهتُّك بالِربة ال

ت إلى الوفاة   .بالتجوٌؾ الَصدري أدَّ

ٌاِسر أحمد / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمرحوم ـ 9

ة  ٌَّ ثابِت به أن إصابته ِعبارة عن نزٌؾ داخلً عبد الصمد خسك

ٌَّة مع ُوجود ِجسم معدنً ؼرٌب إثر  بالُمخ وتحت األؼِشٌة الِدماِؼ

عاء ُصابته بطلق ناري  كما أرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة ، إدِّ

ٌَّة الخاص به  ٌَّة ، التشرٌح ثابِت به إصابته ِعبارة عن إصابة ناِر

ا بمقذوؾ ُمفَرد ُوِجد ُمستقِر  ٌَّة حدٌثة حدثت من ِعٌار ناري ُمعبَّ حٌو

 أُطلِق من مسافة جاوزت 6,35وُوِجد مع ِعٌار ، داِخل نسٌج الُمخ 

وتعزي الوفاة إلى ، ومن األمام إلى الخلؾ ، مدى اإلطبلق القرٌب 

ة لما أحدثته من َتَهتُّك من ُكسور بالِعظام وَتَهتُّك بالُمخ  ٌَّ اإلصابة الناِر

وقد مضى على الوفاة لحٌن إجراء الِصفة ، والسحاٌا ونزٌؾ 

ة أقل من ٌوم ة ُمدَّ ٌَّ . التشرٌح
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وأرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمتوفً إلى رحمة هللا ـ 10

د شعبان /  ٌِّ ثابت به أن وفاته تعزي إلى إصابته كمال محمد الس

بطلق ناري فتحة ُدخول ٌمٌن الصدر وُخروج ٌسار الَصدر وَتَهتُّك 

كما أرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة ، بالَكبِد ونزٌؾ داِخلً ؼزٌر 

ٌَّة الخاص به  ثابِت به إصابته ِعبارة عن إصابة بالصدر ، التشرٌح

حٌوٌة وحدٌثه ذات طبٌعة نارٌه مفرده من عٌار ناري  مفرد أطلق 

من سبلح معد لئلطبلق ومن مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 

لؤلسلحة وٌتعذر تحدٌد عٌار السبلح لعدم استقرار المقذوؾ وكان 

اتجاه اإلطبلق من الٌمٌن إلى الٌسار من أسفل إلى أعلً فً الوضع 

الطبٌعً القابم للجسم مع األخذ فً االعتبار المدى الحركً للجزع 

ر تحدٌد السبلح لعدم استقرار المقذوفات واإلصابة جابزة  وٌتعذَّ

وانه تعزي الوفاة إلً اإلصابة النارٌة ، المعاصرة لتارٌخ الحدوث 

بالصدر وما أحدثته من تهتك بالكبد ونزٌؾ دموي إصابً ؼزٌر 

، داخل تجوٌؾ الصدر والبطن أدى إلى صدمه نزٌفٌه ؼٌر مرتجعة 

 .وأنه كان قد مضً علً الوفاة لحٌن التشرٌح حوالً اقل من ٌوم

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمتوفً إلى رحمة هللا ـ 11

ثابت به أن وفاته تعزي إلى إصابته محمد أبو الٌزٌد احمد عشوش / 

ٌَّة الخاص به ، بطلق ناري  كما أُرفِق باألوراق تقرٌر الِصَفة التشرٌح

ثابت به أن وفاته تعزي إلى إصابته بالرأس وهً إصابة نارٌه ، 
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حٌوٌة حدٌثه حدثت من عٌار ناري معمر بمقذوؾ مفرد أطلق من 

م وقد أصابه باتجاه أساسً من 7.62سبلح مششخن من عٌار 

وأن الوفاة ، األمام للخلؾ ومن مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 

تعزي لئلصابة النارٌة بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة 

وأنه كان ، وتهتك بالمخ والسحاٌا وما صاحب ذلك من نزٌؾ دماؼً 

. قد مضً علً الوفاة لحٌن التشرٌح مدة حوالً ٌوم 

ة الخاص بالمتوفً إلى ـ 12 ٌَّ وأُرفِق باألوراق تقرٌر الِصَفة التشرٌح

ثابت به أن إصابته ذات ، ٌحً عبد المنعم محمد احمد / رحمة هللا 

طبٌعة نارٌة حدثت من عٌار ناري واحد علً األقل معمر بمقذوؾ 

وقد أصابه باتجاه أساسً ، مفرد ٌتعذر الجزم بعٌاره لتطوره الشدٌد 

وأنه ، من األمام للخلؾ ومن مسافة جاوزت مدى اإلطبلق القرٌب 

تعزى الوفاة لئلصابة النارٌة وما أحدثته من تهتك باألحشاء البطنٌه 

وأنه كان قد مضً علً الوفاة ، وما صاحب ذلك من نزٌؾ دموي 

. لحٌن التشرٌح مدة حوالً ٌوم

ة الخاص بالمتوفً ـ 13 د ُمفتِّش الِصحَّ ٌِّ وأُرفِق باألوراق تقرٌر الس

خ  إرَّ  17/8/2013إلى رحمة هللا عبد النبً عمر حسن خلٌفة مًال

كما أُرفِق ، ثابت به أن وفاته تعزي إلى إصابته بطلق ناري بالجسم 

ٌَّة الخاص به   أن إصابته ثابِت به، باألوراق تقرٌر الِصَفة التشرٌح

من " حٌوٌة حدٌثة ذات طبٌعة نارٌة حدثت من مقذوؾ عٌار ناري 
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وٌتعذر تحدٌد عٌاره لعدم استقرار " الطراز المعمر بمقذوؾ مفرد 

المقذوؾ بالجثة وبالتالً عٌار السبلح المستخدم ولعدم تبٌن عبلمات 

لقرب إطبلق حول فتحة الدخول فإن مسافة اإلطبلق الناري قد 

جاوزت المدى القرٌب لئلطبلق والذي ٌقدر عادة بؤكثر من الربع متر 

وقد تزٌد المسافة عن ذلك قلٌبل أو كثٌرا وكان اتجاه اإلطبلق أساساًال 

من األمام إلى الخلؾ وفً مستوى أفقً تقرٌباًال وذلك بالنسبة للوضع 

وأن اإلصابة المشاهدة والموصوفة ، الطبٌعً الثابت والقابم للجسم 

بالكشؾ الظاهري بٌمٌن الصدر حٌوٌة حدٌثة ذات طبٌعة نارٌة 

" من الطراز المعمر بمقذوؾ مفرد " حدثت من مقذوؾ عٌار ناري 

وٌتعذر تحدٌد عٌاره لعدم استقرار المقذوؾ بالجثة وبالتالً عٌار 

السبلح المستخدم ولعدم تبٌن عبلمات لقرب إطبلق حول فتحة 

الدخول فإن مسافة اإلطبلق قد جاوزت المدى القرٌب لئلطبلق والذي 

ٌقدر عادة بؤكثر من الربع متر وقد تزٌد المسافة عن ذلك قلٌبل أو 

كثٌرا وكان اتجاه اإلطبلق أساساًال من األمام والٌمٌن إلى الخلؾ وفً 

مستوى أفقً تقرٌباًال وذلك بالنسبة للوضع الطبٌعً الثابت والقابم 

وأن الوفاة تعزي إلى اإلصابة النارٌة بٌمٌن الصدر لما ، للجسم 

أحدثته من تهتك بالربة الٌمنى والحجاب الحاجز والكبد واألمعاء 

الدقٌقة والشرٌان الكلوي األٌمن وما صاحبها من نزٌؾ دموي 
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وأنه ، إصابً ؼزٌر أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموٌة والتنفسٌة 

.  قد مضى علً الوفاة لحٌن التشرٌح مدة حوالً أكثر من ٌوم

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه المتوفً ـ 14

ثابت به أن وفاته تعزي إلى إصابته فرج السٌد أحمد / إلى رحمة هللا 

ى إلى  بطلق ناري بالفخذٌن والبطن وكسر بعظام الفخذ األٌسر أدَّ

ن وأنَّه توفَّى  ٌْ ٌَّة وَتَوقُّؾ بالقلب والِرَبت ٌَّة والَتَنفُِّس هبوط بالدِورة لدَمِو

  .24/8/2013بتارٌخ 

ة الخـر الِصؾـوأُرفِق باألوراق تقريـ 15 ٌَّ ي ــاص بالمجنـة التشرٌِح

عمرو نجدي كامل علً سمك فً / علٌه المتوفً إلى رحمة هللا 

ٌَّة رقم  الُمرَفقة -  إداري مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 15120الَقِض

ثابت به أن جثة المجنً علٌه بها آثار إصابٌة – باألوراق لئلرتباط 

عدة كدمات بلون بنفسجً مزرق بعض منها ، حدٌثة عبارة عن 

ؼٌر منتظم الشكل واألخر شرٌطً مزدوج بعض منه مستقٌم واألخر 

ملتؾ واقعٌن ومنتشرٌن بالصدر والبطن ومعظم الطرفٌن العلوٌٌن 

والطرفٌن السفلٌٌن وأجزاء من الظهر واآللٌتٌن ومتداخلة مع 

وكدمات متسحجة ملتفة حول الرسؽٌن األٌمن ، بعضها البعض 

واألٌسر وأسفل الساعدٌن وملتفة حول الكاحلٌن األٌمن واألٌسر 

على ؼرار ما ٌتخلؾ عن آثار التقٌٌد والتكبٌل " أسفل الساقٌن 

وبضعة كدمات متسحجة واقعة ومنتشرة بؤعلى ، " لؤلٌدي واألرجل 
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صٌوان األذن الٌمنى وأعلى الحاجب األٌمن وحول العٌن الٌمنى 

و كذا خلع حدٌث ، والشفة السفلى والوجنة الٌمنى والخد األٌسر 

ما ٌتخلؾ عن "بالظافر لئلصبع األكبر بالقدم الٌمنى ٌظهر أسفله 

وان تلك اإلصابات بعضها ذات طبٌعة رضٌة ، " آثار التعزٌب

ورضٌة احتكاكٌة حٌوٌة حدٌثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام 

صلبه راضه بعض منها خشن السطح والحدود أٌاًال كان نوعها 

وبعضها ذات طبٌعة رضٌة احتكاكٌة حٌوٌة حدٌثة حدثت من 

المصادمة واالحتكاك بجسم أو أجسام صلبه خشنة السطح ملتفة 

حول رسؽً الٌدٌن والقدمٌن أٌاًال كان نوعها وهً على ؼرار ما 

ٌتخلؾ عن التقٌٌد والتكبٌل لؤلٌدي واألرجل وان جمٌع اإلصابات 

بعموم الجثة هً آثار إصابٌة تشٌر إلى التعدي على المجنً علٌه 

وبتشرٌح الجثة تبٌن وجود كسر ، بالضرب والتقٌٌد والتعذٌب 

شرخً محاطاًال بإنسكابات دموٌة بؤعلى عظمة القص عند مستوى 

الضلع الثانً مع وجود كدمات بالربتٌن ونزٌؾ بالتجوٌؾ الصدري 

وتعزى وفاة المجنً علٌه ، على الجهتٌن ٌقدر بحوالً نصؾ متر 

ة الحدٌثة بعموم الجثة لما أحدثته  ٌَّ ِو ٌَ إلى تلك اإلصابات الرضٌة الح

من كسر شرخً بعظمة القص وتكدمات بالربتٌن ونزٌؾ بالتجوٌؾ 

 إصابً ؼزٌر وحدوث و  الصدري وأنزفة دموٌة باألنسجة الرخوة

 .صدمة نزفٌه ؼٌر مرتجعة أدت للوفاة 
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ة الخاص بالمجنـ 16 ٌَّ  علٌه يوأُرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌِح

أحمد حسن قمر الدٌن فً القضٌة رقم / المتوفً إلى رحمة هللا 

الُمرَفقة باألوراق -  إداري مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 14688

 ثابِت به أن الكدمات المتسحجة والكدمات الُمشاهدة –لئلرتباط 

ة  ٌَّ ٌَّة إحتِكاِك ٌَّة حدث ُكلًال منها ، بعموم الُجثَّة هً إصابات رضِّ و رضِّ

من الُمصادمة و اإلحتِكاك بِجسم أو أجسام صلبة بعضها خِشن 

ة الُمشاهدة حْول ، السطح أيًال كان نوعها  ٌَّ و كذا اآلثار اإلصابِ

ٌَّة على ِؼرار ما  ٌَّة إحتِكاِك ن الموصوفة هً إصابات رضِّ ٌْ الُرسؽ

و كذا الجروح الُمشاهدة بالحوض ، ٌُشاهد من آثار التقٌٌد 

ٌَّة حدٌثة  ٌَّة حٌِو ٌَّة و َطعنِ واألطراؾ الموصوفة هً إصابات قطِع

حدث ُكلًال منها من الُمصادمة و اإلحتِكاك بِجسم أو أجسام صلبة ذات 

ة و طرؾ ُمَدبَّب أيًال كان نوعها  و تعزي الوفاة لئلصابات ، حافَّة حادَّ

ٌَّة و بُعموم الُجثَّة و ما أحدثته من ُكسور  ٌَّة والَقطِع ٌَّة و الَطعنِ الَرِض

سر و  ٌْ ة بالساِعد األ ٌِّ ة الربٌس ٌَّ بِعظام األطراؾ و قطع األْوِعٌة الَدَمِو

ٌُسرى  ونزٌؾ  ٌُمنى و ال من والساق ال ٌْ ر ، األ ٌْ ة َؼ ٌَّ وصدمة َنْزفِ

  .ُمرَتَجعة

ة الخاص بالمجنً ـ 17 ٌَّ وأُرفِق باألوراق تقرٌر الِصفة التشرٌِح

ٌَّة رقم / علٌه المتوفً إلى رحمة هللا  فرٌد شوقً فإاد فً الَقِض

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 14395
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 ثابِت به أن اإلصابات الُمشاهدة الموصوفة بُعموم الُجثة –لئلرتباط 

ٌَّة و  جة هً إصابات ذات طبٌعة َرضِّ من الكدمات و الكدمات الُمَتَسحِّ

ٌَّة حدٌثة حدثت من الُمصادمة بِجسم أو أجسام  ٌَّة حٌِو ٌَّة إحتِكاِك َرضِّ

ة  ، بعض منه َخِشن محدود الَسطح أيًال كان نوعه ، صلبة راضَّ

و الُخدوش ، وتِلك اإلصابات جسٌمة و كافٌِة إلحداث الوفاة 

ٌَّة  سر هً إصابات ذات طبٌعة خدِش ٌْ الُمشاَهدة بؤنِسجة الفخذ األ

ٌَّة حدٌثة حدثت من اإلحتكاك و الَخْدش بِجسم أو أجسام صلبة  حٌِو

ٌَّة ، ذات طرؾ رفٌع أيًال كان نوعه  وهً إصابات بسٌطة وَسْطِح

كما ُوِجد إحتِقان شدٌد ، ِجداًال و لٌس من شؤنِها إحداث الوفاة 

ن للُمخ  ٌْ ٌَّ ن الخلف ٌْ ة بالَفصَّ ٌَّ ٌَّة محدودة تحت العنكبوتِ ٌُصاِحبه ُبَإر نزفِ

من ،  ٌْ ن به إنِؽراس للشعر ، أكثر ُوضوحاًال باأل ٌْ و ِجلد الحلمت

َمن بها  ٌْ ة الَعُضد األ ٌَّ ل إلتهابً ُمزِمن شدٌد بؤعلى وحِش ٌُصاِحبه َتَفعُّ

ة بالنسٌج الُدهنً  ٌَّ ، َمظاِهر تؤثٌر حراري مع وجود ُبَإر َنْزفِ

َمن حدثتا من  ٌْ ة الَعُضد األ ٌَّ ان بؤعلى وحِش ٌَّ والسحجان الدابِِر

، ُمبلمسة الِجسم لسطح ساِخن محدود ودابِري الشكل أيًال كان نوعه 

ٌَّة و لٌس من شؤنِها إحداث الوفاة  و ، هً إصابات بسٌطة و َسْطِح

ة الحدٌثة بمعظم عموم  ٌَّ ِو ٌَ تعزي الوفاة إلى اإلصابات الرضٌة الح

الجثة لما أحدثته من نزٌؾ دموي إصابً ؼزٌر باألنسجة الرخوة 

والعضبلت وكسور باألضبلع جهة الٌمٌن وما نتج عن ذلك من 
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حدوث صدمة نزفٌه ؼٌر مرتجعة وهبوط حاد بالدورتٌن الدموٌة 

 .والتنفسٌة أدى للوفاة وتوجد بها شبهة جنابٌة 

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه المصاب ـ 18

د أحمد الشامً /  ٌِّ ٌُعانً من كسر مفتوح أحمد الس ه  ثابت به أنَّ

عاء طلق ناري  من إثر إدِّ ٌْ   .ُمتَفتَّت بالِمرَفق األ

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه المصاب ـ 19

ٌُعانً من طلق ناري ُمصطفى محمود ُمصطفى هاِشم / ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى وتوجد فتحة ُدخول   بالبطن من الناِحٌة ال

ٌَّة و لكما ثُبت ـ  ة تجمُهر رابعة العدِو ٌَّ ة عدم ِسلِم لنٌابة العامَّ

قٌام الُمتَّهمٌن الُمشاركٌن فً التجمهر و آخرون مجهولون 

ٌَّة ومحٌطه بحٌازتهم وإحرازهم بالذات  بمٌدان رابعة العدِو

ٌَّة و الذخابِر و األدوات التً ُتسَتخدم  بالواِسطة األسلِحة الناِر

فً اإلعتداء على األشخاص وإستِخدامها فً إرتكاب جرابِم 

الشروع فً قتل عدد من المواطنٌن المعارضٌن إلنتماءاتهم 

السٌاسٌة واإلحتجاز القسرى المصاحب بتعذٌبات بدنٌة 

ات القابِمة على الَفض من ُضبَّاط و  للمواطنٌن وعدد من القُوَّ

ة  ة الخاصَّ ٌَّ جنود عمداًال من ِخبلل ُمطالعتها التقارٌر الِطبِّ
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ات الُشرطة القابِمة على  بالمواطنٌن ِخبلل فترة التجمُهر و قُوَّ

 . الَفض حال أحداث الَفض

حٌث أُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٔ

اسة لؤلمن – محمد السٌد السٌد ناجً /  ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌُعانً من طلق ناري بالعضد األٌسر مع المركزي  ه  ثابت به أنَّ

.  وجود فتحة دخول  خروج

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه المبلِزم  .ٕ

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع – محمد حاتم حمدي محمد دسوقً / أوَّ

ة لمنطقة ُحلوان لؤلمن  الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ باإلدارة العامَّ

ٌُعانً من طلق ناري خرطوش بالٌد المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى   .ال

ة بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٖ ٌة الخاصَّ وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

ل  ات / أوَّ ٌَّ ضابِط ُشرطة بقِطاع – محمد جمال عبد اللطٌؾ الز

 ثابت بها وان لؤلمن المركزي ـطقة ُحلـي بمنـمد البلكـهٌد أحـالش

ٌُعـأنَّ  ٌُسـوش بالًـق خرطـن طلـي مـانـه   ذ األٌسرـرى والَفخْ ـد ال

ٌُسرى      . والَقَدم ال

ة بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٗ ٌة الخاصَّ وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد أحمد – أحمد محمد حنفً / أوَّ
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ٌُعانً من البلكً بمنطقة ُحلوان لؤلمن المركزي  ه  ثابت بها أنَّ

ٌُمنى . طلق خرطوش بالٌد ال

م  .٘ ة بالمجنً علٌه الُمَقدِّ ٌة الخاصَّ / وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

اج  ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد – أشرؾ عبد المنعم سالم حجَّ

ٌُعانً أحمد البلكً بمنطقة ُحلوان لؤلمن المركزي ه   ثابت بها أنَّ

ٌُسرى  ٌُمنى والساق ال ٌُسرى والساق ال من طلق خرطوش بالٌد ال

. والجبهة 

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٙ

ل  اسة – كرٌم مجدي كمال إبراهٌم / أوَّ ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌُعانً من طلق خرطوش بالٌد - لؤلمن المركزي  ه   ثابت به أنَّ

ابة  ٌُمنى وإصبع السبَّ . ال

م  .7 / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَقدِّ

ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد اللواء – ُعمر محمد رضا جافور 

ٌُعانً من إنفجار ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى  .بُمقلة العٌن ال

ة بالمجنً علٌه النقٌب  .8 ٌة الخاصَّ / وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

ضابِط ُشرطة بقِطاع اللواء ِرفعت عاشور – أحمد ُمرتضى محمد 

ٌُعانً من طلق ناري خرطوش - لؤلمن المركزي  ه  ثابت بها أنَّ

 .بالطرؾ الُعلوي األٌمن والطرؾ الُسفلً األٌمن 
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ة بالمجنً علٌه النقٌب  .9 ٌة الخاصَّ / وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

انً  ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد أحمد – أحمد ذكً بهجات الحرَّ

ٌُعانً من طلق البلكً بمنطقة ُحلوان لؤلمن المركزي ه   ثابت به أنَّ

 . خرطوش بالَكتِؾ األٌمن والَرَقبة

ة بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٓٔ ٌة الخاصَّ وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع – أحمد مصطفى عبد الحمٌد مجاِهد / أوَّ

اسة لؤلمن المركزي  د الدرَّ ٌَ ٌُعانً من طلق ناري بال ه  ثابت بها أنَّ

ٌُمنى  ٌُمنى ُدخول وُخروج وطلق ناري بالَبطن من الِجَهة ال ال

. إستقرار

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٔٔ

ل  اسة – ُحسام محمد أحمد عبده / أوَّ ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌُعانً من طلق ناري بالَبطن من -  لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى . الِجهة ال

/ موأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَقدِّ  .ٕٔ

د  ٌِّ د الس ٌِّ د صابر الس ٌِّ ات الخاصَّ ـة بالعمـرطـابِط شُ ـض– الس ٌَّ  ةـل

ٌُع-  تؤمٌن المطار  .ٖٔ ه   اِعدـق ناري بالسـن طلـي مـانـثابت به أنَّ

. األٌمن والَكتِؾ األٌمن

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٗٔ

اسة – محمد مصطفى الِسباعً إبراهٌم  ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ



751 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ٌُعانً من طلق ناري بالِذراع -  لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

". خرطوش ُمنَتِشر بالِذراع األٌمن " األٌمن 

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .٘ٔ

ٌق – محمد ماهر الِهبللً أحمد  ضابِط ُشرطة بقِطاع أبو بكر الِصدِّ

ٌُعانً من طلق خرطوش بالِذراع لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ن  ٌْ . والساِعد األٌسر والساقٌن وبالساِعد األٌمن والَرَقبة والفخذ

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٙٔ

ل  ات – أحمد ماهر صالح عبد المقصود / أوَّ ٌَّ ضابِط ُشرطة بالعمل

ة باألمن المركزي  ٌُعانً من ُجْرح قطعً –الخاصَّ ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى وَشْرخ  د ال ٌَ ٌُمنى وَقطع الوتر الباِسط بال بالُركَبة ال

ٌُمنى   د ال ٌَ ٌَّة األخٌر لل بالُسبلم

م  .7ٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمقدِّ

ات – محمد محفوظ عبد الرحٌم فرؼلً   ٌَّ ضابِط ُشرطة بالعمل

ة بقِطاع الشهٌد عمرو عبد المنعم لؤلمن المركزي   ثابت - الخاصَّ

ٌُمنى ٌُعانً من ُجرح َقطعً بالوجه من الناحٌة ال ه  . به أنَّ

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه العمٌد  .8ٔ

د سعد  ٌِّ ضابِط ُشرطة ووكٌل إدارة – أحمد إبراهٌم الدسوقً الس

ة لؤلمن المركزي  ات الخاصَّ ٌَّ ة بالعمل ٌَّ ٌَّة اإلدار -  الشبون المال
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ٌُعانً من طلق  خرطوش بالوجه وكسر باألنؾ  ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى . وإصابة بالعٌن ال

ة بالمجنً علٌه الرابد  .9ٔ ٌة الخاصَّ / وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد – أحمد ِعصام محمد المنصوري 

ثابت -  محمد ناجً الشماشرجً بمنطقة ُحلوان لؤلمن المركزي 

ٌُعانً من طلق خرطوش بالجانِب األٌمن من الوجه  ه  بها أنَّ

 .والَرَقبة والَطَرؾ الُعلوي األٌسر

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الرابد  .ٕٓ

اسة – محمد ضٌاء الدٌن حسن حسن  ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

قة بالِجسم - لؤلمن المركزي  ٌُعانً من َكَدمات ُمَتفرِّ ه  ثابت به أنَّ

. وأثر خرطوش بالَرَقبة والِذراع األٌسر

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه العقٌد  .ٕٔ

ة – عمر حلمً محمد ٌوسؾ  ات الخاصَّ ٌَّ ضابِط ُشرطة بالعمل

ٌُعانً –  بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُمنى  ٌُسرى وخرطوش بالساق ال ٌُمنى وال من طلق ناري بالقدم ال

ٌُسرى  . والٌركبة ال

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الرابد  .ٕٕ

 - ضابِط ُشرطة بقِطاع  لؤلمن المركزي – أحمد ٌحٌى صابر حامد 

ٌُعانً من إصابته بطلق ناري بالعُضد األٌمن ه  . ثابت به أنَّ
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وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٖٕ

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر – ُمعتز محمد محمود أحمد / أوَّ

ٌُعانً من طلق خرطوش-  لؤلمن المركزي  ه    0ثابت به أنَّ

  هـلًـي عــجنـاص بالمــي الخـِـّر الِطبـريـقـق باألوراق التـوأُرؾِ  .ٕٗ

م ضابِط ُشرطة بقِطاع أبو بكر – أحمد توفٌق علً إبراهٌم / الُمَقدِّ

ٌق لؤلمن المركزي  ٌُعانً من طلق ناري - الِصدِّ ه  ثابت به أنَّ

ن  ٌْ . خرطوش بالِذراع

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٕ٘

ًْ الدٌن عبَّاس  ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر لؤلمن – خالد َصف

ٌُعانً من طلق خرطوش فً الساِعد -  المركزي  ه  ثابت به أنَّ

مة الَصدر  . األٌسر والَبطن وُمَقدِّ

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٕٙ

ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر لؤلمن – أحمد ِهبلل أحمد محمد 

ٌُعانً من طلق خرطوش بالِذراع األٌمن -  المركزي  ه  ثابت به أنَّ

. واألٌسر َخلؾ الِذراع 

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .7ٕ

ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر لؤلمن – أحمد محمود محمد علً 

ق بالرأس -  المركزي  ٌُعانً من طلق خرطوش ُمَتَفرِّ ه  ثابت به أنَّ

. والَبطن واألطراؾ
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/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .8ٕ

ة بقِطاع – محمد أحمد حمدي  ات الخاصَّ ٌَّ ضابِط ُشرطة بالعمل

ٌُعانً من -  سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

. طلق ناري بالَعُضد األٌسر

ي إبراهٌم / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالنقٌب  .9ٕ ِسرِّ

ة – محمد أحمد  ات الخاصَّ ٌَّ ة للعمل ضابِط ُشرطة باإلدارة العامَّ

ٌُعانً –  بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

 .من طلق ناري بالَعُضد األٌمن 

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٖٓ

 ط ُشرطة بقِطاع ناِصرـِ ابـض– حمد نور الدٌن  ـت مـدحـد مـمـأح

ٌُعانً من طلق خرطوش -  لؤلمن المركزي      ه  . ثابت به أنَّ

ة بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٖٔ ٌة الخاصَّ وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

ل  اسة – عمر ُمحِسن عبد القاِدر  / أوَّ ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌُعانً من طلق خرطوش بالساِعد -  لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

. والَعُضد األٌمن وفروة الرأس

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٕٖ

ة – علً مجدي ُمصطفى محمد   ضابِط ُشرطة باإلدارة العامَّ

ة بقِطاع الِمحَور لؤلمن المركزي  ات الخاصَّ ٌَّ ثابت به أنَّه -  للعمل

. ٌُعانً من فتحة ُدخول بالَفْخذ األٌسر وخروج بالَفْخذ األٌمن 
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/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٖٖ

اسة لؤلمن – شادي عاطؾ حسن ؼالً  ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

قة بالِجسم وأثر - المركزي  ٌُعانً من َكَدمات ُمتفرِّ ه  ثابت به أنَّ

. خرطوش بالرأس والِذراع األٌمن واألُُذن 

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٖٗ

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر – الَحَسن أشرؾ عبد المجٌد  / أوَّ

ٌُعانً من خرطوش بالفخذ األٌمن -  لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُمنى . وَكَدمات بالساق ال

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٖ٘

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد – محمد ِرفعت علً متولًِّ / أوَّ

ٌُعانً من -  أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ة بالَبطن  ٌَّ دة بالمنطقة اإلرب  .شظاٌا ُمَتعدِّ

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الرابد  .ٖٙ

د حسٌن  ٌِّ ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد أحمد – محمد عادل الس

ٌُعانً من إصابات -  عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

دة بالجانِب األٌمن من الرأس واألنؾ والَكتِؾ  خرطوش ُمَتعدِّ

ٌُمنى  وآثار إصابات بالِذراع ، األٌسر والَفْخذ األٌمن والساق ال

 .األٌمن
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/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .7ٖ

ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد – نور الدٌن هاِشم محمد َمصطفى 

ٌُعانً من -  أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى والِذراع األٌسر  ٌُمنى وال عاء َطلق خرطوش بالساق ال إدَّ

 .والوجه 

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .8ٖ

ضابِط ُشرطة بقِطاع – محمود مصطفى أحمد عبد الحافِظ  

ٌُعانً من َكدمات بفروة -  المطار لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

 .الرأس والِذراع األٌمن والَفْخذ األٌمن

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .9ٖ

ضابِط ُشرطة بقِطاع الَمطار – محمد سامً محمد أحمد الصٌرفً 

ٌُعانً من طلق –  منطقة ُحلوان لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

 .ناري خرطوش بالِذراعٌن وأسفل الظهر

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٓٗ

ل  د حامد أبو طالب / أوَّ ٌِّ ضابِط ُشرطة – محمد عبد الرحٌم الس

ٌُعانً من طلق خرطوش -  بقِطاع  لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

 .بالوجه 

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٔٗ

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر لؤلمن – محمد صالح فإاد ذكً / أوَّ
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ٌُسرى - المركزي  د ال ٌَ ابة ال ٌُعانً من خرطوش بسبَّ ه  ثابت به أنَّ

ع َدموي وَكدمة شدٌدة  ى إلى َتَجمُّ  .أدَّ

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٕٗ

ل  ضابِط ُشرطة بقِطاع – كرٌم عبلء الدٌن محمد رجابً / أوَّ

ٌُعانً من إصابة -  الهاٌكستِب لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

 .بالُكتِؾ األٌسر

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٖٗ

ة بقِطاع – محمد ُمِحب محمد  ات الخاصَّ ٌَّ ضابِط ُشرطة بالعمل

اسة لؤلمن المركزي  ثابت به أنَّه -  الشهٌد ُعَمر عبد المنعم بالدرَّ

ٌُسرى مع وجود ُجرح  ٌُعانً من َكدمة شدٌدة وإرتشاح بالُركبة ال

ٌُسرى   .سطحً بالُركبة ال

م  .ٗٗ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَقدِّ

ا حسن  ٌَّ ة – محمد عمرو ذكر ضابِط ُشرطة باإلدارة العامَّ

ة باألمن المركزي  ات الخاصَّ ٌَ ٌُعانً من َشْرخ - للعمل ه  ثابت به أنَّ

ٌَّة األخٌرة لئلصبع األصؽر  .بالُسبلم

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .٘ٗ

ل  ات – عمرو عطوة عبد العزٌز عطوة / أوَّ ٌَّ ضابِط ُشرطة بالعمل

ة باألمن المركزي  ٌُعانً من إشتِباه –  الخاصَّ ه  ثابت به أنَّ

د والَفْخذ األٌمن ٌَ  . إرتِجاج بالُمخ وَكَدمات بالساق وال



758 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٙٗ

ل  ضابِط ُشرطة باإلدارة – محمد فهمً ُمصطفى فهمً / أوَّ

ة باألمن المركزي  ات الخاصَّ ٌَّ ة للعمل ٌُعانً –  العامَّ ه  ثابت به أنَّ

ٌُمنى  .من طلق ناري خرطوش بالساق ال

قٌب ـه النـي علًـاص بالمجنـوأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخ .7ٗ

د محمود صبره أبو زٌد  /  ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد – ُمَهنَّ

ٌُعانً -  أحمد البلكً بمنطقة حلوان لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

.  طلق ناري خرطوش بالجانِب األٌمن للَرَقبة والَعُضد األٌمنمن

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه العقٌد  .8ٗ

د عبد العزٌز  ٌِّ عقٌد ُشرطة بقِطاع الشهٌد محمد - إسبلم أحمد الس

ٌُعانً من -  ناجً الشماشٌرجً لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

  0َشْرخ فً َعْظمة الزند بالساِعد األٌسر نتٌجة طلق خرطوش

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .9ٗ

نقٌب ُشرطة بقِطاع الخدمات - ُحسام محمد عبد الَؽفَّار أبو شادي 

ة لؤلمن المركزي  ٌَّة باإلدارة العامَّ ٌُعانً من -  األمن ه  ثابت به أنَّ

 .طلق خرطوش بالوجه والِذراع األٌمن والَكتِؾ األٌمن والقدمٌن

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٓ٘

ل  ل ُشرطة – محمد عادل عبد المجٌد محمود بدر / أوَّ ُمبلِزم أوَّ
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اسة لؤلمن المركزي  ٌُعانً من طلق -  بقِطاع الدرَّ ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى والكوع األٌسر  .خرطوش بالُجمُجمة واألُُذن ال

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٔ٘

ٌُسري محمد عبد المطلب هاِشم  نقٌب ُشرطة بقِطاع - رامً 

ٌُعانً -  الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

من طلق خرطوش بالجانِب األٌمن والبطن والظهر والِذراع 

 .األٌسر والَفْخذ األٌسر

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص به ثابت بالمجنً علٌه  .ٕ٘

د الصافً محمد / الُمبلزم أول  ٌِّ ضابِط ُشرطة – إسبلم عبد الس

-  بقِطاع الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ بمنطقة حلوان لؤلمن المركزي 

ٌُعانً من ه  ٌُسرى أنَّ  . طلق خرطوش بالَفْخذ والساق ال

م  .ٖ٘ /  وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَقدِّ

ضابِط ُشرطة بقِطاع ناصر لؤلمن – تامرجبلل عبد الراِزق 

ٌُعانً من-  المركزي  ه  ٌُمنى ثابت به أنَّ   كدمة بالَقَدم ال

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلزم  .ٗ٘

ل  اسة – عمرو علً محمد ِحجازي / أوَّ ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌُعانً من- لؤلمن المركزي  ه   . طلق ناري بالبطن ثابت به أنَّ

 اص بالمجنً علٌه الُمبلزمـر الِطبًِّ الخـق باألوراق التقريـوأُرؾِ  .٘٘
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ل   ثمان ٌحٌى أبو الفرج / أوَّ    ضابِط ُشرطة بقِطاع – محمد عًال

ٌق لؤلمن المركزي  ٌُعانً من-  أبو بكر الصدِّ ه   َكْسر ثابت به أنَّ

ٌُمنى د ال ٌَ  .بال

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه العقٌد  .ٙ٘

انً  ضابِط ُشرطة بِرباسة – خالد محمد سامً عبد الرإوؾ الَبنَّ

منطقة القاِهرة لؤلمن المركزي سابِقاًال وقابد قِطاع أحمد شوقً 

ٌُعانً من طلق ناري -  لؤلمن المركزي حالٌاًال  ه  ثابت به أنَّ

ٌُمنى   .خرطوش بالِذراعٌن واألُُذن ال

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .7٘

نقٌب ُشرطة بقِطاع – محمود ٌوِسؾ إسماعٌل عبد الباقً 

اسة ألمن المركزي  ٌُعانً من طلق ناري -  الدرَّ ه  ثابت به أنَّ

 .خرطوش بالجبهة

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .8٘

ل  ل ُشرطة – محمود محمد جمال الدٌن خلٌل / أوَّ ُمبلِزم أوَّ

ة قِطاع الشهٌد  ات الخاصَّ ٌَّ اسة / بالعمل -  عمر عبد المنعم بالدرَّ

ٌُمنى ٌُعانً من كدمة شدٌدة بالٌد ال ه   .ثابت به أنَّ

ل  .9٘ محمود / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمبلِزم أوَّ

ل ُشرطة بقِطاع الشهٌد – أحمد سعٌد محمود أحمد  / ُمبلِزم أوَّ

ثابت به أنَّه -  أحمد عبد اللطٌؾ بمنطقة حلوان لؤلمن المركزي 
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َمن ما بعد  ٌْ ٌُمنى والَفْخذ األ ٌُعانً من كدمة شدٌدة بالُركَبة ال

ى لقطع فً الَعَصب الطرفً  ٌُمنى أدَّ اإلصابة بطلق ناري بالِركبة ال

ٌُمنى  .للَقَدم ال

وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمبلِزم  .ٓٙ

ل  اسة – رامً جمال حرب محمد / أوَّ ضابِط ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌُعانً من طلق ناري بؤعلى الَظهر - لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ة الثانٌة وَشلَل نِصفً ُسفلً ٌَّ . وَكْسر بالفقرة الظهر

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه النقٌب  .ٔٙ

ضابِط ُشرطة بقِطاع الشهٌد – تامر عبد المنعم محمد خلٌل 

ٌُعانً من -  اللواء ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

. طلق ناري خرطوش باألنؾ 

/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الرقٌب  .ٕٙ

رقٌب ُشرطة درجة أولى بقِطاع سبلمة – محمد ثابت محمد أحمد 

ٌُعانً من-  عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي  ه   كسر ثابت به أنَّ

ٌُمنى ابة بالٌد ال ٌَّة إلصبع السبَّ  ُمفتَّت بالُسبلم

د  .ٖٙ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمجنَّ

ه  ـابت بــث– زيـركـن المــد باألمـجنَّ ـمُ – م ـشاكر كمال كمال نِج

ٌُمنى  د ال ٌَ ٌُعانً من طلق خرطوش بال ه   .أنَّ
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/  المـجندوأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه .ٗٙ

– المركزي حسـٌن مـحـمد عبـد المنعـم طـلبة ـ مـجند باالمـن 

ٌُمنى  ٌُعانً من طلق ناري بالَقَدم ال ه   0ثابت به أنَّ

د  .٘ٙ ة بالمجنً علٌه الُمجنَّ ة الخاصَّ ٌَّ / وأُرفِق باألوراق التقارٌر الِطبِّ

د باألمن المركزي قِطاع المرج  – ربٌع فوزي عبد هللا صابر  ُمجنَّ

ٌُعانً من كدمة بالرأس وإرتِجاج بالُمخ–  ه  .    ثابت بها أنَّ

د  .ٙٙ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمجنَّ

ة  – جمال كمال فِكري  ٌق باإلدارة العامَّ د بقِطاع أبو بكر الِصدِّ ُمجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري خرطوش - لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُمنى د ال ٌَ . بال

د  .7ٙ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمجنَّ

د  ٌِّ ار عبد الَج ٌق – كرٌم عبد الستَّ د بقِطاع أبو بكر الِصدِّ ُمجنَّ

ة  لؤلمن المركزي  ٌُعانً من طلق –  باإلدارة العامَّ ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى  . ناري بالَقَدم ال

د  .8ٙ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمجنَّ

اسة لؤلمن المركزي – رضا سعٌد محمد إبراهٌم  د بقِطاع الدرَّ ُمجنَّ

ٌُمنى إثر طلق خرطوش –  ٌُعانً من كسر بالَقدم ال ه   .ثابت به أنَّ

 هـعلً يــجنـاص بالمــي الخـر الِطبِّ ـريـقـاألوراق التـق بـــوأُرؾِ  .9ٙ
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د ات – محمد عبد هللا عامر /  الُمَجنَّ ٌَّ د ُشرطة بإدارة العمل ُمَجنَّ

ة بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي  ثابت به أنَّه -  الخاصَّ

. ٌُعانً من كدمة بالِذراع األٌسر وآثار خرطوش

د  .7ٓ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د ُشرطة بقِطاع الشهٌد – رمضان محمد حسٌن أبو هاِشم  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق -  ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ن ٌْ . ناري خرطوش بالقدم

د  .7ٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د ُشرطة بقِطاع الشهٌد ِرفعت – عمرو شعبان محمود  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري -  عاشور لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى والرأس من الجانِب األٌمن . خرطوش بالٌد ال

د  .7ٕ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

ة – بٌشوي ناِصر ولٌم إسحق  ات الخاصَّ ٌَّ د ُشرطة بالعمل ُمَجنَّ

ٌُعانً من َكْسر بِعظام -  التابِعة لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُمنى ات الٌد ال ٌَّ  .الوجه والَفك وكدمة بالُمخ وَكْسر بِمشط

    هــي علًــمجنـاص بالــي الخــر الِطبِّ ــريـق باألوراق التقــوأُرؾِ  .7ٖ

د  ات – ِحرز ضاحً خلؾ جاد / الُمَجنَّ ٌَّ د ُشرطة بإدارة العمل ُمَجنَّ

ة بقِطاع سبلمة عبد لرإوؾ لؤلمن المركزي  ثابت به أنَّه -  الخاصَّ

ٌُسرى والحنجرة والوجه  . ٌُعانً من طلق ناري خرطوش بالٌد ال
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د  .7ٗ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د ُشرطة بقِطاع ناصر لؤلمن المركزي – عاِصم ترجم زؼلول  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري خرطوش باألصبعٌن الثالث -   ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى وكسر بُعْقلة األصبع الثالث والرابع  د ال ٌَ . والرابع بال

د  .7٘ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د ُشرطة بقِطاع أبو بكر – عبد المولى شاِكر عبد المولى  ُمَجنَّ

ٌق لؤلمن المركزي  ٌُعانً من طلق ناري -  الِصدِّ ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى ٌُمنى والٌد ال . خرطوش بالعٌن ال

د  .7ٙ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د ُشرطة بقِطاع ناِصر لؤلمن – محمود عبد الُمحِسن محمود  ُمَجنَّ

ٌُعانً من جرح قطعً بالُجمجمة-  المركزي  ه   .ثابت به أنَّ

 هـي علًــاص بالمجنــي الخــبِّ ـر الطِ ـريـقـق باألوراق التـــوأُرؾِ  .77

د  د ُشرطة بقِطاع اللواء ِرفعت – ربٌع محمد إبراهٌم / الُمَجنَّ ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري -  عاشور لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

. خرطوش بالظهر وخلؾ الَرَقبة والرأس

د  .78 / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

اسة – محمد عبد الحكٌم أحمد صقر  د ُشرطة بقِطاع الدرَّ ُمَجنَّ

ٌُعانً من جرح َتَهتُّكً إثر طلق - لؤلمن المركزي  ه  ثابت به أنَّ

ٌُمنى . ناري باإلصبع األصَؽر بالٌد ال
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/ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الرقٌب  .79

ٌَّة – أحمد أحمد محمد إبراهٌم  -  أمٌن ُشرطة بالِحماٌة المدن

ى إلى َكْسر ُمَفتَّت بعظمتً  ٌُعانً من طلق ناري أدَّ ه  ثابت به أنَّ

ٌُسرى  . الساق ال

د  .8ٓ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بمصلحة أمن الموانً بالدٌوان – ولٌد فوزي حامد أبو زٌد  ُمَجنَّ

ٌُعانً من َكْسر بالُجمُجمة إثر إصابته بطلق - العام  ه  ثابت به أنَّ

. ناري 

د  .8ٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د ُشرطة بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ – محمد عبد هللا عاِمر  ُمَجنَّ

سر -  لؤلمن المركزي  ٌْ ٌُعانً من كدمة بالِذراع األ ه  ثابِت بِه أنَّ

. وآثار خرطوش 

د  .8ٕ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

اسة – محمد عبد الحكٌم أحمد صقر  د ُشرطة بقِطاع الدرَّ ُمَجنَّ

ٌُعانً من ُجْرح َتَهتُّكً باإلصبع -  لؤلمن المركزي  ه  ثابِت بِه أنَّ

من  ٌْ . األصؽر للِذراع األ

د  .8ٖ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د ُشرطة بقِطاع ناِصر لؤلمن – محمود عبد الُمحِسن محمود  ُمَجنَّ

ٌُعانً من ُجرح َقْطعً بالُجْمُجمة - المركزي  ه   0ثابِت بِه أنَّ
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د  .8ٗ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بمصلحة أمن الموانً بالدٌوان العام – أحمد ُجمعة َرَجب  - ُمَجنَّ

د  ٌَ ه َكْسر بُعقلة اإلصبع الثالِث والرابِع بال ٌُعانً من أنَّ ه  ثابِت بِه أنَّ

ٌُسَرى . ال

د  .8٘ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

ٌَّة باألمن – ربٌع محروس إبراهٌم  د بقطاع الخدمات األمن ُمَجنَّ

َمن -  المركزي  ٌْ ٌُعانً من طلقة خرطوش بالِذراع األ ه  ثابِت بِه أنَّ

َسر  ٌْ  .والَكتِؾ األ

د  .8ٙ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

ة الدعم لؤلم–  عبد اللطٌؾ حسن ـداحم ٌَّ د بسِر  زيـن المركـُمَجنَّ

َسر-   ٌْ ٌُعانً من طلقة خرطوش بالِذراع األ ه   .ثابِت بِه أنَّ

د  .87 / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقِطاع الَفْتح – عبد الُمنِصؾ ناجً َفَرج عبد الُمنِصؾ  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري أسفل الصدر  -  لؤلمن المركزي  ه  ثابِت بِه أنَّ

د  .88 / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقِطاع الَفْتح األمن المركزي – أحمد محمد محمود ِسلٌم  - ُمَجنَّ

َسر  ٌْ َمن واأل ٌْ ٌُعانً من طلق ناري بالفخذ األ ه  . ثابِت بِه أنَّ

د  .89 أشرؾ عبد / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالُمَجنَّ

ة – العال  ات الخاصَّ ٌَّ ة للعملِ د بكتٌبة الدعم باإلدارة العامَّ ُمَجنَّ
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ٌُعانً من أجسام ؼرٌبة بالِذراع -  لؤلمن المركزي  ه  ثابِت بِه أنَّ

َسر  ٌْ . األ

د  .9ٓ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقِطاع الشهٌد عبد المنعم ِرٌاض – ُصبحً عادل محمد  ُمَجنَّ

ة  ات الخاصَّ ٌَّ ة للعملِ ٌُعانً من أجسام -  باإلدارة العامَّ ه  ثابِت بِه أنَّ

. ؼرٌبة بالِجسم تحت الِجلد

د  .9ٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقِطاع محمد ناجً – عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري بالساق الٌمنى-  الشماِشرجً ه  . ثابِت بِه أنَّ

د  .9ٕ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع أبو بكر الصدٌق– حسٌن هاتور مهدي  ثابِت بِه -  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري بالساق الٌسرى ه  . أنَّ

د  .9ٖ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع أبو بكر الصدٌق– محمد عبد الرحمن محمد  ثابِت -  ُمَجنَّ

ٌُعانً من جرح قطعً باإلذن الٌسرى   ه  بِه أنَّ

د  .9ٗ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع محمد ناجً الشماشرجً – محمود سٌد فتح الباب  -  ُمَجنَّ

ٌُعانً من كسر شرخً باسفل عظمة الفخذ األٌمن  ه   .ثابِت بِه أنَّ

 هــيـي علــمجنـاص بالـي الخـــقرٌر الِطبِّ ــق باألوراق التــوأُرؾِ  .9٘
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د   د بقطاع محمد ناجً – أحمد حلمً السٌد / الُمَجنَّ   ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري بالفخذ االٌسر-  الشماشرجً  ه  . ثابِت بِه أنَّ

د  .9ٙ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع المرج – محمد شادي محمود  ٌُعانً - ُمَجنَّ ه  ثابِت بِه أنَّ

. من كدمة بالوجه

د  .97 / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د باإلدارة العامة ألمن الموانً – أحمد ممدوح عبد السبلم  -  ُمَجنَّ

ٌُعانً من ورم بالقدم الٌمنى  ه  . ثابِت بِه أنَّ

د  .98 / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع المحور – رضا جمعة بهنساوي  إدارة العملٌات – ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق خرطوش بالفخذ األٌسر-  الخاصة  ه  . ثابِت بِه أنَّ

د  .99 / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع الشهٌد اللواء محمود عادل – عماد حمدي الدسوقً  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق -  إدارة العملٌات الخاصة –  ه  ثابِت بِه أنَّ

 .خرطوش بالساعد األٌسر 

 هـي علًـاص بالمجنــي الخـــقرٌر الِطبِّ ــق باألوراق التـــوأُرؾِ  .ٓٓٔ

د  د بقطاع الشهٌد اللواء محمود – مٌبلد صبحً أمٌن / الُمَجنَّ ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق -  إدارة العملٌات الخاصة – عادل  ه  ثابِت بِه أنَّ

. خرطوش بالفخذ األٌسر 
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د  .ٔٓٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع الشهٌد اللواء محمود – هانً جمال حسنٌن محمد  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق - إدارة العملٌات الخاصة – عادل  ه  ثابِت بِه أنَّ

. خرطوش باإللٌة الٌمنى

د  .ٕٓٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ – علً محمد كامل جبر  – ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق خرطوش بالرأس-  لؤلمن المركزي  ه  . ثابِت بِه أنَّ

د  .ٖٓٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع الدراسة لؤلمن – محمود محمد محمد محمد  ُمَجنَّ

ٌُعانً من إنفجار بمقلة العٌن الٌسرى- المركزي  ه   .ثابِت بِه أنَّ

د  .ٗٓٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع الخدمات األمنٌة – احمد حامد حامد  لؤلمن - ُمَجنَّ

ٌُمنى  ـه أنَّ ـثابِت بِ -  المركزي  ٌُعانً من ُجرح قطعً بالساق ال ه 

د  .٘ٓٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع سبلمة عبد – محسن علً محمد عبد الرحٌم  ُمَجنَّ

ٌُعانً من خرطوش -  لؤلمن المركزي - الرإوؾ  ه  ثابِت بِه أنَّ

 .بالذراع االٌمن 

د  .ٙٓٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع ناصر لؤلمن– محمد جمال محمد     المركزي ـ ثابتُمَجنَّ
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ٌُعانً من طلقة خرطوش بالساعد األٌمن  ه  .   بِه أنَّ

د  .7ٓٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع ناصر لؤلمن المركزي – علً صبلح محمود  ثابِت -  ُمَجنَّ

ٌُعانً من جروح سطحٌة  ه  .  بِه أنَّ

د  .8ٓٔ وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع الشهٌد محمد ناجً – مجدي عبد الؽنً ٌونس / ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلقة -  لؤلمن المركزي - الشماشرجً  ه  ثابِت بِه أنَّ

 .خرطوش بالذراع األٌسر 

 هــي علًــاص بالمجنــي الخــِ ر الِطبّ ـريــق باألوراق التقــوأُرؾِ  .9ٓٔ

د  د بقطاع الشهٌد – عطٌة مصطفى عطٌة عبد المإمن / الُمَجنَّ ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلقة -  لؤلمن المركزي - أحمد عبد اللطٌؾ  ه  ثابِت بِه أنَّ

. خرطوش بالقدم الٌمنى 

د  .ٓٔٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع ناصر – هٌثم خلؾ هللا عبد المجٌد  لؤلمن - ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلقة خرطوش بالوجه - المركزي  ه  . ثابِت بِه أنَّ

د  .ٔٔٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع أبو بكر الصدٌق – احمد رفاعً زكً  لؤلمن - ُمَجنَّ

ٌُعانً من كدمة بالرسػ األٌمن -  المركزي  ه   .ثابِت بِه أنَّ
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د  .ٕٔٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع ناصر االمن المركزي – ٌوسؾ محمد ٌوسؾ   - ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق خرطوش بالعٌن  ه  .  ثابِت بِه أنَّ

د  .ٖٔٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د بقطاع الفتح لؤلمن المركزي – مصطفً شحات محمود   -  ُمَجنَّ

ٌُعانً من كسر فً الفك والفخذ األٌمن وجروح بالٌد  ه  ثابِت بِه أنَّ

. الٌمنً

د  .ٗٔٔ / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه الُمَجنَّ

د باإلدارة العامة لؤلمن المركزي – عوض نسٌم خلٌل   -  ُمَجنَّ

ٌُعانً من طلق ناري بالبطن ه   .ثابِت بِه أنَّ

هانً / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه  .٘ٔٔ

ٌُعانً من كدمة بفروة الرأس -  محمد كمال ُمصطفى  ه  ثابِت بِه أنَّ

ٌُمنى  سر و كسر فً إصبع الِخنَصر بالٌد ال ٌْ  وَسَحجات بالعُضد األ

ٌاسر / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص المجنً علٌه  .ٙٔٔ

ٌَّة رقم   جنح 2013 لسنة 35122أحمد عبد الباسط بالَقِض

 ثابِت به أنه –الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

ٌعانً من سحجات بالصدر من األمام وكدمات بالكتفٌن والعضد 

األٌسر وسحجات عند الرسؽٌن وكدمة بالقرب من العٌن الٌسرى 

 .وكدمات بالقدمٌن ومدة العبلج أقل من إحدى وعشرٌن ٌوماًال 
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محمود / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه  .7ٔٔ

ٌَّة رقم   2013 لسنة 31236السٌد محمود عبد المولى بالَقِض

ثابِت به أنَّه - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

ٌُعانً من اشتباه ما بعد االرتجاج وكدمات وسحجات متفرقة 

 .بالجسم 

هٌثم / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه  .8ٔٔ

ٌَّة س د محمود بذات القِض ٌُعـه أنَّ ـت بـثابِ ر ـِذكـالِؾ الـُمَحمَّ ي ـانـه 

 .من كسر بؤحد عظمتً الساق األٌمن 

 / هـي علًـجنـاص بالمــي الخــِ ق باألوراق التقرٌر الِطبّ ـوأُرؾِ  .9ٔٔ

د ٌَّة رقم  ُمَحمَّ  جنح 2013 لسنة 14395فتحً مقبول فً الَقِض

 ثابِت به أنَّه –الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

ٌُعانً من كدمات بالكتؾ األٌمن والكتؾ األٌسر والظهر وكدمات 

 .بالذراعٌن األٌمن واألٌسر والرجل الٌمنى والٌسرى 

 /ه ــي علًــاص المجنـي الخـرٌر الِطبِّ ـقـق باألوراق التـوأُرؾِ  .ٕٓٔ

ٌَّة رقم         جنح 2013 لسنة 31016كرٌم عماد عبد الحلٌم بالَقِض

 ثابِت به أنَّه –الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

ٌُعانً من اشتباه ما بعد االرتجاج وكذا تبٌن وجود كدمات 

وسحجات بالوجه والجسم وجرحٌن طعنٌٌن ؼٌر نافذٌن بالجانب 
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األٌسر بؤسفل الظهر وجرح قطعً بالجبهة الخلفٌة من فروه 

 . الرأس 

  شهاب/وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص المجنً علٌه .ٕٔٔ

ٌَّة رقم - الدٌن عبد الرازق    جنح 2013 لسنة 31150بالَقِض

 ثابِت به أنه ٌعانً -الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

من سحجة أسفل األنؾ من الناحٌة الٌمنى وكدمة أمام األذن من 

الناحٌة الٌمنى وكدمة بالذراع األٌمن من الخلؾ وسحجات 

ٌُسرى  بالرقبة من الخلؾ من الناحٌة الٌسرى وسحجة بالركبة ال

ومدة عبلجه أقل من واحد وعشرٌن ، وكدمة بالركبة الٌمنى 

 .ٌوماًال 

وأُرفِق باألوراق تقرٌر مصلحة الطب الشرعً الخاص بالمجنً  .ٕٕٔ

ٌَّة رقم / علٌه  د سٌد علً بالَقِض  لسنة 31166مستور ُمَحمَّ

ثابِت - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

أن اإلصابات المشاهدة بالمجنً علٌه سالؾ الذكر هً به 

إصابات رضٌة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أٌاًال 

كان نوعها وهً جابزة الحدوث من مثل التصوٌر وفً تارٌخ 

. معاصر للواقعة 

د / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه  .ٖٕٔ ُمَحمَّ

ٌَّة رقم   جنح 2013 لسنة 32960كمال شفٌق أحمد  بالَقِض
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ثابِت به أنه ٌعانً - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

، من كدمة شدٌدة بالعٌن الٌمنى وجرح قطعً بالحاجب األٌمن 

كما أُرفِق باألوراق تقرٌر مصلحة الطب الشرعً الخاص 

ٌَّة  أن إصابته ثابِت به بالمجنً علٌه سالِؾ الِذكر بذات القِض

كانت فً األصل ذات طبٌعة رضٌة احتكاكٌة حدثت من المصادمة 

بجسم أو أجسام صلبة راضه بعضها خشن السطح أٌاًال كان نوعها 

وٌجوز حدوث تلك اإلصابات وفق التصوٌر المعطً لها على 

 .لسان المجنً علٌه وفً التارٌخ المعطً للواقعة باألوراق 

رمضان / وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ الخاص بالمجنً علٌه  .ٕٗٔ

ٌَّة رقم   جنح 2013 لسنة 34514عماد رمضان خلٌفة بالَقِض

 ثابِت به أنه ٌعانً -الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

من كدمات وسحجات بالظهر والفخذٌن وكدمات بالٌد الٌسرى 

. وبالساعد األٌمن ومدة عبلجه أقل من واحد وعشرون ٌوما 

وأُرفِق باألوراق تقرٌر مصلحة الطب الشرعً الخاص بالمجنً  .ٕ٘ٔ

ٌَّة رقم / علٌه الطفل   35677مصطفى احمد عبد النبً  بالَقِض

الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013لسنة 

أن إصابته بالٌد الٌمنى كانت فً األصل ذات طبٌعة ثابِت به – 

نارٌة حدثت من عٌار ناري معمر بمقذوؾ مفرد ٌتعذر تحدٌد 

عٌاره أو عٌار السبلح المطلق منه أدت إلى بتر كامل إلصبع 
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الخنصر والبنصر ونصؾ المشطٌتان المقاببلن لهما وبتر 

بالسبلمٌة الطرفٌة إلصبع الوسطى ووجود كسر ملتحم بوضع 

مقبول بٌن المشطٌة والسبلمٌة القرٌبة إلصبعً الوسطى 

والسبابة وال ٌوجد ما ٌمنع من جواز حدوث الواقعة وفقا 

للتصوٌر الوارد بمذكرة النٌابة وفً تارٌخ معاصر للتارٌخ الوارد 

. باألوراق وقد تخلؾ لدى المجنً علٌه الطفل عاهة مستدٌمة 

أحمد / الخاص بالمجنً علٌه وأُرفِق باألوراق التقرٌر الِطبًِّ  .ٕٙٔ

ة ثابِت به  ٌَّ ٌُعانً من ُكسور فتُّوح أحمد مرزوق بذات القِض ه  أنَّ

ن  ٌْ ن والساَق ٌْ دة بالِذراَع ن ، ُمَتَعدِّ ٌْ ًْ الساِعد مع كسر مفتوح بعظمت

سر  ٌْ من واأل ٌْ ٌُمنى و ، األ ن ال ٌْ ًْ الساق وكسر مفتوح بعظمت

ٌُسرى  . ال

ٌَّة و للكما ثبت  ة تجمُهر رابعة العدِو ٌَّ ة عدم ِسلِم نٌابة العامَّ

قٌام الُمتَّهمٌن الُمشاركٌن فً التجمهر و آخرون مجهولون 

ٌَّة ومحٌطه بحٌازتهم وإحرازهم بالذات  بمٌدان رابعة العدِو

ٌَّة و الذخابِر و األدوات التً ُتسَتخدم  بالواِسطة األسلِحة الناِر

فً اإلعتداء على األشخاص وإستِخدامها فً إرتكاب جرابِم 

القتل لعدد من المواطنٌن المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة 

واإلحتجاز القسرى المصاحب بتعذٌبات بدنٌة للمواطنٌن حتى 
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ات القابِمة على الَفض من  وفاتهم و كذا قتل عدد من القُوَّ

ُضبَّاط و جنود عمداًال من ِخبلل ُمناَظرتِها لَجَثامٌن الُمَتَوفٌِّن الى 

ات الُشرطة  رحمة هللا من المواطنٌن ِخبلل فترة التجمهر و قُوَّ

 . القابِمة على الَفض وحال أحداث الَفض

حٌث ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمناظرتها لُجثمان المجنً علٌه  .ٔ

 ان محمد محمد جودة ُعثمان/ المتوفً إلى رحمة هللا النقٌب 

  اصـابتة عبـارة عـن اصـابة بطلق ناري بفتحة دخول واثار دماء

بمعرفة  –ضابِط ُشرطة سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي – 2   

ة  أن إصابته ِعبارة عن إصابة بطلق ناري بفتحة ُدخول النٌابة العامَّ

ٌُسرى للَفك  ووجود آثار ِدماء وُخدوش أعلى الُركبة ، من الناِحٌة ال

ٌُسرى  .بالقدم ال

    كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمناظرتها لُجثمان المجنً علٌه - 3  

اد/ المتوفً إلى رحمة هللا النقٌب  نقٌب –  شادي مجدي عبد الجوَّ

ة– ُشرطة بقِطاع تؤمٌن المطار لؤلمن المركزي   بمعرفة النٌابة العامَّ

أن إصابته ِعبارة عن إصابة بطلق ناري بفتحة ُدخول من أعلى 

 .ُمنَتَصؾ الرأس وفتحة ُخروج من أسفل الرأس من الخلؾ 

كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمناظرتها لُجثمان المجنً علٌه - 4  

 أشرؾ محمود محمد محمود فاٌِد/ المتوفً إلى رحمة هللا النقٌب 
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ة  أن إصابته ِعبارة عن إصابة بطلق ناري بفتحة بمعرفة النٌابة العامَّ

ٌُسرى للَصدر  سر من الِجهة ال ٌْ  .ُدخول من أسفل اإلبِط األ

كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمناظرتها لُجثمان المجنً علٌه - 5

ل  محمد سمٌر إبراهٌم عبد / المتوفً إلى رحمة هللا الُمبلِزم أوَّ

ة الُمعطً ة بالبطن بمعرفة النٌابة العامَّ ٌَّ ٌَّة ِجراِح ،  وجود ُضمادة ِطبِّ

ٌُسرى ة بالَرَقبة من الِجهة ال ٌَّ  .وُؼَرز ِجراِح

كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمناظرتها لُجثمان المجنً علٌه - 6

د  بمعرفة النٌابة  إبراهٌم عٌد تونً/ المتوفً إلى رحمة هللا الُمَجنَّ

ة  أن إصابته ِعبارة عن إصابة بطلق ناري بفتحة ُدخول من العامَّ

 .ُمنَتَصؾ البطن وفتحة خروج من ُمنَتَصؾ الَظهر 

 يـالمجن رتها لُجثمانـن ِخبلل ُمناظـامة مـت للنٌابة العـا ثبــكم –7

ٌَّة  فرٌد شوقً فإاد محرم فً / علٌه المتوفً إلى رحمة هللا الَقِض

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 14395رقم 

ه األٌمن و األٌسر و كذا وجود –لئلرتباط  ٌْ وجود آثار إصابة بثدٌ

ٌُسرى تسٌل منها الِدماء  ٌُمنى وإصابة أُخرى الَقَدم ال  إصابات بالَقَدم ال

ة من ِخبلل ُمطالعتها لثُبت و     لبعض الُمرفقات لنٌِابة العامَّ

رة  واإلسطوانات الُمدمجة  و ما تحتوٌه من مقاطع فٌدٌو ُمصوَّ

مة من بعض الشهود حال سماع شهادتهم  و ِصور و الُمقدَّ
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بالتحقٌقات اإلنتهاكات و الجرابِم التً قام الُمتَجمهرٌن 

 :بإرتِكابها ِخبلل فترة التجمهر و حال الَفض 

م الرابِد  ٌِّد / حٌث َقدَّ رابِد ُشرطة بقِطاع – محمد حاِزم طـه س

ة  ٌَّ حال سماع شهادته – األمن الوطنً بوزارة الداِخلِ

: بالتحقٌقات 

  ات المملوكة ٌَّ ٌَّة والجمِع سات االقتصاِد ة بالُمَإسَّ ٌَّ كشوؾ تفصٌلِ

لقٌادات وكواِدر جماعة اإلخوان الُمسلمٌن ثابِت بها أسماء تِلك 

ها وأبرز مالكٌها  ات ومقرَّ ٌَّ سات والشِركات والجمِع . الُمَإسَّ

  كلمة " إسطوانة ُمْدَمجة تحتوي علً َمقطع فٌدٌو ُمَعنون بِعبارة

ٌَّة –  ٌولٌو 2الربٌس مرسً للشعب المصري  ٌَّن " ِخطاب الشرع تب

ه عنها / احتوابه علً ُخطبة الربٌس األسبق  محمد ُمرسً الُمَنوَّ

 .سلفاًال 

  إسطوانة ُمْدَمجة "DVD  "  تحتوي علً ملؾ خاص بالقٌادي

ر 30محمد البلتاجً ٌحتوي علً عدد / اإلخوانً   مقطع فٌدٌو ُمَصوَّ

ودة ِحجازي / وكذا ملؾ خاص القٌادي اإلخوانً ،  صفوة حمُّ

ر 29رمضان ٌحتوي علً عدد  وكذا ملؾ ،  مقطع فٌدٌو ُمَصوَّ

عاِصم عبد الماِجد محمد ماضً / خاص بالقٌادي الجماعة اإلسبلمٌة 

ر 24ٌحتوي علً عدد  حال قٌام سالِفً الِذكر ،  مقطع فٌدٌو ُمَصوَّ
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ٌَّة علً  ٌَّة وتحرٌِض ٌَّة وإلقاء ُخَطب حماس ة رابعة العدِو باعتبلء َمَنصِّ

ُمقاومة الُشرطة وتهدٌد أجِهزة الدولة فً حالة إعتزامها إتِّخاذ 

ة  ٌَّ ر خاص ، إجراءات َفض التجمهر برابعة العدِو وَمقطع فٌدٌو َمصوَّ

هم القٌادي بالجماعة اإلسبلمٌة وجدي محمد عبد الحمٌد ُؼنٌم  بالُمتَّ

وَمقطع ، حال قٌامه بإلقاء ُخطبة تحرٌضٌة علً ُمقاومة السلُطات 

هم الُمرِشد العام لجماعة اإلخوان  ر فٌدٌو خاص بالُمتَّ فٌدٌو َمصوَّ

ة / الُمسلمٌن  محمد بدٌع عبد المجٌد سامً حال قٌامه بإعتبلءه َمَنصِّ

ٌَّة تحرٌضٌة  ٌَّة وإلقاء ُخطبة علً المتجمهرٌن حماس رابعة العدِو

هم ، علً ُمقاومة الُشرطة  ر فٌدٌو خاص بالُمتَّ / وَمقطع فٌدٌو َمصوَّ

اط  ٌَّ / نجل الربٌس األسبق – أُسامة محمد محمد ُمرسً عٌسً الع

ٌَّة وإلقاء ُخطبة علً  ة رابعة العدِو محمد مرسً حال إعتبلءه َمَنصِّ

ٌَّة تحرٌضٌة علً ُمقاومة أجِهزة الدولة   .المتجمهرٌن حماس

  رة خاص 5إسطوانة ُمْدَمجة تحتوي علً عدد  مقاِطع فٌدٌو ُمَصوَّ

 2013بإجتماع قٌادات التنظٌم الدولً اإلخوانً خبلل شهر ٌولٌو 

ٌَّة اسطنبول من ِخبلل تناول  بفندق هولٌداي إن بالعاصمة الترك

 .تحلٌل المؽزى من ذلِك االجتماع بالعدٌد من القنوات الفضابٌِة 

 ة مـطوانــإس ُ نـالـكـجٌل مـة تحتوي تسـْدَمجـ ٌْ ٌَّة بٌن شخص  مة هاتف

ة   لـكُ – ِحجازي ألبو إسماعٌل "  دقٌقة ُمَعنونة بِعبارة 4:53لُمدَّ
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ٌُُرد أخشً من تناُزل  شباب رابعة والجماعات ُمَسلَّحٌن وحاِزم 

 " .الربٌس 

  ًرة و الت إسطوانة ُمْدَمجة تحتوي علً عدد ثبلث َمَقاِطع فٌدٌو ُمَصوَّ

ٌَّة الصاِدرة للمتجمهرٌن  نت توثٌق وقابِع التحذٌرات الصوتِ َتَضمَّ

اًال مع تحذٌرهم من ُمقاومة  ٌَّ وُمناشدتهم بإجبلء ُمحٌط التجمهر ِسلِم

ات القابِمة علً الَفض ومشاِهد لُمقاومة بعض المتجمهرٌن  القُوَّ

ات القابِمة علً الَفض  ن بعض العناِصر من ، للقُوَّ ومشاهد لتَحصُّ

ات القابِمة علً  المتجمهرٌن داِخل عقار تحت اإلنشاء وُمقاومة القُوَّ

ات للمتجمهرٌن ببواِعث ، الَفض من داِخل ذلك العقار  ي القُوَّ وَتَصدِّ

عات الَفض  وكذا مشهد سٌطرة ، الؽاز حال تواجدها بالقُرب من َمَدرَّ

ات األمن علً العقار تحت اإلنشاء سالِؾ الِذكر  ومشهد الُعثور ، قُوَّ

ة لئلستعمال وبعض  ات كبٌرة من ُزجاجات المولوتوؾ الُمَعدَّ ٌَّ علً كم

اط بطلق ، األسلحة داِخل ُمحٌط التجمهر  ومشهد إصابة أحد الُضبَّ

ومشهد ، ومشهد حمل أحد الجنود الُمصابٌن ، ناري بالجانِب األٌمن 

اط الُمصابٌن  مشهد ضبط أحد الُمتَّهمٌن من ، إسعاؾ بعض الُضبَّ

ات القابِمة علً الَفض  دات ، قَِبل القُوَّ ٌِّ ومشهد ُمؽادرة بعض الس

ومشهد فرحة أهالً منِطقة رابعة ، خاِرج التجمهر ِرفقة ِصؽارهم 

ات الُشرطة  ٌَّة حال تواجدهم بُشرفات مساكنهم َفور نجاح قُوَّ العدِو

ة الَفض  ٌَّ ك لَفض تجمهرٌن ، فً عملِ ات للَتَحرُّ ومشهد إستِعداد القُوَّ
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ات ، رابعة والنهضة  ومشهد ُمقاومة بعض العناِصر الُمسلَّحة للقُوَّ

مشاِهد أعمال التخرٌب واإلتبلؾ للُممتلكات ، أثناء َفض التجمهر 

ة بُمحٌط التجمهر  ة والخاصَّ وبمحطة وقود موبٌل الكابنة ، العامَّ

ارات األهالً بمنطقة  ٌَّ بطرٌق النصر وكذا آثار إندالع  النٌران بس

ٌَّة  ومشهد إعتبلء بعض العناِصر لمبنً إدارة اإلسكان ، رابعة العدِو

مشهد ُمؽادرة أعداد كبٌرة من المتجمهرٌن ، الخارجً لؤلزهر بنات 

ٌَّة ومرورهم بِجوار أحد  لُمحٌط التجمهر حاملٌن أمتعتهم الشخِص

ات الُشرطة ُتطالبهم بُسرعة  األسوار بالقُرب منهم ٌقِؾ عدد من قُوَّ

ض ألحد من المتجمهرٌن حال قٌامهم بالُمؽادرة  الُمؽادرة دون التعرُّ

  وبرفقتهم كتٌب ،  إسطوانة ُمْدَمجة بداخل حافظة اسطوانات 50عدد

والتً من ِخبللها تم ، ٌحوي دلٌل لمحتوي االسطوانات المشار إلٌها 

توثٌق االنتهاكات التً ارتكبها التنظٌم اإلخوانً اإلرهابً خبلل فترة 

حكم الربٌس المعزول وخبلل أحداث التعامل مع تجمهر رابعة 

ٌَّة وما تبل ذلك من أعمال عنؾ ارتكبها عناِصر اإلخوان  العدِو

اإلرهابً والموالٌن  لهم من التٌارات اإلسبلمٌة المتشددة من خبلل 

وتحتوي االسطوانة األولً ، عدد من مقاطع الفٌدٌو المسجلة علً

ة بتارٌخ  ٌَّ ٌَّة تحتوي 14/9/2012أحداث السفارة األمرٌك  ، والثان

ٌَّة والتً وقعت خبلل شهر نوفمبر   2012علً أحداث قصر االتحاد

، والثالثة تحتوي علً تسجٌل لمقطع فٌدٌو من قناة الفراعٌن ٌتضح 
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حازم / ٌتضمن تحرٌض زعٌم القاعدة أٌمن الظواهري للقٌادي 

صبلح أبو إسماعٌل وأنصاره علً اقتحام مدٌنة اإلنتاج اإلعبلمً ، 

والرابعة تحتوي علً مقطع فٌدٌو مسجل من قناة أون تً فً 

ة أبو مسلم / لئلعبلمً  ٌَّ جابر ألقرموطً ٌتحدث عن قتل الشٌعة بزاو

، الخامسة تحتوي علً مقطع فٌدٌو حول خروج المبلٌٌن للتظاهر 

 ، والسادسة تحتوي 30/6/2013ضد الربٌس المعزول بتارٌخ 

 ٌونٌو ، والسابعة تحتوي علً أحداث 30علً مشاهد من ثورة 

مكتب اإلرشاد ، والثامنة تحتوي علً تهدٌدات اإلخوان واشتباكات 

عناِصرها مع المواطنٌن ، والتاسعة تحتوي علً مقاطع فٌدٌو عن 

ٌَّة، والعاشرة تحتوي علً تحرٌض وتجاوزات  أحداث رابعة العدِو

ٌَّة عشر تحتوي علً مقاطع فٌدٌو عن  ٌَّة، والحاد برابعة العدِو

ٌَّة عشر تحتوي علً أحداث 15أحداث العنؾ بكوبري   ماٌو ، والثان

 ، والثالثة عشر 15/7/2013العنؾ بمٌدان رمسٌس بتارٌخ 

تحتوي علً أحداث اعتداءات اإلخوان بطرٌق اإلسكندرٌة الزراعً 

وأسوان والفٌوم واإلسكندرٌة ، والرابعة عشر تحتوي علً أحداث 

بٌن السراٌات ومٌدان النهضة ، والخامسة عشر تحتوي علً 

أحداث كرداسة ، والسادسة عشر تحتوي علً الحرس الجمهوري ، 

والسابعة عشر تحتوي علً أحداث جامعة األزهر ، والثامنة عشر 

ٌَّة ، والتاسعة عشر  تحتوي علً أحداث محاولة اؼتٌال وزٌر الداخل
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تحتوي علً أحداث اعتداءات اإلخوان علً الكنابس ، والعشرون 

ٌَّة  ٌَّة ، والحاد تحتوي علً أحداث حصار المحكمة الدستور

والعشرون تحتوي علً مقاطع فٌدٌو بقٌام عناِصر اإلخوان بإضرام 

ٌَّة والعشرون تحتوي  ٌَّة ، والثان النٌران بالكنابس والمنشآت الحكوم

علً مقاطع فٌدٌو بحرق مدرسة اآلباء الفرنسٌكان والعدٌد من 

الكنابس بالسوٌس ، والثالثة والعشرون تحتوي علً مقاطع فٌدٌو 

ألحداث مكتب اإلرشاد ، والرابعة والعشرون تحتوي علً مقاطع 

فٌدٌو ألنصار بٌت المقدس وكتابب الفرقان وجماعة أجناد مصر ، 

ٌَّة  والخامسة والعشرون تحتوي علً مقاطع فٌدٌو لتفجٌرات مدٌر

ٌَّة بمسطرد ،  ٌَّة والقاهرة ونقطة الشرطة العسكر امن الدقهل

والسادسة والعشرون تحتوي علً مقاطع فٌدٌو القتحام مركز 

شرطة مطاي وتقرٌر عن مرسً بعد عام من حكمه ، والسابعة 

والعشرون تحتوي علً مقاطع فٌدٌو لكذبهم وتظاهر أعضاءهم 

بالموت لٌظهروا أمام األعبلم كشهداء ، والثامنة والعشرون تحتوي 

علً مقاطع فٌدٌو وصور لمحٌط مبنً امن الدولة بمدٌنة نصر 

 ، والتاسعة والعشرون تحتوي علً تفقد اللواء 2/5/2013بتارٌخ 

محٌط الحرس " مدٌر امن القاهرة إبان األحداث " أسامة الصؽٌر / 

 ، 8/7/2013بعد األحداث وإخراجهم سلمٌاًال فً " الجمهوري 

والثبلثون تحتوي علً مقطع فٌدٌو ٌوضح تجمع متظاهرٌن بمحٌط 
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ات األمن فً  ة 15/7/2013رمسٌس واشتباكهم مع قُوَّ ٌَّ  ، والحاد

والثبلثون تحتوي علً مقطع فٌدٌو الشتباكات طرٌق النصر فجر 

 وإلقاء المتظاهرٌن المولوتوؾ والحجارة علً 27/7/2013ٌوم 

ٌَّة والثبلثون تحتوي علً مقطع فٌدٌو ألحداث  ات األمن ، والثان قُوَّ

 وإلقاء المتظاهرٌن المولوتوؾ 20/10/2013جامعة األزهر فً 

ات األمن ، والثالثة والثبلثون تحتوي علً مقطع  والحجارة علً قُوَّ

 وإلقاء المتظاهرٌن 28/10/2013فٌدٌو ألحداث جامعة األزهر فً 

ات األمن ، والرابعة والثبلثون تحتوي  المولوتوؾ والحجارة علً قُوَّ

علً مقطع فٌدٌو العتداءات الطبلب وتدمٌرهم داخل وخارج جامعة 

 ، والخامسة والثبلثون تحتوي علً 30/10/2013األزهر فً 

ات األمن ،  فٌدٌو لتظاهرات محٌط قصر القبة وفضهم من قبل قُوَّ

والسادسة والثبلثون تحتوي علً مقطع فٌدٌو للقطات توضح 

استخدام اإلخوان لؤلسلحة اآللٌة والخرطوش ضد رجال األمن أثناء 

ٌَّة رابعة ، والسابعة والثبلثون تحتوي علً مقطع فٌدٌو  مؤمور

ٌَّة تجمهر مٌدان النهضة ، والثامنة والثبلثون تحتوي علً  لمؤمور

مقاطع فٌدٌو الشتباكات مإٌدي المعزول مع األمن فً بعض 

المناطق ، التاسعة والثبلثون تحتوي علً أحداث اشتباكات طرٌق 

 ، واألربعون تحتوي علً 20/12/2013جسر السوٌس فً 

 27/12/2013اشتباكات محٌط شارع الهرم والطرٌق الدابري فً 
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ة  ٌَّ ٌَّة واألربعون تحتوي علً اشتباكات مبنً المدٌنة الجامع ، والحاد

ٌَّة واألربعون تحتوي علً 3/1/2014بجامعة األزهر فً   ، والثان

 17/1/2014اشتباكات شارع أحمد عصمت مع جسر السوٌس فً 

، والثالثة واألربعون تحتوي علً العثور علً مواد متفجرة بمحٌط 

 ، والرابعة واألربعون تحتوي 21/3/2014قسم ثان أكتوبر فً 

ٌَّة قبل ٌوم   ، 2014 أؼسطس 14علً مقاطع فٌدٌو لبٌانات رسم

والخامسة واألربعون تحتوي علً مقاطع فٌدٌو ألحداث رابعة 

ة المحفوظة بالمستشفً وإشعال اإلخوان النٌران بالسٌارات  ٌَّ العدو

التً بالطرٌق ، رصد قناصة اإلخوان ، رصد مجموعة مسلحة فً 

المبنً الخلفً لطٌبة مول ، والسادسة واألربعون تحتوي علً 

ٌَّة،  ٌَّة رابعة العدِو مقاطع فٌدٌو ألحداث جامعة األزهر ومؤمور

والسابعة واألربعون تحتوي علً فٌدٌوهات مجمعة من اإلدارة 

العامة لئلعبلم والعبلقات تحتوي علً أحداث تطهٌر كرداسة 

ٌَّة والنهضة وأسماء وصور شهداء  ٌَّة رابعة العدِو وأحداث مؤمور

الشرطة فً تلك األحداث ، والثامنة واألربعون تحتوي علً 

ة لٌوم  ٌَّ  30/6/2014فٌدٌوهات مجمعة الستعدادات وزارة الداخل

وبٌانات المتحدث الرسمً بشؤن أحداث رابعة والنهضة ، والتاسعة 

واألربعون تحتوي علً فٌدٌوهات توضح خطوات ومراحل 

مؤمورٌتً رابعة والنهضة ، والخمسون تحتوي علً فٌلم وثابقً 
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ٌبرز بالمستندات والصور " رجال ٌحمون الوطن " تحت عنوان 

ٌَّة لمواجهة الدولة لئلرهاب اإلخوان منذ  والفٌدٌو الوقابع الحقٌق

 .2014نشؤتها وحتى فبراٌر 

  تقرٌر عن أحداث اعتصامً رابعة "  كتاب األول بعنوان 2عدد

ٌَّة  ٌَّة تحلٌل ٌَّة والنهضة دارسة توثٌق ٌحوي توثٌقاًال النتهاكات " العدِو

جماعة اإلخوان ألحكام الدستور والقانون واالنتهاكات التً ارتكبها 

ٌَّة والنهضة خبلل الفترة من  المتجمهرٌن بمٌدانً رابعة العدِو

ة 13/8/2013 حتى 21/6/2013 ٌَّ ٌَّة واألمن  واإلجراءات القانون

ٌَّة والنهضة وانتهاكات  التً اتخذت بشؤن مؤمورٌتً رابعة العدِو

جماعة اإلخوان أثناء المؤمورٌتٌن المشار إلٌهما وكذا انتهاكات 

 والكتاب الثانً 15/8/2013مإٌدي الربٌس المعزول من تارٌخ 

ٌحتوي علً مبلحق الدراسة المشار إلٌها وتتضمن كشوؾ 

بالشهداء والمصابٌن من الشرطة وبٌان عددي باألسلحة التً تم 

ٌَّة . ضبطها والتلفٌات بالمعدات والمنشآت الشرط

  رة 2عدد  إسطوانة ُمْدَمجة األولً تحتوي علً مقاِطع فٌدٌو مصوَّ

نت توثٌق وقابِع معاٌنة الحواجز والموانع والسواتر  والتً َتَضمَّ

ة التً  ٌَّ ٌَّة، البٌانات الرسم بالشوارع المحٌطة لمسجد رابعة العدِو

 صور أثناء التعامل مع التجمهر ، مقاطع 14/8/2013صدرت قبل 

ٌَّة والمولوتوؾ  ات باألسلحة النار فٌدٌو توضح االعتداء علً القُوَّ
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أثناء التعامل مع التجمهر ، وصور إنهاء التجمهر ومقاطع فٌدٌو 

ٌَّة تحتوي  بٌانات وتصرٌحات عقب إنهاء التجمهر  واالسطوانة الثان

ي المتجمهرٌن  نت توثٌق وقابِع َتَعدِّ علً مقاطع فٌدٌو والتً َتَضمَّ

ات وإشعال الخٌام واإلنذارات التً وجهت للمتجمهرٌن  علً القُوَّ

بفض التجمهر وخروجهم فً َمَمرات آمنة وكذا تصوٌر لبعض 

الجثث داخل المستشفً المٌدانً ٌظهر وفاتها قبل بدء التعامل مع 

ات للمتجمهرٌن أثناء خروجهم فً الَمَمرات  التجمهر وكذا تؤمٌن القُوَّ

. اآلمنة وحرصهم علً الحفاظ علً أرواحهم 

م  ٌَّة - أسامة محمد محمد الصؽٌر / اللواء كما َقدَّ ُمساعد وزٌر الداخل

 :حال سماع شهادته بالتحقٌقات - وُمدٌر أمن القاهرة 

 صاًال وافٌاًال بشؤن جمٌع الببلؼات  التً وردت إلى وزارة الداخلٌة ملخَّ

واألجهزة التابعة لها خبلل فترة التجمهر وخبلل الفترة التالٌة على 

. إجبلء المتجمهرٌن من مكان التجمهر  

  د األستاذ الُمستشار النابِب ٌِّ ٌَّة من قرار معالً الس صورة ضوبِ

خ   ثابت به تكلٌؾ الُشرطة بإتِّخاذ البلِزم 31/7/2013العام الُمإرَّ

قانوناًال نحو ضبط الجرابِم التً وقعت بُمحٌط دوابِر مٌادٌن التحرٌر 

ٌَّة والنهضة بُمحافظتً القاِهرة والجٌزة ومسِجد  ورابعة العدِو

ٌَّة ومٌدان الشون بالمحلَّة الُكبرى  القابِد إبراهٌم بُمحافظة اإلسكندِر

بُمحافظة الؽربٌة وسابِر المٌادٌن األخرى بالوجه البحري وصعٌد 
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مصر التً وقعت فٌها تِلك الجرابِم وكشؾ ُمرتكبٌها وإتِّخاذ البلِزم 

بشؤنهم فً ضوء ُمراعاة أحكام القوانٌن وضبط األسلِحة واألدوات 

ارات البث اإلذاعً الُمستولَى  ٌَّ الُمسَتخدمة فً ذلك وكذا ضبط س

ضٌن ، علٌها والمملوكة إلتِحاد اإلذاعة والتلفزٌون  وضبط الُمَحرِّ

محمد بدٌع ُمرِشد اإلخوان : وُهم ُكلًال من ، على تِلك الجرابِم  

، وحسن البرنس ، ومحمد البلتاجً وصفوة ِحجازي ، الُمسلمٌن 

ٌَّة  وطاِرق الُزُمر القٌادي ، وباِسم عودة من القٌِادات اإلخوانِ

ٌَّة  ة َفْور ضبطهم ، بالجماعة اإلسبلِم . وعرِضهم على النٌابة العامَّ

 رة ثابِت بها العدٌد من اإلخطارات ٌَّة أمن مذكِّ  التً وردت إلى ُمدٌر

القاِهرة َعقِب أحداث الَفض والتً إشتملت على إرتكاب العدٌد من 

ات الُشرطة فً َفض التجمهر   .الجرابِم كرد فِعل إثر نجاح قُوَّ

 م ـا قَ ـكم   حسنأشرؾ عبد هللا عبد ربه/ واء ـع اللـاسـاهد التـالشدَّ

ٌَّة لقطاع األمن المركزي –     ل وزٌر الداخل حال سماع – ُمساعد أوَّ

: شهادته بالتحقٌقات 

  ات األمن المركزي ة بقُوَّ ٌَّ ٌَّة والماِد بٌان تفصٌلً بالخسابِر البشر

ح بها ُرتبة وإسم وِجهة عمل  ة ُمَوضَّ ٌَّ ُمرَفق به ُكشوؾ تفصٌل

ات الُشرطة الُمشاركٌن فً تنفٌذ قرار  الُشهداء والُمصابٌن من قُوَّ

ة بتارٌخ  ٌَّ دان رابعة العدو ٌْ ة بم  . 14/8/2013النٌابة لعامَّ
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  ات الُمشاركة فً التنفٌذ ح به حجم القُوَّ من كشؾ تفصٌلً ُمَوضَّ

ة باألمن المركزي من حٌث عدد تشكٌبلت َفض  ُكل إدارة عامَّ

عات الَفض  الَشَؽب وعدد مٌكروباصات َفض الشؽب وعدد ُمَدرَّ

ح بها المفقودات  ، وأماِكن توزٌعها ة ُمَوضَّ ٌَّ وكذا ُكشوؾ تفصٌل

ات ٌَّ ات والمركبات واألدوات المملوكة والتلف  للمنقوالت والُمِعدَّ

ٌَّة حال أحداث َفض التجمهر   لوزارة الداخل

  ات ٌَّة من دفاتِر تسلٌح القُوَّ التً شاركت فً تنفٌذ صورة رسم

. قرار النٌابة العامة حال أحداث الَفض

 رة والتً عدد إثنٌن إسطوانة ُمدمجة ٌَّة مصوَّ  تحوي مقاطع إلكترون

نت توثٌق وقابِع حمل بعض المتجمهرٌن ألسلحة آلٌة  َتَضمَّ

وخرطوش وُزجاجات مولوتوؾ وإستخدامها عشوابٌاًال تجاه 

ات   ُمناشدة القُوات الُمشاركة فً تنفٌذ قرار النٌابة وكذا، القُوَّ

ة لبعض المتجمهرٌن بُمحٌط التجمهر وبالُمستشفى الُمجاورة  العامَّ

لمسجد رابعة بُمؽادر مكان التجمهر ِسلمٌاًال دون ُمقاومة وإستجابة 

ض لهم أثناء الُمؽادرة  بعض المتجمهرٌن لتلك الُمناشدة دون التعرَّ

وكذا ، والَعثور على بعض الجثامٌن بالمستشفى سالفة الذكر 

ٌَّة الصادرة من بعض المسبولٌن بالدولة  بعض البٌانات الرسم

ٌَّة فً تارٌخ  ٌَّة والفضاب والُمذاعة عبر العدٌد من القنوات المصر

سابق على تنفٌذ قرار النٌابة العامة بشؤن فشل الُمحاوالت الودٌة 
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ة  ٌَّ اًال وإعتزام أجهزة الدولة المعن ٌَّ والدولٌة فً إنهاء التجمهر ُودِّ

ٌَّة فً إنهاءه   0من خبلل أجهزتها التنفٌذ

م    وأحد   صاحب مكتب ُمقاوالت – محمد أحمد عبده كمنَّة : كما َقدَّ

حال سماع – قاطنً عمارات التوفٌق بشاِرع الطٌران بمدٌنة نصر 

ته التً قام  شهادته بالتحقٌقات كارت الذاِكرة الخاص بالكامٌرا خاصَّ

ر 346بإستِخدامها حال تصوٌره لؤلحداث ٌحوي عدد   مقطع ُمَصوَّ

ٌَّة وما بداِخلها من سابِل ، وفٌدٌو  وكذا عدد ، وكذا ِسرنجة ِطبَّ

ن  ٌْ ت ٌَّ ن ناِر ٌْ وبعرض ِسرنجة ، وكذا كامٌرا تصوٌر مراقبة ، طلقت

ٌَّة على المعمل الكٌماوي بمصلحة الِطب الشرعً ورد التقرٌر  ِطبَّ

ٌَّة كاِملة األجزاء ِسعة  ،  مل 3الخاصَّ بها ثابت به أن السرنجة الِطبِ

ُوِجد السابِل خالً من المواد الُمدرجة ، بداخلها سابِل شفَّاؾ اللون 

رات  . بقانون الُمَخدَّ

م  حال سماع شهادته رمضان عبد الهادي محمود عامر / كما َقدَّ

ٌَّن فً أحداهما وضع بالتحقٌقات  صورتٌن مطبوعتٌن باأللوان ُمب

ٌَّن بالصورة ، الكامٌرات بعد تركٌبها على إشارات المرور  ومب

. األخرى الوضع عقِب إتبلؾ المتجمهرٌن لتِلك الكامٌرات

م  حال سماع شهادته بالتحقٌقاتإٌهاب محمد حسن عفٌفً   / كما َقدَّ

ات بالُزجاج الكابِن بواجهة  ٌَّ ٌَّن بها التلف صورة مطبوعة باأللوان ُمب

ة بالشِركة ، شركة جرٌنكو للُمقاوالت  ة الخاصَّ ٌَّ . وكذا البلفتة الخارج
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م  حال سماع شهادته بالتحقٌقاتعماد بولس بخٌت ُمرجان  : كما َقدَّ

ه لعٌار ناري نحاسً اللْون ُمْنَبِعج من أحد َجَوانبه  مقذوؾ ُمَشوَّ

مة  لة على ، بالقُرب من الُمَقدِّ وكذا بعض الصور التً كانت ُمَحمَّ

ارته محل اإلتبلؾ وكذا آثار إضرام  ٌَّ ة بس هاتِفه المحمول خاصَّ

وتم نسخ تِلك ، النٌران بؤحد األكشاك الُمتواِجدة بالطرٌق العام 

ٌَّة، الُصَور على إسطوانة ُمدَمجة   .تم إرفاقها بؤوراق القض

مـا قَ ـكم ي مصطفى حال سماع ـد العاطـزٌز عبـد العـرؾ عبـأش:  دَّ

ل بالمنقوالت التً قام المتجمهرٌن  شهادته بالتحقٌقات كشؾ ُمفصَّ

ة للمرور   .بإضرام النٌران بها وسرقتها من داِخل مبنى لئلدارة العامَّ

مت  د / كما َقدَّ ٌِّ د أحمد عبد الحمٌد س ٌِّ ُمدٌرة مدرسة عبد – نجبلء س

 حال سماع شهادتها بالتحقٌقات– العزٌز جاوٌش للتعلٌم األساسً 

بلًال بالمنقوالت محل اإلتبلؾ والسِرقة المملوكة للمدرسة  كشفاًال ُمفصَّ

. سالِفة لِذكر

م  د أحمد السبكً كما َقدَّ ٌِّ ُمحاٍم وبِصفته ربٌس مجلس إدارة – س

ٌَّة  ة للِرعاٌة اإلجتماِع ٌَّ ٌَّة رابعة العدِو حال سماع شهادته جمِع

رة علٌها بالتحقٌقات  إسطوانة ُمْدَمجة والتً تم نسخ المقاِطع الُمَصوَّ

حال قٌامه بتصوٌر حالة الُمستشفى والمركز الِطبًَّ بالكاِمل قبل 

" وكذا القرص الصلب ، الشروع فً أعمال التطهٌر والنظافة بها 

والذي تم تصوٌره بمعرفة كامٌرات الُمراقبة " هارد دٌسك 
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ٌَّة والمركز الِطبًَّ  وكذا ، -  كامٌرا 16- بُمستشفى رابعة العدِو

ات الحاِصلة بُمستشفى  ٌَّ ٌَّة بشؤن المفقودات والتلف كشوؾ تفصٌلِ

ٌَّة والمركز الِطبًَّ التً تم الوقوؾ علٌها فً الٌوم التالً  رابعة العدِو

ٌَّة رابعة ، على أحداث الَفض  وكذا ُكشوؾ ُمقارنة إٌرادات جمِع

ٌَّة عن شهر  ٌَّة عن شهر 8/3012العدِو  8/2013 بإٌرادات الجمِع

وكذا إسطوانة ُمدمجة علٌها عدد من المشاِهد للمتجمهرٌن ِخبلل ، 

و كذا المضبوطات التً تم العثور حال قٌامه برفع ، فترة التجمهر 

لت فً  ٌَّة والتً َتَمثَّ  خوذة 30الُمَخلَّفات بالمركز الِطبًِّ لرابعة العدِو

 ِدرع صاج 2و،  ِكمامة واقٌة من الؽازات 75و، ُمختلفة األلوان 

ٌَّة   نظارات 7و،  صدٌري واقً من الُرصاص 2، ِصناعة ٌدِو

 فاِرغ طلقة ُمختلِفة 20،  نبل حدٌد 2، ببلستٌك ُمختلِفة المواصفات 

.  طلقة خرطوش ؼٌر ُمسَتخدمة 4، العٌار والمواصفات 

مت  كبٌر باحثٌن -  سنة 57– ُمنى أحمد ُمرسً أحمد  /كما َقدَّ

ٌَّة  وُمدٌر عام بمبنى اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

 صورة حال سماع شهادتها بالتحقٌقات –التابع لجامعة األزهر

رة من ُمدٌرة إدارة مبنى اإلسكان الخارجً  رة ُمحرَّ ٌَّة من ُمذكِّ ضوب

ة التابع لجامعة األزهر بشؤن تشكٌل لجنة  ٌَّ فرع البنات برابعة العدو

ة للُعهدة الموجودة بالمبنى سالؾ الذكر  ٌَّ وكذا صورة ، الجرد السنو

ه  ه من ُمدٌرة إدارة المبنى سالؾ الذكر ُموجَّ ٌَّة من ِخطاب ُموجَّ ضوب
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ٌَّة بجامعة  ة للشإون الهندس د مدٌر العام اإلدارة العامَّ ٌِّ إلى  الس

األزهر ثابت به أن المبنى سالؾ لذكر قد تم إحتراقه من قَِبل جماعة 

ة لُمعاٌنة المبنى ، اإلخوان الُمسلمٌن  ٌَّ اه بإرسال لجنة فن ٌَّ ُمطالبة إ

ات به إلصبلحه وترمٌمه  ٌَّ وانه أصبح ؼٌر صالح ، وتحدٌد التلف

لئلقامة به إثر إحتراق جمٌع نوافذ الطابق األرضً وتدمٌرها 

خ ، بالكامل  ٌَّة من ِخطاب ُمإرَّ  15/7/2013وكذا صورة ضوب

د األستاذ  ٌِّ ه من ُمدٌرة إدارة المبنى سالؾ الذكر إلى  الس ُموجَّ

األمٌن العام الُمساِعد لفرع البنات للُموافقة على تسلٌم / الُدكتور 

، المبنى سالؾ الِذكر إلى إدارة األمن بالجاِمعة إعتباراًال من تارٌخه 

خ  ٌَّة من ِخطاب ُمإرَّ ه من 17/7/2013وكذا صورة ضوب  ُموجَّ

د األستاذ الُدكتور  ٌِّ نابب / ُمدٌرة إدارة المبنى سالؾ الذكر إلى  الس

ربٌس جامعة األزهر ثابت به طلبها تكثٌؾ األمن بالمبنى سالؾ 

ة التً كانت تُمر بها الببلد ، الذكر ِحفاظاًال علٌه  ٌَّ نظراًال للظروؾ األمن

ٌَّة  وكذا صورة ، وُوجود المبنى فً ُمحٌط تجمهر رابعة العدو

خ  ٌَّة من ِخطاب ُمإرَّ د األستاذ 21/7/2013ضوب ٌِّ ه من الس  ُموجَّ

األمٌن العام المساِعد فرع البنات بجامعة األزهر إلى السٌد / الُدكتور 

ُمدٌر موقع كوٌن سرفٌس لؤلمن بجامعة األزهر إلحاطته / العمٌد 

فات والعاملٌن بالمبنى سالؾ  ِعلماًال بؤنَّه قد تم تحوٌل جمٌع الُمَوظَّ

 ُمطالباًال 15/7/2013الِذكر إلى مدٌنة الطالبات بالقاِهرة إعتباراًال من 
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اه بإتخاذ البلزم من الناحٌة األمنٌة لتؤمٌن المبنى فً ضوء  ٌَّ إ

ات  ٌَّة والتً ، الُمستجدَّ ٌَّة من ُكشوؾ جرد تفصٌل وكذا صورة ضوب

ناًال بها على وجه الِدقَّة  ٌَّ تم إعدادها بمعرفة اللجنة سالفة الذكر ُمب

ة التً أتت  نوع وعدد ووصؾ وقٌمة المنقوالت والُممتلكات العامَّ

ٌَّن عدم وجودها بالمبنى  علٌها النٌران والتً تم إتبلفها والتً تب

 .وِسرقتها

م ـكم ابً خدمات - محمد عبد السبلم حسٌن أحمد سبلمة / ا َقدَّ أِخصَّ

ٌَّة  ٌَّة وُمشِرؾ عام هٌبة اإلسعاؾ لمصِر حال سماع شهادته – إسعافِ

ارات اإلسعاؾ محل بالتحقٌقات  ٌَّ ناًال بها أرقام س ٌَّ ة ُمب ٌَّ ُكشوؾ تفصٌلِ

ات الحاِصلة بُكٍل منها على ِحَدة  ٌَّ  وكذا، اإلتبلؾ ووصؾ وقٌمة بالتلف

ارات اإلسعاؾ  ٌَّ ٌَّة بعدم ُحدوث وقابِع سرقة أو إتبلؾ لس إفادة رسِم

،  14/8/2013 وحتى 21/6/2013ِخبلل فترة التجمهر بدءاًال من 

عات والُمظاهرات ِخبلل الفترة من وكذا ة تؤمٌن الَتَجمُّ  ُخطَّ

ة تؤمٌن األحداث وكذا،  إلى أحداث الَفض 12/8/2013  ُخطَّ

دانً رابعة والنهضة  ٌْ ٌَّة من التقرٌر كذاو، الُمَتَوقَّعة بم  صورة ضوب

د الصاِدر / الِطبًِّ الخاص بالُمسِعؾ المرحوم  ٌِّ إبراهٌم ُمصطفى الس

من ِمستشفى معهد ناِصر ثابت به إصابته بطلق ناري بمنِطقة 

ٌُسَرى  ٌُسِرى وُخروج من منطقة الرأس ال الرأس ُدخول من الِجهة ال

ى إلى َتَهتُّك بالُمخ ونزٌؾ بالُمخ وطلق ناري بمنِطقة العمود  أدَّ
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بوبة ، الفقري  ٌْ ة له بالُمخ َدَخل فً ؼ ٌَّ ٌَّة ِجراِح وأنَّه بعد إجراء عملِ

ة  ٌَّة وَتَوقُّؾ َعضلة القلب نجم ، تامَّ وحدث ُهبوط حاد بالدورة الدمِو

 . 15/8/2013عنها الوفاة بتارٌخ 

ة من للوثُبت  ِخبلل ُمطالعتها لببلؼات المجنً علٌهم نٌِابة العامَّ

ة تجمُهر رابعة  ٌَّ ات القابِمة على الَفض  عدم ِسلِم من القُوَّ

ٌَّة و قٌام الُمتَّهمٌن الُمشاركٌن فً التجمهر و آخرون  العدِو

ات القابِمة على الَفض و  مجهولون بالشروع فً قتل القُوَّ

ٌَّة و األدوات التً ُتسَتخدم فً  ُمقاومتهم باألسلِحة الناِر

اإلعتداء على األشخاص للحٌلولة دون َفض تجمهرهم المسلَّح  

ه  ٌْ ر المجنً عل ضابِط – تامر عبد المنعم محمد خلٌل / ـ حٌث َقرَّ

– ُشرطة بقِطاع الشهٌد اللواء ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي 

ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجده بشارع بن فضبلن صوب ُمحٌط التجمهر  ، العدو

ة الُمكلَّؾ بها قام أحد المتجمهرٌن بإطبلق أعٌِرة  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ات  ٌَّة خرطوش صوبه ومن بِرفقته من القُوَّ وحٌنبٍذ حدثت ، نار

.  إصابته بطلق ناري خرطوش باألنؾ 

ه  ٌْ ر المجنً عل ضابِط ُشرطة – عمرو علً محمد ِحجازي / ـ وَقرَّ

اسة لؤلمن المركزي  ات – بقِطاع الدرَّ إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ
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ة   ٌَّ ة ، الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ُمحدثاًال ، الُمكلَّؾ بها قام أحد المتجمهرٌن  بتصوٌب ِعٌار ناري قَِبله 

. إصابته بطلق ناري بالبطن 

ه  ٌْ ر المجنً عل ضابِط ُشرطة – رامً جمال حرب محمد / وَقرَّ

اسة لؤلمن المركزي  ات – بقِطاع الدرَّ إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة   ة ، الُمشاركة فً َفض التجمهر رابعة العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ُمحدثاًال ، الُمكلَّؾ بها قام أحد المتجمهرٌن بإطبلق ِعٌار ناري قِبله 

.                                                                        إصابته بطلق ناري أعلى الَظهر بالفقرة الثانٌة وَشلَل نِْصفً ُسفلً 

ه األمٌن  ٌْ ر المجنً عل أمٌن ُشرطة – أحمد سعد محمود كرٌم / ـ وَقرَّ

ة بقِطاع الشهٌد اللواء محمود عادل  ات الخاصَّ ٌَّ ة للعمل باإلدارة العامَّ

ات الُمشاركة فً - لؤلمن المركزي  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة   ة الُمكلَّؾ بها قام ، َفض تجمهر رابعة العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

العدٌد من المتجمهرٌن بإعتبلء بعض العقارات بالقِرب من ُمحٌط 

ٌَّة صوب ، التجمهر  ة الح ٌَّ وقاموا بإطبلق العدٌد من الطلقات النار

ات  وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ناري بالَفْخذ األٌمن وكسر ، القُوَّ

ٌُمنى   ٌَّة على ، بالِذراع األٌسر والُركبة من الِجهة ال وألقى بالمسبول

ٌَّة                                                                          عاتق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن المتجمهرٌن بمٌدان رابعة العدو

ه الرقٌب  ٌْ ر المجنً عل رقٌب – محمد ثابت محمد أحمد / ـ وَقرَّ

– ُشرطة درجة أولى بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي 
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ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة  ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ، العدو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌُمنى   .ناري فً إصبع ٌده ال

ر المــ وقَ  د ـمُ – ر ـد هللا عامـد عبـمـحـم/ د ـه الُمَجنَّ ـْ ي علًـجنـرَّ َجنَّ

ة بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن  ات الخاصَّ ٌَّ ُشرطة بإدارة العمل

ات الُمشاركة فً َفض - المركزي  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بِجوار مسِجد رابعة العدوٌة  تجمهر رابعة العدو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت ، صوب ُعمق التجمهر  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة خرطوش بِذراعه األٌسر ، إصابته  لت فً طلقات نار ، والتً َتَمثَّ

ٌَّة على عاتق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن                                                                          0وألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل – رمضان محمد حسٌن أبو هاِشم / ـ وَقرَّ

د ُشرطة بقِطاع الشهٌد ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي  إستِدالالًال -ُمَجنَّ

ٌَّة من  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة العدو أنَّه كان من بٌن القُوَّ

وحال ، ِخبلل تواجدها بشارع بن فضبلن صوب ُعمق التجمهر 

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته  لت فً طلق ، قٌامه بالُمِهمَّ والتً َتَمثَّ

ٌُسرى  ٌَّة على عاتق ، ناري خرطوش بالقدم ال وألقى بالمسبول

ٌَّة ن  ، المتجمهرٌن  برابعة العدو ٌْ د حسن / وبسإال كلًال من الُمَجنَّ

ن بذات القِطاع – فهمً أحمد محمد ومصطفى راِشد محمد  ٌْ د – ُمَجنَّ
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د كلًال منهما مضمون ما جاء بؤقوال بذات المحضر إستِدالالُ  ردَّ

  0سابقهما

ر المـــ وقَ  ًْ ـجنـرَّ د ـُ م– ود ـعبان محمـرو شـعم/ د ـه الُمَجنَّ ـي عل َجنَّ

إستِدالالًال أنَّه - ُشرطة بقِطاع الشهٌد ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي 

ٌَّة من  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة العدو كان من بٌن القُوَّ

وحال ، ِخبلل تواجدها بشارع بن فضبلن صوب ُعمق التجمهر 

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته  لت فً طلق ، قٌامه بالُمِهمَّ والتً َتَمثَّ

ٌُسرى والرأس من الجانِب األٌمن من الخلؾ ، ناري خرطوش بالٌد ال

ٌَّة  ٌَّة على عاتق المتجمهرٌن  برابعة العدو ، وألقى بالمسبول

ن  ٌْ د حسن فهمً أحمد محمد ومصطفى راِشد / وبسإال كلًال من الُمَجنَّ

ن بذات القِطاع – محمد  ٌْ د كلًال بذات المحضر إستِدالالُ – ُمجند ردَّ

. منهما مضمون ما جاء بؤقوال سابقهما 

ر  رقٌب ُشرطة – بكري إمام عبد العزٌز محمد / الرقٌب ـ وَقرَّ

ة بالقاِهرة قِطاع الَشرق   ٌَّ ة للِحماٌة المدن إستِدالالًال أنَّه –باإلدارة العامَّ

ٌَّة  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة العدو ، كان من بٌن القُوَّ

/ وحال تواجده رفق الشاهد المابة وستة وثمانٌن المجنً علٌه 

رقٌب ُشرطة باإلدارة – ٌاسٌن ُعلوي ٌاسٌن عبد السبلم أحمد 

ة بالقاِهرة قِطاع الَشرق  ٌَّ ة للِحماٌة المدن حدثت إصابة األخٌر - العامَّ

 .بطلق ناري 
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د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل – ود ـحمـحِسن مـد المُ ـمحمود عب/ ـ وَقرَّ

د ُشرطة بقِطاع ناِصر لؤلمن المركزي  إستِدالالًال أنَّه كان من - ُمَجنَّ

ٌَّة  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة العدو وحال قٌامه ، بٌن القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بجرح قطعً بالُجمجمة وثبلثة  بالُمِهمَّ

. ُؼَرز 

ر  د ـ وَقرَّ د ُشرطة بقِطاع اللواء – حسٌن فهمً أحمد / الُمَجنَّ ُمَجنَّ

ات – ِرفعت عاشور لؤلمن المركزي  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بشارع  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة العدو

د ، بن فضبلن صوب ُعمق التجمهر  ه الُمَجنَّ ٌْ / وحال قٌام المجنً عل

د ُشرطة بقِطاع اللواء ِرفعت عاشور – ربٌع محمد إبراهٌم  ُمَجنَّ

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته – لؤلمن المركزي  لت ، بالُمِهمَّ والتً َتَمثَّ

. فً طلق ناري خرطوش 

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – محمد عبد الحكٌم أحمد صقر / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

اسة لؤلمن المركزي  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن - ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌَّة ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة العدو وحال قٌامه ، القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها قام العدٌد من المتجمهرٌن بإطبلق العدٌد من  بالُمِهمَّ

ات  ٌَّة صوب القُوَّ ة الح ٌَّ وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ، الطلقات النار

ٌُمنى  د ال ٌَ ٌَّة على عاتق أحد المتجمهرٌن  ، ناري بال وألقى بالمسبول

ة                                                                          ٌَّ بمٌدان رابعة العدو
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د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – ِرزق العربً ِرزق حشٌش / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن - بمصلحة أمن الموانً بالدٌوان العام 

ات التابِعة لمصلحة أمن الموانً  وأنه حال تواجده بمبنى ، القُوَّ

ٌَّة بكثافة صوب  المصلحة تناهى إلى سمعه ُدِوْي إطبلق أعٌِرة نار

ٌُسرى ، المبنى  وألقى ، وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ناري بقدمه ال

ٌَّة ٌَّة على عاتق المتجمهرٌن  بمٌدان رابعة العدو   0بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – ولٌد فوزي حامد أبو زٌد / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن - بمصلحة أمن الموانً بالدٌوان العام 

ات التابِعة لمصلحة أمن الموانً  وأنه حال تواجده بمبنى ، القُوَّ

ٌَّة بكثافة صوب ، المصلحة  تناهى إلى سمعه ُدِوْي إطبلق أعٌِرة نار

ٌُمنى ، المبنى  ، وحٌنبٍذ َحَدثت إصابته بطلق ناري بالرأس وساقِه ال

ٌَّة على عاتق العناِصر الُمَسلَّحة من المتجمهرٌن  وألقى بالمسبول

ة ُمعتلً العقارات الُمِطلَّة على مٌدان رابعة  ٌَّ بمٌدان رابعة العدو

ٌَّة   .العدو

ر المجنــوقَ  ـ  د ـمُ – ر ـِ د عبد هللا عامـمحم/ د ـه الُمَجنَّ ـْ يـي علــرَّ َجنَّ

إستِدالالًال أنَّه - ُشرطة بقِطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي 

ٌَّة من  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة  وحال قٌاِمه ، ِخبلل تواجدها بالقُرب من ُمحٌط تجمهر رابعة الَعَدِو
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ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلقات خرطوش فً ِذراعه  بالُمِهمَّ

سر  ٌْ ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن ، األ .                                                                        وألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – محمد عبد الحكٌم أحمد صقر / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

اسة لؤلمن المركزي  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن - ُشرطة بقِطاع الدرَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو القُوَّ

ة  ٌَّ ة ، بالقُرب من ُمحٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌاِمه بالُمِهمَّ

وألقى ، الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ناري فً ِذراعه األٌمن 

ٌَّة على عاتِق أحد المتجمهرٌن   .                                                                        بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – محمود عبد الُمحِسن محمود / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن - ُشرطة بقِطاع ناِصر لؤلمن المركزي 

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت ، لتؤمٌن فض التجمهر  وحال قٌاِمه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق ، إصابته بُجرح َقْطعً بالُجْمُجمة  وألَقى بالمسبول

. المتجمهرٌن  

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بمصلحة – أحمد ُجمعة َرَجب / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات - أمن الموانً بالدٌوان العام  إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها لتؤمٌن  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ران  ٌَ ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته ، شاِرع الَط وحال قٌاِمه بالُمِهمَّ
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ٌُسَرى  د ال ٌَ ن الثالِث والرابِع بال ٌْ وألَقى ، بطلق خرطوش باإلصبع

ٌَّة على عاتِق أحد المتجمهرٌن                                                                           0بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – ربٌع محروس إبراهٌم / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ٌَّة باألمن المركزي  ات - الخدمات األمن إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقُرب  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها ، من ُمحٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌاِمه بالُمِهمَّ

َمن ٌْ َسر والِذراع األ ٌْ وألَقى ، َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالَكتِْؾ األ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   .                                                                        بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – احمد عبد اللطٌؾ حسن / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ة الدعم لؤلمن المركزي  ٌَّ ات - بسِر إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها ، من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة ، َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالذراع األٌسر وألقى بالمسبول

 .على عاتِق المتجمهرٌن  

ر المـــ وقَ  ًْ ــجنـرَّ ُ ه المـي عل ُ د المـعب/ د ـَجنَّ ـ د                                                                        ـنِصؾ ناجً َفَرج عبـ

د بقِطاع الَفْتح لؤلمن المركزي – الُمنِصؾ  إستدالالًال  أنَّه كان - ُمَجنَّ

ٌَّة من ِخبلل  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو من بٌن القُوَّ

م الدابِم مع طرٌق النصر  ٌَّ وحال قٌِامه ، تواجدها بتقاُطع شاِرع الُمَخ
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ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ناري أسفل الصدر وألَقى ، بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   .                                                                        بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – أحمد محمد محمود ِسلٌم / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات – بقِطاع الَفْتح األمن المركزي  إستدالالًال  أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقُرب  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها ، من ُمحٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

َسر  ٌْ َمن واأل ٌْ وألَقى ، َحَدثت إصابته بطلق ناري بالَفْخذ األ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   .                                                                        بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بكتٌبة – أشرؾ عبد العال / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ة لؤلمن المركزي  ات الخاصَّ ٌَّ ة للعملِ إستدالالًال  - الدعم باإلدارة العامَّ

ٌَّة من  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ة  ٌَّ وحال قٌِامه ، ِخبلل تواجدها بالقُرب من ُمحٌط تجمهر رابعة الَعَدِو

َسر  ٌْ ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بِذراعه األ وألَقى ، بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   .بالمسبول

ر المـــ وقَ  ًْ ــجنـرَّ ُ ه المــي عل د                                                                        ــمُ – مد ـبحً عادل محـصُ / د ـَ َجنّ ـ َجنَّ

ة  ات الخاصَّ ٌَّ ة للعملِ بقِطاع الشهٌد عبد المنعم ِرٌاض باإلدارة العامَّ

ات الُمشاركة فً - لؤلمن المركزي  إستدالالًال  أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقُرب من ُمحٌط  َفض تجمهر رابعة الَعَدِو
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ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت ، تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن  ، إصابته  .                                                                        وألَقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد / وَقرَّ ُمَجنَّ

إستدالالًال  أنَّه كان - بقِطاع محمد ناجً الشماِشرجً لؤلمن المركزي 

ٌَّة من ِخبلل  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو من بٌن القُوَّ

، تواجدها بالقُرب من تقاُطع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس مع شاِرع الَنْصر 

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ناري بالساق  وحال قٌِامه بالُمِهمَّ

ٌُمنى  ٌَّة على عاتِق اإلخوان الُمسلمٌن، ال   .وألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – حسٌن هاتور مهدي / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات -  أبو بكر الصدٌق لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  بالقرب الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها ،من محٌط تجمهررابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على ، َحَدثت إصابته بطلق ناري بالساق الٌسرى  وألقى بالمسبول

.                                                                        عاتِق الُمْعَتِصمٌن

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – محمد عبد الرحمن محمد / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستدالالًال  أنَّه كان من بٌن - بقطاع أبو بكر الصدٌق لؤلمن المركزي 

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو القُوَّ

ة  ٌَّ ة ، بالقرب من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ
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وألقى ، الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بجرح قطعً باإلذن الٌسرى 

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   . بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – محمود سٌد فتح الباب / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستدالالًال أنَّه كان من بٌن - محمد ناجً الشماشرجً لؤلمن المركزي 

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو القُوَّ

ة  ٌَّ ة ، بالقرب من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وألقى ، الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ناري بالساق الٌمنى 

ٌَّة على عاتق األخوان  .                                                                        بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – أحمد حلمً السٌد / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستدالالًال أنَّه كان من بٌن - محمد ناجً الشماشرجً لؤلمن المركزي 

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو القُوَّ

ة  ٌَّ ة ، بالقرب من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وألقى ، الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ناري بالفخذ االٌسر 

ٌَّة على عاتِق الُمْعَتِصمٌن .                                                                        بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – محمد شادي محمود / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات الُمشاركة - المرج لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب من نادي  فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بكدمة ، السكة  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن                                                                          ، بالجانب األٌسر للوجه  وألقى بالمسبول



806 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – أحمد ممدوح عبد السبلم / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات - باإلدارة العامة ألمن الموانً  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها لتؤمٌن  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها ، اإلدارة العامة ألمن الموانً  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة عل، َحَدثت إصابته بقدمه  ن                                                                          ـى عاتِق المتجمهريـوألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – رضا جمعة بهنساوي / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستدالالًال  أنَّه كان - المحور إدارة العملٌات الخاصة لؤلمن المركزي 

ٌَّة من ِخبلل  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو من بٌن القُوَّ

ة ، تواجدها لتؤمٌن اإلدارة العامة ألمن الموانً  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وألقى ، الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالفخذ األٌسر 

ٌَّة على عاتِق أحد المتجمهرٌن   .                                                                        بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – عماد حمدي الدسوقً / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إدارة العملٌات الخاصة لؤلمن – الشهٌد اللواء محمود عادل 

ات الُمشاركة فً َفض - المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب من محٌط تجمهر  تجمهر رابعة الَعَدِو

ٌَّة  ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته ، رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق ، بطلق خرطوش بالساعد األٌسر  وألقى بالمسبول

 .المتجمهرٌن  

ر المجنـــ وقَ  د ـرَّ ه الُمَجنَّ ٌْ د بقطاع                                                                        –  مٌبلد صبحً أمٌن/ ي عل ُمَجنَّ
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الشهٌد اللواء محمود عادل إدارة العملٌات الخاصة لؤلمن المركزي 

ات الُمشاركة فً َفض تجمهر -  إستدالالًال     أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب من محٌط تجمهر رابعة  رابعة الَعَدِو

ٌَّة  ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ، الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق ، خرطوش بالفخذ األٌسر  وألقى بالمسبول

. المتجمهرٌن

ر المــ وقَ  ه الُمَجنَّ ـجنـرَّ ٌْ –                                                                    حمد ـنٌن مــال حســي جمـانـه/ د ـي عل

د بقطاع الشهٌد اللواء محمود عادل إدارة العملٌات الخاصة  ُمَجنَّ

ات الُمشاركة فً - لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب من محٌط  َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ٌَّة  ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت ، تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على ، إصابته بطلق خرطوش باإللٌة الٌمنى  وألقى بالمسبول

   .عاتِق المتجمهرٌن

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – علً محمد كامل جبر / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

إستدالالًال أنَّه كان من بٌن - الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي 

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو القُوَّ

ة  ٌَّ ة ، بالقرب من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وألقى ، الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالرأس 

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   .                                                                        بالمسبول
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د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – محمود محمد محمد محمد / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات -  بقطاع الدراسة لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها ، من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة ، َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالعٌن الٌسرى  وألقى بالمسبول

.                                                                        على عاتِق المتجمهرٌن  

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – احمد عبد الحمٌد متولً / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات - بقطاع الفتح لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها فوق  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته ،  اكتوبر 6كوبري  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على ، بكسر فً الرقبة وعظام الفخذ األٌسر  وألقى بالمسبول

.                                                                        عاتِق المتجمهرٌن  

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – السٌد شعبان كٌبلنً / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات الُمشاركة - الفتح لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها فوق كوبري   6فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بكسر فً ، اكتوبر  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن                                                                          ، عظمة الساعد األٌمن  وألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – احمد حامد حامد / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات - الخدمات األمنٌة لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ
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ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة  ٌَّ ة الُمكلَّؾ بها ، من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق ، َحَدثت إصابته بِذراعه األٌمن  وألقى بالمسبول

.                                                                        المتجمهرٌن  

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل – محسن علً محمد عبد الرحٌم / ـ وَقرَّ

د بقطاع سبلمة عبد الرإوؾ لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان - ُمَجنَّ

ٌَّة من ِخبلل  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو من بٌن القُوَّ

ٌَّة  وحال قٌامه ، تواجدها بالقرب من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالذراع األٌمن  ، بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   .                                                                        وألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – محمد جمال محمد / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات الُمشاركة - ناصر لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بتؤمٌن شارع  فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ، الطٌران  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق ، خرطوش بالساعد األٌمن  وألقى بالمسبول

.                                                                         الُمْعَتصمٌن

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – علً صبلح محمود / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات الُمشاركة -  ناصر لؤلمن المركزي  إستدالالًال  أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بتؤمٌن شارع  فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو
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ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت بطلق ناري ، الطٌران  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن، خرطوش  0وألقى بالمسبول

ر المجنــ وقَ  د                                                                          – مجدي عبد الؽنً ٌونس / د ـه الُمَجنَّ ـْ ي علًـرَّ ُمَجنَّ

إستدالالًال  - بقطاع الشهٌد محمد ناجً الشماشرجً لؤلمن المركزي 

ٌَّة من  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ة ، ِخبلل تواجدها بتؤمٌن شارع ٌوسؾ عباس  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وألقى ، الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالذراع األٌسر 

ٌَّة على عاتِق األخوان المسلمٌن                                                                          0بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل – عطٌة مصطفى عطٌة عبد المإمن / ـ وَقرَّ

د بقطاع الشهٌد أحمد عبد اللطٌؾ لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه - ُمَجنَّ

ٌَّة من  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة  وحال قٌامه ، ِخبلل تواجدها بالقرب من محٌط تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق خرطوش بالقدم الٌمنى  ، بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن    .وألقى بالمسبول

ر المجنـــ وقَ  ًْ ــرَّ –                                                                        جٌد ـؾ هللا عبد المـٌثم خلـه/ د ـَجنَّ ـه المُ ـي عل

د بقطاع ناصر لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن - ُمَجنَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها  ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو القُوَّ

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت ، بتؤمٌن شارع الطٌران  وحال قٌامه بالُمِهمَّ
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ٌَّة على عاتِق ، إصابته بطلق خرطوش بالوجه  وألقى بالمسبول

.                                                                        المتجمهرٌن  

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع أبو – احمد رفاعً زكً / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات - بكر الصدٌق لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت ، من محٌط تجمهر رابعة  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن                                                                          ، إصابته بالرسػ األٌمن  وألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د بقطاع – ٌوسؾ محمد ٌوسؾ  / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات الُمشاركة - ناصر لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بتؤمٌن شارع  فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ، الطٌران  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن ، خرطوش بالعٌن   .وألقى بالمسبول

ر المجنـــ وقَ  ًْ ـرَّ د                                                                        – مصطفً شحات محمود  / د ـه الُمَجنَّ ـي عل ُمَجنَّ

ات – بقطاع الفتح لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بتؤمٌن  الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته ، كوبري أكتوبر  وحال قٌامه بالُمِهمَّ

وألقى ، بكسر فً الفك والفخذ األٌمن وجروح بالٌد الٌمنً 

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن   .                                                                        بالمسبول
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د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د – رمضان ضاحً محمد حسن  / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات الُمشاركة - باإلدارة العامة للمرور إستِدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بتؤمٌن شارع  فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بكدمة ، عباس العقاد وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن  ، وإصابة بقدمه  .                                                                        وألقى بالمسبول

د  ه الُمَجنَّ ٌْ ر المجنً عل د باإلدارة – عوض نسٌم خلٌل  / ـ وَقرَّ ُمَجنَّ

ات الُمشاركة – العامة لؤلمن المركزي  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة من ِخبلل تواجدها بالقرب من تجمهر  فً َفض تجمهر رابعة الَعَدِو

ة الُمكلَّؾ بها َحَدثت إصابته بطلق ناري ، رابعة وحال قٌامه بالُمِهمَّ

ٌَّة على عاتِق المتجمهرٌن  ، بالبطن  . وألقى بالمسبول

ر المجنـــ وقَ  ه ـرَّ ٌْ ة                                                                       ـَ د  باإلدارة العامّ ـأسامة عبد الحلٌم محم/ ي عل

سكنه معلوم لدي جهة عمله - لمنطقة حلوان لؤلمن المركزي 

ات الُمشاركة فً َفض تجمهر رابعة  إستدالالًال أنَّه كان من بٌن القُوَّ

ٌَّة  ة الُمكلَّفٌن بها بُمحٌط التجمهر حدثت ، الَعَدِو وحال قٌامهم بالُمِهمَّ

إصابته بطلق ناري خرطوش بالساِعد األٌمن والساِعد األٌسر 

ٌُسرى  ٌُمنى وال وعلى الفور تم نقله ، وأسفل الظهر ومنِطقة اإللٌة ال

ع الِطبًِّ بُمستشفى كوبري القُبَّة  .  إلى الُمَجمَّ

ُمطالعتها لُمعاٌنات الُشرطة نٌابة العامة من ِخبلل للكما ثبت ـ 

ن  هم ِممَّ ٌْ ة ببعض المجنً عل ارات الخاصَّ ٌَّ للحوانٌت و الشركات والس
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أعمال الُمتَجمهرٌن بإرتِكاب تم سماع شهادتهم بالتحقٌقات قٌام 

  0تخرٌب وإتبلؾ عمدي لتِلك الحوانٌت حال أحداث الَفض

ـ حٌث ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمطالعتها لُمعاٌنات الُشرطة 

وحٌد عبد / للحانوت المملوك للمجنً علٌه الشاهد الثالث عشر 

 أن الحانوت محل الُمعاٌنة كابِن 26/8/2013 بتارٌخ اللطٌؾ همام

 20على مساحة  ، 19ٌحمل رقم – طٌبة مول – بالمركز التجاري 

وتبٌن وجود تلفٌات به عبارة عن تكسٌر المحارة من ، متر تقرٌبا 

وكذا وجود آثار حرٌق من داخل الحانوت ، داخل الحانوت بالكامل 

وكذا ، وكذا كسر السٌرامٌك بؤرضٌة الحانوت بالكامل ، بالكامل 

وكذا حرق مواسٌر الكهرباء ، وجود رطش بؤرضٌة الحانوت 

وتبٌن وجود بناء جدٌد من واجهة ، بالكامل من داخل الحانوت 

الحانوت والحابط بجانب الحانوت من الناحٌة الٌمنى بواجهة 

وكذا ، وكذا وجود بعض مواد البناء أمام الحانوت  ، الحانوت 

وكذا وجود عمال ، وجود تركٌب مواسٌر كهرباء بداخل الحانوت 

. ٌقومون بؤعمال البناء بالحانوت 

ـ كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمطالعتها لُمعاٌنات الُشرطة 

خالد / للحانوت المملوك للمجنً علٌه الشاهد الخامس و العشرٌن 

م السور الخاص بذلك 21/8/2013بتارٌخ أحمد ُرشدي ُمختار   تفحُّ
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وكذا آثار ، الحانوت وبعثرة المزروعات الكابِنة بالصوبة التابعة له 

  0ُزجاج بؤرضٌة الحانوت وبعثرة بُمحتوٌاته

للمحل ـ كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمطالعتها لُمعاٌنات الُشرطة 

ن للمجنً علٌه الشاهد الخامس و الخمسٌن  ٌْ / والَمشَتل الُمستؤجر

د علً إحتراق المحل بالكاِمل الكابِن أمام العقار رقم  ٌِّ محمد خٌري س

ٌَّة وَتَهشُّم ُزجاج واجهات المحل وإحتراق 14  عمارات رابعة العدو

ٌَّن إحتراق أجزاء كبٌرة من الصوبة ، النباتات به بالكاِمل   كما تب

 عمارات رابعة 13والنباتات التابِعة للُمشَتل الكابِن أمام العقار رقم 

ٌَّة   وإتبلؾ الواجهة بالكاِمل ، العدو

ـ كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمطالعتها لُمعاٌنات الُشرطة 

ها الشاهدة الستٌن  ٌْ ارة المملوكة للمجنً عل ٌَّ هالة محمد فهمً / للس

ٌَّة رقم ق ؾ ع   ماركة هٌونداي 493ُشْكر والتً تحِمل لَْوحات معدنِ

كلها الخلفً حال تواجدها أسفل  ٌْ مها بالكاِمل عدا ه إلنترا َتفحُّ

  0 شارع الُمهندسٌن العسكرٌٌن9مسكنها الكابِن بالعقار رقم 

لمقر ـ كما ثبت للنٌابة العامة من ِخبلل ُمطالعتها لُمعاٌنات الُشرطة 

/  الحادي و الستٌن شِركة مصر لؤلسمنت قنا بناءًال على ببلغ الشاهد

إسماعٌل ُمختار / أحمد حسن ذكً عبده بِصفته وكٌبلًال عن المدعو 

– ربٌس مجلس إدارة شِركة مصر لؤلسمنت قنا " إسماعٌل ُمختار 
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ة 22والكابِن  ٌَّ ،  شاِرع أنور الُمفتً وجود آثار إطبلق أعٌِرة ناِر

 .وإختراقها ألجِهزة التكٌٌؾ وُزجاج واِجهة ذلك المقر 

 وــٌديـع الؾــقاطِ ـالعتها لمـالل ُمطــن خِ ــلنٌابة العامة ملا ثبت ـكمـ 

رة التً تم نسخها على اإلسطوانة الُمدمجة الُمرفقة بتقرٌر  الُمصوَّ

ة  لة من اإلدارة العامَّ الفحص الفنًِّ الصادر عن اللجنة الُمشكَّ

ة  ٌَّ و للمعلومات والتوثٌق التابعة إلدارة البحث الِجنابً بوزارة الداخل

نت توثٌق وقابِع قٌام الُمتَجمهرٌن بإستخدام األسلِحة  التً َتَضمَّ

ٌَّة و القٌام ببعض اإلستعدادات والتدرٌبات والتجهٌزات داِخل  الناِر

ات القابِمة على الَفض و قٌامهم باإلعتداء  التجمهر لُمقاومة القوَّ

على بعض األشخاص داِخل نِطاق التجمهر وقٌام بعض الُمَتجمهرٌن 

بإطبلق بعض الِعبارات التً تنطوي على تحرٌض اآلخرٌن على 

إرتكاب جرابِم القتل والتخرٌب والبلطجة وتهدٌد و تروٌع اآلمنٌن و 

قٌام الُمتجمهرٌن بممارسة التعذٌب على الُمحتجزٌن داِخل نِطاق 

التجمهر و قٌامهم بتشٌٌد و بِناء الحواجز والمتارٌس على ُحدود 

ار الكهُربابً و المٌاه و  ٌَّ أطراؾ التجمهر وإشؽال طرٌق وسرقة الت

ه بالبحث داخل ، إتبلؾ أرِصفة الطُرق  حٌث ثُبت بذلك التقرٌر أنَّ

ة  ٌَّة اإلنترنت عن مقاطع الفٌدٌو الخاصَّ شبكة المعلومات الدول

ٌَّة ِخبلل الفترة من  بالتجمهر الُمقام بمنطقة رابعة العدو

ة مقاطع 12/8/2013 وحتى 21/6/2013 ل لِعدَّ  أمكن التوصُّ
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ة بذلك  وعددها ، وتم تحمٌلها على إسطوانة ُمدمجة ، فٌدٌو خاصَّ

ة ُمجلَّدات كالتالً  : ثبلثة وأربعون مقطع فٌدٌو وتم تقسٌمها إلى ِعدَّ

إستعدادات  – 2،  (عدد أربعة مقاطع فٌدٌو  )إستخدام أسلحة  - 1

،   (عدد خمسة مقاطع فٌدٌو )وتدرٌبات وتجهٌزات داِخل التجمهر  

تحرٌض - 4،  (عدد ثبلثة مقاطع فٌدٌو )اإلعتداء على أفراد  – 3

عدد  )تعذٌب  – 5،   (عدد إحدى عشر مقطع فٌدٌو  )وتهدٌد 

حواجز ومتارٌس وإشؽال طرٌق  – 6،  (عشرة مقاطع فٌدٌو 

. (عدد عشرة مقاطع فٌدٌو  )وسرقة كهرباء وِمٌاه وإتبلؾ أرصفة 

رة للكما ثبت ـ  نٌابة العامة من ِخبلل ُمطالعتها لمقاِطع الفٌدٌو الُمصوَّ

التً تم نسخها على اإلسطوانة الُمدمجة الُمرفقة بمحضر الضبط 

ر بمعرفة العمٌد  مؤمور قِسم - طارق زاٌد محمود رستم / الُمَحرَّ

ل مدٌنة نصر  نت توثٌق وقابِع قٌام – ُشرطة أوَّ والتً َتَضمَّ

ات القابِمة على َفض تجمهرهم الُمَسلَّح  الُمَتجمهرٌن بُمقاومة القُوَّ

ٌَّة و األدوات التً ُتستِخدم فً اإلعتداء على  بإستِخدام األسلِحة الناِر

ة  ة والُمَعدَّ ة و الخاصَّ األشخاص و تخرٌب و إتبلؾ الممتلكات العامَّ

ة من ِخبلل تفرٌؽها لتلك ، للنفع العام  حٌث ثبت للنٌابة العامَّ

 إحتوابها على مقطع فٌدٌو ؼٌر معنون ومدته اإلسطوانة الُمدمجة  

ٌَّن  ( 53:48) وبتشؽٌل ذات المقطع بالدقٌقة  ( 1:03:18)  َتَب

وجود مجموعة من األشخاص تحتمً بساتر من أجولة رمال وٌقوم 
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ٌَّة من خلؾ ذلك الساتر كما ٌقوم بعضهم  احدهم بإطبلق أعٌرة نار

ن أسفل المقطع ِعبارة  اعتداء معتصمً  )برشق الِحجارة وُمَدوَّ

ات األمن أثناء فض التجمهر  ٌَّة على قُوَّ وفى الدقٌقة ،  (رابعة الَعَدِو

ٌَّن ظهور احد األشخاص بٌن مجموعة من األشخاص  ( 54:10)  َتَب

 54:16 )وفى الدقٌقة ، ممسكاًال بؤداة ٌشتبه فً كونها لسبلح ناري 

ٌَّن ظهور أحد األشخاص ممسكاًال بؤداة ٌشتبه فً كونها لسبلح  ( َتَب

ٌَّن ظهور مجموعة من  ( 54:19 )وفى الدقٌقة ، ناري  َتَب

، األشخاص حال قٌامهم بإتبلؾ إحدى سٌارات الُشرطة زرقاء اللْون 

ٌَّن  ( 54:32 )وفى الدقٌقة  ظهور حرابق بمناطق متفرقة : َتَب

وتجمع العدٌد من األشخاص بداخل محطة وقود موبٌل مع ظهور 

أدخنة كثٌفة وظهور بعض السٌارات المشتعلة ٌنبعث منها النٌران 

واألدخنة وكذا ظهور الحرٌق بإحدى الممرات ٌقع بٌن عقارٌن 

ن أسفل الفٌدٌو ِعبارة  أعمال تخرٌب من قبل معتصمً رابعة  )وُمَدوَّ

ٌَّن ظهور بعض األشخاص مفترشٌن  ( 56:21) وفى الدقٌقة ، ( َتَب

  .األرض ومرور أحد أفراد الُشرطة من أمامهم

 يــا التـقضايـعتها للـالـطــُ الل مــن خِ ــة مـَـامّ ـعـابة الـنًللُبت ـوث ـ 

ٌَّة تجمُهر ـت ة الراهنة لئلرتباط عدم ِسلِم ٌَّ م ضمها بؤوراق القض

ٌَّة و قٌام الُمتَّهمٌن الُمشاركٌن فً التجمهر وآخرون  رابعة العدِو
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ٌَّة ومحٌطه بحٌازتهم وإحرازهم  مجهولون بمٌدان رابعة العدِو

ٌَّة و األدوات التً ُتسَتخدم فً  بالذات بالواِسطة األسلِحة الناِر

اإلعتداء على األشخاص و إستِخدامها فً إرتكاب جرابِم القتل لعدد 

من المواطنٌن المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة واإلحتجاز القسرى 

المصاحب بتعذٌبات بدنٌة للمواطنٌن وتعدي المشاركٌن فٌه على 

المواطنٌن اآلمنٌن وقتل بعضهم والشروع فً قتل البعض األخر ، 

وتعذٌب البعض األخر و تضرر المواطنٌن من قاطنً مسرح الحادث 

ومحٌطه من المتجمهرٌن ومشاهدة بعض المواطنٌن لتلك األحداث 

 وهً واألسلحة المستخدمة فٌها بما ٌجزم بؤن هذا التجمهر مسلح

ٌَّة رقم  ٌَّة ،  جنح مدٌنة نصر ثان 2013 لسنة 2362الَقِض الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35281رقم  الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35122 بالَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول  2013 لسنة 31236 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 14395 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 34440 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31138 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35186 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول  2013 لسنة 31016 الَقِض
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ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 30994 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31150 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31166 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 32960 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 34514 الَقِض

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35677

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 40754

ٌَّة رقم ،  إداري مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 14688 الَقِض

ٌَّة رقم ،  جنح مصر الجدٌدة 2013 لسنة 10456  15120الَقِض

 لسنة 34348القضٌة رقم ،  إداري مدٌنة نصر أول 2013لسنة 

ٌَّة رقم  ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 القضٌة رقم ، الَقِض

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35166

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31135

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 29829

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 34909

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 34997

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35704

القضٌة رقم ،  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35683
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 . جنح مدٌنة نصر أول2013 لسنة 34960

 ة بإعدادهاـكما أُِرفِق باألوراق إسطوانة ُمدمجة قامت النٌابة العامَّ 

ٌَُعد بمثابة فٌلم وثابقً بشؤن  ر علٌها والذي  بنسخ مقطع فٌدٌو ُمصوَّ

ٌَّة بدءاًال من ُبزوغ فِكرة الدعوة إلٌه و  أحداث تجمهر رابعة العدِو

ٌَّة  ارات اإلسبلِم ٌَّ حشد عناصر تنظٌم جماعة اإلخوان الُمسلمٌن و الت

الُموالٌة لهم  و مروراًال بما صاحب ذلك التجمهر من إنتهاكات َتعد 

و حتى ، جرابم تم إقترافها من قِبل الُمتجمهرٌن خبلل فترة التجمُهر 

 و 14/8/2013أحداث فض التجمُهر بمعرفة قُوات الُشرطة بتارٌخ 

ٌَّة الفض من جرابِم قام الُمتَّهمٌن بإقترافها  وألحقت ، ما صاحب عمل

ن  ٌْ ة بتلك اإلسطوانة عدد ثبلثة ُمجلدات إحتوى مجلد النٌابة العامَّ

رة للجرابِم التً تم  ٌَّة لبعض المقاِطع الُمَصوَّ منهما صور شمس

إرتكابها من قَِبل الُمتجمهرٌن خبلل فترة التجمُهر و حال أحداث 

ٌَّة بشؤن مسرح ، الفض  و المجلَّد األخٌر ُطِوي على خرابط توضٌح

ات الُشرطة  ح بها ُمحٌط التجمُهر وأماِكن إرتِكاز قُوَّ ضَّ األحداث ُموَّ

ِخبلل أحداث الفض و مصادر إطبلق النٌران من قَِبل العناِصر 

ها  ات القابِمة على الفض حال ُدُنوِّ الُمَسلَّحة من الُمَتجمِهرٌن قَِبل القُوَّ

. و مرمى إطبلق النٌران بتِلك المواقِع ، من ُمحٌط التجمُهر 

ة بإعداد إسطوانة ُمدمجة تم نسخ ُمحتواها ـ  كما قامت النٌابة العامَّ

عدد سبعة بؤن إعداد " اإلنترنت " من شبكات التواُصل اإلجتماعً 
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ل ُمَعْنَون بإسم ، ملفات  الشٌخ عبد الرحمن البر بداخلة عدد /األوَّ

مقطعٌن مصورٌن االول ُمَعْنَون بإسم بٌان الدكتور عبد الرحمن البر 

ة 4/7/2013 ٌَّ ته الَزَمنِ ثبلث دقابق وخمسة ثوانى والمقطع /   وُمدَّ

 كلمة 2013 /7 /16الثانى ُمَعْنَون بإسم منصة رابعة العدوٌة 

ٌَّة  ته الَزَمنِ خمسة دقابق وسبعة / الدكتور عبد الرحمن البر وُمدَّ

باسم عودة بداخلة / وخمسون ثانٌة والملؾ الثانى ُمَعْنَون بإسم 

عدد ثبلث مقاطع مصورة االول ُمَعْنَون بإسم عاجل كلمة نارٌة 

للدكتور باسم عودة وزٌر التموٌن المستقٌل من منصة رابعة 

ة 9/7/2013العدوٌة  ٌَّ ته الَزَمنِ احدى عشر دقٌقة وستة /   وُمدَّ

كلمة د باسم عودة / وعشرون ثانٌة والمقطع الثانى ُمَعْنَون بإسم 

ة 6من على منصة رابعة الٌوم  ٌَّ ته الَزَمنِ سبعة /  اؼسطس وُمدَّ

دقابق وثبلثة وخمسون ثانٌة والمقطع المصور الثالث ُمَعْنَون بإسم 

باسم عودة كلمة تارٌخٌة فى مٌدان رابعة العدوٌة اول للٌلة فى / 

ٌَّة  ته الَزَمنِ ثمانٌة دقابق وخمسة واربعون ثانٌة / رمضان وُمدَّ

د أحمد عارؾ المتحدث اإلعبلمى باسم / والملؾ الثالث ُمَعْنَون بإسم 

جماعة اإلخوان المسلمٌن بداخلة خمسة مقاطع مصورة االول 

أحمد عارؾ القضٌة لٌست قضٌة مرسً كشخص / ُمَعْنَون بإسم 

ٌَّة  ته الَزَمنِ دقٌقتان واثنان وأربعون ثانٌة والمقطع الثانى / وُمدَّ

أحمد عارؾ أحمد عارؾ على منصة رابعة بعد لقاء /ُمَعْنَون بإسم 
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ة  ٌَّ ته الَزَمنِ خمسة دقابق وخمسة وأربعون ثانٌة / حكماء أفرٌقٌا وُمدَّ

أحمد عارؾ .رسابل سرٌعة د/ والمقطع الثالث ُمَعْنَون بإسم 

رابعة العدوٌة  المتحدث اإلعبلمً باسم جماعة اإلخوان المسلمٌن

ة 13-07-2013 ٌَّ ته الَزَمنِ سبعة دقابق وستة وأربعون ثانٌة /  وُمدَّ

كلمة د  أحمد عارؾ المتحدث بؤسم / والمقطع الرابع ُمَعْنَون بإسم 

ٌَّة  ته الَزَمنِ اربعة دقابق و / األخوان من منصة رابعة العدوٌة وُمدَّ

كلمة مإثرة  /اربعون ثانٌة والمقطع المصور الخامس ُمَعْنَون بإسم 

ٌَّة  ته الَزَمنِ اربعة دقابق / للدكتور أحمد عارؾ على منصة رابعة وُمدَّ

وخمسة وثبلثون ثانٌة والملؾ الرابع معنون باسم طارق الزمر 

كلمة المهندس طارق / بداخلة مقطع مصور واحد ُمَعْنَون بإسم 

 2013-06-21الزمر من على المنصة فً جمعة ملٌونٌة ال للعنؾ 

ة  ٌَّ ته الَزَمنِ ثبلث دقابق وثمانٌة وأربعون ثانٌة والملؾ / وُمدَّ

عصام العرٌان بداخلة سبعة مقاطع المصور /الخامس معنون باسم 

العمٌل عصام العرٌان  من على منصة رابعة  /االول ُمَعْنَون بإسم 

ة  ٌَّ ته الَزَمنِ ثمانٌة وأربعون ثانٌة والمقطع المصور / العدوٌة وُمدَّ

كلمة - برنامج من ارشٌؾ إشارة البث / الثانى ُمَعْنَون بإسم 

قناة مكملٌن  - 2013-7-17عصام العرٌان علً منصة رابعة .د

ٌَّة  ته الَزَمنِ اربع دقابق وسبعة وخمسون ثانٌة والمقطع / وُمدَّ

عصام .الكلمة الوحٌدة لـ د- خاص  /المصور الثالث ُمَعْنَون بإسم 
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ة  ٌَّ ته الَزَمنِ عشرة / العرٌان من اعلى منصة رابعة منذ االنقبلب وُمدَّ

/ دقابق وستة عشر ثانٌة والمقطع المصور الرابع ُمَعْنَون بإسم 

ٌتحدى السٌسً و .. عصام العرٌان من على منصة رابعة اآلن 

ٌَّة  ته الَزَمنِ اثنا / ٌصؾ ما حدث باالنقبلب و ٌحشد المتظاهرٌن وُمدَّ

عشر دقٌقة وواحد وثبلثون ثانٌة والمقطع المصور الخامس ُمَعْنَون 

ته  /بإسم  عصام العرٌان من منصة رابعة العدوٌة بث مباشر وُمدَّ

ٌَّة  دقٌقة واحدة واثنان وخمسون دقٌقة والمقطع المصور / الَزَمنِ

عصام العرٌان وكلمة قوٌة من منصة رابعة  /السادس ُمَعْنَون بإسم 

ة 1434 رمضان 19 ٌَّ ته الَزَمنِ خمسة عشر دقٌقة وسبعة / هـ وُمدَّ

. كلمة د/ وعشرون ثانٌة والمقطع المصور السابع ُمَعْنَون بإسم 

ٌَّة  ته الَزَمنِ إحدى عشر / عصام العرٌان من علً منصة رابعة وُمدَّ

عصام / وتسعة وأربعون ثانٌة والملؾ السادس ُمَعْنَون بإسم 

- رصد / سلطان بداخلة مقطع فٌدٌو مصور واحد ُمَعْنَون بإسم 

عصام سلطان ٌوجه رسالة للسٌسً من فوق منصة رابعة العدوٌة 

ٌَّة  ته الَزَمنِ دقٌقتان وخمسة وأربعون ثانٌة والملؾ السابع / وُمدَّ

وزٌر الشباب والرٌاضة اسامة ٌاسٌن بداخلة مقطعٌن / ُمَعْنَون بإسم 

أسامة ٌس من على - ٌقٌن /  فٌدٌو مصورٌن االول ُمَعْنَون بإسم 

منصة رابعة العدوٌة فى جمعة كسر اإلنقبلب مدتة دقٌقتان وتسعة 

كلمة - ٌقٌن / عشر دقٌقة والمقطع الفٌدٌو الثانى ُمَعْنَون بإسم 
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ة  ٌَّ ته الَزَمنِ / أسامة ٌس من على على منصة رابعة العدوٌة وُمدَّ

تسعة دقابق وستة ثوانى وبالمقاطع سالفة البٌان تحتوى جمٌعناًال 

على مشاهد إعتبلء المتهمٌن سالفى الذكر لمنصة رابعة العدوٌة 

خبلل فترة التجمهر وقٌامهم بإلقاء خطب حماسٌة تحرٌضٌة 

للمشاركٌن فى التجمهر وبعض اللقاءات اإلذاعٌة مع بعض 

  .اإلعبلمٌٌن بالقنوات  الفضابٌة

الل ُمطالعتها لبٌانات الُمتَّهمٌن ـن خِ ــة مـامَّ ـكما تبلحظ للنٌابة العـ 

هم ُمقٌمٌن فً مناطق وأماكن مختلفة معظمها  بعٌدة عن مكان  أنَّ

التجمهر و لم ٌقدم أٌاًال منهم مبرراًال مقبوالًال لتواجده  بهذا التجمهر 

 .حال ضبطه 

أقر  حٌث أنه وبإستجواب المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة و

بمشاركتهم فى تجمهر رابعة العدوٌة المسلح  وفقا بعضهم 

أسند وأنكر البعض األخرما للثابت بتحقٌقات النٌابة العامة  

وأنكروا اإلتهامات – و مثل المتهمٌن  بجلسة المحاكمة ، إلٌهم

  .المسندة إلٌهم

وتداولت القضٌة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها 

 حضر جمٌع المحامٌن مع المتهمٌن محل 26/3/2016وبجلسة

المحاكمة وفقا للثابت بمحاضر الجلسات وحضرت أهالى المتهمٌن 
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الصحافة )وذوٌهم فضبل عن حضور وسابل اإلعبلم المختلفة 

والمحكمة قامت  (واإلعبلم وبعض المإسسات الحقوقٌة األجنبٌة 

بتجربة جمٌع المٌكروفونات الموجودة داخل القفص حٌث قام أحد 

الضباط بدخول القفص وتمت التجربة فى حضور هٌبة الدفاع جمٌعا 

وتبٌن أن جمٌع المتهمٌن ٌسمعون وٌشاهدون جلسات المحاكمة 

بصورة طبٌعٌة ،وحضر ولٌد محمد عبد المجٌد المحامى والمدعى 

أحمد السٌد أحمد الشامى وإدعى / بالحق المدنى عن المجنى علٌه

مدنٌا بمبلػ خمسون ألؾ وواحد ووعد بسداد الرسم وقررت 

 لئلطبلع واإلعبلن بالدعوى 23/4/206المحكمة التؤجٌل لجلسة 

المدنٌة وسداد الرسم وتوقٌع الكشؾ الطبى على بعض المتهمٌن 

قدمت النٌابة العامة للمحكمة  أحراز ووفقا للثابت بمحضر الجلسة 

 والمحكمة قامت بفض ،القضٌة و اإلسطوانات المدمجة والفبلشات

 بعد أن  وفقا للقواعد القانونٌة المقررة فى هذا الشؤنتلك األحراز

ن لها صحة ماورد بها مع يأختامها فتبو  بٌاناتهاتؤكدت من صحة

 وطلب  وفقا للثابت بمحاضر الجلسات الثابت بتحقٌقات النٌابة العامة

. الدفاع مشاهدة اإلسطوانات المدمجة والفبلشات سالفة الذكر

وتداولت القضٌة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 

حضر عمرو فإاد عبد اللطٌؾ من قطاع  وزارة 9/8/2016

الداخلٌة قسم المساعدات الفنٌة وتبٌن قٌامه بإحضارماٌلزم من 
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وقامت المحكمة بتحلٌفة الٌمٌن شاشات عرض تنفٌذا لقرار المحكمة 

وقامت المحكمة بعرض اإلسطوانات المدمجة والفبلشات القانونٌة ، 

التً قدمتها النٌابة العامة علً شاشات العرض التً أعدت لذلك 

بمعرفة الفنً سالؾ الذكر  أمام المتهمٌن ودفاعهم والحاضرٌن 

 وتم عرضها  وذوٌهم ووسابل اإلعبلم المحتلفة بالجلسة من األهالى

 وفقا  فً العدٌد من الجلساتجمٌعا ومشاهدتها بجلسات علنٌة

  وفقا للثابت بمحاضر تلك للقواعد القانونٌة المقررة فى هذا الشؤن

 طلب دفاع المتهمٌن  وأثناء تداول القضٌة بالجلساتالجلسات ، 

عرض بعض المتهم علً مستشفً السجن لمرضهم بؤمراض خطٌرة 

وتبٌن للمحكمة مرض بعضهم من  واستجابت المحكمة وعرضتهم

تم ؾ واقع التقارٌر الطبٌة المرفقة ان حالتهم تستوجب اخبلء سبٌلهم

.  المرفقة  سالؾ الذكرمحضر الجلسة  وفقا للثابت بهمإخبلء سبٌل

إلستكمال مشاهدة 10/12/2016قررت المحكمة التؤجٌل لجلسة و

. اإلسطوانات المدمجة والفبلشات سالفة البٌان  

 قدمت النٌابة العامة خطاب مفاده القبض 10/12/2016وبجلسة 

 أسامة محمد محمد مرسى عٌسى العٌاط وتم العثور  /على المتهم

معه على مبلػ مالى وقدره خمسة وثبلثون ألؾ وثبلثمابة جنٌه 

مصرى فبات مختلفة ومبلػ مالى وقدره ألفٌن دوالر أمرٌكى ومبلػ 

مالى قدره مابتٌن درهم إماراتى وعدد إثنٌن مطواه وهاتؾ محمول 
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دهبى اللون ماركة هاواى وهاتؾ محمول رمادى اللون ماركة 

هاواى وهاتؾ  محمول أبٌض اللون ماركة أٌفون وأٌباد رمادى 

بالرٌمود  mp5اللون ماركة أٌفون وجهاز أسود اللون ماركة 

الخاص به وعدد إثنٌن بخط الٌد تتضمن بعض العبارات باألمور 

ثبلث ورقات  اإلخوان ومطبوعات مكونة من عدد الخاصة بجماعة

 ذبعنوان الوصاٌا العملٌة وعدد ثبلث ورقات بعنوان الرجاء وتم إتخا

اإلجراءات القانونٌة بشؤن المتهم سالؾ البٌان بتبلوة أمر اإلحالة 

والمحكمة سؤلته عن التهم المنسوبه له أنكرها وحضر معه محامى 

وتم فض األحراز سالفة البٌان وفقا للقواعد القانونٌة المقررة فى 

ن لها صحة ماورد يهذا الشؤن   بعد أن تؤكدت من صحة أختامها فتب

وقررت المحكمة التؤجٌل بها مع الثابت بتحقٌقات النٌابة العامة 

 إلستكمال مشاهدة اإلسطوانات المدمجة 27/12/2016لجلسة 

أسامه / وتنسخ صورة من األوراق تخصص لواقعة ضبط المتهم

عدد إثنٌن  )محمد محمد مرسى عٌسى العٌاط إلحرازه سبلح أبٌض 

وأمرت المحكمة بالقبض علٌه وحبسه على ذمة القضٌة  (مطواه 

وإرسال المضبوطات المضبوطه حوزته إلى مصلحة األدلة الجنابٌة 

وإعداد تقرٌر بذلك وإٌداع المبالػ المالٌة المضبوطه خزٌنة المحكمة 

  ورد تقرٌر اإلدارة 2016  /1/1 7وبجلسة . على ذمة القضٌة 

العامة لتحقٌق األدلة الجنابٌة والخاصة بالمضبوطات المضبوطة 
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أسامة محمد محمد مرسى عٌسى / حوزة المتهم الحادى عشر 

العٌاط وتضمن صور للمتهم بإحدى المظاهرات والفتة مدون علٌها 

عقل ببل جسد ـ بٌان لكل )ٌسقط حكم العسكر وملفات نصٌة بعنوان 

وٌتعذر فنٌا فحص باقى  (مصرى ـ الربٌس مرسى ـ حمم الؽضب 

  0المضبوطات لحماٌته بكلمة مرور

 / 7 ، جلسة 2017 /1 /17و قــررت المحكمـة  التـؤجـٌل لـجلــسة 

 اإلسطوانات المدمجة وعلً العدٌد  ألستكمال مشـاهدة2017 / 2

.    الجلسات  وفقا للثابت بمحضر الجلسة من

مع إستبعاد اإلسطوانات 25/2/2017 وقررت التؤجٌل لجلسة 

، 22، 19، 18، 15، 14، 13 ، 4 ، 3 ،2، 1المدمجة أرقام 

25 ،28 ،29 ،32 ،33 ،34 ،35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 

 (األحداث )لعدم تعلقهم بموضوع القضٌة 47 ، 43 ، 42 ، 41، 

عبد الباسط عبد الصمد أبو / وكذا التالؾ منها مع إخبلء سبٌل المتهم

الفضل لمرضه  وفقا للثابت بمحضر الجلسة ، وندب لجنة ثبلثٌة من 

إتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون لتفرٌؽها وإعداد تقرٌر بذلك ولبٌان عما 

إذا كان طرأ علٌها مونتاج من عدمه ولسماع شهود اإلثبات من 

 . األول حتى الخامس 

 بمعرفة اللجنة المشكلةأعضاء   حضرت 2017 /2 /25وبجلسة 

عبد اللطٌؾ عبد هللا محمد، محمود محمد محمد / المحكمة كبل من 
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 وفقا للقواعد   وحلفوا الٌمٌنالشناوى ، سامح ماهر على محمد 

سلموا اإلسطوانات المدمجة ت والمقررة قانونا فى هذا الشؤن 

 وإعداد تقرٌر بذلك على النحو الوارد بالقرار اوالفبلشات  لتفرٌؽه

  .ة سالؾ البٌان وفقا للثابت بمحضر الجلس

وتداولت القضٌة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها  وطلب 

سماع شهادة شهود اإلثبات إستكمال الدفاع الحاضر مع المتهمٌن 

جمٌعهم والمحكمة إستجابت لهم وقامت المحكمة بطلب شهود 

اإلثبات اال ما تعزر علً المحكمة إحضاره لتؽٌر محل إقامته وعدم 

 . اإلستدالل علٌه أو لوفاته

 شهود اإلثبات علً مدار العدٌد  بعض وإستمعت المحكمة لشهادة

من الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها  وسمحت للدفاع 

مناقشتهم وشهدوا بما الٌخرج عن مضمون  شهادتهم الواردة  

بتحقٌقات النٌابة العامة وبعد أن إتخذت المحكمة جمٌع اإلجراءات 

 قانون اإلجراءات الجنابٌةطبقا للثابت بالقانونٌة المنصوص علٌها 

 .المعدل 

 وبجلسة  على النحو الثابت بمحاضرها بالجلساتالقضٌة و تداولت 

 وطلب الحاضر مع المتهمٌن من األول حتى الرابع 21/3/2017

والمحرر بمعرفة 30/7/2013عشر ضم محضر التحرٌات المإرخ 

سٌد شفٌق بقطاع األمن العام ، وضم محضر إجتماع مجلس / اللواء
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 ، وكذا ضم البٌان الصادر من 2013/ 24/7الدفاع الوطنى المنعقد 

 ، وضم قرار مجلس 27/7/2013المجلس سالؾ الذكر بتارٌخ 

 والمتعلق بفض اإلعتصام  ، وضم 31/7/2013الوزراء بتارٌخ 

 والمتضمن 7/8/2013البٌان الصادر عن رباسة الجمهورٌة بتارٌخ 

مشاركة ممثلون عن الوالٌات المتحدة واإلتحاد األوربى واإلمارات 

العربٌة وقطر واإلخوان المسلمٌن إلحتواء األزمة وإنهاء اإلعتصام ، 

جناٌات مصر الجدٌدة 9585/2013ضم أوراق الدعوى رقم 

ضم أوراق الجناٌة رقم . والمتهم فٌها محمد البلتاجى وأخرٌن  

جناٌات أول مدٌنة نصر ، مخاطبة هٌبة العملٌات 35064/2013

باألمن المركزى لتقدٌم أصول الفٌدٌوهات المتعلقة بعملٌة الفض ، 

ضم تقرٌر لجنة تقصى الحقابق، ضم التقارٌر الطبٌة الشرعٌة 

وؼٌرها من التقارٌر الطبٌة  لجمٌع المتوفٌن فى أحداث فض رابعة 

كما طلب الحاضر مع المتهمٌن سالفى الذكر وقؾ نظر . العدوٌة 

القضٌة لحٌن الفصل فى القضٌة المنظورة أمام النٌابة العامة 

والخاصة بالمتوفٌن والمصابٌن  فى أحداث فض رابعة العدوٌة أو 

. ضمها للقضٌة الماثلة 

والنٌابة العـامـة أثبتت بمـحضر الجلـسة بؤن القضٌـة الـمنوه عنـها 

سلفا والخاصة بالمصابٌن والمتوفٌن فـى أحـداث رابـعـة العـدوٌـة 
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مازالت قٌد تحقٌقات النٌابة العامة ولم ٌتم التصرؾ فٌها وقدمت 

. ماٌفٌد ذلك 

وقررت المحكمة بذات الجلسة سالفة الذكر التؤجٌل لجلسة 

/  إلستكمال سماع شهود اإلثبات وضم محضر اللواء 8/4/2017

سٌد شفٌق وضم محضر إجتماع مجلس الدفاع الوطنى المنعقد 

والمتعلق بطبٌعة اإلعتصام والقرارات الصادرة عنه 27/7/2013

وضم تقرٌر لجنة 31/7/2013وضم قرار مجلس الوزراء بتارٌخ 

تقصى الحقابق فٌما ال ٌتعارض مع االمن القومً مع عرض 

المتهمٌن الثابت أرقامهم بمحضر الجلسة على طبٌب السجن وإعداد 

وتداولت القضٌة بالجلسات على النحو الثابت . تقرٌر طبى بذلك 

. بمحاضرها 

ورد كتاب ربٌس دٌوان ربٌس الجمهورٌة مرفق 9/5/2017وبجلسة 

، وبجلسة 7/8/2013به بٌان رباسة الجمهورٌة الصادر بتارٌخ 

ورد كتاب أمٌن عام مجلس الوزراء مرفق به صورة 20/5/2017

، والمتعلق 31/7/2013من قرار مجلس الوزراء الصادر بتارٌخ 

بإعتصام رابعة العدوٌة ، وصورة من القرار الجمهورى رقم 

ورد كتاب اإلدارة العامة 30/5/2017 ، وبجلسة 2013لسنة698

لؤلمانة العامة لقطاع األمن المركزى ٌفٌد بؤنه ال ٌوجد لدى قطاع 
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األمن المركزى ثمة مقاطع فٌدٌوهات متعلقة بفض إعتصام رابعة 

. العدوٌة وكذا ورد تقرٌر لجنة تقصً الحقابق 

 وتداولت القضٌة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  وبجلسة 

حضر أعضاء اللجنة سالفة الذكر  ورود التقرٌر و12/9/2017

 األحراز وتقرٌر اللجنة  مزٌل بتوقٌعات أعضاء اللجنة سالفة  وسلموا

ٌحتوي على تفرٌػ فٌدٌوهات وتبٌن أنه الذكر  وإطلعت علٌه المحكمة 

ومقاطع من قنوات تلٌفزٌونٌة ومواقع إعتصام رابعة العدوٌة ألحداث 

ملؾ خاص بالقٌادي ت إخبارٌة وحوارات وتسجٌبلت مصورة تضمن

ر 30محمد البلتاجً ٌحتوي علً عدد / اإلخوانً   مقطع فٌدٌو ُمَصوَّ

ودة ِحجازي رمضان / وكذا ملؾ خاص القٌادي اإلخوانً ،  صفوة حمُّ

ر 29ٌحتوي علً عدد  وكذا ملؾ خاص بالقٌادي ،  مقطع فٌدٌو ُمَصوَّ

عاِصم عبد الماِجد محمد ماضً ٌحتوي علً / الجماعة اإلسبلمٌة 

ر 24عدد  ة ،  مقطع فٌدٌو ُمَصوَّ حال قٌام سالِفً الِذكر باعتبلء َمَنصِّ

ٌَّة علً ُمقاومة الُشرطة  ٌَّة وتحرٌِض ٌَّة وإلقاء ُخَطب حماس رابعة العدِو

وتهدٌد أجِهزة الدولة فً حالة إعتزامها إتِّخاذ إجراءات َفض التجمهر 

ٌَّة  0برابعة العدِو

 وسوؾ نورد بعض الخطب الحماسـٌة والتحـرٌضٌة والتهـدٌد مــن  
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التى إعتلت منصة رابعة العدوٌة  (المتهمٌن  )قبل بعض القٌادات 

ـ :ومنها علً ُمقاومة أجِهزة الدولة خبلل فترة األحداث 

هم الُمرِشد العام لجماعة اإلخوان  ر خاص بالُمتَّ َمقطع فٌدٌو َمصوَّ

ة / الُمسلمٌن  محمد بدٌع عبد المجٌد سامً حال قٌامه بإعتبلءه َمَنصِّ

ٌَّة   وإلقاء ُخطبة علً المتجمهرٌن 2013-7-5  بتارٌخرابعة العدِو

ٌَّة تحرٌضٌة علً   .ضد اإلنقبلب ُمقاومة الحماس

رـصـَ و مـديــع فًــطاقـومَ   دـد محمـحمـامة مــأُس/ م ـهـ بالُمتَّ ه خاصـة وَّ

اط  ٌَّ محمد مرسً حال / نجل الربٌس األسبق –  ُمرسً عٌسً الع

ٌَّة  ٌَّة وإلقاء ُخطبة علً المتجمهرٌن حماس ة رابعة العدِو إعتبلءه َمَنصِّ

  .تحرٌضٌة علً ُمقاومة أجِهزة الدولة

راَمق عاصم عبد الماجد من على / بالمتهم  ة خاصهطع فٌدٌو َمصوَّ

منصه رابعه العدوٌه وفٌها ٌحث المعتصمٌن بالصبر والٌقٌن على 

نتصار كما ٌوجه كلمه للجٌش وٌقول ان امرٌكا دفعتك لفخ إلا

 والوقوؾ فى ةستٌبلء على السلطإلواوهمتك بانك من السهل ا

 الشعب وطالبهم بالخروج من هذا الفخ ثم قال موجها كبلمه ةمواجه

للشعب انه اذا سالت دماإنا مرة اخرى فمن جلس فى بٌته فهو خابن 

وٌوجه كبلمه للسٌسى وٌصفه بانه ٌرٌد ان ٌفرض رأٌه على الشعب 

المصرى بالمدفع والمعتقبلت وٌظهر هتاؾ من على المنصه ٌقول 
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نسى ٌاسٌسى مرسى ربٌسى وٌقوم عاصم بالدعاء على ضباط إ

الجٌش وقادته وٌحث الشباب على ان ٌقول كلمته واتهم الجٌش انه 

. زمات لعزل الربٌس ألصطناع اإكان ٌتؤمر على الربٌس مرسى و

راَمقـ   البـنقإلعصام العرٌان قاده ا/بالمتهم  ة خاصهطع فٌدٌو َمصوَّ

ٌوجه رساله لطبلب وتصال بنا ونحن نرفض إلالعسكرى ٌحاولون ا

خوان وٌطالبهم بالصمود فى التظاهر ضد السٌسى تحرٌض على إلا

نقبلب إلن اأالجٌش وان شرؾ العسكرٌه المصرٌه قد خدش و

نهم من أسبلم وإلنهم هم من ٌدافعوا عن اأنقبلبٌٌن لن ٌهنبوا وإلوا

هداؾ أدر أهنقبلب  العسكرى  إلن اأ وةٌدافعوا عن شرؾ العروب

 رهاب وهمٌه ٌقودها السٌسىإلا على  ٌناٌر وان الحرب25ثوره 

ستكمال الثوره وهو إل ةشعب  لمظاهرلنقبلب وٌدعوا اإلاة وحكوم

نهم مستمرون حتى  تعود أ وةٌحرض الشعب على الجٌش والشرط

  . ةالشرعً

راَمقـ  البلتاجى ٌعلن ان محمد / بالمتهم  ة خاصهطع فٌدٌو َمصوَّ

 فٌها عبد قرر التى يةماٌحدث فى سٌناء سوؾ ٌتوقؾ فى اللحظ

صحح الوضع ورده الى والفتاح السٌسى انه تراجع عن هذا االنقبلب 

. ه تاهله وان الربٌس ٌعود الى سلطا

ٌظهر البلتاجى على  و البلتاجى لمإٌدى الربٌس استعدوا للشهادهو

 المرابطٌن فى رابعه وجمٌع المٌادٌن نمنصه رابعه وهو ٌقسم باَّلل ا
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هم المنتصرون وان امرٌكا والمجلس العسكرى وقٌاداته والمخابرات 

وبعض من حلفاء عمر سلٌمان مع امن دوله حبٌب العادلى مع تموٌل 

بعض الدول الشقٌقه كانوا ٌتصورون انها ساعات وثورة الفوتوشوب 

ٌتحدث ان الجمٌع ضد ، و ٌونٌو 30بتاعه الست ساعات ٌوم 

من الوطنى والمخابرات كلهم ضدكم ألالمعتصمٌن الشعب والجٌش وا

وٌحرض الموجودٌن بان كل واحد ٌتصل بزوجاته وازواجهم 

ستعداد ان ٌنتشروا وٌرصدوا اى إلواوالدهم واقاربهم وٌدعوهم ل

نقبلب وٌنادى فٌهم جاهزٌن للشهاده وانه سوؾ ٌقول لهم ماذا إ

. اتفقوا علٌه 

 مــٌقسوى ـع السٌسـم ٌتراجـورٌا ان لـصر سـالبلتاجى ٌهدد بتحوٌل م

ان عبد الفتاح السٌسى سوؾ ٌورط هذا البلد لتصبح سورٌا اذا بقٌتم 

فى بٌوتكم وانه ٌدفع هذا الوطن لحرب اهلٌه لٌنجوا هو من المشنقه 

 ة السٌاسًةانزلوا لتعلنوا انتهاء دور القوات المسلحه فى الحٌا

نقبلب العسكرى وان المإسسه التى تقتل شعبها ال تستحق ان إلوا

 .ٌبقى ضباطها او جنودها ٌستجٌبون لتعلٌماتها

  عـاق مـتؾإلره باـإامـو مـدث هـحـايـى ان مـلـى عــدث البلتاجـحــ ٌتو

   . وانهم اتوا بعدلى منصورة والمعارضةزهر والكنٌسألالسٌسى وا

ٌحرض  و  أتٌة البلتاجى ساعه الصفر للدفاع عن الشرعٌه محمد

الموجودٌن انه اذا تم اقتحام اى مقر او مكتب من الحرٌه والعداله 
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نها ستكون ساعه الصفر وان الشعب سوؾ ٌواجه العنؾ وان إؾ

 ،ناتنقبلب العسكرى ولوعلى  رقبإلبا لن نقبل وساعه الصفر معروفه

 .ٌتحدث عن ان هناك مبادرات للصلح وانهم لن ٌقبلوها و

راَمقـ   وجدى ؼنٌم ٌكفر من ٌنزل /بالمتهم  ة خاصهطع فٌدٌو َمصوَّ

انا كنت نزلت بٌان قولت حكم  – ٌونٌو وٌحرص على  قتلهم 30ٌوم 

 ضد فخامه الربٌس  كبلب اهل النار طبعا 6-30كل اللى هاٌنزلوا فى 

 التعبٌر وجابوا ملٌون ةاللى مش عاٌزٌن الحق اللى بٌكلموا عن حري

توقٌع شالوه من على الٌوتٌوب مش مشكله واٌه ٌعنى  ماهى حرب 

 اعداء هللا تبارك ةبٌنا وبٌنهم هى حرب بٌن االسبلم وبٌن الكفر

وتعالى وهم زى ماهم صابرٌن على دٌنهم وعلى الباطل بتاعهم 

لهتكم ان هذا الشى ٌراد انتوا  صابرٌن على أهاتمشى واصبروا على 

الكفر بتاعكم واحنا الحمد َّلل صابرٌن مع هللا تبارك وتعالى ان هللا 

. ٌجب الصابرٌن ان هللا مع الصابرٌن 

 اللى هاٌنزل 6-30فان شاء هللا هاٌبقى الفٌصل بتاعنا باذن هللا ٌوم 

ٌس بتاعنا كافر ٌقتل ئٌسنا وٌقول ال انا  مش عاٌزٌن الرئبنازع ر

 6-30بس استنى بقى اٌه  بقى انواعهم انواع اللى هاٌنزلوا ٌوم 

 6-30ٌقول  الثوره الحقٌقٌه ٌوم وعشان نعرؾ  احنا هاتقابل مٌن  

اللى جاٌه دى فٌه الؾ شهٌد  فى قبورهم فٌه  خمس  االؾ جرٌح 

مش شاٌفٌن اى تؽٌٌر فااحنا بنقول  اهه ان شاء هللا التؽٌٌر  جاى 
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نٌون ادول كفره مش عاٌزٌن دٌن  ٌبقى  واحد الصلبٌون كفره العلمو

كفره اللى هاٌنزلوا مٌن البلطجٌه اللى عاٌزٌن ٌنزلوا وٌموتوكوا ٌوم 

.  هللا بنتقم منهم 30-6

وعارؾ مٌن اللى بٌحارب  االسبلم  ومٌن اللى بٌحارب فخامه 

الربٌس مرسى وكبلمه  ؼلط  اٌن انتم ٌاعلماء اطلعوا ووضحوا دا 

   .ربٌس منتخب شرعى الخروج علٌه خروج على الدٌن

جورٌن اللى طالعٌٌن البلطجٌه أانا كفرت الصلبٌٌن والعلمانٌٌن والم

انما دول ٌطبق علٌهم حد الحرابه ولكن االتنٌن دول كفار عاٌزٌن 

 ةل النار دول مش معارض دول بلطجًهنصحح االلفاظ الكبلب وا

-30ومجرمٌن واوعوا نسموهم قوه وطنٌه ٌبقى ناخد بالنا  الن ٌوم 

نرد على اعتدابهم  6ـ30 دا الفٌصل واحنا نازلٌن ان شاء هللا فى 6

لك ٌارب  وبتدافع عن الشرعٌه وارجو بقى فخامه  الربٌس هللا ٌبارك

من أشد  حٌلك بقى شوٌه كده  اضرب بقى ضربه  استباقً واوعى ت

من  للشرطه اللى معاك  واحنا  كلنا وراك واحنا كلنا معاك  ألهم والت

ربنا  سبحانه وتعالى  هانصرنا علٌهم وعلى المجرمٌن دول ة وبمشٌا

جمٌعا وٌهلك اعداء هللا عز وجل من المجرمٌن من الصلبٌٌن  

انصرنا على وجورٌن أه من البلطجٌه المرالحاقدٌن من العلمانٌٌن الكؾ

انتقم منهم  شر انتقام اللهم ارنا فٌهم عجابب قدرتك والقوم الكافرٌن 
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اللهم ابتلٌهم بداء لٌس له دواء اللهم انتقم منهم ٌارب اللهم اشفى 

  .صدورنا منهم ٌارب علٌك بهم جمٌعا اللهم امٌن

راَمقـ   حجازى ٌوجه كلمه ة صفو/بالمتهم  ة خاصهطع فٌدٌو َمصوَّ

للربٌس مرسى ان لم تضرب بٌد من حدٌد سوؾ ٌكون لنا كبلم اخر 

ٌقول ان الربٌس مرسى الربٌس المدنى المنتخب واللى هٌرشه ،و

. بالمٌه هنرشه بالدم

 ى دمـى ؾـ بق30/6وم ـو نزل يــول ولــجازى وٌقــ حةفوــهر صــوٌظ

  0وناس ماتت ماحدش ٌلوم ؼٌر نفسه 

  حجازى ٌتوعد بذبح المصرٌٌن اذا قاموا بثوره ضد مرسىةصفو

الزمن ال ٌعود الى الوراء ولن نعود الى السجون وال المعتقبلت 

 مخلوق كابنا كان ان ٌسقط محمدأى االسبلم قادم ولن ٌستطٌع 

مرسى ومن ٌفكر فى اسقاطه فا اقول لهم دونها الرقاب واذا قولناها 

سنخرج مرسى وسٌكون هناك خطوات تصعٌدٌه ال ٌتخٌلها . فعلناها 

طٌع ان افصح عنها تاحد هناك خطوات تصعٌدٌه ضخمه ال ٌس

سٌخرج الربٌس محمد مرسى وٌعود الى القصر وسٌكون هو ربٌس 

 . ان شاء هللا ةالجمهوري

خرٌن منافقٌن ألنبٌاء واأل اةشٌوخ منصه رابعه العدوٌه هم ورث

 حجازى على المنصه وهو ٌوجه كلمه للشٌوخ ان ةٌظهر صفوو

وشٌوخ  ، ناك شٌوخ شوارع ومٌادٌن والمنصات هم ورثه النبوهه
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خرٌن ٌخطبون شٌوخ النفاق والسلطان وصؾ ثالث من الشٌوخ هم أ

صامتون ولم ٌتكلموا فا انتم لستم  بشٌوخ وال طاعه لكم عندنا 

- 28ٌشعل مٌدان رابعه بالهتافات ،ووالسمع طالما لن تؤتوا عندنا 

..   اللى هٌرش مرسى بالمٌه هنرشه بالدم ٌاشوٌه فلول6-2013

 وٌظهر وهو ة حجازى ٌشعل حماس معتصمى رابعه العدويةصفو

صفوت حجازى ٌناشد  ومحمول على االعناق وٌهتؾ للربٌس مرسى

 وٌهدد ضباط ةٌنعت وزٌر الداخلًومرسى بالتخلص من معارضٌه 

.  نعلم اماكن بٌوتكم واشكالكم ةالداخلً

 ٌناٌر وال نسٌتوا امن 28كسرتوا فى ن اة والداخلًةوهو ٌقول للشرط

باط الداخلٌه المره دى ضالدوله اللى دخلوا الجحور كمان ٌقول لكل 

مش زى المرة اللى فاتت اوعى ٌتخٌل ان بعد نجاح الثورة وعوده 

مرسى انكم هتتحاكموا محاكمات طبٌعٌه المرة دى بجد الزم مصر 

وساخ الموجوده وهٌبقى فى محاكم ألتتطهر من كل القازورات وا

.. خراج مرسىإلهناك خطوات تصعٌدٌه ال ٌتخٌلها احد وأن  .ثورٌه

نحن ال ٌعنٌنا هذا االعتقال اننا لن نخرج من المٌدان طمعا فى : ٌقول

فى دار  له المذٌع اٌن الدكتور مرسى االن ٌجاوب اماأوٌسة الشهاد

الحرس الجمهورى او فى وزارة الدفاع وسوؾ نخرجه وسٌكون 

 . ٌلها احدخهناك خطوات تصعٌدٌه ال ٌت

 صامناـض اعتـه  لؾـولك رابعــم دخـد ابراهًــازى لمحمــجـ حةوــؾـص
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قسما باَّلل العظٌم ان اصاب الربٌس ، ؾ نحاكمكموعلى جثثنا وس

نقاذ وكل رقاب الفلول مباحه لنا نعم إلمرسى شا فان رقاب جبهه ا

. اقولها واهدد واتوعد 

 مدـمح/ س ـالربًوأن هدد ـيوشوار ـل المـانكمـرار هــول ثوار احـقـوي

مرسى المنتخب خط احمر دونه الرقاب كل من ٌطمع فى الكرسى بس 

مستحٌل دول مجموعه من الفشله مجموعه من الخاسرٌن الشعب 

لفظهم احنا الشعب مش انتو الشعب لن نضع اٌدنا فى اٌدى خونه 

ولن نسلم مصر لمجموعه من الخونه المرتزقه الذٌن ٌتاجرون بدماء 

ن الشرعٌه خط احمر وحتى ٌاذن هللا ألالمصرٌٌن احنا هنا معتصمٌن 

. بامر كان مفعوال 

راَمق ـ   عاصم عبد الماجد ٌتحدث /بالمتهم  ة خاصهطع فٌدٌو َمصوَّ

 ٌدافع عن الشرعٌه ال ٌمكن ان ٌحدث فتنه فى الدوله نفٌها ان م

 اسود واذا كان همالعكس هو الصحٌح وان من ٌعتدى علٌهم نهارو

وٌخطب فى ،عتدى علٌه ٌتحمل يهذا نعتبرده تهدٌد فانا اه بهدد من 

تهدٌدات لمن ٌعتدى ورٌن وتحمٌسهم على البقاء فى المٌادٌن هالمتظا

. على تجرد  والرباسه 

ماٌحدث االن فى مصر هى حرب صلٌبٌه ٌقودها متطرفى االقباط وأن 

وٌظهر فٌها وهو ٌتحدث ان ماٌحدث فى مصر االن هى حمله من 

متطرفى االقباط النهم ٌكرهوا اللحٌه والنقاب والمساجد وتهدٌد 
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 وٌحرض الشعب انه ٌنزل ضد السٌسى وان من .صرٌح للمعارضه 

مد وانها معركه دٌن وانكم  حٌلزم بٌته ٌكون خابن لبلسبلم ولدٌن  م

سوؾ تدفعون الجزٌه اشمعنى الجٌش المصرى عاٌز تفوٌض انه 

  .ٌقتل المسلمٌن فى مصر دى رجوله دى كرامه دى شجاعه

رــو َمصـع فٌديـطـاَمق  ىـن علـان مـطـام سلـعص/  بالمتهـم ـةاصـ خهوَّ

منصه رابعه العدوٌه ٌدعو المعتصمٌن لبلستمرار والصمود وٌدعوا 

مرسى للصمود  حتى ٌعود مرفوع على الهامات والرإس وٌدعوا 

ٌَّة على  ، السٌسى للرحٌل ٌَّة والحماِس وإلقاء الُخطب التحرٌِض

 . الُمتجمهرٌن

 ٌهدد وٌتوعد وٌحمس أسامة ٌاسٌن / لمتهمومقاطع فٌدٌو مصوره با

المتجمهرٌن ضد ما أسموه باإلنقبلب العسكرى من على منصة رابعة 

ٌَّة تحرٌضٌة علً الوإلقاء العدوٌة  ُخطب علً المتجمهرٌن حماس

  .ُمقاومة أجِهزة الدولة 

أسامة ٌاسٌن / وقد أورد التقرٌر أٌضا مكالمة تلٌفونٌة من المتهم 

لقناة الجزٌرة مباشر وصؾ فٌه األحداث بؤنه انقبلب عسكري متكامل 

األركان انحازت فٌه المإسسة العسكرٌة إلى فصٌل وتركت فصٌل 

 ال نعول كثٌراًال على –وكان من بٌن العبارات التً ذكرها عبارة 

 –الجهود الخارجٌة علٌك أن تعول على المقاومة ألبناء هذا الشعب 

نحن نخون دماء الشهداء حٌنما ٌؤتً حاكم على ظهر دبابة ٌحكم 
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والحدٌث عن ) نحن بفضل هللا جماعة والدة –المصرٌٌن مرة أخرى 

فهً مإسسة دٌمقراطٌة تقوم على قٌم الشورى  (جماعة اإلخوان

 نحن موجودٌن اآلن فً رابعة القٌادات كلها موجودة فً –اإلسبلمٌة 

 .رابعة العدوٌة الناس كلها فً رابعة

ظهر كتابه على الشاشه انه بالفعل قام مكتب االرشاد االخوانى كما 

بتكلٌؾ كوادر االخوان بمحافظات مصر بالتنسٌق مع بعض القوى 

المتطرفه الموالٌن لبلخوان لحشد عناصرهم للتجمهور والتظاهر 

 وظهر بعض 2013 ٌونٌو 21بمحٌط مسجد رابعه العدوٌه من 

الملتحٌن انه جاء لٌإٌد مرسى وانه ٌقول للعلمانٌٌن انه سٌكون هناك 

 حجازى وٌقول الربٌس ةدماء وسٌارات مفخخه وٌظهر صفو

المنتخب شرعا ولن ٌسقط الربٌس مرسى ولن ٌرحل وسٌكمل مدته 

شاء من شاء وابى من ابى وٌقول وقولت باقولها تانى ال هاٌرش 

الربٌس محمد مرسى بالمٌه هاٌرشه بالدم وٌظهر شخص ملتحى 

 .ر مرسى وٌقول تكون حرب اهلٌه هوبجوارة ص

 حجازى وهو ٌقول ده هاٌبٌن لنا ان هإالء ةوظهرت لقطه لصفو

االنقبلبٌن بقضابهم قضاء فاسد قضاء النعترؾ به اصبل وال ٌشرفنى 

. جثه هامده  الإان اقؾ امامه ولن اسمح لهم ان ٌقبضوا علٌا 

 ولـازى وٌقـجـ حةفوـع صـخص ٌعمل لقاء مـوظهرت لقطه اخرى لش
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 ساعه وٌرد 48له فى بٌان لوزارة الداخلٌه لفض االعتصام خبلل 

 ا وٌقول وهللا احنا مستعدٌن ولورجاله  ٌفضوها ها ٌفضوهةصفو

 تموت اذا كان عندهم هاالؾ الجثث الأعلى جثثنا وها ٌشوفوا 

 لكده فا احنا متواضبٌٌن ومؽتسلٌن واكفانا موجوده داستعدا

. ومستعدٌن لهذا الفض 

اظهار 2013-8- 14 بتارٌخ مدمجةال اتسطوانوتبٌن أٌضا باإل

من لفض رابعه وظهرت ألحدود االعتصام وظهرت استعدادت قوات ا

 حجازى وبعض القٌادات  وٌقول ةصوره للبلتاجى وبجواره صفو

البلتاجى  االخوه فى  الخٌم نتجمع  بجوار المنصه  فى قلب المٌدان 

خوه ٌصحوا اخوانهم  الجمٌع ٌتجمع امام المنصه مفٌش حد ناٌم إلا

شاء هللا تعالى فى ثبات وجمود امام هوالء  جوا الخٌام  نستعد ان

الظالمون ال بٌحاولوا  ٌشٌروا الفزع  لمدرعات  قادمه  من هنا  

تعالوا  - وهناك وبلدزورات قادمه من هنا  وهناك لكن ان شاء هللا

بطال فى مٌدان الصمود  ألٌتعلموا  الدرس  النهارده   بصمود ا

مٌن أخوه فى التإلشاء هللا  تعالى  وٌقول البلتاجى ا والثبات ان

جاهزٌن رجاله  هٌقعدوا ثابتٌن صامدٌن   وٌرد دور  وراوه صامدٌن  

شاء هللا  شهداء بالمبلٌٌن جاهزٌن فى المٌادٌن شهداء بالمبلٌٌن ان

 معاكم  مسٌرات للخروج لمقابله  من  ٌرٌد ان  ٌهجم تبالمنصه  هتر

علٌنا وطلب  التواجد على اطراؾ المٌدان من كل  الجهات  من  
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ناحٌه جهه النادى االهلى ال عندها  سٌارات  الجٌب والمدرعات  

ومن ناحٌه النصب  التذكارى وفندق الماسه وٌظهر صوت واشخاص  

ملثمون وٌقول بفضل هللا وصول اول مجموعه لشارع الطٌران االن 

الشخص سٌخزى هللا السٌسى ومحمد ابراهٌم ة أالؾ وٌقول اول اربع

 ةوسٌنتصر الحق باذن هللا وٌقول شخص اثبتوا وكبروا وٌقول صفو

حجازى االخوه فى النهضه االن ٌحاصرون مدٌرٌه امن الجٌزه هللا 

اكبر وتظهر كتابه بداٌه فض االعتصام واعتداء المعتصمٌن على 

ودخول  وتظهرعملٌه الفض الجرافات بالطوب والمولوتوؾ

والبلدوزرات الى مكان االعتصام وٌظهر المعتصمٌن وهم ٌقذفون 

توؾ وٌظهر بلدوزر وهو وبالطوب وٌقذفون البلدوزرات بالمول

مقزوؾ علٌه مولوتوؾ مشتعل ولكنه ٌتحرك وتظهر البلدوزرات وهم 

 كباتٌحطمون المتارٌس فى الشوارع وتظهر لوجوا بداٌه اش

المعتصمٌن مع قوات االمن باالسلحه وتظهر النٌران مشتعله فى 

الخٌام والدخان ٌتصاعد وٌظهر على الشاشه لوجو عناصر االخوان 

 .منألسلحه ضد قوات األٌستخدمون ا

وظهر بؤحد الفٌدٌوهات رجل مجهول وٌقول أحنا جاٌٌن لنصرة وتؤٌٌد 

الدكتور مرسى وأحنا جاٌٌن بنقول رسالة واضحة جداًال للعلمانٌٌن 

وجاٌٌن بنقول للٌبرالٌٌن أن لو سقطت شرعٌة مرسى هٌكون فٌه 

. دماء وهٌكون فٌه سٌارات مفخخة
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 بقول للسٌسً إنذار أعـرؾ أنـك أنـت صنعـت"كما ظهر آخر وٌقول 

طالبان جدٌدة وصنعت القاعدة الجدٌدة فً مصر كل الجموع دى 

هتتفرق جماعات استشهادٌة وهاٌدمروك وهٌدمروا مصر وأنت اللً 

دمرت مصر أنت فعلت مجاهدٌن جداد واستشهادٌٌن أعرؾ لو كل 

واحد من عشرة فجر نفسه فً مجموعة فؤنت السبب أنت اللً عملت 

اإلرهاب وأنت اللً ابتدٌت بٌه، أنا بؤنذرك رجع األمور لنصابها وإال 

أنت اللً كتبت شهادة وفاة " هتبلقً الجموع دي كلها هاتفجر مصر

كل المتمردٌن وأنت اللً كتبت شهادة وفاة كل واحد عارض الربٌس 

". مرسى وعارض شرعٌة الصندوق

جماعه االخوان برابعه  قاموا بقطع اصبع ل فٌدٌو ٌوتٌوب وجودو

وهو فٌدٌو  عامل والتخلص منه اعلى الطرٌق الدابرى بعد تعذٌبه

لقناه البلد وظهر شخص موجه وعٌنٌه كدمات وازرق اللون واصبعه 

مربوط بشاش ابٌض وواضح انه مقطوع وعلى صدره  اثار تعذٌب 

ومؽطى من اعلى بقماشه بٌضاء اللون وٌتكلم وٌقول شؽال ساٌس 

 الصبح 10,30عند طٌبه مول جنب رابعه العدوٌه وجٌت الساعه 

 فلقٌت واحد أالنهارده طلعت عشان استعمل الحمام ان انا اطلع اتوض

من االخوان قفش وقال لى اٌه الى جابك هنا وفى تلٌفون مسروق 

 عددهم زاد جدا لقٌتهم 20,30,40 لقٌتهم 10وكده بعد ما كانوا 

ٌن علٌا بالعصٌان وكده حبسونى فى اوضه جنب طٌبه مول ملمك
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وقعدوا ٌعذبونى تعذٌب وحش جدا فى ؼاٌه القسوة وماسكٌن اللى هو 

بتاع كهرباء وكانوا هاٌقطعوا لى اٌد فجه واحد منهم الشٌخ قال لهم 

الء ماتقطعهوش طالما احنا قطعنا له صابعه وكده وهانسٌبوا قال لهم 

طب انتو شوفتوا وهو بٌسرق قال له ال شاكٌن فٌه اللى هو بٌسرق 

ابط وكده وتحت ضؽط الضرب وكده لقٌته ضراح قال لى انت مع 

ابط ضابط الفوالنى واى ضٌقول لى قول عشان نسٌبك انت تبع ال

تقول اسمه عشان  نخلى فضٌحتهم بجبلجل قولت له حضرتك انا 

ابط ضمالٌش دعوه بالسٌاسه وحاولت اقنعه اضطرٌت اقول اسم اى 

قال لى قول اللى انا ها اقول لك علٌه ها اقفل الكامٌرا اللى انا 

بصوربٌها وانت قولها قعد ٌخلٌنى اقول كبلم تحت الضرب اللى هو 

 الصبح لحد 10العنؾ وحضرتك لما عملت كده قعد ٌعذبنى من 

 باللٌل  وحضرتك عشان ٌرمونى على باب المستشفى فى 2الساعه 

ابط داخلٌه قال لهم اٌه اللى ضالشارع فا اللجنه كانت واقفه فحضرتك 

معاكوا فى العربٌه قالوا له دا حرامى قال راح منزلنى وقال لهم سرق 

ابط وفتشهم وراح ضمنكم قالوا ال احنا شاكٌن فٌه راح منزلنى ال

مطلع منهم العصٌان الخشب اللى با اقول لحضرتك علٌها وفى واحد 

ممسوك ثبت ان هما معاهم سبلح وكده لو احنا ماكناش وقفنا فى 

اللجنه كانوا عاٌزٌن ٌرمونى وحضرتك زى ما انا بالمنظر ده ٌرمونى 

فى الشارع وظهرت صوره الشباب اللى كانوا معهم وهم فى 
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 شباب احدهم ملتحى وظهر الشخص المعذب وهو 5الكبلبشات وهم 

. به اثار تعذٌب 

مدمجة احتوابها على مشهد  فٌدٌو ال اتسطوانوتبٌن أٌضا باإل

موضح به آثار تلفٌات وتكسٌر وبعثرة بمحتوٌات ؼرؾ المستشفى 

عبلوة على آثار دموٌة على كل من الحوابط واألرض بطرقات 

 لقطة ثابتة من مضمون مشهد 20وتم تحرٌر عدد ، المستشفى 

  0الفٌدٌو موضوع الفحص وطباعتهم رفق الحرز

مقطع  (99)مدمجة احتوابها على عدد ال اتسطوانوتبٌن أٌضا باإل

صورة رقمٌة فوتوؼرافٌة على خلفٌة أحداث فض  (50)فٌدٌو، عدد 

إعتصامى رابعة والنهضة وبعضها لمظاهرات وتعطٌل المواصبلت 

وإشعال النار وشعارات ضد الجٌش ومقاومة قوات الشرطة والجٌش 

وكذا مقاطع الفٌدٌو بعض تسجٌبلت القنوات الفضابٌة لنفس ، 

وتم تحرٌر ، األحداث وتعلٌقات المحللٌن السٌاسٌٌن واإلعبلمٌٌن 

وطباعة عدة صور من مضمون مقاطع الفٌدٌو موضوع الفحص رفق 

هذا التقرٌر وكذا من مجموع الصور الرقمٌة الفوتوؼرافٌة بإجمالً 

  .سم15×10صورة فوتوؼرافٌة  (50)

إحتوابهماعلى  أٌضا من اإلسطوانات المدمجة والفبلشات بٌنوت

ٌَّة وملفات فٌدٌو عن  – الحركة القومٌة ضد االنقبلب  )أناشٌد إسبلِم

– شهٌدات المنصورة –  ٌناٌر 25انتهاكات المجلس العسكري بعد 
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علماء المسلمٌن ٌستنكرون – انتفاضة المصرٌٌن ضد االنقبلب 

حدٌث لئلعبلمً – شهداء النهضة ورابعة – االنقبلب ضد الشرعٌة 

محمد البلتاجً من –  ٌناٌر باالنقبلب 25سرقة ثورة / احمد منصور

– منصة رابعة العدوٌة والنهضة وعملٌات الكر والفر مع المعتصمٌن 

الصبلة على المتوفٌن بمسجد رابعة الذي تحول إلى مستشفى مٌدانً 

حدٌث ألحد األشخاص حول جرابم السٌسى وعدم مباالة المفتى – 

تؽطٌة من قناة الجزٌرة حول القنوات المصرٌة – وشٌخ األزهر 

حركة حماس تقول أن لدٌها – تتجاهل الهجوم على مإٌدي مرسى 

وثابق تظهر وجود مإامرة لتشوٌه صورة الحركة فً اإلعبلم 

 418 على عدد ءإحتواوتبٌن أٌضا من تقرٌر اللجنة – المصري 

أسود تتضمن أشخاص ٌحملون شوم وعصى ×صورة رقمٌة أبٌض 

وٌرتدون الخوذ ٌقومون بقطع الطرٌق العام بعد تكسٌر وإتبلؾ 

الرصٌؾ وكذا تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام مٌدان رابعة بدابرة 

اسود × صورة رقمٌة ابٌض 196على عدد و. قسم مدٌنة نصر أول 

 مقاطع فٌدٌو تتضمن أشخاص ٌحملون شوم وعصى وٌرتدون 8و

الخوذ ٌقومون بقطع الطرٌق العام بعد تكسٌر وإتبلؾ الرصٌؾ وكذا 

  .تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام مٌدان رابعة

نت توثٌق وقابِع وتبٌن أٌضا  رة و التً َتَضمَّ َمَقاِطع فٌدٌو ُمَصوَّ

ٌَّة الصاِدرة للمتجمهرٌن وُمناشدتهم بإجبلء ُمحٌط  التحذٌرات الصوتِ
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ات القابِمة علً الَفض  اًال مع تحذٌرهم من ُمقاومة القُوَّ ٌَّ التجمهر ِسلِم

ات القابِمة علً الَفض  ، ومشاِهد لُمقاومة بعض المتجمهرٌن للقُوَّ

ن بعض العناِصر من المتجمهرٌن داِخل عقار تحت  ومشاهد لتَحصُّ

ات القابِمة علً الَفض من داِخل ذلك العقار  ، اإلنشاء وُمقاومة القُوَّ

ات للمتجمهرٌن ببواِعث الؽاز حال تواجدها بالقُرب من  ي القُوَّ وَتَصدِّ

عات الَفض  ات األمن علً العقار تحت ، َمَدرَّ وكذا مشهد سٌطرة قُوَّ

ات كبٌرة من ُزجاجات ، اإلنشاء سالِؾ الِذكر  ٌَّ ومشهد الُعثور علً كم

ة لئلستعمال وبعض األسلحة داِخل ُمحٌط التجمهر  ، المولوتوؾ الُمَعدَّ

اط بطلق ناري بالجانِب األٌمن  ومشهد حمل ، ومشهد إصابة أحد الُضبَّ

اط الُمصابٌن ، أحد الجنود الُمصابٌن  ، ومشهد إسعاؾ بعض الُضبَّ

ات القابِمة علً الَفض  ، مشهد ضبط أحد الُمتَّهمٌن من قَِبل القُوَّ

دات خاِرج التجمهر ِرفقة ِصؽارهم  ٌِّ ، ومشهد ُمؽادرة بعض الس

ٌَّة حال تواجدهم بُشرفات  ومشهد فرحة أهالً منِطقة رابعة العدِو

ة الَفض  ٌَّ ات الُشرطة فً عملِ ومشهد إستِعداد ، مساكنهم َفور نجاح قُوَّ

ك لَفض تجمهرٌن رابعة والنهضة  ات للَتَحرُّ ومشهد ُمقاومة ، القُوَّ

ات أثناء َفض التجمهر  مشاِهد أعمال ، بعض العناِصر الُمسلَّحة للقُوَّ

ة بُمحٌط التجمهر  ة والخاصَّ ، التخرٌب واإلتبلؾ للُممتلكات العامَّ

وبمحطة وقود موبٌل الكابنة بطرٌق النصر وكذا آثار إندالع  النٌران 

ٌَّة ارات األهالً بمنطقة رابعة العدِو ٌَّ ومشهد إعتبلء بعض ، بس
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مشهد ُمؽادرة ، العناِصر لمبنً إدارة اإلسكان الخارجً لؤلزهر بنات 

أعداد كبٌرة من المتجمهرٌن لُمحٌط التجمهر حاملٌن أمتعتهم 

ٌَّة ومرورهم بِجوار أحد األسوار بالقُرب منهم ٌقِؾ عدد من  الشخِص

ض ألحد من  ات الُشرطة ُتطالبهم بُسرعة الُمؽادرة دون التعرُّ قُوَّ

 .المتجمهرٌن حال قٌامهم بالُمؽادرة

نت توثٌق المقاِطع فٌدٌو وتضمنت أٌضا  رة والتً َتَضمَّ قابِع الومصوَّ

خبلل فترة حكم الربٌس المعزول وخبلل أحداث التعامل مع تجمهر 

ٌَّة وما ت  ذلك من أعمال عنؾ ارتكبها عناِصر اإلخوان الرابعة العدِو

اإلرهابً والموالٌن  لهم من التٌارات اإلسبلمٌة المتشددة من خبلل 

وتحتوي علً مقطع فٌدٌو ٌوضح ، عدد من مقاطع الفٌدٌو المسجلة

ات األمن فً  تجمع متظاهرٌن بمحٌط رمسٌس واشتباكهم مع قُوَّ

 ، و تحتوي علً مقطع فٌدٌو الشتباكات طرٌق النصر 15/7/2013

 وإلقاء المتظاهرٌن المولوتوؾ والحجارة 27/7/2013فجر ٌوم 

ات األمن ،  تحتوي علً مقطع فٌدٌو للقطات توضح وعلً قُوَّ

استخدام اإلخوان لؤلسلحة اآللٌة والخرطوش ضد رجال األمن أثناء 

ٌَّة  ٌَّة رابعة ، و تحتوي علً مقاطع فٌدٌو ألحداث رابعة العدو مؤمور

المحفوظة بالمستشفً وإشعال اإلخوان النٌران بالسٌارات التً 

بالطرٌق ، رصد قناصة اإلخوان ، رصد مجموعة مسلحة فً المبنً 

تحتوي علً مقاطع فٌدٌو ألحداث جامعة والخلفً لطٌبة مول ، 
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ٌَّة،  ٌَّة رابعة العدِو تحتوي علً فٌدٌوهات مجمعة واألزهر ومؤمور

ٌَّة  من اإلدارة العامة لئلعبلم والعبلقات تحتوي علً أحداث مؤمور

ٌَّة والنهضة وأسماء وصور شهداء الشرطة فً تلك  رابعة العدِو

ٌَّة  األحداث ، تحتوي علً فٌدٌوهات مجمعة الستعدادات وزارة الداخل

 وبٌانات المتحدث الرسمً بشؤن أحداث رابعة 30/6/2013لٌوم 

والنهضة ، تحتوي علً فٌدٌوهات توضح خطوات ومراحل 

" مؤمورٌتً رابعة والنهضة ، تحتوي علً فٌلم وثابقً تحت عنوان 

ٌبرز بالمستندات والصور والفٌدٌو الوقابع " رجال ٌحمون الوطن 

ٌَّة لمواجهة الدولة لئلرهاب اإلخوان منذ نشؤتها وحتى فبراٌر  الحقٌق

2014. 

نت توثٌق وقابِع المقاِطع فٌدٌو وتضمنت أٌضا  رة والتً َتَضمَّ مصوَّ

معاٌنة الحواجز والموانع والسواتر بالشوارع المحٌطة لمسجد رابعة 

ة التً صدرت قبل  ٌَّ ٌَّة، البٌانات الرسم  صور 14/8/2013العدِو

أثناء التعامل مع التجمهر ، مقاطع فٌدٌو توضح االعتداء علً 

ٌَّة والمولوتوؾ أثناء التعامل مع التجمهر ،  ات باألسلحة النار القُوَّ

وصور إنهاء التجمهر ومقاطع فٌدٌو بٌانات وتصرٌحات عقب إنهاء 

ات وإشعال  ي المتجمهرٌن علً القُوَّ التجمهر  و توثٌق وقابِع َتَعدِّ

الخٌام واإلنذارات التً وجهت للمتجمهرٌن بفض التجمهر 

وخروجهم فً َمَمرات آمنة وكذا تصوٌر لبعض الجثث داخل 
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المستشفً المٌدانً ٌظهر وفاتها قبل بدء التعامل مع التجمهر وكذا 

ات للمتجمهرٌن أثناء خروجهم فً الَمَمرات اآلمنة  تؤمٌن القُوَّ

 0وحرصهم علً الحفاظ علً أرواحهم 

 لئلطبلع على 23/9/2017وقررت المحكمة التاجٌل لجلسة 

وتداولت  .التقرٌروصرحت للدفاع بصورة رسمٌة من التقرٌر 

القضٌة على النحوالثابت بمحاضر الجلسات وحضر أعضاء اللجنة 

سالفة البٌان لمناقشتهم بناءا على طلب الدفاع على مدار جلستٌن 

متعاقبتٌن إال أن الدفاع قرر بؤنه لٌس على إستعداد لمناقشتهم وفقا 

. للثابت بمحاضر الجلسات  

حضر المتهم عبد هللا امٌن أبو شاهٌن  7/10/2017وبجلسة 

والمحكمة قررت القبض على المتهم سالؾ الذكر  وإتخذت المحكمة 

اإلجراءات القانونٌة بالنسبة له والنٌابة العامة تلت أمر اإلحالة 

 للمتهم وبمواجهته بها من قبل المحكمة انكر ما أسند إلٌه  

 وبجلسة  وتداولت القصٌة بالجلسات علً النحو الثابت بمحاضرها

محمد إبراهٌم وزٌر / إستمعت المحكمة لشهادة اللواء4/2/2018

قاطعت هٌبة الداخلٌة السابق وأثناء إستماع المحكمة لشهادته  

الدفاع الحاضرٌن مع المتهمٌن وقرروا جمٌعا تنازلهم عن سماع 

محمد إبراهٌم مطالبٌن عدم إستكمال الشاهد شهادته / شهادة اللواء

أمام المحكمة ، إال أن المحكمة إستكملت سماع شهادته لتبٌان 
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التً من قانون اإلجراءات الجنابٌة  و291الحقٌقة عمبل بالمادة 

كشؾ فٌها عن جرابم اإلخوان فً اعتصامً رابعة والنهضة ورفض 

عتصام سلمٌا وقٌام أنصارهم بإطبلق النٌران إلقٌادات الجماعة فض ا

باإلعبلن عن استفتاء " المعزول"علً القوات الشرطٌة ومطالبته 

شعبً لكنهم رفضوا وفوجا بعدها بخطابه التحرٌضً الذي أشعل 

.  أن قٌادات اإلخوان أرادت تشكٌل حكومة موازٌة وأضاؾ . الببلد

كما أنهم رفضوا إنهاء تجمعاتهم سلمٌا بعد تدخل منظمات المجتمع 

. الدولً

 سادت حالة من الؽضب ٖٕٔٓانه فً أوابل عام وأضاؾ أٌضا 

الشعبً نتٌجة تردي األوضاع االقتصادٌة بجانب عدم توافر بعض 

السلع الضرورٌة كالوقود والبنزٌن بجانب قطع بعض الخدمات 

كالكهرباء والمٌاه وزاد من حدة الؽضب قٌام تنظٌم اإلخوان بمحاولة 

السٌطرة علً مفاصل الدولة وتعٌٌن بعض كوادرهم فً أماكن 

 . "األخونة" حساسة بالدولة وهو ما أطلق علٌه جموع المواطنٌن 

انه ٌتذكر أنه علم ان هناك حركة محافظٌن ستتم وان جمٌع من و

سٌعٌن من اإلخوان وان محافظ األقصر عضو الجماعة اإلسبلمٌة 

فتحدث مع الدكتور محمد مرسً وأبلؽه بما سمعه وان لو هذا 

صحٌح فانه سٌزٌد من حدة الؽضب فً الشارع المصري خاصة 

محافظتً اإلسكندرٌة التً كان سٌعٌن فٌها حسن البرنس ومحافظة 
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األقصر التً عٌن فٌها عضوا بالجماعة اإلسبلمٌة والتً بسببها 

باإلٌجاب او " مرسً"استقال وزٌر السٌاحة آنذاك بٌنما لم ٌرد 

النفً مما دفعه للحدٌث مع الدكتور هشام قندٌل ربٌس الوزراء حول 

هذا الموضوع ولكنه لم ٌجبه أٌضا بعد إببلؼه بما سمعه حول حركة 

المحافظٌن مما اضطره إلخباره ان هناك تداعٌات أمنٌة وفجؤة 

ظهرت حركة المحافظٌن وتم تعٌٌن جمٌع المحافظٌن إخوان ومن 

الجماعة اإلسبلمٌة وكان مسار الجدل الدولً حول تعٌٌن عضو 

الجماعة اإلسبلمٌة بمحافظة سٌاحٌة وبعدها تم منع المحافظٌن من 

دخول مكاتبهم حتى كان اجتماع مجلس الوزراء وأخطرت بقٌام 

أنصار عضو الجماعة اإلسبلمٌة بحمل األسلحة والتوجه معه الً 

مبنً المحافظة لتنفٌذ قرار تعٌٌنه وهو ما جعله ٌنفعل أثناء االجتماع 

لٌخرج الدكتور محمد علً بشر وزٌر التنمٌة المحلٌة آنذاك وٌعود 

ان سبب و . بعدها لٌخبره بإثناء المحافظ وأنصاره عن فعلتهم

انفعاله كان لتخوفه من دخول فً حالة حرب أهلٌة وخوفا من 

 . الصراعات القبلٌة والتداعٌات األمنٌة بالصعٌد

 رد واستمرت حالة الؽضب فًـركة تمـأشار انه بعد ذلك ظهرت حو

ستمارات وتجمٌع التوقٌعات من المواطنٌن وظهر إلالشارع وتم طبع ا

التفاعل مع الحركة فً المقابل قام تٌار اإلسبلم السٌاسً بعمل دعوة 

ُسمٌت تجرد وكانت طاؼٌة علٌها حركة تمرد وبعدها ظهرت دعاوي 
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جانب ب ٌونٌو فتم دعوتهم فً جلسة مع الدكتور محمد مرسً ٖٓ

كافة األجهزة األمنٌة فً الدولة فتحدث فً االجتماع وأثناء حدٌثه 

 ٖٓوتقٌٌمه الموقؾ أخطرتهم أن هناك جموعا ؼفٌرة ستخرج فً 

ٌونٌو استجابة للدعوة بكافة المٌادٌن وانه البد من إجراء من الرباسة 

ستهانة من إلستهتار واإل باهلتخفٌؾ ؼضب المواطنٌن فقوبل كبلم

الدكتور احمد عبد العاطً مدٌر مكتب ربٌس الجمهورٌة آنذاك ورد 

 بؤنه ؼٌر صحٌح وان من سٌنزل بضعة آالؾ بسٌطة وانه هعلً كبلم

  .ٌوم وسٌمر كباقً األٌام وأخذ الدكتور مرسً بكبلمه

محمد إبراهٌم وزٌر الداخلٌة السابق خبلل االجتماع / قترح اللواء وإ

ضرورة إجراء الرباسة إجراءات اقترحت فٌها أن ٌتم اإلعبلن علً 

ستفتاء الشعبً بمدي موافقة الشعب علً استمراره إلكمال مدته إلا

جتماع ثم طالبنا بمبادرة إلالرباسٌة ولكن تم رفض طلبه وانتهً ا

أخري وهً خروج الدكتور مرسً وإلقاء بٌانا للشعب فكان خطاب 

 ٌونٌو المخٌب لآلمال والمتضمن تهدٌد ووعٌد والتعرض لبعض ٖٓ

القضاة باأللفاظ وبعض الشخصٌات العامة والتمسك بالشرعٌة وثمنها 

. حٌاته وهو ما أشعل الؽضب أكثر بتهدٌده

 ن التٌارـوع مـرج جمـ خ2013 ٌونٌو8ٕوم الجمعة ـه يـانوأضاؾ 

المدنً وبعض فبات الشعب الرافضة سٌاسة اإلخوان فً الحكم 

تحادٌة وجزء منهم فً التحرٌر فً المقابل تجمع إلوتمركزوا أمام ا
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اإلخوان والجماعات التابعة لهم من السلفٌة الجهادٌة والجماعة 

اإلسبلمٌة بإنشاء تجمع فً مٌدان رابعة وتجمع آخر فً مٌدان النهضة 

علً أساس أن ٌقوم تجمع رابعة بحماٌة الرباسة فً حال انسحاب 

م المجموعة فً واألجهزة األمنٌة وان ٌقوموا بحماٌتها بٌنما تق

النهضة بمواجهة المتظاهرٌن بالتحرٌر وهو ما أحدث لدي الجهات 

األمنٌة تخوؾ شدٌد من الصدام بٌنهما وتحول الببلد لحالة حرب أهلٌة 

فتم وضع خطة أمنٌة تقوم علً أساس قٌام القوات بالعزل بٌن الكتلتٌن 

 . لمنع التجاوزات

 بخروج المواطنٌن 2013 ٌونٌوٖٓأنهم فوجبوا ٌوم وأضاؾ أٌضا 

فً كافة المٌادٌن واالستمرار فً اعتصام االتحادٌة والتحرٌر بٌنما 

استمر اعتصامً رابعة والنهضة وقامت القوات الشرطٌة بدورها فً 

 وعقبه اصدر بٌانا من 2013 ٌولٌوٖالفصل بٌنهما حتى صدر بٌان 

وزارة الداخلٌة أعلن فٌه تؤٌٌده لبٌان القٌادة ووقوفه بجانب القوات 

المسلحة فً انحٌازها للشعب واستمرت الفرحة لدي التٌار المدنً 

ورد الفعل المخالؾ للتٌار اإلسبلمً ومر الٌوم وبعدها بدأت جموع 

المواطنٌن فً التحرٌر فً االنصراؾ من التحرٌر واالتحادٌة واستمر 

انه تواصل مع بعض األصوات العاقلة فً و. تجمع النهضة ورابعة

تنظٌم اإلخوان لمحاولة إنهاء االعتصام وان تحل اإلشكالٌة بالحوار 

إال أنهم رفضوا واستمروا فً االعتصام الذي بدأت تحدث به 
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تجاوزات شدٌدة والمتمثلة فً االعتداء علً المارة وتعٌٌن لجان 

تفتٌش وسرقة المواطنٌن باإلكراه وتعدي علً أَي شخص ٌشتبه فً 

انتماءه لجهاز الشرطة حتى لو كان من المواطنٌن بان ٌدفعوا بهم 

داخل االعتصام ثم ٌتم االعتداء علٌه بوحشٌة ومن هإالء من فقد 

حٌاته وألقً خارج االعتصام ومنهم من تم االعتداء علٌه بالضرب 

المبرح وتم بتر إصبع احد المواطنٌن ثم الخروج فً مظاهرات لٌلٌة 

وقطع الطرٌق بجانب التجاوزات الشدٌدة التً حدثت للمقٌمٌن 

 برابعة بالعمارات ووصل الحال القتحام المعتصمٌن بعض الشقق

 واستخدام دورات المٌاه بالقوة واستمر التصعٌد من جانب العدوٌة 

أنهم ناشدوا المعتصمٌن من خبلل البٌانات التلفزٌونٌة و . المعتصمٌن

وإلقاءالبٌانات علً المعتصمٌن من خبلل الطابرات ومناشدة قٌادتهم 

لمحاولة فض االعتصام  بالطرق السلمٌة وكان هناك مساعً دولٌة 

تدخلت لفض االعتصام سلمٌا وتدخلت كاترن آشتون ربٌس 

المفوضٌة األوروبٌة وممثل عن االتحاد األوروبً واللذان تدخبل لعقد 

لقاءات مع قٌادات اإلخوان وإنهاء االعتصام واللجوء للحوار إلنهاء 

األزمة إال أن هذا تم رفضه وكانت شروط الجماعة عودة الشرعٌة 

ومرسً للحكم وزاد تعنت اإلخوان وقاموا بالتسلٌح ووضع المتارٌس 

لدرجة قٌامهم بعمل خرسانات للتصدي للقوات واستمرت المحاوالت 

 لكن فً النهاٌة ؼادروا وأعلنوا ؼٌرها وكان أكثر من لقاء الشتون  و
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فشلهم فً حل األزمة وكان ال بد للدولة التحرك واتخاذ ما ٌحافظ علً 

هٌبتها الن فكر المعتصمٌن وقٌادات اإلخوان كان انه فً حالة 

استمرار االعتصام ٌتم تشكٌل حكومة ومجلس شوري وان ٌتم إدارة 

الببلد من االعتصام وانه لو حدث هذا فان الدولة تكون أمام حكومتٌن 

 . فً الببلد وده كان مرفوض من القابمٌن على النظام فً الدولة

استرجع وزٌر الداخلٌة السابق ما دار فً اجتماع مجلس الوزراء و

ومناقشة وضع االعتصام وإصدار قرار باإلجماع بتكلٌفً بفض 

االعتصام وخرج بٌان ربٌس الوزراء آنذاك باإلعبلن عن تقنٌن 

اإلجراءات وبعدها تم إصدار إذن من النابب لعام لضبط الجرابم 

الواقعة بمحٌط تجمعً رابعة والنهضة وبعدها تم دعوته الجتماع فً 

رباسة الجمهورٌة التخاذ البلزم نحو تنفٌذ قرار النابب العام الراحل 

فً عملٌة الفض وحضر االجتماع مجلس الدفاع الوطنً ووقتها 

ٌوم إنهاء رفض الدكتور محمد البرادعً القرار وقدم استقالته 

وكان سبب التؤخٌر هو االلتزام بالعشر 14/8/2013التجمهر فى 

 بدعوة جمٌع اماآلواخر من رمضان وإجازة عٌد الفطر وبعدها ق

النشطاء الحقوقٌٌن ومنظمات المجتمع المدنً وبعض الوكاالت 

األجنبٌة والصحفٌٌن وأطلعهم علً الموقؾ فكان تعقٌبهم بضرورة 

منهم مصاحبة القوات حتى ٌكونوا  تنفٌذ قرار النابب العام  وطلب



859 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

شهودا علً الشرطة قبل المعتصمٌن وتم إخطارهم قبل فض 

 . االعتصام ودعوتهم فحضر البعض منهم وتحركوا مع القوات

قرر وزٌر الداخلٌة السابق انه عقد اجتماعا مع قٌادات الوزارة و

لوضع الخطة لفض اعتصامً رابعة والنهضة وحددنا ثبلث محاور 

لفض االعتصام وتركنا محور رابع وهو محور طرٌق النصر فً 

اتجاه المنصة ممرا للخروج اآلمن ووفرنا وسابل مواصبلت لنقل 

وتم التنبٌه علً أن ٌكون الفض بدرع وعصً والؽاز وتم  المعتصمٌن

 لتحرك القوات وتنفٌذ المؤمورٌة فً 2013 أؼسطسٗٔتحدٌد فجر 

الوقت الذي كان هناك نقاط مبلحظة وضعتها جماعة اإلخوان بالقرب 

من تمركزات األمن المركزي ففوجبنا بقٌام محمد البلتاجً بالصعود 

أعلً منصة رابعة وإٌقاظ المعتصمٌن ودعوتهم لمقاومة القوات 

وإعبلن الجهاد واالدعاء بؤنه لنصرة اإلسبلم وكان خطابه حماسً 

تحرٌضً ولكن عند وصول القوات بدأ الضباط من خبلل مكبرات 

الصوت فً مناشدة المعتصمٌن لفض االعتصام وانصرؾ بعضهم عن 

طرٌق الطرق الفرعٌة والبعض اآلخر قامت اللجان النوعٌة لئلخوان 

بمنعهم من الخروج وإجبارهم علً العودة واالستمرار فً 

  0االعتصامات وقاموا أثناء ذلك بحرق الخٌام

ستخدام خراطٌم المٌاه، وعقب ذلك تم استخدام الؽاز، إوبدأ الفض ب

 من المتجمهرٌن  إلً انه بسبب اعتبلء بعضا من المسلحٌنوأضاؾ 



860 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 أسطح العمارات بتقاطع شارع الطٌران مع بإعتصام رابعة العدوٌة 

 مإكدا أن إسماعٌل القبانً وإطبلقهم نار كثٌؾ علً قوات الشرطة

 هم من بدءوا بإطبلق النار على الشرطة  المتجمهرٌن المعتصمٌن

وأشار إلى إن .وقتل بعض ضباط الشرطة والمجندٌن نتٌجة لذلك 

 الذى أثبته تقرٌر الصفة  المتجمهرٌن سبب الوفاة لبعض المعتصمٌن

 وهذا السبلح 6.35التشرٌحٌة ناتج عن إطبلق أعٌرة نارٌة من عٌار 

ؼٌر موجود مع عناصر الداخلٌة حٌث أن تسلٌح الشرطة الخرطوش 

ملى طوٌل 9ملى قصٌر وبدأ ٌندثرمن الشرطة ، 9ملى ، 2بلى حوالى 

م بتكلٌؾ قابد األمن المركزي للدفع ببعض افق .واأللى والنصؾ ألى

عناصر العملٌات الخاصة إلسكات مصدر النٌران وتدخلت تلك القوات 

 بالتعامل بالذخٌرة تهتحت ستار المدرعات والمصفحات وكانت تعلٌما

الحٌة مع مصدر النٌران إلسكاتها وذلك وفقا لحالة الدفاع الشرعً 

 بضبط البعض اموا فً إسكاتها وقتحتى نجحالمقررة فى هذا الشؤن 

وأثناء ذلك بدأت قٌادات الجماعة فً الهروب من منهم أنذاك 

مستشفً رابعة وتركوا المعتصمٌن الذٌن بدأوا فً االنصراؾ من 

خبلل الممرات اآلمنة بعد هروب قٌاداتهم وأصبح المٌدان خالً تماماًال 

فً الخامسة مساء وأعقب ذلك حدوث اقتحام أقسام الشرطة والهجوم 

علً الكنابس علً مستوي الجمهورٌة وتم السٌطرة علٌها وانتهت 

 . تلك االعتداءات بمحاولة اؼتٌالً انتقاما من فُض رابعة
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كثرة  أنولحا ـعة كان مسـصام رابـأكد وزٌر الداخلٌة السابق أن اعتو

إعداد القتلى فً االعتصام ٌرجع إلً استخدام العناصر ؼٌر المدربة 

من المعتصمٌن إلطبلق النٌران بطرٌقة عشوابٌة فكانت تخرج الطلقة 

الواحدة التً تصٌب أكثر من شخص وكانت فتحت دخول وخروج 

ألكثر من شخص وعدم التدرٌب وان استخدام هذه األسلحة بهذا 

الشكل ٌحدث وفاة العدد المذكور وبالنسبة ألفراد الشرطة الذٌن تم 

الدفع بهم من قبل العملٌات الخاصة فإنهم مدربون بكفاءة وٌقوموا 

وأن المعتصمٌن استخدموا الطرق الفرعٌة .  بتحدٌد الهدؾ بالضبط

للدخول للمٌدان بجانب األسلحة التً كانت بمساكن عناصر اإلخوان 

أسلحة نارٌة وؼٌرها من ؼالبٌة المتهمٌن وكذا و تم ضبط  برابعة

األدوات التى تستعمل فى اإلعتداء على األشخاص على مسرح 

  .األحداث 

وتداولت القضٌة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لسماع 

شهود النفى بناءا على طلب الدفاع الحاضر مع بعض المتهمٌن 

وإستمعت المحكمة إلى شهادة شهود النفى وفقا للثابت بمحاضر 

 .الجلسات  

سٌد شفٌق / إستمعت المحكمة لشهادة اللواء 20/2/2018وبجلسة 

أنه مدٌر األمن العام السابق وناقشتة المحكمة فً تحرٌاتة وشهد 

محمد مرسى إعتصم عدد من أنصاره / عقب عزل الربٌس السابق 
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وعناصر من جماعة اإلخوان المسلمٌن ببعض المٌادٌن أشهرها 

رابعة العدوٌة وؼٌرها من المٌادٌن األخرى  وأصبحت تلك 

اإلعتصامات تهدد األمن القومى وإرتكبت العدٌد من الجرابم بداخل 

إعتصام رابعة العدوٌة وؼٌرها من تلك المٌادٌن تنوعت بٌن القتل 

والتعذٌب والتعدى بالضرب واإلحتجاز وكذلك التعدى على المارة من 

المواطنٌن العزل وخطؾ بعضهم ومن بٌنهم رجال وأفراد شرطة أثناء 

قٌامهم بتؤدٌة واجبهم باإلضافة إلى إحداث شلل مرورى كامل وإؼبلق 

شوارع بكاملها وتروٌع سكانها والتعدى علٌهم وإتخاذهم كدروع 

بشرٌة وإستمرت منابرهم اإلعبلمٌة فى التحرٌض واإلثارة وإتخاذ 

خطوات هجومٌة على القوات المكلفة بتؤمٌن المنشؤت الهامة ، كما 

إستمر نهجهم العدوانى فى التصعٌد حٌث حرثوا على إحتبلل مزٌد من 

األرض وتوسٌع رقعة اإلعتصام بمنطقة رابعة العدوٌة فشملت كافة 

الشوارع المإدٌة إلى المٌدان  وتحصنوا خلؾ سواتر أسمنتٌة 

أقاموها بعرض الطرٌق بعد أن قاموا بإتبلؾ أرصفة الشوارع ونزعوا 

البلفتات اإلرشادٌة وإستخدموها فى التعدى على القوات  ومنع 

تقدمها فى محاولة تسٌر حركة المرور بالشارع الربٌسى الذى ٌعد 

.  أحد شراٌٌن المرور بالعاصمة 

وحررت ضد المعتصمٌن فى مٌدان رابعة العدوٌة محاضر ووقابع 

القتل العمد والقبض على الناس وإحتجازهم بدون بذلك من جرابم 
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والتعدى على الممتلكات وتضرر وجه حق والتعذٌب البدنى لبعضهم 

سكان تلك المنطقة من تعطٌل مصالحهم وتفتٌشهم رجاال ونساءا 

وذلك تنفٌذاًال عنوة وؼلق أبواب منازلهم مما دفع بعضهم إلى مؽادرتها 

وأضاؾ بؤن القابمٌن على هذا  . لؽرض إرهاب المواطنٌن وتروٌعهم

التحرك اإلجرامى والمتمثل فى اإلعتصام ؼٌر السلمى وحٌازة 

األسلحة النارٌة وزجاجات المولوتوؾ واألسلحة البٌضاء وؼلق 

الشوارع وتعطٌل سٌر السٌارات بالطرق العامة والتعدى علٌها وقتل 

العدٌد من المواطنٌن واإلستٌبلء على سٌارتٌن البث اإلذاعى 

المملوكتٌن للدولة وإستخدامهما فى بث الكراهٌة واإلشاعات وتروٌج 

األخبار الكاذبة ومخاطبة الرأى العام األجنبى واإلستقواء باألنظمة 

الؽربٌة والمنظمات الدولٌة والحقوقٌة فى محاولة تصوٌر إجرامهم 

على أنه إضطهاد ٌتعرضون له من قبل الدولة وهم مرشد اإلخوان 

محمد البلتاجى ، / المسلمٌن ـ محمد بدٌع ، القٌادات اإلخوانٌة 

صفوت حجازى ، حسن البرنس ، باسم عودة ،عصام سلطان ،عاصم 

عبد الماجد القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة ، طارق الزمر القٌادى 

بالجماعة اإلسبلمٌة وأخرٌن األمر الذى بات ٌشكل خطرا داهما على 

األمن القومى بؤن المذكورٌن قد جلبوا فى األونة األخٌرة العدٌد من 

األسلحة الثقٌلة والمواد الحارقة وأنابٌب الؽاز ووضعوها فى أماكن 

حاكمة بمٌدان رابعة العدوٌة إلستخدامها ضد رجال األمن فى حالة 
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وتم عرض تلك التحرٌات سالفة الذكرعلى السٌد .فض اإلعتصام 

هشام بركات النابب العام السابق  لئلذن بفض اإلعتصام  / المستشار

وضبط ما ٌحوزه وٌحرزه المتواجدٌن بها  (رابعة العدوٌة وأخرٌن )

من أسلحة نارٌة وبٌضاء وأدوات ومعدات التعدى وضبط القابمٌن 

هشام بركات  النابب العام بتارٌخ /وأصدرالمستشار. على هذا التحرك 

بتكلٌؾ الشرطة بإتخاذ البلزم قانوناًال نحو ضبط قراره 31/7/2013

الجرابم التى وقعت بمحٌط دوابر مٌادٌن التحرٌر ، ورابعة العدوٌة ، 

والنهضة بمحافظتى القاهرة والجٌزة ، ومسجد القابد إبراهٌم 

بمحافظة اإلسكندرٌة ومٌدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الؽربٌة 

، وسابر المٌادٌن األخرى بالوجه البحرى وصعٌد مصر التى وقعت 

وكشؾ مرتكبٌها وإتخاذ البلزم قانوناًال بشؤنهم فى . فٌها تلك الجرابم 

 وضبط األسلحة واألدوات  المشار إلٌها ضوء مراعاة أحكام القوانٌن

وكذا ضبط سٌارات البث اإلذاعى والمملوكة المستخدمة فى ذلك ،

 وهم  وضبط المحرضٌن على تلك الجرابمإلتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون 

كل من محمد بدٌع مرشد اإلخوان المسلمٌن ومحمد البلتاجى وصفوت 

حجازى وحسن البرنس وباسم عوده من القٌادات اإلخوانٌة وطارق 

. الزمر القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة 

ا، وت كان وأشار إلى أن االعتصام  ط أسلحة بؤسقؾ أحد ـم ضبـمسلَّحًال

 وإن .داث ـرح األحــى مســعل و ه ــاورة لـة المجـاريـالموالت التج

http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2065270
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 30ومسٌراتهم مسلحة وعندما تحركوا ٌوم اإلخوان اعتصامات

. أسلحة نارٌة  كانت بحوزتهم -ٌولٌو 3ٌونٌوـ قبل بٌان 

 سٌارات ٌتردد على االعتصام داخل كان العام المرشد وأضاؾ  إلى أن
دائّب ِب ٠ؾٍّْٛ األعٍؾخ فٝ  اإلخٛاْ اٌّٛرٝ ٚاإلعؼبف، ٚأوذ أْ

رظب٘شارُٙ ٚاػزقبِبرُٙ، ٚاٌزؾش٠بد أوذد أْ االػزقبَ وبٔذ ثٗ 

لٛاد  أعٍؾخ صم١ٍخ، ِن١فًب أْ أٚي اٌؾٙذاء اٌز٠ٓ عمطٛا وبْ ِٓ

 . ٚعّؾذ  ٌغ١ّغ اٌذفبع ثّٕبلؾزخاألِٓ

. ٚرذاٌٚذ اٌمن١خ ثبٌغٍغبد ػٍٝ إٌؾٛ اٌضبثذ ثّؾبمش٘ب

طلب الدفاع الحاضر مع المتهمٌن األول 30/1/2018وبجلسة 

والسادس وأخرٌن مناقشة اللجنة التى قامت بتفرٌػ اإلسطوانات 

المدمجة وإستكمال مناقشة شهود اإلثبات فى القضٌة  وتمسك 

.  21/3/2017بالطلبات المبٌنة بمحضر جلسة 

والمحكمة تنوه إلى  حضور أهالى المتهمٌن وذوٌهم جمٌع جلسات 

المحاكمة فضبل عن حضور الصحافة واإلعبلم وبعض المإسسات 

الحقوقٌة األجنبٌة وكذا تمكٌن المحامٌن الحاضرٌن من مقابلة  

المتهمٌن معهم ، وكذا تمكٌن األهالى  من زٌارتهم  وفقا للثابت 

بمحاضر الجلسات  ، إضافة إلى أنه تم عرض المتهمٌن على مدار 

تلك الجلسات سالفة البٌان  على طبٌب السجن لتوقٌع الكشؾ الطبى 

http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0634%u062F&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0634%u062F&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0645%u0631%u0634%u062F&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0643%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0633%u064A%u0627%u0631%u0627%u062A&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0633%u064A%u0627%u0631%u0627%u062A&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0633%u064A%u0627%u0631%u0627%u062A&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0642%u0648%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0642%u0648%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0642%u0648%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0642%u0648%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2065270
http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0642%u0648%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2065270
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علٌهم وأرفق باألوراق تلك التقارٌر الطبٌة وفقا للثابت بمحاضر 

. الجلسات 

وتمسك الدفاع بكافة الطلبات السابق إبداإها وفقا للمذكرات المقدمة 

 وّب أْ اٌّؾىّخ ٚػٍٝ ِذٜ ػؾشاد اٌغٍغبد بجلسات المحاكمة،

 رمش٠جب  لذ ِىٕذ ١٘ئخ الػٛاَ اٌزٟ ٔظشد ف١ٙب اٌذػٛٞٚػٍٝ ِذاس ا

اٌذفبع ِغ اٌّز١ّٙٓ ِٓ اثذاء ِب ٠ؼٓ ٌُٙ ِٓ ِالؽظبد ٚهٍجبد 

ٚاعزغبثذ ٌغ١ّغ هٍجبرُٙ إٌّزغخ فٝ اٌذػٜٛ ِٚىٕذ اٌذفبع ِٓ 

 ٚفمب ٌٍضبثذ ثّؾبمش اٌغٍغبد ٚٚفمب ٌّب ٘ٛ ِمشس َع١ّغ هٍجبرٗ

  ، ِٚٓ صُ ٠ٓثمبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ ،  ٚدفبع اٌّز١ّٙٓ اٌّٛوً

  ٚرّغىٛا ثٙب فٟفبْ اٌّؾىّخ رشٜ أْ  اٌطٍجبد اٌزٝ لشس٘ب اٌذفبع 

غ١ش ِٕزغخ فٝ اٌذػٜٛ ٚغ١ش رٜ عذٜٚ  فٝ ٔفٝ اٌزّٙخ ايِزوشارُٙ 

ػٓ اٌّز١ّٙٓ ، ِبداِذ اٌٛالؼخ لذ ٚمؾذ ٌذ٠ٙب ٌُٚ رشٜ ٘ٝ ِٓ 

عبٔجٙب ؽبعخ اٌٝ ارخبر ٘زا اإلعشاء ٚأْ ِب أصبسٖ اٌذفبع ِٓ هٍجبد فٝ 

٠خ ٚإلِبدح أعً اٌزمبمٝ ك٘زا اٌؾؤْ ِب٘ٛ اال ٌزؼط١ً اٌفقً فٝ اٌك

 ِٚٓ صُ رٍزفذ ػٕٙب ٘بدْٚ ِمزنٝ ٚال رشٜ اٌّؾىّخ ِٛعجب ي

   .اٌّؾىّخ ٚرطشؽٙب عبٔجب دْٚ أْ ٠ُؼذ رٌه اخالالً ِٕٙب ثؾك اٌذفبع

 شـهادة تفٌـد وفاة كـبل من3/3/2018بجلسة وقدمت النٌابة العامة 

 .  أحمد محمد زاهر ٌوسؾ ، حسنى خٌـرى دٌـاب/ المتهمٌن 

على محمد / وأرفق باألوراق أصل صورة قٌد وفاة لكبل من المتهم 
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 وكذا شهادة وفاة 17/6/2017محمد الصعٌدى تفٌد وفاته بتارخ 

 / 10/ 1عطٌه السباعً احمد السٌسً تفٌد وفاته بتارخ / للمتهم

السٌد عٌسى رجب الشرقاوى تفٌد وفاته /  وكذا، المتهم2015

،احمد محمد زاهر ٌوسؾ تفٌد وفاتة بتارٌخ 20/8/2013بتارٌخ 

، وكذا المتهم حسنً خٌري دٌاب عفٌفً تفٌد وفاتة 2017 /1/1

  0  2015 /8 /30بتارٌخ 

وإستمعت المحكمة لمرافعة النٌابة العامة الشفوٌة وطلبت تطبٌق 

دمت النٌابة العامة ثم قمواد اإلتهام وإنزال عقوبة اإلعدام بالمتهمٌن 

وقررت المحكمة تؤجٌل القضٌة لجلسة مرافعتها مكتوبة 

 لمرافعة  الدفاع  وصرحت لهٌبة الدفاع مع جمٌع 17/3/2018

 0المتهمٌن اإلطبلع على مرافعة النٌابة العامة المكتوبة

وترافع الدفاع الحاضر مع المتهمٌن وفقا للثابت بمحاضر الجلسات  

وشرح الدفاع الحاضر مع المتهمٌن ظروؾ القضٌة ومبلبساتها  

وطلبوا براءتهم جمٌعا مما أسند إلٌهم من إتهامات تؤسٌسا علً 

  ـ : الدفوع األتٌة

عدم إختصاص المحكمة والبٌا بنظر الدعوى لبطبلن  : أوال

 ربٌس محكمة إستبناؾ القاهرة /وإنعدام قرار المستشار

بتشكٌل دوابر اإلرهاب وإختٌار دابرة بعٌنها وحرمان المتهمٌن 
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من المحاكمة أمام القضاء الطبٌعى لمخالفته نصوص المواد 

من قانون 61 ، 30لدستور والمادتٌن ا من 184، 97 ،94

 وأن المختص بتحدٌد مكان إنعقاد جلسات السلطة القضابٌة

 . وزٌر العدل / المحاكمة المستشار 

صبلحٌة المحكمة للفصل فى الدعوى الماثلة إلبداء عدم   :ثانٌا

رأٌها فى موضوع  الحكمٌن الصادرٌن من ذات المحكمة  فى 

 جناٌات قسم النزهة 2016لسنة 7122/291القضٌة رقم 

 ،كلى شرق القاهرة 2016لسنة 1300والمقٌدة برقم 

جناٌات قسم حلوان والمقٌدة 2014لسنة 8180والقضٌة رقم 

 .  القاهرة كلى جنوب2014لسنة 888برقم 

بطبلن إجراءات المحاكمة لوضع المتهمٌن فى قفص   :ثالثا

 270زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عمبل بنص المادة 

 .  من قانون اإلجراءات الجنابٌة

 عدم عبلنٌة الجلساتل بطبلن إجراءات المحاكمة  : رابعا

 (معهد أمناء الشرطة بطره )وإنعقادها داخل مإسسة شرطٌة 

خصم للمتهمٌن وأن الدفاع والحاضرٌن بالجلسات ٌخضعون 

 . عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلةوإلجراءات تفتٌش 
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بطبلن إجراءات المحاكمة بالمخالفة لنص المادة  : خامسا

 لتجاوز مدة الحبس من قانون اإلجراءات الجنابٌة143

قٌام ذات المحكمة بعمل من أعمال ل و اإلحتٌاطى حدها األقصى 

التحقٌق وهو نظر تجدٌد حبس المتهمٌن وكذلك نظر إستبنافات 

من 146 تٌن تجدٌد حبسهم عدة مرات  بالمخالفة لنص الماد

 . من قانون اإلجراءات الجنابٌة247قانون المرافعات و 

 ٌنـلحالـدعـوى محـل المحاكـمة ٌر فى ـؾ السـوق : سـادسـا

إدارى أول مدٌنة 2015 لسنة 23343فى القضٌة رقم  الفصل

إدارى أول مدٌنة 2015 لسنة42949، والقضٌة رقم نصر

 وطلب إستعمال المحكمة حقها لوجود إرتباط بٌنهما نصر  

من قانون اإلجراءات 11المخول لها عمبل بنص المادة 

                                . الجنابٌة 

 2 ،1/ مكرر86 ، 86عدم دستورٌة نصوص المواد   :سابعا 

من  هـ102، 96/1ب  ،/ مكرر88، 2 ،1/مكررأ   86، 

من فقرة أخٌرة / 381 ، 277 تٌن و الماد، قانون العقوبات 

لسنة 11قانون اإلجراءات الجنابٌة المعدل بالقانون  رقم 

من  240 ، 98 ، 96 ، 95 واد الموص لنصم لمخالفته2017
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لدستور وطلب وقؾ السٌر فى الدعوى بحالتها وإحالتها ا

   .للمحكمة الدستورٌة

وعدم 2011 لسنة10بطبلن المرسوم بقانون رقم : ثامنا

 مكررمن قانون 375، 375دستورٌة ما تضمنته المادتٌن 

العقوبات لعدم عرضه على مجلس الشعب أثناء فترة إنعقاده 

.                          من الدستور 156أنذاك بالمخالفة للمادة 

 السابق المإرخ بب العاما الن/ المستشار بطبلن قرار:  تاسعا

من قانون الجراءات 127 لمخالفته لنص المادة 31/7/2013

                                     .الجنابٌة 

  الصادر من النٌابة العامة الصادر  القراربطبلن : عاشرا 

إلبتنابه على تحرٌات ؼٌر جدٌة وؼٌر 31/7/2013بتارٌخ 

/  والمحررة بمعرفة اللواء 30/7/2013معلومة والمإرخة 

وعدم اإلعتداد بها كدلٌل سٌد شفٌق مدٌر األمن العام السابق 

  .من أدلة الدعوى 

عدم إختصاص وزٌر الداخلٌة بإلؽاء أو إنشاء  : الحادى عشر

بطبلن تشكٌل أو تعدٌل ألى إدارة من إدارات وزارة الداخلٌة و

جهاز األمن الوطنى لعدم نشره بالجرٌدة الرسمٌة وأن ضباط 
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عدم حملهم لاألمن الوطنى  لٌسوا من مؤمورى الضبط القضابى 

 .للضبطٌة القضابٌة

بطبلن تحرٌات األمن الوطنى والبحث الجنابى  : الثانى عشر

. ولكونهما الحقٌن على الواقعة  لعدم جدٌتهما

بطبلن القبض والتفتٌش لعدم وجود المتهمٌن : الثالث عشر 

فى حالة من حاالت التلبس وبطبلن ما تبله من إجراءات وما 

 من 46 ، 37 ، 35 ، 34 ، 30لحقه من أثار وفقا للمواد  

 ، لعدم تحرٌر محضر لكل متهم حال قانون اإلجراءات الجنابٌة

ضبطه بالواقعة وببطبلن محاضر الضبط لعدم إشتمالها على 

بٌانات جوهرٌة هى تجهٌل محضر الضبط من كٌفٌة الضبط 

، 24/2ومكان ضبط المتهمٌن مخالفا بذلك نصوص المواد 

 .من قانون اإلجراءات الجنابٌة 336، 331

بطبلن القبض على المتهمٌن لتجاوز القابمٌن  : الرابع عشر

 المإرخ النابب العام/ المستشاربالضبط حدود قرار

.   العٌنى والشخصى 31/7/2013

 ندـى ســعلالنٌابـة العـامـة بطبلن تحقٌقات  : الخامس عشـر

النابب / المستشار القول ببطبلن قرار اإلحالة لبطبلن شؽل  من
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 وصفة ة لمنصبه لبلنعدام وبالتالى انعدام صفت السابق العام

 على زعم من القول بؤن ربٌس الجمهورٌة الذى أصدر ةتابعً

 أقسم على احترام الدستور والقانون فى وقت لم ةقرار تعٌٌن

ٌكن هناك دستور فٌضحى محل القسم معدوماًال فضبلًال عن أن 

 2012عبارات القسم ال تستند إلى نص قانونى لتعطٌل دستور 

مما ٌإدى إلى بطبلن وإنعدام المشروعٌة لقرار النٌابة العامة 

 .اتصال المحكمة بالدعوى

 ـهاصولـ لحات النٌابة العامة قـقًـالن تحـبط  : السـادس عشر

 من إكراه معنوى ةخارج سراى النٌابة العامة لما ٌمثل

  .للمتهمٌن

بطبلن إجراءات التحقٌق مع المتهمٌن لعدم   :السابع عشر

عرضهم على النٌابة العامة خبلل المدة القانونٌة مخالفا بذلك 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة والمادة 131  ، 36 ادتٌن الم

  . من الدستور المصرى54

بطبلن إستجواب المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة  :الثامن عشر

 من قانون 124العامة لحصولها بالمخالفة لنص المادة 

من الدستور وبطبلن ما  54/3اإلجراءات الجنابٌة والمادة 

.  لحقها من إجراءات 
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بطبلن تحقٌقات النٌابة العامة التً تمت مع   :التاسع عشر

 206، 70، 69 المواد وصالمتهمٌن إلجرابها بالمخالفة لنص

  .مكرر من قانون اإلجراءات الجنابٌة

 وببطبلن  التحقٌقات التى أجرتها النٌابة العامةبطبلن  :العشرون

ا  ـادهـدم حًـــا وعـــورهـ لقصمٌنـتهـواب المـــراءات إستجــإج

 ررةـانات المقـر الضمـدم تواؾـ ولعةـوعًـوضـمـى الـــا إلـارهـقـتـوإؾ

 .قانونا فى هذا الشؤن  

بطبلن قرار اإلحالة لمخالفته المادة  : الحادى والعشرون

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة لعمومٌته ولعدم تحدٌد 214

األفعال المادٌة التً إقترفها كل متهم تحدٌداًال وإنعدامه وبطبلن 

. اإلجراءات التالٌة لصدوره

عدم قبول الدعوى لتحرٌكها بؽٌر الطرٌق : الثانى والعشرون 

 لرفعها بمعرفة المحامى العام لنٌابات الذى رسمه القانون

شرق القاهرة ولٌس المحامى العام لنٌابة أمن الـدولـة العلٌا 

من التعلٌمات العامة 1594 ، 1588بالمخالفة للمادتٌن 

. للنٌابة العامة 

   بـود سبـوجـة لـابًـة الجنـبولًــاء المسـتؾـإن:رونـعشـث والـالـالث
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من الدستور والمتعلقة بالحق فى  73إباحة عمبل بنص المادة 

 من قانون 60 و7 تٌن حرٌة التعبٌر، وكذا ما نصت علٌه الماد

           .العقوبات 

بعدم جواز نظر الدعوى الجنابٌة بصدور   :الرابع والعشرون

أمر ضمنى من النٌابة العامة فٌها بؤن ال وجه إلقامة الدعوى 

تحاد إلألثر العٌنى لؤلمر ل قؤالجنابٌة لبعض متهمٌن أخرٌن وؾ

قرار إحالة الدعوى الجنابٌة لم ٌشمل  أنوالمراكز القانونٌة 

 . خرٌناألمتهمٌن ال

ول  األ دم جواز نظرالدعوى للمتهمٌنـع :الخامس والعشرون

 محل والخامس والسادس والسابع  والثامن بؤمر اإلحالة

 بالبندٌن أوال وثانٌا ة الواردات فٌما ٌتعلق باإلتهامالمحاكمة 

 7294بؤمر اإلحالة لسابقة الفصل فٌها بالحكم رقم 

جناٌات قسم قلٌوب والمقٌدة برقم 2013لسنة

وبعدم . كلى جنوب بنها  بحكم نهابى وبات2013لسنة1185

جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فٌها باألحكام أرقام 

والمقٌدة برقم  جناٌات مصر الجدٌدة2013لسنة9585

قسم أول 2013لسنة3632كلى شرق القاهرة ، 2013لسنة4
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كلى شرق 2013لسنة857القاهرة الجدٌدة والمقٌدة برقم 

 .القاهرة

اإلقرارات اإلعترافات وبطبلن   :السادس والعشرون

المنسوبة لبعض المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة لكونهما 

 . ولٌدة إكراه مادى ومعنوى وبطبلن الدلٌل المستمد منهما

ات ـوانـطـن اإلسـبطبلن الدلٌل المستمد م  :السابع والعشرون 

 صـبلحٌتهـا كـدلٌـل اتهـام  دمـ وعالـدعـوىة بؤوراق ـقـالمدمجة المرؾ

.  للمتهمٌن 

 دمـراز لعـض األحـراءات ؾـالن إجـبط :  الثامـن والعشـرون

 .مواجهة المتهمٌن بها وإنقطاع صلتهم بها 

بطبلن الدلٌل المستمد من عمل اللجان   :التاسع والعشرون

 لفحص التلفٌات  والمعنٌة بذلكهات اإلدارٌةجالمشكلة من ال

  .وتقدٌر قٌمتها

/ بطبلن الدلٌل المستمد من شهادة كبل من اللواء   :الثبلثون

محمد إبراهٌم وزٌر الداخلٌة السابق لعدم تمكٌن الدفاع من 

مدٌر األمن العام سٌد شفٌق / مناقشته ، وكذا شهادة اللواء 

محمد حازم الضابط بقطاع األمن الوطنى /الرابد و، السابق 
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لكونهم جمٌعا تمت فى ؼٌبة المتهمٌن بالمخالفة لنص المادتٌن 

                        .من قانون اإلجراءات الجنابٌة270 ، 268

 بطبلن وتناقض أقوال شهود اإلثبات مع  :الحادى والثبلثون

. وعدم اإلعتداد بشهادتهم بعضهم البعض وتناقضها 

، 1واد ـإستبعاد نصوص الم  : الثانى والثبلثون

لعدم 1914لسنة 10من قانون التجمهر رقم 4مكرر، 2،3،3

إللؽابه بقانون لصدوره فى ظل الحماٌة البرٌطانٌة ومشروعٌته 

 وكذا إلؽاء القانون سالؾ البٌان بالقانون 1977لسنة 2رقم 

 39وأن المطروح على المحكمة هى المادة 1983لسنة 194

من قانون العقوبات فٌما تضمنته من قواعد المسبولٌة 

 7 وأن قانون التظاهر الشخصٌة عن الجرابم المرتكبة

هو الواجب التطبٌق بإعتباره القانون األصلح 2013لسنة

   .للمتهم 

تدبٌر التجمهر إنتفاء أركان جرٌمة  : الثالث والثبلثون

للمتهمٌن من األول حتى الخامس عشر وإنتفاءأركان جرٌمة 

المعاقب علٌها بالمواد اإلشتراك فى التجمهر للمتهمٌن جمٌعا و

وإنتفاء 1914لسنة10من قانون 4 ، مكرر3 ،3 ،2، 1

 .المسبولٌة التضامنٌة فى حق المتهمٌن 
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أركان جرٌمة اإلشتراك والتحرٌض إنتفاء   :الرابع والثبلثون

  ،39والمساعدة فى الجرابم المنسوبة للمتهمٌن  عمبل بالمواد

من قانون العقوبات و إنتفاء اإلتفاق الجنابى فى 41/1 ، 40

  0 كوسٌلة للمساهمة الجنابٌةحق المتهمٌن

 86 انطباق مواد اإلتهام أرقامعدم  : الخامس والثبلثون

من قانون  89د ، /مكرر88ج ، / مكرر88أ، /مكرر88،

 2002 ة لسن84العقوبات على الدعوى وانطباق القانون رقم 

 644بشؤن الجمعٌات والمإسسات األهلٌة لصدور القرار رقم 

 والشبون التؤمٌناتوزارة  من 19/3/2013 فى 2013لسنه 

 بقٌد جماعة اإلخوان المسلمٌن باسم جمعٌة اإلجتماعٌة 

 9/4/2014بؤن الواقعة قد حدثت قبل واإلخوان المسلمٌن 

تارٌخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة اإلخوان 

   .المسلمٌن

إنتفاء أركان جرٌمة تؤلٌؾ عصابة  : والثبلثونالسادس 

وتولى زعامتها وقٌادتها للمتهمٌن من األول حتى الرابع عشر 

متهمٌن من الخامس لوبانتفاء أركان جرٌمة اإلنضمام لعصابة ل

المنصوص وعشر وحتى األخٌر  وفقا للثابت بؤمر اإلحالة  

  .من قانون العقوبات  89   ، 86 ادتٌن علٌها بالم
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إنتفاء أركان جرٌمة إستعراض القوة   :السابع والثبلثون

 مكررأ 375 و،مكرر375المادتٌن والتروٌع والعنؾ المإثمة ب

   .من قانون العقوبات

إنتفاء أركان جرٌمة إستعمال القوة  : الثامن والثبلثون

. أ من قانون العقوبات/مكرر137المإثمة بالمادة 

 بالـذات رازـازة وإحـة حًـمـريـان جـاء أركـإنتؾ  :التاسع والثبلثـون

وؼٌر المششخنة  األسلحة النارٌة المششخنة والواسطة 

 بدون ترخٌص وكذا األسلحة البٌضاء بدون والذخابر للمتهمٌن

وذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد إستعمالها مسوغ قانونى 

.   اإلخبلل باألمن والنظام العام فى

  جــرٌـمــة حٌـــازة وإحـــراز بالـــذاتانـــاء أركـؾــإنت  :األربـعـون

 وفقا لنصوص والواسطة المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات

  .من قانون العقوبات ( أ)102المواد 

 العمدى إنتفاءأركان جرٌمة التخرٌب  :الحادى واألربعون

 ، 90فً حق المتهمٌن وفقا لنص المادتٌن العمدى واإلتبلؾ 

         .من قانون العقوبات 361
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 جرٌمة تعرٌض وسابل النقل إنتفاء أركان ـ:الثانى واألربعون 

العام البرٌة للخطر  وتعطٌل سٌرها فى حق المتهمٌن  

  .من قانون العقوبات167والمإثمة بالمادة 

العمدى إنتفاء أركان جرٌمة وضع النار   :الثالث واألربعون

 من قانون العقوبات253والمإثمة بالمادة فى حق المتهمٌن  

إنتفـاء أركـان جـرٌمة القبـض  : الرابـع واألربعـون

 .واالحتجازبدون وجه حق فى حق المتهمٌن 

إنتفاء أركان جرٌمة إحتبلل المرافق  : الخامس واألربعون

. العامة بالقوة فى حق المتهمٌن 

إنتفاء أركان جرٌمة السرقة باإلكراه فى  :السادس واألربعون

ثانٌا من / 315 ، 314حق المتهمٌن والمإثمة بالمادتٌن 

. قانون العقوبات 

إنتفاء أركان جرٌمة القتل والشروع فى  :السابع واألربعون 

 وإنتفاء ظرؾ والترصد وإنتفاء سبق اإلصرارعمدا القتل 

 . اإلقتران فى حق المتهمٌن

التناقض بٌن الدلٌل الفنى والدلٌل   :الثامن واألربعون

  0القولى
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. شٌوع اإلتهام   :التاسع واألربعون

 .كٌدٌة اإلتهام وتلفٌقه  ـ:الخمسون 

إنتفاء صلة المتهمٌن بالواقعة و   :الحادى والخمسون

  .بالمضبوطات

وحجبة هادة ـإنفراد ضابط الواقعة بالش  :الثانى والخمسون

            . لباقى أفراد القوة المرافقة له 

عدم معقولٌة الواقعة و خلو األوراق من   :الثالث والخمسون

 . ثمة دلٌل تصح به اإلدانة

العدٌد من حوافظ المستندات والمذكرات  (الدفاع )وقدموا      

 وخلصوا فٌها الً طلب البراءة جمٌعهاإطلعت علٌهم المحكمة 

 ثم 30/6/2018للحكم لجلسةالدعوى وقررت المحكمة حجز 

 .إلتمام المداولة 28/7/2018مد أجل الحكم لجلسة 

وحٌث أنه ومتى إستقامت وقابع الدعوى على النحو 

المبسوطة به آنفاًال وتقدٌماًال لهذا القضاء تشٌر المحكمة بادئ 

ذي بدء أنه من المقرر أن األصل فى المحاكمات الجنابٌة هو 

إقتناع القاضى بناء على األدلة المطروحة علٌه فله أن ٌكون 

عقٌدته من أى دلٌل أو قرٌنة ٌرتاح إلٌها إال إذا قٌده القانون 
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بدلٌل معٌن ٌنص علٌه ، وكان ال ٌشترط أن تكون التى أعتمد 

علٌها الحكم بحٌث ٌنبا كل دلٌل منها وٌقطع فى كل جزبٌة 

من جزبٌات الدعوى ، إال أن األدلة فى المواد الجنابٌة 

متساندة ٌكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقٌدة 

المحكمة ، وال ٌنظر إلى دلٌل بعٌنه لمناقشته على حده دون 

باقى األدلة ، بل ٌكفى أن تكون األدلة فى مجموعها كوحدة 

مإدٌة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إكتمال إقتناع 

المحكمة وإطمبنانها إلى ما إنتهت إلٌه ، وكان ال ٌلزم لصحة 

الحكم أن ٌكون الدلٌل الذى تستند إلٌه صرٌحا ومباشرا فى 

الداللة على ما تستخلصه منه بل لها أن ترتكن فى تكوٌن 

عقٌدتها عن الصورة الصحٌحة لواقعة الدعوى وإستظهار 

الحقابق القانونٌة المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع 

العناصر المطروحة بطرٌق اإلستنتاج واإلستقراء وكافة 

الممكنات العقلٌة  مادام إستخبلصها سلٌما ال ٌخرج عن 

. اإلقتضاء العقلى والمنطقى 

ومن المقرر أٌضا  أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال 

الشهود وسابر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة 

الصحٌحة لواقعة الدعوى حسبما ٌإدى إلٌها إقتناعها وأن تطرح ما 
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ٌخالفها من صور أخرى ما دام إستخبلصها سابؽاًال مستنداًال إلى أدلة 

مقبولة فً العقل والمنطق ولها أصلها فً األوراق، ولها كامل الحرٌة 

فً أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دلٌل تطمبن إلٌه طالما أن 

لهذا الدلٌل مؤخذه الصحٌح من األوراق وأن المحكمة متى أخذت 

د فإن ذلك ٌفٌد أنها أطرحت جمٌع اإلعتبارات التً ـهـؤادة شـهـبش

 . ى عدم األخذ بهاـ لحملها علـا الدفـاعساقه

ومن المقرر أٌضا أن لمحكمة الموضوع فً حدود سلطتها 

وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبٌن الواقعة على حقٌقتها 

كما إرتسمت فً وجدانها من جماع األدلة المطروحة علٌها، 

وأن العبرة فً المحاكمات الجنابٌة بإقتناع القاضً بناء على 

ما ٌجرٌه من تحقٌق فً الدعوى ومن كافة عناصرها 

المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة 

المطلقة فً تقدٌر الدلٌل فلها أن تؤخذ بما تطمبن إلٌه من 

أقوال الشهود المختلفة وتطرح من ال تطمبن إلى صحة 

 . رواٌته

                                     محكمة الموضوع أن تؤخذـا  أن لـا أنه من المقرر أٌضمك

أقوال متهم فً حق نفسه وفً حق ؼٌره من المتهمٌن متى ب

إطمؤنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، ولٌست ملزمة فً 
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أخذها بإعتراؾ المتهم أن تلتزم نصه وظاهرة بل لها أن 

تجزبه وأن تسنبط منه الحقٌقة كما كشؾ عنها وال ٌلزم أن 

ٌرد اإلعتراؾ على الواقعة بكافة تفاصٌلها، بل ٌكفً أن ٌرد 

على وقابع تستنتج منها المحكمة ومن باقً عناصرالدعوى 

 .بكافة الممكنات العقلٌة واإلستنتاجٌة إقتراؾ الجانً للجرٌمة

 ىــة ؾـل الحريـوع كامـة الموضـمـمحكـا أن  لــرر أٌضـمقـن الــوم

تقدٌر القوة التدلٌلٌة لوقابع الدعوى وأنها ال تلتزم بإجابة 

طلبات الدفاع  مادامت الواقعة قد وضحت لدٌها ولم ترى هى 

 . من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا اإلجراء

ة  ـراحــرد صـة بالـزمـلـٌر مــة غـكمـا أن المحــرر أٌضــقـن المــوم

على أدلة النفى التى تقدم بها المتهم مادام الرد علٌها مستفاد 

ضمنا من الحكم باإلدانة إعتمادا على أدلة النفى التى أوردها 

إذ بحسب الحكم كٌما ٌتم تدلٌله وٌستقٌم به قضاإه أن ٌورد 

األدلة المنتجة التى صحت لدٌه على ما إستخلصه من وقوع 

ه فى كل جزبٌة عالجرٌمة المسندة إلى المتهم وال علٌه أن ٌتب

 .من جزبٌات دفاعه ألن مفاد إلتفاته  أنه أطرحها 

                                                ىـم ؾـة المتهـة بمتابعـٌر ملزمـة غـا أن المحكمـقرر أٌضـن المـوم
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مناحى دفاعه الموضوعٌة المختلفة والرد على كل الشبهات 

ٌُستفاد داللة من أدلة  التى ٌثٌرها على استقبلل، إذ أن الرد 

الثبوت التى ٌوردها الحكم، وعدم إٌرادها ٌدل على أن 

ا منها لؤلدلة التى عولت علٌها فى  المحكمة أطرحته اطمبنانًال

 .اإلدانة 

لما كان ذلك  وهدٌا بما تقدم وكانت المحكمة وعلى مدى 

عشرات الجلسات وعلى مدار العامٌن تقرٌبا  قد مكنت هٌبة 

الدفاع مع المتهمٌن وكذا المتهمٌن شخصٌا من إبداء ما ٌعن 

لهم من مبلحظات وطلبات وإستجابت المحكمة لطلباتهم 

المنتجة فى الدعوى وتم تنفٌذها وفقا للثابت بمحاضر 

الجلسات ووفقا لما هو مقرر بقانون اإلجراءات الجنابٌة وما 

تم به من تعدٌبلت فى هذا الشؤن  ، وأتمت المحكمة إجراءات 

نظر الدعوى بسماع مرافعة النٌابة العامة ودفاع المتهمٌن 

 .وفقا للثابت بمحاضر الجلسات

ولبن كان القانون ٌوجب سماع ما ٌبدٌه المتهم من أوجه 

دفاعه وتحقٌقه إال أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لدٌها 

الواقعة بحٌث ٌكون األمر المطلوب تحقٌقه ؼٌر منتج فى 

الدعوى فإن لها أن تعرض عنه وال تثرٌب علٌها إن هى 
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ذلك أنه ٌشترط لكى تكون محكمة الموضوع ، أؼفلت الرد علٌه

ملزمة باإلجابة صراحة على طلب ٌقدم إلٌها أن ٌكون الطلب 

ظاهر التعلق بموضوع القضٌة المنظورة أمامها أى أن ٌكون 

ومن ؼٌر ذلك ، الفصل فٌه الزماًال للفصل فى الموضوع ذاته

        .   وال ترد علٌهعنة فاتتلٌجوز أال 

لما كان ذلك، وكانت الطلبات التى أبداها الدفاع بمحاضر 

الجلسات وبمذكراتهم  ال تتجه إلى نفى الفعل المكون للجرٌمة، 

كما أنها لٌست الزمة للفصل فى الموضوع ذاته، بل أن الؽرض 

منها إثارة الشبهة  فى أدلة الثبوت التى اطمؤنت إلٌها المحكمة 

ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذه الطلبات التى قررها الدفاع 

وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ومذكراتهم ؼٌر منتجة فى 

الدعوى وؼٌر ذى جدوى أو فى نفى التهمة عن المتهمٌن ، 

مادامت الواقعة قد وضحت لدٌها ولم ترى هى من جانبها 

حاجة إلى إتخاذ هذا اإلجراء وأن ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن 

ماهو إال لتعطٌل الفصل فى الدعوى وإلطالة أجل التقاضى دون 

مقتضى وال ترى المحكمة موجبا له ومن ثم تلتفت عنها 

ٌُعد ذلك إخبلالًال منها بحق  المحكمة وتطرحها جانبا دون أن 

.   الدفاع
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عدم إختصاص المحكمة والبٌا ب  حٌث أنه عن الدفعـ:أوال 

 ربٌس /المستشار بنظر الدعوى لبطبلن وإنعدام قرار 

محكمة إستبناؾ القاهرة بتشكٌل دوابر اإلرهاب وإختٌار 

دابرة بعٌنها وحرمان المتهمٌن من المحاكمة أمام القضاء 

 من 184، 97 ،94الطبٌعى لمخالفته نصوص المواد 

 من قانون السلطة القضابٌة61 ، 30لدستور والمادتٌن ا

وأن المختص بتحدٌد مكان إنعقاد جلسات المحاكمة 

                                                   . وزٌر العدل / المستشار 

 من قانون 30لمادة لنص افمردود علٌه بؤنه من المقرر طبقا 

 أن " ومفادها المعدل 1972لسنة 46السلطة القضابٌة رقم 

كل محكمة إستبناؾ تجتمع بهٌبة جمعٌة عامة للنظر فى ترتٌب 

  وتؤلٌؾ الدوابر وتوزٌع القضاٌا على الدوابر المختلفة

 وٌجوز للجمعٌات العامة أن تفوض رإساء  .إلخ..........

 " المحاكم فى بعض ما ٌدخل فى إختصاصها 

مكررا من قانون اإلجراءات الجنابٌة 366كما تنص المادة 

 والمستبدلة  بالقانون 1973لسنة  5المعدلة بالقانون رقم 

تختص دابرة أو أكثر من "على أن  2003لسنة  95رقم 
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 ٌكون ربٌس كل منها بدرجة ربٌس  ـ دوابر محكمة الجناٌات

محاكم اإلستبناؾ ـ لنظر المنصوص علٌها فى األبواب األول 

والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من 

قانون العقوبات ، والجرابم المرتبطة بتلك الجناٌات وٌفصل فى 

 .  "هذه القضاٌا على وجه السرعة 

فإن مفاد ذلك هو جواز صدور قرار من ربٌس محكمة إستبناؾ 

 العمومٌة القاهرة بناء على التفوٌض الصادر له من الجمعٌة

 بتخصٌص دابرة أو أكثر من دوابر محكمة لمحكمة اإلستبناؾ 

 مكررمن 366الجناٌات لنظر الجناٌات المشار إلٌها بالمادة

 .قانون العقوبات 

   ه ـــى أنــراءات علــون اإلجــانـ ق نــم 368/1كمـا نصـت المــادة 

 ل جهه فٌها محكمة ابتدابٌة وتشملـى كـاٌات ؾـم الجنـحاكـد مـتنعق

 " دابرة اختصاصها ما تشمله دابرة المحكمة االبتدابٌة

لما كان ذلك وكانت الجمعٌة العمومٌة لمحكمة إستبناؾ القاهرة 

 قد فوضت فى البند 2015/2016المنعقدة للعام القضابى 

 السٌد  الجمعٌة العمومٌة سالفة الذكرالثانى  من قرارات

ربٌس محكمة إستبناؾ القاهرة فى تعدٌل تشكٌل / القاضى 
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الدوابر وإختصاصها وما ٌسند إلٌها من قضاٌا لنظرها أو 

إنشاء دوابر جدٌدة وإعادة توزٌع العمل وتعدٌل مواعٌد 

وتوارٌخ إنعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقتضٌه مصلحة العمل 

ومن ثم فإنه ٌجوز لربٌس محكمة إستبناؾ القاهرة طبقا . 

للتفوٌض الممنوح له على نحو ما سلؾ أن ٌعرض بعض 

القضاٌا على دوابر ؼٌر تلك التى تختص بها طبقا لقرار توزٌع 

 كما أجاز له ،العمل  إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك

 مكررا من قانون اإلجراءات الجنابٌة 366القانون طبقا للمادة 

إصدار قرار بإنشاء دوابر تختص بنظر الجناٌات المشار إلٌها 

  .سلفا

   اؾــتبنـة إســـمـس محكــربً/ ىــٌد القاضـــت أن  السـابـان الثــوك

بتحدٌد دوابر لنظر 2014لسنة19 رقم القاهرة أصدر القرار

القضاٌا المنصوص علٌها فى األبواب األول والثانى والثانى 

مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

 مكررا من قانون اإلجراءات الجنابٌة، فإن 366إعماال للمادة 

إنشاء تلك الدوابر المحددة بالمادة المشار إلٌها ٌكون صحٌحا 

. طبقا للقانون 

 سـ ربً /ىـٌد القاضـابت باألوراق أن السـان الثـ كلما كان ذلـك وو
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الماثلة على القضٌة محكمة إستبناؾ القاهرة قد قام بعرض 

لنظرها بجلسة جناٌات جنوب القاهرة 28الدابرة 

 وهى من الدوابر التى صدر بشؤنها  قرار 12/12/2015

بتحدٌد 2014لسنة19ربٌس محكمة إستبناؾ القاهرة رقم 

دوابر لنظر القضاٌا المنصوص علٌها فى األبواب األول والثانى 

والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون 

الدعوى العقوبات ومن بٌنها الجرابم المقدم بها المتهمٌن فى 

ومن ثم فإن قرار ربٌس محكمة إستبناؾ ، محل المحاكمة 

الماثلة ٌكون قد أتى القضٌة القاهرة إذ إختص الدابرة بنظر 

ة يمموعمبل ٌختص به طبقا للتفوٌض الممنوح له بالجمعٌة الع

 وإعماال للقرار الصادر منه بمحكمة إستبناؾ القاهرة 

وأن توزٌع بتخصٌص الدابرة لنظر مثل تلك الجرابم، سٌما 

 2015/2016العمل بمحكمة إستبناؾ القاهرة للعام القضابى 

 مكان إنعقاد جمٌع القضاٌا ت قد خصص(الجمعٌة العمومٌة  )

جناٌات جنوب القاهرة بمعهد أمناء 28المعروضة على الدابرة 

 فى نطاق محافظة القاهرة وفقا للمادة  (بطره)الشرطة 

من قانون العقوبات ولم تشترط المادة المذكورة أن 368/1

تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فٌه جلسات المحكمة 
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اإلبتدابٌة ، وما دامت محكمة الجناٌات التى نظرت الدعوى قد 

  0إنعقدت فى دابرة محافظة القاهرةـ فإن إنعقادها ٌكون صحٌحا

 مصادفا لصحٌح القانون وله ما  سالؾ الذكر وٌضحى القرار 

ٌبرره، إذ ٌهدؾ إلى سرعة الفصل فى هذا النوع من القضاٌا 

دون أن ٌخل ذلك بضمانة القاضى الطبٌعى فاألمر الٌعدو أن 

ٌكون مسؤلة تنظٌمٌة تصب فى مصلحة حسن سٌر العداله 

 فى هذا الدفعهذا ٌضحى  ، ومن ثم وسرعة الفصل فى القضاٌا

 من القانون وتقضى المحكمة  صحٌح على ؼٌر سندالشق 

  .برفضه

بؤن المختص بذلك هو  المثار من قبل الدفاع  وعن القول

وزٌر العدل بشؤن تحدٌد مكان إنعقاد الجلسات / المستشار

ربٌس محكمة إستبناؾ / فمردود علٌه أٌضا أن السٌد القاضى 

القاهرة رؼم إختصاصه بذلك بناءا على تفوٌض الجمعٌة 

العمومٌة لمحكمة إستبناؾ القاهرة سالؾ الذكر والذى حدد 

جنوب القاهرة بمعهد أمناء 28صراحة مكان إنعقاد الدابرة 

الشرطة بنظر جمٌع القضاٌا التى تحال إلٌها من قبل السٌد 

ربٌس محكمة إستبناؾ القاهرة وهو ما إنتهت إلٌه / القاضى 

المحكمة سلفا بؤن مكان اإلنعقاد داخل محافظة القاهرة حٌث لم 

 . (جلسات المحاكمة)ٌحدد القانون مبنى معٌن لئلنعقاد 
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ربٌس محكمة إستبناؾ / إال أنه ومع ذلك إتبع السٌد القاضى 

من 368/2القاهرة  اإلجراءات المنصوص علٌها فى المادة 

قانون العقوبات بشؤن نقل جلسات المحاكمة من وإلى محكمة 

. سجن وادى النطرون 

من قانون اإلجراءات  368ولما كان ذلك وكانت المادة 

تنعقد محاكم الجناٌات فى كل  )تنص على أنه والتى الجنابٌة 

جهه فٌها محكمة ابتدابٌة وتشمل دابرة اختصاصها ما تشمله 

أن تنعقد  دابرة المحكمة االبتدابٌة، وٌجوز إذا اقتضت الحال

محكمة الجناٌات فى مكان آخر ٌعٌنه وزٌر العدل بناء على 

 . (طلب ربٌس محكمة االستبناؾ

فإن مفاد ذلك هو جواز انعقاد محكمة الجناٌات فى أي مكان 

آخر فى دابرة اختصاصها أو خارج هذه الدابرة عند الضرورة 

على أن ٌكون ذلك بقرار من وزٌر العدل وبناء على طلب 

ربٌس محكمة االستبناؾ، وإذ كان الثابت باألوراق أنه بعد أن 

تعذر إحضار المتهمٌن من محبسهم لجلسة المحاكمة 

 وفقا للثابت بمحاضر الجلسات  أمنٌةاعى لدو12/12/2015

جاء بكتاب مساعد وزٌر و وذلك بمعهد أمناء الشرطة بطره   ،

الداخلٌة لقطاع أمن القاهرة والموجه إلى ربٌس محكمة 

وطلب فٌه الموافقة على 3/2/2016بتارٌخ استبناؾ القاهرة 
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 لسنة 34150فى القضٌة رقم  نقل جلسة محاكمة المتهمٌن

أحداث )أول مدٌنة نصر والمعروفة إعبلمٌا  جناٌات 2015

محكمة سجن وادى النطرون نظرا  إلى (فض رابعة العدوٌة 

لعدم إستٌعاب القفص الحدٌدى ألعداد المتهمٌن فى القضٌة 

وزٌر العدل /   المستشارفقام سٌادته بمكاتبة السٌدالماثلة 

ضمنه اإلشارة إلى كتاب مساعد وزٌر الداخلٌة سالؾ الذكر 

محكمة سجن وادى النطرون وطلب نقل مقر انعقاد الدابرة إلى 

 وزٌر العدل / المستشار ، وبناءًال على هذا الطلب قام السٌد

 1/2/2016 بتارٌخ 2015 لسنه 1047بإصدار القرار رقم 

جنوب القاهرة المختصة   (28)بنقل مكان انعقاد الدابرة 

جناٌات أول مدٌنة 2015 لسنة 34510القضٌة رقم نظرب

كلى شرق القاهرة 2015 لسنة 3985نصر والمقٌدة برقم 

إحدى القاعات المبلبمة  إلى 6/2/2016والمحدد لها جلسة 

معهد  )بمحكمة سجن وادى النطرون بدال من المقر الحالى 

/ بمحافظة القاهرة، ثم أصدر السٌد بطره  (أمناء الشرطة 

 بتارٌخ 2016 لسنة 2086وزٌر العدل القرار رقم 

 جناٌات 28 بنقل مقر انعقاد جلسات الدابرة 7/3/2016

 34150 القاهرة المختصة بنظر القضٌة رقم جنوب

 3985 جناٌات أول مدٌنة نصر والمقٌدة برقم 2015لسنة
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كلى شرق القاهرة والمحدد لها جلسة 2015لسنة 

إلى معهد أمناء الشرطة بطره محافظة القاهرة 26/3/2016

كتاب مساعد وزٌر الداخلٌة بناءا على  بدال من المقر الحالى 

ربٌس محكمة / القاضىلقطاع أمن القاهرة والموجه إلى 

استبناؾ القاهرة وطلب فٌه الموافقة على نقل جلسة محاكمة 

أول  جناٌات 2015 لسنة 34150فى القضٌة رقم  المتهمٌن

 أحداث فض رابعة العدوٌة  }مدٌنة نصر والمعروفة إعبلمٌا 

متهم  ( 315)متهم منهم عدد  (739)وأن عدد المتهمٌن فٌها 

إلى متوفٌن  ( 5) ؼٌابٌآ  وعدد   ( 419 )محبوسٌن وعدد 

معهد أمناء الشرطة بطره وذلك إلستٌعاب القفص الحدٌدى 

 .ومثولهم أمام هٌبة المحكمة   {ألعداد المتهمٌن  

 الحال نقل مقر انعقاد المحكمة من مكان ىومن ثم فقد اقتض

من مقرها بطره بمحافظة القاهرة إلى منطقة وادى  )إلى آخر

القرارات ، وإذ أصدر السٌد وزٌر العدل  (النطرون والعكس 

 وفقاًال لصحٌح القانونجاءت تلك القرارات قد سالفة الذكر، ؾ

ربٌس محكمة إستبناؾ القاهرة / حٌث أن إختصاص القاضى 

ٌقتصر فقط فى نطاق محافظة القاهرة وهو ما إتبعه وفقا 

لقرارات الجمعٌة العمومٌة والقانون فى هذا الشؤن على النحو 

، وعلى ضوء ما ُتجٌزه الثابت بعالٌه فنحٌل إلٌه منعا للتكرار  
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 من قانون اإلجراءات الجنابٌة، ومن ثم فبل تثرٌب 368المادة 

 فضبل عن أن المحكمة لم تعقد جلساتها بمعهد أمناء علٌه

الشرطة بطره  بحضور المتهمٌن والدفاع وؼٌرهم بإعتبارها 

 وهو تارٌخ الحق على 2016/ 26/3جلسات علنٌة إال بتارٌخ 

والصادر بتارٌخ 2016لسنة 2086قرار وزٌر العدل رقم 

على  فى هذا الشق الدفعهذا ٌضحى ومن ثم ، 7/3/2016

  . من القانون وتقضى المحكمة برفضه صحٌح ؼٌر سند

وعن ما أثاره الدفاع  بؤن رقم القضٌة المشار إلٌها بقرار وزٌر 

ؼٌر  خاص بالقضٌة الماثلة 2016لسنة2086العدل رقم 

فمردود علٌه أٌضا بؤنه خطؤ مادى ورد بالكتاب الصادر من 

/ مساعد الوزٌر لقطاع أمن القاهرة أثناء مخاطبته للمستشار 

ربٌس محكمة إستبناؾ القاهرة ، سٌما وقد ثبت بداخل الكتاب 

أن ذلك بخصوص القضٌة المعروفة إعبلمٌا بؤحداث فض رابعة 

متهم منهم عدد  (739)العدوٌة وأن عدد المتهمٌن فٌها 

متهم  ؼٌابٌا وعدد  ( 419) متهم محبوسٌن وعدد  ( 315)

ما أثاره الدفاع فى هذا الشق من ٌضحى ومن ثم متوفٌن   ( 5)

الدفوع العبثٌة والتى تهدؾ إلى تعطٌل الفصل فى القضٌة 

. على ؼٌر سند من القانون وتقضى المحكمة برفضهو
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 بؤن القضٌة أنتزعت  المثار من الدفاع وحٌث أنه عن القول

من أمام قاضٌها الطبٌعى فمردود علٌه أٌضا بؤن القاضى 

الطبٌعى هو القاضى الذى ٌحكمه فى مباشرة عمله إجراءات 

عامة ومجردة إستمدها من قوانٌن شرعت للكافة بؽٌر تمٌٌز 

ناء ، إما إذا ثوإنبسط إختصاصه فى تطبٌقها علٌهم بؽٌر إست

نابٌة لم ثكان ما ٌحكم به القاضى من قوانٌن وقواعد إست

تراعى فٌها اإلجراءات المتبعة أو الضمانات التى كفلها 

الدستور والقانون فنكون أمام قضاء إستثنابى ، فالعبرة لٌست 

بشخص القاضى الذى ٌنظر الدعوى وإنما بالقواعد 

واإلجراءات التى ٌطبقها وصوال لمحاكمة عادلة تتوافر لها 

سبل سبلمتها ، فالقضاه متساوون ال تمٌز بٌنهم وقد خبل 

القانون من وضع معاٌٌر أو شروط لتولى القاضى مكانا دون 

أخر ، فاألمر ال ٌعدو أن ٌكون مسؤلة تنظٌمٌة فى ترتٌب 

وتشكٌل الدوابر وتوزٌع القضاٌا ، ولٌس من شؤن ذلك التوزٌع 

 أن ٌخلق نوعا من اإلختصاص تنفرد به دابرة عن دابرة أخرى

 ، ولٌس للدفاع مع مما ال ٌترتب البطبلن على مخالفته 

المتهمٌن أن ٌحتج على ذلك إذ ٌظل ٌحاكم المتهمٌن أمام 

قاضٌهم الطبٌعى مادام لم ٌجنح القاضى إلى تطبٌق قانون 

إستثنابى ولم ٌسلب المتهمٌن ضماناتهم أو ٌحرمهم من طرق 
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 صحٌح  ومن ثم ٌضحى الدفع فى مجمله على ؼٌر سندالطعن

.  القانون وتقضى المحكمة برفضهمن الواقع و

عدم صبلحٌة المحكمة للفصل بـ حٌث أنه عن الدفع :ثانٌا 

الماثلة إلبداء رأٌها فى موضوع  الحكمٌن الدعوى فى 

الصادرٌن من ذات المحكمة  فى القضٌة رقم 

 جناٌات قسم النزهة والمقٌدة 2016لسنة  7122/291

 والقضٌة ،كلى شرق القاهرة 2016لسنة 1300برقم 

جناٌات قسم حلوان والمقٌدة برقم 2014لسنة8180رقم 

 .  القاهرة كلى جنوب2014لسنة 888

من قانون 247فمردود علٌه أنه من المقرر وطبقا لنص المادة 

ٌمتنع على القاضى أن ٌشترك فى نظر " اإلجراءات الجنابٌة 

الدعوى إذا كانت قد وقعت علٌه شخصٌا ، أو إذا كان قد قام 

فى الدعوى بعمل مؤمور الضبط القضابى أو بوظٌفة النٌابة 

العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فٌها شهادة ، أو 

 .باشر عمبل من أعمال أهل الخبرة 

ـً ام ؾـد قـم إذا كان قـكـى الحـترك ؾـوٌمتنع علٌه كذلك أن ٌش

الدعوى بعمل من أعمال التحقٌق أو اإلحالة ، أو أن ٌشترك فى 

  "الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فٌه صادرا منه
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"    اإلجراءات الجنابٌة من قانون248كما نصت المادة 

للخصوم رد القضاه عن الحكم فى الحاالت الواردة فى المادة 

السابقة وفى سابر حاالت الرد المبٌنة فى قانون المرافعات فى 

من قانون 250كما نصت المادة .  "المواد المدنٌة والتجارٌة 

ٌتبع فى نظر طلب الرد والحكم فٌه ، " اإلجراءات الجنابٌة 

القواعد المنصوص علٌها فى قانون المرافعات المدنٌة 

 ."والتجارٌة 

 "ات ـعـمراؾـون الــانــن قــ م146مادة ـص الـرربنـمقـن الــوم

 احد  لـم ٌردالقاضى ؼٌر صالح ممنوعا من سماعها ولو ونـٌك

 : الخصوم فً االحوال االتٌة 

  اذا كان قرٌبا او صهرا الحد الخصوم الى الدرجة الرابعة- 1

اذا كان له او لزوجته خصومة قابمة مع احد الخصوم فى - 2

 . الدعوى او مع زوجته

اذا كان وكٌبل الحد الخصوم فً اعماله الخصوصٌة او - 3 

وصٌا علٌه او قٌما او مظنونة وراثته له ، او كانت له صلة 

قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او بالقٌم 

علٌه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او باحد 
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مدٌرٌها وكان لهذا العضو او المدٌر مصلحة شخصٌة فً 

 .  الدعوى

اذا كان له او لزوجته او الحد اقاربه او اصهاره على عمود - 4

النسب او لمن ٌكون هو وكٌبل عنه او وصٌا او قٌما علٌه 

 .  مصلحة فً الدعوى القابمة

اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فً الدعوى ، او - 5

كتب فٌها ولو كان ذلك قبل اشتؽاله بالقضاء او كان قد سبق له 

 .                                       نظرها قاضٌا او خبٌرا او محكما ، او كان قد ادى شهادة فٌها

ومن المقرر قضاءا أنه  لما كان لمحكمة الموضوع أن تتحدث 

فى حكمها باإلدانة عن أٌة واقعة سابقة على الواقعة  موضوع 

المحاكمة أو ال حقة لها متى كان ذلك منها على سبٌل إٌضاح 

حقٌقة تلك الواقعة وما دام الظاهر من الحكم ـ على ما هو 

حاصل فى القضٌة المطروحة ـ أنه لم ٌتحدث عن األحداث 

السابقة على الواقعة إال لٌستدل بها على ثبوت الجرٌمة 

       0المرفوع بها الدعوى ومن ثم ٌكون قضاءه صحٌحؤ

ومن المقرر أٌضا أن إفصاح المحكمة عن رأى لها فى قضاء 

قضت به فى دعوى أخرى ضد متهم أخرـ بفرض صحته ـ لٌس 

من شؤنه أن ٌقٌدها بشا وهى بصدد الفصل فى الدعوى 
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المطروحة وال ٌعد من أسباب عدم الصبلحٌة المنصوص علٌها 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة والتى ٌحظر فٌها 247فى المادة 

على القاضى الذى ٌقوم به أحد هذه األسباب أن ٌجلس للفصل 

فى الدعوى إصطٌانا لمكانة القضاء وعلو كلمته فى أعٌن 

الناس وأن القانون قد رسم للمتهم طرٌقا معٌنا لكى ٌسلكه فى 

مثل هذه الحالة فى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ـ 

فإن لم ٌفعل ـ فلٌس له أن ٌثٌر ذلك ألول مرة أمام محكمة 

.  النقض 

بشؤن صبلحٌة  المخاصم   لما كان ما أثارهأٌضا من المقررو

الدابرة بتشكٌلها الحالى لنظر الدعوى ، ال ٌقوم به سبب من 

 من 146أسباب عدم الصبلحٌة المنصوص علٌها فى المادة 

قانون المرافعات والتى تجعل القاضى ممنوعاًال من نظر الدعوى 

ولو لم ٌرده احد الخصوم ، إذ الجوهرى ان ٌكون قد كشؾ عن 

قتناعه برأى معٌن فى الدعوى قبل الحكم فٌها بما ٌتعارض مع إ

 .ما ٌشترط فٌه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى

لم ٌتخذ اإلجراءات التى نصت المخاصم  لما كان ذلك وكان 

 من قانون المرافعات فى شؤن رد القضاة 153علٌها المادة 

وكان تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبٌق 
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 من القانون المذكور مرده إلى ما ٌعتمل فى 150لنص المادة 

ضمٌره وما ٌستشعره وجدانه دون رقٌب علٌه فى ذلك ومن ثم 

فبل جناح على المحكمة فى تشكٌلها الحالى إذا مضت فى نظر 

الدعوى بعد ، إذ لم ٌقم فى حقها سبب من أسباب عدم 

ة أحد هالصبلحٌة ولو لم ٌتخذ المخاصم إجراءات الرد فى مواج

 .                          أعضابها او ٌستشعر أحدهم حرجاًال فى نظرها

 من قانون 146النص فً المادة ومن المقرر أٌضا أن 

المرافعات ٌدل على أن علة عدم صبلحٌة القاضى للفصل فً 

الدعوى التى سبق له نظرها قاضٌاًال هى الخشٌه من أن ٌلتزم 

برأٌه الذى ٌشؾ عنه عمله المتقدم ، إستناداًال إلى أن أساس 

وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قٌامه بعمل ٌجعل 

له رأٌاًال فً الدعوى أو معلومات شخصٌة تتعارض مع ما 

ٌشترط فً القاضى من خلو الذهن عن موضوعها لٌستطٌع أن 

ٌزن مركز و حجج الخصوم وزناًال مجرداًال أخذاًال بؤن إظهار الرأى 

قد ٌدعو إلى إلتزامه ، مما ٌتنافى مع حرٌة العدول عنه ، و لبن 

 ٌفٌد أن إبداء الرأى ٌلزم  سالفة البٌان كان ظاهر سٌاق المادة

أن ٌكون فً ذات القضٌة المطروحة ، إال أنه ٌنبؽى أن ٌفسر 

توافرت فً الدعوى السابقة و ،  لؤلمورذلك بالمعنى الواسع
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ن إصدار القاضى إمقومات القضاء الحابز لقوة األمر المقتضى ؾ

لهذا القضاء ال ٌحول دونه و الفصل فً مدى توافر الشروط 

التى ٌتطلبها القانون لقٌام حجٌة ذلك الحكم الذى أصدره بصدد 

الدعوى التالٌة إعتباراًال بؤن البحث فً هذا األمر المتعلق بالنظام 

العام لٌس من شؤنه الخوض فً موضوع النزاع الجدٌد و 

اإلدالء بكلمته حسماًال له مما تنتفى معه خشٌة تشبسه برأٌه 

 . السابق الذى قد ٌشل تقدٌره و ٌتؤثر به قضاإه

 نـ م146ادة ـٌاق المــر سـاهــان ظــن كــلاومــن المــقـرر أٌضــا و

الذى ٌإدى إلى عدم - داء الرأى ـقانون المرافعات ٌفٌد أن إب 

ٌلزم أن ٌكون فً ذات القضٌه - صبلحٌة القاضى لنظر الدعوى 

  لؤلمور المطروحة ، إال أنه ٌنبؽى أن ٌفسر ذلك بالمعنى الواسع

، فٌإخذ به متى كانت الخصومة الحالٌة مرددة بٌن ذات 

ى فً نفس أالخصوم ، و ٌستدعى الفصل فٌها اإلدالء بالر

الحجج و األسانٌد التى أثٌرت فً الخصومة األخرى ، بحٌث 

تعتبر الخصومة الحالٌة إستمراراًال لها وعوداًال إلٌها ، فإذا كان 

القاضى قد عرض لهذه الحجج لدى فصله فً الدعوى السابقة 

، و أدلى إلٌها برأى فٌها لم تتوافر له مقومات القضاء الحابز 

لقوة األمر المقضى فإنه ٌكون ؼٌر صالح لنظر الخصومة 
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التالٌة و ممنوعاًال من سماعها ، إذ فً هذه الحالة بالذات تبدو 

خشٌة تشبثه برأٌه الذى أبداه ، فٌشل تقدٌره و ٌتؤثر به 

 .قضاإه

 أن  اقتصار دور القاضى على القٌام باجراء أٌضا ومن المقرر

أو اصدار حكم ال ٌتصل بموضوع الدعوى وال ٌدل على أن له 

  .ال ٌمنعه من نظر موضوع الدعوى. رأٌا فٌها 

لما كان قضاء المحكمة فى دعوى أخرى ومن المقرر أٌضا أنه 

ضد الطاعن فى مرحلة تالٌة لٌس من شؤنه أن ٌقٌدها بشىء 

وهى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة وال ٌعد من بٌن 

 من 247أسباب عدم الصبلحٌة المنصوص علٌها فى المادة 

قانون االجراءات الجنابٌة والتى ٌحظر فٌها على القاضى الذى 

ٌقوم به أحد هذه األسباب أن ٌجلس للفصل فى الدعوى وذلك 

درءا لشبهة تؤثره بصالحه الشخصى أو بصلة خاصة أو برأى 

سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها اصطٌانا لمكانة القضاء 

وعلو كلمته فى أعٌن الناس ومن ثم فان ما ٌثٌره الطاعن فى 

 .  هذا الخصوص ال ٌكون له محل

اًال أو جوازٌاًال ـوبًـان وجــواء كـي سـي القاضـأن تنحومــن المـقـررأٌضـا 

   ٌرده أحد مـ ولـًحـم ٌتنــٌث إذا لـبح، يـاضـر القـتروك لضمًـر مــأم
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 .      الخصوم كان نظره للدعوى وقضاإه صحٌحا

الثابت من مطالعتنا ألوراق كان ووهدٌا بما تقدم ولما كان ذلك 

 أن إعتصام رابعة العدوٌة بدأ من تارٌخ  الماثلة القضٌة

وفقا للثابت بؤمر اإلحالة 14/8/2013وحتى 21/6/2013

إعتصام )  وأن هذا اإلعتصامالمقدم من قبل النٌابة العامة  

بمحافظات مصر الجرابم العدٌد من إنبثق منه  (رابعة العدوٌة 

فى هذا المختلفة وفقا لما إنتهت إلٌه أحكام القضاء المصرى 

 المنظورة القضاٌا تلك ؼالبٌة وأن، بؤحكام نهابٌة وباتة الشؤن 

 النقض محكمة فٌها بما الشؤن هذا فى الجنابٌة المحاكم أمام

 وفقا وذلك العدوٌة رابعة إعتصام من الصلة ومنبتة منبثقة

 . لؤلمور الواسع للمفهوم

 ةـدويـالع رابعة إعتصام إلى تشٌرو تنوه عندما المحكمةو

 كل لموضوع وفقا عامة بصفة إلٌه تشٌر فإنها أحكامهافـً

 قضٌة كل فى األحداث واقع تقتضٌه ما وحسب حدة على قضٌة

 . فٌها متهم كل ووضع حده على

 الدولة قبل من إتخاذها تم التى اإلجراءات تناولت قد المحكمة أن حٌثو

 الصادر  السابق العام النابب بركات هشام / المستشار قرار على بناءا

 لقتل الربٌسى السبب كان هأساس على والذى31/7/2013 بتارٌخ
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 سالؾ القرار ذلك مصدر  السابق العام النابب  بركات هشام /المستشار

 رقم فى القضٌىةوفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بحكمها سالؾ الذكر الذكر

 جناٌات قسم النزهة والمقٌدة برقم 2016لسنة 7122/291

كلى شرق القاهرة  دون أن تسترسل المحكمة بسرد 2016لسنة 1300

 بركــات هشـــــام /المستشاراألحداث مرة أخرى جزاءا لما أقدم علٌه 

ذكر على حد ـالالقرار سالؾ داره ــمن إص السابق امـــالع بــالنائ

. والمحكمة تحٌل إلٌه منعا للتكرار زعمهم  

 8180م ـق مـحـل الـدفــع والـمـقٌـدة بـررىــة األخـيـضـا أن القــمـك

جناٌات قسم حلوان والمقٌدة برقم 2014لسنة

 كانت بتارٌخ  القاهرةكلى جنوب2014لسنة888

 وأن أحداث هذه وهى محاولة إقتحام قسم حلوان14/8/2013

القضٌة تم الترتٌب و اإلستعداد لها عند إتخاذ إجراءات إنهاء 

 للبدأ  وربٌسى كسبب مباشراإلعتصام بمٌدان رابعة العدوٌة و

وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة  إعتصام رابعة العدوٌة ءفى إنها

بحكمها سالؾ الذكر دون أن تسترسل المحكمة بسرد األحداث 

   . مرة أخرى والمحكمة تحٌل إلٌه منعا للتكرار 

فى األحكام من ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أصدرت العدٌد 

  وأن، الذكرىسالؾهذا الشؤن ومنها ما أثاره الدفاع فى الحكمٌن 
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منبته الصلة بالمفهوم الواسع عن و لوقابع منبثقة تلك األحكام 

فى كل  إلثبات القصد الجنابى  وذلك إعتصام رابعة العدوٌة 

قتل المستشار النابب العام مصدر قضٌة  )قضٌة على حده  

القرارالخاص بإعتصام رابعة العدوٌة وكذا ما أثٌر بشؤن ماورد 

 وأن المحكمة أذ أثارت بعض ،(بحكم إقتحام قسم حلوان

  السابق  النابب العام/المستشاراإلجراءات المتعلقة بتنفٌذ قرار

/ المستشار سبب مقتل  (القصد الجنابى) وإلستبٌان  إلٌضاح

 وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بؤسبابها فى  السابق النابب العام

الحكم سالؾ الذكر حٌث أن أحد أسباب ذلك الضؽٌنة والكراهٌة 

 بإعتباره على حد زعمهم هو  السابق لنابب العاما/ للمستشار

مصدر قرار إنهاء اإلعتصام ومن ثم كان ٌجب على المحكمة أن 

تتناول موضوع اإلعتصام بصفة عامة وفقا للمفهوم الواسع 

 اإلجراءات فى بالدلوؾ إال والٌكون ذلك تستوضح وأن لؤلمور

 رابعة إعتصام إنهاء بشؤن أنذاك الدولة قبل من أتخذت التى

 بصفة  السابق العام النابب /المستشار قرار ضوء على العدوٌة

 القضٌة تلك فى الشؤن هذا فى الجنابى القصد إلثبات عامة

 بقضٌة الصادر الحكم على أٌضا ذلك وٌسرى  الذكر سالفة

 فى بؤسبابها المحكمة إلٌه إنتهت لما وفقا  حلوان قسم إقتحام

 . الذكر سالفة القضاٌا
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 من تتطرق لم المحكمة أن  أٌضا الثابت وكان ذلك كان ولما

 إعتصام موضوع إلى البٌان سالفة أحكامها فى بعٌد أو قرٌب

 أو فٌها المتهمٌن إلى أو ( الماثلة القضٌة ) العدوٌة رابعة

 داخل إرتكابها تم التى الجرابم إلى أو ومراكزهم أدوارهم تحدٌد

 رأى بثمة أٌضا تتعرض ولم ومحٌطها العدوٌة رابعة إعتصام

 فضبل الماثلة القضٌة فى واألسانٌد والبراهٌن الحجج ذات فى

 فى المتهمٌن عن الدفع محل القضاٌا فى المتهمٌن إختبلؾ عن

 إلٌهم المسندة والجرابم موضوعها إختبلؾ وكذا الماثلة القضٌة

ن إصدار المحكمة لتلك األحكام سالفة البٌان ال ٌحول دونه إؾ .

و الفصل فً القضٌة الماثلة  لتوافر الشروط التى ٌتطلبها 

القانون فى هذا الشؤن بإعتباراًال أن البحث فً هذا األمر المتعلق 

 بالنظام العام لٌس من شؤنه الخوض فً موضوع النزاع الجدٌد

و اإلدالء بكلمته حسماًال له مما تنتفى معه  (القضٌة الماثلة  )

خشٌة تشبسه برأٌه السابق الذى قد ٌشل تقدٌره و ٌتؤثر به 

 األحكام تلك  باصدار القٌام على دورالمحكمة واقتصر قضاإه

 تبدى ولم الماثلة القضٌة بموضوع تتصل لم وأنها الذكر سالفة

لم ٌتخذ اإلجراءات التى نصت علٌها الدفاع سٌما وأن  فٌها رأٌا

 . من قانون المرافعات فى شؤن رد القضاة 153المادة 
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وكان تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبٌق 

 (قانون المرافعات)  من القانون المذكور150لنص المادة 

مرده إلى ما ٌعتمل فى ضمٌره وما ٌستشعره وجدانه دون 

. رقٌب علٌه فى ذلك 

 تروكــر مـــاًال أمـوازيـواء كان وجوبٌاًال أو جــي ســحً القاضــتنوأن 

ومن ثم فبل جناح على المحكمة فى تشكٌلها لضمٌر القاضً 

الحالى إذا مضت فى نظر الدعوى بعد ، إذ لم ٌقم فى حقها 

إجراءات الدفاع سبب من أسباب عدم الصبلحٌة ولو لم ٌتخذ 

ة أحد أعضابها او ٌستشعر أحدهم حرجاًال فى هالرد فى مواج

 ٌتخذوا لم معهم الحاضرٌن المحامٌن أو المتهمٌن وأن نظرها

 قانون من248 المادة علٌه نصت لما وفقا اإلجراءات

 الرد حاالت توافرت ما إذا القضاه رد وهو الجنابٌة اإلجراءات

 بمحاضر للثابت وفقا ومرافعاتهم بمذكراتهم زعموه لما وفقا

 القانونٌة القواعد إتبعت المحكمة تكون ثم ومن الجلسات

 الدعوى فى للفصل صالحة أنها وترى الشؤن هذا فى المقررة

 تعتبره الشؤن هذا فى الدفاع أثاره ما ٌكون ثم ومن ، الماثلة

 الهدؾ للمحكمة األصٌل اإلختصاص فى صارخ تدخل المحكمة

 دون القضٌة فى الفصل ولتعطٌل التقاضى أجل إطالة منه
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 صحٌح ؼٌر سند على إقٌم قد الدفع هذا ٌكون ثم ومن ، مقتضى

 .برفضه المحكمة وتقضى والقانون الواقع من

 حٌث أنه عن الدفع ببطبلن إجراءات المحاكمة ـ:ثالثا 

لوضع المتهمٌن فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة 

 من قانون اإلجراءات 270محاكمتهم عمبل بنص المادة 

 .  الجنابٌة

 ونـانـن قــ م270ادةـص المـرر بنـقـن المـــه مـه بؤنـردود علًـمـؾ

ٌحضر المتهم الجلسة بؽٌر قٌود وال " اإلجراءات الجنابٌة 

وال ٌجوز إبعاده . أؼبلل، إنما تجرى علٌه المبلحظة البلزمة  

عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشوٌش 

، وفى هذه الحالة تستمر اإلجراءات إلى أن ٌمكن ٌستدعى ذلك 

السٌر فٌها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ماتم فى 

"  ؼٌبته من اإلجراءات 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة 273/2وأن مفاد نص المادة 

على وجوب أن تمنع المحكمة عن الشاهد كل كبلم بالتصرٌح 

أوالتلمٌح وكل إشارة مما ٌنبنى علٌه إضطراب أفكاره أو 

 . تخوٌفه
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مما مفاده أن المحكمة ٌجب علٌها أن تمكن الشاهد من إبداء 

أقواله دون تؤثٌر خارجى وقد ٌكون من وسابلها لتحقٌق ذلك 

إبعاد المتهم عن الجلسة إذا حاول التؤثٌر على الشاهد وهذه 

الضرورة ٌجب أن تقدر بقدرها أى أنه ٌجب السماح لمحامى 

                                                . المتهم بالحضور رؼم إبعاد موكله 

من الدستور المصرى فى الفقرة  54وأن مفاد نص المادة 

ٌجب أن ٌمكن كل من تقٌد حرٌته من اإلتصال بذوٌه  "الثانٌة  

 . "و بمحامٌه فورا 

أنه رؼم التداخل بٌن حقوق " قضاءا و فقها  ومن المقرر

الخصوم ومباشرة اإلجراءات فى حضور الخصوم فإن 

إعتبارات المصلحة العامة تبرر الخروج على أحدهما دون 

األخر أو على اإلثنٌن معا كما فى حالة تعذر مباشرة المحاكمة 

فى حضور المتهم إذا وقع منه تشوٌش أو إضراب ٌعوق سٌر 

فى ؼٌبته إلى  المحاكمة إذ أنه فى هذه الحالة تستمر اإلجراءات

من 270/2أن ٌمكن السٌر فٌها بحضوره وفقا لنص المادة 

  " .قانون اإلجراءات الجنابٌة 

ال جدال فى أن إعمال مبدأ شفوٌة المرافعة وما ٌسهم به وأنه 

فى طرح عناصر الدعوى تحت نظر الخصوم بالجلسة ٌتطلب 
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تمكٌن الخصوم من مناقشة سابر األدلة المطروحة أمام 

المحكمة والمقدمة من الخصوم تطبٌقاًال لما ٌعرؾ بمبدأ 

المواجهة بٌن الخصوم وما ٌإدى إلٌه من ضرورة التوازن 

بٌن حقوق الخصوم الذى ٌتطلب حضور أطراؾ الخصومة 

ا بما ٌقدمه كل خصم  سابر إجراءات المحاكمة وإحاطتهم علمًال

أو ٌبدٌه، حتى ٌتمكن كل طرؾ من الوقوؾ على األدلة 

ماده )، وقد أكد اإلعبلن العالمى لحقوق اإلنسان  ومناقشتها

 1966والعهد الدولى للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لسنة  (10

زن بٌن حقوق اهذا الحق، فالمقصود هو التو (14/1المادة )

الخصوم، والذى ٌتجسد فى الدعوى الجنابٌة فى التوازن بٌن 

   .حقوق الدفاع وحقوق االتهام

ا أن حق المتهم فى الدفاع ٌقتضى أن ٌكون  ومن المقرر أٌضًال

لكل متهم فى جناٌة من ٌدافع عنه، وهذا الضمان لٌس مجرد 

مظهر شكلى بل البد أن تتوافر فٌه مقومات الفاعلٌة وهو ما ال 

ٌتٌسر إال إذا كان المحامى قادراًال على الدفاع عن المتهم، فبل 

ه مجرد مظهر شكلى خالى من  ٌجوز تشوٌه هذا الضمان وعدُّ

المضمون، ومإدى ذلك أن ٌتمكن محامى المتهم من متابعة 

تصال بٌن المحامى إلإجراءات المحاكمة بالجلسة وأن ٌكون ا

والمتهم بؽٌر عوابق مادٌة تحول دون هذا االتصال، ومن أجل 
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 فنص فى الفقرة الثانٌة 2014ذلك جاء الدستور المعدل لسنة 

ٌجب أن ٌمكن كل من تقٌد "  منه على أنه 54من المادة 

وهو ما ٌقتضى تمكٌن " حرٌته من االتصال بمحامٌه فوراًال 

المحامى من االتصال بالمتهم دون حابل أو عابق مادى، وال 

ٌقصد بالحابل المادى مجرد المنع من المقابلة بل ٌنصرؾ 

كذلك إلى كل حابل ٌمنع ضمان سرٌة المعلومات التى ٌفضى 

بها المتهم إلى محامٌه أو ٌحول دون تبادل المعلومات 

 . والمستندات بٌنهما

أنه رؼم التداخل بٌن مبدأ التوازن بٌن حقوق الخصوم إال  

ومبدأ مباشرة اإلجراءات فى حضور الخصوم فإن اعتبارات 

المصلحة العامة قد تبرر الخروج على أحدهما دون اآلخر أو 

على اإلثنٌن معاًال كما فى حالة تعذر مباشرة المحاكمة فى 

حضور المتهم إذا وقع منه تشوٌش أو اضطراب ٌعوق سٌر 

المحاكمة إذ أنه فى هذه الحالة تستمر اإلجراءات فى ؼٌبته 

ٌُمكن السٌر فٌها بحضورة   إجراءات 270/2ماده )إلى أن 

.  (جنابٌه

ولما كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن المتهمٌن قد دأبوا على 

التشوٌش أثناء نظر المحاكمة فإن وجود القفص الزجاجى كان 

 سٌما وأن عددهم ٌزٌد ضرورة تستلزمها محاكمة المتهمٌن
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 فضبل عن الحاجز الزجاجى لم عن ثبلثمابة متهم محبوسا 

 دون إتصال المتهمٌن بالمدافعٌن عنهم فكلما طلب الدفاع ولٌح

مقابلة المتهمٌن بمحبسهم تبادر المحكمة بالتصرٌح لهم 

بالمقابلة وفقا للثابت بمحاضر الجلسات  ، كما أن وجود هذا 

 دون متابعة المتهمٌن إلجراءات ولاللوح الزجاجى لم ٌح

المحاكمة  ذلك أن اللوح الزجاجى ٌمكن المتهمٌن من مشاهدة 

من بخارجه فضبل عن وجود أجهزة إستماع داخل القفص 

 مالزجاجى تمكن المتهمٌن من سماع ماٌدور بالقاعة وتمكنه

 فضبل عن ذلك من  اإلدالء بما ٌرؼب من أقوال أو مبلحظات

قٌام المحكمة بؤجراء تجربة للقفص للوقوؾ علً وضوح 

أن المحكمة كانت تستمع إلٌهم سٌما و الصوت داخل القفص

عند مطالبتهم وتمكنهم من إبداء طلباتهم وفقا للثابت بمحاضر 

وهو ما ٌقطع بؤن اللوح الزجاجى لم ٌخل بحق الجلسات 

المتهمٌن فى اإلتصال بالمدافعٌن عنهم والتواصل معهم ، فضبل 

عن تمكٌن المحكمة للمتهمٌن بالتواصل مع محامٌهم وذوٌهم 

بناءا على طلبهم أثناء إنعقاد جلسات المحاكمة وفقا للثابت 

 بمحاضر الجلسات ومن ثم ٌكون الدفع أقٌم على ؼٌر سند

 . من الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضه صحٌح
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حٌث أنه عن الدفع ببطبلن إجراءات المحاكمة ـ :رابعا 

إنعقادها داخل مإسسة شرطٌة لعدم عبلنٌة الجلسات و

خصم للمتهمٌن وأن الدفاع  (معهد أمناء الشرطة)

عدم و والحاضرٌن بالجلسات ٌخضعون إلجراءات تفتٌش 

. توافر ضمانات المحاكمة العادلة 

 من قانون 268بؤنه من المقرر وفقاًال للمادة علٌه فمردود 

ٌجب أن تكون الجلسة علنٌة ، وٌجوز " اإلجراءات الجنابٌة 

للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على األداب ، 

أن تؤمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرٌة، أو 

" . تمنع فبات معٌنة من الحضور فٌها 

تتحقق علنٌة الجلسة بالوسٌلتٌن ومن المقرر قضاءا وفقها أن 

 :-اآلتٌتٌن

السماح لكل شخص دون تمٌٌز بؤن ٌشهد المحاكمة، وهى - 

تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص 

. بالفعل أم ال 

السماح بنشر ما ٌجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة - 

. طرق النشر 
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أن المحكمة لم تمنع أى شخص من ولما كان ذلك وكان الثابت 

حضور أى جلسة من جلسات المحاكمة، ولم تحدد أشخاصاًال 

بعٌنهم لتصرح لهم بارتٌادها بل كان حضورها مباحاًال لكل 

شخص دون تمٌٌز، فضبلًال عن أن تلك الجلسات كانت مؽطاة 

إعبلمٌاًال وتم نقل كل ما ٌدور بداخلها من إجراءات بكافة طرق 

 المختلفة وفقا للثابت بمحاضر الجلسات كما مكنت النشر

المحكمة اهالً المتهمٌن واوالدهم وذوٌهم من حضور 

الجلسات العلنٌة وزٌارة المتهمٌن كل جلسة وسمحت لهم 

بزٌارات استثنابٌة  وسمحت بحضور منظمات حقوق االنسان 

المحلٌة واالجنبٌة لمتابة الجلسات  ومن ثم ٌكون ما أثاره 

الدفاع فى هذا الشق من الدفع على ؼٌر سند صحٌح من 

 . الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه

 سواء كان الدفاع وعن القول بؤن ارتٌاد مكان انعقاد المحكمة

 ٌخضع الحاضر مع المتهمٌن أو الحاضرٌن بالجلسات 

 بؤن الؽاٌة من التفتٌش  علٌه أٌضا إلجراءات تفتٌش فمردود

هى الحرص على سبلمة الحاضرٌن لجلسات المحاكمة فى ظل 

، وكان من الممكن أن  الظروؾ األمنٌة التى تمر بها الببلد

ٌجرى هذا التفتٌش حتً لو ُعقدت الجلسات بقاعات المحاكم 

فهو بمثابة تفتٌش إدارى معترؾ به قانوناًال وال ٌنال من صحة 
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وسبلمة وعلنٌة انعقاد المحاكمة طالما أنه مسموح لكل شخص 

دون تمٌٌز بؤن ٌحضر المحاكمة، ولم ٌثبت للمحكمة أنه تم منع 

أى شخص ٌرؼب فى حضور المحاكمة، ولم ٌتقدم الدفاع 

 والٌقدح فى ذلك ،  فى هذا الصدد كتابٌة للمحكمة بؤى شكوى

أن مكان إنعقاد جلسات المحاكمة فى معهد أمناء الشرطة وذلك 

لتوافر كافة الضمانات المقررة قانونا للمتهمٌن أثناء محاكمتهم 

كما  وذلك تحت مراقبة وإشراؾ هٌبة المحكمة مصدرة الحكم 

ان مكان المحاكمة وقاعتة متسع لٌستوعب عدد المتهمٌن 

 ومن ثم فإن هذا الدفعوالذي ؼٌر متوافر فً قاعات المحاكم 

ومن القانون الواقع ومن صحٌح جاء على ؼٌر سند فى مجمله 

 .ثم تقضى المحكمة برفضه 

                  إجراءاتٌث أنه عن الدفع ببطبلن ــ ح:خامسـا 

 من قانون 143بالمخالفة لنص المادة المحاكمة 

اإلجراءات الجنابٌة لتجاوز مدة الحبس االحتٌاطى حدها 

 لقٌام ذات المحكمة بعمل من أعمال التحقٌق و األقصى

 وهو نظر تجدٌد حبس المتهمٌن وكذلك نظر إستبناؾ

من 146تجدٌد حبسهم عدة مرات  بالمخالفة لنص المادة 
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من قانون اإلجراءات 247قانون المرافعات والمادة 

   .الجنابٌة

راءات ج من قانون اإل331بما هو مقرر بالمادة  علٌه فمردود

ى عدم مراعاة لع ٌترتب البطبلن"أن على ة والتى تنصيالجنائ

 . "أحكام القانون المتعلقة بؤى إجراء جوهرى

ل أو ـؾ كــى لتخلــرائــزاء إجـو جــو هـذا النحـــى هـــطبلن علـفالب

بعض شروط صحة أى إجراء جوهرى فٌهدر آثاره القانونٌة، 

ولم ٌحدد المشرع المقصود بإالجراء الجوهرى وإنما ترك هذا 

التحدٌد الجتهاد الفقه والقضاء استنباطه مهتدٌاًال فى ذلك 

بالحكمة التى تقؾ وراء كل قاعدة تقرر إجراءًال معٌناًال، وعلى 

ضوء هذه الحكمة ٌمكن استخبلص ما إذا كان اإلجراء جوهرٌاًال 

.  من عدمه

بالجوهرٌة  ولقد نص المشرع على بعض اإلجراءات ونعتها

 :-بنص القانون وهى 

التوقٌع على الحكم بمعرفة القاضى الذى أصدره فى  -ٔ

 312المادة )  تحرٌر أسباب الحكم،خبلل ثبلثٌن ٌوماًال 

  .(جنابٌهالجراءات من قانون اإل
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اإلجراءات المتعلقة بتشكٌل المحكمة أو -2

جراءات من قانون اإل 332المادة )اختصاصهاالنوعى

  0(جنابٌهال

والتحقٌق  القواعد الخاصة بإجراءات جمع االستدالالتـ 3

من قانون  333المادة )  أو بالتحقٌق بالجلسة االبتدابى

 .              (جنابٌهالجراءات اإل

من قانون اإلجراءات 1 /151 كما أنه من المقرر بنص المادة

إذا أحٌل المتهم إلى المحكمة ٌكون اإلفراج عنه إن " الجنابٌة 

كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا من إختصاص الجهة 

" .       المحال إلٌها 

"  من قانون اإلجراءات الجنابٌة 380 كما نصت المادة 

لمحكمة الجناٌات فى جمٌع األحوال أن تؤمر بالقبض على 

المتهم وإحضاره ، ولها أن تؤمر بحبسه إحتٌاطٌا ، وأن تفرج 

ِٚٓ  " بكفالة أو بؽٌر كفالة عن المتهم المحبوس إحتٌاطٌا 

 اإلجراءات قانون من 380 للمادة طبقاًال  أنه قضاءااٌّمشس 

 بحبس تؤمر أن األحوال جمٌع فً الجناٌات لمحكمة أن الجنابٌة

 إجراءات سبلمة من ٌنال ال فإنه ثم ومن احتٌاطٌاًال، المتهم

 أي فً المتهم بحبس حقها المحكمة تستعمل أن المحاكمة

   . الدعوى مراحل من مرحلة
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لما كان ذلك وكان من المقرر قضاء أن الشارع حاول تنظٌم 

من  331أحوال البطبلن فٌما أورده من قواعد عامه فى المادة 

جنابٌة وما بعدها، إال أن هذه النصوص الجراءات قانون اإل

وما كان – تدل عبارتها الصرٌحة على أن الشارع لم ٌحصر 

اإلدارٌة والمالٌة  وفى مقدوره أن ٌحصر والقوانٌن الجنابٌة

المسابل المتعلقة – أبداًال متؽٌره وؼٌرها من القوانٌن األخرى 

  332 بالنظام العام، فذكر البعض من هذه المسابل فى المادة 

وترك للقاضى استنباط ؼٌرها من قانون اإلجراءات الجنابٌة 

. وتمٌٌز ما ٌعتبر منها من النظام العام وما هو دون ذلك 

لما كان ما تقدم وكان الدفاع ٌنعى على إجراءات المحاكمة 

 لقٌام بالبطبلن لتجاوز مدة حبس المتهمٌن حدها األقصى، و

ذات المحكمة بعمل من أعمال التحقٌق وهو نظر تجدٌد حبس 

تجدٌد حبسهم عدة مرات   المتهمٌن وكذلك نظر إستبناؾ

من قانون المرافعات والمادة 146بالمخالفة لنص المادة 

وكان ذلك النعى فى ؼٌر من قانون اإلجراءات الجنابٌة 247

محله إذ أن الحبس االحتٌاطى لم ٌنص المشرع على اعتبار 

تجاوز حده األقصى مبطبلًال للمحاكمة، وإن شاء ذلك لنص علٌه 

صراحة كما فى األحوال آنفه البٌان التى نص القانون فٌها 

 وذلك وفقا لنص على بطبلن مخالفة اإلجراء المنصوص علٌه
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من قانون اإلجراءات الجنابٌة سالفة الذكر والذى 151المادة 

سلطة اإلفراج أو  (المحكمة  )أعطى للجهة المحال إلٌها المتهم

الحبس دون تحدٌد مداه أى أعطى السلطة التقدٌرٌة للجهة 

، كما أن الحبس لتقدٌر ذلك   (المحكمة  )المحال إلٌها 

فى مجال - بفرض تجاوز حده األقصى – االحتٌاطى 

المحاكمات الجنابٌة لٌس إجراءًال جوهرٌاًال مإثراًال على سٌر 

المحاكمة وحقوق الدفاع والمتهم التى نص علٌها القانون 

وحق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة تطرح فٌها على بساط 

 كؤدلة  العامة البحث كافة ما حوته الدعوى وتقدمت به النٌابة

قِبل المتهم لدحضها والنٌل منها وبقرٌنة أساسٌة ال تفارقه، 

وهى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، كما ال ٌإدى الحبس 

االحتٌاطى بؤى حال إلى إدانة المتهم أو تبربته وال ٌإثر فى 

عقٌدة المحكمة أو فى أدلة الدعوى ومبلبساتها، وإنما هو 

إجراء احترازى قصد منه تقٌٌد حرٌة المتهم فى جنحة معاقب 

علٌها بالحبس لمدة تزٌد على ثبلثه أشهر أو فى جناٌة فترة 

دون – من الزمن موقوته وحدد زمن معٌن كحد أقصى لها 

لحث الخصوم فى – ترتٌب بطبلن المحاكمة على تجاوزه

الدعوى على سرعة إبداء ما ٌعن لهم فٌها من أوجه دفاع 

ودفوع وطلبات للفصل فٌها ولٌس إلطالة أمدها وصوالًال للحد 
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 ، األقصى فٌه وإخبلء سبٌل المتهم كهدؾ أساسى وؼاٌة له

نظر تجدٌد وٌسرى ذلك أٌضا بشؤن ما أثاره الدفاع بشؤن 

 تجدٌد حبسهم عدة مرات   حبس المتهمٌن وكذلك نظر إستبناؾ

حٌث أنه ال ٌوجد نص قانونى ٌمنع المحكمة من نظر قضٌة 

موضوعٌا إذا كانت قد قامت ذات المحكمة  بنظر تجدٌد الحبس 

اإلحتٌاطى فٌها  فضبل عن عدم  تضمٌن ذلك بنص المادة 

من قانون 146من قانون اإلجراءات الجنابٌة  والمادة 247

فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن فى ومن ثم  المرافعات ،

مجمله على ؼٌر سند صحٌح من الواقع و القانون ومن ثم 

.                                            تقضى المحكمة برفضه  

ـ  حٌث أنه عن الدفع بوقؾ السٌر فى الدعوى :سادسا  

محل المحاكمة لحٌن الفصل فى القضٌة رقم 

إدارى أول مدٌنة نصر ، والقضٌة 2015لسنة23343

إدارى أول مدٌنة نصر  لوجود 2015لسنة42949رقم 

إرتباط بٌنهما ، وطلب إستعمال المحكمة  حقها فى  

من قانون اإلجراءات 11التصدى عمبل بنص المادة 

  .الجنابٌة  
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 الجنابٌة اإلجراءات قانون من221 المادة بؤن علٌه فمردود

 جمٌع فى بالفصل الجنابٌة المحكمة تختص " على نصت

 الجنابٌة الدعوى فى الحكم علٌها ٌتوقؾ التى المسابل

 . " ذلك خبلؾ على القانون ٌنص لم ما ، أمامها المرفوعة

 إذا " على الجنابٌة اإلجراءات قانون من222 المادة نصت كما

 فى الفصل نتٌجة على ٌتوقؾ الجنابٌة الدعوى فى الحكم كان

 فى الفصل ٌتم حتى األولى وقؾ وجب ، أخرى جنابٌة دعوى

  .  " الثانٌة

 الدعوى بوقؾ الدفع جدٌة تقدٌر أن المقررقضاءا ومن

 جنابٌة دعوى فً الفصل على فٌها الحكم لتوقؾ الجنابٌة

 . موضوعٌة مسؤلة أخرى

 جراءاتاإل قانون من 222 المادة  أن أٌضا المقرر ومن

 فٌها الحكم كان إذا الجنابٌة الدعوى وقؾ أوجبت وإن جنابٌةال

 لم أنه إال أخرى، جنابٌة دعوى فً الفصل نتٌجة على ٌتوقؾ

 كان إذا وما باإلٌقاؾ الدفع جدٌة تقدٌر فً المحكمة حق ٌقٌد

 به قصد الظاهر ٌإٌده ال دفع أنه أو الدعوى وقؾ ٌستوجب

 . فٌها الفصل وتؤخٌر الدعوى فً السٌر عرقلة

 جراءاتاإل قانون من 222 للمادة وفقاًال  فقها المقرر منو

 ٌتوقؾ فٌها الحكم كان إذا الدعوى توقؾ المحكمة أن جنابٌةال
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 على ـ ٌقضً مما أخرى جنابٌة دعوى فً الفصل نتٌجة على

 الدعوى تكون أن ـ للقانون اإلٌضاحٌة بالمذكرة جاء ما

 لم الدعوى كانت إذا أما ، القضاء أمام فعبل مرفوعة األخرى

 . الدعوى لوقؾ محل فبل بعد ترفع ولم تحقق

 اإلجراءات قانون من 222 المادة نأ أٌضا المقرر ومن

 فٌها الحكم كان إذا الجنابٌة الدعوى وقؾ أوجبت وان الجنابٌة

 لم أنها إال أخرى جنابٌة دعوى فً الفصل نتٌجة على ٌتوقؾ

 كان إذا وما باإلٌقاؾ الدفع جدٌة تقدٌر فً المحكمة حق تقٌد

     .فٌها الفصل وتعوٌق الدعوى وقؾ ٌستوجب

هو عدم الجنابٌة إن من المبادئ األساسٌة فً اإلجراءات 

ذلك أن وقؾ الدعوى من الجنابٌة  جواز وقؾ سٌر الدعوى 

 . ، وبالتالً اإلضرار بسٌر العدالة شؤنه تؤخٌر حسمها

ن وقؾ الدعوى وهو استثناءًال من هذا المبدأ ٌستلزم إوبهذا ؾ

ـ :تخاذهإلشروط محددة 

متوقفا على الفصل الجنابٌة  أن ٌكون الفصل فً الدعوى :أوالًال 

 .الدعوى األخرى فً 

.  الدعوى األخرى  أن ٌكون النزاع جدٌاًال حول:ثانٌاًال 

  .بالدعوى األخرى  أن ٌدفع صاحب المصلحة صراحة :ثالثاًال 
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أمام  (متداولة)الدعوى األخرى محل الدفع   أن تكون :رابعاًال 

 . محكمة الموضوع

وهو الجنابٌة ٌضٌؾ بعض الفقهاء شرطاًال آخر لوقؾ الدعوى و

المراد وقفها قابمةًال أمام قضاء  الجنابٌة أن تكون الدعوى

تجاوزت الجنابٌة الحكم، أو بعبارة أخرى، إن تكون الدعوى 

مرحلة التحقٌق االبتدابً وبالتالً تكون منظورة أمام محكمة 

الجنابٌة إذ ٌرون بؤنه ال ٌجوز وقؾ الدعوى  .  الموضوع

وهً فً مرحلة التحقٌق االبتدابً، وذلك للحٌلولة دون تعطٌل 

إجراءات نظر الدعوى وحسمها حٌث أن هذا الشرط ٌستفاد 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة  (222)من نص المادة 

إذا كان الحكم فً الدعوى )المصري والتً تنص على أنه 

الجنابٌة ٌتوقؾ على نتٌجة الفصل فً دعوى جنابٌة أخرى، 

، إذ أن هذا (وجب وقؾ األولى حتى ٌتم الفصل فً الثانٌة

على نتٌجة  (الحكم فً الدعوى)النص قد تطلب أن ٌتوقؾ 

الفصل فً الدعوى الجنابٌة األخرى، بما مفاده أن الدعوى 

. م تكون منظورة أمام قضاء الحك

وكان الثابت من األوراق أن وهدٌا بما تقدم ولما كان ذلك 

، إدارى أول مدٌنة نصر 2015لسنة23343القضٌة رقم 

فى إدارى أول مدٌنة نصر  2015لسنة42949والقضٌة رقم 
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ٌق اإلبتدابى بالنٌابة العامة ولم ٌتم التصرؾ قمرحلة التح

النٌابة العامة قبل  من تٌن المرفقتٌن ا وفقا للثابت بالشهادمفٌه

وذلك أثناء تداول الدعوى  19/2/2018والمإرختٌن بتارٌخ 

.  بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 

 طبقا لنص المادة  قانونا ومن ثم لم تتوافر الشروط المقررة

 حٌث أن تلك القضاٌا من قانون اإلجراءات الجنابٌة222

مازالت قٌد تحقٌقات النٌابة العامة ولٌست أمام قضاء الحكم ، 

ومن ثم ٌكون ما إثاره الدفاع فى هذا الشؤن أقٌم على سند ؼٌر 

. صحٌح من القانون وتقضى المحكمة برفضه 

وعن ما أثاره الدفاع بشؤن تصدى المحكمة للقضٌتٌن  محل 

من 11الدفع سالفى البٌان فمردود علٌه أٌضا بنص المادة 

إذا رأت محكمة الجناٌات فى " قانون اإلجراءات الجنابٌة 

دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمٌن ؼٌر من أقٌمت 

الدعوى علٌهم ، أو وقابع أخرى ؼٌر المسندة إلٌهم أو أن 

هناك جناٌة أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة علٌها فلها 

أن تقٌم الدعوى على هإالء األشخاص أو بالنسبة لهذه 

الوقابع ، وتحٌلها إلى النٌابة العامة لتحقٌقها والتصرؾ فٌها 

طبقا للباب الرابع من الكتاب األول من هذا القانون 

.  إلخ .............
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ولما كان من المقرر قضاءا وفقها أن حق التصدى المنصوص 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة متروكا 11علٌه فى المادة 

تستعمله متى رأت ذلك   (محكمة الجناٌات)لمحكمة الموضوع

  0دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشؤن

ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تعول على ذلك أثناء نظر 

جلسات المحاكمة وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

لعدم توافر الحاالت المقررة فى هذا الشؤن طبقا لنص المادة 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة سٌما وأن القانون أعطى 11

السلطة التقدٌرٌة لمحكمة الموضوع حسبما ٌترابى لها من 

واقع الحال أثناء نظر الدعوى ومن ثم طرحته المحكمة  جانبا 

ٌكون أثناء نظرها الدعوى الماثلة بجلسات المحاكمة  ، وبذلك 

ما هو إال لتعطٌل الفصل فى القضٌة مجمله ما أثاره الدفاع فى 

قد   فى مجملهالماثلة وإلطالة أجل التقاضى ومن ثم ٌكون الدفع

وتقضى المحكمة القانون أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من 

 . برفضه

 حٌث أنه عن الدفع بعدم دستورٌة نصوص ـ:سابعا 

، 2 ،1/مكررأ  86 ، 2 ،1/ مكرر86 ، 86المواد 

هـ من قانون العقوبات 102، 89،96/1،ب  / مكرر88
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من قانون فقرة أخٌرة  / 381 ، 277 تٌنالمادو، 

لسنة 11اإلجراءات الجنابٌة المعدل بالقانون  رقم 

 ، 98 ،96 ، 95 المواد وص لمخالفتهم لنص2017

لدستور وطلب وقؾ السٌر فى الدعوى بحالتها  امن  240

 .وإحالتها للمحكمة الدستورٌة 

ن دستور مصر الَصادر فً بؤفمردود علٌه بؤنه من المقرر 

الكرامة حق " من الدستور 51 الحالً  إذ َتُنص المادة 2014

لكل إنسان ، وال ٌجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة بإحترامها 

الحٌاة " من الدستورعلى أن 59كما نصت المادة ". وحماٌتها

اآلمنة َحق لُكل إنسان وَتلتزم الدولة بتوفٌر األمن والطمؤنٌنة 

 . " لمواطنٌها ولُكل ُمقٌم على أراضٌها 

" ه ـى أنـص علـي َتنُ ــور التـتـن الدســ م60ادة  ـمـالكـمـا نصــت 

لجسد اإلنسان ُحرمة واالعتداء علٌه أو تشوٌهه أو الَتمثٌل به 

ٌَُعاقب علٌها القانون  .  إلخ ........................جرٌمة 

 فً شؤن 1979 لسنة 48ومن المقرر أن القانون رقم 

" منه على أن 29فى المادة نص المحكمة الدستورٌة العلٌا قد 
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تتولى هذه المحكمة الرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن 

   0.............. (أ)ـ  :واللوابح على الوجه التالى

 إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى (ب)

المحاكم أو الهٌبات ذات اإلختصاص القضابى  بعدم دستورٌة 

فى  قانون أو البحة ورأت المحكمة أو الهٌبة أن الدفع نص 

جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع مٌعاد ال 

ٌجاوز ثبلثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة 

   0، فإذا لم ترفع فى المٌعاد أعتبر الدفع كؤن لم ٌكنالدستورٌة 

ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة 

المختصة بتقدٌر جدٌة الدفع بعدم الدستورٌة وأن األمر بوقؾ 

الدعوى المنظورة أمامها وتحدٌد مٌعاد لرفع الدعوى بعدم 

 .الدستورٌة جوازى لها ومتروك لمطلق تقدٌرها 

ومن ثم ٌكون للمحكمة التى تنظر موضوع الدعوى محل 

ـ :المنازعة أحد خٌارٌن 

  فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى :أولهما 

الذى ٌحكم المنازعة والذى دفع فٌه بعدم )دستورٌة القانون 

إذا ما تحقق لها جدٌة الدفع ، أى مخالفة الدستور  (الدستورٌة

.   ، فإنها تمتنع عن تطبٌقه دون أن تقضى بإلؽابه
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 إما أن توقؾ الفصل فى الدعوى ، وتحدد لمن أثار : وثانٌهما 

الدفع مٌعادا ال ٌجاوز ثبلثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام 

المحكمة الدستورٌة فإذا لم ترفع الدعوى فى المٌعاد أعتبر 

 . الدفع كؤن لم ٌكن

فإنه بادئ ذى بدء ٌتعٌن اإلشارة إلى أن القانون ٌحدد 

عن التجرٌم ودرجته ثم ٌترك للقضاء مهمة  العقوبات المعبرة

التطبٌق ، والمحكمة عندما تحكم باإلدانة وتنطق بالعقوبة ٌجب 

أن تراعى تفرٌدها ، وهذا التفرٌد أمر ضرورى لتحقٌق أهداؾ 

العقوبة وضمان فاعلٌتها ، فالحكم بالعقوبة ال ٌنعزل عن 

السٌاسة الجنابٌة الذى ٌباشر القاضى وظٌفته فى إطارها ، 

وقد رسم القانون إطارا لممارسة القاضى هذه السلطة فوضع 

حدا أدنى وحدا أقصى للعقوبة ، وحدد الظروؾ المشددة 

واألعذار القانونٌة المعفٌة والمخففة ، ورسم حدود الوظٌفة 

القضابٌة للمحكمة فى إختٌار العقوبات داخل هذا اإلطار ، 

والمحكمة عندما تمارس إختٌارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة 

تفرٌدٌه تتبلبم مع شخصٌة المجرم ألنها تحاكمه بسبب 

الجرٌمة وال تحاكم الجرٌمة نفسها ، فالتفرٌد الطبٌعى ٌباشره 

القاضى ال ٌنفصل عن المفاهٌم المعاصرة للسٌاسة الجنابٌة 
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وٌتصل بالتطبٌق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة 

مجردة، شؤنها فى ذلك شؤن القواعد القانونٌة جمٌعا ، وأن 

إنزالها بنصها على الواقعة اإلجرامٌة ٌنافى مبلبمتها لكل 

أحوالها ومتؽٌراتها ومبلبساتها ، ألن سلطة تفرٌد العقوبة هى 

التى تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء ٌعاٌش 

وٌعد تفرٌد العقوبة عنصرا  . الجرٌمة ومرتكبها وٌتصل بها

فى مشروعٌتها ، فمشروعٌة العقوبة من الناحٌة الدستورٌة 

تتجلى فى أن ٌباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى 

حدود القانون وأن حرمانه من ذلك بصورة مطلقه ٌنطوى على 

تدخل فى شبون العدالة وأنه ٌشترط لكى ٌكون الدفاع الذى 

ٌبدٌه المتهم أو الحاضر معه دفاعا جوهرٌا إستلزم القانون 

توافر عدد من الشروط ٌجب توافرها حتى ٌكون هناك إلتزام 

على المحكمة التى تم إبداء الدفع أمامها بالنظر فى الدفع 

والرد علٌه سواء بالقبول أو الرفض ، ومن هذه الشروط أن 

ٌكون للدفع أصل ثابت فى األوراق ، وأن ٌكون الدفع منتجا أى 

ظاهر التعلق بموضوع الدعوى وأن تعتمد عناصر الحكم على 

 . هذا الدفع

      دالــى إستبــضـقتـة ال تـمـريـوال الجـــى أن أحـــا إذا رأى القاضـإم
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العقوبة المقررة بعقوبة أخؾ وأن الظروؾ الشخصٌة للمحكوم 

علٌه أو الظروؾ التى البست الجرٌمة ال تبعث على اإلعتقاد 

بعدم العودة إلى مخالفة القانون ، وأنه لن ٌتجه إلى تخفٌؾ 

الدستورٌة العقوبة عندبذ الٌكون لتلك المواد المدفوع بها بعدم 

. وجود حقٌقى فى األوراق 

 للجرابم المنسوبة  المقررةاتهذا وقد فندت المحكمة العقوب

حسب الفعل المادى فى كل جرٌمة على حده والقصد للمتهمٌن 

هـ  102، 89، ، 86الجنابى فٌها وفقا للثابت بمضمون المواد

. من قانون العقوبات 

 وبةـنسـم المـمتى كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن الجرائ

للمتهمٌن والتى ثبت إرتكابهم لها وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة 

بإستخبلصها والظروؾ التى البست إرتكابهم للجرٌمة تجعل 

المحكمة ال تفكر فى النزول بالعقوبة المقررة لتلك الجرابم ، 

سٌما   ،وأنها فى الحدود الذى حددها القانون فى هذا الشؤن

مكرر 86وأن مواد اإلتهام بؤمر اإلحالة خلت من المواد 

من قانون العقوبات محل 96/1ب ،/مكرر88أ ،/مكرر86،

   0الدفع

 فـقــرة/ 381 ، 277وعـن ما أثـاره الـدفاع أٌضا بشـؤن المــادتٌن 



931 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

أخٌرة من قانون اإلجراءات الجنابٌة فمردود علٌه أٌضا بؤن 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة أعطت للمحكمة 277نص المادة 

السلطة التقدٌرٌة فى سماع الشهود من عدمه وفقا لما ٌترابى 

لها أثناء نظر الدعوى وهذا هو اإلجراء الصحٌح والذى أعطى 

للمحكمة سلطة تقدٌر سماع الشهود من عدمه وذلك حرصا 

على حسن سٌر العدالة وعدم تعسؾ الدفاع فى إستؽبلل  ذلك 

إلطالة أمد الدعوى ومن ثم له أثر سا على المجتمع وذلك 

لتعطٌل النطق باألحكام أٌا كانت بالبراءة أو بإإلدانة ومن ثم 

ترى المحكمة وذلك بإستعمال سلطتها التقدٌرٌة تطبٌق المادة 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة المعدل  على وقابع 277

الدعوى لسرعة الفصل فٌها دون أن ٌكون ذلك له تؤثٌر فى 

موقؾ المتهمٌن وذلك حسب ما ٌتبٌن للمحكمة من وقابع كل 

قضٌة على حدة وظروفها ، وهذا مافعلته المحكمة فى الدعوى 

. الماثلة 

فـقـرة أخـٌرة مــن قانـون اإلجـراءات / 381وأن مــا ورد بالمـادة 

وال ٌجوز الطعن فى أحكام محاكم الجناٌات " الجنابٌة ومفادها 

" . إال بطرٌق النقض أو إعادة النظر

والمحكمـة تنــوه وتشــٌر إلــــى أن المـادة سـالـفـة الــذكــر  تتـفـق 
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وصحٌح القانون ولم تتعارض تلك المادة بما ورد بنص المادة 

من الباب السادس بشؤن األحكام العامة واإلنتقالٌة من 240

تكفل الدولة توفٌر "  والتى نصت على 2014دستور 

اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المتعلقة بإستبناؾ األحكام الصادرة 

فى الجناٌات وذلك خبلل عشر سنوات من تارٌخ العمل 

" . بالدستور ، وٌنظم القانون ذلك 

ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وكان الثابت أن الفترة التى نص 

التقاضى على درجتٌن )علٌها الدستور الحالى  فى هذا الشؤن  

 وأعطى للمشرع 2024تنتهى فى عام  (فى قضاٌا الجناٌات 

المصرى سلطة تنظٌم  ذلك فى خبلل تلك المدة  وهى عشر 

سنوات من تارٌخ العمل بالدستور المصرى ومن ثم ٌكون 

فقرة أخٌرة من قانون اإلجراءات الجنابٌة / 381تطبٌق المادة 

ٌتفق وصحٌح القانون طالما لم تنتهى المدة المقررة فى هذا 

الشؤن وهى عشر سنوات من تارٌخ إصدار الدستور المصرى 

ولم ٌصدر المشرع المصرى قانونا ٌنظم ذلك وفقا لنص المادة 

. من الدستور المصرى 240

م ، فإن المحكمة ترى فً حدود ُسلطتها  ا َكان ما َتقدَّ لمَّ

 االَتقدٌرٌة أن َدفع الُمتهمٌن بعدم دستورٌة المواد الُمَشار إلٌه
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ؼٌر جدي ، وال َمحل لوقؾ الدعوى المنظورة أمامها لرفع 

الدعوى بعدم الدستورٌة أمام المحكمة الدستورٌة الُعلٌا  

 من 16التساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورٌة ، والمادة 

 ، التً َتجعل 1972 لسنة 46قانون الُسلطة القضابٌة رقم 

َتقدٌر جدٌة الَدفع بعدم - وحدها - لمحكمة الموضوع 

 ؼٌر متعلق  فى مجمله ومن ثم ٌضحى هذا الدفعالدستورٌة، 

بموضوع الدعوى المطروحة على المحكمة األمر الذي ٌفصح 

 هذا  مجمله فى عن عدم جدٌته، ومن ثم ٌكون نعً الدفاع فً

 من الواقع و القانون  صحٌحالصدد قابما علً ؼٌر سند

 .وتقضى المحكمة برفضه

     مــون رقـانـوم بقـرسـالن المـع ببطـن الدؾــه عـث أنـحًـ :ثـامنـا 

ه من ت وعدم دستورٌة ما تضمن2011 لسنه 10

 مكررا من قانون العقوبات لعدم 375 و 375المادتٌن 

أنذاك عرضه على مجلس الشعب أثناء فترة انعقادة 

   . من الدستور156بالمخالفة للمادة 

 لسنه 48فإنه بادئ ذى بدء تشٌر المحكمة إلى أن القانون 

 بإصدار قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا قد نص فى 1979
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إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر )على أنه  (ب)بند /29المادة 

دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهٌبات ذات االختصاص 

القضابى بعدم دستورٌة نص فى قانون أو البحة ورأت 

المحكمة أو الهٌبة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت 

لمن أثار الدفع مٌعاداًال ال ٌجاوز ثبلثة أشهر لرفع الدعوى بذلك 

أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا، فإذا لم ُترفع الدعوى فى 

.  (المٌعاد اعتبر الدفع كؤن لم ٌكن

 ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى المختصة 

بتقدٌر جدٌة الدفع بعدم الدستورٌة، وأن األمر بوقؾ الدعوى 

المنظورة أمامها وتحدٌد مٌعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورٌة 

. جوازى لها ومتروك لمطلق تقدٌرها 

وإذ كان من المقرر أن المحكمة تلتزم بالرد على الدفوع 

الشكلٌة أو الموضوعٌة المتعلقة بموضوع الدعوى أو أركان 

الجرٌمة المكونة لها أو تقدٌر األدلة التى تثار بها وٌترتب 

علٌها الحكم ببراءة المتهم أو امتــــناع عقابه أو التخفٌؾ من 

قدر المسبولٌة، فإن محكمة الموضوع هى التى تستقل بتحدٌد 

مدى توافرها فى الدعوى باعتبار أن لها سلطة تقدٌرالقوة 

                            .التدلٌلٌة لعناصر الدعوى 
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وإذ كانت المحكمة هى المختصة بتحدٌد مدى  متى كان ما تقدم

جدٌة الدفع، وكان من المقرر أن شرط المصلحة الشخصٌة 

المباشرة ٌتؽٌا أن تفصل المحكمة الدستورٌة فى الخصومة 

الدستورٌة من جوانبها العملٌة، ولٌس من معطٌاتها النظرٌة 

فبل تفصل فى ؼٌر المسابل الدستورٌة التى ٌإثر الحكم فٌها 

على النزاع الموضوعى، وٌتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع 

:- عنصرٌن 

 أن ٌقٌم المدعى الدلٌل على أن ضرراًال واقعٌاًال قد لحق :أولهما

به وسواء أكان هذا الضرر الذى ٌتهدده وشٌكاًال أم كان قد وقع 

فعبلًال، وٌتعٌن دوماًال أن ٌكون هذا الضرر مباشراًال منفصبلًال عن 

مجرد مخالفة النص المطعون فٌه للدستور، مستقبلًال بالعناصر 

التى ٌقوم علٌها، ممكناًال تصوره ومواجهته بالترضٌة القضابٌة 

. تسوٌة آلثاره 

 أن ٌكون هذا الضرر عابداًال إلى النص المطعون فٌه :ثانٌهما

ولٌس ضرراًال متوهماًال أو منتحبلًال أو مجهبلًال، فإذا لم ٌكن هذا 

النص قد طبق أصبلًال على من ادعى مخالفته للدستور أو كان 

من ؼٌر المخاطبٌن بؤحكامه أو كان اإلخبلل بالحقوق التى 

ٌدعٌها ال ٌعود إلٌه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصٌة 

المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشرٌعى فى هذه الصور 
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جمٌعها لن ٌحقق للمدعى أٌه فابدة عملٌة ٌمكن أن ٌتؽٌر بها 

مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورٌة عما كان 

            . علٌه قبلها 

لما كان ذلك وكان الدفاع ٌتساند بالدفع بعدم دستورٌة المادتٌن 

 10المرسوم بقانون رقم من  (أ) مكرراًال 375 مكرراًال، 375)

بمصلحة ظاهرة  (قانون العقوباتل والمضافة2011لسنه 

تتمثل فى عدم إنزال العقوبة المنصوص علٌها بالمادتٌن 

سالفتى البٌان إذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهمٌن وثبوت 

انت هاتٌن المادتٌن مقارفتهم للفعل المإثم بموجبهما، وك

المشار الٌهما ال تإثران فى إسناد الجرابم التى إرتكبها 

المتهمون وال فى العقوبة المقررة لها، ذلك أن الفعل اإلجرامى 

 قد ٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا الذى اقترفه المتهم

 ببعضها ارتباطاًال ال ٌقبل  نجم عنه أكثر من جرٌمة ارتبطت

من قانون  (32)التجزبة وقد أعملت المحكمة فى حقهم المادة 

العقوبات، وقضت بمعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجرٌمة ذات 

العقوبة األشد ، وهذه العقوبة التتؤثر بحكم المواد المطعون 

علٌها، ومن ثم فإنه لم ٌلحق بؤي من المتهمٌن ضرراًال واقعٌاًال 

 وٌتؽٌر به مركزه  إن وجد ٌمكن دفعه بإبطال النص التشرٌعى

القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورٌة عما كان علٌه 
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 للدستور المصرى 224 سٌما وقد نصت المادة قبلها،

فى الباب السادس األحكام العامة واإلنتقالٌة أن كل ما 2014

قررته القوانٌن واللوابح من أحكام قبل صدور الدستور ، ٌبقى 

نافذا ، وال ٌجوز تعدٌلها وال إلؽابها إال وفقا للقواعد 

 األمر الذى ترى معه .واإلجراءات المقررة فى الدستور 

 مشروعٌة تلك المادتٌن سالفتى الذكر   وفقا للثابت المحكمة

عدم توافر مصلحة و من الدستور المصرى224بنص المادة 

  المحكمة تستخلص ومن ثم  ، للمتهمٌن فى التمسك بالدفع

 375) المادتٌن من ذلك عدم جدٌة الدفع بعدم دستورٌة

 لسنه 10المرسوم بقانون رقم من  (أ) مكرراًال 375مكرراًال، 

تقضى المحكمة ومن ثم  (قانون العقوباتل والمضافة2011

. برفضه 

النابب العام السابق الصادر / بطبلن قرارالمستشار: تاسعـا 

  مـن قانـون127 لمخـالفتـه لنـص المـادة 31/7/2013بتارٌـخ 

                      اإلجراءات الجنابٌة 

من قانون 1/1فمردود علٌه بؤنه من المقرر بنص المادة 

تختص النٌابة العامة دون ؼٌرها برفع " اإلجراءات الجنابٌة 
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الدعوى الجنابٌة ومباشرتها والترفع من ؼٌرها إال فى األحوال 

".                                   المبٌنة فى القانون

ٌقوم "من قانون اإلجراءات الجنابٌة  2/1 كما نصت المادة 

النابب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النٌابة العامة 

 .بمباشرة الدعوى الجنابٌة كما هو مقرر بالقانون 

لقاضى " من قانون اإلجراءات الجنابٌة 126كما نصت المادة 

التحقٌق فى جمٌع المواد أن ٌصدر حسب األحوال أمر بحضور 

" . المتهم ، أو القبض علٌه وإحضاره

ٌجب أن ٌشتمل كل " من ذات القانون 127كما نصت المادة 

أمر على إسم المتهم ، ولقبه، وصناعته ، ومحل إقامته ، 

والتهمة المنسوبة إلٌه وتارٌخ األمر وإمضاء القاضى والختم 

وٌشتمل أمر القبض واإلحضار تكلٌؾ ...............الرسمى  

رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام 

القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال 

" .  إلخ.....................

" من قانون اإلجراءات الجنابٌة نصت على 199وأن المادة 

فٌما عدا الجرابم التى ٌختص قاضى التحقٌق بتحقٌقها وفقا 

تباشر النٌابة العامة التحقٌق فى مواد الجنح 64ألحكام المادة 
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ومفادها ". والجناٌات طبقا لؤلحكام المقررة من قاضى التحقٌق

. ألى عضو من أعضاء النٌابة العامة أٌا كانت درجته تحقٌقها 

القانون قد إختص النٌابة العامة دون ؼٌرها برفع الدعوى وأن 

الجنابٌة ومباشرتها وال ترفع من ؼٌرها إال فً األحوال المبٌنة 

وٌقوم النابب العام بنفسه أو بواسطة أحد  ، فً القانون

كما هو مقرر أعضاء النٌابة العامة بمباشرة الدعوى الجنابٌة 

المادتان األولى والثانٌة من قانون اإلجراءات )فى القانون 

ومن ثم فإختصاص النٌابة العامة كسلطة تحقٌق إنما  (الجنابٌة

.  ( إجراءات جنابٌة65، 64المادتان )ختصاص أصٌل إهو 

ومـن المـقرر فقهـا بـؤن القانون أوجـب إشتمــال كـل أمــر قضـابـى 

على عدة بٌانات تفصح عن أنه صدر من جهة تملك إتخاذه 

وأنه ٌنفذ بالنسبة لمن صدر ضده ، إال أنه لم ٌشترط شكبل 

معٌنا لهذا األمر ، وكل ما تطلبه فى هذا الصدد أن ٌكون األمر 

واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعٌٌن األشخاص المراد ضبطهم ، 

وأن ٌكون مصدره مختص مكانٌا بإصداره ، وأن ٌكون مدونا 

بخطه وموقعا علٌه بإمضابه ، وال ٌنال من صحة األمر خلوه 

من بٌان إسم المؤذون بضبطه كامبل أو صفته أو صناعته أو 

 . محل إقامته مادام أنه الشخص المقصود باألمر 
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كمــا أنـه من المقرر أٌضا  أن إثبات سـاعـة إصــدار األمــر ومـدته 

إنما ٌلزم عند إحتساب مٌعاده لمعرفة أن تنفٌذه كان خبلل 

فقرة / 201األجل المصرح بإجرابه فٌه طبقا لنص المادة 

" أخٌرة من قانون اإلجراءات الجنابٌة والتى تنص على 

والٌجوز تنفٌذ أوامر الضبط واإلحضار وأوامر الحبس 

الصادرة من النٌابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تارٌخ 

" .   صدورها مالم تعتمدها النٌابة العامة لمدة أخرى 

هشـام بركـات  /ولما كان ذلك وكان الثابت أن السٌد المستشار

 31/7/2013النابب العام السابق  قد أصدر قرارا بتارٌخ 

أنه بعد اإلطبلع على محضر التحرٌات والمحرر  والذى تضمن

سٌد شفٌق مدٌر اإلدارة العامة للمباحث / بمعرفة اللواء 

الجنابٌة بقطاع األمن العام، واإلطبلع على مذكرة المكتب الفنى 

للنابب العام فى شؤن المحاضر المحررة فى هذا الشؤن ، 

واإلطبلع على قانونى العقوبات واإلجراءات الجنابٌة وقانون 

فى 1923لسنة 10والقانون 1914لسنة10التجمهر رقم 

شؤن تقرٌر األحكام الخاصة باإلجتماعات العامة وبالمظاهرات 

 لسنة 354فى الطرق العمومٌة وقانون األسلحة والذخابر رقم 

  . 1971لسنة  109وتعدٌبلته وقانون الشرطة رقم 1954
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وأثبت بؤن الوقابع التى تضمنتها محضر التحرٌات المإرخ 

سٌد شفٌق مدٌر اإلدارة / والمحرر بمعرفة اللواء30/7/2013

العامة للمباحث الجنابٌة بقطاع األمن العام وكذا المحاضر 

المحررة فى هذا الشؤن  تنطوى على توافر دالبل كافٌة على 

إرتكاب الجرابم المضرة بؤمن الدولة من جهة الداخل ومقاومة 

السلطات وإتبلؾ المبانى الحكومٌة والخاصة وتعطٌل 

المواصبلت والقتل العمد والقبض على الناس وإحتجازهم بدون 

وجه حق والتعذٌب البدنى وذلك تنفٌذا لؽرض إرهاب 

المواطنٌن وتروٌعهم المنصوص علٌها فى األبواب الثانى 

والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من 

قانون العقوبات واألبواب األول والثانى والخامس من الكتاب 

بتكلٌؾ الشرطة لذلك أمر . الثالث من ذات القانون سالؾ الذكر 

بإتخاذ البلزم قانوناًال نحو ضبط الجرابم التى وقعت بمحٌط دوابر 

مٌادٌن التحرٌر ، ورابعة العدوٌة ، والنهضة بمحافظتى 

القاهرة والجٌزة ، ومسجد القابد إبراهٌم بمحافظة اإلسكندرٌة 

ومٌدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الؽربٌة ، وسابر 

المٌادٌن األخرى بالوجه البحرى وصعٌد مصر التى وقعت فٌها 

وكشؾ مرتكبٌها وإتخاذ البلزم قانوناًال بشؤنهم فى . تلك الجرابم 

 وضبط األسلحة  المشار إلٌها ضوء مراعاة أحكام القوانٌن



942 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

وكذا ضبط سٌارات البث واألدوات المستخدمة فى ذلك ،

 وضبط اإلذاعى والمملوكة إلتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 وهم كل من محمد بدٌع مرشد المحرضٌن على تلك الجرابم

اإلخوان المسلمٌن ومحمد البلتاجى وصفوة حجازى وباسم 

عوده من القٌادات اإلخوانٌة وطارق الزمر القٌادى بالجماعة 

.   اإلسبلمٌة 

/ ولما كان ذلك وكان الثابت أن هذا األمر صادر من المستشار

هشام بركات النابب العام السابق وممهور بتوقٌعه بتارٌخ 

وقد صدر بناءا على محضر تحرٌات اللواء ، 31/7/2013

والذى تضمن تعٌٌنا 30/7/2013سٌد شفٌق والمإرخ /

واضحا ألسماء بعض المتهمٌن وثبت أنهما المعنٌٌن بالتحرٌات 

أنه عقب عزل الربٌس  (سٌد شفٌق / اللواء  )والذى أثبت

محمد مرسى إعتصم عدد من أنصاره وعناصر من / السابق 

جماعة اإلخوان المسلمٌن ببعض المٌادٌن أشهرها رابعة 

العدوٌة وؼٌرها من المٌادٌن األخرى  وأصبحت تلك 

اإلعتصامات تهدد األمن القومى وإرتكبت العدٌد من الجرابم 

بداخل إعتصام رابعة العدوٌة وؼٌرها من تلك المٌادٌن تنوعت 

بٌن القتل والتعذٌب والتعدى بالضرب واإلحتجاز وكذلك التعدى 

على المارة من المواطنٌن العزل وخطؾ بعضهم ومن بٌنهم 
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رجال وأفراد شرطة أثناء قٌامهم بتؤدٌة واجبهم باإلضافة إلى 

إحداث شلل مرورى كامل وإؼبلق شوارع بكاملها وتروٌع 

سكانها والتعدى علٌهم وإتخاذهم كدروع بشرٌة وإستمرت 

منابرهم اإلعبلمٌة فى التحرٌض واإلثارة وإتخاذ خطوات 

هجومٌة على القوات المكلفة بتؤمٌن المنشؤت الهامة ، كما 

إستمر نهجهم العدوانى فى التصعٌد حٌث حرصوا على إحتبلل 

مزٌد من األرض وتوسٌع رقعة اإلعتصام بمنطقة رابعة 

العدوٌة فشملت كافة الشوارع المإدٌة إلى المٌدان  وتحصنوا 

خلؾ سواتر أسمنتٌة أقاموها بعرض الطرٌق بعد أن قاموا 

بإتبلؾ أرصفة الشوارع ونزعوا البلفتات اإلرشادٌة 

وإستخدموها فى التعدى على القوات ومنع تقدمها فى محاولة 

تسٌر حركة المرور بالشارع الربٌسى الذى ٌعد أحد شراٌٌن 

 . المرور بالعاصمة 

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن  )وحررت ضد المعتصمٌن

فى مٌدان رابعة العدوٌة محاضر ووقابع بذلك من  (توفوا 

القتل العمد والقبض على الناس وإحتجازهم بدون وجه جرابم 

والتعدى على الممتلكات وتضرر حق والتعذٌب البدنى لبعضهم 

سكان تلك المنطقة من تعطٌل مصالحهم وتفتٌشهم رجاال 

ونساءا عنوة وؼلق أبواب منازلهم مما دفع بعضهم إلى 
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و  . وذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهاب المواطنٌن وتروٌعهممؽادرتها 

بؤن القابمٌن على هذا التحرك اإلجرامى والمتمثل فى اإلعتصام 

ؼٌر السلمى وحٌازة األسلحة النارٌة وزجاجات المولوتوؾ 

واألسلحة البٌضاء وؼلق الشوارع وتعطٌل سٌر السٌارات 

بالطرق العامة والتعدى علٌها وقتل العدٌد من المواطنٌن 

واإلستٌبلء على سٌاراتٌن البث اإلذاعى المملوكتٌن للدولة 

وإستخدامهما فى بث الكراهٌة واإلشاعات وتروٌج األخبار 

الكاذبة ومخاطبة الرأى العام األجنبى واإلستقواء بالمنظمات 

الؽربٌة والمنظمات الدولٌة والحقوقٌة فى محاولة تصوٌر 

إجرامهم على أنه إضطهاد ٌتعرضون له من قبل الدولة وهم 

/ مرشد اإلخوان المسلمٌن ـ محمد بدٌع ، القٌادات اإلخوانٌة 

محمد البلتاجى ، صفوت حجازى ، باسم عودة ، ،عاصم عبد 

الماجد القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة ، طارق الزمر القٌادى 

بالجماعة اإلسبلمٌة وأخرٌن األمر الذى بات ٌشكل خطرا داهما 

على األمن القومى وبؤن المذكورٌن قد جلبوا فى األونة األخٌرة 

العدٌد من األسلحة الثقٌلة والمواد الحارقة وأنابٌب الؽاز 

ووضعوها فى أماكن حاكمة بمٌدان رابعة العدوٌة إلستخدامها 

 .ضد رجال األمن فى حالة إنهاء اإلعتصام 
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وأنه تم ضبط ؼالبٌة المتهمٌن والمضبوطات  على مسرح 

وذلك بناءا على ذلك القرار 14/8/2013األحداث بتارٌخ 

سالؾ الذكر وهو ضبط الجرابم التى وقعت بمٌدان رابعة 

العدوٌة ومحٌطها  وكشؾ مرتكبٌها وإتخاذ البلزم قانونا 

بشؤنهم وضبط األسلحة واألدوات المستخدمة فى ذلك وضبط 

سٌارات البث اإلذاعى المستولى علٌها والمملوكة إلتحاد 

اإلذاعة والتلفزٌون حال كونهم لم ٌنصاعوا إلى التعلٌمات التى 

أصدرتها قوات الشرطة بالخروج األمن إال أنهم أسروا البقاء 

النابب العام السابق  / لمنع الشرطة من تنفٌذ قرار المستشار

مرتكبٌن الجرابم المنوه عنها بالتحقٌقات ومن ثم ٌكون األمر 

النابب العام السابق  إستوفى شروطه / الصادر من المستشار 

القانونٌة متفقا مع صحٌح القانون منتجا ألثاره التى ترتبت 

علٌه وٌكون الدفع المثار فى هذا الشؤن قد أقٌم على سند ؼٌر 

  .   صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

الصادر من القرار طبلن بب حٌث أنه عن الدفع ـ:عاشرا 

إلبتنابه على تحرٌات 31/7/2013بتارٌخ النٌابة العامة 

 والمإرخة ؼٌر جدٌة وؼٌر معلومة

سٌد شفٌق مدٌر / والمحررة بمعرفة اللواء30/7/2013
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األمن العام السابق   وعدم اإلعتداد بها كدلٌل من أدلة 

  .الدعوى

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة 21فمردود علٌه بؤن المادة

ٌقوم مؤمإرو الضبط القضابى بالبحث عن " نصت على 

الجرابم ومرتكٌبٌها ، وجمع اإلستدالالت التى تلزم للتحقٌق فى 

" .  الدعوى 

 من 21 و من المقرر قضاءا و فقها  أنه بمقتضى نص  المادة 

قانون اإلجراءات الجنابٌة الكشؾ عن الجرابم والبحث عن 

مرتكبٌها والتنقٌب عن األدلة عن طرٌق اإلستدالالت التى 

ٌقومون بإجرابها سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرابم 

أو بناءا على تكلٌؾ من السلطة المختصة بذلك ، وما ٌقوم به 

رجال الضبط القضابى فى سبٌل جمع األدلة أو التعرؾ على 

لٌها وهو ما ٌسمى بإجراءات اإلستدالل يوقابع الجرٌمة أو فاع

وما ٌقدمونه كنتٌجه لها ٌكون مجرد أدلة تحت التحقٌق أو 

إستدالالت إلى أن ٌتم تحقٌقها بمعرفة جهة التحقٌق أو الحكم 

فتؤخذ وضعها كؤدلة تصلح باإلدانة ، والقانون ال ٌوجب أن 

ٌتولى مؤمور الضبط القضابى بنفسه التحرٌات أو أن ٌكون 

على معرفة سابقه بالمتحرى عنه بل له أن ٌستعٌن فٌما ٌجرٌه 



947 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

من تحرٌات بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدٌن السرٌٌن 

ومن ٌتولوا إببلؼه عما وقع بالفعل من جرابم مادام أنه إقتنع 

شخصٌا بصحة ما نقلوه إلٌه وبصدق إببلؼه عما وقع بالفعل 

. من جرابم 

وعلى ذلك فإن مهمة مؤمورالضبط القضابى بمقتضى المادة 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة الكشؾ عن الجرابم 21

والتوصل إلى معاقبة مرتكٌبٌها فكل إجراء ٌقوم به فى هذا 

السبٌل ٌعتبر صحٌحا منتجا ألثره ما لم ٌتدخل بفعله فى خلق 

الجرٌمة أو التحرٌض على مقارفتها وطالما بقٌت إرادة الجانى 

ؼٌر معدومة ، وال تثرٌب على  مؤمور الضبط القضابى أن 

ٌصتنع فى تلك الحدود من الوسابل البارعة فى الكشؾ عن 

الجرٌمة وال ٌتصادم مع أخبلق الجماعة وأن ذلك التخفى 

وإنتحال الصفات وإصطناع المرشدٌن ولو أبقى أمرهم سرا 

. مجهوال

 ومؤمور الضبط القضابى عندما ٌقوم بتحرٌاته عن الجرابم 

ومرتكبٌها فإنه ٌعتمد على عناصر تظهر له أثناء هذه 

التحرٌات تدل على جدٌتها مثل إسم المتهم ومحل إقامته 

وعمله وعناصر الجرٌمه التى إرتكبها ونوع السبلح الذى 
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إستخدمه فٌها وؼٌر ذلك من العناصر التى تترابى له أثناء 

إجراء هذه التحرٌات، وعناصر هذه التحرٌات تخضع لتقدٌر 

ومن بعده  (النٌابة العامة  )بالقبض والتفتٌشاألمر مصدر 

محكمة الموضوع فلها أن تقدر جدٌة التحرٌات بناء على هذه 

. العناصر 

ذلك أنه من المقرر قضاءا  أن تقدٌر جدٌة التحرٌات وكفاٌتها 

إلصدار األمر بضبط المتهمٌن هو من المسابل الموضوعٌة 

التى ٌوكل األمر فٌها إلى سلطة التحقٌق تحت إشراؾ محكمة 

الموضوع ، وال ٌقدح فى تلك التحرٌات أال ٌفصح مؤمور 

. الضبط القضابى عن مصدرها أو وسٌلته فى إجراء التحرى 

 نـأن تقدٌر جدٌة التحرٌات وكفاٌتها هى مأٌضا المقرر ن ـمو

المسابل الموضوعٌة التى تخضع لتقدٌر محكمة الموضوع 

التى ٌوكل األمر فٌها إلى سلطة التحقٌق تحت إشراؾ محكمة 

الموضوع التى متى إقتنعت بجدٌة اإلستدالالت التى بنى علٌها 

أمرالقبض و التفتٌش وكفاٌتها لتسوٌػ إجرابه فبل معقب علٌها 

             .فى ذلك لتعلقه بالموضوع ال بالقانون  

سٌد شفٌق مدٌر / ولما كان ذلك وكان الثابت بتحرٌات اللواء 

والذى أثبت بتحرٌاته  30/7/2013األمن العام السابق بتارٌخ 
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محمد مرسى إعتصم عدد من / أنه عقب عزل الربٌس السابق 

أنصاره وعناصر من جماعة اإلخوان المسلمٌن ببعض 

المٌادٌن أشهرها رابعة العدوٌة وؼٌرها من المٌادٌن األخرى  

وأصبحت تلك اإلعتصامات تهدد األمن القومى وإرتكبت العدٌد 

من الجرابم بداخل إعتصام رابعة العدوٌة وؼٌرها من تلك 

المٌادٌن تنوعت بٌن القتل والتعذٌب والتعدى بالضرب 

واإلحتجاز وكذلك التعدى على المارة من المواطنٌن العزل 

وخطؾ بعضهم ومن بٌنهم رجال وأفراد شرطة أثناء قٌامهم 

بتؤدٌة واجبهم باإلضافة إلى إحداث شلل مرورى كامل وإؼبلق 

شوارع بكاملها وتروٌع سكانها والتعدى علٌهم وإتخاذهم 

كدروع بشرٌة وإستمرت منابرهم اإلعبلمٌة فى التحرٌض 

واإلثارة وإتخاذ خطوات هجومٌة على القوات المكلفة بتؤمٌن 

المنشؤت الهامة ، كما إستمر نهجهم العدوانى فى التصعٌد 

حٌث حرصوا على إحتبلل مزٌد من األرض وتوسٌع رقعة 

اإلعتصام بمنطقة رابعة العدوٌة فشملت كافة الشوارع المإدٌة 

إلى المٌدان  وتحصنوا خلؾ سواتر أسمنتٌة أقاموها بعرض 

الطرٌق بعد أن قاموا بإتبلؾ أرصفة الشوارع ونزعوا البلفتات 

اإلرشادٌة وإستخدموها فى التعدى على القوات  ومنع تقدمها 

فى محاولة تسٌر حركة المرور بالشارع الربٌسى الذى ٌعد 
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وحررت ضد المعتصمٌن فى . أحد شراٌٌن المرور بالعاصمة 

القتل مٌدان رابعة العدوٌة محاضر ووقابع بذلك من جرابم 

العمد والقبض على الناس وإحتجازهم بدون وجه حق 

والتعدى على الممتلكات وتضرر والتعذٌب البدنى لبعضهم 

سكان تلك المنطقة من تعطٌل مصالحهم وتفتٌشهم رجاال 

ونساءا عنوة وؼلق أبواب منازلهم مما دفع بعضهم إلى 

  .وذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهاب المواطنٌن وتروٌعهممؽادرتها 

 وأضاؾ بؤن القابمٌن على هذا التحرك اإلجرامى والمتمثل فى 

اإلعتصام ؼٌر السلمى وحٌازة األسلحة النارٌة وزجاجات 

المولوتوؾ واألسلحة البٌضاء وؼلق الشوارع وتعطٌل سٌر 

السٌارات بالطرق العامة والتعدى علٌها وقتل العدٌد من 

المواطنٌن واإلستٌبلء على سٌاراتً البث اإلذاعى المملوكتٌن 

للدولة وإستخدامهما فى بث الكراهٌة واإلشاعات وتروٌج 

األخبار الكاذبة ومخاطبة الرأى العام األجنبى واإلستقواء 

باألنظمة الؽربٌة والمنظمات الدولٌة والحقوقٌة فى محاولة 

تصوٌر إجرامهم على أنه إضطهاد ٌتعرضون له من قبل الدولة 

وهم مرشد اإلخوان المسلمٌن ـ محمد بدٌع ، القٌادات 

محمد البلتاجى ، صفوت حجازى ، باسم عودة / اإلخوانٌة 
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،عصام سلطان ،عاصم عبد الماجد القٌادى بالجماعة 

اإلسبلمٌة ، طارق الزمر القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة وأخرٌن 

األمر الذى بات ٌشكل خطرا داهما على األمن القومى وبؤن 

المذكورٌن قد جلبوا فى األونة األخٌرة العدٌد من األسلحة 

الثقٌلة والمواد الحارقة وأنابٌب الؽاز ووضعوها فى أماكن 

حاكمة بمٌدان رابعة العدوٌة إلستخدامها ضد رجال األمن فى 

 .حالة إنهاء اإلعتصام 

/ وتم عرض تلك التحرٌات سالفة الذكرعلى السٌد المستشار

هشام بركات النابب العام السابق  لئلذن بفض اإلعتصام  

وضبط ما ٌحوزه وٌحرزه  (رابعة العدوٌة وأخرٌن )

المتواجدٌن بها من أسلحة نارٌة وبٌضاء وأدوات ومعدات 

. التعدى وضبط القابمٌن على هذا التحرك 

بتارٌخ السابق هشام بركات  النابب العام /وأصدرالمستشار 

قراره بتكلٌؾ الشرطة بإتخاذ البلزم قانوناًال نحو 31/7/2013

ضبط الجرابم التى وقعت بمحٌط دوابر مٌادٌن التحرٌر ، 

ورابعة العدوٌة ، والنهضة بمحافظتى القاهرة والجٌزة ، 

ومسجد القابد إبراهٌم بمحافظة اإلسكندرٌة ومٌدان الشون 

بالمحلة الكبرى بمحافظة الؽربٌة ، وسابر المٌادٌن األخرى 
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. بالوجه البحرى وصعٌد مصر التى وقعت فٌها تلك الجرابم 

وكشؾ مرتكبٌها وإتخاذ البلزم قانوناًال بشؤنهم فى ضوء مراعاة 

أحكام القوانٌن المشار إلٌها  وضبط األسلحة واألدوات 

 البث اإلذاعى يالمستخدمة فى ذلك ،وكذا ضبط سٌارات

والمملوكة إلتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون  وضبط المحرضٌن على 

تلك الجرابم وهم كل من محمد بدٌع مرشد اإلخوان المسلمٌن 

من القٌادات  ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وباسم عوده

.   اإلخوانٌة وطارق الزمر القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة 

 جدٌةإلى  إطمؤنت  وهدٌا بما تقدم فإن المحكمة لما كان ذلك

وقد  (سٌد شفٌق / اللواءالتى أجراها  التحرٌات ) اإلستدالالت 

 ، جاءت متفقة مع باقً أدلة الدعوي األخرى  وال تناقض فٌها

جاءت  (سٌد شفٌق / تحرٌات اللواء) ذلك أن اإلستدالالت

واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقٌب للتوصل 

أسماء المتهمٌن وأدوارهم بعض إلى تلك العناصر والتى شملت 

والجرابم التى واألعمال المنوطه بهم تنفٌذها اإلعتصام داخل 

أرتكبت فى هذا الشؤن وذلك بإعتصام رابعة العدوٌة ومحٌطها 

وحتى تارٌخ إصدار قرار 21/6/2013فى الفترة من 

النابب العام سالؾ الذكر وفقا للثابت بالمحاضر / المستشار 

المرفقة بالتحقٌقات والتى تبٌن للمحكمة صحتها وفقا للثابت 



953 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

جنح مصر الجدٌدة ، 2013 لسنة9585بالمحاضر أرقام 

جنح القاهرة الجدٌدة أول ، 2013 لسنة3632

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31016

إدارى مدٌنة نصر 2013لسنة15120

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة14395،

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31166

إدارى مدٌنة نصر  والمرفقة بالتحقٌقات  2013لسنة14395

ومن ثم فإن هذه التحرٌات تكون جدٌة ؼٌر قاصرة وال ، 

كما لم تتعارض تلك التحرٌات مع مرسلة بالنسبه للمتهمٌن 

  بتحرٌات باقى أدلة الدعوى المادٌة بل تؤٌدت تلك التحرٌات

المتهمٌن بعض  بإقرارات األمن الوطنى والبحث الجنابى و

بتحقٌقات النٌابة العامة  والمعاٌنات وكذا المضبوطات التى 

وفقا للثابت بمعاٌنات النٌابة على مسرح األحداث ضبطت 

وتقارٌر اللجان الفنٌة العامة و بتقارٌر قسم األدلة الجنابٌة  

 وبجلسات وفقا للثابت بالتحقٌقاتالدعوى األخرى  وكافة أدلة 

ومن ثم تطمبن المحكمة الً جدٌة تلك التحرٌات . المحاكمة 

وتري أنها أجرٌت فعبل بمعرفة الضابط محرر محضر التحرٌات 

وأنها حوت علً وقابع صرٌحة وواضحة سٌد شفٌق / اللواء 

تصدق من أجراها وأن ضبط المتهمٌن تم بناءا على إجراء 
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هذا قانونى صحٌح ومن ثم تقر النٌابة العامة على إصدارها 

بناءا على تلك التحرٌات وترى جدٌتها وكفاٌتها لتسوٌػ القرار 

ومن ثم ٌكون الدفع على ؼٌر سند صحٌح من القرار إصدار 

 .الواقع والقانون وتقضً المحكمة برفضه

 بعــدم إخـتـصـاصع ــدؾــن الـــه عـٌث أنــ حـ:الحـــادى عــــشر 

وزٌر الداخلٌة بإلؽاء أو إنشاء أو تعدٌل ألى إدارة من 

بطبلن تشكٌل جهاز األمن إدارات وزارة الداخلٌة و

الوطنى لعدم نشره بالجرٌدة الرسمٌة ، وأن ضباط األمن 

الوطنى  لٌسوا من مؤمورى الضبط القضابى وعدم 

 .حملهم للضبطٌة القضابٌة 

 الصادر من 2011 لسنة 445فمردرد علٌه  بؤن القرار رقم 

 نص فً المادة 2011 مارس 15وزٌر الداخلٌة بتارٌخ 

                                           ". بإلؽاء قطاع مباحث أمن الدولة " األولى 

قطاع »ٌنشؤ قطاع جدٌد بمسمى " كما نصت المادة الثانٌة منه 

ٌختص بالحفاظ على األمن الوطنى والتعاون « األمن الوطنى

مع أجهزة الدولة المعنٌة لحماٌة وسبلمة الجبهة الداخلٌة 

وجمع المعلومات ومكافحة اإلرهاب، وذلك وفقاًال ألحكام 



955 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

الدستور والقانون ومبادئ حقوق اإلنسان وحرٌاته، وٌنهض 

 .بالعمل به ضباط ٌتم اختٌارهم بناء على ترشٌح القطاع

أن اإلدارة العامة " كما نصت المادة الثالثة  أٌضا ومفادها  

لمكافحة اإلرهاب الدولى والجرٌمة المنظمة تختص برصد 

وتحلٌل األنشطة اإلرهابٌة الدولٌة التى تستهدؾ النٌل من 

استقرار الببلد، ومتابعة وكشؾ حركة ونشاط التنظٌمات 

اإلرهابٌة فى الدول المختلفة واتصاالتها بعناصر النشاط 

اإلرهابى بالببلد ووضع الخطط األمنٌة والتؤمٌنٌة وبرصد 

وكشؾ حركة العناصر اإلرهابٌة المتحركة على الساحة 

الداخلٌة، وإجهاض المخططات والعملٌات اإلرهابٌة التى 

تستهدؾ الببلد، ورصد وتحلٌل المعلومات الخاصة بكل ما 

ٌمس الوحدة الوطنٌة لوضعها أمام الجهات المعنٌة التخاذ 

                                             ". البلزم بشؤنها 

تحدد االختصاصات "  كما نصت المادة الرابعة ومفادها  

والواجبات التفصٌلٌة لؤلجهزة التى ٌضمها البناء التنظٌمى 

ـ :للقطاع وذلك على النحو التالى

 عاونـى وتختص بالتـعاون الدولـعة والتـاإلدارة العامة للمتاب-  

مع وزارات الداخلٌة بمختلؾ الدول والمنظمات والهٌبات 
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الدولٌة واإلقلٌمٌة والعربٌة المعنٌة بمجاالت األمن والشرطة 

وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنٌة ، والتعاون فى مجال 

مكافحة الجرٌمة المنظمة واإلرهاب وتبادل المعلومات 

، والخبرات والتدرٌب فى مختلؾ المجاالت األمنٌة بالوزارة

وتختص بوضع خطة تؤمٌن منشآت القطاع والوثابق واألفراد 

ووسابل االتصاالت والمواصبلت وعرضها واإلشراؾ على 

وبمتابعة المإسسات والهٌبات الدبلوماسٌة ، تنفٌذها

ومتابعة الرعاٌا والجالٌات األجنبٌة المتواجدة . والقنصلٌة

. بالببلد بالتنسٌق مع أجهزة الدولة المعنٌة

وأن اإلدارة العامة لمكافحة اإلرهاب الدولى والجرٌمة - 

المنظمة تختص برصد وتحلٌل األنشطة اإلرهابٌة الدولٌة التى 

تستهدؾ النٌل من استقرار الببلد، ومتابعة وكشؾ حركة 

ونشاط التنظٌمات اإلرهابٌة فى الدول المختلفة وإتصاالتها 

بعناصر النشاط اإلرهابى بالببلد ووضع الخطط األمنٌة 

وبرصد وكشؾ حركة العناصر اإلرهابٌة المتحركة .  والتؤمٌنٌة

على الساحة الداخلٌة، وإجهاض المخططات والعملٌات 

اإلرهابٌة التى تستهدؾ الببلد، ورصد وتحلٌل المعلومات 
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الخاصة بكل ما ٌمس الوحدة الوطنٌة لوضعها أمام الجهات 

.  المعنٌة التخاذ البلزم بشؤنها

والمحكمة تشٌر وتنوه بداءة أنه من المقرر قانوناًال أن القرار 

اإلدارى هو عمل قانونى من جانب واحد ٌصدر باإلرادة 

الملزمة إلحدى الجهات اإلدارٌة فى الدولة بما لها من سلطة 

بمقتضى القوانٌن واللوابح وبالشكل الذى ٌتطلبه القانون 

، وهو  بقصد إنشاء وضع قانونى معٌن إبتؽاء مصلحة عامة

بإعتباره تصرفاًال قانونٌاًال ٌلزم أن تتوافر له جمٌع العناصر 

واألركان المقررة لكى ٌصدر صحٌحاًال ومنتجاًال آلثاره، فبلبد أن 

، وأن ٌكون مطابقاًال للقوانٌن  ٌصدر من السلطة المختصة

،  ، ومعتمداًال على سبب ٌبرره واللوابح شكبلًال وموضوعاًال 

.   ومستهدفاًال تحقٌق مصلحة عامة

وتنقسم القرارات اإلدارٌة  إلى قرارات فردٌة وتتناول حاالت 

فردٌة أى تتصل بفرد معٌن بالذات أو أفراد معٌنٌن بذواتهم ، 

والقرارات التنظٌمٌة تتناول تنظٌم المرافق والمصالح العامة 

وهى عادة قواعد تنظٌمٌة لٌس لها أثر مباشر على حقوق 

األفراد وإلتزاماتهم، ولهذا فإن إصدارها ٌدخل فى اختصاص 

السلطة اإلدارٌة، وقد أناط دستور جمهورٌة مصر العربٌة 
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تمارس الحكومة "  ومفادها 167 فى المادة 2014لسنة 

إصدار القرارات  (5)بند ـ :بوجه خاص اإلختصاصات األتٌة

  .اإلدارٌة وفقا للقانون ومتابعة تنفٌذها

واألصل أن القرار اإلدارى ٌصبح نافذاًال بمجرد صدوره من 

السلطة اإلدارٌة المختصة ولكنه ال ٌسرى فى حق األفراد 

المخاطبٌن بؤحكامه إال إذا وصل إلى علمهم بإحدى وسابل 

اإلعبلم المقررة قانوناًال، والقرارات التنظٌمٌة العامة ال ٌخضع 

نشرها لنفس اإلجراءات التى ٌخضع لها نشر القوانٌن 

فالقانون ٌتحتم نشره فى الجرٌدة الرسمٌة بٌنما القرارات 

التنظٌمٌة العامة ٌجوز نشرها فى الجرٌدة الرسمٌة أو فى 

النشرات التى تصدرها المصالح إذ تتمتع اإلدارة بحرٌة إختٌار 

وسٌلة النشر بالنسبة للقرارات اإلدارٌة التنظٌمٌة فقد تنشرها 

فى المجموعات اإلدارٌة أو فى الصحؾ مالم ٌفرض القانون 

 ومن ثم  فإن القرار اإلدارى ؼٌر  ،وسٌلة إلزامٌة للنشر

المنشور ٌصبح نافذاًال بمجرد صدوره من جهة اإلدارة دون 

إنتظار لنشره أو إعبلنه وذلك بالقدر الذى ال ٌمس فٌه حقوق 

الؽٌر من األفراد، فٌجوز لئلدارة أن تطبق هذا القرار مادام 

وجوده وقوته القانونٌة ناشبٌن عن الصدور نفسه، ولكن هذا 
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التطبٌق ال ٌحدث آثاره بالنسبة إلى األفراد إال من تارٌخ نشر 

، إذ أن إشتراط وسٌلتى النشر واإلعبلن  القرار أو إعبلنه

مقررٌن لمصلحة األفراد إذا كان ٌمس حقوقهم فبل ٌجوز أن 

ٌرتب على عاتقهم إلتزامــــات ٌنتقص من حقوق األفراد وال أن 

 . بهم إعبلناًال فردٌاًال إال بنشره أو بإعـــــبلنهمجدٌدة 

 نةــ لس445م ـــرار رقـــة القـالعـن مطــان الثابت مـلما كان ذلك وك

 الصادر من وزٌر الداخلٌة أنه قرار إدارى تنظٌمى إذ 2011

تضمن إلؽاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع جدٌد 

ٌسمى بقطاع األمن الوطنى وحدد إختصاصه بالحفاظ على 

األمن والتعاون مع أجهزة الدولة المعنٌة لحماٌة وسبلمة 

الجبهة الداخلٌة وجمع المعلومات ومكافحة اإلرهاب وفقا 

ألحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق اإلنسان وحرٌته، ثم 

تناول تحدٌد الهٌكل التنظٌمى لهذا القطاع بقواعد تنظٌمٌة لٌس 

لها أثر مباشر على حقوق األفراد وإلتزاماتهم، وال ٌمس فٌه 

حقوق الؽٌر من األفراد، وكانت إعتبارات المصلحة العامة 

كامنه فٌه، ومن ثم فإن نشر هذا القرار ٌخضع لتقدٌر الجهة 

التى أصدرته، فقد تنشره فى المجموعات اإلدارٌة أو فى 

الجرٌدة الرسمٌة أو فى الصحؾ وفقاًال لما ترى جهة إصداره  
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وأن ٌكون محققاًال للمصلحة العامة، هذا وقد تضمن القرار 

سالؾ الذكر فى المادة الثامنة منه نشر القرار على مساعدى 

أول ومساعدى الوزٌر وتنفٌذه من تارٌخ صدوره من جهة 

اإلدارة فإن نشره وإعبلنه ٌكون قد تحقق وفقاًال لما إعتبرته 

 . جهة إصداره محققاًال للمصلحة العامة

 رـل وزيـن قبــدر مــد صـر قـان القرار سالؾ الذكـان ذلك وكـولما ك

( 55) متفقا ومراعٌا نص المادة  المختص بصدوره الداخلٌة

من اإلعبلن الدستوري أنذاك وبعد اإلطبلع علً القانون رقم 

 فً شؤن هٌبة الشرطة وتعدٌبلته وملتزما 1971 لسنة 109

بالمواد والتً تخول له الحق فً أن ٌصدر القرارات المنظمة 

لكافة شبون الوزارة ونظم عملها وٌحدد بقرار منه بعد أخذ 

رأى المجلس األعلى للشرطة جهاتها التى تتولى اإلختصاصات 

المنصوص علٌها فى القانون المذكور للجهات المبٌنة فٌه 

وبناء علً قرارات تنظٌم الوزارة وتعدٌبلتها وعلً مذكرة 

 14/3/2011اإلدارة العامة للتنظٌم واإلدارة المإرخة فً 

 بما ال ٌخل بؤهدافها األساسٌة وهً المحافظة هوجاء ذلك كل

على النظام واألمن العام واآلداب، وبحماٌة األرواح 

واألعراض واألموال وعلى األخص منع الجرابم وضبطها وقد 
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" أكد علً ذلك نص المادة الثانٌة  من القرار سالؾ الذكر  

ٌختص بالحفاظ  (قطاع االمن الوطنً)ٌنشؤ قطاع جدٌد بمسمً 

علً األمن الوطنً والتعاون مع أجهزة الدولة المعنٌة لحماٌة 

وسبلمة الجبهة الداخلٌة وجمع المعلومات ومكافحة اإلرهاب 

وذلك وفقا الحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق االنسان 

وحرٌاته وٌنهض بالعمل به ضباط ٌتم إختٌارهم بناءا علً 

ترشٌح القطاع محافظا علً ذات األهداؾ والمبادئ التً كفلها 

الدستور ومن بعده اإلعبلن الدستوري أنذاك والقوانٌن 

صرٌحا فً نصه  (قطاع األمن الوطنً )الحاكمة لٌكون هدؾ 

ؼٌر مجحفا وال سالبا وال متلصصا علً حقوق وحرٌات أفراد 

الشعب ؼٌر مخل بحقوق اإلنسان وكرامته،  وانما للحفاظ علً 

األمن الوطنً والتعاون مع أجهزة الدولة المعنٌة لحماٌة 

وسبلمة الجبهة الداخلٌة وجمع المعلومات ومكافحة اإلرهاب 

وذلك وفقا ألحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق اإلنسان 

ترى أن طبٌعة البٌانات والتقسٌمات التى والمحكمة   .وحرٌاته

 الصادر من وزٌر 2011 لسنة 445 رقم تضمنها القرار

 تناول فٌها تحدٌد الهٌكل التنظٌمى لقطاع األمن والتى الداخلٌة

الوطنى لٌس لها أثر مباشر على حقوق األفراد وإلتزاماتهم، 

وال ٌمس فٌه حقوق الؽٌر من األفراد وال ٌعدو أن ٌكون قراراًال 
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تناول تحدٌد الهٌكل التنظٌمى لهذا القطاع بقواعد تنظٌمٌة ، 

وأن المصلحة العامة تقتضى بقاء هذا الهٌكل سراًال على ؼٌر 

 . المخاطبٌن به

  2011 لسنة 445األمر الذي ٌكون معه قرار وزٌر الداخلٌة رقم 

 اع ــطـاء قــة وإنشــن الدولــث أمــاحـاع مبــاء قطـغـأن إلــي شــؾ

 حــحًـا وصـفقـمت مــن المــختـص بـذلــك درـد صـاألمن الوطنً ق

                  .الواقع والقانون

 لسنة 445إما بشؤن ما اثاره الدفاع من عدم نشر القرار رقم 

  فً شؤن إلؽاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع 2011

األمن الوطنً بالجرٌدة الرسمٌة فهو مردود علٌه أٌضا بؤن 

تنظٌمى لحسن سٌر العمل داخل نطاق سالؾ الذكر قرار القرار 

وزارة الداخلٌة وال ٌشتمل على أٌه قواعد قانونٌة آمره ٌستلزم 

ومن ثم فإن وسٌلة نشره تخضع وفقاًال لما  ، علم الكافة بها

فإن نشر هذا  تراه جهة إصداره من أنه محققاًال للمصلحة العامة

القرار ٌخضع لتقدٌر الجهة التى أصدرته، فقد تنشره فى 

المجموعات اإلدارٌة أو فى الجرٌدة الرسمٌة أو فى الصحؾ 

وفقاًال لما ترى جهة إصداره  وأن ٌكون محققاًال للمصلحة العامة، 
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هذا وقد تضمن القرار سالؾ الذكر فى المادة الثامنة منه نشر 

القرار على مساعدى أول ومساعدى الوزٌر وتنفٌذه من تارٌخ 

صدوره من جهة اإلدارة فإن نشره وإعبلنه ٌكون قد تحقق 

ومتفقا  وفقاًال لما إعتبرته جهة إصداره محققاًال للمصلحة العامة

 .وصحٌح الواقع والقانون

عن ما أثاره الدفاع أٌضا أن ضباط األمن الوطنى  لٌسوا من و 

مؤمورى الضبط القضابى وعدم حملهم للضبطٌة القضابٌة 

 من قانون 23فمردود علٌه أٌضا أنه من المقرربنص المادة 

اإلجراءات الجنابٌة حٌنما عددت من ٌكون من مؤمورى الضبط 

القضابى فى دوابر إختصاصهم أوردت أن من بٌنهم ضباط 

الشرطة وأمناإها والكونستببلت 

ومن ثم فإن هذا النص قد .  إلخ.................والمساعدون

  0ورد عاما لٌشمل جمٌع ضباط الشرطة فى دوابر إختصاصهم

 من قانون اإلجراءات 23ومن المقرر قضاءا بؤن المادة 

قد منحت 1963لسنة 7الجنابٌة بعد تعدٌلها بالقانون رقم 

ضباط الشرطة سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مإداه 

أن ٌكون فى متناول إختصاصهم ضبط جمٌع الجرابم مادام أن 

قانون اإلجراءات الجنابٌة حٌنما أضفى علٌهم صفة الضبط 
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القضابى لم ٌرد أن ٌقٌدها لدٌهم بؤى قٌد أو ٌحد من والٌتهم 

على نوع معٌن من الجرابم إلعتبارات قدرها  فٌجعلها قاصرة

تحقٌقا للمصلحة العامة وتلك الوالٌة بحسب األصل إنما تبسٌط 

على جمٌع أنواع الجرابم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب 

خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضابى على 

موظؾ ما فى صدد جرابم معٌنة ال ٌعنى مطلقا سلب تلك 

عٌنها من مؤمورى الضبط بالصفة فى شؤن هذه الجرابم 

القضابى ذوى اإلختصاص العام وال ٌنال من هذا النظر ما 

إشتمل علٌه قرار وزٌر الداخلٌة بتنظٌم مصلحة األمن العام 

وتحدٌد إختصاص كل إدارة منها فهو قرار نظامى ال ٌشتمل 

على ما ٌمس أحكام قانون اإلجراءات الجنابٌة ولٌس فٌه ما 

ٌخول وزٌر الداخلٌة حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط 

القضابى أو سلب أو تقٌٌد هذه الصفة عن ضابط معٌن بالنسبة 

 . إلى نوع أو أنواع معٌنة من الجرابم 

ولما كان إطبلق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار 

ذكرها بؽٌر تحدٌد أو توصٌؾ أو تمٌز بٌن ضابط وأخر فإنه 

ٌفتح المجال ألن ٌندرج تحت متن هذه المادة جمٌع ضباط 
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الشرطة المنتمون لهذه الهٌبة ما دام لم ٌشمله قرار باإلستبعاد 

   .أو اإلٌقاؾ عن العمل أو ما شابه ذلك 

محمد حازم طه / الرابد وحٌث أن الدفاع ال ٌنازع فى صفة 

ضباط األمن الوطنى كونهم ضباط شرطة بل وأخرٌن من 

إنصبت منازعتهم على جهة عملهم باألمن الوطنى فإن ذلك 

مردود علٌه بؤنه أٌا كان المسمى للجهة التى ٌعمل بها الضباط 

 الذكر فإنها ال تنزع عنهم وصفهم كضباط شرطه وال ىسالؾ

 ،تسلبهم صفة الضبطٌة القضابٌة والتى منحها لهم القانون 

ومن ثم ٌظل إختصاصهم كمؤمورى ضبط قضابى شامبلًال من 

حٌث النوع والمكان، كما وأن قرار وزٌر الداخلٌة المشار إلٌه 

ٌُزل عن العاملٌن بقطاع األمن  بإلؽاء مباحث أمن الدولة لم 

 .الوطنى صفتهم كرجال ضبط قضابى ذوى إختصاص عام 

متى كان ماتقدم وإذ إنتهت المحكمة إلى ثبوت صفة مؤمور 

محمد حازم طه / الضبط القضابى ذى االختصاص العام للرابد 

، ومن ثم فإنه وفقاًال الضباط باألمن الوطنى وأخرٌن من 

محمد / لؤلساس القانونى المتقدم ٌكون مجرى التحرٌات الرابد 

الضابط بقطاع األمن الوطنى مختصاًال قانوناًال بإجرابها حازم طه 

وما قام به ضباط األمن الوطنى وفقا للثابت بالتحقٌقات من 
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 المتهمٌن وضبط المضبوطات بناءا على  بعض القبض على

النٌابة العامة من صمٌم عملهم وٌتفق وصحٌح القانون قرار 

ومن ثم ٌضحى الدفع بعدم توافر الضبطٌة القضابٌة لضباط 

 القانونواألمن الوطنى مفتقدا لسنده الصحٌح من الواقع 

                                     . فى مجملهوتقضى المحكمة برفض الدفع

ـ حٌث أنه عن الدفع ببطبلن تحرٌات األمن :الثانى عشر 

ٌٚىّٛٔٙب الؽم١ٓ الوطنى والبحث الجنابى لعدم جدٌتهما 

 .ػٍٝ اٌٛالؼخ

 من قانون اإلجراءات 21بؤن المادةأٌضا فمردود علٌه 

ٌقوم مؤمإر الضبط القضابى بالبحث عن " الجنابٌة نصت على 

الجرابم ومرتكٌبٌها ، وجمع اإلستدالالت التى تلزم للتحقٌق فى 

   0الدعوى

 من 21و من المقرر قضاءا و فقها  أنه بمقتضى نص  المادة 

قانون اإلجراءات الجنابٌة الكشؾ عن الجرابم والبحث عن 

مرتكبٌها والتنقٌب عن األدلة عن طرٌق اإلستدالالت التى 

ٌقومون بإجرابها سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرابم 

أو بناءا على تكلٌؾ من السلطة المختصة بذلك ، وما ٌقوم به 
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رجال الضبط القضابى فى سبٌل جمع األدلة أو التعرؾ على 

وقابع الجرٌمة أو فاعٌلٌها وهو ما ٌسمى بإجراءات اإلستدالل 

 لها ٌكون مجرد أدلة تحت التحقٌق أو هوما ٌقدمونه كنتٌج

إستدالالت إلى أن ٌتم تحقٌقها بمعرفة جهة التحقٌق أو الحكم 

من المقررأٌضا أن  و.فتؤخذ وضعها كؤدلة تصلح باإلدانة 

القانون ال ٌوجب أن ٌتولى مؤمور الضبط القضابى بنفسه 

التحرٌات أو أن ٌكون على معرفة سابقه بالمتحرى عنه بل له 

أن ٌستعٌن فٌما ٌجرٌه من تحرٌات بمعاونة رجال السلطة 

العامة والمرشدٌن السرٌٌن ومن ٌتولوا إببلؼه عما وقع 

بالفعل  من جرابم مادام أنه إقتنع شخصٌا بصحة ما نقلوه إلٌه 

                                           .وبصدق إببلؼه عما وقع بالفعل من جرابم 

 أن تقدٌر جدٌة التحرٌات وكفاٌتها  قضاءا المقررذلك أنه من 

هى من المسابل الموضوعٌة التى تخضع لتقدٌر محكمة 

الموضوع التى ٌوكل األمر فٌها إلى سلطة التحقٌق تحت 

إشراؾ محكمة الموضوع التى متى إقتنعت بجدٌة اإلستدالالت 

التى بنى علٌها أمرالقبض و التفتٌش وكفاٌتها لتسوٌػ إجرابه 

 .فبل معقب علٌها فى ذلك لتعلقه بالموضوع ال بالقانون  

وعلى ذلك فإن مهمة مؤمورالضبط القضابى بمقتضى المادة 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة الكشؾ عن الجرابم 21
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والتوصل إلى معاقبة مرتكٌبٌها فكل إجراء ٌقوم به فى هذا 

السبٌل ٌعتبر صحٌحا منتجا ألثره ما لم ٌتدخل بفعله فى خلق 

الجرٌمة أو التحرٌض على مقارفتها وطالما بقٌت إرادة الجانى 

ؼٌر معدومة ، وال تثرٌب على  مؤمور الضبط القضابى أن 

ٌصتنع فى تلك الحدود من الوسابل البارعة فى الكشؾ عن 

الجرٌمة وال ٌتصادم مع أخبلق الجماعة وأن ذلك التخفى 

وإنتحال الصفات وإصطناع المرشدٌن ولو أبقى أمرهم سرا 

 .مجهوال

ومؤمور الضبط القضابى عندما ٌقوم بتحرٌاته عن الجرابم 

ومرتكبٌها فإنه ٌعتمد على عناصر تظهر له أثناء هذه 

ومحل وعمرة التحرٌات تدل على جدٌتها مثل إسم المتهم 

إقامته وعمله وعناصر الجرٌمه التى إرتكبها ونوع السبلح 

الذى إستخدمه فٌها وؼٌر ذلك من العناصر التى تترابى له 

أثناء إجراء هذه التحرٌات، وعناصر هذه التحرٌات تخضع 

لتقدٌر النٌابة العامة ومن بعده محكمة الموضوع فلها أن تقدر 

  .جدٌة التحرٌات بناء على هذه العناصر 

 ِٓ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ لذ أٚعجذ ػٍٝ 24ٚأْ اٌّبدح 

ِؤِٛسٞ اٌنجو اٌمنبئٟ فٟ دٚائش اخزقبفُٙ أْ ٠مجٍٛا 
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اٌزج١ٍغبد ٚاٌؾىبٜٚ اٌزٟ رشد ا١ٌُٙ ثؾؤْ اٌغشائُ ٚأْ ٠مِٛٛا 

ثؤٔفغُٙ أٚ ثٛاعطخ ِشإٚع١ُٙ ثبعشاء اٌزؾش٠بد اٌالصِخ ػٓ 

اٌٛلبئغ اٌزٟ ٠ؼٍّٛٔٙب ثؤٞ و١ف١خ وبٔذ ٚأْ ٠غزؾقٍٛا ػٍٝ 

ع١ّغ اإل٠نبؽبد ٚاالعزذالالد اٌّئ٠ذح اٌٝ صجٛد أٚ ٔفٟ 

اٌٛلبئغ اٌّجٍغ ثٙب ا١ٌُٙ ، ِٚٓ صُ فٍُ ٠ؾزشه اٌمبْٔٛ رشر١جبً 

ِؼ١ٕبً أٚ ؽىالً خبفبً إلعشاء اٌزؾش٠بد ؽٛي اٌٛالؼخ فمذ رىْٛ 

ِمذِخ إلعشاء لبٟٔٛٔ ِزقً ثبٌمجل ٚاٌزفز١ؼ ٚلذ ٠ؤر١ٙب 

ِؤِٛس اٌنجو ثٕبء ػٍٝ هٍت ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ أصٕبء اٌزؾم١ك 

ٌالعز١ضبق ِٓ رشع١ؼ ٚصْ اٌذ١ًٌ فٟ اٌذػٜٛ، ٚلذ ٠زىؾف ٌٗ 

أْ عش٠ّخ ِؼ١ٕخ لذ ٚلؼذ ِٓ ؽخـ ِؼ١ٓ ٚأْ ٕ٘بن دالئً 

ٚأِبساد مذٖ ثّب ٠جشس رؼشك اٌزؾم١ك ٌؾش٠زٗ ٚؽشِخ ِغىٕٗ 

 .فٟ عج١ً وؾف ِجٍغ ارقبٌٗ ثبٌٛالؼخ

ٚؽ١ش أٔٗ ٚػٓ ِٛمٛع اٌذفغ فٍّب وبْ اٌذفبع ٠ٕؼٟ ػٍٝ 

اٌزؾش٠بد ثبٔؼذاِٙب ٌىٛٔٙب الؽمخ ػٍٝ اٌٛالؼخ فبْ رٌه ِشدٚد 

ػ١ٍٗ ثؤْ األفً فٟ اٌزؾش٠بد أْ رىْٛ ػٓ عش٠ّخ ٚلؼذ 

ثبٌفؼً ال ػٓ عش٠ّخ ِغزمج١ٍخ ؽزٝ رؾظٝ ثقذٚس لشاس ا١ٌٕبثخ 

 .                    اٌؼبِخ 

ولما كان ذلك وكان الثابت بتحرٌات األمن الوطنى والمحررة 

د  بقِطاع األمن الوطنً / الرابِد  بمعرفة  ٌِّ محمد حاِزم طـه س
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ٌَّة  فٟ أػمبة رقبُػذ االؽزِغبعبد أعفشد ػٓ أَّٔٗ بوزارة الداِخلِ

اٌؾؼج١َِّخ ػٍٟ ع١بعبد اٌشئ١ظ اٌّؼضٚي ألِٛس اٌُؾىُ ثبٌجاِلد ٚ 

ِ٘شح اٌُىجشٜ ٚ  ُ٘شاد ؽبِؽذح ثبٌمب ؽذٚس َصَخُ ؽؼجٟ ٠ُٕبدٞ ثزظب

ُّخزٍِفخ ثبٌجاِلد ٠َٛ  ُّؾبفظبد اٌ ا١ٌّبد٠ٓ اٌشئ١ِغ١َّخ ثبٌ

ُِشعٟ /  ٚامطٍغ اٌشئ١ظ األعجك 30/6/2013 ِؾّذ ِؾّذ 

ِىزت – ػ١غٟ اٌؼ١َّبه ثبالرِّفبق ِغ ل١بداد اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ 

ُِغبػذ٠ٗ ِٓ ل١بداد ٚوٛاِدس – اإلسؽبد اٌؼبَ  ٚوزا ثؼل 

َئعَّغخ اٌِشئبعخ  آٔزان ػٍٟ اعٙبك رٍه  ُّ اٌزٕظ١ُ اٌؼب١ٍِٓ ث

ُّؾبفظبد  ِ٘شح ٚ اٌ اٌذػٛاد ِٓ ِخالي ؽؾذ ػٕبِفش اٌزٕظ١ُ ثبٌمب

ُ٘ش ثٙب ِٓ لِجًَ  إلؽىبَ ع١طشرُٙ ػٍٟ ا١ٌّبد٠ٓ اٌّؼٍٓ اٌزظب

ؼبِسمخ  ُّ ُٙش ثٙب ، ُعّٙٛس اٌّٛاه١ٕٓ ٚ اٌمٛٞ اٌ ٚ اٌزغّ

ُّؼبسمخ  ٚ ، ٌٍؾ١ٌٍٛخ دْٚ ٔغبػ رٍِه اٌذػٛاد ِٓ لِجًَ لُٛٞ اٌ

 ثبٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ آٔزان ثزى١ٍف ثبٌفِؼً لبَ ِىزت اإلسؽبد اٌؼبَ

ُّؾبفظبد اٌُغِّٙٛس٠َّخ  وٛاِدس اٌزٕظ١ُ ثبٌّىبرِت اإلداس٠خ ث

فخ األخشٜ اٌّٛا١ٌٓ  ٌم١بداد  زَطشِّ ُّ ثبٌزٕغ١ك ِغ ثؼل اٌمُٛٞ اٌ

زؾبٌف١ٓ ِؼُٙ 25اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ فٟ أػمبة صٛسح  ُّ  ٠ٕب٠ِش ٚ اٌ

اة ٚ اٌؾٛسٜ َّٛ  ٌؾؾذ ػٕبِفشُ٘  أٔزان فٟ أزخبثبد ِغٍغٟ إٌُ

٠َِّٚخ ثذءاً ِٓ ٠َٛ  ُّؾ١و ِغِغذ ساثؼخ اٌؼذ ُ٘ش ث ُٙش ٚ اٌزظب ٌٍزغّ

 ٚ ر٠ٍُّٛٙ ٚ اإلٔفبق ػ١ٍُٙ ِٓ ٚعبئًِ اػبؽخ ٚ 21/6/2013
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 اِذاد ػٕبِفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ٚ اٌّٛا١ٌٓ  ٌُٙ فنالً ػٓ، ٔمً 

ٚ وزا ػٕبِفش ِٓ أعِٕؾخ اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ اإلخٛأٟ ، ثبٌجاِلد 

ثبٌخبِسط ثبألعٍؾخ إٌبِس٠َّخ ٚ اٌخشهٛػ ٚ اٌزخ١شح ٚاألعٍؾخ 

مبِٚخ اٌُغٍُطبد فٟ ؽبٌخ الجبٌُٙ  ُِ  ٚ ُِ٘ ُِٙش اٌج١ْنبء ٌزؤ١ِٓ رغّ

 ٗ  ١ٔٛ٠ٛ ٚ افؾبي خبِسهخ 30ثٙذف اعٙبك صٛسح ، ػٍٟ فنِّ

ُّغزمجً ٚ اػبدح اٌشئ١ظ اٌّؼضٚي اٌٟ ِعذْ  ٚ رمغ١ُ ،  اٌُؾىُ حاٌ

َئ٠ِّذ٠ٓ ٚ سافن١ٓ  ُِ اٌؾؼت اٌّقشٞ ِٓ ِخالي َخٍك ؽبٌخ ِب ث١ٓ 

َّْ ِٓ ،  ١ٔٛ٠ٛ 30ٌضٛسح  ٚ أْ اٌزؾش٠بد لذ أعفشد ػٓ أ

 ِٓ ًً َخطَّو ُ٘ ُو ُّ ِؾّذ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ اٌمبئ١ِّٓ ػٍٟ ٘زا اٌ

ِػقبَ ِؾّذ ؽغ١ٓ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، ػجذ اٌجذ٠غ عبِٟ 

، ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ اٌجش / اإلخٛأٟ ، اثشا١ُ٘ 

، ػبِفُ ػجذ اٌّبِعذ ِؾّذ ِبمٟ / ل١بدٞ اٌغّبػخ اإلعال١ِخ 

اٌم١بدٞ ، ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌجٍِزبعٟ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ 

ٛدح ِؽغبصٞ سِنبْ / اإلخٛأٟ  ُّّ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، ففٛح ؽ

َّ٘بة ِؾّذ  ثبِعُ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، أعبِخ ٠بع١ٓ ػجذ اٌٛ

هبِسق ػجذ اٌّؼجٛد / اٌم١بدٞ اٌغٙبدٞ ، وّبي ِؾّذ ػٛدح 

ُِش  ِػقبَ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ / اٌم١بدٞ اإلخٛأٟ ، اثشا١ُ٘ اٌُض

ُِشعٟ ػ١غٟ اٌؼ١َّبه ، ُعٍطبْ  ٚعذٞ ، أُعبِخ ِؾّذ ِؾّذ 

ػّشٚ ، أؽّذ ِؾّذ ػبِسف ػٍٟ ، ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ُغ١ُٕ 
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ٚ رٕف١زاً ٌّب رُ االرِّفبق ، ِؾّذ روٟ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي ٚ آخش٠ٓ 

ِؾّذ ِؾّذ ِشعٟ ٚ ل١بداد / ػ١ٍٗ ِٓ لِجًَ اٌشئ١ظ األعجك 

ؼذ وٛاِدس اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ثبٌّىبرِت  اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ امطٍَّ

ُّؾبفظبد ثزى١ٍف ػٕبِفش٘ب ٚوٛاِدس٘ب ٌزٕف١ز  اإلداس٠خ ثبٌ

َخطَّو اٌغبثِك  ُّ ٚ ، ٚؽؾذ ُعّٛع اٌقف اإلخٛأٟ ثبٌزٕظ١ُ ، اٌ

ُّؾبفظبد اٌشئ١غ١َّخ ٚ  ِ٘شح ٚ ثؼل اٌ ٗ اٌٟ اٌمب عُّ َٛ رى١ٍفُٙ ثبٌزَ

ُٙشاد  ُ٘شاد ٚ اٌزغّ َِّخ ٚارالف ، رٕظ١ُ اٌزظب ٚلطغ اٌطُُشق اٌؼب

خ ثبٌجالد  َِّ ُّٕؾآد اٌُؾَشِه١َّخ ٚ ، اٌّشافِك اٌؼب ٚ اٌزؼذِّٞ ػٍٟ اٌ

َغٍَّؾخ ٚ اٌّٛاه١ٕٓ  ُّ اد اٌ َّٛ  ٚفٟ أػمبة ,ِسعبي اٌُؾشهخ ٚ اٌمُ

 اٌمٛٞ ٖ ١ٔٛ٠ٗ ٚفذٚس اٌج١بْ اٌزٞ رٛافمذ ػ30ٍٟصٛسح 

 ارفك ل١بداد اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ 3/7/2013اٌٛه١َّٕخ ثزبس٠خ 

ٌإلخٛاْ ٚأػنبء ِىزت اإلسؽبد ػٍٟ اؽبػخ اٌفٛمٝ ثبٌجالد 

ٚاٌؾ١ٌٍٛخ دْٚ رّى١ٓ إٌظبَ اٌؾبٌٟ ِٓ رٕف١ز خبسهخ اٌّغزمجً 

َُّ امطٍغ ل١بداد ٚوٛادس ٚػٕبِفش اٌزٕظ١ُ ، ثىً اٌُغجً  ٚ ِٓ صَ

اإلخٛأٟ ٚاٌّٛا١ٌٓ ٌُٙ ِٓ اٌمٛٞ اٌّزطشفخ األخشٜ ثبٌؼذ٠ذ 

ِٓ االٔزٙبوبد ٚاٌغشائُ اٌزٟ اسرُِىجَذ ثّؾ١و ِغغذ ساثؼخ 

٠َِّٚخ ٚأؽ١بء ؽشق اٌمب٘شح اٌّخزٍفخ خالي اٌفزشح ِٓ  اٌؼذ

14/8/201 ؽزٝ 21/6/2013  فنالً ػٓ ل١بَ ل١بداد 3

اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ٚاٌّٛا١ٌٓ ٌُٙ ِٓ اٌز١بساد اإلعال١ِخ 
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اٌّزؾذدح ثبٌمبء ثؼل اٌخطت اٌزؾش٠ن١َّخ ثٛعبئً اإلػالَ 

٠َِّٚخ رنّٕذ اٌذػٛح  ٚأػٍٟ إٌّقخ اٌّمبِخ ثزغّٙش ساثؼخ اٌؼذ

سرىبة أػّبي ػٕف ٚرٕف١ز ثؼل اٌؼ١ٍّبد اإلس٘بث١خ مذ إل

إٌظبَ اٌمبئُ ثبٌجالد عؼ١بً إلػبدح اٌشئ١ظ اٌّؼضٚي ٌٍؾىُ ِشح 

 ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘  )أخشٜ ٚ ػشف ِٓ رٍه اٌم١بداد وً ِٓ

اٌجٍزبعٟ ، ففٛح ؽّٛدح ؽغبصٞ سِنبْ ، ػبفُ ػجذ اٌّبعذ 

ِؾّذ ِبمٟ ، ِؾّذ ثذ٠غ ػجذ اٌّغ١ذ عبِٟ ، أعبِخ ِؾّذ 

 ،  ٚرٌه ػٓ هش٠ك اٌخطبة اٌزؾش٠نٝ(ِشعٟ ػ١غٟ اٌؼ١به 

ل١بَ ػذد ِٓ ل١بداد اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ ٚثؼل اٌز١بساد ٚ

اإلعال١ِخ اٌّٛا١ٌخ ٌٙب ثؼمذ ػذح اعزّبػبد عش٠خ ثبؽذٜ اٌغشف 

٠َِّٚخ رُ خالٌٙب ا رفبق ػٍٝ إلاٌّغٍمخ اٌٍّؾمخ ثّغغذ ساثؼخ اٌَؼَذ

رؾى١ً ٌغبْ أ١ِٕخ أهٍمٛا ػ١ٍٙب ِغّٛػبد اٌَشْدع ِٓ ثؼل 

 ؽ١ش لبِٛا ثبِذادُ٘ ثبألدٚاد اٌالصِخ ػٕبفش اٌزٕظ١ُ اإلخٛأٟ

– ػقٝ – أعٍؾخ ث١نبء – أعٍؾخ ٔبس٠خ " ٌٍم١بَ ثؼٍُّٙ 

ثبإلمبفخ ٌٍز٠ًّٛ " فٛاػك وٙشثبئ١خ – خٛر – دسٚع ؽذ٠ذ٠خ 

اٌّبٌٟ ٌُٙ ٚرى١ٍفُٙ ثزٛع١غ دائشح االؽزجبٖ فٟ أٚعبه 

اٌّزشدد٠ٓ ػٍٝ ِمش اٌزغّٙش ٌنجو اٌؼٕبفش اٌزٟ ٠ؾزجٗ فٟ 

ذ ِشعٟ رؾذ دػٛح / ػذَ ٚالئٙب ٌٍشئ١ظ اٌّؼضٚي  َّّ َؾ ُِ

خؾ١زُٙ ِٓ أنّبَ ػٕبفش غ١ش ِشغٛة ف١ٙب أٚ أفشاد ربثؼ١ٓ 
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ٌٍغ١ؼ أٚ اٌؾشهخ أٚ ٚعبئً اإلػالَ إٌّب٘نخ ٌٍزٛعٙبد 

عزغٛاة ٘ئالء  إلاإلخٛا١ٔخ ٚاؽزغبصُ٘ ثؤِبوٓ رُ رخق١قٙب

اٌؼٕبفش ِّٚبسعخ اٌزؼز٠ت اٌجذٟٔ ػ١ٍُٙ ٚلذ أِىٓ رؾذ٠ذ ثؼل 

ذ ثذ٠غ ػجذ  َّّ َؾ ُِ اٌم١بداد اٌّؾبسوخ فٟ رٍه االعزّبػبد ُِٕٚٙ 

ذ ؽغٓ اثشا١ُ٘ اٌؼش٠بْ ، اٌّغ١ذ عبِٟ  َّّ َؾ ُِ ، ػقبَ اٌذ٠ٓ 

ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ ،  ؽّٛدح ؽغبصٞ سِنبْ حففٛ

ذ ِبمٟ ، اٌجش  َّّ َؾ ُِ أعبِخ ٠بع١ٓ ػجذ ، ػبفُ ػجذ اٌّبعذ 

ذ  َّّ َؾ ُِ ذ اثشا١ُ٘ اٌجٍزبعٟ ، اٌٛ٘بة  َّّ َؾ ُِ ذ  َّّ َؾ ٚلذ أمبفذ – ُِ

رؾش٠برٗ اٌغش٠خ أ٠نبً ثزؾذ٠ذ ػٕبفش ِغّٛػبد اٌشدع اٌز٠ٓ رُ 

ذ ػجذ اٌؾٟ ؽغ١ٓ  َّّ َؾ ُِ رى١ٍفُٙ ثزٍه اٌّٙبَ ُٚ٘ وً ِٓ  

أؽّذ فبسٚق ، ِقطفٝ ػجذ اٌؾٟ ؽغ١ٓ اٌفشِبٚٞ ، اٌفشِبٚٞ 

ذ  َّّ َؾ ُِ ذ ِؾّٛد ػٍٟ -  ، ١٘ضُ ع١ذ اٌؼشثٟ ِؾّٛد ، وبًِ  َّّ َؾ ُِ

ذ ػط١خ ، صٔبرٟ  َّّ َؾ ُِ ذ ، ػجذ اٌؼظ١ُ اثشا١ُ٘  َّّ َؾ ُِ اعّبػ١ً 

ذ  َّّ َؾ ُِ وّب أمبفذ اٌزؾش٠بد ثؤٔٗ لذ أعفش ػٓ – سؽٛاْ 

ِّبسعبد ِغّٛػبد اٌشدع اٌغبثك اإلؽبسح ا١ٌٙب ؽذٚس ؽبالد 

ٚفبح ٌجؼل اٌّؾزغض٠ٓ ثبإلمبفخ اٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلفبثبد 

" لطغ ٌألفبثغ – وذِبد – عشٚػ – وغٛس " ػجبسح ػٓ 

ٚأمبف ثؤْ أفشاد ِغّٛػخ اٌشدع ، ٚغ١ش٘ب ِٓ أصبس اٌزؼز٠ت 

ذ ِؾّٛد ػٍٟ صٔبرٟ / رُ مجطُٙ ؽ١ش أْ اٌّزّٙبْ  َّّ َؾ ػجذ ، ُِ
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ذ ػط١خ رُ مجطُٙ ثزبس٠خ  َّّ َؾ ُِ  25/7/2014اٌؼظ١ُ اثشا١ُ٘ 

 عٕؼ ِقش اٌغذ٠ذح 2013 ٌغٕخ 9585ػٍٝ رِخ اٌمن١خ سلُ 

ذ ػجذ اٌؾٟ ؽغ١ٓ اٌفشِبٚٞ / ٚثبلٟ اٌّز١ّٙٓ وال ِٓ  َّّ َؾ ُِ ،

ذ ، ِقطفٝ ػجذ اٌؾٟ ؽغ١ٓ اٌفشِبٚٞ  َّّ َؾ ُِ أؽّذ فبسٚق وبًِ 

١٘ضُ ع١ذ اٌؼشثٟ ِؾّٛد رُ مجطُٙ ػٍٝ رِخ اٌمن١خ سلُ ، 

 عٕؼ اٌمب٘شح اٌغذ٠ذح أٚي ثزبس٠خ 2013 ٌغٕخ 3632

ُِّبسعخ ِغّٛػبد اٌشدع  ، 15/7/2013 ٚلذ أعفش ػٓ 

ُّؾزغض٠ٓ  عبٌِفخ اٌِزوش ػٓ ُؽذٚس ؽبالد ٚفبح ٌجؼل اٌ

، ُعشٚػ ، ُوغٛس )ثبإلمبفخ اٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلفبثبد ِػجبسح ػٓ 

ٚ ِٓ ث١ٓ ، ٚ غ١ْش٘ب ِٓ آصبس اٌزؼز٠ت  (لطغ ٌألفبثِغ ، وذِبد 

وش٠ُ ػّبد ػجذ / رٍِه اٌؾبالد ٚالِؼخ اٌزؼذِّٞ ػٍٝ مبثِو اٌُؾشهخ 

اٌؾ١ٍُ ٚ اؽزِغبصٖ ثؤؽذ اٌِخ١بَ ثّمش اٌزغّٙش ٚ اٌزؼذِّٞ ػ١ٍٗ 

 ٌغٕخ 31016ِؾً اٌمن١َّخ سلُ – ثبٌنشة ٚ اؽذاس افبثزٗ 

ُّشفمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه 2013 ٚ وزا ، –  ُعَٕؼ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ

ً ػٍٟ / ٚالِؼخ ٚفبح اٌّشؽَٛ  ِِ ِؾً اٌمن١َّخ – ػّشٚ ٔغذٞ وب

ُّشفمخ 2013 ٌغٕخ 15120سلُ   اداسٞ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ

فش٠ذ ؽٛلٟ / ٚ وزا ٚالِؼخ ٚفبح اٌّشؽَٛ ، – ثبألٚساق ٌإلسرجبه 

 اداسٞ 2013 ٌغٕخ 14395ِؾً اٌمن١َّخ سلُ – فَُئاد ِؾّذ 

ُّشفمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه  ٚ وزا ٚالِؼخ اٌزؼذِّٞ ، – ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ
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ِغزٛس ِؾّذ اٌغ١ِذ ػٍٝ ٚ اؽذاس افبثزٗ / ػٍٝ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ 

 ُعَٕؼ ِذ٠ٕخ ٔقش 2013 ٌغٕخ 31166ِؾً اٌمن١َّخ سلُ – 

ُّشفمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه  ٚ وزا ٚالِؼخ اٌزؼذِّٞ ػٍٝ اٌّغٕٟ ، – اٌ

ِؾً – ِؾّذ فزؾٟ ِمجٛي أؽّذ ٚ اؽذاس افبثزٗ / ػ١ٍٗ 

ُّشفمخ 2013 ٌغٕخ 14395اٌمن١َّخ سلُ   اداسٞ ِذ٠ٕخ ٔقش اٌ

ٚ أمبف أْ رؾش٠برٗ أعفشد ثؾؤْ ، – ثبألٚساق ٌإلسرجبه 

أؽّذ ؽغٓ لّش اٌذٌٚخ ػٍٟ ص١ٌخخ ٚ / ٚالِؼخ ٚفبح اٌّشؽَٛ 

أؽّذ فزُّٛػ أؽّذ ِشصٚق أَّٔٗ ٚ ؽبي / افبثخ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ 

مبثًِ  ُِ ٠َِّٚخ ٌإلػزِقبَ ثٗ  ًً ِّٕٙب ١ٌّذاْ ساثؼخ اٌؼذ ٗ ُو عُّ َٛ رَ

ؽقٌّٛٙب ػٍٝ ِجٍغ ِبٌٟ ٚ ٚعجبد ِغزائ١َِّخ لبَ ػذد ِٓ 

ػٕبِفش اٌزؤ١ِٓ ٚ ِغّٛػبد اٌشدع عبٌِفٟ اٌِزوش ثبإلؽزجبٖ فٟ 

ٚ ، أِشّ٘ب ٚ اؽزِغبِصّ٘ب ثؤؽذ أِبِوٓ اإلؽزِغبص داِخً ا١ٌّْذاْ 

ي ٚ ، اٌزؼذِّٞ ػ١ٍّْٙب ثبٌنشة  َّٚ األِش اٌزٞ ٔغُ ػٕٗ ٚفبح األ

َُّ لبِٛا ثزشوّٙب ، افبثخ اٌضبٟٔ ثُىغٛس ثبٌِزساػ١ْٓ ٚاٌغبل١ْٓ  صُ

َغٍَّؾخ  ُّ اد اٌ َّٛ ٚ ، ثِغٛاس عٛس ِجٕٝ اٌزٕظ١ُ ٚ اإلداسح اٌزبثِغ ٌٍمُ

لذ الِؽك ٚثُٕبًء ػٍٝ ثالغبد اٌّٛاِه١ٕٓ ثٛعٛد اٌّغٕٟ ٚفٟ 

أزمٍذ ا١ٌّْٙب ، ػ١ٍّٙب عبٌِفٟ اِروش ثبٌّىبْ اٌغبٌف ِروشٖ 

ٟ ، ع١َّبسح اعؼبف  ُِغزؾفٝ اٌزؤ١ِٓ اٌِقؾِّ ، ٚ اٌزٟ ٔمٍزّٙب اٌٝ 

ٚ فٟ أػمبة رقبػذ أػّبي اٌؼٕف ٚعشائُ ػٕبفش اٌزٕظ١ُ 
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اإلخٛأٟ اإلس٘بثٟ ٚل١بُِٙ ثبرالف اٌّّزٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ 

ٚرؼط١ً اٌّٛافالد اٌؼبِخ ٚاسرىبة عشائُ لزً ػّذ ٚؽش٠ك 

ػّذ ٚاخزطبف ثؼل األؽخبؿ ٚاؽزغبصُ٘ ثذْٚ ٚعٗ ؽك 

فمذ امطٍؼذ اٌذٌٚخ ، ٚرؼز٠جُٙ ثذ١ٔبً ػٍٝ إٌؾٛآِٔف اٌج١بْ 

ثبرخبر اإلعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاأل١ِٕخ ٌنجو رٍه اٌغشائُ 

ٚفمب ٌّب أزٙذ ا١ٌٗ اٌّؾىّخ ثبعزخالفٙب دْٚ أْ ِٚشرىج١ٙب 

رغزشعً اٌّؾىّخ فٝ عشد ثبلٝ رٍه اٌزؾش٠بد فٕؾ١ً ا١ٌٙب ِٕغ 

 .ٌٍزىشاس 

محمد محمود توفٌق ربٌس / ولما كان الثابت أٌضا  بتحرٌات 

ة لمباحث القاهرة   بؤنه مباحث قِطاع الشرق التابع لئلدارة العامَّ

 قامت جماعة اإلخوان 2013فً نهاٌة شهر ٌونٌو لعام 

ٌَّة والعدالة  تحت – الُمسلمٌن والموالٌن لهم وِحزب الُحر

ٌَّة  بدعوة لئلعتصام أمام مسِجد – ُمسمى تحالُؾ دعم الشرع

ة بتقاطع شارع الطٌران مع طرٌق النصر لخلق  ٌَّ رابعة العدو

ٌِّدي الربٌس السابق وُمعارضٌه الذٌن  نوعاًال من التوازن بٌن ُمَإ

 إعتراضاًال على نِظام 30/6/2013قاموا بالدعوة لئلحتشاد ٌوم 

دة ، الُحكم القابم آنذاك  ٌِّ وكان ذلك من ِخبلل وسابل اإلعبلم الُمَإ

وإستجاب لتلك الدعوات أعضاء ، لجماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

ٌَّة والعدالة والموالٌن لهم  وأخذ ،تلك الجماعة وِحزب الُحر
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اًال  ٌَّ ومنذ تارٌخ ، اإلعتصام فً بداٌة نشؤته شكبلًال ِسلم

فً ُمحاولة من ،  بدأ ٌؤُخذ منحى ؼٌر سلمً 3/7/2013

الُمشاركٌن فً ذلك اإلعتصام الضؽط على أجهزة الدولة إلعادة 

ومن خبلل ،  الحكم ةمحمد مرسً  إلى سد/ الربٌس السابق 

توِسعة نِطاق اإلعتصام وؼلق كافَّة الُطُرق الُمإدٌة إلى مسجد 

ٌَّة من الجهات األربع الُمإدٌة إلٌه ، وإعاقة حركة  رابعة العدو

قاطنً الِمنطقة وإحتبلل المساحات بٌن العقارات وداخلها وأمام 

ٌَّة  ة ، الُشقق السكن وسرقة وإتبلؾ جمٌع مرافق الُطُرق العامَّ

ً وإستؽبللها إلعاشة  بُمحٌط اإلعتصام من مٌاه وصرؾ ِصحِّ

ار الكهربابً واإلستعانة بؤدوات ، الُمعتصمٌن  ٌَّ قة الت وسرَّ

ٌَّة إلستخدامها فً اإلضاءة  ٌَّة من مولِّدات كهرباب خارج

ولُمكبِّرات الصوت للمنصة التً شٌدوها داخل نطاق اإلعتصام 

وتجهٌز ، وأقاموا المتارٌس والموانع والخٌام بتلك الُطُرق ، 

ٌَّة  وإحتجاز ، بعض أدوات القتل والحرق واألسلحة النار

وتعذٌب المواطنٌن الذي أودى بحٌاة البعض منهم وضرب 

- تكسٌر األذُرع واألرُجل – المواطنٌن وإحداث إصاباتهم 

ٌُشتبه  ٌة إلى اإلعتصام أو من  د إقترابهم من الُطُرق المودِّ لُمجرَّ

به داخل ُمحٌط اإلعتصام أنه من الُمعارضٌن لهم وإلنتماءاتهم 

كما خربوا الُمنشآت ، الفكرٌة أو أنه مصدر معلومات للُشرطة 
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ة  ٌَّ ة وُمقاومة الُسلُطات واإلستٌبلء على مسجد رابعة العدو العامَّ

وُملحقاته والُمستشفى الكابنة خلفه وإنشاء ُؼَرؾ حجز وتعذٌب 

للمواطنٌن الُمحتجزٌن وإنشاء ُدَشم للِحماٌة أثناء ُمحاولة فض 

وكان ذلك بُمساعدة قٌادات جماعة اإلخوان ، اإلعتصام 

، الُمسلمٌن بتموٌل ذلك اإلعتصام وإمدادهم باألطعمة 

محمد البلتاجً وأسامة ٌاسٌن وصفوة / وبتحرٌض كل من 

من ِخبلل – المسبولٌن عن إدارة فعالٌات اإلعتصام – ِحجازي 

ة  ٌَّة على الُمعتصمٌن من أعلى المنصَّ إلقاء الُخَطب التحرٌض

ٌَّة والُمجهِّزة  التً قاموا بإنشابها أمام مسِجد رابعة العدو

باإلضابة وُمَكبِّرات الصوت والتً تم توصٌلها إلى كافة 

ٌَّة  ٌة إلى إشارة رابعة العدو لخلق سلوك ، المحاور الُمَإدِّ

ِعدابً لدى كافَّة الُمعتصمٌن قَِبل الدولة وأجهزتها والُمواطنٌن 

مما ، األمر الذي أرهب قاطنً الِمنَطقة ، الُمعارضٌن لفِكِرهم 

م العدٌد منهم بالعدٌد ، حدا بهم إلى ترك مساكنهم قسراًال  وتقدَّ

وإثر تفاقُم الوضع وإستنفاد كافَّة الُطُرق ، من الببلؼات 

اًال والتً باءت بالرفض والفشل  ٌَّ اًال ودول ٌَّ ٌَّة محل فصدر ، الِسلم

د األستاذ الُمستشارقرار  ٌِّ  بتارٌخ  السابق  النابب العام/الس

بضبط الجرابم التً وقعت بُمحٌط مٌدان رابعة  31/7/2013

ارات ٌَّ ٌَّة وضبط س  البث اإلذاعً وبعض القٌادات يالعدو
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ٌَّة وهم كلًال من محمد بدٌع ومحمد البتاجً وصفوة  اإلخوان

القٌادي بالجماعة – حجازي وباسم عودة وطارق الُزُمر 

ة  ٌَّ ضوا على إرتكاب الجرابم آنفة البٌان – اإلسبلم . والذٌن حرَّ

جدٌة إلى إطمؤنت وهدٌا بما تقدم فإن المحكمة لما كان ذلك 

محمد حازم طه سٌد / كبل من الرابد التى أجراها التحرٌات 

محمد محمود توفٌق ربٌس ، و الضابط  بقطاع األمن الوطنى

ة لمباحث القاهرة   مباحث قِطاع الشرق التابع لئلدارة العامَّ

تلك وقد جاءت وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

متفقة مع باقً أدلة الدعوي األخرى  وال تناقض التحرٌات 

ـ تحرٌات  تحرٌات األمن الوطنى ) ، ذلك أن اإلستدالالت فٌها

جاءت واضحة وتدل على أنهما قاما  ( الجنابٌة المباحث 

بالبحث والتحرى والتنقٌب للتوصل إلى تلك العناصر والتى 

 وأدوارهم واألعمال المنوطه ٌن المتهماءشملت فضبل عن إسم

محل  (الجرابم)بهم تنفٌذها وتنفٌذهم للعملٌات اإلرهابٌة 

. المحاكمة 

ٌّٚب وبْ رمذ٠ش عذ٠خ اٌزؾش٠بد ِٓ اٌّغبئً اٌّٛمٛػ١خ اٌزٟ 

 ٚوبٔذ ٘زٖ –٠ٛوً األِش ف١ٙب ٌّؾىّخ اٌّٛمٛع ثغ١ش ِؼمت 

اٌّؾىّخ ثٛففٙب ِؾىّخ اٌّٛمٛع رطّئٓ اٌٝ رٍه اٌزؾش٠بد 

عبٌفخ اٌزوش  ِٚب ٌّغزٗ ف١ّٙب ِٓ ارغبق ِغ ِغش٠بد ٚالؼبد 
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ومن ثم فإن هذه التحرٌات تكون جدٌة ؼٌر قاصرة اٌذػٜٛ ، 

كما لم تتعارض تلك التحرٌات  ، ٌنوال مرسلة بالنسبه للمتهم

 ومن ثم  ،مع باقى أدلة الدعوى المادٌة وفقا للثابت بالتحقٌقات

تطمبن المحكمة الً جدٌة تلك التحرٌات وتري أنها أجرٌت 

 سالفى الذكر وأنها حوت علً وقابع ابطٌن فعبل بمعرفة الض

ما أثاره صرٌحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم ٌكون 

على ؼٌر سند صحٌح من الواقع الدفاع فى هذا الشؤن 

  . والقانون وتقضً المحكمة برفضه

بطبلن  القبض حٌث أنه عن الدفع ب  ـ:الثالث عشر 

 لعدم وجود المتهمٌن فى حالة من حاالت والتفتٌش

التلبس وبطبلن ما تبله من إجراءات وما لحقه من أثار 

من قانون 46 ، 37 ، 35 ، 34 ، 30وفقا للمواد 

اإلجراءات الجنابٌة ، ولعدم تحرٌر محضر لكل متهم حال 

وبطبلن محاضر الضبط لعدم اشتمالها  ضبطه بالواقعة

على بٌانات جوهرٌة هى تجهٌل محضر الضبط من كٌفٌة 

 الضبط ومن القابم به وساعة ومكان ضبط المتهمٌن

من 336، 331، 24/2مخالفا بذلك نصوص المواد 

  .قانون اإلجراءات الجنابٌة 
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مردود علٌه بؤن هذا الدفع هابط األثر فاسد األركان ؼٌر قابم ؾ

 من المقرر هعلً أساس من صحٌح الواقع والقانون ذلك أن

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة والتً 30طبقا لنص المادة 

تكون الجرٌمة متلبسا بها حالة إرتكابها أو عقب  )نصت علً 

إرتكابها ببرهة ٌسٌرة ــ وتعتبر الجرٌمة متلبسا بها إذا إتبع 

المجنً علٌه مرتكبها أو تبعتة العامة مع الصٌاح أثر وقوعها 

أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قرٌب حامبل أالت أو 

أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشٌاء أخري ٌستدل منها علً 

أنة فاعل أو شرٌك فٌها أو إذا وجدت به فً هذا الوقت أثار أو 

  .  (عبلمات تفٌد ذلك

كما انه من المقرر قضاءا أن التلبس حالة عٌنٌة تبلزم 

الجرٌمة ذاتها الشخص مرتكبها وأن حاالت التلبس وردت 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة 30علً سبٌل الحصر بالماده 

بؤن ٌكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه وأدرك وقوعها 

بؤٌة حاسه من حواسه متً كان هذا اإلدراك بطرٌقة ٌقٌنٌة ال 

وٌل وٌكفً للقول بقٌام حالة التلبس أن تكون أتقبل الشك أو الت

هناك مظاهر خارجٌة تنبا بذاتها عن وقوع الجرٌمة وأن حالة 

التلبس تستوجب أن ٌتحقق مؤمور الضبط القضابً من قٌام 
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الجرٌمة بمشاهدته بنفسه أو بمشاهدة أثر من أثارها ٌدل 

علٌها وٌنبا بذاته عن وقوعها أو بإدراكها بحاسه من حواسه 

الحالة تتٌح لمؤمور الضبط القضابً القبض علً المتهم ه وهذ

  .وتفتٌشه 

وتحقٌقاتها  الدعوى ولما كان ذلك وكان  الثابت من أوراق 

 من قراروما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها  أنه قد صدر

بتكلٌؾ   31/7/2013بتارٌخ النابب العام السابق / المستشار 

الشرطة بإتخاذ البلزم قانوناًال نحو ضبط الجرابم التى وقعت 

بمحٌط دوابر مٌادٌن التحرٌر ، ورابعة العدوٌة ، والنهضة 

بمحافظتى القاهرة والجٌزة ، ومسجد القابد إبراهٌم بمحافظة 

اإلسكندرٌة ومٌدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الؽربٌة ، 

وسابر المٌادٌن األخرى بالوجه البحرى وصعٌد مصر التى 

وكشؾ مرتكبٌها وإتخاذ البلزم قانوناًال . وقعت فٌها تلك الجرابم 

 وضبط  المشار إلٌها بشؤنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانٌن

وكذا ضبط سٌارتً األسلحة واألدوات المستخدمة فى ذلك ،

 وضبط البث اإلذاعى والمملوكة إلتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 وهم كل من محمد بدٌع مرشد المحرضٌن على تلك الجرابم

اإلخوان المسلمٌن ومحمد البلتاجى وصفوة حجازى وباسم 

عوده من القٌادات اإلخوانٌة وطارق الزمر القٌادى بالجماعة 
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ٌَّة تم تحدٌد صب . اإلسبلمٌة  احوبالتنسٌق مع كافَّة الِجهات األمن

لضبط الجرابم بمٌدان رابعة العدوٌة  كموِعد 14/8/2013ٌوم 

هشام بركات / بناءا على قرار السٌد المستشارومحٌطها  

ات و، سالؾ البٌان  السابق النابب العام هت القُوَّ الشرطٌة توجَّ

ٌَّة صباح ٌوم  ٌة إلى مٌدان رابعة العدو عبر المحاور الُمإدِّ

ٌَّة من و  14/8/2013 بدأ تنفٌذ خطة إنهاء تجمهر رابعة العدِو

ات األمن المركزي مع  ٌَّة بمشاركة قُوَّ جانب وزارة الداخل

ٌَّة أمن القاهرة ومصلحة األمن العام  لضبط تلك الجرابم مدٌر

 . المنوه عنها سلفا 

محمد محمد  / ٌن إعتلى ُكلًال من الُمتَّهموقبل البدء فً التنفٌذ

ودة ِحجازي رمضان  عاِصم عبد ، إبراهٌم البِلتاجً وصفوة حمُّ

طاِرق عبد الموجود إبراهٌم الُزُمر ، الماِجد محمد ماضً 

ٌَّة وطالبوا الُمتجمهرٌن  ة رابعة العدِو المتهمٌن باقى ) َمَنصِّ

من جماعة اإلخوان  (وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا  

المسلمٌن ومن مإٌدى الربٌس المعزول والمناصرٌن لهم وكذا 

باإلستٌقاظ والخروج من  عناصر من النوعٌات اإلجرامٌة 

ب  ة للتؤهُّ ِصلة بالَمَنصَّ الِخٌام عبر ُمَكبِّرات الصوت الُمتَّ

ات القابِمة على الفض ، ي للقُوَّ تم تمرُكز  ومن ثم والتصدِّ
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ات القابِمة على   إنهاء التجمهر لضبط الجرابم  سالفة الذكر القُوَّ

شارع "  الُمإدٌة إلى مٌدان رابعة العدوٌة بجمٌع المحاور

 ً شارع الطٌران ، الطٌران القاِدم من ناِحٌة التؤمٌن الِصحِّ

شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس ، القاِدم من ناِحٌة شاِرع صبلح سالِم 

طرٌق النصر من ناِحٌة ، القاِدم من ناِحٌة شاِرع صبلح سالِم 

 من ناِحٌة الُنُصب وتم تحدٌد طرٌق النصر" طٌبة مول 

 من مٌدان رابعة التِذكاري كممر آِمن لخروج الُمتجمهرٌن

ارات اإلنذار  ، العدوٌة  ٌَّ ات س مة القُوَّ – وبُكل ِمحور كان بُمَقدِّ

لة بُمَكبِّرات الصوت  ارات الُمَحمَّ ٌَّ ارات اإلطفاء – الس ٌَّ وخلفها س

التً تم إستِخدامها فً إخماد النٌران التً أشعلها – 

– واللوادر الثقٌلة – الُمتجمهرٌن بالِخٌام وبُمحٌط التجمهر 

دها  ٌَّ ة التً ش ٌَّ التً قامت بإزاحة الحواِجز والسواتِر الخرسانِ

وخلفهما سٌارات – الُمتجمهرٌن على أطراؾ التجمهر 

ٌُحٌط بهم تشكٌبلت  ات األمن المركزي و عات التابِعة لقُوَّ وُمَدرَّ

ات األمن المركزي  التً إقتصر تسلٌحهم انذاك على – قُوَّ

ٌَّة ، - أدوات َفض الشؽب وبواِعث الؽاز  ات ُمدٌر وخلفهم قُوَّ

اط  اط النِظامٌٌن والبحثٌٌن وُضبَّ لة من الُضبَّ أمن القاِهرة الُمَشكَّ

عات ، الُمفرقعات  اًال بعض ُمَدرَّ وخلفهم على مسافة بعٌدة ِجدَّ

ات الُمسلَّحة  " التً إقتصر دورها على التؤمٌن العمٌق – القُوَّ
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ة  ٌَّ ات القابِمة على تنفٌذ قرار " حماٌة الُخطوط الخلف للقُوَّ

ة  وحال البدء فً ُمناشدة الُمتجمهرٌن إلجبلء ، - النٌابة العامَّ

اًال  ٌَّ دة بُمكبِّرات صوت ُمحٌط التجمهر ِسلم ارات ُمزوَّ ٌَّ  عبر س

 ووفرت لهم هوطـالبتـهم سلمٌا باخبلء مٌدان رابعة ومحٌط

طرٌق النصر المإدي الً النصب التذكاري كممر آمن للخروج 

خر من ألمن والبعض األومنهم من اتبع ونفذ ذلك بالخروج ا

  ( وأخرٌن توفوا المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن )هرٌنمالمتج

اثر البقاء ولم ٌلتزم بالقانون اال ان القوات تدرجت فً 

 وفقا ستخدام خراطٌم المٌاة لتفرقتهمإستعداد بان قامت بإلا

 قام بعض الُمتجمهرٌنؾ للقواعد المقررة قانونا فى هذا الشؤن 

ات بالِحجارة والشمارٌخ وُزجاجات المولوتوؾ  برشق القُوَّ

ارات الُمشتِعلة  ٌَّ ي لهم ، وإطارات الس فقامت القُوات بالتصدِّ

ارات اإلطفاء وببواعث الؽاز  ٌَّ وحٌنبٍذ ، بالمٌاه بواسطة س

ارات ٌن سالفى الذكر أضرم الُمتجمهر ٌَّ النٌران بالِخٌام وس

ة الُمحٌطة بمسِجد رابعة  ٌَّ المواِطنٌن الكابِنة بالشواِرع الخلف

ات َصْوب ُعمق التجمهر  م القُوَّ ٌَّة إلعاقة َتَقدُّ كما إعتلى ، العدو

مبنى خلؾ طٌبة  بعض العناصر الُمسلَّحة من بٌن الُمتجمهرٌن 

ات القاِدمة من شاِرع أنور الُمفتً بوابل من مول  وأمطرت القُوَّ

ٌَّة لعمل ساتِر نٌرانً حتى ٌتسنَّى لقٌادات جماعة  الطلقات النار
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كما إعتلى بعض ،   اإلخوان الُمسلمٌن الفرار عبر ذلِك الشاِرع

عقار تحت اإلنشاء   العناصر الُمسلَّحة من بٌن الُمتجمهرٌن

ات ، بتقاطع شارع الطٌران مع شارع سٌبوٌه  وأمطرت القُوَّ

القاِدمة من شاِرع الطٌران من اإلتِّجاهٌِن بوابل من الطلقات 

ة  ٌَّ  أْسُطح المبانً كما إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة، النار

لت فً مدرستً مدٌنة  التً قامواالعامة  بإحتبللها والتً َتمثَّ

ٌَّة وعبد العزٌز جاوٌش  ة الفُنُدقِ ٌَّ ومبنى إدارة ، نصر الثانِو

ة التابِع لجامعة  ٌَّ اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ، األزهر  ن ، وكذا مؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو كما َتَحصَّ

 بعض داِخل بعض العناصر الُمسلَّحة من بٌن الُمتجمهرٌن 

ٌَّة  ، بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط التجمهر الوحدات السكنِ

ات القابِمة على الَفض المتواِجدة بالقُرب من تِلك  وأمطرت القُوَّ

ٌَّة  ة والعقارات والمسِجد بوابل من الطلقات النار ، المبانً العامَّ

 مبنى  كما إعتلى بعض العناصر الُمسلَّحة من الُمتجمهرٌن

ٌَّة واقامو  ،جاِمعة األزهر بطرٌق النصر  بإطبلق األعٌرة النار

بكثافة من اعلً العقار الكابن بتقاطع شارع سٌبوٌه مع شارع 

 بمٌدان رابعة العدوٌة  وترتب الطٌران ومن داخل التجمهر

على ذلك وفاة وإصابة العدٌد من الضباط والمجندٌن وؼٌرهم 

من القوات الشرطٌة والمواطنٌن وفقا للثابت بالتقارٌر الصفة 



988 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

التشرٌحٌة لمصلحة الطب الشرعى وبالتقارٌر الطبٌة المرفقة 

. باألوراق 

بالتخرٌب  (المتجمهرٌن بمٌدان رابعة العدوٌة  )كما قاموا  

خربوا وآخرون مجهولون وآخرون وذلك بؤن واإلتبلؾ العمدى 

 عمداًال مباٍن وأمبلك عامة مخصصه لمصالح حكومٌة توفوا 

ٌَّة و قاعات الُمناسبات )وللنفع العام وهً  مسجد رابعة العدِو

ٌَّة، الُملحقة به  ومبنً اإلدارة العامة ، ومستشفً رابعه العدِو

ومدرسة مدٌنة نصر ، ومدرسة عبد العزٌز جاوٌش ، للمرور 

ٌَّة  ة الفندق ٌَّ ومبنً إدارة اإلسكان الخارجً للبنات التابع ، الثانو

و أعمدة اإلنارة و الحدابِق وبلدورات ، لجامعه األزهر 

ٌَّة و الُطُرق و  األرضٌة  و البنٌة التحتٌة بمٌدان رابعة العدِو

عة و عدد 2عدد )المحاِور الُمتاِخمة له   مركبة 42 ُمَدرَّ

عة  والمبٌنة  وصفاًال وقٌمةًال باألوراق بؤن حطموا  (شرطٌة ُمتَنوَّ

وأتلفوا األشجار والمزروعات بنهر سالفة الذكر الممتلكات 

الطرٌق وجعلوها ؼٌر صالحة لئلستخدام ،وأطلقوا واببلًال من 

األعٌرة النارٌة والخرطوش على المركبات الشرطٌة ورشقوها 

  أٌضا أتلفواكما . (مولوتوؾ )بالحجارة و الزجاجات الحارقة 

المنقوالت المملوكة لقاطنً - أمواالًال ثابتة ومنقولة ال ٌمتلكوها 
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ٌَّة ومن تم إحتجازه داِخل ُمحٌط  ُمحٌط تجمُهر رابعة العدو

  .التجمهر

عمداًال الكاببلت الكهربابٌة  المملوك للدولة بؤن خربوا كما 

أضرموا النٌران بها  فؤتت علٌها وترتب على ذلك انقطاع 

 . التٌار الكهربابً عن األماكن التً تؽذٌها  

مبنى معد إلقامة شعابر دٌنٌة  مسجد رابعة العدوٌة  خربوا كما 

 مصلحة وفقا للثابت بتقارٌربؤن أضرموا النٌران به فؤتت علٌه 

ٌَّة لمسرح األحداث .  تحقٌق األدلة الِجنابِ

األمر الذي إستدعى بالضرورة إلى اللجوء إلى اإلستعانة 

ٌَّة  الُمتمرِكزة خلؾ تشكٌبلت – بالمجموعات القِتالٌة اإلحتٌاط

ل ُكلًال منها من ضابِط ُمَسلَّح برشَّاش  األمن المركزي والُمَشكَّ

ن ببناِدق آلٌة 9قصٌر  ٌْ ن ُمسلَّح ٌْ   7,62 × 39 مم وُمَجند

ن ببناِدق الؽاز الُمسٌل للدموع  ٌْ ن ُمسلَّح ٌْ والتً لجؤت - وُمَجند

ة لُمواجهة تلك العناصر  إلى إستخدام القدر الُمناسب من القُوَّ

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن )من المتجمهرٌن الُمسلَّحة 

والتى إلسكات مصادر إطبلق النٌران فقط  (وأخرٌن توفوا 

كانوا ٌطلقونها بطرٌقة عشوابٌة على قوات الشرطة ، وذلك 

وفقا للقواعد   من قبل قوات الشرطة بإستخدام الطلقات اآللٌة

المقررة قانونا بشؤن الدفاع الشرعى عن أنفسهم من ذلك 
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اإلعتداء المتواصل علٌهم من قبل المتجمهرٌن سالفى الذكر 

ومن المتجمهرٌٌن أنفسهم وفقا  وسقوط قتلى ومصابٌن منهم

لما أثبته تقارٌر الطب الشرعى من أن بعض المتوفٌن من 

المتجمهرٌن  بداخل إعتصام رابعة العدوٌة إصاباتهم نارٌة من 

. الخلؾ إلى األمام 

لت فً الحٌلولة وذلك  ٌَّة والتً َتَمثَّ بقصد تحقٌق ؼاٌتهم اإلجراِم

د لهم  ومن ، دون خروج الُمتجمهرٌن عبر الممر اآلِمن الُمَحدَّ

َثمَّ بقابِهم داِخل ُمحٌط التجمهر لزٌادة أعداد القتلى والُمصابٌن 

من ِخبلل إتِّخاذ تِلك العناصر الُمسلَّحة الُمتجمهرٌن دروعاًال ، 

ات القابِمة على  ٌَّة حال تعاملهم مع القُوَّ إنهاء التجمهر بشِر

ة  ٌَّ  السٌطرة  فً القوات سالفة البٌان ونجحت، باألسلِحة الناِر

 من هذه العناِصر 58عدد  تم ضبط و، على المٌدان ومحٌطه 

برج " من داخل عقار تحت اإلنشاء   من المتجمهرٌن الُمَسلَّحة

بالتحقٌقات بمحور شارع الطٌران  وإقرارهم " البنداري 

 بمقاومة م فى تجمهر رابعة العدوٌة ، حال قٌامهمبمشاركته

أثناء إنهاء التجمهر   بإستخدامهم األسلحة النارٌة منألقوات ا

وعثر بالعقار محل الضبط للعناصر سالفة الذكرعلى   

فرد خرطوش 10ـ عدد39×7,62سبلح ألى عٌار 3عدد)
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طلقة 84عدد- خزٌنة حدٌدٌة مؽلقة 1محلى الصنع ـ عدد

" .  زجاجة مولوتوؾ45- 12خرطوش عٌار

الذٌن  على مسرح األحداث (ؼالبٌة المتهمٌن)وتم ضبط  

ات القابِمة على تنفٌذ واإرتكب  الجرابم آنفة البٌان بقصد قتل القُوَّ

ة وؼٌرها من الجرابم سالفة   سالؾ الذكر قرار النٌابة العامَّ

تجمهرهم  إنهاء آنذاك للحٌلولة دون تنفٌذ ذلك القرار والبٌان 

ٌَّة والبٌضاء واألدوات التً ،  كما ُضبِط العدٌد من األسلحة النار

قة بُمحٌط ُتستخدم فً اإلعتداء على األشخاص  بؤماكن ُمتفرِّ

ات القابِمة على  وبمعرفة إنهاء التجمهر التجمهر بمعرفة القُوَّ

ة حال إجرابِها الُمعاٌنة البلِزمة على ِمسرح  النٌابة العامَّ

وفقا للثابت بتقارٌر قسم األدلة الجنابٌة األحداث َفْور وقوعها 

النابب العام السابق  / وذلك وفقا لؤلمر الصادر من المستشار

سالؾ الذكر متلبسٌن بتلك الجرابم وفقا لما إنتهت إلٌه 

  0المحكمة بإستخبلصها

لما كان ذلك وكان التلبس قد ظلل وشمل جمٌع الجرابم التً 

المتهمٌن  وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن )إرتكبها المتجمهرون

 والتً تمت وقابعها على مرأى ومسمع من الناس  (توفوا 

اإلعتداء علً قوات القتل وجمٌعاًال بتلك المنطقة سواء جرابم 

 وؼٌرها وفقا الشرطة أو األهالى أو الممتلكات العامة والخاصة
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 فكان التلبس ٌطوقها جمٌعاًال خاصة وأن للثابت بؤمر اإلحالة 

، ومن  قد إستمرت لعدة ساعات14/8/2013 بتارٌخ األحداث

ثم فإن ضبط المتهمٌن ٌكون مشموالًال بالمشروعٌة إذ الجرابم 

 ، والٌنال من ذلك عدم معرفة أشخاص  أنذاككان متلبساًال بها

القابمٌن بالضبط فالعبرة هى بتوافر حالة التلبس والتى هى 

حالة عٌنٌة تصاحب الجرٌمة ال شخص مرتكبها أو القابم على 

 الصورة لم هضبطه، كما أن المحكمة ترى أن القبض على هذ

ال ٌنال مما تقدم عدم ودعى الدفاع ، اٌكن قبضاًال عشوابٌاًال كما 

تحدٌد ساعة ضبطهم بدقه إذ أنها لٌست من أركان الجرٌمة وال 

من شروط توافر حالة التلبس، فالبٌن للمحكمة من جماع 

وباقى أدلة المتهمٌن وشهادة شهود اإلثبات بعض إقرارت 

أن المتهمٌن قد ضبطوا فى توقٌت معاصر للتجمهر الدعوى 

بمٌدان رابعة العدوٌة  14/8/2014  الٌومى ذلكالحاصل ؾ

 ومن ثم ،ومحٌطها وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

بناءا  ٌكون مشموالًال بالمشروعٌة ٌن أنذاكفإن ضبط المتهم

إذ الجرابم كان النابب العام السابق / على قرار المستشار 

 ممن تم ضبطهم على مسرح األحداث من المتهمٌن متلبساًال بها

أنذاك وهو إجراء ٌقره القانون وٌشهد بصحته ، إذ الجرابم 

التى أرتكبت كانت متلبسا بها خاصة فى هذه الحالة التى رتب 
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فٌها القانون المسبولٌة الجنابٌة  لجمٌع المتجمهرٌن عن 

الجرابم المرتكبة أنذاك  ، وهو ما وسع من فكرة التلبس 

بالجرٌمة لٌشمل كل من تجمهر ٌوم الحادث بحسبان علمه 

بالؽرض المنشود من التجمهر وأن الجرابم أرتكبت بقصد تنفٌذ 

هذا الؽرض وهو ما ٌنتفى معه القول بؤن القبض على 

ومن ثم فإن المتهمٌن إنما كان بناء على الشبهة والظن، 

  .    منتجاًال آلثارهالقبض على المتهمٌن ٌكون صحٌحاًال 

 وفقا للثابت 14/8/2013وكذلك من تم ضبطه قبل تارٌخ 

جنح مصر الجدٌدة ، 2013لسنة9585بالمحاضر أرقام 

جنح القاهرة الجدٌدة أول ، 2013لسنة3632

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31016

إدارى مدٌنة نصر 2013لسنة15120

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة14395،

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31166

    0إدارى مدٌنة نصر  والمرفقة بالتحقٌقات2013لسنة14395

ومن ثم فإن المحكمة تقر النٌابة العامة علً تصرفها فً هذا 

الذٌن تم ضبطهم فى الفترة من  ٌنبؤن المتهمالشؤن 

وحتى تارٌخ إنهاء التجمهر بتارٌخ 21/6/2013
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 مرتكبٌن متجمهرٌن تم ضبطهم فً حالة تلبس14/8/2013

الجرابم الثابتة بؤمر اإلحالة وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة 

  طبقاهم ومن ثم توافرت حالة التلبس فً حقبإستخبلصها 

/ ووفقا لقرار المستشار للقواعد المقررة قانونا فى هذا الشؤن 

 ، فى هذا الشؤن31/7/2013النابب العام الصادر بتارٌخ 

وكذلك من تم ضبطه عقب إنهاء إعتصام رابعة العدوٌة حٌث 

تم ضبطهم بناءا على أمر قضابى بذلك وفقا لما إنتهت إلٌه 

المحكمة بإستخبلصها دون أن تسترسل المحكمة بسردها مرة 

تخذت فً اتكون اإلجراءات التً من ثم و،  أخرى منعا للتكرار

 ومن صحٌحة لها أصلها الثابت فً األوراق (المتهمٌن )محقه

  منتجاًال آلثارهثم فإن القبض على المتهمٌن ٌكون صحٌحاًال 

فى هذا الشق على ؼٌر سند صحٌح من القانون وٌضحى الدفع 

 .   وتقضى المحكمة برفضه 

وعن ما أثاره الدفاع بشؤن عدم تحرٌر محاضر  لكل متهم حال 

ببطبلن محاضر الضبط لعدم اشتمالها على ضبطه بالواقعة و

 مخالفا بذلك بٌانات جوهرٌة هى مكان وزمان ضبط المتهمٌن

. من قانون اإلجراءات الجنابٌة 24/2نصوص المادة 

من قـانـون االجـراءت  24/2فمـردود علٌـه أٌضـا بـؤن نـص المـادة 
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وٌجب أن تثبت جمٌع األجراءات التى ٌقوم بها " الجنابٌة  

مؤمورو الضبط القضابى فى محاضر موقع علٌها منهم ٌبٌن 

                                           " إلخ ...بها وقت إتخاذ اإلجراءات ومكان حصوله

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة والتى 331مقرر بالمادة ومن ال

ٌترتب البطبلن على عدم مراعاة أحكام القانون "تنص على أن 

 ".المتعلقة بؤى إجراء جوهرى

ما  مؤمور الضبط القضابىعدم  إلتزام مقرر من أن ومن ال

ن  م من قانون اإلجراءات الجنابٌة(24)نصت علٌه المادة 

 ٌبٌن وقت ت جمٌع اإلجراءات التى ٌقوم بها فى محضراثبإ

 لٌس من شؤنه إهدار  ومكان حصولهاتخاذ اإلجراء وتارٌخه

قٌمة المحضر الذى حرره كله كعنصر من عناصر اإلثبات 

 وإنما ٌخضع تقدٌر سبلمة اإلجراءات فٌه لمحكمة الموضوع،

 إالهذا فضبلًال عن أن ما نص علٌه القانون فٌما تقدم لم ٌرد 

. البطبلن على سبٌل التنظٌم واإلرشاد ولم ٌرتب على مخالفته 

فالبطبلن على هذا النحو هو جزاء إجرابى لتخلؾ كل أو بعض 

شروط صحة أى إجراء جوهرى فٌهدر آثاره القانونٌة، ولم 

ٌحدد المشرع المقصود بإالجراء الجوهرى وإنما ترك هذا 

التحدٌد الجتهاد الفقه والقضاء استنباطه مهتدٌاًال فى ذلك 

بالحكمة التى تقؾ وراء كل قاعدة تقرر إجراءًال معٌناًال، وعلى 
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ضوء هذه الحكمة ٌمكن استخبلص ما إذا كان اإلجراء جوهرٌاًال 

.  من عدمه

بالجوهرٌة  ولقد نص المشرع على بعض اإلجراءات ونعتها

 :-بنص القانون وهى 

التوقٌع على الحكم بمعرفة القاضى الذى أصدره فى  -ٔ

 312المادة )  تحرٌر أسباب الحكم،خبلل ثبلثٌن ٌوماًال 

 0(جنابٌهالجراءات من قانون اإل

اإلجراءات المتعلقة بتشكٌل المحكمة أو اختصاصها - 2

. (جنابٌهالجراءات من قانون اإل 332المادة )النوعى 

ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة 

ألوراق القضٌة تبٌن لها أن قد تم تحرٌر محاضر ضبط 

وكانت محاضر ضبط  للمتهمٌن فى خبلل الفترة محل األحداث

ها وساعتها  رالمتهمٌن قد أثبت بها محرروها تارٌخ تحري

وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها ، وال ٌقدح فى ذلك 

أنه لم ٌتم تحرٌر محضر لكل متهم عقب ضبطه مباشرة ٌوم 

 حٌث ثبت للمحكمة وبالدلٌل القاطع بؤن أعداد 14/8/2013

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن )المتهمٌن المتجمهرٌن  

أنذاك تعدت المبات ومن ثم ٌصعب عملٌا تحرٌر محضر  (توفوا
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لكل متهم حٌن ضبطه سٌما وأن األحداث مازالت قابمة لم 

تنتهى بعد ، وإنما كان ٌتم تجمٌعهم فى مكان أمن حتى ٌتم 

النابب العام السابق / اإلنتهاء من تنفٌذ قرار المستشار 

وذلك بضط الجرابم وؼٌرها وفقا 31/7/2013الصادر بتارٌخ 

لما إنتهى إلٌه فنحٌل إلٌه منع للتكرار ال سٌما وأن األحداث 

إستمرت عدة ساعات على مدار الٌوم وال ٌعقل أن ٌقوم كل من 

قام بضبط متهم أن  ٌقوم بتحرٌر محضر بذلك حسب مضمون 

المادة محل الدفع وٌترك مسرح األحداث وهذا هو المفهوم 

الصحٌح لواقع الحال أنذاك  وأن ماورد بالمادة محل الدفع 

ٌطبق على متهم أو عدد من المتهمٌن إال أن واقع الحال فى 

تلك الفترة ٌصعب تنفٌذه لكثرة أعداد المتهمٌن إضافة إلى أن 

القانون لم ٌنص صراحة على بطبلن هذا اإلجراء فى حالة 

مخالفته إن صحت وأنه قد تم تحرٌر محضر مجمع ثبت به 

عملٌة ضبط المتهمٌن على مسرح األحداث ٌوم 

ومن ثم تقر المحكمة تصرؾ القابمٌن على 14/8/2013

ضبط المتهمٌن وما تحرر من محاضر فى هذا الشؤن كما تقر 

المحكمة تصرؾ النٌابة العامة بناءا على تلك اإلجراءات ومن 

ثم ٌكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن قد أقٌم على سند ؼٌر 
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صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفض الدفع فى 

              . مجمله 

ـ حٌث أنه عن الدفع ببطبلن القبض على :الرابع عشر 

/ المتهمٌن لتجاوز القابمٌن بالضبط حدود قرار المستشار 

   0العٌنى والشخصى31/7/2013النابب العام المإرخ 

النابب العام السابق أصدر قرارا / المستشار أن  فمردود علٌه 

بتكلٌؾ الشرطة بإتخاذ البلزم قانوناًال    31/7/2013بتارٌخ 

نحو ضبط الجرابم التى وقعت بمحٌط دوابر مٌادٌن التحرٌر ، 

ورابعة العدوٌة ، والنهضة بمحافظتى القاهرة والجٌزة ، 

ومسجد القابد إبراهٌم بمحافظة اإلسكندرٌة ومٌدان الشون 

بالمحلة الكبرى بمحافظة الؽربٌة ، وسابر المٌادٌن األخرى 

. بالوجه البحرى وصعٌد مصر التى وقعت فٌها تلك الجرابم 

وكشؾ مرتكبٌها وإتخاذ البلزم قانوناًال بشؤنهم فى ضوء مراعاة 

 وضبط األسلحة واألدوات  المشار إلٌها أحكام القوانٌن

وكذا ضبط سٌاراتً البث اإلذاعى المستخدمة فى ذلك ،

 وضبط المحرضٌن على والمملوكة إلتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 وهم كل من محمد بدٌع مرشد اإلخوان المسلمٌن تلك الجرابم

ومحمد البلتاجى وصفوة حجازى وباسم عوده من القٌادات 
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 ، وذلك اإلخوانٌة وطارق الزمر القٌادى بالجماعة اإلسبلمٌة

سٌد شفٌق مدٌر األمن العام السابق  / بناءا على تحرٌات اللواء 

وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها دون أن تسترسل 

. المحكمة فى سرد ذلك مرة أخرى 

ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وكان الثابت أن ضبط بعض 

  حتى تارٌخ 21/6/2013المتهمٌن من تارٌخ 

قد تم بناءاعلى  إرتكابهم للجرابم المنوه عنها 31/7/2013

جنح 2013لسنة9585 وفقا للثابت بالمحاضر أرقام سلفا

جنح القاهرة الجدٌدة أول ، 2013لسنة3632مصر الجدٌدة ، 

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31016

إدارى مدٌنة نصر 2013لسنة15120

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة14395،

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31166

إدارى مدٌنة نصر  والمرفقة بالتحقٌقات 2013لسنة14395

وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها ، ومن تارٌخ وذلك 

/ بناءا على قرار المستشار  وماتبلها قد تم 31/7/2013

متلبسٌن 14/8/2013النابب العام السابق وما تم ضبطهم ٌوم 

بالجرابم على مسرح األحداث وما تم ضبطه أٌضا من بعض 
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المتهمٌن فى تارٌخ الحق على ذلك  وتم وفقا للقواعد القانونٌة 

المقررة فى هذا الشؤن  والمحكمة سبق أن قامت بالرد على 

ذلك فى الدفوع السابقة فتحٌل إلٌها منعا للتكرار، ومن ثم ٌكون 

ضبط المتهمٌن تم وفقا للقانون ولم ٌتجاوز القابمٌن على 

النابب العام فى هذا الشؤن  وٌكون ما / الضبط قرار المستشار 

أثاره الدفاع فى هذا الشؤن ماهو إال لتشكٌك المحكمة فى تلك 

اإلجراءات التى تمت بشؤن المتهمٌن والتى إطمؤنت إلٌها 

المحكمة وأٌقنت صحتها وفقا للقانون ومن ثم ٌكون الدفع قد 

أقٌم على ؼٌر سند صحٌح من القانون وتقضى المحكمة 

 .برفضه 

 تحقٌقات  ببطبلنـ حٌث أنه عن الدفع :الخامس عشر 

على سند من القول ببطبلن قرار اإلحالة النٌابة العامة 

 لمنصبه  السابق  النابب العام/ المستشارلبطبلن شؽل

عدام وبالتالى انعدام صفته وصفة تابعٌه على زعم من إلنل

القول بؤن ربٌس الجمهورٌة الذى أصدر قرار تعٌٌنه أقسم 

على احترام الدستور والقانون فى وقت لم ٌكن هناك 

دستور فٌضحى محل القسم معدوماًال فضبلًال عن أن عبارات 

 2012القسم ال تستند إلى نص قانونى لتعطٌل دستور 
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مما ٌإدى إلى وإنعدام المشروعٌة لقرار النٌابة العامة 

   .بطبلن اتصال المحكمة بالدعوى

بوجه عام مقرر بالقاعدة الدستورٌة ال  علٌه أنه من مردودؾ

ا  من أن الشعب هو صاحب السٌادة ومصدر السلطات جمٌعًال

وأن له السلطة الشرعٌة الدابمة فهو الذى ٌنشا الدساتٌر 

وٌعدلها وٌسقطها وٌختار الحكام وٌعزلهم وٌحاسبهم، وحٌن 

ا فى انتخابات رباسة الجمهورٌة فهو  ٌختار الشعب ربٌسًال

ٌمنحه ثقته لكن ال ٌرهن لدٌه إرادته وال ٌتخلى له عن 

ا مطلقًالا  سٌادته، وال ٌملك الربٌس الذى ٌنتخبه الشعب تفوٌضًال

من الشعب،وإنما الربٌس وكٌل عن أصٌل فى ممارسة 

االختصاصات التى أسندها إلٌه الشعب بموجب الدستور، فإن 

استبد الربٌس أو طؽى أو فرط فى حقوق الشعب أو فشل فى 

إدارة الدولة أو خان الحكم ولم تفلح آلٌات الدٌمقراطٌة 

المحددة فى الدستور فى رده إلى جادة الحق أو فى تؽٌٌره 

بربٌس جدٌد ٌنتخبه الشعب، فإن البدٌل أمام الشعب هو الثورة 

علٌه ولو لم ٌكمل مدة والٌته فالربٌس لٌس فوق الشعب، وال 

توجد قوة تجبر الشعب على أن ٌرضى بما ٌؤبى أو أن ٌخضع 

.  وٌخنعأ
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وتجدر اإلشارة إلى أن الثورة الشعبٌة تختلؾ عن االنقبلب 

العسكرى فى أنها تعبٌر عن إرادة شعبٌة من ؼالبٌة الشعب 

تهدؾ إلى تحقٌق مطالب سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة عن 

طرٌق تؽٌٌر الحاكم إلى حاكم جدٌد ٌختاره الشعب، وتؽٌٌر أو 

تعدٌل الدستور على وجه ٌكفل ضمان تحقٌق ما ٌرجوه من 

مطالب، أما االنقبلب العسكرى فٌقوم به مجموعة محدودة من 

ستٌبلء على السلطة بالقوة وإزاحة الحاكم إلالعسكرٌٌن بهدؾ ا

وتولى الحكم دون اعتداد بما إذا كان ذلك موافقًالا إلرادة الشعب 

.  أم ال

وحٌث أن انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبٌة ٌختلؾ 

عن انتقالها فى ظل الشرعٌة الدستورٌة، ففى ظل الشرعٌة 

الدستورٌة ٌحدد الدستور من ٌتولى الحكم عند قٌام مانع دابم 

أو خلو منصب ربٌس الجمهورٌة إلى حٌن انتخاب ربٌس 

جدٌد، أما بعد الثورات الشعبٌة وحٌن تتعطل أحكام الشرعٌة 

الدستورٌة العادٌة فإن من ٌتولى الحكم بصورة مإقتة إلى حٌن 

انتخاب ربٌس جدٌد ال ٌستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى 

ٌتم تعطٌله أو إسقاطه ومن ثم ٌعد فى هذه الحالة سلطة فعلٌة 

 . أو واقعٌة
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وقد مٌز الفقه الدستورى بٌن تعطٌل الدستور وبٌن إلؽابه، 

فتعطٌل الدستور ٌعنى إٌقاؾ تطبٌق الوقابع الواردة فى الوثٌقة 

الدستورٌة بصورة كلٌة أو جزبٌة بؽٌة معالجة مشكلة سٌاسٌة 

أو اقتصادٌة او اجتماعٌة أو وجود خطر داهم ٌهدد الدولة 

وٌعرقل سٌر عمل مإسساتها الدستورٌة، وتعطٌل الدستور أو 

ا، وهذا التعطٌل ال ٌمس  وقؾ العمل به ٌعنى أنه ال زال موجودًال

حترام، بٌنما إلؽاء إلأو ٌلؽى القوانٌن التى تظل سارٌة وواجبة ا

الدستور أو إلؽاء بعض نصوصه ٌقصد به انتهاء العمل بجمٌع 

 . أحكامه مما ٌعنى نهاٌته

متى كان ما تقدم وكان الشعب المصرى بعد أن قام بثورته فى 

، وبعد أن مر بفترة 2011الخامس والعشرٌن من ٌناٌر سنة 

انتقالٌة تولى فٌها المجلس العسكرى شبون الببلد بوصفه 

ا تسلم الحكم  ا جدٌدًال سلطة فعلٌة، انتخب الشعب ربٌسًال

، ولم تلبث االحتجاجات الشعبٌة أن تصاعدت 30/6/2012فى

  بعد أن رفض30/6/2013وتحولت إلى ثورة شعبٌة فى

 االستجابة إلى مطالب الشعب محمد مرسى / الربٌس المعزول 

أو االحتكام إلى استفتاء عام على استمراره فى الحكم، وقد 

انحازت القوات المسلحة إلى الشعب ونفذت إرادته مثلما فعلت 

واتفقت  2011 الخامس والعشرٌن من ٌناٌر سنة  ثورةفى
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بعض الرموز الوطنٌة والسٌاسٌة على خارطة مستقبل اشتملت فى ِشق 

 بشكل مإقت 2012منها على تعطٌل العمل بالدستور الصادر سنة 

وتولى ربٌس المحكمة الدستورٌة العلٌا إدارة شبون الببلد خبلل المرحلة 

 4/7/2013االنتقالٌة إلى حٌن انتخاب ربٌس جدٌد للببلد، وبتارٌخ 

 الٌمٌن على عدلى منصور /  المستشار أقسم ربٌس الجمهورٌة المإقت

وفقًالا لؤلساس القانونى – احترام الدستور والقانون ومن ثم فإن قسمه 

ا على دستور معطل ولٌس ملؽى أى أن الدستور – المتقدم  ٌكون قسمًال

ا وقت القسم بٌد أنه ال تطبق قواعده فهو لٌس  ا وقابمًال كان موجودًال

ا على نحو ما ورد بالدفع ، ومن ثم ٌن المبدى من المتهممعدومًال

  صحٌح على ؼٌر سند قد أقٌم هذا الدفعمن   هذا الشق ٌكون

.   وتقضى المحكمة برفضه من القانون

 / المستشار على قرار تعٌٌنالدفاع وحٌث أنه بشؤن ما ٌثٌره 

 بزعمه أنه صدر من ربٌس جمهورٌة  السابق النابب العام

بؤن المراحل االنتقالٌة علٌه أٌضا شاب تعٌٌنه بطبلن فمردود 

عقب الثورات ال تحكمها قواعد الشرعٌة الدستورٌة التى تحكم 

سلطات الدولة فى األوضاع العادٌة، وإذا كانت سلطة ربٌس 

الدولة فى ظل الشرعٌة الدستورٌة فى األوضاع العادٌة ترجع 

إلى اختٌار الشعب وفقًالا ألحكام الدستور فإن سلطة ربٌس 

الدولة فى المرحلة االنتقالٌة ترد إلى أساس مختلؾ هو مبدأ 
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دوام الدولة واستمرارها والذى ٌحفظ وجود وبقاء الدولة 

وٌكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات االنتقالٌة وفى كل 

ظروؾ طاربة أو استثنابٌة، فلٌست الدولة محض وصؾ 

قانونى وإنما هى كٌان مادى ٌضم الشعب وكافة السلطات 

ا،  العامة، والدولة من الناحٌة الواقعٌة ٌجب أن تستمر دابمًال

وإذا كانت الدولة تباشر سلطاتها واختصاصاتها عبر سلطاتها 

العامة فإن هذه السلطات تستقل فى الوجود عن أشخاص 

القابمٌن علٌها، وسلطة الحكم واإلدارة ال تنتهى وال تزول 

ا وجود من  بوفاة ربٌس الجمهورٌة أو خلو منصبه وٌلزم دابمًال

، وإذا اقتضت  ٌمارس اختصاصات ربٌس الجمهورٌة

الضرورة أن ٌتولى الحكم من لم ٌختاره الشعب فى االنتخابات 

أو من لم ٌحدده الدستور عند خلو منصب ربٌس الجمهورٌة 

فإنه ٌمارس اختصاصات ربٌس الجمهورٌة بوصفه سلطة 

فعلٌة وٌكون له ممارسة كل االختصاصات المقررة لربٌس 

الدولة، وتخلؾ شرط االختٌار عن طرٌق االنتخاب أو عن 

طرٌق التعٌٌن فى القابم بعمل ربٌس الجمهورٌة بصورة فعلٌة 

ال ٌجرد القرارات الصادرة منه من المشروعٌة طالما أنها 

تدخل فى االختصاص المقرر لربٌس الجمهورٌة فى اإلعبلن 

. الدستورى أو فى القوانٌن 
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ا   لما كان ذلك وكان ربٌس الجمهورٌة المإقت قد أصدر إعبلنًال

ا بتارٌخ  ًاٌل  تضمن المبادئ األساسٌة فى 8/7/2013دستور

شؤن حقوق وحرٌات المواطنٌن وحدد السلطات واالختصاصات 

أثناء المرحلة االنتقالٌة وتضمن تحدٌد إجراءات تعدٌل 

 منه على أن ٌتولى 24الدستور المعطل ونص فى المادة 

ربٌس الجمهورٌة إدارة شبون الببلد وتعٌٌن الموظفٌن 

  .المدنٌٌن والعسكرٌٌن 

 من قانون السلطة 119وإذ كان ما تقدم وكانت المادة 

 المعدل قد جعلت تعٌٌن النابب 1972 لسنة 46القضابٌة رقم 

العام بقرار من ربٌس الجمهورٌة من بٌن نواب رإساء محاكم 

االستبناؾ أو مستشارى محكمة النقض أو المحامٌن العامٌن 

. األول على األقل

وقد خبل هذا المنصب باستقالة النابب العام ولما كان ذلك 

فباشر مجلس القضاء األعلى  عبد المجٌد محمود / المستشار 

اختصاصه فى ترشٌح من ٌتولى منصب النابب العام، ورشح 

ذن  أ هشام زكى بركات، والذى كان ٌشؽل وقت/المستشار

منصب ربٌس بمحكمة استبناؾ القاهرة فصدر به قرار من 

 ربٌس الجمهورٌة المإقت بوصفه السلطة الفعلٌة فى الببلد

ا وجاء وفقًالا أنذاك   ومن ثم فإن قرار تعٌٌنه ٌكون صحٌحًال
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للقانون وصدر من المختص بتعٌٌنه وٌكون أمر اإلحالة بناء 

ا ؼٌر مشوب بالبطبلن على نحو ما  على ذلك قد جاء صحٌحًال

فى دفاعه وٌضحى الدفع ببطبلن قرار تعٌٌن الدفاع قرر 

 من  صحٌح على ؼٌر سند السابق النابب العام/ المستشار 

 .وتقضى المحكمة برفضه القانون الواقع و

من انتفاء صفة تابعى الدفاع وحٌث أنه بشؤن ما ٌثٌره 

 بما هو مقرر  علٌه فمردود السابق النابب العام/ المستشار

ا من أن اختصاص أعضاء النٌابة العامة بالتحقٌق هو  قانونًال

اختصاص أصٌل ال ٌستمدونه من النابب العام وإنما ٌستمدونه 

من القانون مباشرة باعتبار أن النٌابة العامة بصفتها سلطة 

تحقٌق حلت محل قاضى التحقٌق العتبارات قدرها الشارع 

 إجراءات جنابٌة وهذا هو الذى تملٌه 199بمقتضى المادة 

طبٌعة إجراءات التحقٌق باعتبارها من اإلجراءات القضابٌة 

أن ٌصدر أى قرار أو أمر بناء على توكٌل أو ال ٌتصور التى 

إنابة بل ٌجب أن ٌكون من أصدرها قد أصدرها بِاسمه هو ومن 

تلقاء نفسه، هذا فضبلًال عن صحة القرار الصادر بتعٌٌن 

– على نحو ما سلؾ بٌانه  –  السابق النابب العام/المستشار

وصحة التبعٌة التدرٌجٌة ألعضاء النٌابة العامة من الناحٌتٌن 

الشؤن دفاع فى هذا  ما أثاره الالفنٌة واإلدارٌة ومن ثم ٌكون
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على ؼٌر سند صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة 

 . برفضه

فى هذا الدفاع متى كان ما تقدم وبعد الرد على كل ما أثاره 

والذى انتهى بالرفض ٌكون اتصال المحكمة الشؤن فى مجمله 

ا ألثره ا ومنتجًال  . بالدعوى وفقًالا ألمر اإلحالة قد جاء صحٌحًال

ـ حٌث أنه عن الدفع ببطبلن تحقٌقات :السادس عشر 

النٌابة العامة لحصوله خارج سراى النٌابة العامة لما 

    .ٌمثله من إكراه معنوى للمتهمٌن 

 قانون من1/1 المادة بنص المقرر من أنه علٌه فمردود

 برفع ؼٌرها دون العامة النٌابة تختص " الجنابٌة اإلجراءات

 فى إال ؼٌرها من ترفع وال ومباشرتها الجنابٌة الدعوى

  . القانون فى المبٌنة األحوال

 األولى المادة بمقتضى المقرر األصل أن قضاءا المقرر ومن 

 دون تختص العامة النٌابة أن الجنابٌة اإلجراءات قانون من

 وأن للقانون طبقاًال  ومباشرتها الجنابٌة الدعوى برفع ؼٌرها

 استثناء إال القٌد علٌه ٌرد ال مطلق الشؤن هذا فً اختصاصها

 على ترد التً القٌود تلك من هً الطلب وأحوال الشارع بنص

 تفسٌره فً األخذ ٌتعٌن مما المقرر األصل من استثناء حقها
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 النٌابة عن القٌد رفع صدر متى الطلب أثر وأن ، بالتطبٌق

 صدر فمتى وإذن ،اإلطبلق فً األصل حكم إلى رجوعاًال  العامة

 اإلجراءات اتخاذ العامة للنٌابة حق قانوناًال  ٌملكه ممن الطلب

 كل ضد عنها صدر التً الوقابع أو الواقعة شؤن فً

 بالنسبة اإلجراءات وصحت شرٌكاًال  أو أصلٌاًال  فاعبلًال  المساهمٌن

 رفع ٌتوقؾ مما قانونٌة أوصاؾ من به تتصؾ قد ما كافة إلى

 . كانت جهة أٌة من بشؤنه طلب على الجنابٌة الدعوى

 فً المختص النٌابة وكٌل بدأ متى أنه أٌضا المقرر ومن

 استوجبت ثم المكانً اختصاصه بدابرة التحقٌق إجراءات

 بدأتها التً اإلجراءات متابعة ومقتضٌاته التحقٌق ظروؾ

 ٌتعقب أن للمحقق ٌجٌز الجرٌمة وقوع بمكان مختصة سلطة

 فٌه بدأه الذي ؼٌر آخر مكان فً التحقٌق ٌتابع وأن المتهم

 . المكانً االختصاص دابرة تجاوز ولو

 النٌابة وكٌل بدأ متى أنه القانون صحٌح فً أٌضا المقرر ومن

 ثم المكانً اختصاصه بدابرة التحقٌق إجراءات فً المختص

 اإلجراءات متابعة ومقتضٌاته التحقٌق ظروؾ استوجبت

 أو منه اإلجراءات هذه فإن الدابرة تلك خارج إلى وامتدادها

  0فٌها بطبلن ال صحٌحة تكون لها ٌندبه ممن
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 دابرة فً الحادث وقع الذي النٌابة وكٌلومن المقررأن 

 فً األمر بادئ من فٌه التحقٌق أجرى قد كان متى اختصاصه

 علٌه أوجب ثم فٌه، اختصاصه ٌباشر الذي عمله مقر

 االنتقال هذا فإن آخر، بلد فً آخر مكان إلى ٌنتقل أن استكماله

 على مهٌمناًال  التحقٌق لسلطة مباشراًال  بصفته حقه من

  0مصلحته

تعلٌمات النٌابة العامة بشان إنتقال  من 24المادةب ومن المقرر

ٌجب على  "  أنه نصت علىالنٌابة العامة لتحقٌق الواقعة  

أعضاء النٌابة أن ٌنتقلوا لتحقٌق ما ٌبلؽـون بـه مـن حوادث 

الجرابم الجسٌمة أو ؼٌر الجسٌمة التـً تحقـق بانتقـال، وأن 

ٌصطحبوا معهم أحد كتبة النٌابة أن كان متٌسرا وٌكون 

 " . االنتقال عقـب ورود الببلغ مباشرة 

ٌجب على عضو "تعلٌمات النٌابة العامة  من 28كما نصت المادة 

النٌابة االنتقال لتحقٌق الحادث الذي أبلػ به ولـو كان قد وقع فً ناحٌة 

 الجهة الصحٌة المختصـة ؼٌـر ذلك، فإذا رإى إجراء يموبإة مالم تر

هود ـالتحقٌق فً مكان آخر أو فً مقر النٌابـة، فـبل ٌجوز استحضار ش

 صحٌة  ـة الـهـجـت الـرحــوبوءة إال إذا صــمـة الـاحًـنــك الــلــن تــم

 علٌهم طبٌا والتحقـق مـن عـدم إصابتهم ؾـد الكشـالمختصة بذلك بع
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  " .يمرض معدب

ٌتولى ربٌس " تعلٌمات النٌابة العامة  من 31كما نصت المادة 

النٌابة تحقٌق قضاٌا الجرابم الجسٌمة أو ؼٌر الجسٌمة التً 

تكون ألي منها أهمٌة خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمـن 

تتعلـق بهم، وله عند االقتضاء االكتفاء باإلشراؾ على التحقٌق 

الـذي ٌجرٌـه عضو النٌابة المختص أو ندب أقدم األعضاء 

وال ٌجوز تكلٌؾ أي .بنٌابة المحافظة إلجـراء هذا التحقٌق

عضو من أعضاء النٌابة باإلشراؾ على تحقٌـق ٌجرٌه ؼٌره 

قرر ـمـن الـوم ."ألن هذا اإلشراؾ منوط بربٌس النٌابة وحده

المختص هو  ةـالنٌاب ٌلـه متى كان الثابت أن وكـن أنـاءا مـقض

الذى أجرى التحقٌق فبل ٌهم بعد ذلك المكان الذى اختاره 

إلجراء التحقٌق والذى ٌترك لتقدٌر المحقق، وأن اختٌار 

المحقق لمكان التحقٌق متروك لتقدٌره حرصاًال على صالح 

التحقٌق وسرعه إنجازه ولو داخل أقسام الشرطة مادام لٌس 

له أثر على إرادة المتهم حٌن أدلى بؤقواله، ولم ٌثبت أن 

 .سلطان رجال الشرطة قد استطال إلٌه باألذى مادٌاًال أو معنوٌاًال 

 هــام بـيـمٌن للقـواب المتهـى استجـالن علـان الدفاع ٌنعى بالبطـوك
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 النٌابة وبؤحد أقسام الشرطة دون أن ٌقرر أن ٌاخارج سرا

رجال الشرطة قد استطال سلطانهم إلى أى من المتهمٌن 

باألذى سواء مادٌاًال أو معنوٌاًال، وكان اختٌار مكان إجراء 

التحقٌق من األمور المتروكة لتقدٌر وكٌل النٌابة المحقق 

. حرصاًال على صالح التحقٌق وسرعة إنجازه

ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وإعماال به على وقابع الدعوى 

ٌتبٌن قٌام النٌابة العامة بإستجواب بعض المتهمٌن فى أماكن 

أخرى خارج سراٌا النٌابة العامة  إقتضى الحال ذلك وفقا 

، ومن ثم فإن للحالة األمنٌة أنذاك وفقا للثابت بالتحقٌقات 

سٌما .  إجراء االستجواب بدٌوان القسم ال ٌترتب علٌه البطبلن

وأن إستجواب بعض المتهمٌن تم وفقا للضمانات المقررة 

وأن الدفاع لم ٌقدم أو ٌثبت ما ٌدعٌه فى قانونا للمتهمٌن ، 

 وإنما هى أقوال مرسلة تهدؾ إلى تشكٌك المحكمة هذا الشؤن

فى تلك اإلجراءات التى قامت بها النٌابة العامة ومنها 

ومن ثم تقر النٌابة العامة تصرفها فى  إستجواب المتهمٌن 

هذا الشؤن إلتفاقه والقواعد المقررة قانونا بقانون اإلجراءات 

وما إطمؤنت إلٌه تعلٌمات النٌابة العامة ما ورد بالجنابٌة وكذا 

ومن ثم ٌكون المحكمة فى هذا الشؤن بتحقٌقات النٌابة العامة 

ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن تدخل صارخ فى اإلختصاص 
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األصٌل المقرر للنٌابة العامة فى مباشرة الدعوى بمفهومها 

الواسع ومن ثم ٌكون الدفع قد أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من 

   .القانون وتقضى المحكمة برفضه

ـ حٌث أنه عن الدفع  ببطبلن إجراءات :السابع عشر 

التحقٌق مع المتهمٌن لعدم عرضهم على النٌابة العامة 

 ، 36 ادتٌن الم خبلل المدة القانونٌة مخالفا بذلك

من 54من قانون اإلجراءات الجنابٌة والمادة131

. الدستور المصرى 

من قانون  36فمردود علٌه بؤنه من المقرر بنص المادة 

ٌجب على مؤمور الضبط القضابى أن " اإلجراءات الجنابٌة 

ٌسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم ٌؤت بما ٌبربه ، 

ٌرسله فى مدى أربعة وعشرٌن ساعة إلى النٌابة العامة 

وٌجب على النٌابة العامة أن تستجوبه فى ظرؾ . المختصة 

أربع وعشرٌن ساعة ، ثم تؤمر بالقبض علٌه أو بإطبلق 

.   "سراحه 

ومن المقررفقها بؤن القبض بطبٌعته إجراء مإقت إذ ال ٌمثل 

وضعا مستقرا فى ذاته وٌنبؽى أن ٌكون قصٌرة المدة ألنه إذا 

طالت مدته كان مجاال للتعسؾ واإلفتبات على الحرٌات الفردٌة 
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 أنه من قانون اإلجراءات الجنابٌة36، ومإدى نص المادة

الٌجوز أن ٌستمر القبض على مسبولٌة مؤمور الضبط 

ساعة ،إذ 24القضابى ودون تدخل النٌابة العامة مدة تزٌدعلى 

ٌجب عرضه على النٌابة العامة المختصة وٌجب علٌها أن 

ساعة ثم تؤمر بالقبض علٌه أو إطبلق 24تستجوبه فى ظرؾ 

                     .سراحه 

الحرٌة " من الدستور المصرى 54ومن المقرر بنص المادة

الشخصٌة حق طبٌعى، وهى مصونة ال تمس، وفٌما عدا حالة 

التلبس، ال ٌجوز القبض على أحد أو تفتٌشه أو حبسه أو 

 تقٌٌد حرٌته بؤى قٌد إال بؤمر قضابى مسبب ٌستلزمه التحقٌق

ا كل من ُتقٌد حرٌته بؤسباب ذلك، وٌحاط وٌجب .  أن ٌبلػ فورًال

ا، وأن  بحقوقه كتابة، وٌمكن من االتصال بذوٌه وبمحامٌه فورًال

ٌقدم إلى سلطة التحقٌق خبلل أربع وعشرٌن ساعة من وقت 

تقٌٌد حرٌته، وال ٌبدأ التحقٌق معه إال فى حضور محامٌه، فإن 

لم ٌكن له محام، ُندب له محام، مع توفٌر المساعدة البلزمة 

 من ولكل.لذوى اإلعاقة، وفقًالا لئلجراءات المقررة فى القانون

 ُتقٌد حرٌته ولؽٌره حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، 

 راجـب اإلؾـراء، وإال وجـك اإلجـن ذلــبوع مـالل أسـوالفصل فٌه خ
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ا " . إلخ .......................عنه فورًال

  انون اإلجراءاتـن قــ م331ادة ـرر بالمـــن المقــه مـا أنـكم

ٌترتب البطبلن على عدم "الجنابٌة والتى تنص على أن 

 . "مراعاة أحكام القانون المتعلقة بؤى إجراء جوهرى

فالبطبلن على هذا النحو هو جزاء إجرابى لتخلؾ كل أو بعض 

شروط صحة أى إجراء جوهرى فٌهدر آثاره القانونٌة، ولم 

ٌحدد المشرع المقصود بإالجراء الجوهرى وإنما ترك هذا 

التحدٌد الجتهاد الفقه والقضاء استنباطه مهتدٌاًال فى ذلك 

بالحكمة التى تقؾ وراء كل قاعدة تقرر إجراءًال معٌناًال، وعلى 

ضوء هذه الحكمة ٌمكن استخبلص ما إذا كان اإلجراء جوهرٌاًال 

. من عدمه

 بالجوهرٌة ولقد نص المشرع على بعض اإلجراءات ونعتها

                    . لم تكن تلك الحالة منها

التوقٌع على الحكم بمعرفة القاضى الذى أصدره فى خبلل - 1

 من قانون 312المادة )ثبلثٌن ٌوماًال ، تحرٌر أسباب الحكم 

 . (اإلجراءات الجنابٌه

اإلجراءات المتعلقة بتشكٌل المحكمة أو اختصاصها - 2

.  ( من قانون اإلجراءات الجنابٌه332المادة )النوعى 
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ومن المقررقضاءا  أن إفتراض بطبلن القبض والتفتٌش لٌس 

من شؤنه أن ٌمنع المحكمة من األخذ بعناصر اإلثبات األخرى 

التى قد ترى من وقابع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه 

قابمة بذاتها فإن حكمها ٌكون سلٌماًال و بمنؤى عن الخطؤ فى 

 . تطبٌق القانون

 وكان الثابت من مطالعة أوراق القضٌة لما كان ذلك

 أنه تم إخطار النٌابة  وما إنتهت إلٌه بإستخبلصهاوتحقٌقاتها

ساعة من تارٌخ الضبط وأن 24العامة بضبط المتهمٌن خبلل 

ساعة من تارٌخ 24النٌابة العامة قامت بإستجوابهم خبلل مدة 

إخطار النٌابة العامة بضبطهم وهو األجل المحدد قانونا وبذلك 

ٌكون  المتهمٌن قد تم عرضهم على النٌابة العامة وتم 

وال ٌقدح فى ذلك إستجوابهم فى خبلل األجل المحدد قانونا ، 

قٌام النٌابة العامة بإستجواب بعض المتهمٌن بعد المٌعاد 

المقرر بعدة ساعات وذلك بسب الحالة األمنٌة أنذاك ولكثرة 

أعداد المتهمٌن ولقلة عدد أعضاء النٌابة العامة أنذاك فترتب 

علٌه أن تم تجاوز المٌعاد المحدد فى هذا الشؤن ، أى أنه 

الٌرجع إلى تقصٌر من مؤمورى الضبط وإنما واقع الحال 

فرض على الجمٌع ذلك فضبل على أنه لم ٌنص القانون على 
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 أن إفتراض بطبلن القبض والتفتٌش  حٌث بطبلن هذا اإلجراء

لٌس من شؤنه أن ٌمنع المحكمة من األخذ بعناصر اإلثبات 

األخرى التى قد ترى من وقابع الدعوى و ظروفها أنها 

مستقلة عنه قابمة بذاتها فإن حكمها ٌكون سلٌماًال و بمنؤى عن 

من 54 وهذا ما نصت علٌه المادة الخطؤ فى تطبٌق القانون

الدستور المصرى حٌث لم ٌرد بتلك المادة سالفة الذكر بطبلن 

إذا ما تجاوز مدة األربع وعشرٌن ساعة من ساعة الضبط 

وإنما نص أن فى حالة من تقٌد حرٌته حق التظلم أمام القضاء 

من ذلك اإلجراء وأن ٌتم الفصل فٌه خبلل أسبوع من ذلك 

اإلجراء وإال وجب اإلفراج عنه فورا ، أى أنه لم ٌرتب 

البطبلن على إجراء القبض وعدم العرض على النٌابة العامة 

بعد فوات مدة أربعة وعشرٌن ساعة من ساعة الضبط وأنه 

وضع ضوابط لذلك إذا لم ٌتبعها ذوى الشؤن ترتب علٌة 

البطبلن و خلت الدعوى الماثلة من ذلك، ومن ثم ٌكون ما 

أثاره الدفاع فى هذا الشؤن على ؼٌر سند صحٌح من الواقع 

 .وتقضى المحكمة برفضهوالقانون 

واب ـجـالن إستـع بطـن الدؾــه عـث أنـيــ ح:الثامن عشر 

  لنـص ةـالؾـا بالمخـولهـحصـة لـامـة العـالمتهمٌن بتحقٌقات النٌاب
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من الدستور وبطبلن ما لحقها من 54/3 المادة   

.  إجراءات 

  من قانون 124فإن ذلك مردود علٌه بؤنه وطبقا لنص المادة 

ال ٌجوز للمحقق فً الجناٌات وفً الجنح " اإلجراءات الجنابٌة 

المعاقب علٌها بالحبس وجوباًال أن ٌستجوب المتهم أو ٌواجهه 

بؽٌره من المتهمٌن أو الشهود إال بعد دعوة محامٌه للحضور 

عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوؾ من ضٌاع 

وعلى . األدلة على النحو الذي ٌثبته المحقق فً المحضر 

المتهم أن ٌعلن إسم محامٌه بتقرٌر لدى قلم كتاب المحكمة أو 

إلى مؤمور السجن أو ٌخطر به المحقق 

 ".إلخ......................

وال ٌبدأ التحقٌق " من الدستور 54/3ومن المقرر بنص المادة 

معه إال فى حضور محامٌه ، فإن لم ٌكن معه محام ، ٌندب له 

محام ، مع توفٌر المساعدة البلزمة لذوى اإلعاقة ، وفقا 

 .للئلجراءات المقررة فى القانون 

ومن المستقر علٌه قضاءاًال أنه ٌجوز إستجواب المتهم أو 

مواجهته بؽٌر دعوة محامٌه فً حالتً التلبس والسرعة بسبب 
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الخوؾ من ضٌاع األدلة وأن تقدٌر ذلك موكول للمحقق تحت 

 .رقابة محكمة الموضوع

 جناٌةـتهم بـمـي الـامـحـوة مـدعـحقق بـتزام المـإن إلـذلك ؾــك

مشروط – فً ؼٌر التلبس – لحضور اإلستجواب أو المواجهة 

بؤن ٌكون المتهم قد أعلن إسم محامٌه بتقرٌر لدى قلم كتاب 

. المحكمة أو إلى مؤمور السجن أو ٌخطر به المحقق

 وبؤن نص المادة سالفة الذكر قد إستثنى حالة إستجواب 

المتهمٌن فً ؼٌبة محامٌهم عند توافر أمرٌن األول هو حالة 

التلبس والثانً هو حالة السرعة بسبب الخوؾ من ضٌاع 

. األدلة 

لما كان ذلك وكان الثابت من تحقٌقات النٌابة العامة أنها تثبتت 

 (النٌابة العامة  )من شخصٌة المتهمٌن وأحاطهم السٌد المحقق

ا بالتهمة المنسوبة إلٌهم عمبلًال بالمادة   من قانون 123/1علمًال

 . اإلجراءات الجنابٌة وفقا للثابت بالتحقٌقات  

ولما كان المتهمون ال ٌمارون فً أن المحقق قبل البدء فً 

إستجوابهم سؤلهم عما إذا كان لدٌهم محام ٌحضر معهم 

التحقٌقات فكانت إجابات بعضهم بالنفً وفقا للثابت بتحقٌقات 

النٌابة العامة وقامت النٌابة العامة بإتباع القواعد المقررة 
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قانونا فى هذا الشؤن وذلك بإخطار نقابة المحامٌن  ولم ٌحضر 

ا فً إستجوابهم  أحد وهو األمر الذي جعل المحقق ٌشرع فورًال

لتوافر حالة السرعة التً ٌتعٌن تداركها خشٌة ضٌاع األدلة 

بعض  المتهمٌن وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة إقرارات وهى 

 .العامة ونتٌجة لواقع الحال أنذاك 

 ذاـومن ثم فإن المحكمة تقر النٌابة العامة علً تصرفها فً ه

الشؤن وتكون اإلجراءات التً أتخذت فً حق المتهمٌن جمٌعها 

صحٌحة لها أصلها الثابت فً األوراق وتتفق وصحٌح القانون 

وذلك لتوافر حالة التلبس بالجرٌمة وكذا حالة السرعة بسب 

ومن ثم  الخوؾ من ضٌاع األدلة وذلك لواقع الحال أنذاك 

على ؼٌر سند صحٌح من ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن ٌكون 

.  الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضه

ـ حٌث أنه عن الدفع ببطبلن تحقٌقات النٌابة :التاسع عشر

العامة التً تمت مع المتهمٌن إلجرابها بالمخالفة 

 مكرر من قانون 206، 70، 69لنصوص المواد 

  .اإلجراءات الجنابٌة

مكررمن قانون اإلجراءات 206فمردود علٌه بؤن المادة 

ٌكون ألعضاء النٌابة العامة من درجة " الجنابٌة نصت على   
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ربٌس نٌابة على األقل ـ باإلضافة إلى اإلختصاصات المقررة 

ـ سلطات قاضى التحقٌق فى تحقٌق الجناٌات  للنٌابة العامة

 المنصوص علٌها فى األبواب األول والثانى والثانى مكرر

والرابع من الكتاب الثانى من قانون 

 ." إلخ ..........................العقوبات

مفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النٌابة العامةـ من درجة 

ـ سلطات قاضى التحقٌق فى أمور  ربٌس نٌابة على األقل

معٌنة فى الجناٌات المنصوص علٌها فى األبواب المار ذكرها 

. من قانون العقوبات 

" من قانون اإلجراءات الجنابٌة نصت على 199وأن المادة 

فٌما عدا الجرابم التى ٌختص قاضى التحقٌق بتحقٌقها وفقا 

تباشر النٌابة العامة التحقٌق فى مواد الجنح 64ألحكام المادة 

إلخ .........والجناٌات طبقا لؤلحكام المقررة من قاضى التحقٌق

ومفادها ألى عضو من أعضاء النٌابة العامة أٌا كانت .  "

.  درجته تحقٌقها 

 مكرر من 206ومن المقرر أن القانون إشترط فً المادة 

قانون اإلجراءات الجنابٌة سالفة الذكر  أن ٌكون المحقق من 

درجة ربٌس نٌابة على األقل خاصة فٌما ٌتعلق بإستجواب 
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المتهم ولم ٌمنح هذه الصبلحٌة لؽٌرهم من دون هذه الدرجة، 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة 70وذلك قٌاساًال على نص المادة 

حٌنما سلبت هذه الرخصة من قاضً التحقٌق وحرمته من 

. ندب ؼٌره للقٌام بإستجواب المتهم 

وأن القانون قد إختص النٌابة العامة دون ؼٌرها برفع الدعوى 

الجنابٌة ومباشرتها وال ترفع من ؼٌرها إال فً األحوال المبٌنة 

فً القانون، وٌقوم النابب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء 

النٌابة العامة بمباشرة الدعوى الجنابٌة كما هو مقرر بالقانون 

ومن  (المادتان األولى والثانٌة من قانون اإلجراءات الجنابٌة)

ثم فإختصاص النٌابة العامة كسلطة تحقٌق إنما هو إختصاص 

أصٌل، أما قاضً التحقٌق فإنه ٌباشر تحقٌق الدعوى بموجب 

قرار ندب ٌصدر له من ربٌس المحكمة اإلبتدابٌة بناء على 

طلب النٌابة العامة أو من ربٌس محكمة اإلستبناؾ إذا كان 

.  ( إجراءات جنابٌة65، 64المادتان )الطلب من وزٌر العدل 

ولما كان القانون قد جعل من الندب وسٌلة تمكن قاضً 

التحقٌق من مباشرة عمله فكان لزاماًال علٌه أن ٌبٌن للقاضً 

المنتدب حدود سلطاته الممنوحة له خاصة فٌما ٌتعلق بندب 

ؼٌره فسمح له بتكلٌؾ أحد أعضاء النٌابة العامة أو أحد 
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مؤموري الضبط القضابً للقٌام بعمل معٌن أو أكثر من أعمال 

التحقٌق عدا إستجواب المتهم ذلك أن اإلستجواب هو عماد 

.   التحقٌق

والقٌاس مع الفارق إذا ما قورن بإختصاص ربٌس النٌابة 

 مكرر والذي ٌباشر التحقٌق 206العامة الوارد بالمادة 

بإعتباره إختصاص أصٌل للنٌابة العامة ٌستمد قوامه من 

سلطات النابب العام الذي هو فً األصل ممثبلًال عن الهٌبة 

اإلجتماعٌة ومن ثم فهً كل ال ٌتجزأ، فإذا ما كلؾ ربٌس 

النٌابة ؼٌره من السادة الوكبلء لمباشرة التحقٌق تحت إشرافه 

ورقابته فإن ذلك ال ٌكون ندباًال لهم بل هً من قبٌل التنظٌم 

اإلداري للعمل الواقع فً إختصاصهم بمقتضى القانون فقد 

رجال " من قانون السلطة القضابٌة على أن 26نصت المادة 

النٌابة تابعون لرإسابهم بترتٌب درجاتهم 

".  إلخ........................ …

 مكرر من قانون اإلجراءات الجنابٌة فإن 206أما وعن المادة 

المستفاد منها أن المشرع حٌنما أراد أن ٌضٌؾ ألعضاء 

سلطات قاضً التحقٌق – فوق إختصاصهم – النٌابة العامة 

عند تحقٌق جناٌات بعٌنها قد قصر مباشرة هذه اإلختصاصات 
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، ولم ٌسلب من  اإلضافٌة على درجة ربٌس نٌابة على األقل

هم دون ذلك من األعضاء من إختصاصهم األصٌل وهو 

التحقٌق واإلستجواب والمواجهه إذ ٌظل عملهم صحٌحاًال مادام 

لم ٌتجاوز تلك السلطات اإلضافٌة ومن ثم ٌحق لوكبلء النٌابة 

جرابم )العامة مباشرة التحقٌق فى مثل هذا النوع من القضاٌا 

اإلرهاب المنصوص علٌها فى القسم األول من الباب الثانى من 

وال مجال للقٌاس على ما تضمنته  (قانون العقوبات

من قانون اإلجراءات الجنابٌة بشؤن قصر 70 ،69المادتٌن

ندب قاضى التحقٌق للنٌابة العامة على أعمال التحقٌق عدا 

اإلستجواب إذ أن إختصاص قاضى التحقٌق قد ٌكون بناءا على 

طلب النٌابة العامة والذى متى أحٌلت األوراق كان هو 

المختص دون ؼٌره بمباشرة التحقٌق أما وكٌل النٌابة العامة 

فإنه ٌباشر التحقٌق بإعتباره إختصاص أصٌل للنٌابة العامة 

ٌستمد قواه من سلطات النابب العام بإعتباره ممثبل للمجتمع 

فإذا ما كلؾ ربٌس النٌابة ؼٌره من أعضاء النٌابة العامة 

ا ممن هم أدنى درجة إلجراء التحقٌق تحت نالمختصٌن قانو

إشرافه ورقابته فإن ذلك ال ٌكون ندبا لهم بل هو من قبٌل 

التنظٌم اإلدارى للعمل الواقع فى إختصاصهم  بمقتضى القانون 
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 من قانون السلطة القضابٌة 26وإعماال لما تقضى به المادة 

    0من تبعٌة رجال النٌابة لرإسابهم بترتٌب درجاتهم

لما كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن إجراءات التحقٌق 

واإلستجواب والمواجهة قد أجرٌت بمعرفة وكبلء نٌابة بناءا 

وتحت وكذا من درجة ربٌس نٌابة على قرار ندبهم للتحقٌقات 

 وكذا المحامى العام المختص  والعرض علٌهما أثناء هإشراؾ

التحقٌقات وكذا عند إصدار القرار والتصرؾ القانونى  بشؤن 

المتهمٌن وبذلك ٌكون ما أجرى من تحقٌقات فى القضٌة 

من 199بمعرفتهم قد تم وفقا لصحٌح القانون عمبل بالمادة 

ما  ومن ثم ٌكون ةمحكمقانون اإلجراءات الجنابٌة  و تقره ال

على ؼٌر سند صحٌح من الواقع و أثاره الدفاع فى هذا الشؤن 

.  القانون وتقضى المحكمة برفضه

 التحقٌقات التى بطبلنـ  حٌث أنه عن الدفع ب:العشرون 

 وببطبلن إجراءات إستجواب أجرتها النٌابة العامة

 لقصورها وعدم حٌادها وإفتقارها إلى المتهمٌن

 ولعدم توافر الضمانات المقررة قانونا فى الموضوعٌة

. هذا الشؤن 
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من قانون اإلجراءات الجنابٌة 123فمردود علٌه بؤن نص المادة 

عند حضور المتهم ألول مرة فى التحقٌق ، ٌجب على " ومفادها 

بت من شخصٌته ، ثم ٌحٌطه علما بالتهمة المنسوبة ثالمحقق أن ٌت

 . "إلٌه وٌثبت أقواله فى المحضر 

وأنه من المقرر قضاءا أن اإلستجواب هى مناقشة المتهم مناقشة 

تفصلٌه فً أمور التهمة، وأحوالها و ظروفها ومجابهته بما قام علٌه 

ومناقشته ، فى أجوبته ، مناقشة ٌراد بها إستخبلص  من األدلة

الحقٌقة التً ٌكون كاتما علٌها ، كذلك مجابهة المتهم باألدلة 

 .ومناقشته مناقشة تفصٌلٌه فٌها

 ـ:واالستجواب ٌفترض توافر عنصرٌن ال قٌام بدونهما

 .ه تفصٌلٌا عنهات توجٌه التهمة إلً المتهم ومناقش:أولهما  

 .مواجهة المتهم باألدلة الموجهة ضده : وثانٌهما

  ةوأوجب القانون على المحقق عند حضور المتهم ألول مر

أن ٌثبت فً محضره ما ٌكشؾ عن شخصٌة المتهم، ثم ٌحٌطة علما 

 من قانون 123) طبقا للمادة  بالتهمة وٌثبت أقوالة فً المحضر

                  .(االجراءات الجنابٌة 

وأعتبر اإلستجواب وسٌلة تحقٌق ، حٌث ٌهدؾ إلى تدعٌم اإلتهام قبل 

المتهم ، وإعتبر أٌضا وسٌلة دفاع بؤنه  ٌسمح للمتهم أن ٌبرأ نفسه 
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وبهذا أصبح إستجواب ذات طبٌعة  من األدلة و الشبهات القابمة ضده،

 جوهرٌا من احٌث أصبح إجراء اإلستجواب وسٌلة دفاعو. مزدوجة

إجراءات التحقٌق، إذ ٌجب على المحقق أن ٌجرٌه فً كل تحقٌق 

 .طالما ذلك كان ممكنا  إبتدابً

، حتى  واإلستجواب وسٌلة تحقٌق حٌث ٌستهدؾ البحث عن الحقٌقة

ألنه أقدر من ؼٌره على معرفة إرتكاب  ولو كان من وجهة نظر المتهم

خبلل  الجرٌمة ، وبالتالً ٌجوز للمحقق اإللتجاء إلٌه فً أى لحظة ،

كما ٌجوز إعادة إستجواب المتهم تبعا لظروؾ  التحقٌق االبتدابً ،

لم ٌحضر المتهم ٌجوز للمحقق أن ٌؤمر  التحقٌق اإلبتدابً ، وإذا

إشترط  بضبطه و إحضاره ، ونظرا لدقة اإلستجواب كوسٌلة تحقٌق

أي أن ٌقوم به قاضى  القانون إن تجرٌه سلطة التحقٌق بنفسها ،

 من قانون  199 ،70المادة ) التحقٌق أو عضو النٌابة العامة

، وال ٌجوز أن ٌكون اإلستجواب موضوعا لندب  (اإلجراءات الجنابٌة 

حظر القانون ذلك على أن ٌتم مباشرة هذا اإلجراء  مؤمور الضبط، فقد

لثقة قضاء الحكم فً  دابما بواسطة سلطة التحقٌق فهى المصدر األول

إال أنه فى حالة الضرورة إستثناء فى الظروؾ التى   .اإلستجواب

أجاز القانون لمؤمور  ٌخشى فٌها من ضٌاع األدلة ومعالم الحقٌقة ،

الضبط القضابً أن ٌستجوب المتهم إذا كان مندوبا لعمل من أعمال 
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شرط أن ٌكون هذا اإلستجواب متصبل بالعمل المندوب له  التحقٌق

  .والزما فى كشؾ الحقٌقة

ومن المقررأٌضا  بؤن ما تجرٌه النٌابة العامة من تحقٌقات فى القضٌة  

ال ٌعدوا أن ٌكون من قبٌل التحقٌق اإلبتدابى الذى ٌخضع لرقابة 

محكمة الموضوع فى شؤن سبلمة إجراءاته ، وأنه لم ٌكن السبٌل 

الوحٌد الذى ٌستقر به الحال فى الدعوى، بل أن القانون قد وضع 

للمتهم ضمانة أخرى ٌمكنه من خبللها تفادى ما ٌعن له من شكوى أو 

 من قانون 272 ،271ٌدعٌه من قصور، حٌث كفلت له المادتٌن 

اإلجراءات الجنابٌة أن تجرى المحكمة  تحقٌقا فى الدعوى بمعرفتها  

وتستمع فٌه إلى شهود اإلثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكن 

الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فٌهم المتهمٌن ، وللمحكمة من 

هذه اإلجراءات مجتمعة تكون عقٌدتها فى شؤن الصورة الصحٌحة 

للواقعة فٌها من موازنتها بٌن أدلة الدعوى من الثبوت أوالنفى  

وإنزال أقوال الشهود وسابر األدلة التى تإهلها إلتخاذ القرار الذى 

 .  ٌكشؾ عن حقٌقة الواقعة وٌستتبع إنزال صحٌح القانون فٌها

ولما كان ذلك وكانت المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع قد 

إستجابت لكافة طلبات الدفاع المنتجة و الجوهرٌة ومن بٌنها 

 والتى  وفقا للثابت بمحاضر الجلسات مناقشة  شهود اإلثبات
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إرتكنت إلٌها النٌابة العامة ومكنت دفاع المتهمٌن أن ٌوجهوا 

إلٌهم ما عن لهم من أسبلة بل وأنها إستمعت إلى العدٌد من 

شهود النفى وفقا للثابت بمحاضر الجلسات وأنها أٌضا ندبت 

لجنة فنٌة لتفرٌػ اإلسطوانات المدمجة والفبلشات الخاصة 

باألحداث وؼٌرها وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ، وحققت 

القضٌة بما ٌتفق والقواعد المقررة طبقا لقانون اإلجراءات 

الجنابٌة وتعدٌبلته ، فإنها بمقتضى هذا التحقٌق النهابى قد 

كفلت للمتهمٌن ومحامٌهم  حقهم المقرر قانونا بما ٌسلبهم حق 

التزرع بالدفع بقصور تحقٌقات النٌابة العامة أو العروج علٌها 

بثمة مطعن ألن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك 

إلى ما قامت به النٌابة إطمؤنت األمر إن وجدو ، و المحكمة 

العامة من إستجواب للمتهمٌن وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة 

العامة وأنها إتبعت كافة اإلجراءات القانونٌة التى كفلها 

القانون للمتهمٌن عند إستجوابهم ومن ثم تقر النٌابة العامة 

ما أثاره الدفاع فى هذا ومن ثم ٌكون  تصرفها فى هذا الشؤن ،

على ؼٌر سند صحٌح من الواقع و القانون وتقضى الشؤن 

. المحكمة برفضه

 االحـالة رارـالن قـ حٌث أنه عن الدفع ببطـ :الحادى والعشرون 
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 من قانون اإلجراءات الجنابٌة لعمومٌته 214لمخالفته المادة 

ولعدم تحدٌد األفعال المادٌة التً إقترفها كل متهم وإنعدامه 

 .وبطبلن اإلجراءات التالٌة لصدوره 

فإن ذلك مردود علٌه بؤن البطبلن هو جزاء ٌترتب على عدم مراعاة 

أحكام القانون المتعلقة بؤى إجراء جوهرى ـ حسبما بٌنته المادة 

ٌترتب البطبلن على " من قانون اإلجراءات الجنابٌة ومفادها 331

 ".عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بؤى إجراء جوهرى 

ومن المقرر فقها أن إحالة الدعوى إلى المحكمة من بعد تحقٌقها ، 

فإن ذلك مرجعه إلى تقٌم وتقدٌر الدلٌل من قبل النٌابة العامة ورإٌتها 

بشؤن إحالة القضٌة من عدمه وهو أمر مهما بلػ لن ٌنحدر باإلجراء 

. إلى حد البطبلن 

 من قانون اإلجراءات 214/2المادة  وفى هذا الشؤن جرى نص 

وترفع الدعوى فً مواد الجناٌات " الجنابٌة والتً تنص على أنه 

بإحالتها من المحامً العام أو من ٌقوم مقامه إلى محكمة الجناٌات 

بتقرٌر إتهام تبٌن فٌه الجرٌمة المسندة إلى المتهم بؤركانها المكونة 

لها وكافة الظروؾ المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد 

تطبٌقها، وترفق به قابمة بمإدى أقوال شهوده وأدلة األثبات  وٌندب 

المحامً العام من تلقاء نفسه محامٌاًال لكل متهم بجناٌة صدر أمر 
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بإحالته إلى محكمة الجناٌات إذا لم ٌكن قد وكل محامٌاًال للدفاع عنه 

وتعلن النٌابة العامة الخصوم باألمر الصادر باإلحالة إلى محكمة 

  . "الجناٌات خبلل العشرة أٌام التالٌة لصدوره 

ومن المستقر علٌه قضاءا هو إعتبار قرار اإلحاله من مراحل التحقٌق 

وأن المحكمة هً جهة التحقٌق النهابً وٌجوز للمتهم أن ٌطلب منها 

إستكمال ما فات النٌابة العامة من إجراءات التحقٌق وإبداء دفاعه 

بشؤنها أمامها ،  فإنه ال محل للقول بوجود ضرر ٌستدعً بطبلن 

وإال ترتب على البطبلن إعادة الدعوى إلى جهة التحقٌق  أمراإلحالة ،

من بعد إتصالها بالمحكمة وهوؼٌر جابز، هذا فضبل عن أن أمر 

اإلحالة وقابمة الثبوت هما عمل من أعمال التحقٌق فبل محل 

إلخضاعها لما ٌجرى على األحكام من قواعد البطبلن ومن ثم فإن 

   0القصور فٌها إن وجد ال ٌبطل المحاكمة وال ٌوثر على إجراءاتها

كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة إستخبلص الصورة الصحٌحة 

لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقٌقً ؼٌر مقٌدة بالقٌد 

 .والوصؾ الوارد بؤمر اإلحالة من النٌابة العامة 

  عتـرؾلدعـوى المـاثلة حكمة أن اـابت للمـان الثــ وككـان ذلــا كـمـل

 إلى محكمة  الكلٌة بمعرفة المحامً العام لنٌابة شرق القاهرة

ٌَّن فٌه الجرابم المسندة إلى  إستبناؾ القاهرة بتقرٌر إتهام ب
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المتهمٌن بؤركانها المكونة لها وكافة الظروؾ المشددة 

، وكذا مواد القانون المنطبقة على الواقعة  والمخففة للعقوبة

،وأرفقت به قابمة بمإدى أقوال شهود اإلثبات وكافة أدلة 

تقارٌر الطب الشرعى ، تقارٌر قسم  )اإلثبات األخرى ومنها 

 (الخ......األدلة الجنابٌة والمعاٌنات وؼٌرها من األدلة األخرى 

وبندب المحامٌن أصحاب الدور للدفاع عن المتهمٌن 

المحبوسٌن ، وأعلنت المتهمٌن بؤمر اإلحالة خبلل المدة 

القانونٌة وأرفق بؤوراق القضٌة  ما ٌفٌد ذلك ، ومن ثم ٌكون 

قد إتبعت بشؤنه اإلجراءات القانونٌة  سالؾ الذكر قرار اإلحالة

 من قانون اإلجراءات 214/2الصحٌحة وفقاًال لنص المادة 

أن أمر اإلحالة هو عمل من أعمال التحقٌق سٌما والجنابٌة  ، 

فبل محل إلخضاعه لما تجرى علٌه األحكام من قواعد البطبلن 

، ومن ثم فإن القصور فى أمر اإلحالة إن وجد ال ٌبطل 

ما أثاره من ثم ٌكون المحاكمة وال ٌإثر فى صحة إجراءاتها ،و

الدفاع فى هذا الشؤن ٌعد تدخل صارخ من قبل الدفاع  فى 

ومن ثم فإن  اإلختصاص األصٌل والمقرر قانونا للنٌابة العامة،

المحكمة تقر النٌابة العامة تصرفها فى هذا الشؤن حٌث أنها 

 قامت بتطبٌق القواعد المقررة قانونا وفقا لما نصت علٌه

ما ومن ثم ٌكون   من قانون اإلجراءات الجنابٌة214/2المادة 
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على ؼٌر سند صحٌح من الواقع و أثاره الدفاع فى هذا الشؤن 

.  القانون وتقضى المحكمة برفضه

ـ حٌث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى :الثانى والعشرون 

الجنابٌة لتحرٌكها بؽٌر الطرٌق الذى رسمه القانون لرفعها 

بمعرفة المحامى العام لنٌابات شرق القاهرة ولٌس المحامى العام 

من 1594 ، 1588لنٌابة أمن الدولة العلٌا بالمخالفة للمادتٌن 

. التعلٌمات العامة للنٌابة العامة 

" فمردود علٌه بؤن المادة األولى من قانون اإلجراءات الجنابٌة 

تختص النٌابة العامة دون ؼٌرها برفع الدعوى الجنابٌة ومباشرتها 

                                            إلخ .............نونقاوال ترفع من ؼٌرها إال فى األحوال المبٌنة فى ال

إذا رأت النٌابة " من قانون اإلجراءات الجنابٌة 64كما نصت المادة 

العامة فى مواد الجناٌات والجنح أن تحقٌق الدعوى بمعرفة قاضى 

 إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة نظرالتحقٌق أكثر مبلبمة بال

كانت علٌها الدعوى أن تطلب إلى ربٌس المحكمة اإلبتدابٌة ندب أحد 

 " .إلخ.................قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقٌق 

ومفاد ذلك أن القانون أعطى للنٌابة العامة السلطة التقدٌرٌة  إذا رأت  

 ما ٌدعوا من التحقٌقات إلى إحالتها إلى ربٌس المحكمة اإلبتدابٌة لكى
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.  تندب أحد قضاتها لمباشرة التحقٌق 

فٌما عدا " من قانون اإلجراءات الجنابٌة 199وأن نص  المادة 

 64الجرابم التى ٌختص قاضى التحقٌق بتحقٌقها وفقا ألحكام المادة 

تباشر النٌابة العامة التحقٌق فى مواد الجنح والجناٌات طبقا لؤلحكام 

ومفادها ألى عضو من أعضاء " . إلخ  ....المقررة من قاضى التحقٌق

. النٌابة العامة أٌا كانت درجته تحقٌقها 

ومن المقرر قانونا أنه  ٌجب على أعضاء النٌابة أن ٌباشروا بؤنفسهم 

تحقٌق مواد الجناٌات وأن ٌبادروا إلى اإلنتقال لتحقٌق ما ٌبلؽون به 

من حوادثها ولهم عند اإلقتضاء ندب مؤموري الضبط القضابً 

لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقٌق عدا اإلستجواب والمواجهة 

. كما أنه ٌجوز لهم ندب أحد معاونً النٌابة لتحقٌق قضٌة برمتها 

وٌعتبر إجراء التحقٌق اإلبتدابً فً مواد الجناٌات قبل رفع الدعوى 

  ". أمام المحكمة الزما لصحة الحكم فٌها

 القرارات" من تعلٌمات النٌابة العامة أن 1586 مادةومن المقرر بال

 تتولً التً الجرابم وتحدٌد المتخصصة، النٌابات بإنشاء تصدر التً

 أن شؤنها من لٌس تنظٌمٌة قرارات هً فٌها، والتصرؾ التحقٌق

 .المذكورة للجرابم بالنسبة العام اختصاصها أو العادٌة النٌابات تسلب
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 من تعلٌمات النٌابة العامة أن 1592 المادة بنص أٌضا المقرر ومن

 بالتحقٌق العلٌا الدولة أمن نٌابة تختص مما ٌستثنً أن العام للنابب " 

 أمن محاكم إلً بإحالتها أو بها ٌصدر التً الجناٌات فٌه، التصرؾ أو

 بشؤن 1985 لسنه 162 رقم للقانون طبقا تشكل التً ـ العلٌا الدولة

 مصلحة دعت إذا وذلك الجمهورٌة ربٌس من أمر ـ الطوارئ حالة

 العادٌة النٌابات أو العامة األموال نٌابات اختصاص استمرار إلى العمل

   الدولة أمن جرابم من باعتبارها اإلخبلل دون فٌها والتصرؾ بالتحقٌق

النٌابة " من الدستور المصرى 189/1ومن المقرر بنص المادة 

العامة جزء ال ٌتجزأ من القضاء ، تتولى التحقٌق ، وتحرٌك ، 

ومباشرة الدعوى الجنابٌة عدا ما ٌستثناه القانون ، وٌحدد القانون 

 .إختصاصاتها األخرى 

ولما كان ذلك وكان الثابت وفقا لقانون اإلجراءات الجنابٌة والقواعد 

المقررة بالدستور أن النٌابة العامة هى صاحبة اإلختصاص األصٌل 

فى التحقٌق فى الجرابم المبٌنة بقانون العقوبات ولم ٌرد نص قانونى 

ٌحجب النٌابة العامة من ممارسة عملها المخول لها طبقا للقانون بل 

أعطى لها السلطة التقدٌرٌة فى تقدٌر ذلك فى تقدٌر مدى مبلبمة 

إحالة القضٌة لربٌس المحكمة اإلبتدابٌة من عدمه، ولم ٌرد نص 

قانونى ٌلزمها بذلك حٌث أنها صاحبة اإلختصاص األصٌل فى رفع 
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الدعوى ومباشرتها على النحو الذى حدده القانون فى هذا الشؤن 

ومن ثم فإن  .من قانون اإلجراءات الجنابٌة64عمبل بنص المادة 

المحكمة تقر النٌابة العامة تصرفها فى هذا الشؤن حٌث أنها قامت 

بتطبٌق القواعد المقررة قانونا وأنها إتبعت كافة اإلجراءات القانونٌة 

قانون اإلجراءات  التى كفلها القانون للمتهمٌن وفقا لما نص علٌه

ما ورد ذلك  ، وال ٌقدح فى الجنابٌة والدستور فى هذا الشؤن 

بتعلٌمات النٌابة العامة من أن مثل هذه الجرابم من إختصاص نٌابة 

أمن الدولة العلٌا حٌث أن تعلٌمات النٌابة العامة ماهى إال قواعد 

تنظٌمٌة لبعض اإلجراءات التى تتبع من قبل النٌابة العامة أى عبارة 

عن تنظٌم إدارى من قبل النابب العام و لٌست قانونا الزما على 

النابب العام تطبٌقه وإنما النابب هو صاحب هذا اإلختصاص حسب ما 

 بإنشاء تصدر التً القرارات أن حٌث تقتضٌه واقع الحال أنذاك

 والتصرؾ التحقٌق تتولً التً الجرابم وتحدٌد المتخصصة، النٌابات

 العادٌة النٌابات تسلب أن شؤنها من لٌس تنظٌمٌة قرارات هً فٌها،

 ومن ثم . المحاكمة محل الجرابم لتلك بالنسبة العام اختصاصها أو

ثاره الدفاع فى هذا الشؤن تدخل صارخ فى اإلختصاص اأٌكون م

 ومن  وعلى ؼٌر سند صحٌح من القانون األصٌل المقرر للنابب العام

                                           .ثم تقضى المحكمة برفضه 
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ـ حٌث أنه عن الدفع بإنتفاء المسبولٌة :الثالث والعشرون 

من الدستور 73 عمبل بنص المادة ةالجنابٌة لوجود سبب إباح

 ٌنوالمتعلقة بالحق فى حرٌة التعبٌر، وكذا ما نصت علٌه المادت

 . من قانون العقوبات 60 و7

 من الدستور والتى نصت 73/1فمردود علٌه بما قررته المادة 

 والمواكب ،العامةجتماعات للمواطنٌن حق تنظٌم اال" على أن 

ؼٌر ،  وجمٌع أشكال االحتجاجات السلمٌة ،والتظاهرات

حاملٌن سبلحاًال من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ٌنظمه 

.  القانون

ال " وكانت المادة السابعة من قانون العقوبات تنص على أن 

تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من األحوال بالحقوق 

".  الشخصٌة المقررة فى الشرٌعة الؽراء 

ال تسرى "  من ذات القانون على أنه 60كما تنص المادة 

أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنٌة سلٌمة عمبلًال 

.  "بحق مقرر بمقتضى الشرٌعة

التظاهر أو االعتصام ٌعتبر والمحكمة  تنوه وتشٌر بداءة أن 

أداه من أدوات التعبٌر الشعبى ٌمكن من خبللها لعدد من أفراد 

ٌُعبروا عن  الشعب أو جماعة أو طابفة منظمة أو حزب أن 
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رأٌهم فى مسؤلة معٌنة بطرٌقة علنٌة تفصح عن اإلرادة 

المشتركة لجموع المتظاهرٌن بشرط أن ٌكون سلمٌاًال، وٌعد 

التظاهر الشعبى السلمى هو ولٌد الحق فى التجمع السلمى 

ومباشرته كمظهر من مظاهر الدٌمقراطٌة فى الدولة الحدٌثة، 

وهو وثٌق الصلة بحقوق اإلنسان وطبٌعته باعتباره كابناًال 

اجتماعٌاًال ٌعٌش فى جماعة وٌسعى للتعبٌر عن رأٌه من خبلل 

تلك الجماعة، وال ٌمكن النظر إلً الحق فى التجمع السلمى 

باعتباره حقاًال فردٌاًال ألنه ٌرتبط بالعدٌد من الحقوق والحرٌات، 

فحرٌة إبداء الرأى والتعبٌر واالعتقاد وتكوٌن الجماعات 

والجمعٌات، وتداول المعلومات والمشاركة فى الحٌاة السٌاسٌة 

وؼٌرها من الحقوق والحرٌات المشتركة الٌمكن تصور 

ممارستها بمفردها بمعزل عن ؼٌرها وعن الممارسة الفعلٌة 

معبراًال عن ظل التجمع السلمً لباقى األفراد لها، وعلً ذلك 

حق األفراد فى االجتماع حول رأى أو فكر سٌاسى معٌن ٌتم 

فٌه تبادل اآلراء واألفكار وإعبلنها لباقى أفراد الشعب مهما 

طالما أنها ال تمثل تهدٌداًال للمجتمع أو سبلمة كانت ودون قٌود 

  .أفراده أو مإسساته

وقد عّرؾ القضاء المصري حرٌة االجتماع بؤنها تمكٌن الناس 

 فى أي وقت من الزمان لٌعبروا االجتماعات السلمٌةمن عقد 
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عن آرابهم بؤي طرٌقة من الطرق كالخطابة أو المناقشة أو 

عقد الندوات أو تنظٌم الحفبلت أو إلقاء المحاضرات، كما 

حرصت المواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان علً إقرار هذا الحق 

من اإلعبلن العالمى لحقوق اإلنسان علً  (20)فنصت المادة 

أنه لكل شخص الحق فى حرٌة االشتراك فى االجتماعات 

من العهد الدولً  (21)كما نصت المادة  .والجمعٌات السلمٌة

للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة علً أن ٌكون الحق فى التجمع 

السلمى ُمعترفاًال به وال ٌجوز أن ٌوضع من القٌود علً ممارسة 

ُتفرض طبقاًال للقانون وتشكل تدابٌر هذا الحق إال تلك التى 

ضرورٌة فى مجتمع دٌمقراطً لصٌانة األمن القومى أو 

السبلمة العامة أو النظام العام أوحماٌة الصحة العامة أو 

 .اآلداب أو حماٌة حقوق اآلخرٌن أو حرٌاتهم 

 كما أكد هذا الحق اإلعبلن العالمى لحماٌة المدافعٌن عن 

  حقوق اإلنسان فى المادة الخامسة منه، حٌث نصت علً أنه 

لؽرض تعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة  )

ٌكون لكل فرد الحق بمفرده أو باالشتراك مع ؼٌره وعلً 

 . (الصعٌدٌن الدولى والوطنى فٌه االلتقاء والتجمع السلمى

بٌد أن اعتبار التظاهر وسٌلة ٌلجؤ إلٌها الشعب للتعبٌر عن 

رأٌه وإرادته الشعبٌة ٌقودنا إلً البحث فى مدى مشروعٌة 
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التظاهر الشعبً كسبب من أسباب اإلباحة باعتباره حقاًال، فمن 

المقرر قانوناًال أنه ال ٌكفى وجود الحق حتى ٌصلح دفعاًال كسبب 

لئلباحة، بل ٌجب أن ٌمارس السلوك فى الحدود المقررة لذلك 

ٌُحدد الحق باختبلؾ الحقوق ذلك  الحق، وٌختلؾ النطاق الذى 

أن هناك حدوداًال عامة ٌتعٌن مراعاتها عند ممارسة كافة 

الحقوق ومن ٌخرج علٌها ٌصبح شؤنه شؤن من ٌخرج علً 

الحدود الخاصة للحق وٌكون حكمه كمن الٌستعمل حقاًال، وٌكون 

السلوك متجاوزاًال لحدود الحق إذا لم ٌقصد به سوى اإلضرار 

بالؽٌر، أو إذا كانت المصالح التى ٌرمى لتحقٌقها قلٌلة األهمٌة 

بحٌث التتناسب مع ما ٌصٌب الؽٌر من ضرر بسببه، أو إذا 

كانت المصالح التى ٌبؽى تحقٌقها ؼٌر مشروعة، فٌشترط 

إلباحة ممارسة الحق أن تكون المصالح التى ٌرمى صاحب 

الحق إلً تحقٌقها متناسبة مع ما ٌصٌب الؽٌر من ضرر، كما 

.  ال ٌصح استعمال الحق لتحقٌق مصلحة ؼٌر مشروعة 

فإنتفاء المسبولٌة الجنابٌة فى حالة استعمال الحق ٌرجع إلى 

 من قانون 60اإلباحة القانونٌة المنصوص علٌها فى المادة 

العقوبات والتى ترفع الصفة الجنابٌة عن الفعل فتخرجه من 

دابرة األفعال المعاقب علٌها إلى مجال اإلباحٌات، بٌد أنه ٌجب 

أن ٌكون استعمال الحق بحسن نٌه وأال ٌتعدى الفعل حدوده 
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القانونٌة، فإذا تجاوز صاحب الحق حدود حقه فبل ٌخلو الحال 

من أن ٌكون تجاوزه مقصوداًال فتكون الجرٌمة عمدٌة تستؤهل 

العقوبة المفروضة لها فى القانون، أما إذا كان التجاوز مبنٌاًال 

على خطؤ وإهمال بحٌث كان من الممكن تفادى وقوع النتٌجة 

فٌعاقب المتجاوز عن جرٌمة ؼٌر مقصودة إذا وجد فى القانون 

              . نص ٌعاقب علٌها بهذا الوصؾ

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة ما تضمنه الدستور 

المصري والمواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان أنها أشارت إلً 

التظاهر الشعبى باعتباره حقاًال لؤلفراد إذا كان هذا التظاهر أو 

 إذا كان التظاهر التجمع سلمٌاًال مما مفاده بمفهوم المخالفة أنه

الشعبى ؼٌر سلمى أو ٌنجم عنه تحقٌق الضرر، أو ٌهدؾ إلً 

تحقٌق مصلحة ؼٌر مشروعة فإنه ٌكون متجاوزاًال فى استعمال 

 وٌسقط عن السلوك وصؾ الحق، ومن ثم ال ٌعد هذا الحق

كمن ال - وفقا ًال لؤلساس القانونً المتقدم – مباحاًال وٌكون حكمه 

. ٌستعمل حقاًال وٌرتكب جرٌمة عمدٌة 

ولما كان  ما تقدم وكان الثابت باألوراق والتحقٌقات وفقا لما 

إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها أن المتجمهرٌن من المتهمٌن 

وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا بمٌدان رابعة العدوٌة 

ومحٌطها لم ٌكن تجمعهم  سلمٌا بل كان ؼٌر سلمى فقاموا 
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بمنع وعرقلة مإسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء 

عملها ، بؤن منعوا رجال الشرطة من الدخول إلى المنطقة 

سالفة الذكر وإعتدوا على من حاول الدخول إلٌها أو إقترب 

منها لقضاء مصالحه الشخصٌة ومرورا للعودة لمنازلهم 

وعرضوا حٌاتهم وحرٌاتهم وأمنهم للخطر حٌث كان ٌتم 

إستٌقافهم وتفتٌشهم عند دخولهم لمحال إقامتهم واإلستٌبلء 

على متعلقاتهم واإلعتداء علٌهم وترتب على ذلك وفاة وإصابة 

 9585 وفقا للثابت بالمحاضر أرقام العدٌد منهم

جنح 2013لسنة 3632جنح مصر الجدٌدة ، 2013لسنة

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31016القاهرة الجدٌدة أول ، 

إدارى مدٌنة نصر 2013لسنة15120

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة14395،

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31166

إدارى مدٌنة نصر  والمرفقة بالتحقٌقات  2013لسنة14395

، كما إحتلوا مسجد رابعة العدوٌة وملحقاته مما أدى إلى تعذر 

إقامة المواطنٌن لعباداتهم بالمسجد، وإحتلوا المدرسة الفندقٌة 

بمدٌنة نصر وؼٌرها وفقا للثابت بالتحقٌقات مما عطل سٌر 

العملٌة التعلٌمٌة كما قاموا بتحطٌم األرصفة والطرق وأتلفوا 

الحدابق وقطعوا األشجار والمزروعات وأقاموا علٌها الخٌام 
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ودورات المٌاه فى نهر الطرٌق وبٌن العمارات السكنٌة مما 

ألحق ضررا بالؽا للمنطقة السكنٌة بمٌدان رابعة العدوٌة 

ومحٌطها وأدى ذلك إلى إشاعة الفوضى وتعطٌل العمل 

 ، وحٌازتهم لؤلسلحة النارٌة بالقانون وأضر بالسبلم اإلجتماعى

بؤنواعها المختلفة والذخابر وزجاجات المولوتوؾ وؼٌرها من 

  0األدوات التى تستعمل فى اإلعتداء على األشخاص

لم ٌكن  (تجمعهم)األمر الذى تستخلص معه المحكمة أن تجمهرهم 

 3 ،2 ،1اد موبالسلمٌا وإرتكبت فٌها الجرابم المإثمة قانونا 

 وأن هذه الجرابم  1914 لسنه 10 القانون رقم من4مكرر،3،

 حتى 21/6/2013ارتكبت فى الفترة محل األحداث من تارٌخ 

جرابم استعراض القوة والتخرٌب واإلتبلؾ وهى 14/8/2013

الخاصة والقتل العمد والشروع فٌه والعمدى للممتلكات العامة 

وؼٌرها من الجرابم وفقا للثابت بؤمر اإلحالة ، وكان المتجمهرٌن 

 حابزٌن ومحرزٌن ( وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا المتهمٌن)

بؤنواعها المختلفة وؼٌرها من األدوات التى تستعمل لؤلسلحة النارٌة 

وإعتدابهم على قاطنى منطقة رابعة فى اإلعتداء على األشخاص 

العدوٌة وبذلك  لم ٌكن تجمعهم سلمٌاًال، بل كان تجمعهم ٌشكل تهدٌداًال 

من والسلم العام للمجتمع، واعتدوا على الحرٌة الشخصٌة ألل
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للمواطنٌن فقاموا بؽلق الطرق العامة وعرضوا حٌاتهم وحرٌاتهم 

من 1/ 73وأمنهم للخطر، األمر الذى الٌسرى فى حقهم نص المادة 

الدستور السالؾ بٌانها والتى تبٌح للمواطنٌن حق تنظٌم االحتجاجات 

العامة والمواكب والتظاهرات وجمٌع أشكال االحتجاجات السلمٌة ؼٌر 

حاملٌن سبلحاًال من أى نوع بعد إخطار الجهات المعنٌة وعلى النحو 

المتجمهرٌن من  ) ومن ثم فإن ما إرتكبوهالذى ٌنظمه القانون،

 من جرابم معاقب (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن مجهولٌن 

علٌها قانونا متجاوزا لحدود الحق الذى كفله لهم الدستور والقانون 

والمعاهدات الدولٌة األمر الذى ٌترتب علٌه سقوط وصؾ اإلباحة 

مشروعٌة )ومن ثم فإن ما تساند إلٌه الدفاع فى هذا الشؤن  معنه

على ؼٌر سند صحٌح من الواقع و القانون  (إعتصام رابعة العدوٌة

 .وتقضى المحكمة برفضه

ـ حٌث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر :الرابع والعشرون 

الدعوى الجنابٌة بصدور أمر ضمنى من النٌابة العامة 

فٌها بؤن ال وجه إلقامة الدعوى الجنابٌة لبعض متهمٌن 

تحاد المراكز القانونٌة إلأخرٌن وفق األثر العٌنى لؤلمر 

متهمٌن القرار إحالة الدعوى الجنابٌة لم ٌشمل  أنو

 .   خرٌناأل
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أن األوامر بؤال وجه إلقامة " فمردود علٌه أنه من المقرر قضاءا 

الدعوى المتعلقة بتقدٌر الدلٌل ال تمتد حجٌتها إلى متهم أخر لم ٌشمله 

األمر فإذا قضً فى األمر بؤال وجه لعدم كفاٌة الدلٌل على أحد بعٌنه 

                                                         " .لٌس لذلك حجة عند محاكمة أخر

أن األمر بؤالوجه إلقامة الدعوى الجنابٌة المبنً  "ومن المقرر أٌضا 

على أسباب عٌنٌة كحالة ثبوت أن الجرٌمة لم تقع أصبلًال أو على أنها 

فً ذاتها لٌست من األفعال التً ٌعاقب علٌها القانون ٌكتسب ـ كؤحكام 

 . " البراءة ـ فإنه ال ٌحوز حجٌته إال فً حق من صدر لصالحه

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم ومن المقرر قضاءا  أنه  

جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فٌها لسبق صدور قرار ضمنً من 

النٌابة العامة بؤن ال وجه إلقامة الدعوى الجنابٌة واطرحه فى قوله  

فذلك أمر ؼٌر صحٌح ، فإن استبعاد االتهام بالنسبة لبعض من تم 

التحقٌق معه وتبٌن عدم وجود األدلة الكافٌة إلحالته إلى محكمة 

الجناٌات لٌس مإداه أنه صدر بذلك أمر من النٌابة العامة بؤال وجه 

ضمنً بعدم إحالة من ثبت ضده االتهام المسند إلٌه أو توافرت األدلة 

    0الكافٌة لتقدٌمه للمحاكمة ، ومن ثم ال مجال إلعمال هذا الدفع

وهذا الذي أورده الحكم ٌتفق وصحٌح القانون وكاؾ وسابػ ، 

كسابر األوامر - ذلك أنه من المقرر أن األمر بؤال وجه 
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ال ٌإخذ فٌه باالستنتاج أو الظن بل ٌجب - القضابٌة واألحكام 

أن ٌكون مدوناًال بالكتابة وصرٌحاًال بذات – بحسب األصل – 

ألفاظه فى أن من أصدره لم ٌجد من أوراق الدعوى وجهاًال 

للسٌر فٌها وإذن فمتى كانت النٌابة العامة لم تصدر أمراًال كتابٌاًال 

صرٌحاًال بحفظ الدعوى الجنابٌة بالنسبة إلى متهم بل كان ما 

صدر عنها هو اتهام ؼٌره بارتكاب الجرٌمة ، فإن ذلك ال ٌفٌد 

على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى 

المفهوم فى القانون ، كما أنه من المقرر أن األمر بعدم وجود 

وجه إلقامة الدعوى الجنابٌة المبنً على أسباب خاصة بؤحد 

المتهمٌن دون اآلخرٌن ، فإنه ال ٌحوز حجٌة إال فى حق من 

 .صدر لصالحه 

ولما كان ذلك وكان الثابت من األوراق  أنه لم ٌصدر قرار 

صرٌح بؤال وجه إلقامة الدعوى الجنابٌة قبل أى متهم وفقا 

للثابت بالتحقٌقات ، وأن قرار إستبعاد أى متهم  من قرار 

اإلحالة ٌرجع الى مدى قوة الدلٌل أثناء التحقٌقات التى تجرٌها 

 النٌابة العامة بالنسبة لكل متهم على حده ، وأن عدم إحالة أى

ل حٌن مهمتهم للمحاكمة لٌس له ثمة حجٌة بالنسبة للمت

                                                0اكمةالمح
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قرار إحالة الدعوى  ولما كان ذلك وكان مؤثاره الدفاع  بؤن

الجنابٌة لم ٌشمل متهمٌن أخرٌن وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة 

 . العامة 

 من قانون 214/2المادة وفى هذا الشؤن جرى نص 

وترفع الدعوى فً " اإلجراءات الجنابٌة والتً تنص على أنه 

مواد الجناٌات بإحالتها من المحامً العام أو من ٌقوم مقامه 

إلى محكمة الجناٌات بتقرٌر إتهام تبٌن فٌه الجرٌمة المسندة 

إلى المتهم بؤركانها المكونة لها وكافة الظروؾ المشددة أو 

المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبٌقها، وترفق به 

  .إلخ ........قابمة بمإدى أقوال شهوده وأدلة األثبات 

ولما كان ذلك وكان الثابت أن قرار اإلحالة الصادر من النٌابة 

ٌَّن فٌه العامة للمتهمٌن جمٌعا تم بناءاعلى  تقرٌر إتهام ب

الجرابم المسندة إلى المتهمٌن بؤركانها المكونة لها وكافة 

الظروؾ المشددة والمخففة للعقوبة، وكذا مواد القانون 

المنطبقه على الواقعة ، وأرفقت به قابمة بمإدى أقوال شهود 

اإلثبات وكافة أدلة اإلثبات األخرى ، وال ٌقدح فى ذلك ما أثاره 

أن قرار إستبعاد أى متهم  من قرار حٌث  الدفاع فى هذا الشؤن

اإلحالة إن وجد ٌرجع الى مدى قوة الدلٌل أثناء التحقٌقات التى 



1048 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

تجرٌها النٌابة العامة بالنسبة لكل متهم على حده أو لوفاته أو 

بسب نسخ صورة من األوراق بالنسبة لبعضهم ممن لم تشمله 

ومن ثم ٌكون   أمر اإلحالة الحالى إلتهامه فى قضٌة أخرى ،

عدم إحالتهم  للمحاكمة  لٌس له ثمة حجٌة بالنسبة للمتهمٌن 

ومن ثم تقر المحكمة تصرؾ النٌابة العامة   ،محل المحاكمة

ومن ثم ٌكون الدفع قد أقٌم على سند ؼٌر فى هذا الشؤن 

 .صحٌح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه 

ـ حٌث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر :الخامس والعشرون 

الدعوى للمتهمٌن األول والخامس والسادس والسابع  

 فٌما ٌتعلق  محل المحاكمة والثامن بؤمر اإلحالة

 بالبندٌن أوال وثانٌا بؤمر اإلحالة ة الوارداتباإلتهام

 7294لسابقة الفصل فٌها بالحكم رقم 

جناٌات قسم قلٌوب والمقٌدة برقم 2013لسنة

. كلى جنوب بنها  بحكم نهابى وبات 2013لسنة1185

بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فٌها باألحكام و

والمقٌدة  جناٌات مصر الجدٌدة2013لسنة9585أرقام 

 3632كلى شرق القاهرة ، 2013لسنة4برقم 
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قسم أول القاهرة الجدٌدة والمقٌدة برقم 2013لسنة

 .كلى شرق القاهرة2013لسنة857

فإن المحكمة تمهد فً معرض ردها علً الدفع بما هو مقرر 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة  والتً 1 /454بنص المادة 

تنقضً الدعوي الجنابٌة بالنسبة للمتهم " نصت علً أنه 

المرفوعة علٌه والوقابع المسندة فٌها إلٌه بصدور حكم نهابً 

  وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى.بالبراءة أو باإلدانة 

الجنابٌة، فبل ٌجوز إعادة نظرها إال بالطعن فى هذا الحكم 

 .بالطرق المقررة فى القانون 

وٌشترط لقٌام حجٌة الشا المقضى التى ال تجٌز معاودة النظر 

فى نزاع سبق الفصل فٌه أن تتحقق وحدة الموضوع و 

أى ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من  الخصوم و السبب

أولى شروطه هو أن ٌكون النزاع فصل فٌه نهابٌا بحكم بات 

 .حاز حجٌه األمر المقضى 

أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة  ومن المقرر قضاءا 

الفصل فٌها، لٌس هو الدفع الوحٌد المترتب على حجٌة األمر 

المقضً، بل أن ذلك الدفع ال ٌعدو أن ٌكون إال األثر السلبً 

، والذي ٌمنع من معاودة  المترتب على حجٌة األمر المقضً
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نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضابً نهابً أو بات ، أمام 

ٌُثار فٌها ذات النزاع، بشرط  أٌة محكمة أخرى بدعوى ُمبتدأة 

أن ٌتوافر فى كل من الدعوٌٌن السابقة والبلحقة وحدة الخصوم 

 .والمحل والسبب 

 يءــالش وةــدفع بقـحة الـترط لصـه ٌشـن المقرر قضاءا أنـوم

المحكوم فٌه فى المسابل الجنابٌة بما ٌتعٌن معه اإلمتناع عن 

نظر الدعوى أن ٌكون هناك حكم جنابً نهابً وبات سبق 

صدروه فً محاكمة جنابٌة فً موضوع الدعوى سواء قضى 

  .باإلدانة وتوقٌع العقوبة أو بالبراءة

ومن المقرر أٌضا أن مناط حجٌة األحكام هً وحدة الخصوم 

والموضوع والسبب وٌجب للقول باتحاد السبب أن تكون 

الواقعة التً ٌحاكم المتهم عنها هً بعٌنها التً كانت محبلًال 

، وال ٌكفً للقول بوحدة السبب فً الدعوٌٌن أن  للحكم السابق

تكون الواقعة الثانٌة من نوع الواقعة األولى أو أن تتحد معها 

فً الوصؾ القانونً أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من 

سلسلة وقابع متماثلة ارتكابها المتهم لؽرض واحد إذا كان لكل 

واقعة من هاتٌن الواقعتٌن ذاتٌة خاصة وظروؾ خاصة تتحقق 

  0بها المؽاٌرة التً ٌمتنع معها القول بوحدة السبب فً كل منها
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ٌشترط لقٌام حجٌة الشا المقضى به  من المقررأٌضا أنه و

النظر فى نزاع سبق الفصل فٌه أن تتحقق  التى ال تجٌز معاودة

أى ان الدفع بعدم جواز  وحدة الموضوع و الخصوم و السبب

نظر الدعوى من أولى شروطه هو أن ٌكون النزاع فصل فٌه 

 .نهابٌا بحكم بات حاز حجٌه األمر المقضى 

 المسابل فً فٌه المحكوم الشًء بقوة الدفع لصحة وٌشترط

 ـ: الجنابٌة

 ةـمـاكـمح يــؾ دورهــص بقـس يـائـجن مـكـح هناك ٌكون أن ـ: أوال

  . وبات نهابى معٌنة جنابٌة

 التمسك ٌراد التً التالٌة المحاكمة هذه بٌن ٌكون أن ـ: ثانٌا

 وإتحاد السبب فً وإتحاد الموضوع فً إتحاد الدفع بهذا فٌها

 المرفوعة المتهمٌن أو والمتهم الدعوى رافعً أشخاص فً

  . الدعوى علٌهم

 هو جنابٌة قضٌة كل فً الموضوع وحدة أن المقررفقها ومن

 إتحاد أما للمحاكمة المقدمٌن المتهمٌن أو المتهم عقاب طلب

أن تكون و فبل ٌكفً للقول بوحدة السبب فً الدعوٌٌن السبب

الواقعة الثانٌة من نوع الواقعة األولى أو أن تتحد معها فً 
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الوصؾ القانونً أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة 

وقابع متماثلة ارتكابها المتهم لؽرض واحد إذا كان لكل واقعة 

من هاتٌن الواقعتٌن ذاتٌة خاصة وظروؾ خاصة تتحقق بها 

 . المؽاٌرة التً ٌمتنع معها القول بوحدة السبب فً كل منها

بعدم جواز نظر الدعوى للمتهمٌن وحٌث أنه عما أثاره الدفاع 

األول والخامس والسادس والسابع  والثامن بؤمر اإلحالة فٌما 

ٌتعلق باإلتهامٌن الواردٌن بالبندٌن أوال وثانٌا بؤمر اإلحالة 

جناٌات قسم 2013لسنة7294لسابقة الفصل فٌها بالحكم رقم 

كلى جنوب بنها  بحكم 2013لسنة1185قلٌوب والمقٌدة برقم 

. نهابى وبات

 وكان الثابت من  وهدٌا بما تقدم ولما كان ذلكأنه فمردود علٌه 

رقم القضٌة الحكم الصادر فى مطالعة 

جناٌات قسم قلٌوب والمقٌدة برقم 2013لسنة7294

 ثابت بها أن المتهمون من كلى جنوب بنها2013لسنة1185

الثبلثٌن الى الثامن واالربعٌن بؤمر اإلحالة فى القضٌة سالفة 

 والخامس األول وهممن ضمنهم المتهمٌن محل الدفع )الذكر 

 . الماثلة الدعوى فى (والثامن والسابع والسادس

       بدابـرة 22/7/2013وم ـى يـم  ؾـٌهـم علـالنهم وأخرٌن سبق الحك
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  قسم قلٌوب  محافظة القلٌوبٌة 

ـ دبروا تجمهرا مإلؾ من اكثر من خمسة اشخاص من شانه 

ان ٌجعل السلم العام فى خطر وكان الؽرض منه ارتكاب جرابم 

االعتداء على االشخاص والممتلكات العامه والخاصة والتاثٌر 

على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنؾ 

واتحدت ارادتهم على ارتكابها فوقعت الجرابم محل االتهامات 

.   بالبند اوال بؤمر اإلحالة األصلى لتلك القضٌة سالفة الذكر 

ـ الفوا عصابة هاجمت طابفة من السكان بمنطقتى مٌت حلفا 

ومٌت نما وقرٌة ابو سنه وطرٌق القاهرة االسكندرٌة الزراعى 

وقاومت بالسبلح رجال السلطة العامة المكلفة بتنفٌذ القوانٌن 

على النحو الموضح باالتهامات محل البند اوال من أمر اإلحالة 

.   األصلى لتلك القضٌة سالفة الذكر 

وكان الثابت باألوراق أن القضٌة محل المحاكمة للمتهمٌن 

أن النٌابة العامة احالتهم وأخرٌن ب  محل الدفع سالفى الذكر

مجهولٌن وأخرٌن توفوا  للمحاكمة باإلتهامات الواردة بؤمر 

ـ :اإلحالة بالبند أوال وثانٌا منه

 14/8/2013  حتى6/2013  /21 فً ؼضون الفترة منهم ألن

بدابرة قسم شرطة مدٌنة نصر اول بمحافظ القاهرة 
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دبروا تجمهراًال من األول حتى الخامس عشر  المتهمٌن -أوال 

مإلفاًال من أكثر من خمسة أشخاص بمحٌط مٌدان رابعة 

ٌَّة من شؤنه أن ٌجعل السلم واألمن العام فً خطر ، وكان  العدِو

الؽرض منه التروٌع و التخوٌؾ وإلقاء الرعب بٌن الناس  

وتعرٌض حٌاتهم وحرٌاتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرابم 

االعتداء علً أشخاص وأموال من ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو 

ٌخترقه من المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً وأفكارهم 

ومعتقداتهم ، ومقاومة رجال الشرطة المكلفٌن بفض تجمهرهم 

والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ،والتخرٌب واإلتبلؾ 

العمدي للمبانً و األمبلك العامة و إحتبللها بالقوة وقطع 

الطرق وتعمد تعطٌل سٌر وسابل النقل البرٌة وتعرٌض 

سبلمتها للخطر ، وتقٌٌد حركة المواطنٌن وحرمانهم من حرٌة 

التنقل والتؤثٌر علً السلطات العامة فً أعمالها بهدؾ 

 ٌونٌة وتؽٌٌر خارطة الطرٌق التً أجمع 30مناهضة ثورة 

الشعب المصري علٌها وقلب وتؽٌٌر الُنظم األساسٌة للدولة 

وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الربٌس المعزول ، وكان 

ذلك باستخدام القوة والعنؾ حال كون بعض المتجمهرٌن 

مدججٌن بؤسلحة نارٌة وأخرى بٌضاء ومفرقعات و أدوات مما 

تستعمل فً االعتداء على األشخاص وذلك بؤن بثوا فً أنفس 
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المتجمهرٌن فكرته وحرضوهم علٌه ورسموا لهم مخططات 

تنفٌذه و أمدوهم بالعتاد المادي والعٌنً البلزم إلنفاذه  فوقعت 

الجرابم محل باقً االتهامات بناءاًال على ذلك التدبٌر علً النحو 

. المبٌن بالتحقٌقات

ألفوا وتولوا وأن المتهمٌن من األول حتى الرابع عشر  -ثانٌا   

قاطنً ومرتادي )هاجمت طابفة من السكان قٌادة عصابة 

ٌَّة  دان رابعة الَعَدِو ٌْ  ، وقاومت بالسبلح رجال السلطة )محٌط َم

العامة القابمٌن علً إببلؼهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذاًال 

لؤلمر القضابً الصادر من النٌابة العامة بتارٌخ 

بتكلٌؾ الشرطة باتخاذ البلزم قانوناًال نحو  - 31/7/2013

محددة ومنها ضبط الجرابم التى وقعت بمحٌط دوابر مٌادٌن 

العدوٌة والتى وقعت فٌها تلك الجرابم محٌط مٌدان رابعة 

وكشؾ مرتكبٌها واتخاذ البلزم قانوناًال بشؤنهم فى ضوء مراعاة 

أحكام القوانٌن وضبط األسلحة واألدوات المستخدمة فى ذلك ، 

وضبط المحرضٌن على تلك الجرابم المبٌن أسماإهم باألمر 

وكان ذلك بؽرض إرتكاب الجرابم التالٌة تنفٌذاًال - سالؾ البٌان 

.   لؽرض إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات

فى هذا ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وتطبٌقا ألحكام القانون 

 على وجه القطع والجزم والٌقٌن من أنه ثبت للمحكمةالشؤن 
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وجود إختبلؾ واضح وبٌن فى تارٌخ الواقعة وموضوعها 

وسببها وفقا لما إستخلصته المحكمة من األوراق والتحقٌقات 

دون أن تسترسل فى سرد وقابعها مرة أخرى منعا للتكرار 

مناط حجٌة األحكام هً وحدة الخصوم والموضوع حٌث أن 

والسبب وأنه ٌجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التً 

ٌحاكم المتهم عنها هً بعٌنها التً كانت محبلًال للحكم السابق، 

وال ٌكفً للقول بوحدة السبب فً الدعوٌٌن أن تكون الواقعة 

الثانٌة من نوع الواقعة األولى أو أن تتحد معها فً الوصؾ 

القانونً أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقابع 

متماثلة ارتكبها المتهمٌن لؽرض واحد إذا كان لكل واقعة من 

هاتٌن الواقعتٌن ذاتٌة خاصة وظروؾ خاصة تتحقق بها 

 ، المؽاٌرة التً ٌمتنع معها القول بوحدة السبب فً كل منها

وذلك لوجود إختبلؾ واضح وبٌن فى كلتا القضٌتٌن حٌن أن 

الواقعة محل الدفع مقتصر فقط على واقعة معٌنة ومحددة 

وهى خاصة بالتجمهر فى قضٌة قطع طرٌق قلٌوب وتدبٌره 

ولم ٌرد ذكرها بتاتا بالقضٌة الماثلة محل الحكم سٌما وأن 

اإلتهامات الواردة بالقضٌة محل التداعى جمٌعها متعلق 

بإعتصام رابعة ومحٌطها ولم تشمل ثمة جرابم أرتكبت من 

إعتصام رابعة العدوٌة )المتهمٌن محل الدفع خارجها  
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 وحتى ولو كانت الواقعتان كلتاهما حلقة من ،(ومحٌطها 

سلسلة وقابع متماثلة ارتكبها المتهمٌن لؽرض واحد إذا كان 

سالفتى الذكر  ذاتٌة خاصة  لكل واقعة من هاتٌن الواقعتٌن

وظروؾ خاصة تتحقق بها المؽاٌرة التً ٌمتنع معها القول 

.   بوحدة السبب والموضوع فً كل منها

ومن ثم ٌكون الحكم محل الدفع سالؾ الذكر  لٌس له حجٌة 

وذلك لعدم توافر الشروط المقررة قانونا الشا المقضى به  

 ٌكون الدفع  ثم ومن لصحة الدفع سالؾ البٌان فى هذا الشؤن

أقٌم على سند ؼٌر صحٌح فى هذا الشؤن المثار من قبل الدفاع 

 .من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

بعدم جواز نظر الدعوى وحٌث أنه وعما أثاره الدفاع أٌضا 

جناٌات 2013لسنة 9585لسابقة الفصل فٌها باألحكام أرقام 

كلى شرق 2013لسنة 4مصر الجدٌدة والمقٌدة برقم 

            0القاهرة

ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة فمردود علٌه أٌضا أنه  

جناٌات مصر الجدٌدة 2013لسنة9585أوراق القضٌة رقم 

كلى شرق القاهرة محل الدفع تبٌن 2013لسنة4والمقٌدة برقم 

 ـ :أنها مقٌدة ضد المتهمٌن 
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ـ محمد محمود على زناتى  1

ـ عبد العظٌم إبراهٌم محمد 2

ـ محمد محمد إبراهٌم البلتاجى  3

ـ صفوة حمودة حجازى  4

بدابرة قسم شرطة مصر الجدٌدة 23/7/2013ألنهم بتارٌخ 

محافظة القاهرة 

 المتهمٌن األول والثانى 

محمد محمود فاروق وهانى / شرعا فى قتل المجنى علٌهما ـ 

عٌد سعٌد عمدا مع سبق اإلصرار وتنفٌذا لؽرض إرهابى متمثل 

فى تروٌع المجتمع واإلخبلل بالنظام العام فٌه والتؤثٌر على 

ضباط وأفراد الشرطة فى أداء وظٌفتهم إال أن أثر الجرٌمة قد 

خاب لسبب ال دخل إلرادتهما فٌه وهو تحرٌر المجنى علٌهما 

. ومداركتهما بالعبلج 

ـ قبضا وأخرٌن مجهولٌن على المجنى علٌهما وإحتجزوهما فى 

ؼٌر األحوال المصرح بها قانونا وهدداهما بالقتل وعذبهما 

بتكبٌل أٌدٌهما والتعدى علٌهما بالضرب محدثٌن إصابتهما 

الثابتة بالتقرٌر الطبى المرفق قاصدٌن التؤثٌر على جهاز 
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الشرطة والعاملٌن به بإرهابهم وإثنابهم عن أداء األعمال 

. المنوط بها إتخاذها 

ـ إستعمبل القوة والعنؾ مع موظفٌن عمومٌن عامٌن هما  

محمد محمود فاروق ضابط بقسم شرطة مصر الجدٌدة وهانى 

عٌد سعٌد مندوب شرطة لحملهما بؽٌر حق على اإلمتناع عن 

أداء عمل من أعمال وظٌفتهما المتمثل فى تؤمٌن مسٌرة جماعة 

اإلخوان المسلمٌن بدابرة القسم ، بؤن تعدٌا على المجنى 

علٌهما سالفى الذكر محدثٌن إصاباتهما الموصوفة بالتقرٌر 

الطبى المرفق باألوراق وقد بلؽا بذلك مقصدهم على النحو 

. المبٌن بالتحقٌقات 

ـ إنضما إلى جماعة من المعتصمٌن بمٌدان رابعة العدوٌة على 

خبلؾ أحكام القانون بؽرض الدعوة إلى تعطٌل الدستور 

. والقانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم 

 المتهمٌن الثالث والرابع 

إشتركا بطرٌق التحرٌض مع المتهٌن األول والثانى على ـ 

ابم سالفة البٌان بؤن حرضاهما على إرتكاب تلك رإرتكاب الج

. ابم فوقعت بناءا على ذلك التحرٌض رالج
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ـ أدارا جماعة على خبلؾ أحكام القانون بؽرض الدعوة إلى 

طٌل أحكام الدستور والقوانٌن ومنع السلطات العامة من عت

ممارسة أعمالها واإلعتداء على الحرٌة الشخصٌة للمواطنٌن 

وروجا لؤلعمال المذكورة بالتحرٌض على التعدى على أفراد 

.  وضباط الشرطة من أعلى منصة مٌدان رابعة العدوٌة 

ولما كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن القضٌة محل المحاكمة 

للمتهمٌن سالفى الذكر بؤن النٌابة العامة احالتهم للمحاكمة 

باإلتهامات الواردة بؤمر اإلحالة فنحٌل إلٌها دون أن تسترسل 

. المحكمة بسردها مرة أخرى منعا للتكرار 

ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وتطبٌقا ألحكام القانون من أنه 

 وجود إختبلؾ  على وجه القطع والجزم  والٌقٌنثبت للمحكمة

واضح وبٌن فى تارٌخ الواقعة وموضوعها وسببها وفقا لما 

إستخلصته المحكمة من األوراق والتحقٌقات دون أن تسترسل 

مناط حجٌة فى سرد وقابعها مرة أخرى منعا للتكرار حٌث أن 

األحكام هً وحدة الخصوم والموضوع والسبب وأنه ٌجب 

للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التً ٌحاكم المتهم عنها 

هً بعٌنها التً كانت محبلًال للحكم السابق، وال ٌكفً للقول 

بوحدة السبب فً الدعوٌٌن أن تكون الواقعة الثانٌة من نوع 
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الواقعة األولى أو أن تتحد معها فً الوصؾ القانونً أو تكون 

الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقابع متماثلة ارتكبها 

المتهمٌن لؽرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتٌن الواقعتٌن 

ذاتٌة خاصة وظروؾ خاصة تتحقق بها المؽاٌرة التً ٌمتنع 

 ، وذلك لوجود إختبلؾ معها القول بوحدة السبب فً كل منها

واضح وبٌن فى كلتا القضٌتٌن حٌن أن الواقعة محل الدفع 

مقتصر فقط على واقعة معٌنة ومحددة ولم ٌرد ذكرها بتاتا 

بالقضٌة الماثلة محل الحكم سٌما وأن اإلتهامات الواردة 

بالقضٌة محل التداعى جمٌعها متعلق بإعتصام رابعة ومحٌطها 

ولم تشمل ثمة جرابم أرتكبت من ذات المتهمٌن محل الدفع 

 وحتى ولو كانت ولذات الموضوع إلختبلؾ المجنى علٌهم ،

الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقابع متماثلة ارتكبها 

 المتهمٌن لؽرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتٌن الواقعتٌن

سالفتى الذكر  ذاتٌة خاصة وظروؾ خاصة تتحقق بها المؽاٌرة 

 .  التً ٌمتنع معها القول بوحدة السبب والموضوع فً كل منها

ومن ثم ٌكون الحكم محل الدفع سالؾ الذكر  لٌس له حجٌة 

وذلك لعدم توافر الشروط المقررة قانونا الشا المقضى به  

 سٌما وأن الدفاع لم لصحة الدفع سالؾ البٌان فى هذا الشؤن
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 ٌكون الدفع  ثم ومنٌقدم ما ٌفٌد بٌتوتة الحكم محل الدفع  

أقٌم على سند ؼٌر صحٌح فى هذا الشؤن المثار من قبل الدفاع 

. من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

وعما أثاره الدفاع أٌضا  بشؤن القضٌة رقم 

جناٌات قسم أول القاهرة الجدٌدة والمقٌدة 2013لسنة3632

كلى شرق القاهرة والمقٌدة ضد 2013لسنة857برقم 

ـ  :المتهمٌن 

ـ محمد عبد الحى حسٌن الفرماوى  1

ـ مصطفى عبد الحى حسٌن الرماوى  2

ـ شهاب الدٌن عبلء الدٌن على  3

ـ أحمد فاروق كامل محمد  4

ـ هٌثم سٌد العربى محمود  5

بدابرة قسم أول القاهرة الجدٌدة 15/7/2013ألنهم فى ٌوم 

مد ـأح/ ه ـى علًـتل المجنـى قـوا ؾــ شرع 0بمحافظة القاهرة

مدعمدا مع سبق اإلصرار بؤن بٌتوا النٌة ـسن أحـسن محـح

             . إلخ..........................وعقدوا العزم على قتله 
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ـ إحتجزوا المجنى علٌه سالؾ الذكر بدون وجه حق وقاموا 

بتعذٌبه بدنٌا على النحو المبٌن بوصؾ التهمة األولى وهددوه 

.  إلخ...............بالقتل   

ولما كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن القضٌة محل المحاكمة 

للمتهمٌن سالفى الذكر بؤن النٌابة العامة احالتهم للمحاكمة 

باإلتهامات الواردة بؤمر اإلحالة فنحٌل إلٌها دون أن تسترسل 

. المحكمة بسردها مرة أخرى منعا للتكرار 

ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وتطبٌقا ألحكام القانون من أنه 

 وجود إختبلؾ  على وجه القطع والجزم والٌقٌنثبت للمحكمة

واضح وبٌن فى موضوعها وسببها وفقا لما إستخلصته 

المحكمة من األوراق والتحقٌقات دون أن تسترسل فى سرد 

مناط حجٌة األحكام وقابعها مرة أخرى منعا للتكرار حٌث أن 

هً وحدة الخصوم والموضوع والسبب وأنه ٌجب للقول باتحاد 

السبب أن تكون الواقعة التً ٌحاكم المتهم عنها هً بعٌنها 

التً كانت محبلًال للحكم السابق، وال ٌكفً للقول بوحدة السبب 

فً الدعوٌٌن أن تكون الواقعة الثانٌة من نوع الواقعة األولى 

أو أن تتحد معها فً الوصؾ القانونً أو تكون الواقعتان 

كلتاهما حلقة من سلسلة وقابع متماثلة ارتكبها المتهمٌن 
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لؽرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتٌن الواقعتٌن ذاتٌة 

خاصة وظروؾ خاصة تتحقق بها المؽاٌرة التً ٌمتنع معها 

 ، وذلك لوجود إختبلؾ واضح القول بوحدة السبب فً كل منها

وبٌن بٌنهما حٌث أن الواقعة محل الدفع مقتصر فقط على 

واقعة معٌنة ومحددة ولم ٌرد ذكرها بتاتا بالقضٌة الماثلة محل 

التداعى سٌما وأن اإلتهامات الواردة بالقضٌة محل التداعى 

جمٌعها متعلق بإعتصام رابعة ومحٌطها ولم تشمل ثمة جرابم 

أرتكبت من ذات المتهمٌن محل الدفع ولذات الموضوع إلختبلؾ 

 وحتى ولو كانت الواقعتان كلتاهما حلقة من المجنى علٌهم ،

سلسلة وقابع متماثلة ارتكبها المتهمٌن لؽرض واحد إذا كان 

سالفتى الذكر  ذاتٌة خاصة  لكل واقعة من هاتٌن الواقعتٌن

وظروؾ خاصة تتحقق بها المؽاٌرة التً ٌمتنع معها القول 

ومن ثم ٌكون الحكم .  بوحدة السبب والموضوع فً كل منها

وذلك الشا المقضى به  محل الدفع سالؾ الذكر  لٌس له حجٌة 

لعدم توافر الشروط المقررة قانونا لصحة الدفع سالؾ البٌان 

 سٌما وأن الدفاع لم ٌقدم ما ٌفٌد بٌتوتة الحكم فى هذا الشؤن

فى المثار من قبل الدفاع  ٌكون الدفع  ثم ومنمحل الدفع ، 

أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون مجمله قد 

 .وتقضى المحكمة برفضه 
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ـ حٌث أنه عن الدفع ببطبلن :والعشرون السادس 

اإلقرارات المنسوبة لبعض المتهمٌن اإلعترافات و

بتحقٌقات النٌابة العامة لكونهما ولٌدة إكراه مادى 

 . ومعنوى وبطبلن الدلٌل المستمد منهما

فمردودعلٌه بؤن هذا الدفع مجهبلًال لبٌان أسباب ذلك البطبلن 

المدعى به، وؼٌر مرتكن إلى أي ركٌزة ترجح توافره وتخرجه 

من حٌز القول المرسل الخالً من الدلٌل إلى حٌز القول المدعم 

بسنده، لذا فبل على المحكمة إن هً عولت على الدلٌل المستمد 

ا من عٌوب  من هذا اإلعتراؾ ًاٌل  مادام لم ٌثبت عواره وجاء خال

اإلرادة التً تبطله أو تنال من صبلحٌته، وهو ما ٌرشح 

للمحكمة أن تعتد به وتؤخذ بما أدلى به بعض من المتهمٌن من 

ا  إعترافات وإقرارات  وتجعلها فً مصاؾ الدلٌل المعتبر قانونًال

والمإثر فً عقٌدة المحكمة وتطمبن إلى صحة اإلعترافات 

واإلقرارات   وسبلمة اإلجراءات التً أسفرت عنها وأنها ولٌدة 

، وال ٌنتقص منها عدولهم عن اإلعتراؾ  إرادة حرة ؼٌر معٌبة

  . امام المحكمة أو اإلقرار وإنكارهم إرتكاب الجرٌمة

ومن المقررقضاءا أن إفتراض بطبلن القبض والتفتٌش لٌس 

من شؤنه أن ٌمنع المحكمة من األخذ بعناصر اإلثبات األخرى 
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التى قد ترى من وقابع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه 

و كانت المحكمة قد إطمؤنت إلى - لما كان ذلك - قابمة بذاتها 

إعتراؾ الطاعن بتحقٌق النٌابة و إعتبرته دلٌبلًال قابماًال بذاته و 

مستقبلًال عن اإلجراءات المقول ببطبلنها ، فإن حكمها ٌكون 

- لما كان ذلك - سلٌماًال و بمنؤى عن الخطؤ فى تطبٌق القانون 

و لبن كان من المقرر فى المسابل الجنابٌة بنوعٌه ـ القضابى 

وؼٌر القضابى ـ بوصفه طرٌقا من طرق اإلثبات إنما هو من 

العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرٌة فى تقدٌر 

صحتها و قٌمتها فى اإلثبات فلها بؽٌر معقب تقدٌر عدم صحة 

ما ٌدعٌه المتهم من أن إعترافه أو إقراره  ولٌد إكراه ما دامت 

و - كالشؤن فى الدعوى الماثلة - تقٌمه على أسباب سابؽة 

متى خلصت المحكمة إلى سبلمة الدلٌل المستمد من اإلقرار 

فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جمٌع اإلعتبارات التى ساقها الدفاع 

لحملها على عدم األخذ به مما ال ٌجوز المجادلة فٌه أمام 

 .محكمة النقض لكونه من األمور الموضوعٌة 

ا أن للمحكمة الحق فً األخذ بؤقوال المتهم فً   إذ أنه من المقرر قضاءًال

حق نفسه أو فً حق ؼٌره من المتهمٌن ولو عدل عنها فٌما بعد، كما 

المتهم ولو كان وارد فً   اقرارأن للمحكمة أن تعول فً قضابها على
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 0 الٌهأنتـى اطمـ محضر الشرطة مت

ومن المقرر قضاءا أٌضا أن االعتراؾ فً المسابل الجنابٌة 

من العناصر التً تملك محكمة الموضوع كامل الحرٌة فً 

تقدٌر صحتها وقٌمتها فً اإلثبات ولها دون ؼٌرها البحث فً 

صحة ما ٌدعٌه المتهم من أن اإلعتراؾ المعزو إلٌه قد انتزع 

منه بطرٌق اإلكراه ومتى تحققت من أن اإلعتراؾ سلٌم مما 

  0ٌشوبه وإطمؤنت إلٌه كان لها أن تؤخذ به بما ال معقب علٌها

ومن المقرر أٌضا أن محكمة الموضوع لٌست مقٌدة فً أخذها 

بإعتراؾ المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه 

ومن ؼٌره من العناصر األخرى الحقٌقة التً تصل إلٌها 

بطرٌق اإلستنتاج واإلستقراء وكافة الممكنات العقلٌة ما دام 

  .ذلك سلٌما متفقا مع حكم العقل والمنطق

ومن المقرر أٌضا  أن االعتراؾ فً المسابل الجنابٌة عنصرا 

من عناصر االستدالل التً تملك محكمة الموضوع كامل الحرٌة 

فً تقدٌر صحتها وقٌمتها فً اإلثبات وأن سلطتها مطلقة فً 

األخذ باعتراؾ المتهم فً حق نفسه فً أي دور من أدوار 

التحقٌق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى أطمؤنت إلى صحته 

 .ومطابقته للحقٌقة والواقع 
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 نــدر مـذى ٌصـو الـى هـائـتراؾ القضـا أن اإلعـهـومن المقرر فق

المتهم أمام إحدى الجهات القضابٌة أى ٌصدر أمام المحكمة أو 

وهذا االعتراؾ ٌكفى ولو كان هو . قضاء التحقٌق

الوحٌد فى الدعوى لتسبٌب حكم اإلدانه مادامت قد  الدلٌل

ولئلعتراؾ الجنابً شروط ٌجب أن  .توافرت شروط صحته

 ـ:تتوافر حتى ٌعتد به كدلٌل من أدلة اإلثبات فً الدعوى 

ـ أن ٌكون اإلعتراؾ أمام جهة مختصة بقبوله حتى ٌكتسب 1

اإلعتراؾ قٌمته القانونٌة وكذلك هو ضمان للمتهم وحفاظا 

 . علٌه من إنتزاع إعترافه بإحدى الوسابل ؼٌر المشروعة

ـ أن ٌكون اإلعتراؾ صادرا من متهم متمتعا باألهلٌة الكامله 2

 .اي أن ٌكون متمتعا باإلدراك والتمٌٌز وحرٌه اإلختٌار

ـ أن ٌكون اإلعتراؾ صرٌحا وواضحا لكً ٌعول علٌه ٖ 

وٌكتسب قٌمته القانونٌة وٌلزم به المتهم وتعتمده المحكمة فً 

 . التجرٌم والحكم

ـ أن ٌكون اإلعتراؾ مطابق للحقٌقة ومتفقا مع األدله وقرابن 4

 . الدعوى

ات ـقٌقـا لتحـالعتهـن مطـة مـابت للمحكمـان الثـك وكــان ذلــا كـولم



1069 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

النٌابة العامة مع المتهمٌن وأثناء مناظرتهم لهم عدم وجود أى 

إصابات أو عبلمات بهم تفٌد وجود إى إعتداء علٌهم أو تعذٌب 

ولم ٌصدر منهم أى أقوال تفٌد ذلك أثناء التحقٌقات أو بجلسات 

.  المحاكمة 

ولما كان ذلك وكانت المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع قد 

إستجابت لكافة طلبات الدفاع المنتجة و الجوهرٌة وفقا للثابت 

بمحاضر الجلسات ، وحققت القضٌة بما ٌتفق والقواعد 

 وأن الدفاع المقررة طبقا لقانون اإلجراءات الجنابٌة وتعدٌبلته

الحاضر مع المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة  لم ٌشٌر إلى 

 أو تعذٌب لهم أثناء إستجوابهم بتحقٌقات النٌابة هوجود إكرا

الدفاع ٌقدم العامة وكذلك أثناء تداول الدعوى بالجلسات ، ولم 

 المحكمة ذلك أثناء تداول القضٌة بالجلسات الًالحاضر معهم 

  .هم على الطب الشرعى  تإثارة ذلك لعرض أى مب

 لبعض قراراتالالمحكمة تحققت من صدق تلك إهذا و

وإطمؤنت إلٌها  وأنها لم تكن المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة 

        ولٌدة اكراه أو تهدٌد، وأنهم فى كامل أهلٌتهم القانونٌة 

،السٌما وأن أقوال  (اإلدراك والتمٌٌز وحرٌه اإلختٌار )

المتهمٌن محل اإلقرارات  بتحقٌقات النٌابة العامة جاءت 
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مسلسلة ومنطقٌة ال شاببة فٌها ومطابقة لبعضهم البعض وفقا 

للثابت بتحقٌقات النٌابة العامة  وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة 

بإستخبلصها دون أن تسترسل المحكمة بسردها مرة أخرى 

منعا للتكرار وكذا سابر أدلة اإلثبات  األخرى مما ٌدل على أنها 

ا وهم فى كامل  (المتهمٌن )قد صدرت عنهم  طواعٌة وإختٌارًال

وعٌهم وإرادتهم ، ومن ثم تقر المحكمة تصرؾ النٌابة العامة 

فى هذا الشؤن  ومن ثم ٌكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن  

 ومن ثم ٌكون الدفع جاء مرسبلًال لم ٌإٌده أى دلٌل أو قرٌنة

على ؼٌر سند صحٌح من الواقع والقانون وتقضً المحكمة 

 . برفضه

ـ حٌث أنه عن الدفع  ببطبلن الدلٌل :والعشرون السابع 

المستمد من اإلسطوانات المدمجة المرفقة بؤوراق 

.   وعدم صبلحٌتها كدلٌل إتهام للمتهمٌنالدعوى 

فمردود علٌه أنه من  المقرر أن اإلثبات الجنابى ٌخضع لمبدأ 

اإلثبات الحر وهو ما ٌعنى اإلعتراؾ للقاضى الجنابى بحرٌة 

كاملة فى تكوٌن عقٌدته عن الدعوى وفقاًال لما ٌملٌه علٌه 

إقتناعه الشخصى محموالًال على األدلة التى إطمؤن إلٌها وجدانه 

والدلٌل قانونا هو البرهان  ، وإستراح لها ضمٌره إثباتاًال ونفٌاًال 



1071 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

الذى ٌشٌد القاضى علٌه حكما الٌقبل الشك ٌبلور فٌه عقٌدته 

 هو قٌاس مإلؾ من مقدمات يفى الدعوى ، بٌنما الدلٌل منطق

ٌقٌنٌة تإدى حتما وضرورة إلى الحقٌقة ، وقد إعترؾ الشارع 

.  بالقرٌنة كؤحد أدلة اإلثبات

وٌقصد بالقرٌنة فى مقام اإلثبات هى القرٌنة القضابٌة التى 

قوامها عمل ذهنى بحت ٌستنتج من خبلله القاضى واقعة 

مجهولة من واقعة معلومة تإدى إلٌها حتما بطرٌق اللزوم 

العقلى ، وإستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو 

فى الواقع إستنتاج لنتابج من المقدمات وهى من صمٌم عمل 

القاضى الجنابى فٌتخذ القاضى من الواقعة قرٌنة على ثبوت 

الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دلٌل إثبات ؼٌر 

.  مباشر

 أنه ال ٌشترط فى الدلٌل فى المواد الجنابٌة أن اٌضاومن المقرر

ٌكون صرٌحا وداال مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل ٌكفى 

أن ٌكون إستخبلص ثبوتها منه عن طرٌق اإلستنتاج مما 

.  ٌتكشؾ من الظروؾ والقرابن وترتٌب النتابج على المقدمات 

ومن حق محكمة الموضوع أن تؤخذ بتعرؾ الشهود على 

طمبنان إالمتهم ما دامت قد اطمؤنت إلٌه، إذ العبرة هى ب

، كما أن من حق محكمة  المحكمة إلى صدق الشهود أنفسهم
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الموضوع أن تستخلص الصورة الصحٌحة للواقعة من أقوال 

الشهود وسابر العناصر المطروحة على بساط البحث حسبما 

ٌإدى إلٌه اقتناعها وأن تطرح ما ٌخالفها من صور أخرى 

مادام استخبلصها سابؽاًال مستنداًال إلى أدلة مقبولة فى العقل 

.  والمنطق ولها أصلها الصحٌح فى األوراق

ومن المقررأٌضا  أن العبرة فى المحاكمة الجنابٌة هى بإقتناع 

القاضى بناء على األدلة المطروحة علٌه ، فبل ٌصح مطالبته 

باألخذ بدلٌل بعٌنه فٌما عدا األحوال التى قٌده فٌها القانون 

بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن ٌزن قوة اإلثبات وأن 

. ٌؤخذ من أى بٌنة أو قرٌنة ٌرتاح إلٌها دلٌبل لحكمه 

أن تقدٌر آراء الخبراء مهما وجه إلٌها من ومن المقرر أٌضا  

إعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها 

 كامل الحرٌة فى تقدٌر القوة التدلٌلٌة لتقرٌر الخبٌر المقدم إلٌها

، شؤنه فى ذلك شؤن األدلة لتعلق األمر بسلطتها التقدٌرٌة فى 

، وللمحكمة أن تؤخذ من تقرٌر الخبٌر ما تراه  تقدٌر الدلٌل

، كما أنها ال تلتزم  وتطرح ما عداه وال معقب علٌها فى ذلك

بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارٌر الخبراء مادامت قد 

أخذت بما جاء بها ألن مإدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون 

  .ما ٌستحق التفاتها إلٌه 
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 لما كان ما تقدم وكان الثابت بتقرٌر لجنة الخبراء المنتدبة من

وفقا للثابت  المحكمة لفحص تلك اإلسطوانات المدمجة قبل 

أنه ٌحتوي على تفرٌػ فٌدٌوهات ألحداث بمحاضر الجلسات 

إعتصام رابعة العدوٌة ومقاطع من قنوات تلٌفزٌونٌة ومواقع 

ملؾ خاص إخبارٌة وحوارات وتسجٌبلت مصورة تضمنت 

 30محمد البلتاجً ٌحتوي علً عدد / بالقٌادي اإلخوانً 

ر  / وكذا ملؾ خاص القٌادي اإلخوانً ، مقطع فٌدٌو ُمَصوَّ

ودة ِحجازي رمضان ٌحتوي علً عدد   مقطع 29صفوة حمُّ

ر  / وكذا ملؾ خاص بالقٌادي الجماعة اإلسبلمٌة ، فٌدٌو ُمَصوَّ

 مقطع 24عاِصم عبد الماِجد محمد ماضً ٌحتوي علً عدد 

ر  ة رابعة ، فٌدٌو ُمَصوَّ حال قٌام سالِفً الِذكر باعتبلء َمَنصِّ

ٌَّة علً ُمقاومة الُشرطة  ٌَّة وتحرٌِض ٌَّة وإلقاء ُخَطب حماس العدِو

وتهدٌد أجِهزة الدولة فً حالة إعتزامها إتِّخاذ إجراءات َفض 

ٌَّة   .التجمهر برابعة العدِو

هم الُمرِشد العام لجماعة  ر خاص بالُمتَّ وَمقطع فٌدٌو َمصوَّ

محمد بدٌع عبد المجٌد سامً حال قٌامه / اإلخوان الُمسلمٌن 

ة بتارٌخ ٌَّ ة رابعة العدِو   وإلقاء 2013-7-5 بإعتبلءه َمَنصِّ

ٌَّة تحرٌضٌة علً الُمقاومة ضد  ُخطبة علً المتجمهرٌن حماس

 . اإلنقبلب ما أسموه
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هم  ره خاصة  بالُمتَّ أُسامة محمد محمد /  وَمقاطع فٌدٌو َمصوَّ

اط  ٌَّ محمد مرسً / نجل الربٌس األسبق – ُمرسً عٌسً الع

ٌَّة وإلقاء ُخطبة علً  ة رابعة العدِو حال إعتبلءه َمَنصِّ

ٌَّة تحرٌضٌة علً ُمقاومة أجِهزة الدولة  .المتجمهرٌن حماس

ره خاصة  دـاجـم عبد المـعاص/ تهم ـ بالموَمقاطع فٌدٌو َمصوَّ

من على منصه رابعه العدوٌه وفٌها ٌحث المعتصمٌن بالصبر 

والٌقٌن على اإلنتصار كما ٌوجه كلمه للجٌش وٌقول ان 

امرٌكا دفعتك لفخ واوهمتك بانك من السهل اإلستٌبلء على 

السلطة والوقوؾ فى مواجهة الشعب وطالبهم بالخروج من 

هذا الفخ ثم قال موجها كبلمه للشعب انه اذا سالت دماإنا مرة 

اخرى فمن جلس فى بٌته فهو خابن وٌوجه كبلمه للسٌسى 

وٌصفه بانه ٌرٌد ان ٌفرض رأٌه على الشعب المصرى 

بالمدفع والمعتقبلت وٌظهر هتاؾ من على المنصه ٌقول إنسى 

ٌاسٌسى مرسى ربٌسى وٌقوم عاصم بالدعاء على ضباط 

الجٌش وقادته وٌحث الشباب على ان ٌقول كلمته واتهم 

الجٌش انه كان ٌتؤمر على الربٌس مرسى وإصطناع األزمات 

 .لعزل الربٌس 

ره خـو َمصـديـاطع فًـقـَ مو  ادهـان قـام العريـعص/م ـتهـ بالمةـاصـوَّ
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اإلنقبلب العسكرى ٌحاولون اإلتصال بنا ونحن نرفض وٌوجه 

رساله لطبلب اإلخوان وٌطالبهم بالصمود فى التظاهر ضد 

حرض على الجٌش وان شرؾ العسكرٌه المصرٌه ويالسٌسى 

قد خدش وأن اإلنقبلب واإلنقبلبٌٌن لن ٌهنبوا وأنهم هم من 

ٌدافعوا عن اإلسبلم وأنهم من ٌدافعوا عن شرؾ العروبة وأن 

 ٌناٌر  وان   25اإلنقبلب  العسكرى  أهدر أهداؾ ثوره 

الحرب على اإلرهاب وهمٌه ٌقودها السٌسى وحكومة اإلنقبلب 

وٌدعوا الشعب لمظاهرة إلستكمال الثوره وهو ٌحرض الشعب 

 . على الجٌش والشرطة وأنهم مستمرون حتى  تعود الشرعٌة 

ره خاصةو محمد البلتاجى ٌعلن ان / بالمتهم َمقاطع فٌدٌو َمصوَّ

ماٌحدث فى سٌناء سوؾ ٌتوقؾ فى اللحظة التى ٌقرر فٌها 

عبد الفتاح السٌسى انه تراجع عن هذا االنقبلب وصحح 

. الوضع ورده الى اهله وان الربٌس ٌعود الى سلطاته 

و البلتاجى لمإٌدى الربٌس استعدوا للشهاده وٌظهر البلتاجى 

على منصه رابعه وهو ٌقسم باَّلل ان المرابطٌن فى رابعه 

وجمٌع المٌادٌن هم المنتصرون وان امرٌكا والمجلس 

العسكرى وقٌاداته والمخابرات وبعض من حلفاء عمر سلٌمان 

مع امن دوله حبٌب العادلى مع تموٌل بعض الدول الشقٌقه 

كانوا ٌتصورون انها ساعات وثورة الفوتوشوب بتاعه الست 
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 ٌونٌو ، وٌتحدث ان الجمٌع ضد المعتصمٌن 30ساعات ٌوم 

الشعب والجٌش واألمن الوطنى والمخابرات كلهم ضدكم 

وٌحرض الموجودٌن بان كل واحد ٌتصل بزوجاته وازواجهم 

واوالدهم واقاربهم وٌدعوهم لئلستعداد ان ٌنتشروا وٌرصدوا 

اى إنقبلب وٌنادى فٌهم جاهزٌن للشهاده وانه سوؾ ٌقول لهم 

                                  .ماذا اتفقوا علٌه 

البلتاجى ٌهدد بتحوٌل مصر سورٌا ان لم ٌتراجع السٌسى 

وٌقسم ان عبد الفتاح السٌسى سوؾ ٌورط هذا البلد لتصبح 

سورٌا اذا بقٌتم فى بٌوتكم وانه ٌدفع هذا الوطن لحرب اهلٌه 

لٌنجوا هو من المشنقه انزلوا لتعلنوا انتهاء دور القوات 

المسلحه فى الحٌاة السٌاسٌة واإلنقبلب العسكرى وان 

المإسسه التى تقتل شعبها ال تستحق ان ٌبقى ضباطها او 

و ٌتحدث البلتاجى على ان  .جنودها ٌستجٌبون لتعلٌماتها

ماٌحدث هو مإامره باإلتفاق مع السٌسى واألزهر والكنٌسة 

.   والمعارضة وانهم اتوا بعدلى منصور

محمدالبلتاجى ساعه الصفر للدفاع عن الشرعٌه أتٌة  

وٌحرض  الموجودٌن انه اذا تم اقتحام اى مقر او مكتب من 

الحرٌه والعداله فإنها ستكون ساعه الصفر وان الشعب سوؾ 

ٌواجه العنؾ وان ساعه الصفر معروفه ولن نقبل باإلنقبلب 
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العسكرى ولوعلى  رقبتنا، وٌتحدث عن ان هناك مبادرات 

 .للصلح وانهم لن ٌقبلوها 

ره خاصةو وجدى ؼنٌم ٌكفر من /  بالمتهم َمقاطع فٌدٌو َمصوَّ

انا كنت نزلت –  على  قتلهم ض ٌونٌو وٌحر30ٌنزل ٌوم 

 ضد فخامه 6-30بٌان قولت حكم كل اللى هاٌنزلوا فى 

الربٌس  كبلب اهل النار طبعا اللى مش عاٌزٌن الحق اللى 

بٌكلموا عن حرٌة التعبٌر وجابوا ملٌون توقٌع شالوه من على 

الٌوتٌوب مش مشكله واٌه ٌعنى  ماهى حرب بٌنا وبٌنهم هى 

حرب بٌن االسبلم وبٌن الكفرة اعداء هللا تبارك وتعالى وهم 

زى ماهم صابرٌن على دٌنهم وعلى الباطل بتاعهم هاتمشى 

واصبروا على ألهتكم ان هذا الشى ٌراد انتوا  صابرٌن على 

الكفر بتاعكم واحنا الحمد َّلل صابرٌن مع هللا تبارك وتعالى ان 

. ب الصابرٌن ان هللا مع الصابرٌن حهللا ي

 اللى 6-30فان شاء هللا هاٌبقى الفٌصل بتاعنا باذن هللا ٌوم 

هاٌنزل بنازع ربٌسنا وٌقول ال انا  مش عاٌزٌن الربٌس بتاعنا 

كافر ٌقتل بس استنى بقى اٌه  بقى انواعهم انواع اللى 

 عشان نعرؾ  احنا هاتقابل مٌن  وٌقول  6-30هاٌنزلوا ٌوم 

 اللى جاٌه دى فٌه الؾ شهٌد  فى 6-30الثوره الحقٌقٌه ٌوم 

قبورهم فٌه  خمس  االؾ جرٌح مش شاٌفٌن اى تؽٌٌر فااحنا 
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بنقول  اهه ان شاء هللا التؽٌٌر  جاى ودول كفره مش عاٌزٌن 

دٌن  ٌبقى  واحد الصلبٌون كفره العلمانٌون كفره اللى 

هاٌنزلوا مٌن البلطجٌه اللى عاٌزٌن ٌنزلوا وٌموتوكوا ٌوم 

.  هللا بنتقم منهم 30-6

وعارؾ مٌن اللى بٌحارب  االسبلم  ومٌن اللى بٌحارب فخامه 

الربٌس مرسى وكبلمه  ؼلط  اٌن انتم ٌاعلماء اطلعوا 

ووضحوا دا ربٌس منتخب شرعى الخروج علٌه خروج على 

 .   الدٌن

انا كفرت الصلبٌٌن والعلمانٌٌن والمؤجورٌن اللى طالعٌٌن 

البلطجٌه انما دول ٌطبق علٌهم حد الحرابه ولكن االتنٌن دول 

كفار عاٌزٌن نصحح االلفاظ الكبلب واهل النار دول مش 

معارض دول بلطجٌة ومجرمٌن واوعوا نسموهم قوه وطنٌه 

 دا الفٌصل واحنا نازلٌن ان 6-30ٌبقى ناخد بالنا  الن ٌوم 

نرد على اعتدابهم وبتدافع عن الشرعٌه 6ـ30شاء هللا فى 

وارجو بقى فخامه  الربٌس هللا ٌباركلك ٌارب شد  حٌلك بقى 

 واوعى تؤمن لهم ةشوٌه كده  اضرب بقى ضربه  استباقً

والتؤمن  للشرطه اللى معاك  واحنا  كلنا وراك واحنا كلنا 

معاك  وبمشٌبة ربنا  سبحانه وتعالى  هانصرنا علٌهم وعلى 

المجرمٌن دول جمٌعا وٌهلك اعداء هللا عز وجل من المجرمٌن 
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من الصلبٌٌن  الحاقدٌن من العلمانٌٌن الكفره من البلطجٌه 

المؤجورٌن وانصرنا على القوم الكافرٌن وانتقم منهم  شر 

انتقام اللهم ارنا فٌهم عجابب قدرتك اللهم ابتلٌهم بداء لٌس له 

دواء اللهم انتقم منهم ٌارب اللهم اشفى صدورنا منهم ٌارب 

.   علٌك بهم جمٌعا اللهم امٌن

ره خاصةو صفوة حجازى ٌوجه /  بالمتهم َمقاطع فٌدٌو َمصوَّ

كلمه للربٌس مرسى ان لم تضرب بٌد من حدٌد سوؾ ٌكون 

وٌقول ان الربٌس مرسى الربٌس المدنى  لنا كبلم اخر ،

.  المنتخب واللى هٌرشه بالمٌه هنرشه بالدم

 بقى فى دم 30/6وٌظهر صفوة حجازى وٌقول ولو نزل ٌوم  

 .وناس ماتت ماحدش ٌلوم ؼٌر نفسه 

صفوة حجازى ٌتوعد بذبح المصرٌٌن اذا قاموا بثوره ضد 

مرسى الزمن ال ٌعود الى الوراء ولن نعود الى السجون وال 

المعتقبلت االسبلم قادم ولن ٌستطٌع أى مخلوق كابنا كان ان 

مرسى ومن ٌفكر فى اسقاطه فا اقول لهم دونها  ٌسقط محمد

الرقاب واذا قولناها فعلناها  سنخرج مرسى وسٌكون هناك 

خطوات تصعٌدٌه ال ٌتخٌلها احد هناك خطوات تصعٌدٌه 

ضخمه ال ٌستطٌع ان افصح عنها سٌخرج الربٌس محمد 

مرسى وٌعود الى القصر وسٌكون هو ربٌس الجمهورٌة ان 
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 شٌوخ منصه رابعه العدوٌه هم ورثة األنبٌاء .شاء هللا

واألخرٌن منافقٌن وٌظهر صفوة حجازى على المنصه وهو 

ٌوجه كلمه للشٌوخ ان هناك شٌوخ شوارع ومٌادٌن 

والمنصات هم ورثه النبوه ، وشٌوخ أخرٌن ٌخطبون شٌوخ 

النفاق والسلطان وصؾ ثالث من الشٌوخ هم صامتون ولم 

ٌتكلموا فا انتم لستم  بشٌوخ وال طاعه لكم عندنا والسمع 

-6- 28طالما لن تؤتوا عندنا ،وٌشعل مٌدان رابعه بالهتافات 

 اللى هٌرش مرسى بالمٌه هنرشه بالدم ٌاشوٌه 2013

 .إلخ .....فلول

صفوة حجازى ٌشعل حماس معتصمى رابعه العدوٌة وٌظهر 

وهو محمول على االعناق وٌهتؾ للربٌس مرسى وصفوت 

حجازى ٌناشد مرسى بالتخلص من معارضٌه وٌنعت وزٌر 

.   الداخلٌة وٌهدد ضباط الداخلٌة نعلم اماكن بٌوتكم واشكالكم

 ٌناٌر وال 28وهو  ٌقول للشرطة والداخلٌة اتكسرتوا فى 

نسٌتوا امن الدوله اللى دخلوا الجحور كمان ٌقول لكل ضباط 

الداخلٌه المره دى مش زى المرة اللى فاتت اوعى ٌتخٌل ان 

بعد نجاح الثورة وعوده مرسى انكم هتتحاكموا محاكمات 

طبٌعٌه المرة دى بجد الزم مصر تتطهر من كل القازورات 

وأن هناك .  واألوساخ الموجوده وهٌبقى فى محاكم ثورٌه
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نحن : ٌقول.. خطوات تصعٌدٌه ال ٌتخٌلها احد إلخراج مرسى

ال ٌعنٌنا هذا االعتقال اننا لن نخرج من المٌدان طمعا فى 

الشهادة وٌسؤله المذٌع اٌن الدكتور مرسى االن ٌجاوب اما فى 

دار الحرس الجمهورى او فى وزارة الدفاع وسوؾ نخرجه 

. ٌلها احد خوسٌكون هناك خطوات تصعٌدٌه ال ٌت

صفوة حجازى لمحمد ابراهٌم دخولك رابعه  لفض اعتصامنا 

على جثثنا وسوؾ نحاكمكم،  قسما باَّلل العظٌم ان اصاب 

الربٌس مرسى شا فان رقاب جبهه اإلنقاذ وكل رقاب الفلول 

. مباحه لنا نعم اقولها واهدد واتوعد 

/ وٌقول ثوار احرار هانكمل المشوار وٌهدد وأن الربٌس 

محمد مرسى المنتخب خط احمر دونه الرقاب كل من ٌطمع فى 

الكرسى بس مستحٌل دول مجموعه من الفشله مجموعه من 

الخاسرٌن الشعب لفظهم احنا الشعب مش انتو الشعب لن 

نضع اٌدنا فى اٌدى خونه ولن نسلم مصر لمجموعه من 

الخونه المرتزقه الذٌن ٌتاجرون بدماء المصرٌٌن احنا هنا 

معتصمٌن ألن الشرعٌه خط احمر وحتى ٌاذن هللا بامر كان 

 .مفعوال 

ره خاصـصـَ و مـَمقاطع فٌديو د ـاجـد المـم عبـاصـع/ م ـمتهـ بالةـوَّ
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ٌتحدث فٌها ان من ٌدافع عن الشرعٌه ال ٌمكن ان ٌحدث فتنه 

فى الدوله والعكس هو الصحٌح وان من ٌعتدى علٌهم نهارهم 

اسود واذا كان هذا نعتبرده تهدٌد فانا اه بهدد من ٌعتدى علٌه 

ٌتحمل ،وٌخطب فى المتظاهرٌن وتحمٌسهم على البقاء فى 

. المٌادٌن وتهدٌدات لمن ٌعتدى على تجرد  والرباسه 

وأن ماٌحدث االن فى مصر هى حرب صلٌبٌه ٌقودها متطرفى 

االقباط وٌظهر فٌها وهو ٌتحدث ان ماٌحدث فى مصر االن هى 

حمله من متطرفى االقباط النهم ٌكرهوا اللحٌه والنقاب 

وٌحرض الشعب انه . والمساجد وتهدٌد صرٌح للمعارضه 

ٌنزل ضد السٌسى وان من ٌلزم بٌته ٌكون خابن لبلسبلم 

ولدٌن  محمد وانها معركه دٌن وانكم  سوؾ تدفعون الجزٌه 

اشمعنى الجٌش المصرى عاٌز تفوٌض انه ٌقتل المسلمٌن فى 

 .مصر دى رجوله دى كرامه دى شجاعه

ره خاصة عصام سلطان من /   بالمتهم وَمقاطع فٌدٌو َمصوَّ

على منصه رابعه العدوٌه ٌدعو المعتصمٌن لبلستمرار 

والصمود وٌدعوا مرسى للصمود  حتى ٌعود مرفوع على 

وإلقاء الُخطب الهامات والرإإس وٌدعوا السٌسى للرحٌل ، 

ٌَّة على الُمتجمهرٌن  ٌَّة والحماِس . التحرٌِض
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 ٌهدد وٌتوعد أسامة ٌاسٌن/ ومقاطع فٌدٌو مصوره بالمتهم 

وٌحمس المتجمهرٌن ضد ما أسموه باإلنقبلب العسكرى من 

وإلقاء الُخطب علً المتجمهرٌن على منصة رابعة العدوٌة 

ٌَّة تحرٌضٌة علً ُمقاومة أجِهزة الدولة   . حماس

أسامة / وقد أورد التقرٌر أٌضا مكالمة تلٌفونٌة من المتهم 

ٌاسٌن لقناة الجزٌرة مباشر وصؾ فٌه األحداث بؤنه انقبلب 

عسكري متكامل األركان انحازت فٌه المإسسة العسكرٌة إلى 

فصٌل وتركت فصٌل وكان من بٌن العبارات التً ذكرها عبارة 

ال نعول كثٌراًال على الجهود الخارجٌة علٌك أن تعول على – 

نحن نخون دماء الشهداء حٌنما – المقاومة ألبناء هذا الشعب 

نحن – ٌؤتً حاكم على ظهر دبابة ٌحكم المصرٌٌن مرة أخرى 

فهً  (والحدٌث عن جماعة اإلخوان)بفضل هللا جماعة والدة 

نحن – مإسسة دٌمقراطٌة تقوم على قٌم الشورى اإلسبلمٌة 

موجودٌن اآلن فً رابعة القٌادات كلها موجودة فً رابعة 

 . العدوٌة الناس كلها فً رابعة

كما ظهر كتابه على الشاشه انه بالفعل قام مكتب االرشاد 

االخوانى بتكلٌؾ كوادر االخوان بمحافظات مصر بالتنسٌق مع 

بعض القوى المتطرفه الموالٌن لبلخوان لحشد عناصرهم 

 21للتجمهور والتظاهر بمحٌط مسجد رابعه العدوٌه من 
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 وظهر بعض الملتحٌن انه جاء لٌإٌد مرسى 2013ٌونٌو 

 هوانه ٌقول للعلمانٌٌن انه سٌكون هناك دماء وسٌارات مفخخ

وٌظهر صفوة حجازى وٌقول الربٌس المنتخب شرعا ولن 

ٌسقط الربٌس مرسى ولن ٌرحل وسٌكمل مدته شاء من شاء 

وابى من ابى وٌقول وقولت باقولها تانى ال هاٌرش الربٌس 

محمد مرسى بالمٌه هاٌرشه بالدم وٌظهر شخص ملتحى 

. وبجوارة صهر مرسى وٌقول تكون حرب اهلٌه 

وظهرت لقطه لصفوة حجازى وهو ٌقول ده هاٌبٌن لنا ان 

هإالء االنقبلبٌن بقضابهم قضاء فاسد قضاء النعترؾ به اصبل 

وال ٌشرفنى ان اقؾ امامه ولن اسمح لهم ان ٌقبضوا علٌا إال 

. جثه هامده 

وظهرت لقطه اخرى لشخص ٌعمل لقاء مع صفوة حجازى 

 48وٌقول له فى بٌان لوزارة الداخلٌه لفض االعتصام خبلل 

ساعه وٌرد صفوة وٌقول وهللا احنا مستعدٌن ولورجاله  

ٌفضوها ها ٌفضوها على جثثنا وها ٌشوفوا أالؾ الجثث الها 

تموت اذا كان عندهم استعداد لكده فا احنا متواضبٌٌن 

. ا موجوده ومستعدٌن لهذا الفض نومؽتسلٌن واكفان

  2013-8 -14 بتارٌخ وتبٌن أٌضا باإلسطوانات المدمجة

اظهار حدود االعتصام وظهرت استعدادات قوات األمن لفض 
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رابعه وظهرت صوره للبلتاجى وبجواره صفوة حجازى 

وبعض القٌادات  وٌقول البلتاجى  االخوه فى  الخٌم نتجمع  

بجوار المنصه  فى قلب المٌدان اإلخوه ٌصحوا اخوانهم  

الجمٌع ٌتجمع امام المنصه مفٌش حد ناٌم جوا الخٌام  نستعد 

ان شاء هللا تعالى فى ثبات وجمود امام هوالء الظالمون ال 

بٌحاولوا  ٌشٌروا الفزع  لمدرعات  قادمه  من هنا  وهناك 

تعالوا - وبلدزورات قادمه من هنا  وهناك لكن ان شاء هللا

تعالوا   ٌتعلموا  الدرس  النهارده   بصمود األبطال فى مٌدان 

الصمود  والثبات ان شاء هللا  تعالى  وٌقول البلتاجى اإلخوه 

فى التؤمٌن جاهزٌن رجاله  هٌقعدوا ثابتٌن صامدٌن   وٌرد 

دور  وراوه صامدٌن  شهداء بالمبلٌٌن جاهزٌن فى المٌادٌن 

شهداء بالمبلٌٌن ان شاء هللا المنصه  هترتب معاكم  مسٌرات 

للخروج لمقابله  من  ٌرٌد ان  ٌهجم علٌنا وطلب  التواجد 

على اطراؾ المٌدان من كل  الجهات  من  ناحٌه  جهه النادى 

االهلى ال عندها  سٌارات  الجٌب والمدرعات  ومن ناحٌه 

النصب  التذكارى وفندق الماسه وٌظهر صوت واشخاص  

ملثمون وٌقول بفضل هللا وصول اول  مجموعه لشارع 

الطٌران  االن اول اربعة أالؾ   وٌقول الشخص سٌخزى هللا 

السٌسى ومحمد ابراهٌم وسٌنتصر الحق باذن هللا وٌقول 
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شخص اثبتوا وكبروا وٌقول صفوة حجازى االخوه فى 

النهضه االن ٌحاصرون مدٌرٌه امن الجٌزه هللا اكبر وتظهر 

كتابه بداٌه فض االعتصام واعتداء المعتصمٌن على الجرافات 

بالطوب والمولوتوؾ وتظهر عملٌه الفض ودخول البلدوزرات 

الى مكان االعتصام وٌظهر المعتصمٌن  وهم ٌقذفون بالطوب 

وٌقذفون البلدوزرات بالمولوتوؾ وٌظهر بلدوزر وهو مقزوؾ 

علٌه مولوتوؾ مشتعل ولكنه ٌتحرك وتظهر البلدوزرات وهم 

ٌحطمون المتارٌس فى الشوارع وتظهر لوجوا بداٌه اشتباك 

المعتصمٌن مع قوات االمن باالسلحه وتظهر النٌران مشتعله 

فى الخٌام والدخان ٌتصاعد وٌظهر على الشاشه لوجو عناصر 

 .االخوان ٌستخدمون األسلحه ضد قوات األمن

وظهر بؤحد الفٌدٌوهات رجل مجهول وٌقول أحنا جاٌٌن لنصرة 

وتؤٌٌد الدكتور مرسى وأحنا جاٌٌن بنقول رسالة واضحة جداًال 

للعلمانٌٌن وجاٌٌن بنقول للٌبرالٌٌن أن لو سقطت شرعٌة 

. همرسى هٌكون فٌه دماء وهٌكون فٌه سٌارات مفخخ

بقول للسٌسً إنذار أعرؾ أنك أنت "كما ظهر آخر وٌقول 

صنعت طالبان جدٌدة وصنعت القاعدة الجدٌدة فً مصر كل 

الجموع دى هتتفرق جماعات استشهادٌة وهاٌدمروك 

لت مجاهدٌن عموهٌدمروا مصر وأنت اللً دمرت مصر أنت 
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جداد واستشهادٌٌن أعرؾ لو كل واحد من عشرة فجر نفسه 

فً مجموعة فؤنت السبب أنت اللً عملت اإلرهاب وأنت اللً 

ابتدٌت بٌه، أنا بؤنذرك رجع األمور لنصابها وإال هتبلقً 

أنت اللً كتبت شهادة وفاة " الجموع دي كلها هاتفجر مصر

كل المتمردٌن وأنت اللً كتبت شهادة وفاة كل واحد عارض 

". الربٌس مرسى وعارض شرعٌة الصندوق

ووجود فٌدٌو ٌوتٌوب لجماعه االخوان برابعه  قاموا بقطع 

اصبع عامل والتخلص منه اعلى الطرٌق الدابرى بعد تعذٌبه 

وهو فٌدٌو لقناه البلد وظهر شخص موجه وعٌنٌه كدمات 

وازرق اللون واصبعه مربوط بشاش ابٌض وواضح انه 

مقطوع وعلى صدره  اثار تعذٌب ومؽطى من اعلى بقماشه 

بٌضاء اللون وٌتكلم وٌقول شؽال ساٌس عند طٌبه مول جنب 

 الصبح النهارده طلعت 10,30رابعه العدوٌه وجٌت الساعه 

عشان استعمل الحمام ان انا اطلع اتوضؤ فلقٌت واحد من 

االخوان قفش وقال لى اٌه الى جابك هنا وفى تلٌفون مسروق 

 عددهم زاد جدا 20,30,40 لقٌتهم 10وكده بعد ما كانوا 

لقٌتهم مكملٌن علٌا بالعصٌان وكده حبسونى فى اوضه جنب 

طٌبه مول وقعدوا ٌعذبونى تعذٌب وحش جدا فى ؼاٌه القسوة 

وماسكٌن اللى هو بتاع كهرباء وكانوا هاٌقطعوا لى اٌد فجه 
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واحد منهم الشٌخ قال لهم الء ماتقطعهوش طالما احنا قطعنا 

له صابعه وكده وهانسٌبوا قال لهم طب انتو شوفتوا وهو 

بٌسرق قال له ال شاكٌن فٌه اللى هو بٌسرق راح قال لى انت 

مع ضابط وكده وتحت ضؽط الضرب وكده لقٌته ٌقول لى قول 

عشان نسٌبك انت تبع الضابط الفوالنى واى ضابط تقول اسمه 

عشان  نخلى فضٌحتهم بجبلجل قولت له حضرتك انا مالٌش 

دعوه بالسٌاسه وحاولت اقنعه اضطرٌت اقول اسم اى ضابط 

قال لى قول اللى انا ها اقول لك علٌه ها اقفل الكامٌرا اللى انا 

بصوربٌها وانت قولها قعد ٌخلٌنى اقول كبلم تحت الضرب 

 10اللى هو العنؾ وحضرتك لما عملت كده قعد ٌعذبنى من 

 باللٌل  وحضرتك عشان ٌرمونى على 2الصبح لحد الساعه 

باب المستشفى فى الشارع فا اللجنه كانت واقفه فحضرتك 

ضابط داخلٌه قال لهم اٌه اللى معاكوا فى العربٌه قالوا له دا 

حرامى قال راح منزلنى وقال لهم سرق منكم قالوا ال احنا 

شاكٌن فٌه راح منزلنى الضابط وفتشهم وراح مطلع منهم 

العصٌان الخشب اللى با اقول لحضرتك علٌها وفى واحد 

ممسوك ثبت ان هما معاهم سبلح وكده لو احنا ماكناش وقفنا 

فى اللجنه كانوا عاٌزٌن ٌرمونى وحضرتك زى ما انا بالمنظر 

ده ٌرمونى فى الشارع وظهرت صوره الشباب اللى كانوا 
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 شباب احدهم ملتحى وظهر 5معهم وهم فى الكبلبشات وهم 

             .الشخص المعذب وهو به اثار تعذٌب 

وتبٌن أٌضا باإلسطوانات المدمجة احتوابها على مشهد  فٌدٌو 

موضح به آثار تلفٌات وتكسٌر وبعثرة بمحتوٌات ؼرؾ 

المستشفى برابعة العدوٌة عبلوة على آثار دموٌة على كل من 

 20وتم تحرٌر عدد ، الحوابط واألرض بطرقات المستشفى 

لقطة ثابتة من مضمون مشهد الفٌدٌو موضوع الفحص 

 .وطباعتهم رفق الحرز 

( 99)وتبٌن أٌضا باإلسطوانات المدمجة احتوابها على عدد 

صورة رقمٌة فوتوؼرافٌة على خلفٌة  (50)مقطع فٌدٌو، عدد 

أحداث فض إعتصام رابعة وبعضها لمظاهرات وتعطٌل 

المواصبلت وإشعال النار وشعارات ضد الجٌش ومقاومة قوات 

وكذا مقاطع الفٌدٌو بعض تسجٌبلت ، الشرطة والجٌش 

القنوات الفضابٌة لنفس األحداث وتعلٌقات المحللٌن السٌاسٌٌن 

وتم تحرٌر وطباعة عدة صور من مضمون ، واإلعبلمٌٌن 

مقاطع الفٌدٌو موضوع الفحص رفق هذا التقرٌر وكذا من 

صورة  (50)مجموع الصور الرقمٌة الفوتوؼرافٌة بإجمالً 

وتبٌن أٌضا من اإلسطوانات . سم15×10فوتوؼرافٌة 

ٌَّة وملفات  المدمجة والفبلشات  إحتوابهما على أناشٌد إسبلِم
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انتهاكات المجلس – فٌدٌو عن  الحركة القومٌة ضد االنقبلب 

انتفاضة – شهٌدات المنصورة –  ٌناٌر 25العسكري بعد 

علماء المسلمٌن ٌستنكرون – المصرٌٌن ضد االنقبلب 

حدٌث – شهداء النهضة ورابعة – االنقبلب ضد الشرعٌة 

–  ٌناٌر باالنقبلب 25سرقة ثورة / لئلعبلمً احمد منصور

محمد البلتاجً من منصة رابعة العدوٌة والنهضة وعملٌات 

الصبلة على المتوفٌن بمسجد – الكر والفر مع المعتصمٌن 

حدٌث ألحد – رابعة الذي تحول إلى مستشفى مٌدانً 

األشخاص حول جرابم السٌسى وعدم مباالة المفتى وشٌخ 

تؽطٌة من قناة الجزٌرة حول القنوات المصرٌة – األزهر 

حركة حماس تقول أن – تتجاهل الهجوم على مإٌدي مرسى 

لدٌها وثابق تظهر وجود مإامرة لتشوٌه صورة الحركة فً 

وتبٌن أٌضا من تقرٌر اللجنة إحتواء على – اإلعبلم المصري 

أسود تتضمن أشخاص × صورة رقمٌة أبٌض 418عدد 

ٌحملون شوم وعصى وٌرتدون الخوذ ٌقومون بقطع الطرٌق 

العام بعد تكسٌر وإتبلؾ الرصٌؾ وكذا تصاعد أدخنة أثناء 

وعلى . فض اعتصام مٌدان رابعة بدابرة قسم مدٌنة نصر أول 

 مقاطع فٌدٌو 8اسود و× صورة رقمٌة ابٌض 196عدد 

تتضمن أشخاص ٌحملون شوم وعصى وٌرتدون الخوذ 
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ٌقومون بقطع الطرٌق العام بعد تكسٌر وإتبلؾ الرصٌؾ وكذا 

.  تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام مٌدان رابعة

نت توثٌق وقابِع  رة و التً َتَضمَّ وتبٌن أٌضا َمَقاِطع فٌدٌو ُمَصوَّ

ٌَّة الصاِدرة للمتجمهرٌن وُمناشدتهم بإجبلء  التحذٌرات الصوتِ

ات القابِمة  اًال مع تحذٌرهم من ُمقاومة القُوَّ ٌَّ ُمحٌط التجمهر ِسلِم

ات  علً الَفض ومشاِهد لُمقاومة بعض المتجمهرٌن للقُوَّ

ن بعض العناِصر من ، القابِمة علً الَفض  ومشاهد لتَحصُّ

ات القابِمة  المتجمهرٌن داِخل عقار تحت اإلنشاء وُمقاومة القُوَّ

ات ، علً الَفض من داِخل ذلك العقار  ي القُوَّ وَتَصدِّ

عات  للمتجمهرٌن ببواِعث الؽاز حال تواجدها بالقُرب من َمَدرَّ

ات األمن علً العقار تحت ، الَفض  وكذا مشهد سٌطرة قُوَّ

ات كبٌرة من ، اإلنشاء سالِؾ الِذكر  ٌَّ ومشهد الُعثور علً كم

ة لئلستعمال وبعض األسلحة داِخل  ُزجاجات المولوتوؾ الُمَعدَّ

اط بطلق ناري ، ُمحٌط التجمهر  ومشهد إصابة أحد الُضبَّ

ومشهد ، ومشهد حمل أحد الجنود الُمصابٌن ، بالجانِب األٌمن 

اط الُمصابٌن  مشهد ضبط أحد الُمتَّهمٌن ، إسعاؾ بعض الُضبَّ

ات القابِمة علً الَفض  ومشهد ُمؽادرة بعض ، من قَِبل القُوَّ

دات خاِرج التجمهر ِرفقة ِصؽارهم  ٌِّ ومشهد فرحة أهالً ، الس

ٌَّة حال تواجدهم بُشرفات مساكنهم َفور  منِطقة رابعة العدِو
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ة الَفض  ٌَّ ات الُشرطة فً عملِ ومشهد إستِعداد ، نجاح قُوَّ

ك لَفض تجمهرٌن رابعة والنهضة  ات للَتَحرُّ ومشهد ، القُوَّ

ات أثناء َفض التجمهر  ، ُمقاومة بعض العناِصر الُمسلَّحة للقُوَّ

ة  ة والخاصَّ مشاِهد أعمال التخرٌب واإلتبلؾ للُممتلكات العامَّ

وبمحطة وقود موبٌل الكابنة بطرٌق النصر ، بُمحٌط التجمهر 

ارات األهالً بمنطقة رابعة  ٌَّ وكذا آثار إندالع  النٌران بس

ٌَّة ومشهد إعتبلء بعض العناِصر لمبنً إدارة اإلسكان ، العدِو

مشهد ُمؽادرة أعداد كبٌرة من ، الخارجً لؤلزهر بنات 

ٌَّة  المتجمهرٌن لُمحٌط التجمهر حاملٌن أمتعتهم الشخِص

ات  ومرورهم بِجوار أحد األسوار بالقُرب منهم ٌقِؾ عدد من قُوَّ

ض ألحد من  الُشرطة ُتطالبهم بُسرعة الُمؽادرة دون التعرُّ

 . المتجمهرٌن حال قٌامهم بالُمؽادرة

نت توثٌق  رة والتً َتَضمَّ وتضمنت أٌضا مقاِطع فٌدٌو المصوَّ

الوقابِع خبلل فترة حكم الربٌس المعزول وخبلل أحداث 

ٌَّة وما تبل ذلك من أعمال عنؾ  التعامل مع تجمهر رابعة العدِو

ارتكبها عناِصر اإلخوان اإلرهابً والموالٌن  لهم من 

التٌارات اإلسبلمٌة المتشددة من خبلل عدد من مقاطع الفٌدٌو 

وتحتوي علً مقطع فٌدٌو ٌوضح تجمع متظاهرٌن ، المسجلة

ات األمن فً   15/7/2013بمحٌط رمسٌس واشتباكهم مع قُوَّ
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، و تحتوي علً مقطع فٌدٌو الشتباكات طرٌق النصر فجر 

 وإلقاء المتظاهرٌن المولوتوؾ والحجارة 27/7/2013ٌوم 

ات األمن ، وتحتوي علً مقطع فٌدٌو للقطات توضح  علً قُوَّ

استخدام اإلخوان لؤلسلحة اآللٌة والخرطوش ضد رجال األمن 

ٌَّة رابعة ، و تحتوي علً مقاطع فٌدٌو ألحداث  أثناء مؤمور

ة المحفوظة بالمستشفً وإشعال اإلخوان النٌران  ٌَّ رابعة العدو

بالسٌارات التً بالطرٌق ، رصد قناصة اإلخوان ، رصد 

مجموعة مسلحة فً المبنً الخلفً لطٌبة مول ، وتحتوي 

ٌَّة رابعة  علً مقاطع فٌدٌو ألحداث جامعة األزهر ومؤمور

ٌَّة، وتحتوي علً فٌدٌوهات مجمعة من اإلدارة العامة  العدِو

ة  ٌَّ ٌَّة رابعة العدِو لئلعبلم والعبلقات تحتوي علً أحداث مؤمور

وأسماء وصور شهداء الشرطة فً تلك األحداث ، تحتوي 

ة لٌوم  ٌَّ علً فٌدٌوهات مجمعة الستعدادات وزارة الداخل

 وبٌانات المتحدث الرسمً بشؤن أحداث رابعة 30/6/2013

 ة، تحتوي علً فٌدٌوهات توضح خطوات ومراحل مؤموري

رجال ٌحمون " رابعة ، تحتوي علً فٌلم وثابقً تحت عنوان 

ٌَّة " الوطن  ٌبرز بالمستندات والصور والفٌدٌو الوقابع الحقٌق

لمواجهة الدولة لئلرهاب اإلخوان منذ نشؤتها وحتى فبراٌر 

2014 .
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نت توثٌق  رة والتً َتَضمَّ وتضمنت أٌضا مقاِطع فٌدٌو المصوَّ

وقابِع معاٌنة الحواجز والموانع والسواتر بالشوارع المحٌطة 

ة التً صدرت قبل  ٌَّ ٌَّة، البٌانات الرسم لمسجد رابعة العدِو

 صور أثناء التعامل مع التجمهر ، مقاطع فٌدٌو 14/8/2013

ٌَّة والمولوتوؾ  ات باألسلحة النار توضح االعتداء علً القُوَّ

أثناء التعامل مع التجمهر ، وصور إنهاء التجمهر ومقاطع 

فٌدٌو بٌانات وتصرٌحات عقب إنهاء التجمهر  و توثٌق 

ات وإشعال الخٌام  ي المتجمهرٌن علً القُوَّ وقابِع َتَعدِّ

واإلنذارات التً وجهت للمتجمهرٌن بفض التجمهر 

وخروجهم فً َمَمرات آمنة وكذا تصوٌر لبعض الجثث داخل 

المستشفً المٌدانً ٌظهر وفاتها قبل بدء التعامل مع التجمهر 

ات للمتجمهرٌن أثناء خروجهم فً الَمَمرات  وكذا تؤمٌن القُوَّ

            .اآلمنة وحرصهم علً الحفاظ علً أرواحهم 

الفنٌة وكان الثابت أن اللجنة وهدٌا بما تقدم ولما كان ذلك  

سالفة الذكر قامت بمباشرة المهمة التى تم ندبها لها من قبل 

المحكمة وجاءت أعمال تلك اللجنة  ونتابجها فى حدود قرار 

 المودع من الندب دون تجاوز له، و المحكمة تطمبن للتقرٌر

 سالؾ الذكر وإلى سبلمة أبحاثه التى بنى علٌها وفقا لما قبلها 

إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها  وأن جمٌع الفٌدٌوهات 
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سلٌمة ولٌس بها ثمة حذؾ أو مونتاج  ومن ثم فإنها تعول 

 إلٌه من نتابج كقرٌنة تعزز بهما إقرارات و تعلى ما إنته

إعترافات بعض المتهمٌن وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة العامة 

شهود اإلثبات وتقارٌر األدلة  )األخرى وكذا باقى أدلة الدعوى 

  (إلخ............الجنابٌة ومعاٌنات النٌابة العام لمسرح األحداث

فان نعى الدفاع فى هذا الصدد الٌعدوا أن ٌكون جدال . 

موضوعٌا فى تقدٌر األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال 

فاع فى هذا دٌجوز مجادلتها فٌه ومن ثم ٌكون ما أثاره ال

نون وتقضى لقاالشؤن على ؼٌر سند صحٌح من الواقع وا

                          المحكمة برفضه 

                    نـ حٌث أنه عن الدفع ببطبل:والعشرون الثامن 

إجراءات فض األحراز لعدم مواجهة المتهمٌن بها 

 .وإنقطاع صلتهم بها  

 راءاتـون اإلجـمن قان99فمردود علٌه أنه من المقرر بالمادة 

ان لمـن لة سـلطـة التحـقٌق ان ٌؤمـر الحـابـز " الجنابٌـة ومـفـادهـا

.  "إلخ ....... لشا ٌرى ضبطه أو اإلطبلع علٌه بتقدٌمه 

"   من قانون اإلجراءات الجنابٌة ومفادها55كما نصت المادة 

لمؤمورى الضبط القضابى أن ٌضبطوا األوراق واألسلحة وكل 
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ما ٌحتمل أن ٌكون قد استعمل فى ارتكاب الجرٌمة أو نتج عن 

ارتكابها أو ما وقعت علٌها الجرٌمة وكل ما ٌفٌد فى كشؾ 

ٌُطلب منه إبداء . الحقٌقة وتعرض هذه األشٌاء على المتهم، و

ٌُوقع علٌه من المتهم، . مبلحظاته علٌها ٌُعمل بذلك محضر  و

" . أو ٌذكر فٌه امتناعه عن التوقٌع

    من قانون اإلجراءات الجنابٌة ومفادها  56ص المادة ـوتن

توضع األشٌاء واألوراق التى تضبط فى حرز مؽلق وُتربط " 

ٌُختم علٌها. كلما أمكن وٌكتب على شرٌط داخل الختم تارٌخ . و

ٌُشار إلى الموضوع . المحضر المحرر بضبط تلك األشٌاء و

". الذى حصل الضبط من أجله 

من المقرر قضاءا أن إجراءات تحرٌز المضبوطات وفقاًال لما و

 وما بعدها من قانون اإلجراءات 52نصت علٌه المادة 

الجنابٌة ال ٌترتب على مخالفتها أي بطبلن وترك األمر فً ذلك 

إلى إطمبنان المحكمة إلى سبلمة الدلٌل وأن األحراز 

 .المضبوطة لم ٌصل إلٌها العبث 

ومن المقرر أن  إجراءات التحرٌز المنصوص علٌها فً 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة  تنظٌمٌة 57 و56 و55المواد 

 .مخالفتها ال ٌرتب بطبلن. للمحافظة على الدلٌل خشٌة توهٌنه
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ومن المقرر أن قانون اإلجراءات الجنابٌة لم ٌرتب البطبلن 

       وما بعدها 55على عدم مراعاة ما نصت علٌه المادة 

 .                                               (فً خصوص ضبط وتحرٌز متعلقات الجرٌمة )

ومن المقرر أٌضا  أن الهدؾ الذي قصد إلٌه الشارع من 

وجوب مراعاة اإلجراءات الخاصة بضبط األشٌاء وتحرٌزها 

التى نص علٌها فى قانون اإلجراءات الجنابٌة هو اإلستٌثاق 

  . من عدم حصول عبث بالمضبوطات

 وهدٌا بما تقدم وكان الثابت بمحاضر الجلسات  ولما كان ذلك

 المحكمة قد طالعت كل األحراز بنفسها وطابقتها على ما أن 

ا  ورد بتحقٌقات النٌابة العامة وثبت لها مطابقتها لهما تمامًال

وبؤن المضبوطات لم ٌحدث بها عبث وتطمبن لسبلمة الدلٌل 

المستمد من األحراز، فالهدؾ الذى قصد إلٌه الشارع من 

وجوب مراعاة اإلجراءات الخاصة بضبط األشٌاء وتحرٌزها 

التى نص علٌها فى اإلجراءات الجنابٌة هو االستٌثاق من عدم 

حصول عبث بالمضبوطات، فإذا اطمؤنت المحكمة إلى ذلك 

ٌكون قصد الشارع قد تحقق، وأنه إذا كانت المحكمة قد 

على النحو استوثقت بنفسها بالتحقٌق الذى أجرته بنفسها 

على مسرح ز المضبوط اأن األحرالثابت بمحاضر الجلسات 
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تمت األحراز تلك  عبث سٌما وأن فض الم ٌحصل بهاألحداث 

 فى حضور المحامٌن والمتهمٌن تتموبمعرفة هٌبة المحكمة 

 فإن ،وتم مواجهة المتهمٌن بها وفقا للثابت بمحاضر الجلسات

الهدؾ الذى توخاه الشارع من اإلجراءات المنصوص علٌها 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة ٌكون 57 و56 و52فى المواد 

. قد تحقق وال ٌقبل الدفع ببطبلن اإلجراءات والعبث باألحراز 

و المحكمة تطمبن لتقرٌر اإلدارة العامة لتحقٌق األدلة الجنابٌة وإلى 

سبلمة أبحاثه التى بنى علٌها وإلى تقرٌر اللجنة الفنٌة المشكلة 

بمعرفة المحكمة وقد سبق وأن ردت المحكمة على ذلك بالدفع السابق 

مباشرة فنحٌل إلٌه منعا للتكرار ، وفقا لما إنتهت المحكمة فى 

إستخبلصها دون أن تسترسل إلٌه من نتابج كقرٌنة تعزز بهما باقى 

. وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة العامة األخرى أدلة الدعوى 

 لما كان ذلك وكان ما ٌنعاه الدفاع على اإلجراءات فى هذا الشؤن فى

والمحكمة ؼٌر محله وتقر النٌابة العامة تصرفها فى هذا الشؤن 

تطمبن  إلى سبلمة الدلٌل وأن األحراز المضبوطة لم ٌصل إلٌها ٌد 

 56، 55تطابقت تلك اإلجراءات مع ما نصت علٌه المادتٌن  والعبث

فان نعى الدفاع فى هذا الصدد الٌعدوا . من قانون اإلجراءات الجنابٌة

أن ٌكون جدال موضوعٌا فى تقدٌر األدلة وهو ما تستقل به المحكمة 
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  وٌضحى الدفع برمته ؼٌر سدٌد وقد أقٌموال ٌجوز مجادلتها فٌه 

                                                      .هضبرؾ ةحكمالواقع والقانون وتقضى الم حٌح منصعلى سند ؼٌر 

 الدلٌل ٌث أنه عن الدفع ببطبلنــ ح:التاسـع والعشـرون 

والمعنٌة المستمد من عمل اللجان المشكلة من الجهات اإلدارٌة 

    لفحص التلفٌات وتقدٌر قٌمتهمابذلك 

أن تقدٌر آراء الخبراء مهما وجه إلٌها من فمردود علٌه قضاءا   

إعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل 

الحرٌة فى تقدٌر القوة التدلٌلٌة لتقرٌر الخبٌر المقدم إلٌها، شؤنه فى 

ذلك شؤن األدلة لتعلق األمر بسلطتها التقدٌرٌة فى تقدٌر الدلٌل، 

وللمحكمة أن تؤخذ من تقرٌر الخبٌر ما تراه وتطرح ما عداه وال معقب 

علٌها فى ذلك، كما أنها ال تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى 

تقارٌرالخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها ألن مإدى ذلك أنها لم 

 .تجد فى تلك الطعون ما ٌستحق التفاتها إلٌه 

ومن المقرر أٌضا أن اإلثبات الجنابى ٌخضع لمبدأ اإلثبات الحر 

وهو ما ٌعنى اإلعتراؾ للقاضى الجنابى بحرٌة كاملة فى تكوٌن 

عقٌدته عن الدعوى وفقاًال لما ٌملٌه علٌه إقتناعه الشخصى 

محموالًال على األدلة التى إطمؤن إلٌها وجدانه وإستراح لها 

ضمٌره إثباتاًال ونفٌاًال، ومن حق محكمة الموضوع أن تؤخذ 
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بتعرؾ الشهود على المتهم ما دامت قد اطمؤنت إلٌه، إذ العبرة 

هى باطمبنان المحكمة إلى صدق الشهود أنفسهم، كما أن من 

حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحٌحة للواقعة 

من أقوال الشهود وسابر العناصر المطروحة على بساط البحث 

حسبما ٌإدى إلٌه اقتناعها وأن تطرح ما ٌخالفها من صور 

أخرى مادام استخبلصها سابؽاًال مستنداًال إلى أدلة مقبولة فى 

.  العقل والمنطق ولها أصلها الصحٌح فى األوراق

من تقارٌر اللجان ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وكان الثابت 

وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة العامة لة فى هذا الشؤن كالمش

ات العبور التابعة  ة بمحطَّ ات ببعض المظبلت الخاصَّ ٌَّ حدوث تلف

ٌَّة والمحاور  لهٌبة النقل العام والواقعة فً ُمحٌط رابعة العدو

ٌَّة إلعادة تصلٌحها مبلػ     الُمإدٌة لها حٌث بلؽت القٌمة المال

ُتسعمابة وخمسة وثبلثون ألؾ  ( جـ 935707,30) 

ت األحداث  .وسبُعمابة وسبعة جنٌهات وثبلثون قِرشاًال  و أدَّ

ت بها الببلد واإلعتصامات ومسٌرات بُمحٌط مٌدان  التً مرَّ

 إلى انخفاض 14/8/2013رابعة خبلل فترة االعتصام وحتى 

لة لهٌبة النقل العام بحوالً    14611315اإلٌرادات الُمتحصِّ

جـ  فقط أربعة عشر ملٌون وستمابة وإحدى عشر ألؾ 

وتم رفع جمٌع  .وثبلُثمابة وخمسة عشر جنٌهاًال ال ؼٌر 
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، الُمَخلَّفات الصلبة والردش والِخٌام بعد َفض إعتصام رابعة 

ات التً تم رفعها بمبلػ إجمالً  ٌَّ وتم تقدٌر قٌمة الكم

ه "  جـ 300000 ٌْ   " .ثبلُثمابة ألؾ جن

ٌَّة إلصبلح  دان رابعة العدِو ٌْ ت بم وأن قٌمة األعمال التً َتمَّ

اء  وتركٌب أعِمدة اإلنارة بُمشتمبلتها التً تم إتبلفها َجرَّ

ٌَّة بلؽت قٌمتها إجماالًال  "  جـ 117735اعتصام رابعة العدِو

هاًال  ٌْ   " ِمابة وسبعة عشر ألؾ وُسبُعمابة وخمسة وثبلثون ُجن

ات الحاِصلة  ٌَّ المزروعات بُمحٌط اعتصام بوبلؽت قٌمة التلفِ

ٌَّة وما تم زراعته به إلعادة الحال إلى ما كان علٌه  رابعة العدو

قبل االعتصام وأحداث الفض مبلػ إجمالً قدره 

ن وسبعة وخمسون ألؾ "  جـ 1257207,55 ٌْ ملٌون ومابت

هاًال وخمسة وخمسون قِرشاًال  ٌْ ن وسبعة ُجَن ٌْ                                    "  .ومابت

قد قامت  سالفة الذكر اللجانالثابت أن لما كان ما تقدم وكان 

بمباشرة المهمة التى تم ندبهما لها وفقا للثابت بتحقٌقات 

النٌابة العامة وجاءت أعمال تلك اللجان  ونتابجها فى حدود 

قرار الندب دون تجاوز له، وأن المحكمة إطمؤنت لتلك التقارٌر 

وإلى سبلمة أبحاثه التى بنى علٌها وفقا لما إنتهت المحكمة 

فى إستخبلصها دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة 

فان أخرى ومن ثم فإنها تعول على ما إنتهى إلٌه من نتابج ، 
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نعى الدفاع فى هذا الصدد الٌعدوا أن ٌكون جدال موضوعٌا فى 

تقدٌر األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال ٌجوز مجادلتها فٌه 

ومن ثم ٌكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن على ؼٌر سند 

 .من الواقع والقانون  وتقضى المحكمة برفضه صحٌح 

ـ حٌث أنه عن الدفع ببطبلن الدلٌل المستمد من :الثبلثون 

محمد إبراهٌم وزٌر الداخلٌة / شهادة كبل من اللواء

السابق لعدم تمكٌن الدفاع من مناقشته ، وكذا شهادة 

 ، الرابد  مدٌر األمن العام السابق سٌد شفٌق/ اللواء

محمد حازم الضابط بقطاع األمن الوطنى لكونهم جمٌعا /

فى ؼٌبة المتهمٌن بالمخالفة لنص سماع شهادتهم تمت 

. من قانون اإلجراءات الجنابٌة 270 ، 268المادتٌن 

من قانون 277فمردود علٌهم بؤنه وطبقا لنص المادة 

ٌكلؾ الشهود بالحضور بناء على "اإلجراءات الجنابٌة المعدل 

طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرٌن أو رجال الضبط قبل 

الجلسة بؤربع وعشرٌن ساعة ؼٌر مواعٌد المسافة إال فى 

حالة التلبس بالجرٌمة فإنه ٌجوز تكلٌفهم بالحضور فى أى 

وقت ولو شفهٌا بواسطة أحد مؤموري الضبط القضابً أو أحد 

رجال الضبط وٌجوز أن ٌحضر الشاهد بؽٌر إعبلم بناء على 
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طلب الخصوم، ومع عدم اإلخبلل بؤحكام الفقرة األولى من هذه 

المادة ٌحدد الخصوم أسماء الشهود وبٌاناتهم  ووجه االستدالل 

بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت 

المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب علٌها أن تذكر 

علة ذلك فى أسباب حكمها، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن 

تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط 

واإلحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تؤمر بتكلٌفه 

وللمحكمة أن تستمع شهادة أي . بالحضور فً جلسة أخرى

 . "إنسان ٌحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلومات فى الدعوى

 أنه رؼم التداخل بٌن مبدأ والمحكمة تشٌر وتنوه بداءة 

التوازن بٌن حقوق الخصوم ومبدأ مباشرة اإلجراءات فى 

حضور الخصوم فإن اعتبارات المصلحة العامة قد تبرر 

الخروج على أحدهما دون اآلخر أو على اإلثنٌن معاًال كما فى 

حالة تعذر مباشرة المحاكمة فى حضور المتهم إذا وقع منه 

تشوٌش أو اضطراب ٌعوق سٌر المحاكمة إذ أنه فى هذه 

ٌُمكن السٌر فٌها  الحالة تستمر اإلجراءات فى ؼٌبته إلى أن 

بحضورة  وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى ؼٌبته من 

  .( إجراءات جنابٌه270/2ماده )إجراءات 
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ومن المقررقضاءا وفقها جواز إبعاد المتهم عن الجلسة إذا 

اقتضت مصلحة التحقٌق النهابى ذلك كما فى حالة لو كان 

الشاهد ال ٌستطٌع آداء الشهاده بحضور المتهم بسبب عبلقته 

، إذ نص القانون على وجوب أن تمنع  به أو تؤثٌره علٌه

المحكمة عن الشاهد كل كبلم بالتصرٌح أو بالتملٌح وكل إشارة 

 273/2ماده )مما ٌنبنى علٌه اضطراب أفكاره أو تخوٌفه 

مما مقتضاه أن المحكمة ٌجب علٌها أن  (إجراءات جنابٌه

تمكن الشاهد من إبداء أقواله دون تؤثٌر خارجى، وقد ٌكون 

من وسابلها لتحقٌق ذلك إبعاد المتهم عن الجلسة إذا حاول 

، وهذه الضرورة ٌجب أن تقدر بقدرها أى  التؤثٌر فى الشاهد

أنه ٌجب السماح لمحامى المتهم بالحضور رؼم إبعاد موكله، 

وفى جمٌع األحوال فإنه عندما ٌحضر المتهم بعد انتهاء سبب 

إبعاده ٌجب على المحكمة أن تخبره بما تم فى ؼٌبته من 

.  إجراءات وتمكنه من االطبلع علٌها

ومفاد هذا أنه ٌجوز اتخاذ إجراء ال ٌحول دون تنظٌم المتهم 

المحبوس لدفاعه وال ٌحول دون اتصال المتهم بمن ٌتولى 

الدفاع عنه إذا اقتضت مصلحة التحقٌق النهابى ذلك كما فى 

حالة لو كان الشاهد ال ٌستطٌع آداء الشهاده بحضور المتهم 

بسبب عبلقته به أو تؤثٌره علٌه، إذ نص القانون على وجوب 
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أن تمنع المحكمة عن الشاهد كل كبلم بالتصرٌح أو بالتملٌح 

ماده )وكل إشارة مما ٌنبنى علٌه اضطراب أفكاره أو تخوٌفه 

كلما تعذر نظر المحاكمة، وهذا هو  ( إجراءات جنابٌه273/2

محمد إبراهٌم  / ما تم إتباعه بشؤن سماع شهادة كبل من اللواء

 مدٌر األمن العام سٌد شفٌق/ وزٌر الداخلٌة السابق واللواء

محمد حازم طه بقطاع األمن الوطنى / والرابد السابق 

هشام عبد الحمٌد مدٌر مصلحة الطب الشرعى  / والدكتور 

دون حضور المتهمٌن فقط وفقا للثابت بمحاضر الجلسات حٌث 

أن األصل فى اإلجراءات الصحة والٌجوز اإلدعاء بما ٌخالؾ 

ما ٌثبت منها فى محضر الجلسة أو فى الحكم إال بالطعن 

.   بالتزوٌر

 وإستعملت حقها ولما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة إتبعت

لقواعد القانونٌة المقررة فى هذا الشؤن وفقا للثابت وفقا ل

من قانون اإلجراءات الجنابٌة 270/2 ، 268بالمادتٌن 

 مناقشة سالفى الذكر  مع المتهمٌن وسمحت للدفاع الحاضر

وذلك وفقا لماهو مقرر فى هذا الشؤن بقانون اإلجراءات 

الجنابٌة وال ٌقدح فى ذلك طلب الدفاع عدم سماع المحكمة 

وزٌر الداخلٌة  حٌث أن محمد إبراهٌم / لشهادة اللواء 

على ضوء والمحكمة بما لها من سلطة تقدٌرٌة  طبقا للقانون 
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" من قانون اإلجراءات الجنابٌة ومفادها 291نص المادة 

للمحكمة أن تؤمر ، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى 

  وهو ما قامت .  "بتقدٌم أى دلٌل تراه الزما لظهور الحقٌقة

 الدفاع الحاضر مع به المحكمة وإتبعته إلظهار الحقٌقة  كما أن

محمد إبراهٌم وزٌر / ة اللواء  تنازلوا عن مناقشالمتهمٌن 

ومن ثم فإن   وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ،الداخلٌة السابق 

 فى هذا الشؤن مراعاة  قانونا المحكمة  إستعملت حقها المقرر

للنظام العام ، كما قامت بإعبلم المتهمٌن بما تم فى ؼٌبتهم 

طبقا للقانون وفقا للثابت بمحاضر الجلسات وأن المحكمة 

إتبعت القواعد القانونٌة المقررة فى هذا الشؤن وفقا للثابت 

ومن ثم ٌكون ما أثاره  ،بقانون اإلجراءات الجنابٌة وتعدٌبلته 

 من الواقع  صحٌح الدفاع فى هذا الشؤن على ؼٌر سند

 .والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

ـ حٌث أنه عن الدفع  ببطبلن وتناقض : والثبلثونالحادى 

أقوال شهود اإلثبات مع بعضهم البعض وعدم اإلعتداد 

 .بشهادتهم 

ى ـد القاضـم ٌقًـارع لـقرر أن الشـن المـه مـه أنـردود علًـفم

الجنابى فى المحاكمات الجنابٌة بدلٌل معٌن إذ لم ٌنص على 
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ذلك وإنما ترك له حرٌة تكوٌن عقٌدته من أى دلٌل تطمبن إلٌه 

مادام مؤخذه من األوراق صحٌحا، فضبل عن أن وزن أقوال 

الشاهد وتقدٌر الظروؾ التى تإدى فٌها شهادته والتعوٌل على 

أقواله مهما وجه إلٌها من مطاعن وحام حولها من شبهات 

مرجعه إلى المحكمة ، كما أن للمحكمة األخذ بما تطمبن إلٌه 

من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقٌق وتطرح ما 

ال ٌتفق معه من تلك األقوال مادام أنه ٌصح أن ٌكون الشاهد 

  .صادق من ناحٌة فى أقواله وؼٌر صادق فى شطر منها 

كما أنه من  المقرر أٌضا  أن اإلثبات الجنابى ٌخضع لمبدأ 

اإلثبات الحر وهو ما ٌعنى اإلعتراؾ للقاضى الجنابى بحرٌة 

كاملة فى تكوٌن عقٌدته عن الدعوى وفقاًال لما ٌملٌه علٌه 

إقتناعه الشخصى محموالًال على األدلة التى إطمؤن إلٌها وجدانه 

، ومن حق محكمة الموضوع  وإستراح لها ضمٌره إثباتاًال ونفٌاًال 

أن تؤخذ بتعرؾ الشهود على المتهم ما دامت قد إطمؤنت إلٌه، 

،  إذ العبرة هى بإطمبنان المحكمة إلى صدق الشهود أنفسهم

كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة 

الصحٌحة للواقعة من أقوال الشهود وسابر العناصر المطروحة 

على بساط البحث حسبما ٌإدى إلٌه إقتناعها وأن تطرح ما 
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ٌخالفها من صور أخرى مادام إستخبلصها سابؽاًال مستنداًال إلى 

أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الصحٌح فى 

األوراق وهى فى ذلك لٌست مطالبة باألخذ باألدلة المباشرة بل 

لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها 

بطرٌق اإلستنتاج واإلستقراء وكافة الممكنات العقلٌة وال تلتزم 

فى األدلة التى ٌعتمد علٌها الحكم أن ٌنبا كل دلٌل منها وٌقطع 

فى كل جزبٌة من جزبٌات الدعوى ألن األدلة فى المواد 

الجنابٌة متساندة ٌكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون 

عقٌدة القاضى فبل ٌنظر إلى دلٌل بعٌنه لمناقشته على حدة دون 

باقى األدلة بل ٌكفى أن تكون األدلة فى مجموعها كوحدة 

مإدٌة إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة فى إكتمال إقتناع 

المحكمة وإطمبنانها إلى ما إنتهت إلٌه ، كما ال ٌشترط فى 

الدلٌل أن ٌكون صرٌحا داال بنفسه على الواقعة المراد إثباتها 

بل ٌكفى أن ٌكون إستخبلص ثبوتها عن طرٌق اإلستنتاج مما 

تكشؾ للمحكمة من الظروؾ والقرابن وترتٌب النتابج على 

.  المقدمات

ومن المقرر أٌضا أن التناقض فى أقوال الشاهد ال ٌنال منها 

 مادام الحكم قد إستخلص اإلدانة من أقواله إستخبلصا سابؽا ،

والتناقض فى ذلك أن المحكمة تؤخد من أقوال الشاهد ما 
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تطمبن إلٌه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد فى 

حكمها إذ أن األصل أنها التلتزم بؤن تورد من أقوال الشاهد اإل 

ما ٌقٌم علٌه
 

 . قضابها

أن وزن أقوال الشهود وتقدٌر الظروؾ أٌضا وأنه من المقرر 

التى ٌإدون فٌها الشهادة متروك لتقدٌر محكمة الموضوع 

، وأن من حق محكمة الموضوع األخذ بؤقوال  بؽٌر معقب

الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقٌق أو ؼٌرها دون أن 

تلتزم ببٌان سبب أخذها بؤى من رواٌاته وإن تعددت ودون أن 

تلتزم فى تحدٌد موضع الدلٌل من أوراق الدعوى مادام له 

أصله الثابت بها ، وأن النعى على المحكمة أخذها برواٌات 

،  الشهود فى مرحلة سابقة دون تلك التى أدلوا بها فى الجلسة

، ؼٌر مقبول كون ذلك من مطلقاتها ومما  دون بٌان سبب ذلك

     . ٌدخل فى سلطتها التقدٌرٌة

ومن المقرر أٌضا أن محكمة الموضوع ؼٌر ملزمة بسرد 

رواٌات الشاهد إذا تعددت وبٌان وجه أخذها بما إقتنعت به بل 

حسبها أن تورد منها ما تطمبن إلٌه وتطرح ما عداها فى ذلك 

بؤن تؤخذ بؤقواله فى أٌة مرحلة من مراحل التحقٌق أو 

المحاكمة دون بٌان العلة فى ذلك ودون أن تلتزم فى تحدٌد 
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موضع الدلٌل من أوراق الدعوى مادام له أصله الثابت 

باألوراق ، كما الٌشترط  فى شهادة الشاهد أن تكون واردة 

على الحقٌقة المراد إثباتها بؤكملها وبجمٌع تفاصٌلها على 

وجه دقٌق بل ٌكفى أن ٌكون من شؤن تلك الشهادة أن تإدى 

إلى النتٌجة بإستنتاج سابػ تجرٌه محكمة الموضوع ٌتبلبم به 

ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر اإلثبات األخرى 

.  المطروحة أمامها

كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تؤخذ بؤقوال الشاهد لو كانت 

سماعٌة ذلك أن األصل فى الشهادة هى تقرٌر الشخص لما 

ٌكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم 

. بحواسه 

وحٌث إنه من المقرر فقها وقضاءا  أن اإلثبات الجنابى ٌخضع 

لمبدأ اإلثبات الحر، وهو ما ٌعنى اإلعتراؾ للقاضى الجنابى 

بحرٌة كاملة فى تكوٌن عقٌدته عن الدعوى وفقاًال لما ٌملٌه 

علٌه إقتناعه الشخصى محموالًال على األدلة التى إطمؤن إلٌها 

وأن لمحكمة وجدانه وإستراح لها ضمٌره إثباتاًال ونفٌاًال، 

الموضوع أن تركن فى سبٌل تكوٌن عقٌدتها عن الصورة 

الصحٌحة لواقعة الدعوى وترتٌب الحقابق القانونٌة المتصلة 
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بها إلى ما تستخلصه من مجموع األدلة والعناصر المطروحة 

علٌها دون أن تتقٌد فى هذا التصوٌر بدلٌل بعٌنه أو أقوال 

شهود بذواتهم أو باألدلة المباشرة، إذ الٌشترط أن تكون األدلة 

التى إعتمد علٌها الحكم بحٌث ٌنبىء كل دلٌل منها وٌقطع فى 

كل جزبٌة من جزبٌات الدعوى ألن األدلة فى المواد الجنابٌة 

متساندة ٌكمل بعضها بعضاًال ومنها مجتمعة تتكون عقٌدة 

، فبل ٌنظر إلى دلٌل بعٌنه لمناقشته على حده دون  القاضً

باقى األدلة بل ٌكفى أن تكون األدلة فى مجموعها كوحدة 

مإدٌة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إكتمال إقتناع 

ومن ثم ٌكون للقاضى ،  المحكمة وإطمبنانها إلى ما إنتهى إلٌه

الجنابى إذا لم ٌقم على اإلشتراك دلٌلٌ مباشر من إعتراؾ أو 

شهادة الشهود أو ما شاكلَ ذلك أن ٌستدل علٌه بطرٌق 

اإلستنتاج أو القرابن التى تكون لدٌه، كما أن له أن ٌستنتج 

ا  حصوله من أعماٍل الحقه، بشرط أن ٌكون هذا اإلستدالل سابؽًال

  0وله من ظروؾ الدعوى ما ٌبرره

ى ـأنت إلـة إطمـحكمـانت  المـدم وكـلما كان ذلك وهدٌا بما تق

شهادة شهود اإلثبات جمٌعها وإطمؤنت المحكمة لشهادتهم 

الثابتة بتحقٌقات النٌابة العامة وما أدلى بها بجلسات المحاكمة 
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والتى إتفقت شهادتهم  مع بعضهم البعض  والتى تؤٌدت 

 بإقرارات  بعض المتهمٌن وما ثبت بتقارٌر الطب الشرعى

 وقسم األدلة الجنابٌة وتقرٌر وكافة التقارٌر الطبٌة األخرى 

اللجنة الفنٌة وباقى أدلة الدعوى األخرى وفقا لما إنتهت إلٌه 

المحكمة فى إستخبلصها دون أن تسترسل المحكمة بسردها 

وقد جاء هذا الدفع مرسبل فلم مرة أخرى منعا للتكرار ، سٌما 

ٌبٌن مواطن هذا التناقض وإنما جاء فى صورة أقوال عابرة 

ؼٌرمحددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضاًال بٌن 

 ، وقد طرحت المحكمة  أقوال شهود النفى أقوال شهود اإلثبات

ومن ثم ٌضحى ما أثاره  .بجلسات المحاكمة لمجافاتها للحقٌقة 

وٌعد  ، فى تقدٌر األدلة الدفاع فى شؤن ذلك جدالًال موضوعٌاًال 

تدخل صارخ من قبل الدفاع فى سلطة المحكمة الموضوعٌة 

وهو ما تستقل به المحكمة وال ٌجوز مجادلتها فٌه ومن ثم 

من صحٌح ٌكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن على ؼٌر سند 

 . القانون وتقضى المحكمة برفضه

     تبعادـإسـع  بـدؾـن الــه عـث أنــًـ ح:الثون ـوالثالثـانـى 

من قانون التجمهر 4مكرر، 3، 3، 2، 1نصوص المواد 

لعدم مشروعٌته لصدوره فى ظل 1914لسنة10رقم 



1113 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 1977لسنة2الحماٌة البرٌطانٌة وإللؽابه بقانون رقم 

لسنة 194وكذا إلؽاء القانون سالؾ البٌان بالقانون 

من 39وأن المطروح على المحكمة هى المادة 1983

قانون العقوبات فٌما تضمنته من قواعد المسبولٌة 

الشخصٌة عن الجرابم المرتكبة وأن قانون التظاهر 

 هو الواجب التطبٌق بإعتباره القانون 2013لسنة7

 .  األصلح للمتهم 

فمردود علٌه بؤنه من المقرر قضاءا  بؤن القانون 

من ولى 1914من أكتوبر 18قد صدر فى 1914لسنة10

األمر الشرعى فى ذلك العهد وهو الخدٌوى الذى كان له حق 

إال أن هذا 1923التشرٌع وأن هذا القانون  صدر قبل دستور 

كل ما " الدستور وماتبله من دساتٌر أخرى قد نص على أن 

قررته القوانٌن والمراسٌم واألوامر واللوابح والقرارات من 

الحكام وكل ما سن أو أتخذ من قبل من األعمال واإلجراءات 

 بشرط أن ٌكون ةطبقا لؤلصول واألوضاع المتبعة ٌبقى نافذ

. " متفقا مع مبادئ الحرٌة والمساواة التى ٌكفلها الدستور 

لما كان ذلك وكانت جمٌع الدساتٌر المتعاقبة قد كفلت حرٌة 

الرأى واإلجتماع إال أنه جعل مناط هذه الحرٌة أن ٌكون فى 
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حدود القانون ألن حرٌة اإلعراب عن الفكر شؤنها كشؤن 

ممارسة سابر الحرٌات الٌمكن قٌامها بالنسبة لجمٌع األفراد 

إال فى حدود إحترام كل منهم لحرٌات ؼٌره فمن حق المشرع 

بل من واجبه بمقتضى الدستور أن ٌعٌن تلك الحدود حتى ال 

  .تكون من وراء إستعمالها إعتداء على حرٌات الؽٌر 

على ماجرى به قضاء المحكمة وومن حٌث أن المقررـ 

ـ  بؤن المادتٌن الثانٌة والثالثة من  الدستورٌة فى هذا الشؤن

 حددتا شروط قٌام التجمهر 1914 لسنة 10القانون رقم 

، وأن  قانوناًال فى أن ٌكون مإلفاًال من خمسة أشخاص على األقل

ٌكون الؽرض منه إرتكاب جرٌمة أو منع أو تعطٌل تنفٌذ 

القوانٌن أو اللوابح أو التؤثٌر على السلطات فى أعمالها أو 

حرمان شخص من حرٌة العمل باستعمال القوة أو التهدٌد 

باستعمالها، ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن 

المتجمهرٌن فى المسبولٌة عن الجرابم التى تقع تنفٌذاًال للؽرض 

منه هو ثبوت علمهم بهذا الؽرض، وأن تكون نٌة االعتداء قد 

جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا ؼرضهم المذكور وأن 

تكون الجرابم التى ارتكبت قد وقعت نتٌجة نشاط إجرامى من 

طبٌعة واحدة ولم تكن جرابم استقل بها أحد المتجمهرٌن 

لحسابه دون أن ٌإدى إلٌها السٌر العادى لؤلمور، وقد وقعت 
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جمٌعها حال التجمهر، وبذلك ٌكون المشرع قد جعل من توافر 

أركان جرٌمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانوناًال أمراًال 

تتحقق به صورة المساهمة فى الجرابم التى ٌرتكبها أحد 

المتجمهرٌن جاعبلًال معٌار المسبولٌة وتحمل العقوبة هو العلم 

بالؽرض من التجمهر وإتجاه اإلرادة إلى تحقٌق هذا الؽرض، 

وكل ذلك باعتبار أن األصل فى الشرٌك أنه شرٌك فى الجرٌمة 

ولٌس شرٌكاًال مع فاعلها ٌستمد صفته هذه من فعل االشتراك 

ذاته المإثم قانوناًال، والنصوص المطعون علٌها قد أنزلت 

العقوبة على مرتكب الفعل المإثم وهو فعل المساهمة فى 

جرٌمة جنابٌة ولٌس ؼٌره، وما دامت أركان الجرٌمة قد 

، ومن ثم فإن  توافرت فى حق أى شخص فهو مرتكب لها

المشرع لم ٌخرج عن القواعد العامة فى التجرٌم والعقاب بل 

إلتزم بمبدأ شخصٌة العقوبة الذى تبدو أهم سماته أال ٌإخذ 

                                     .بجرٌرة الجرٌمة إالجناتها

 بشؤن التجمهر لم ٌلؽى 1914لسنة10ومفاد ذلك أن القانون 

ومحل تنفٌذ وٌعمل به على الوقابع التى تتوافر فٌها شروط 

 . ذلك وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة الدستورٌة فى هذا الشؤن 

لسنة 107القانون رقم فإن ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم 

 وإنما 1914 لسنة 10  لم ٌنسخ مواد قانون التجمهر 2013



1116 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 بتقرٌر األحكام 1923 لسنة 14قد جاء امتداداًال للقانون رقم 

الخاصة باالجتماعات العامة والمظاهرات فً الطرق العمومٌة 

 14حٌث تضمن تنظٌم ذات المسابل التً سبق للقانون رقم 

 أن نظمها بشؤن االجتماعات العامة والمواكب 1923لسنة 

والتظاهرات السلمٌة واالنضمام إلٌها لذا فقد نص القانون 

 فً مادته الثالثة والعشرون صراحة على 2013 لسنة 107

 الذي أضحى دون جدوى 1923 لسنة 14إلؽاء القانون 

 1914 لسنة 10، أما القانون  لنسخه بالقانون المشار إلٌه

بشؤن التجمهر فإنه نظم مسؤلة تجمهر خمسة أشخاص على 

األقل إذا كان من شؤنه أن ٌجعل السلم العام فً خطر وحالة ما 

إذا كان الؽرض من التجمهر ارتكاب جرٌمة وهً مسابل 

وهو  2013 لسنة 107تختلؾ عن تلك الواردة بالقانون رقم  

ما قررته المحكمة الدستورٌة فى هذا الشؤن وفقا للثابت 

   0بعالٌه

والمحكمة تشٌر وتنوه إلى أن جرٌمة المشاركة فى 

التجمهرات المخالفة للقانون، تختلؾ عن جرٌمة االشتراك فى 

المظاهرات بدون الحصول على تصرٌحات من الجهات 

، وأن لكل من الجرٌمتٌن قانون مستقل ٌعاقب على  المختصة

 فى باب الحالى سٌما وأن الدستور المصرى  ارتكابها، 
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 على أن منه224 اإلنتقالٌة قد نص فى مادته  العامة واألحكام

 كل ما قررته القوانٌن واللوابح من أحكام قبل صدور "

وال إلؽابها إال وفقا  الدستور ، ٌبقى نافذا ، وال ٌجوز تعدٌلها ،

 ومن ثم ٌكون " . للقواعد واإلجراءات المقررة فى الدستور 

نافذا وٌعمل به بقوة الدستور 1914لسنة 10  رقم القانون

والقانون  ومن ثم ٌكون ماأثاره الدفاع فى هذا الشؤن أقٌم 

على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون ومن ثم تقضى 

 .  المحكمة برفضه 

بإنتفاءأركان  حٌث أنه عن الدفع  ـ:والثبلثون الثالث      

الخامس جرٌمة تدبٌر التجمهر للمتهمٌن من األول حتى 

اإلشتراك فى عشر وإنتفاء  أركان جرٌمة 

، 2، 1والمعاقب علٌها بالمواد  التجمهرللمتهمٌن جمٌعا

 وإنتفاء 1914لسنة 10من قانون 4مكرر، 3، 3

 .المسبولٌة التضامنٌة فى حق المتهمٌن 

 لسنة 10 من القانون رقم المادة األولىفمردود علٌهما بؤن      

كان التجمهر إذا "  فى شؤن التجمهر تنص على أن 1914

المإلؾ من خمسة أشخاص على األقل من شؤنه أن ٌجعل السلم 

العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرٌن بالتفرق فكل من 
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بلؽه األمر منهم ورفض طاعته أو لم ٌعمل به ٌعاقب بالحبس 

مدة ال تزٌد عن ستة شهور  أو بؽرامة ال تتجاوز عشرٌن 

 . "جنٌهاًال مصرٌا

 إذا كان الؽرض من " منه على أنه المادة الثانٌةوتنص     

التجمهر المإلؾ من خمسة أشخاص على األقل ارتكاب جرٌمة 

ما أو منع أو تعطٌل تنفٌذ القوانٌن أو اللوابح، أو إذا كان 

الؽرض منه التؤثٌر على السلطات فى أعمالها أو حرمان 

شخص من حرٌة العمل سواء كان ذلك التؤثٌر أو الحرمان 

فكل شخص من . باستعمال القوة أو التهدٌد باستعمالها 

المتجمهرٌن اشترك فى التجمهر وهو عالم بالؽرض منه أو 

علم بهذا الؽرض ولم ٌبتعد عنه ٌعاقب بالحبس مدة التزٌد عن 

. ستة شهورأو بؽرامة ال تتجاوز عشرٌن جنٌهاًال مصرٌا 

وتكون العقوبة الحبس الذى ال تزٌد مدته عن سنتٌن أو 

الؽرامة التى ال تتجاوز خمسٌن جنٌهاًال مصرٌاًال لمن ٌكون حامبلًال 

سبلحاًال أو آالت من شؤنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة 

 . "أسلحة 

إذا استعمل المتجهرٌن "  منه على أنهالمادة الثالثة      وتنص 

المنصوص علٌهم فى المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة 
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أو العنؾ جاز إببلغ مدة الحبس المنصوص علٌه فى الفقرة 

األولى فى المادة المذكورة إلى سنتٌن من األشخاص الذٌن 

  وجاز إببلغ مدة الحبس المنصوص .ٌتؤلؾ منهم التجمهر

علٌها فى الفقرة الثانٌة منها إلى ثبلث سنٌن لحاملى األسلحة 

وإذا وقعت جرٌمة بقصد تنفٌذ  .أو اآلالت المشابهة لها 

الؽرض المقصود من التجمهر فجمٌع األشخاص الذٌن ٌتؤلؾ 

منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجرٌمة ٌتحملون مسإلٌتها 

. " جنابٌاًال بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالؽرض المذكور

"  1968لسنة87مضافة بالقانون  أٌضا والمكرر 3 المادةكما نصت 

 كان إذا جرٌمة ألٌة المقررة للعقوبة األقصى الحد الضعؾ إلى ٌرفع

 األولى المادتٌن من علٌهم المنصوص المتجمهرٌن أحد مرتكبها

 عشرٌن السجن أو المشدد السجن مدة تتجاوز ال أن علً والثانٌة

 المتجمهر خرب إذا المشدد أو المإبد السجن العقوبة وتكون .سنة

 للمرافق أو حكومٌة لمصالح مخصصة عامة أمبلكا أو مبانً عمدا

 اإلقتصادٌة والوحدات العامة المإسسات أو العامة للهٌبات أو العامة

 قانونا المعتبرة اتــالجمعً أو امـعـال اعـطـالق اتـشرك أو لها التابعة

    قـٌمة بـدفـع االحـوال جـمٌـع فــً الجـانـً علـً وٌحكم عام نفع ذات

 ." خربها التً األشٌاء
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 ٌعاقب"  من ذات القانون 4 المادة نصت كما

 هذا من الثانٌة المادة حكم تحت ٌقع الذي التجمهر مدبرو

 الداخلون األشخاص بها ٌعاقب التً العقوبات بنفس القانون

 أي ٌرتكبه فعل كل عن جنابٌا مسبولٌن وٌكونون التجمهر فً

 المقصود الؽرض سبٌل فً األشخاص هإالء من شخص

 ابتعدوا أو التجمهر فً حاضرٌن ٌكونوا لم ولو التجمهر من

 . " الفعل ارتكاب قبل عنه

وحٌث أنه من المستقر علٌه قضاءا فً شؤن المادتان الثانٌة 

والثالثة من قانون التجمهر أن شروط قٌام التجمهر قانوناًال أن 

ٌكون مإلفاًال من خمسة أشخاص على األقل وأن ٌكون الؽرض 

منه إرتكاب جرٌمة أو منع أو تعطٌل تنفٌذ القانون أو اللوابح 

أو التؤثٌر على السلطات فً أعمالها أو حرمان شخص من 

حرٌة العمل بإستعمال القوة والتهدٌد بإستعمالها ومناط 

.  العقاب على التجمهر هو ثبوت علمهم بهذا الؽرض 

فٌشترط لقٌام جرٌمة التجمهر المإثم بالمادتٌن سالفتً الذكر 

إتجاه ؼرض المتجمهرٌن إلى مقارفة الجرابم التً وقعت 

تنفٌذاًال لهذا الؽرض وأن تكون نٌة اإلعتداء قد جمعتهم وظلت 

تصاحبهم حتى نفذوا ؼرضهم المذكور، وأن تكون الجرابم 

التً أرتكبت قد وقعت نتٌجة نشاط إجرامً من طبٌعة واحدة 
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ولم تكن جرابم إستقل بها أحد المتجمهرٌن لحسابه دون أن 

ٌإدي إلٌها السٌر الطبٌعً لؤلمور، وقد وقعت جمٌعها حال 

 . التجمهر

 10 من القانون رقم 3ولما كانت الفقرة الثانٌة من المادة 

إذا وقعت " قد نصت على أنه  التجمهر  بشؤن 1914لسنة 

فجمٌع التجمهر جرٌمة بقصد تنفٌذ الؽرض المقصود من 

وقت ارتكاب هذه التجمهر األشخاص الذٌن ٌتؤلؾ منهم 

الجرٌمة ٌتحملون مسبولٌتها جنابٌاًال بصفتهم شركاء إذا ثبت 

. " علمهم بالؽرض المذكور 

وفقًالا لذلك النص  فضبلًال التجمهر فٌجب ألخذ المشتركٌن فً 

عن ثبوت علمهم بالؽرض الممنوع ، وقوع الجرٌمة أثناء 

، أن ٌثبت أن وقوعها كان بقصد تنفٌذ التجمهر اشتراكهم فً 

، فإن كانت قد وقعت تنفٌذاًال لقصد آخر التجمهر الؽرض من 

ته أو أضمره مقارفها ، أم كان قد نبت عنده  ٌَّ سواء أكان قد ب

، كما ال التجمهر فجؤة ، فبل ٌسؤل عنها باقً المشتركٌن فً 

ٌسؤلون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفٌذ الؽرض 

ٌَّن أن االلتجاء إلٌها لتنفٌذ ذلك التجمهر من  فً رأٌه ، متى تب

 . الؽرض كان بعٌداًال عن المؤلوؾ
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كذلك فإنه من المستقر علٌه قضاءا أٌضاًال أن التجمهر قد 

ٌكون برٌباًال مسموحاًال به فً بدء تكوٌنه ثم ٌنقلب إلى تجمهر 

معاقب علٌه ، وٌكفً حصول التجمهر عرضاًال ومن ؼٌر إتفاق 

.   سابق إلستحقاق المتجمهرٌن للعقاب

كذلك فإنه من المستقر علٌه قضاءاًال أن مناط العقاب على 

التجمهر وشرط تضامن المتجمهرٌن فً المسبولٌة عن 

الجرابم التً تقع تنفٌذاًال للؽرض منه هو ثبوت علمهم بهذا 

  . الؽرض

 ودـقصـؼرض المـذ الـد تنفًـع بقصـى تقـرٌمة التـبولٌة الجـوأن مس

من التجمهر ال ٌتحملها جنابٌا إال األشخاص الذٌن ٌتؤلؾ منهم 

.  التجمهر وقت إرتكابها 

من المقرر أٌضا  أنه ال ٌشترط لتوافر جرٌمة التجمهر و

وجوب إتفاق سابق بٌن المتجمهرٌن ذلك أن التجمع وإن كان 

برٌبا فى بدء تكوٌنه إال أنه قد ٌطرأ علٌه ما ٌجعله معاقبا علٌه 

عندما تتجه نٌة المشتركٌن فٌه إلى تحقٌق الؽرض اإلجرامى 

.   الذى ٌهدفون إلٌه مع علمهم بذلك

ٌكون المشرع الجنابى قد جعل من توافر أركان جرٌمة وبذلك 

التجمهر على الوجه الذى عرفها به قانوناًال أمراًال تتحقق به 

صور المساهمة فى الجرابم التى ٌرتكبها أحد المتجمهرٌن 
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جاعبل معٌار المسبولٌة وتحمل العقوبة هو العلم بالؽرض من 

التجمهر وإتجاه اإلرادة إلى تحقٌق هذا الؽرض، وكل ذلك 

بإعتبار أن األصل فى الشرٌك أنه شرٌك فى الجرٌمة ولٌس 

شرٌكاًال مع فاعلها ٌستمد صفته هذه من فعل اإلشتراك ذاته 

اإلشتراك هو نشاط تبعى الذى جعله القانون مإثماًال، إذ أن 

ٌصدر عن الشرٌك وٌقُصد به التدخل فى نشاط إجرامى وٌرتبط 

وال ٌشترط للعقاب فى جرٌمة . به وبنتٌجته برابطة السببٌة

التجمهر سبق صدور أمر من رجال السلطة العامة 

للمتجمهرٌن بالتفرق متى كان الؽرض من التجمهر ارتكاب 

الجرابم، ذلك أن جرٌمة التجمهر المنصوص علٌه بالمادة 

 تتحقق بوقوع 1914 لسنة 10الثانٌة من القانون رقم 

تجمهر مإلؾ من خمسة أشخاص على األقل إذا كان ؼرضهم 

،  منه إرتكاب جرٌمة ما أو شا مما نصت علٌه هذه المادة

وٌحق العقاب على كل شخص ٌشترك فى هذا التجمهر وهو 

عالم بالؽرض منه أو علم بهذا الؽرض ولم ٌبتعد عنه، وال 

أن ٌبقى فٌه  ٌلزم لذلك أن ٌدخل فى التجمهر منذ بداٌته أو

، بل ٌعتبر مشتركاًال فى التجمهر بمجرد إلتحاقه  فترة من الزمن

                 . بالمتجمهرٌن وهو عالم بؽرضهم
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ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرٌن فى 

عن الجرابم التى تقع تنفٌذاًال للؽرض منه هو ثبوت المسبولٌة 

علمهم بهذا الؽرض، وأن تكون نٌة اإلعتداء قد جمعتهم وظلت 

تصاحبهم حتى نفذوا ؼرضهم المذكور، وأن تكون الجرابم 

التى إرتكبت قد وقعت نتٌجة نشاط إجرامى من طبٌعة واحدة 

ولم تكن جرابم استقل بها أحد المتجمهرٌن لحسابه دون أن 

ٌإدى إلٌها السٌر الطبٌعى لؤلمور، ولم ٌكن اإللتجاء إلٌها 

ٌُفترض معه أن ؼٌره من  بعٌداًال عن المؤلوؾ الذى ٌصح أن 

المشتركٌن فى التجمهر قد توقعوه بحٌث تسوغ محاسبتهم 

علٌه بإعتباره من النتابج المحتملة من اإلشتراك فى تجمهر 

عن إرادة للمشاركة فٌه وعلم بؽرضه، وأن تكون قد وقعت 

    . جمٌعها حال التجمهر

ومن المقرر أٌضا أنه الٌعٌب الحكم بٌان دور كل طاعن فى إرتكاب 

الجرابم التى دٌن بها الطاعنون مادام قد أثبت أنهم قد إشتركوا 

تنفٌذ الؽرض  وقد أرتكبت جمٌعها بقصد وساهموا فى إرتكابها،

 .المقصود من التجمهر وعلمهم بهذا الؽرض 

إال – و إن كان برٌباًال فى بدء تكوٌنه – إن التجمع ومـن المـقـرر أٌضا 

أنه قد ٌقع فٌه ما ٌجعله مهدداًال للسلم العام فٌؤمر رجال السلطة بتفرٌقه 

و ٌكفى فى حكم  هر معاقب علٌهـى تجمـب إلـة ٌنقلـالـذه الحـى هـؾـ، ؾ
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و كل من – القانون حصول التجمهر و لو عرضاًال من ؼٌر إتفاق سابق 

 هـب لعمـم يـه أو لـاعتـض طـبلؽه األمر من المتجمهرٌن بالتفرقة و رؾ

 ـا    للعقاب                                                   مستحق ٌكون

ات ـوبـقـ من قانون الع243إن كل ما تتطلبه المادة ومن المقرر أٌضا 

اًال ـهو توارد خواطر الجناه على اإلعتداء و إتجاه خاطر كل منهم إتجاه

 . ذاتٌاًال إلى ما تتجه إلٌه خواطر سابر أهل فرٌقه من تعمد إٌقاع األذى

ل ـإن كل تجمهر مإلؾ من خمسة أشخاص على األقومن المقرر أٌضا 

و لو حصل بؽٌر قصد سٌا محظور بمقتضى المادة األولى من القانون 

ى ــام ؾـم العـل السلـه أن ٌجعـأنـن شـ متى كان م1914 لسنة 10رقم 

ك ، ـذلـس بـو ٌجب على المتجمهرٌن التفرق متى أمرهم البولً. خطر 

صوص ـل منهم العقوبة المنـى كـفإذا عصوا أمره بالتفرق فقد حقت عل

تهمٌن ـذا القانون ، فإذا ثبت أن المــن هــى مــادة األولـى المــا ؾـعلٌه

اًال ـى أٌضـق هـون تنطبـانـك القـتجمهروا لئلجرام فالمادة الثانٌة من ذل

فوا ـرطة و أتلـال الشـى رجـم تعدوا علـك أنهـذلـعلٌهم ، ثم إذا ثبت ك

ن ـادة الثالثة مـأمواالًال ثابتة أو منقولة ؼٌر مملوكة لهم فهذا ٌجعل الم

.ذلك القانون واجبة التطبٌق  

على ماجرى به قضاء المحكمة الدستورٌة فى وومن حٌث أن المقررـ 

 لسنة 10ـ  بؤن المادتٌن الثانٌة والثالثة من القانون رقم  هذا الشؤن

 حددتا شروط قٌام التجمهر قانوناًال فى أن ٌكون مإلفاًال من 1914
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خمسة أشخاص على األقل، وأن ٌكون الؽرض منه إرتكاب جرٌمة أو 

منع أو تعطٌل تنفٌذ القوانٌن أو اللوابح أو التؤثٌر على السلطات فى 

أعمالها أو حرمان شخص من حرٌة العمل باستعمال القوة أو التهدٌد 

باستعمالها، ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرٌن 

فى المسبولٌة عن الجرابم التى تقع تنفٌذاًال للؽرض منه هو ثبوت 

علمهم بهذا الؽرض، وأن تكون نٌة االعتداء قد جمعتهم وظلت 

تصاحبهم حتى نفذوا ؼرضهم المذكور وأن تكون الجرابم التى 

ارتكبت قد وقعت نتٌجة نشاط إجرامى من طبٌعة واحدة ولم تكن 

جرابم استقل بها أحد المتجمهرٌن لحسابه دون أن ٌإدى إلٌها السٌر 

العادى لؤلمور، وقد وقعت جمٌعها حال التجمهر، وبذلك ٌكون 

المشرع قد جعل من توافر أركان جرٌمة التجمهر على الوجه المعرفة 

به قانوناًال أمراًال تتحقق به صورة المساهمة فى الجرابم التى ٌرتكبها 

أحد المتجمهرٌن جاعبلًال معٌار المسبولٌة وتحمل العقوبة هو العلم 

بالؽرض من التجمهر وإتجاه اإلرادة إلى تحقٌق هذا الؽرض، وكل 

ذلك باعتبار أن األصل فى الشرٌك أنه شرٌك فى الجرٌمة ولٌس 

شرٌكاًال مع فاعلها ٌستمد صفته هذه من فعل االشتراك ذاته المإثم 

قانوناًال، والنصوص المطعون علٌها قد أنزلت العقوبة على مرتكب 

الفعل المإثم وهو فعل المساهمة فى جرٌمة جنابٌة ولٌس ؼٌره، وما 

دامت أركان الجرٌمة قد توافرت فى حق أى شخص فهو مرتكب لها، 
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ومن ثم فإن المشرع لم ٌخرج عن القواعد العامة فى التجرٌم 

والعقاب بل إلتزم بمبدأ شخصٌة العقوبة الذى تبدو أهم سماته أال 

 .ٌإخذ بجرٌرة الجرٌمة إالجناتها

 أن  وتحقٌقاتها ولما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوي

 من ضمن حشد  وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا المتهمٌن

المتجمهرٌن بمٌدان رابعة العدوٌة ومحٌطها والذى ٌتؤلؾ من 

عدة أالؾ متجمهر وكان ذلك تنفٌذا لؽرض إرهابى تمثل هذا 

الؽرض فى تقدٌر أمن المواطنٌن وسكٌنتهم وطمؤنتٌهم 

وتعرٌض حٌاتهم وسبلمتهم للخطر وذلك من خبلل تجمهر 

 قد تجمعوا وأجمعوا امسلح جاوز أفراده خمسة أشخاص وكانو

أمرهم على أمر واحد معلوم لدٌهم وإستجابوا لدعوات 

التحرٌض ممن ٌنفخون نوافٌر الشر وٌشعلون فتٌل الفتنة ، 

وأن احتشاد هذا العدد من المتجمهرٌن فً توقٌت واحد لم ٌكن 

محض مصادفة أو توارد للخواطر بل أن التجمهر كان منظماًال 

وتم اإلعداد له سلفاًال بدلٌل سابقة اإلعبلن عنه فً التلفاز 

واألخبار به عبر الهواتؾ وتجمٌع األنصار والمإٌدٌن 

 وما دام أن التجمهر مدبراًال (تجمهر رابعة العدوٌة  ) باالعتصام

ومنظماًال فبلبد وأن ٌكون هناك من هو قابم على هذا التنظٌم 
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وأنه ٌبتؽً من وراء ذلك ؼرض ٌهدؾ إلٌه وهو الذي دعا 

 .   إلى تنظٌمه

واستخلصت المحكمة من كافة أدلة الدعوى  أن القابم بتنظٌم 

الخامس  من األول وحتى ٌن هم المتهم وتدبٌرههذا التجمهر

عشر وفقا للثابت بؤمر اإلحالة وما إنتهت إلٌه المحكمة 

بإستخبلصها باعتبارهم قادة اإلخوان المسلمٌن وأصحاب 

السٌادة والزعامة بالجماعة، وأن من عداهم هم التابعون الذٌن 

ُجبلوا على السمع والطاعة فكانوا كؤدوات بؤٌدٌهم ٌسخرونها 

كذلك فإن أحداًال . كٌفما شاءوا لتنفٌذ أؼراضهم ومخططاتهم

إذ لم  (تنظٌم التجمهر)سواهم ال ٌملك سلطة إصدار هذا القرار 

نعهد فٌهم اختبلفاًال ظاهراًال فً الرأي أو تنازع واضحاًال بٌن 

        . القٌادات ومن ثم فهم أصحاب القرار

 فلما  وتدبٌرهأما وعن الؽرض من وراء تنظٌم هذا التجمهر

كان هذا الؽرض من المسابل الدفٌنة التً كمنت فً نفوس 

المتهمٌن، فإن الكشؾ عنه ٌستلزم الخوض فً تفنٌد األفعال 

المادٌة التً أتاها المتهمون والتً تعكس بطرٌق مباشر أو 

ؼٌر مباشر ما كانوا ٌضمرونه بداخلهم والهدؾ الذي كانوا 

        . ٌسعون إلٌه
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نتهت إلٌه إولما كان ذلك وكان الثابت بالتحقٌقات ووفقا لما 

محمد / المحكمة بإستخبلصها أنه عقب عزل الربٌس السابق 

مرسى إعتصم عدد من أنصاره وعناصر من جماعة اإلخوان 

المسلمٌن ببعض المٌادٌن أشهرها رابعة العدوٌة وؼٌرها من 

المٌادٌن األخرى  وأصبحت تلك اإلعتصامات تهدد األمن 

القومى وإرتكبت العدٌد من الجرابم بداخل إعتصام رابعة 

العدوٌة وؼٌرها من تلك المٌادٌن تنوعت بٌن القتل والشروع 

فى القتل والتعذٌب والتعدى بالضرب واإلحتجاز وكذلك التعدى 

على المارة من المواطنٌن العزل وخطؾ بعضهم ومن بٌنهم 

رجال وأفراد شرطة أثناء قٌامهم بتؤدٌة واجبهم باإلضافة إلى 

إحداث شلل مرورى كامل وإؼبلق شوارع بكاملها وتروٌع 

سكانها والتعدى علٌهم وإتخاذهم كدروع بشرٌة والتخرٌب 

واإلتبلؾ للممتلكات العامة والخاصة وإستمرت منابرهم 

اإلعبلمٌة فى التحرٌض واإلثارة ، كما إستمر نهجهم العدوانى 

ٌد من األرض وتوسٌع زفى التصعٌد حٌث حرثوا على إحتبلل م

فشملت كافة ومحٌطها رقعة اإلعتصام بمنطقة رابعة العدوٌة 

الشوارع المإدٌة إلى المٌدان وتحصنوا خلؾ سواتر أسمنتٌة 

أقاموها بعرض الطرٌق بعد أن قاموا بإتبلؾ أرصفة الشوارع 

تسٌر مما ترتب علٌه تعطٌل حركة ونزعوا البلفتات اإلرشادٌة 
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ٌة من وإلى مٌدان رابعة  الربٌسوارع حركة المرور بالش

 . الذى ٌعد أحد شراٌٌن المرور بالعاصمة العدوٌة و

 فى مٌدان رابعة  المتجمهرٌن وحررت ضد المعتصمٌن

العدوٌة محاضر ووقابع بذلك من جرابم القتل العمد والشروع 

فى القتل والقبض على الناس وإحتجازهم بدون وجه حق 

والتعذٌب البدنى لبعضهم والتعدى على الممتلكات العامة 

والخاصة  وتضرر سكان تلك المنطقة من تعطٌل مصالحهم 

وتفتٌشهم رجاال ونساءا عنوة وؼلق أبواب منازلهم مما دفع 

بعضهم إلى مؽادرتها وذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهاب المواطنٌن 

جنح 2013لسنة9585 وفقا للثابت بالمحاضر أرقام وتروٌعهم

جنح القاهرة الجدٌدة أول ، 2013لسنة3632مصر الجدٌدة ، 

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31016

إدارى مدٌنة نصر 2013لسنة15120

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة14395،

جنح مدٌنة نصر ، 2013لسنة31166

  والمرفقةوؼٌرهاإدارى مدٌنة نصر 2013لسنة14395

 . باألوراق 

وأن القابمٌن على هذا التحرك اإلجرامى والمتمثل فى 

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن )اإلعتصام ؼٌر السلمى هم 
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وكذا حٌازتهم  لؤلسلحة النارٌة وزجاجات  (وأخرٌن توفوا 

وؼٌرها من األدوات التى المولوتوؾ واألسلحة البٌضاء 

ؼلق تستعمل فى اإلعتداء على األشخاص ، كما قاموا ب

الشوارع وتعطٌل سٌر السٌارات بالطرق العامة والتعدى علٌها 

 البث اإلذاعى المملوكتٌن للدولة ىواإلستٌبلء على سٌارات

وإستخدامهما فى بث الكراهٌة واإلشاعات وتروٌج األخبار 

الكاذبة ومخاطبة الرأى العام األجنبى واإلستقواء باألنظمة 

الؽربٌة والمنظمات الدولٌة والحقوقٌة فى محاولة تصوٌر 

إجرامهم على أنه إضطهاد ٌتعرضون له من قبل الدولة وأن 

 ممن دبر هذا التجمهر من المتهمٌن من القابمٌن على ذلك

األول وحتى الخامس عشر وكذا جمٌع المتهمٌن الذٌن 

إشتركوا فى التجمهر والذى من شؤنه أن ٌجعل السلم العام فى 

 األمر الذى بات ٌشكل خطرا داهما على األمن القومى خطر

وبؤن المذكورٌن قد جلبوا فى األونة األخٌرة العدٌد من 

 والمواد الحارقة وأنابٌب الؽاز  بؤنواعها المختلفة األسلحة

ووضعوها فى أماكن حاكمة بمٌدان رابعة العدوٌة إلستخدامها 

                                .ضد رجال األمن فى حالة إنهاء اإلعتصام 

ولما كان ذلك وكان الثابت أن األفعال المادٌة التى أتاها 

 توفوا من تارٌخ ٌنوأخرٌن  مجهولٌن و أخرٌنالمتهم
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 النابعة من ؼرٌزة اإلنتقام 14/8/2013وحتى 21/6/2013

من جراء والكراهٌة التى إنتابتهم والتى كان باعثها الضؽٌنة 

محمد مرسى و إرتكبوا هذه األفعال عن علم بما /عزل الربٌس 

ٌفعلون وإرادة عازمة على إرتكاب الفعل وكشفت عنها سرعة 

وإرتكابهم العدٌد من الجرابم وفقا رد الفعل المصاحب لذلك 

  ونوعٌة السبلح النارىللثابت بالمحاضر المنوه عنها سلفا ،

 صوب رجال الشرطة وكذا إطبلق النار هالمستخدم والموج

العشوابى تجاة كل ما ٌتواجد بمحٌط مٌدان رابعة العدوٌة 

فضبل عن زمن اإلعتداء الذى طال عدة 14/8/2013بتارٌخ 

ساعات فبانت وكؤنها موقعة حربٌة من قبلهم  وهو ماٌعكس 

مدى التصمٌم واإلصرار والعزٌمة علً النٌل من رجال 

الشرطة وقتلهم وإتبلؾ وتخرٌب وما ٌمت لهم بصلة وقد 

 ٌشد بعضهم أزر هإستؽلوا فى ذلك جمعهم الذى إحتشدوا فً

بعض وتجمعهم ؼاٌة واحدة وهى اإلنتقام من رجال الشرطة 

وقد قصد كل منهم قصد األخر فً إٌقاع الجرابم التى وقعت 

منهم وأسهم بدوره فى تنفٌذها بما ٌتوافر فً حقهم قصد 

المساهمة فً الجرٌمة ونٌة التدخل فٌها ولو لم ٌكن اإلتفاق 

بٌنهم نشؤ إال لحظة تنفٌذ الجرٌمة التى أرتكبت بشكل صرٌح 

وعلنى ومعلوم لكل من تواجد فً محٌط إطبلق األعٌرة النارٌة 
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من األسلحة النارٌة التى كانت بحوزة وحٌازة المتهمٌن على 

 ،مسرح األحداث وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها  

لٌس هذا فحسب بل أن ماجاء قاطعا فى شؤن توافر ركن العلم 

المتهمٌن وأخرٌن  )لدى المتهمٌن هو ما أتاه المتجمهرون

 على مسرح األحداث ٌوم (مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

 على قوات الشرطة والمواطنٌن  من اإلعتداء14/8/2013

 وإحداث حالة والتخرٌب واإلتبلؾ للممتلكات العامة والخاصة 

 وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة من الفوضى العارمة

بإستخبلصها فنحٌل إلٌه دون أن تسترسل المحكمة بسرد تلك 

 وكانت هذه الجرابم التى األحداث مرة أخرى منعا للتكرار

أرتكبت قد وقعت نتٌجة نشاط إجرامى من طبٌعة واحدة ولم 

 إال أنهم لم .بم إستقل بها أحد المتجمهرٌن لحسابه تكن جرا

ٌرتدعوا أو ٌنصاعوا لؤلمر وإستمروا فى إعتدابهم بما تتحقق 

 مسبولٌتهم الجنابٌة عن كافة الجرابم التى ارتكبوها  مما همع

أدي الً وفاه وإصابة المجنى علٌهم وفقا للثابت بتقارٌر الطب 

الشرعى  وبالتقارٌر الطبٌه المرفقة بالتحقٌقات وتخرٌب 

بقصد إحداث وإحراق وإتبلؾ الممتلكات العامة والخاصة  

تنبا بعلم من إشترك مما   الرعب بٌن الناس وإشاعة الفوضى

      .فٌها بالؽرض من التجمهر
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فإن هذا المشهد واضح الداللة ٌكشؾ وبجبلء عن عدم سلمٌة 

التجمهر وأنه جاء محمبل بتكلٌفات عدابٌة إرتفعت إلى حد 

رع ذالجرابم التى أرتكبت فى العلن بما ٌسلب أى منهم حق الت

إنما كان ن الهدؾ والؽرض اإلجرامى للتجمهر عبعدم العلم 

بقصد إرتكاب جرٌمة ومنع تنفٌذ القوانٌن واللوابح وأن 

المتجمهرٌن ٌعلمون بهذا الؽرض مسبقاًال بدلٌل قبول تنفٌذه 

 التً كان علٌها كذلك فإن من ٌدعً عدم علمه هبالحال

بالؽرض من التجمهر فكان ٌكفٌه اإلنصٌاع ألمر ضابط 

الشرطة الذي أمرهم باإلنصراؾ وحددوا لهم ممرا أمنا  فإما 

وأنهم رفضوا ذلك وأصروا على موقفهم فإنه منذ تلك اللحظة 

ٌكون قد علم بعدم مشروعٌة الؽرض من التجمهر وعدم 

سلمٌته وما دام لم ٌبتعد عنه وآثر البقاء فتحقق مسبولٌته 

الجنابٌة عن كافة الجرابم بصفتهم شركاء وهو ما ٌعرؾ 

وال ٌلزم لذلك أن ٌدخل فى . بالتضامن فً المسبولٌة الجنابٌة

التجمهر منذ بداٌته أوأن ٌبقى فٌه فترة من الزمن، بل ٌعتبر 

مشتركاًال فى التجمهر بمجرد إلتحاقه بالمتجمهرٌن وهو عالم 

                  .  بؽرضهم

 عقوبات والتً 43كما وأنه ومن المقرر طبقا لنص المادة  

من إشترك فً جرٌمة فعلٌه عقوبتها ولو كانت )نصت علً 
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ؼٌر تلك التً تعمد إرتكابها متً كانت الجرٌمة التً وقعت 

                   .(بالفعل نتٌجة محتملة للتحرٌض أو اإلتفاق أو المساعدة

فمن جماع ما سلؾ تكون األوراق قد حملت بٌن طٌاتها دلٌبلًال 

ٌضاؾ إلى ذلك الدلٌل المستمد من أقوال . قبل المتهمٌن جمٌعاًال 

 وإقرارات بعض المتهمٌن بمشاركتهم بتجمهر رابعة العدوٌة

عدا المتهم الثانى عشر والذى دبر هذا التجمهرمع باقى 

، ٌضاؾ إلى ذلك المتهمٌن من األول حتى الخامس عشر  

أٌضاًال تلك القرٌنة المستمدة من تقرٌر اللجنة الفنٌة لتفرٌػ 

األسطوانات المدمجة والتً ظهر فٌها المتهم صفوة حجازي 

الربٌس محمد مرسً الربٌس المنتخب اللً هٌرشه "ٌقول أن 

ومن ٌفكر فً إسقاطه فؤقول لهم دونها " "بالمٌة هنرشه بالدم

وفً حدٌثه عن الداخلٌة " الرقاب دونها الرقاب دونها الرقاب

أما " بٌنا وبٌنهم دم وتار دب برجلك طلع نار"والجٌش ذكر 

نحن لسنا "وعن المتهم محمد البلتاجً فقد ذكر بذات التقرٌر 

المتحكمٌن فً األرض ولكن هذا الذي ٌحدث فً سٌناء رداًال 

على االنقبلب العسكري ٌتوقؾ فً الثانٌة التً ٌعلن فٌها عبد 

كما هدد فً " الفتاح السٌسً أنه تراجع عن هذا االنقبلب

مواقع كثٌرة بساعة الصفر وحث المتوجدون من اعوانة علً 

التصدي والصمود لموجهة ما اسمة باالنقبلب كما ذكر المتهم 
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عودة الشرعٌة ونصر الراٌة فً كفة "عبد هللا بركات 

أما المتهم محمد عبد المقصود فكان ٌدعو ". والشهادة فً كفة

إلى االحتشاد فً المٌادٌن وٌدعو أنصاره فً الزهد فً 

الشهادة كما حث المتوجدون من انصارة علً اال ٌتركوا هذة 

واضاؾ من ترك . المٌادٌن  وال بد من االستمرار فً االحتشاد 

 االوامر الن ذكما حرض الجٌش بعدم تنفً.الجهاد ترك دٌنة 

اما المتهم األول  محمد بدٌع المرشد . قابدهم خان االمانة 

العام ناشد من علً منصة رابعة العدوٌة الرجال والشباب 

والنساء فً مصر بالثورة والتمسك ببذل الدماء وانهم ضمن 

اخوانهم مثل عشرات السنٌن فً السجون وفً المعتقبلت 

وهتؾ الثارة . وحرض علً مواجهة ما اسمة بالحاكم الظالم 

المتوجدون ثوار احرار هنكمل المشوار كما وانه باعتبارة 

المرشد العام وما اثارة بعبارات وتحرٌض واثارة الفتن والحث 

ضاء والضؽٌنة والكراهٌة وهوة الذي ٌؤتمر الجمٌع غعلً الب

بؤمرة لما لة من والء وطاعة وكان ما ٌحث من عبارات 

تحرٌض واثارة تحت بصرة وسمعة وال ٌملك اي ما كان ان 

ٌنطق او ٌوجة او ٌحرض دون اذنة وموافقة جمٌع اعضاء 

مكتب االرشاد وما حث به فً الخفاء والعلن علً ارتكاب 

جمٌع الجرابم سالفة الذكر الواردة بامر االحالة ، كما قرر 
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المتهم عبد الرحمن البر علً منصة رابعة الخابن الجابر الذي 

انقلب علً شعبة وعلً راٌسة انت باطل وطالب بالجهاد 

 الجماهٌر هوستظل هذ. ووصؾ االحداث باالنقبلب العسكري 

 المٌادٌن هنا وفً كل مكان لتجبر الجمٌع علً النزول لاتم

علً ارادة الشعب واضافة بان الشرعٌة خط احمر واخبر 

المتوجدٌن بان ؼدا ملٌونٌة االصرار والتحدي لرصاص الؽدر 

سنحتشد فً كل المٌادٌن للتحدي للباطل وؼٌرها وفقا للثابت 

   .ٌة فنحٌل إلٌها منعا للتكرارنبتقرٌر اللجنة الؾ

عشر فقد تحققت الخامس أما وعن المتهمٌن من األول وحتى 

مسبولٌتهم الجنابٌة عن كافة الجرابم التً ارتكبها 

المتجمهرون وٌعاقبون بنفس عقوبتهم ولو لم ٌكونوا 

حاضرٌن التجمهر مادام أن الؽرض من التجمهر الذي دبروه 

هو ارتكاب جرٌمة ما أو منع أو تعطٌل تنفٌذ القوانٌن أو 

اللوابح أو إذا كان الؽرض منه التؤثٌر على السلطات فً 

أعمالها أو حرمان شخص من حرٌة العمل سواء كان ذلك 

. التؤثٌر أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهدٌد باستعمالها

 لسنة 10وفً شؤن ذلك نصت المادة الرابعة من القانون 

ٌعاقب مدبرو التجمهر الذي " بشؤن التجمهر على أنه 1914

ٌقع تحت حكم المادة الثانٌة من هذا القانون بنفس العقوبات 
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التً ٌعاقب بها األشخاص الداخلون فً التجمهر وٌكونون 

مسبولٌن جنابٌاًال عن كل فعل ٌرتكبه أي شخص من هإالء 

األشخاص فً سبٌل الؽرض المقصود من التجمهر ولو لم 

ٌكونوا حاضرٌن فً التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب 

ومن ثم فإن مسبولٌتهم التضامنٌة قد تحققت عن كافة " الفعل

.  الجرابم

لما كان ذلك وكانت المحكمة انتهت إلى أن التجمهر الذي حدث 

من جماعة اإلخوان 14/8/2013وحتى 21/6/2013بتارٌخ 

المسلمٌن وأنصارها ومإٌدٌها إنما كان بؽرض ؼٌر مشروع 

أعد له مسبقاًال بهدؾ إسقاط الدولة المصرٌة من خبلل قطع 

الطرق أمام المارة والسٌارات ووسابل المواصبلت العامة 

وحملهم العصً والشوم بصورة ظاهرة الستعراض القوة 

والتلوٌح بالعنؾ وكذا حملهم األسلحة النارٌة المتنوعة 

والبٌضاء وقتل المجنً علٌهم والشروع فى قتل أخرٌن  

والتخرٌب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة وتروٌع األهالً 

والسكان وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها فإن ذلك 

ٌُوقع كل من  ٌكشؾ عن الؽرض ؼٌر المشروع للتجمهر و

 تحت طابلة القانون، وكذلك (المتهمٌن جمٌعا ) اشترك فٌه
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الحال بالنسبة لمن دبروه من المتهمٌن من األول وحتى 

.  عشر الخامس 

فمن جماع هذا ٌستبٌن أن األوراق لم تكن خلواًال من الدلٌل وأن 

التحرٌات وحدها لٌست هً التً زجت بالمتهمٌن فً براثن 

 ومن ثم االتهام وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

توافرت أركان تلك الجرابم سالفة الذكر ومن ثم ٌكون ما أثاره 

 من القانونصحٌح سند الدفاع فى هذا الشؤن  على ؼٌر 

. وتقضى المحكمة برفضه 

بإنتفاء جرٌمة ـ حٌث أنه عن الدفع  والثبلثونالرابع 

اإلشتراك والتحرٌض والمساعدة فً الجرابم المنسوبة 

من قانون 41/1 ، 40 ، 39للمتهمٌن عمبل بالمواد

بانتفاء اإلتفاق الجنابى فى حق المتهمٌن العقوبات و

  . كوسٌلة للمساهمة الجنابٌة

 0 من قانون العقوبات39 فمردود علٌه بؤن نص المادة 

ـ : ٌعد فاعبلًال للجرٌمة 

. من ٌرتكبها وحده أو مع ؼٌره  (أوالًال )

من ٌدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة  (ثانٌاًال  )

.  أعمال فٌؤتى عمداًال عمبلًال من األعمال المكونة لها
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من إشترك فى "  من قانون العقوبات 1 /41كما نصت المادة 

  " جرٌمة فعلٌه عقوبتها إال ما إستثنى قانونا بنص خاص 

من قانون 43كما وأنه ومن المقرر طبقا لنص المادة 

من إشترك فً جرٌمة فعلٌه " عقوبات والتً نصت علً ال

عقوبتها ولو كانت ؼٌر تلك التً تعمد إرتكابها متً كانت 

الجرٌمة التً وقعت بالفعل نتٌجة محتملة للتحرٌض أو اإلتفاق 

  .  " التى حصلت أو المساعدة

وأنه من المقرر قضاءا أن اإلشتراك باإلتفاق إنما ٌتحقق من 

إتحاد نٌة أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق علٌه ، وهذه النٌة 

أمر داخلى ال ٌقع تحت الحواس وال ٌظهر بعبلمات خارجٌة ، 

وإذ كان القاضى الجنابى حرا فى أن ٌستمد عقٌدته من أى 

مصدر شاء ، فإن له إذا لم ٌقم اإلشتراك دلٌل مباشر من 

إعتراؾ أو شهادة شهود أو ؼٌره أن ٌستدل علٌه بطرٌق 

اإلستنتاج من القرابن التى تقدم لدٌه مادام هذا اإلستدالل سابؽا 

وله من ظروؾ الدعوى ما ٌبرره ، كما له أن ٌستنتج حصوله 

من فعل الحق للجرٌمة ٌشهد به ، كما أن اإلتفاق على إرتكاب 

الجرٌمة ال ٌقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل 

المشتركٌن فٌه ، وال ٌشترط لتوافره مضى وقت معٌن فمن 
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الجابز عقبل وقانونا أن تقع الجرٌمة بعد اإلتفاق علٌها 

      0مباشرة

ا أن او شتراك هو نشاط تبعى ٌصدر عن إلمن الُمقرر قانونًال

الشرٌك، وٌقصد به التدخل فى نشاط إجرامى وٌرتبط به 

، وقد نص المشرع على صور محددة هوبنتٌجته برابطة السببً

شتراك هى التى تخضع للتجرٌم إذا ما ساهمت فى التسلسل إلل

السببى للنشاط المادى الذى ٌقع من الفاعل وٌطلق على هذه 

.  شتراكإلالصور أفعال ا

عقوبات بؤنها  ( 40)وقد حدد المشرع هذه األفعال فى المادة 

ٌُشترط أن تقع هذه األفعال إلالتحرٌض وا تفاق والمساعدة، وال 

شتراك وقٌام إلُمجتمعة من الشرٌك، وإنما ٌكفى لتحقق ا

، أى أن نشاط الشرٌك  مسبولٌة الشرٌك أن ٌرتكب إحداها فقط

تفاق وحده أو بالمساعدة إلٌتحقق بالتحرٌض وحده أو با

  .وحدها

تحاد إرادتٌن أو إتفاق ٌتحقق بتبلقى أو إلواالشتراك بطرٌق ا

تحدت إرادات إرتكاب الجرٌمة، فإذا إأكثر وعقدهما العزم على 

رتكبها إرتكاب الجرٌمة ثم إنعقد العزم بٌنهم على إالمتفقٌن و
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، وٌكون الباقون  رتكبها فاعل لهذه الجرٌمةإأحدهم ٌكون من 

.   شركاءًال لهذا الفاعل

ا ألن ا تحاد نٌة أطرافه على إتفاق ٌتحقق من إلشتراك باإلونظرًال

 من مخبآت الصدر هرتكاب الفعل الُمتفق علٌه، وهذه النًإ

التى ال تقع عادة تحت الحس ولٌس لها إمارات  ودخابل النفس

شتراك دلٌلٌ مباشر إلظاهرة، فإن للقاضى الجنابى إذا لم ٌقم على ا

عتراؾ أو شهادة الشهود أو ما شاكلَ ذلك أن ٌستدل علٌه إمن 

ستنتاج أو القرابن التى تكون لدٌه، كما أن له أن إلبطرٌق ا

ستدالل إل، بشرط أن ٌكون هذا ا ٌستنتج حصوله من أعماٍل الحقة

ا وله من ظروؾ الدعوى ما ٌبرره  . سابؽًال

رتكاب الفاعل للجرٌمة أو تقدٌم إأما المساعدة فهى تعنى تسهٌل 

رتكابها أو تمكٌنه من ذلك، ولم ٌحدد المشرع وسابل إلالعون له 

الوسابل مادٌة أو معنوٌة، وقد تكون  المساعدة فقد تكون تلك

ُمجهزة أو ُمسهلة أو ُمتممة، وقد تكون سابقة على تنفٌذ 

شتراك اإلالجرٌمة أو ُمعاصرة للتنفٌذ أو الحقة علٌه، و

شتراك فى إلبالمساعدة ال ٌتحقق إال إذا ثبت أن الشرٌك قصد ا

الجرٌمة وهو عالٌم بها وأنه ساعد فى األعمال المجهزة أو 

. رتكابها إلالمسهلة 
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 بٌن نشاط الشرٌك وبٌن هوٌجب أن تتوافر عبلقة السببً

 هى العنصر الثالث ةالجرٌمة التى وقعت من الفاعل فهذه العبلق

فى الركن المادى للمساهمة التبعٌة وبها تتحقق وحدة هذا 

   .الركن فى الجرٌمة التى ساهم فٌها الفاعلون والشركاء معهم 

ٌُعاقب إلواألصل أن أفعال ا شتراك السابقة أفعالٌ مشروعة ال 

ستقبلالًال اللهم إال إذا نص الُمشرع إعلٌها القانون إذا وجدت 

عتبارها جرٌمة ُمستقلة فى حاالت معٌنة، إعلى العقاب علٌها ب

ولكنها ُتصبح ؼٌر مشروعة إذا ساهمت فى وقوع فعل ؼٌر 

مشروع إذ هى تتبع هذا الفعل وتستمد منه الصفة ؼٌر 

ا لذلك، ومن البدٌهً أنه  ٌُعاقب علٌها القانون تبعًال المشروعة و

إذا كانت المعاونة قدمت لمإازرة الجانً وتؤٌٌده فً أؼراضه 

ا إاإلجرامٌة ثم وقعت الجرٌمة بناء علٌها فإن ذلك ٌعد  شتراكًال

شترك إلفى نفس الوقت تطبٌقًالا للقواعد العامة، وٌكفى لتوافر ا

ا علٌه فى إلأن ٌكون الفعل الذى وقع ُبناءًال على ا شتراك ُمعاقبًال

.  ذاته

  من قانون العقوبات فى البند األول82لما كانت المادة و

ا فى إٌعاقب ب " منها تنص على أن والثانى عتباره شرٌكًال

ا  الجرابم المنصوص علٌها فى هذا الباب  كل من كان عالمًال
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بنٌات الجانى وقدم إلٌه إعانة أو وسٌلة للتعٌش أو للسكن أو 

ا لبلجتماع أو ؼٌر ذلك من التسهٌبلت وكذلك كل  مؤوى أو مكانًال

من حمل رسابله أو سهل له البحث عن موضوع الجرٌمة أو 

 كل من أخفى أشٌاء إستعملت أو .إخفابه أو نقله أو إببلؼه

أعدت لئلستعمال فى إرتكاب الجرٌمة أو تحصلت منها وهو 

 .عالم بذلك 

شتراك ٌإاخذ إلومفاد هذا النص أن هناك حاالت خاصة ل

بمقتضاها فى جرابم هذا الباب من ٌعلم بنواٌا الجانى، وٌقدم 

ا  ا أو ؼٌر ذلك، وٌتطلب انطباقها توافر شروطًال له ماالًال أو سكنًال

  ـ:ثبلثة 

رتكاب إحدى جرابم إنتوى إأن ٌوجد شخص أو أكثر : أولهما 

األمن الخارجى للدولة، فٌكفى أن ٌكون لدى الشخص أو 

 . رتكاب الجرٌمة إاألشخاص نٌة 

رتكاب إحدى هذه إنتوى إأن ٌقدم الشخص إلى من : ثانٌهما 

الجرابم إعانة مالٌة أو وسٌلة للتعٌش أو للسكن أو مؤوى أو 

ا ل جتماع بؽٌره من أعوانه أو أى تسهٌل آخر، وقد تناول إلمكانًال

النص فضبلًال عن ذلك، كل من حمل رسابل الجانى أو من سهل 

له البحث عن موضوع الجرٌمة أو إخفابه أو نقله أو إببلؼه، 
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وبعبارة أخرى المعاونة فى تذلٌل العقبات التى تقؾ دون 

، "إخفاء موضوع الجرٌمة"الوصول إلٌها، وٌقصد بتسهٌل 

حٌازته إذا كان له كٌان مادى ملموس أو جعل الؽٌر ٌحوزه أو 

" نقل " إرشاد الجانى إلى موضع ٌخفٌه فٌه، أما تسهٌل 

فٌراد به تسهٌل نقله من مكان إلى " إببلؼه " موضوعها أو 

ا ما كانت الوسٌلة المتبعة  ًاٌل ا به أ آخر، أو إحاطة اآلخرٌن علمًال

فقد ٌسهل له نقله فى عربة أو طابرة أو باخرة . فى ذلك 

بنفسه أو بواسطة ؼٌره، وقد ٌسهل له إببلؼه بخطاب ٌكتبه، 

ا عن طرٌق البرق أو  وقد ٌحصل تسهٌل النقل أو اإلببلغ معًال

. البلسلكً 

هو توفر القصد لدى مقدم المعونة أو المؤوى أو من ٌحمل  : ثالثهما و

رسابل الجانى أو ٌسهل له نقل موضوع الجرٌمة أو إخفابه أو إببلؼه، 

ا  ا بالجرٌمة األصلٌة التى ٌعدها الجانى، أى عالمًال وذلك بؤن ٌكون عالمًال

ا " وهذا ما عبر عنه النص بقوله . بقصده ارتكابها كل من كان عالمًال

ا بوقوعها إذا  " .بنٌات الجانى  ولٌس من الضرورى أن ٌكون عالمًال

كانت قد وقعت، فالقدر األدنى فى الجانب المادى هو أن ٌوجد شخص 

رتكاب إحدى جرابم الباب األول من الكتاب الثانى من قانون إلٌعد 

العقوبات وأن ٌعاونه المتهم بؤحد األفعال المذكورة فى النص، وٌكفى 
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ا" إلٌه أوىفى الجانب المعنوى أن ٌكون مقدم العون أو م " عالمًال

بإعداد الشخص للجرٌمة، أى بقصده أو عزمه على مقارفتها حتى ولو 

 إلٌه قد وقعت فعبلًال دون أوىكانت الجرٌمة عند تقدٌم العون أو م

 . علمه

الجانى للجرٌمة عند مقارفة أحد األفعال   ابـرتكإم بـفإذا توفر العل

. شتراك إلٌعنى بدون شك توفر القصد وتحقق ا السابقة فإن ذلك

أن المتهمٌن لما كان ماتقدم وكان الثابت من التحقٌقات و

قد توافرت فٌهم نٌة اإلتفاق وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

فى إرتكاب الجرابم المنسوبة إلٌهم وأن ما إرتكبوه من أفعال 

إنما كان فى سبٌل تنفٌذ هذه النٌة والتى كما سبق وأن أشارت 

المحكمة سلفا عند ردها على الدفع السابق مباشرة  دون أن 

تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى فنحٌل إلٌه منعا 

للتكرار  وذلك جمٌعه على هدى مما إستخلصته المحكمة 

بإستخبلصها سالؾ الذكرمن أقوال شهود اإلثبات وكذا كافة 

األدلة األخرى التى وردت بالتحقٌقات، حٌث نصت الفقرة 

إذا وقعت "الثانٌة من المادة الثالثة من قانون التجمهر أنه 

جرٌمة بقصد تنفٌذ الؽرض المقصود من التجمهر فجمٌع 

األشخاص الذٌن ٌتؤلؾ منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه 
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الجرٌمة ٌتحملون مسبولٌتها جنابٌاًال بصفتهم شركاء إذا ثبت 

". علمهم بالؽرض المذكور

ومن ثم فإن أسباب إنزال العقاب بالمتجمهرٌن فً نص هذه 

المادة أن اعتبرهم القانون شركاء ما دام قد ثبت علمهم 

بالؽرض من التجمهر وهو تؤصٌل ٌجد صداه فٌما هو مستقر 

 من 43، 39علٌه بشؤن أحكام االشتراك الواردة بالمادتٌن 

لما كانت "قانون العقوبات إذ أنه من المستقر علٌه قضاء أنه 

 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ٌعد فاعبلًال 39المادة 

من " ثانٌاًال " من ٌرتكبها وحده أو مع ؼٌره " أوالًال " للجرٌمة 

ٌدخل فً ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فٌؤتً عمداًال 

.       عمبلًال من األعمال المكونة لها 

البٌن من نص هذه المادة فً صرٌح لفظه وواضح كان و

داللته أن الفاعل إما أن ٌنفرد بجرٌمته أو ٌسهم معه ؼٌره فً 

ارتكابها، فإذ أسهم فإما أن ٌصدق على فعله وحده وصؾ 

الجرٌمة التامة، وإما أن ٌؤتً عمداًال عمبلًال تنفٌذٌاًال فٌها إذا كانت 

الجرٌمة ترتكب من جملة أفعال سواء بحسب طبٌعتها أو طبقاًال 

لخطة تنفٌذها وحٌنبذ ٌكون فاعل مع ؼٌره إذا صحت لدٌه نٌة 

التدخل فً ارتكابها، ولو أن الجرٌمة لم تتم بفعله وحده، بل 

تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فٌها ُعرؾ أو لم 
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ٌُعرؾ باعتبار أن الفاعل مع ؼٌره هو بالضرورة شرٌك ٌجب 

ما ٌتوافر لدى الشرٌك من – علً األقل – أن ٌتوافر لدٌه 

قصد المساهمة فً الجرٌمة وإال فبل ٌسؤل عن فعله وحده، 

وٌتحقق حتماًال قصد المساهمة فً الجرٌمة أو نٌة التدخل فٌها 

إذا وقعت نتٌجة التفاق بٌن المساهمٌن ولو لم ٌنشؤ إال لحظة 

تنفٌذ الجرٌمة تحقٌقاًال لقصد مشترك هو الؽاٌة النهابٌة من 

 قصد اآلخر فً إٌقاع  ـالجرٌمة أي أن ٌكون كل منهم قصد

الجرٌمة المعٌنة وأسهم فعبلًال بدور فً تنفٌذها بحسب الخطة 

وإن لم ٌبلػ دوره على – التً وضعت أو تكونت لدٌهم فجؤة 

مسرحها حد الشروع ولما كانت نٌة التدخل فً اقتراؾ جرٌمة 

ما تحقٌقاًال لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بٌن 

المتهمٌن والمعٌة بٌنهم فً الزمان والمكان وصدورهم فً 

مقارفة الجرٌمة عن باعث واحد واتجاههم جمٌعاًال وجهة واحدة 

.  فً تنفٌذها باإلَضافة إلى وحدة الحق المعتدى علٌه

 وهدٌاًال على ما تقدم وكان المتجمهرونولما كان ذلك 

 تجمعهم صلة (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا )

 المناصرٌن لهموواحدة النهم من جماعة االخوان المسلمٌن 

محمد /  والمطالبٌن بعودة الربٌس المعزولوالموالٌن لهم 

مٌدان  ) إلى سدة الحكم وقد تجمعوا فً مكان التجمهرمرسى 
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 فً وقت واحد بهدؾ تعطٌل حركة (رابعة العدوٌة ومحٌطها 

ألسلحة حٌازتهم لالمرور ومهاجمة السكان واالعتداء علٌهم و

إرتكابهم لكافة الجرابم المنوه عنها وبؤنواعها المختلفة النارٌة 

 والتخرٌب واإلتبلؾ والقبض لقتل العمد والشروع فٌها)سلفا  

بدون وجه حق والتعذٌب وؼٌرها من الجرابم وفقا للثابت 

 وهو ما تتوافر به نٌة تدخلهم فً ارتكاب الجرابم  (باألوراق 

محل المحاكمة سواء كان ذلك باتفاق مسبق بٌنهم وبٌن من 

دبر التجمهر أو كان ذلك ولٌد اللحظة التً كشفت أن التجمهر 

لم ٌكن سلمٌاًال وأن الؽرض منه ؼٌر مشروع فؤصروا على 

البقاء لشد أزر بعضهم البعض وقد تشعبت من حولهم الجرابم 

التً تحجب عنهم حجة عدم العلم وتؽلق علٌهم باب المجادلة 

فً سلمٌة هذا التجمهر الذي حملوا فٌه العصً والشوم ظاهراًال 

وتراشقوا بالطوب والحجارة وتطاٌرت فٌه الشمارٌخ واأللعاب 

النارٌة وتناثرت فٌه أصوات إطبلق األعٌرة النارٌة، فمن آثر 

منهم البقاء عن االبتعاد رؼم وقوع هذه الجرابم بقصد تنفٌذ 

فقد صدق  (كدأب المتهمٌن)الؽرض المقصود من التجمهر 

الوارد بالمادة الثالثة من  فى التجمهر علٌهم وصؾ الشرٌك

قانون التجمهر وتحققت مسبولٌتهم الجنابٌة عن جمٌع الجرابم 

أما وعن  .التً ارتكبها المتجمهرون المعلوم منهم والمجهول
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عشر فمسبولٌتهم الجنابٌة الخامس المتهمٌن من األول وحتى 

قد تحققت بصرٌح نص المادة الرابعة من قانون التجمهر 

باعتبارهم مدبري التجمهر الذي ارتكبت فٌه الجرابم محل 

 جنابٌاًال عن كل فعل ٌرتكبه أي ٌنالمحاكمة ومن ثم فهم مسبول

شخص من هإالء األشخاص فً سبٌل الؽرض المقصود من 

 سٌما وقد ثبت التجمهر ولو لم ٌكونوا حاضرٌن فً التجمهر

. تواجدهم بالتجمهر وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

 ومن ثم مما ٌشكل مسبولٌة المتهمٌن فٌها كفاعلٌن أصلٌٌن 

 من منازعة فى هذا  الدفاع فى هذا الشؤن ثٌرهي مانفإ

عٌا فى تقدٌر أدلة والخصوص الٌعدو أن ٌكون جدال موض

وهو من اإلختصاص األصٌل لمحكمة الموضوع ومن الدعوى 

المثار من قبل الدفاع أقٌم على سند ؼٌر صحٌح ٌكون الدفع 

. من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

عدم انطباق أنه عن الدفع بحٌث ـ :الخامس والثبلثون 

ج ، /مكرر88أ، /مكرر88 ،86مواد اإلتهام أرقام 

من قانون العقوبات على الدعوى  89د ، /مكرر88

 بشؤن الجمعٌات 2002 لسنه 84وانطباق القانون رقم 

 لسنه 644والمإسسات األهلٌة لصدور القرار رقم 
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وزارة التؤمٌنات والشبون  من 19/3/2013 فى 2013

 بقٌد جماعة اإلخوان المسلمٌن باسم جمعٌة اإلجتماعٌة

بؤن الواقعة قد حدثت قبل واإلخوان المسلمٌن 

 تارٌخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر 9/4/2014

 .جماعة اإلخوان المسلمٌن اإلرهابٌة

بؤنه ال عبرة بالصفة أو االسم الذى ٌتخذه التنظٌم علٌه فمردود 

، أو  وال بالشكل أو المظهر الخارجى الذى ٌنتحله أو ٌتصؾ به

أنه اتبع اإلجراءات أو اتخذ الشكل الذى ٌستلزمه القانون، 

أو تنظٌم أو إدارة التنظٌم ٌتجلى فى األؼراض   فإنشاء أو تؤسٌس

ا كان االسم المطلق علٌه المستهدفة ًاٌل جمعٌة أو هٌبة أو ) منه أ

،  فإذا كان تكوٌن التنظٌم  (منظمة أو جماعة أو عصابة

  (كقانون الجمعٌات مثبلًال )بإنشابه أو تؤسٌسه مطابقًالا للقانون 

لكن تنظٌمه أو إدارته ٌهدؾ إلى تحقٌق أحد األؼراض 

من قانون  89أ، /مكرراًال 88، 86وادالمنصوص علٌها فى الم

، كما إذا كان الؽرض منها الدعوة إلى تعطٌل أحكام  عقوباتال

الدستور والقوانٌن ومنع مإسسات الدولة والسلطات العامة 

 وتؤلٌؾ عصابة ومهاجمة طابفة من من ممارسة أعمالها،

السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسبلح أثناء تنفٌذهم 
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 واالعتداء على الحرٌة الشخصٌة للمواطنٌن القوانٌن 

والحقوق العامة واإلضرار بالوحدة الوطنٌة والسبلم 

االجتماعى، أو كان اإلرهاب من الوسابل التى تستخدمها هذه 

الجماعة فى تنفٌذ أؼراضها، فإن ذلك ببل شك ٌعد مخالفًالا 

  .ألحكام القانون 

ٌِّن من استقراء نصوص المواد ومن المقرر قضاءا   86بؤن الب

ا ، 86،  ا 86 مكررًال من قانون العقوبات أن  (أ  ) مكررًال

المشرع أطلق وصؾ التنظٌم اإلرهابً على أي جمعٌة ، أو 

هٌبة ، أو منظمة ، أو جماعة ، أو عصابة ٌكون الؽرض منها 

الدعوة بؤٌة وسٌلة إلى تعطٌل أحكام الدستور ، أو القوانٌن ، 

أو منع إحدى مإسسات الدولة ، أو إحدى السلطات العامة من 

ممارسة أعمالها ، أو االعتداء على الحرٌة الشخصٌة للمواطن 

، أو االنضمام إلى إحداها ، مع .... ، أو ؼٌرها من الحرٌات 

علمه بؤؼراضها ، إذا كانت تستخدم اإلرهاب لتحقٌق تلك 

ا أن ااألؼراض التً تدعو  إلٌها ، وٌكون المستفاد أٌضًال

 التً  أو الجمعٌة ، أو الهٌبة ، أو المنظمة ، أو الجماعة

أقٌمت وفق أحكام القانون تظل بمنؤى عن التؤثٌم طالما تعمل 

فى إطار ما أنشبت له ، فإذا ما انحرفت عن مسارها ، ودعت 

وفق المواد السالؾ – إلى تعطٌل أحكام الدستور ، أو القوانٌن 
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وكانت تستخدم اإلرهاب فى تحقٌق أؼراضها ، صار – سردها 

ا بنصوص مواد القانون المار ذكرها من تارٌخ  مًال فعلها مإثَّ

انحرافها عن مسارها التً أنشبت من أجله ، ولٌس من تارٌخ 

صدور قرار بحظرها ، سواء كانت هذه الجماعة التً انضم 

جماعة اإلخوان اإلرهابٌة ، أم جماعة – إلٌها الطاعنون 

ا من العبث ، وهو ما – انبثقت عنها  ٌَُعدُّ ضربًال والقول بؽٌر ذلك 

ٌتنزه عنه المشرع ، وٌخرج عن مقصده ، ومن ثم ، فإن ما 

من .... ، و .... ، و .... ، و .... ، و / .... أثاره الطاعنون 

أن الواقعة ُتَعّد فعبلًال ؼٌر مإثم ؛ ألن جماعة اإلخوان المسلمٌن 

ا  لم ُتْحَظر إال من تارٌخ نشر قرار مجلس الوزراء ٌكون دفاعًال

ا ظاهر البطبلن ، مما ال تلتزم المحكمة بالرد علٌه  ًاٌل  . قانون

لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فى قضابها إلى أن 

محمد بدٌع / ٌربسها المتهم األول  التى (العصابة  )الجماعة

تستهدؾ فى حقٌقتها كمرشد عام لجماعة اإلخوان المسلمٌن 

أؼراضاًال ؼٌر مشروعة، فبل ٌفٌدها إذا كانت تلك الجماعة أو 

الجمعٌة أو أٌا كان اسمها مقٌدة طبقاًال لقانون الجمعٌات األهلٌة 

من عدمه طالما أن إدارتها تهدؾ إلى تحقٌق أى من األؼراض 

، المواد سالفة الذكر ؼٌر المشروعة المنصوص علٌها فى 

ومن ثم الٌنال من هذا النظر ما أشار الٌه الدفاع من صدور 
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وزارة  من 19/3/2013 فى 2013 لسنه 644القرار رقم 

االجتماعٌة بقٌد هذه الجماعة باسم جمعٌة والشبون التؤمٌنات 

اإلخوان المسلمٌن والمتضمن قٌد جمعٌة اإلخوان المسلمٌن 

 تحت إشراؾ اإلدارة 2002 لسنه 84طبقاًال ألحكام القانون 

أن مٌدان عمل الجمعٌة فى والمركزٌة للجمعٌات واالتحادات، 

الخدمات االجتماعٌة والصحٌة والبٌبٌة وحقوق اإلنسان 

. إلخ ........

والمحكمة تشٌر وتنوه أن قٌد تلك الجمعٌة سالفة الذكر  كانت 

محمد مرسى وسٌطرة جماعة / فى عهد الربٌس المعزول 

اإلخوان المسلمٌن على مقالٌد الحكم أنذاك وتوؼلها داخل 

مإسسات الدولة بإختبلؾ أشكالها وتنوعها للسٌطرة على 

مفاصل الدولة المصرٌة بؤكملها  ، وكانت تلك الجمعٌة هى 

الستار القانونى لهم لتنفٌذ مخططاتهم وفقا لما إنتهت إلٌه 

المحكمة بإستخبلصها حٌث أن مدخلهم للشعب المصرى من 

الناحٌة الدٌنٌة شكبل ولٌس األساس للوصول إلى الحكم و 

إرادة الشعب المصرى  إال أنهم لم ٌتمكنوا من ذلك لوعى 

الشعب المصرى وعلمهم بؽرضهم ونٌتهم البؽٌضة  فكانت 

والتى حماها الجٌش 30/6/2013ثورة الشعب علٌهم بتارٌخ  

فى  الصادر  2013 لسنه 644إذ أن ذلك القرار رقم .  
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  االجتماعٌة والشبون  التؤمٌناتزارة  من و19/3/2013

ال ٌؽٌر من طبٌعة األؼراض ؼٌر المشروعة التى سالؾ الذكر 

بالمواد  إلى تحقٌقها والمإثمة  (العصابة ) تهدؾ الجماعة

 ، سٌما وأنه قد تم من قانون العقوبات 89أ، /مكرر88، 86

حل جمعٌة اإلخوان المسلمٌن  المقٌدة باإلدارة المركزٌة 

تطبٌقا ألحكام 2013لسنة644للجمعٌات واإلتحادات تحت رقم 

بموجب القرار 2002لسنة84من القانون رقم 42المادة 

قطاع  )الوزارى الصادر من وزارة التضامن اإلجتماعى 

بتارٌخ 2013لسنة227رقم  (الشبون اإلجتماعٌة

بؤن وال ٌقدح فى ذلك فٌما أثاره الدفاع ،   9/10/2013

 تارٌخ نشر قرار مجلس 9/4/2014الواقعة قد حدثت قبل 

 ، وقد ثبت الوزراء بحظر جماعة اإلخوان المسلمٌن اإلرهابٌة

 الدعوة بؤٌة وسٌلة إلى (العصابة )للمحكمة قٌام تلك الجماعة 

تعطٌل أحكام الدستور ، أو القوانٌن ، أو منع إحدى مإسسات 

الدولة ، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو 

االعتداء على الحرٌة الشخصٌة للمواطن ، أو ؼٌرها من 

 بؤؼراضها ، مالحرٌات ، أو االنضمام إلى إحداها ، مع علمه

إذا كانت تستخدم اإلرهاب لتحقٌق تلك األؼراض التً تدعو 

ا بنصوص مواد القانون المار ذكرها  مًال إلٌها ، صار فعلها مإثَّ
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من تارٌخ انحرافها عن مسارها التً أنشبت من أجله ، ولٌس 

من تارٌخ صدور قرار بحظرها ، سواء كانت هذه الجماعة 

جماعة اإلخوان اإلرهابٌة ، أم – المتهمون التً انضم إلٌها 

ا من العبث ، – جماعة انبثقت عنها  ٌَُعدُّ ضربًال والقول بؽٌر ذلك 

وهو ما ٌتنزه عنه المشرع ، وٌخرج عن مقصده ، ومن ثم ، 

من أن الواقعة ُتَعّد فعبلًال ؼٌر الدفاع فى هذا الشؤن فإن ما أثاره 

مإثم ؛ ألن جماعة اإلخوان المسلمٌن لم ُتْحَظر إال من تارٌخ 

ومن ثم تقر المحكمة جمٌع  ،نشر قرار مجلس الوزراء 

القرارات الصادرة فى هذا الشؤن حماٌة ألمن الببلد من خطر 

ومن ثم فإن سالفة الذكر علٌها  ،  (العصابة  )تلك الجماعة 

على ؼٌر سند من الواقع ماٌنعاه الدفاع فى هذا الشؤن ٌضحى 

  .والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

ـ حٌث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان :والثبلثون السادس 

جرٌمة تؤلٌؾ عصابة وتولى زعامتها وقٌادتها للمتهمٌن 

من األول حتى الرابع عشر وبانتفاء أركان جرٌمة 

متهمٌن من الخامس عشر وحتى لاإلنضمام لعصابة ل

المنصوص علٌها واألخٌر  وفقا للثابت بؤمر اإلحالة  

. من قانون العقوبات  89    ، 86 ادتٌن بالم
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 من قانون 86فمردود علٌه بؤنه من المقرر وفقا لنص المادة 

كل القانون  اٌقصد باإلرهاب فً تطبٌق أحكام هذ "العقوبات 

من إستخدام للقوة أو العنؾ أو التهدٌد أو التروٌع، ٌلجؤ إلٌه 

الجانً تنفٌذا لمشروع إجرامً فردي أو جماعً، بهدؾ 

اإلخبلل بالنظام العام أو تعرٌض سبلمة المجتمع وأمنه للخطر ، 

إذا كان من شؤن ذلك إٌذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بٌنهم أو 

تعرٌض حٌاتهم أو حرٌاتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر 

بالبٌبة ، أو باإلتصاالت أو المواصبلت أو باألموال أو بالمبانى 

أو باألمبلك العامة أو الخاصة أو إحتبللها أو اإلستٌبلء علٌها 

أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو 

معاهد العلم ألعمالها ، أو تعطٌل تطبٌق الدستور أو القوانٌن 

.   " أواللوابح

ٌعاقب "  مكرر من قانون العقوبات على أنه 86وتنص المادة 

بالسجن كل من أنشؤ أوأسس أو نظم أوأدار على خبلؾ أحكام 

القانون جمعٌة أو هٌبة أو منظمة أوجماعة أوعصابة ، ٌكون 

الؽرض منها الدعوة بؤى وسٌلة إلى تعطٌل أحكام الدستور أو 

القوانٌن أومنع إحدى مإسسات الدولة أو أحدى السلطات 

العامة من ممارسة أعمالها ، أو اإلعتداء على الحرٌة 
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الشخصٌة للمواطن أو ؼٌرها من الحرٌات التى كفلها الدستور 

والقانون ، أو اإلضرار بالوحدة الوطنٌة أو السبلم االجتماعى ، 

وٌعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة ، أو قٌادة مافٌها 

، أو أمدها بمعونات مادٌة أومالٌة مع علمه بالؽرض الذى 

وٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس سنوات .  إلٌهاتدعو

كل من انضم إلى إحدى الجمعٌات أو الهٌبات أو المنظمات أو 

الجماعات ، أو العصابات المنصوص علٌها فى الفقرة 

أو شارك فٌها بؤٌة صورة مع علمه ، السابقة

 .  "إلخ.................بؤؼراضها

تكون " من قانون العقوبات 2 ،1/ مكررأ86كما تنص المادة 

عقوبة الجرٌمة المنصوص علٌها فى الفقرة األولً من المادة 

السابقة اإلعدام أو السجن المإبد ، إذا كان اإلرهاب من 

الوسابل التى تستخدم فى تحقٌق أو تنفٌذ األؼراض التى تدعو 

إلٌها الجمعٌة أو الهٌبة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة 

المذكورة فى هذه الفقرة ، وٌعاقب بذات العقوبة كل من أمدها 

ت أو أموال الات ، أو مهمات أو آالعبؤسلحة ، أو ذخابر أو مفرق

 إلٌه وبوسابلها فى تحقٌق أو اأو معلومات مع علمه بما تدعو

وتكون عقوبة الجرٌمة المنصوص علٌها فى الفقرة .تنفٌذ ذلك
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الثانٌة من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان اإلرهاب من 

 االوسابل التى تستخدم فى تحقٌق أو تنفٌذ األؼراض التى تدعو

إلٌها الجمعٌة أو الهٌبة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة 

المذكورة فى هذه الفقرة  أو إذا كان الجانً من أفراد القوات 

 " .المسلحة ، أو الشرطة 

ٌعاقب باإلعدام كل " من قانون العقوبات   89كما نصت المادة 

من ألؾ عصابة هاجمت طابفة من السكان أو قاومت بالسبلح 

رجال السلطة العامة فى تنفٌذ القوانٌن ، وكذلك كل من تولى 

أما من . زعامة عصابة من هذا القبٌل ، أو تولى فٌها قٌادة ما 

إنضم إلى تلك العصابة ولم ٌشترك فى تؤلٌفها ولم ٌتقلد فٌها 

 . " قٌادة ما فٌعاقب بالسجن المإبد أو المشدد

وؼٌرها من 89  ،86لما كان البٌن من استقراء نص المادتٌن 

من قانون العقوبات المواد الخاصة بالباب الثانى القسم األول 

هابً على أي جمعٌة أو رأن المشرع أطلق وصؾ التنظٌم اإل

هٌبة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدؾ إلى تعطٌل أحكام 

الدستور أو القوانٌن أو منع إحدى مإسسات الدولة أو سلطاتها 

العامة من ممارسة أعمالها أو االعتداء على الحرٌة الشخصٌة 

للمواطن أو ؼٌرها من الحرٌات والحقوق العامة التً تكفل 
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الدستور والقانون بحماٌتها أو اإلضرار بالوحدة الوطنٌة أو 

السبلم االجتماعً وذلك كله باستخدام القوة أو العنؾ أو 

  0التهدٌد

 ولما كانت العبرة فً قٌام هذه الجماعة أو تلك الهٌبة أو 

المنظمة أو العصابة وعدم مشروعٌتها ووصفها باإلرهابٌة 

لٌست بصدور تراخٌص أو تصرٌح باعتبارها كذلك ، ولكن 

العبرة فً ذلك بالؽرض الذي تهدؾ إلٌه والوسابل التً تتخذها 

 .للوصول إلى ما تتؽٌاه 

ومن المقررقضاءا أن جرٌمة تؤلٌؾ عصابة واإلنضمام إلٌها  

بتؤلؾ من قانون العقوبات تتحقق  86،89وفقا ألحكام المادتٌن 

عصابة هاجمت طابفة من السكان أو قاومت بالسبلح رجال 

السلطة العامة فى تنفٌذ القوانٌن ، وكذلك كل من تولى زعامة 

باإلنضمام . عصابة من هذا القبٌل ، أو تولى فٌها قٌادة ما 

إلٌها وٌتوافر القصد الجنابى فٌها بعلم الجانى بالؽرض الذى 

تهدؾ إلٌه وٌستخلص هذا الؽرض من مضمون أعمال اإلرهاب 

والتى تعتبر صورة للسلوك العصابة التى ترتكبها هذه 

اإلجرامى بؽض النظرعما إذا كان الجانى قد شارك فى األعمال 

اإلرهابٌة من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظٌم ٌهدؾ إلى التروٌع 
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وتعطٌل أحكام الدستور أو القوانٌن أو منع مإسسات الدولة أو 

سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو اإلعتداء على أى من 

الحرٌات العامة أو الحقوق التى تكفل الدستور أو القانون 

بحماٌتها أو اإلضرار بالوحدة الوطنٌة والسبلم اإلجتماعى مع 

 .  علمه بتلك األهداؾ

 سالفة الذكر قد تضمنت بٌن 89والمحكمة تشٌر إلى أن  المادة

طٌاتها نموذجٌن إجرامٌٌن خصصت األول لكل من ألؾ عصابة 

 .وجعلت الثانً لمن انضم لتلك العصابة 

وحٌث أن هذه المادة قد وردت فً القسم األول من الباب 

الثانً الخاص بالجناٌات والجنح المضرة بالحكومة من جهة 

الداخل وقد أتت فً خضم المواد المجابهة لئلرهاب الذي 

ٌهدؾ لئلخبلل بالنظام العام أو تعرٌض سبلمة المجتمع وآمنة 

 وكان الركن المادي الذي أشارت إلٌه الفقرة األولى ،للخطر

من هذه المادة انصب على فكرة تؤلٌؾ عصابة أي تكوٌن 

جماعة منظمة تعصبت وتآلفت واتفقت على هدؾ إجرامً 

واحد بقصد مهاجمة طابفة من السكان سواء كان ذلك بالذات 

أو الواسطة وأنه ال ٌشترط فً المهاجمة أن تكون مصحوبة 

باستخدام السبلح بل ٌمكن أن تكون كذلك ولو لم ٌكن أٌاًال من 
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أفراد هذه العصابة حامبلًال لسبلح، والمستفاد من لفظ 

أنه ٌحمل معنى التروٌع وإلقاء الرعب فً نفوس " هاجمت"

.  السكان وتعرٌض حٌاتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق األذى بهم

وقد ساوى بعض الفقهاء بٌن تعبٌرى اإلنضمام والمشاركة من 

              أن تعبٌر المشاركة ٌنصرؾ إلى الدخول فى التنظٌم

            دون أن تكون له العضوٌة فى هذا التنظٌم(العصابة )

         ، كؤن ٌحضر كل أو بعض إجتماعات التنظٌم(العصابة )

 بما ال ها  وٌشاٌع أفكاره أو أن ٌساعد فى شبون (العصابة )

ٌدخل فى نطاق جرٌمة اإلمداد بمعونات،  ودون أن ٌقصد 

 .تها المشارك اإلنضمام فى عضوي

القاعدة األصولٌة تقضى بؤن المسبولٌة عن الجرٌمة شخصٌة و

، فمن لم ٌساهم فى إرتكاب الجرٌمة بصفته فاعبلًال أو شرٌكاًال 

فٌجب أن تكون هناك عبلقة مادٌة بٌن  ٌظل بمنؤى عن عقوبتها

الجرٌمة والسلوك اإلنسانى الصادر من شخص المسبول عنها 

فبلبد أن ٌساهم الجانى بفعله الشخصى فى الجرٌمة ، وأن 

تتوافر عبلقة السببٌة بٌن فعل المساهمة والنتٌجة اإلجرامٌة 

ومٌز الشارع جرابم  التى ٌعتد بها الشارع فى التجرٌم والعقاب

 هو أن ٌستهدؾ  فٌهااإلرهاب بوجوب توافر قصد جنابى خاص



1163 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

اإلخبلل بالنظام العام أو تعرٌض  الجانى بفعله ؼاٌة معٌنة هى

سبلمة المجتمع وأمنه للخطر، فلٌس مجرد إستعمال القوة أو 

التهدٌد ٌكفى إلعتبارها جرٌمة إرهاب ، وإنما ٌجب أن ٌبتؽى 

جرم الشارع تؤسٌس أو و، الجانى بفعله إحدى هذه الؽاٌات 

اإلعتداء  ٌكون الؽرض منها (العصابة ) االنضمام لجماعة 

على الحرٌة الشخصٌة للمواطن أو ؼٌرها من الحرٌات 

أواإلضرار ، والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون

 . بالوحدة الوطنٌة أو السبلم اإلجتماعى

ومن المقررقضاءا أنه  ال ٌلزم فً الحكم أن ٌتحدث صراحة 

أركان جرٌمتى تؤلٌؾ العصابة و  وإستقبلالًال عن كل ركن من 

اإلنضمام إلٌها إتخذت من اإلرهاب وسٌلة من وسابل تحقٌق 

 من قانون 89  ، 86ادتٌن أؼراضها المنصوص علٌها بالم

  .العقوبات مادام قد أورد من الوقابع ما ٌدل علٌها 

 ى إرهابٌةـالعلم فً جرٌمة اإلنضمام إل قرر أٌضا أن ـن المـوم

الشهود ، بل  هو مسؤلة نفسٌة ال تستفاد فقط من أقوال 

لمحكمة الموضوع أن تتبٌنها من ظروؾ الدعوى وما توحً 

، وال ٌشترط أن ٌتحدث عنها الحكم صراحة  به من مبلبساتها 

بذاتها توافره ،  وعلى إستقبلل مادامت الوقابع كما أثبتها تفٌد 
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أو كما أنه من المقرر أن العبرة فً عدم مشروعٌة أي جماعة 

المشار إلٌها سلفاًال هو بالؽرض الذي تهدؾ إلٌه عصابة 

. تتخذها للوصول لمبتؽاها  والوسابل التً 

 ـ:وٌتطلب لقٌام جرٌمة اإلرهاب توافر عناصر قانونٌه 

 وٌتكون من سلوك إجرامى ونتٌجه :أولهما الركن المادى 

فضبل عن عبلقة السببٌة بٌنهما، وٌتخذ السلوك اإلجرامى فى 

جرٌمة اإلرهاب شكل العنؾ بمعناه الواسع بما ٌشٌر إلٌه من 

معانى مختلفة تتضمن إستخدام أو التهدٌد  بها على النحو الذى 

ٌحدده القانون  وٌجب أن ٌمس العنؾ النظام العام واألمن العام 

للمجتمع والمصالح والحقوق المحمٌة التى  ٌحددها القانون 

كاالحق فى الحٌاة أو السبلمة البدنٌة أو الحق فى األمن أو 

.  الحق فى الحرٌة

 جرٌمة اإلرهاب تتطلب توافر القصد :وثانٌهما الركن المعنوى

الجنابى العام بوصفها جرٌمة عمدٌة وقصدا جنابٌا خاصا ٌعبر 

عنه بالنٌة اإلرهابٌة، وٌتوافر القصد الجنابى العام بإتخاذ إرادة 

الجانى إلى السلوك اإلجرامى الذى باشره وإلى النتٌجة المترتبة 

علٌه مع علمه بها ، إما القصد الجنابى الخاص فى جرٌمة 
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اإلرهاب فهو ٌتمثل فى النٌة اإلرهابٌه، وٌؤخذ صورة اإلخبلل 

 .بالنظام العام أو تعرٌض سبلمة المجتمع وأمنه للخطر

فإذا تولى شخص ما تسٌٌر العمل فى العصابة على نحو تتحقق 

به أهدافها فتلك هى اإلدارة ، بٌنما تتحقق اإلنضمام إلٌها بسعى 

الشخص إلى العصابة وقبولها له تحقٌقا ألهدافها ، أما 

المشاركة فتنصرؾ إلى اإلسهام فى أحد أعمالها التنظٌمٌة أو 

اإلدارٌة أو التنفٌذٌة، وإذا كان الهدؾ الذى تسعى إلٌه هذه 

العصابة هى الدعوة إلى تعطٌل أحكام القانون أو منع مإسسات 

الدولة من ممارسة أعمالها أو اإلعتداء على الحرٌة الشخصٌة 

للمواطن أو الحقوق والحرٌات العامة التى كفلها الدستور 

اإلجتماعى فإن هذه  والقانون أو اإلضرار بالوحدة والسبلم

 86 تٌن مخالفة للقانون وفقا ألحكام الماد (العصابة  )الجماعة 

.  من قانون العقوبات 89،

ولما كان ما تقدم وكان الثابت باألوراق أن  العصابة بلػ 

قوامها عدة أالؾ من المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن 

محمد /توفوا من الموالٌن والمإازرٌن لنظام الربٌس المعزول 

مرسى إحتلوا منطقة رابعة العدوٌة ومحٌطها من تارٌخ 

محمد / ازرة وتؤٌٌد الربٌس المعزول إبهدؾ م21/6/2013
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مرسى فى مواجهة من كانوا ٌطالبونه بإجراء إنتخابات مبكرة 

تلك العصابة المتهمٌن من قٌادة وذلك دعما له ولنظامه وتولى 

حٌث 3/7/2013األول حتى الرابع عشر حتى كان ٌوم 

لرؼبة الشعب  (القوات المسلحة المصرٌة)إستجاب الجٌش 

البٌان الذى توافقت علٌه القوى الوطنٌة وضعت فؤصدرت 

خارطة الطرٌق والتى تضمنت تعطٌل العمل بالدستور وتعٌٌن 

ربٌس المحكمة الدستورٌة ربٌسا مإقتا للببلد فإشتاطت هذه 

العصابة ؼضبا فقام المتهمٌن من األول وحتى الرابع عشر 

بإدارة تلك األزمة المزعومة من قبلهم على خبلؾ أحكام 

بمحاولة إجهاض تلك الدعوات من ِخبلل حشد القانون وقاموا 

عناِصر التنظٌم بالقاِهرة و الُمحافظات إلحكام سٌطرتهم علً 

المٌادٌن المعلن التظاُهر بها من قَِبل ُجمهور المواطنٌن و 

و التجمُهر بها للحٌلولة دون نجاح تِلك ، القوي الُمعاِرضة 

و بالفِعل قام مكتب اإلرشاد ، الدعوات من قَِبل قُوي الُمعارضة 

 بالتنظٌم اإلخوانً آنذاك بتكلٌؾ كواِدر التنظٌم بالمكاتِب العام

ة بالتنسٌق مع بعض القُوي  ٌَّ اإلدارٌة بُمحافظات الُجمهوِر

فة األخرى الموالٌن  لقٌادات التنظٌم اإلخوانً فً  الُمَتطرِّ

 و الُمتحالفٌن معهم فً إنتخابات 2011 ٌناٌِر25أعقاب ثورة 

اب و الشورى أنذاك لحشد عناِصرهم للتجمُهر و  مجلسً الُنوَّ
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ٌَّة بدءاًال من ٌوم  التظاُهر بُمحٌط مسِجد رابعة العدِو

 و تموٌلهم و اإلنفاق علٌهم من وسابِل إعاشة 21/6/2013

 إمداد عناِصر التنظٌم اإلخوانً و الموالٌن  فضبلًال عن، و نقل 

و كذا عناِصر من أجنِحة التنظٌم الدولً اإلخوانً ، لهم بالبِبلد 

ٌَّة و الخرطوش و الذخٌرة واألسلحة  بالخاِرج باألسلحة الناِر

ٌْضاء  وؼٌرها من األدوات التى تستخدم فى اإلعتداء على الب

لتؤمٌن تجمُهِرِهم و ُمقاومة الُسلُطات فً حالة األشخاص 

ه   و 2013 ٌونٌو30بهدؾ إجهاض ثورة ، إقبالهم علً فضِّ

و إعادة الربٌس المعزول إلً ِسْدة الطرٌق إفشال خاِرطة 

و تقسٌم الشعب المصري من ِخبلل َخلق حالة ما بٌن ، الُحكم 

دٌن و رافضٌن لثورة  ٌِّ  وأن القابمٌن على 2013 ٌونٌو30ُمَإ

و تنفٌذاًال لما ، إدارة ذلك المتهمٌن من األول وحتى الرابع عشر

فاق علٌه من قَِبل الربٌس األسبق  محمد محمد مرسً / تم االتِّ

لعت كواِدر التنظٌم اإلخوانً  و قٌادات التنظٌم اإلخوانً إضطَّ

بالمكاتِب اإلدارٌة بالُمحافظات بتكلٌؾ عناِصرها وكواِدرها 

ط السابِق  وحشد ُجموع الصؾ اإلخوانً ، لتنفٌذ الُمَخطَّ

ه إلً القاِهرة و بعض الُمحافظات ، بالتنظٌم  و تكلٌفهم بالَتَوجُّ

ٌَّة و تنظٌم التظاُهرات و التجمُهرات  وقطع الُطُرق ، الربٌس

ة بالببلد  ة وإتبلؾ المرافِق العامَّ ي علً الُمنشآت ، العامَّ و التعدِّ
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ات الُمَسلَّحة و المواطنٌن  ٌَّة و ِرجال الُشرطة و القُوَّ  و ،الُشَرِط

 ٌونٌه وصدور البٌان الذي توافقت علٌه 30فً أعقاب ثورة 

ة بتارٌخ  ٌَّ  اتفق قٌادات التنظٌم 3/7/2013القوي الوطن

الدولً لئلخوان وأعضاء مكتب اإلرشاد علً إشاعة الفوضى 

بالببلد والحٌلولة دون تمكٌن النظام الحالً من تنفٌذ خارطة 

و من َثمَّ إضطلع قٌادات وكوادر وعناِصر ، بكل الُسبل الطرٌق 

التنظٌم اإلخوانً والموالٌن لهم من القوي المتطرفة األخرى 

رابعة بمٌدان بالعدٌد من االنتهاكات والجرابم التً إرُتِكَبت 

ٌَّة  حتى 21/6/2013 خبلل الفترة من  ومحٌطها العدِو

 فضبلًال عن قٌام قٌادات التنظٌم اإلخوانً  سالفى 14/8/2013

الذكر والموالٌن لهم من التٌارات اإلسبلمٌة المتشددة بإلقاء 

ٌَّة بوسابل ا عبلم وأعلً المنصة إلبعض الخطب التحرٌض

ٌَّة تضمنت الدعوة الرتكاب أعمال  المقامة بتجمهر رابعة العدِو

عنؾ بالببلد سعٌاًال إلعادة الربٌس المعزول للحكم مرة أخرى 

وقٌام عدد من قٌادات التنظٌم اإلخوانً وبعض التٌارات 

  وفقا لما إنتهت المحكم بإستخبلصها اإلسبلمٌة الموالٌة لها

بعقد عدة اجتماعات سرٌة بإحدى الؽرؾ المؽلقة الملحقة 

ٌَّة تم خبللها االتفاق على  تشكٌل لجان بمسجد رابعة الَعَدِو

أمنٌة أطلقوا علٌها مجموعات الَرْدع من بعض عناصر التنظٌم 
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 حٌث قاموا بإمدادهم باألدوات البلزمة للقٌام بعملهم اإلخوانً

– دروع حدٌدٌة – عصى – أسلحة بٌضاء – أسلحة نارٌة " 

باإلضافة للتموٌل المالً لهم " صواعق كهربابٌة – خوذ 

وتكلٌفهم بتوسٌع دابرة االشتباه فً أوساط المترددٌن على 

مقر التجمهر لضبط العناصر التً ٌشتبه فً عدم والبها 

د مرسً تحت دعوة خشٌتهم من / للربٌس المعزول  ُمَحمَّ

انضمام عناصر ؼٌر مرؼوب فٌها أو أفراد تابعٌن للجٌش أو 

الشرطة أو وسابل اإلعبلم المناهضة للتوجهات اإلخوانٌة 

واحتجازهم بؤماكن تم تخصٌصها الستجواب هإالء العناصر 

وممارسة التعذٌب البدنً علٌهم وتم تحدٌد بعض القٌادات 

د بدٌع عبد المجٌد  وهم  المشاركة فً تلك االجتماعات  ُمَحمَّ

د حسن إبراهٌم العرٌان ، سامً  صفوت ،  عصام الدٌن ُمَحمَّ

، عبد الرحمن عبد الحمٌد أحمد البر ، حمودة حجازي رمضان 

د ماضً  أسامة ٌاسٌن عبد الوهاب ، عاصم عبد الماجد ُمَحمَّ

د  د إبراهٌم البلتاجً وتم تكوٌن مجموعات ، ُمَحمَّ د ُمَحمَّ ُمَحمَّ

د عبد  الردع الذٌن تم تكلٌفهم بتلك المهام وهم كل من  ُمَحمَّ

مصطفى عبد الحً حسٌن الفرماوي ، الحً حسٌن الفرماوي 

د ،  د ، هٌثم سٌد العربً محمود ، أحمد فاروق كامل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

د عطٌة ، محمود علً زناتً  ، عبد العظٌم إبراهٌم ُمَحمَّ
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د  د رشوان ُمَحمَّ وأسفرت عن ممارسات – إسماعٌل ُمَحمَّ

مجموعات الردع السابق اإلشارة إلٌها حدوث حاالت وفاة 

لبعض المحتجزٌن باإلضافة إلى العدٌد من اإلصابات عبارة 

وؼٌرها " قطع لؤلصابع – كدمات – جروح – كسور " عن 

وأضاؾ بؤن أفراد مجموعة الردع تم ، من أثار التعذٌب 

د محمود علً زناتً / ضبطهم حٌث أن المتهمان  عبد ، ُمَحمَّ

د عطٌة تم ضبطهم بتارٌخ   25/7/2014العظٌم إبراهٌم ُمَحمَّ

 جنح مصر الجدٌدة 2013 لسنة 9585على ذمة القضٌة رقم 

د عبد الحً حسٌن الفرماوي / وباقً المتهمٌن كبل من  ، ُمَحمَّ

د ، مصطفى عبد الحً حسٌن الفرماوي  أحمد فاروق كامل ُمَحمَّ

هٌثم سٌد العربً محمود تم ضبطهم على ذمة القضٌة رقم ، 

 جنح القاهرة الجدٌدة أول بتارٌخ 2013 لسنة 3632

وقد أسفر عن ُممارسة مجموعات الردع  ، 15/7/2013

سالِفة الِذكر عن ُحدوث حاالت وفاة لبعض الُمحتجزٌن 

ُجروح ، ُكسور )باإلضافة إلى العدٌد من اإلصابات ِعبارة عن 

رها من آثار التعذٌب  (قطع لؤلصابِع ، كدمات ،  ٌْ و من ، و ؼ

ي على ضابِط الُشرطة  كرٌم / بٌن تِلك الحاالت واقِعة التعدِّ

عماد عبد الحلٌم و إحتِجازه بؤحد الِخٌام بمقر التجمهر و 

ي علٌه بالضرب و إحداث إصابته  ٌَّة رقم – التعدِّ محل القض
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 ُجَنح مدٌنة نصر الُمرفقة باألوراق 2013 لسنة 31016

عمرو نجدي كاِمل / و كذا واقِعة وفاة المرحوم ، – لئلرتباط 

ٌَّة رقم – علً   إداري مدٌنة 2013 لسنة 15120محل القض

و كذا واقِعة وفاة ، – نصر الُمرفقة باألوراق لئلرتباط 

ٌَّة رقم – فرٌد شوقً فَُإاد محمد / المرحوم  محل القض

 إداري مدٌنة نصر الُمرفقة باألوراق 2013 لسنة 14395

ي على المجنً علٌه ، – لئلرتباط  مستور / و كذا واقِعة التعدِّ

ٌَّة رقم – محمد السٌِد على و إحداث إصابته  محل القض

 ُجَنح مدٌنة نصر الُمرفقة باألوراق 2013 لسنة 31166

ي على المجنً علٌه ، – لئلرتباط  محمد / و كذا واقِعة التعدِّ

وأن واقِعة وفاة ، – فتحً مقبول أحمد و إحداث إصابته  

أحمد حسن قمر الدولة علً زلٌخة و إصابة / المرحوم 

ه ُكلًال / المجنً علٌه  أحمد فتُّوح أحمد مرزوق أنَّه و حال َتَوجُّ

ٌَّة لئلعتِصام به ُمقابِل حصولهما  منهما لمٌدان رابعة العدِو

ٌَّة قام عدد من عناِصر التؤمٌن  على مبلػ مالً و وجبات ِؼذابِ

و مجموعات الردع سالِفً الِذكر باإلشتباه فً أمرهما و 

دان  ٌْ ي ، إحتِجاِزهما بؤحد أماِكن اإلحتِجاز داِخل الم و التعدِّ

هما بالضرب  ٌْ ل و إصابة ، عل األمر الذي نجم عنه وفاة األوَّ

ن  ٌْ ن والساق ٌْ ُثمَّ قاموا بتركهما بِجوار ، الثانً بُكسور بالِذراع
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ات الُمَسلَّحة  وُبناءًال ، سور مبنى التنظٌم و اإلدارة التابِع للقُوَّ

ِذكر لعلى ببلؼات المواِطنٌن بوجود المجنً علٌهما سالِفً ا

ارة إسعاؾ ، بالمكان السالؾ ِذكره  ٌَّ هما س ٌْ و التً ، إنتقلت إل

 ً و فً أعقاب تصاعد ، نقلتهما إلى ُمستشفى التؤمٌن الِصحِّ

أعمال العنؾ وجرابم عناصر التنظٌم اإلخوانً اإلرهابً 

وقٌامهم بإتبلؾ الممتلكات العامة والخاصة وتعطٌل 

المواصبلت العامة وارتكاب جرابم قتل عمد وحرٌق عمد 

واختطاؾ بعض األشخاص واحتجازهم بدون وجه حق 

فقد اضطلعت الدولة ، وتعذٌبهم بدنٌاًال على النحوآنِؾ البٌان 

باتخاذ اإلجراءات القانونٌة واألمنٌة لضبط تلك الجرابم 

ه   بدأ تنفٌذ خطة 14/8/2014صباح ٌوم فى ومرتكبٌها وأنَّ

ٌَّة بمشاركة  ٌَّة من جانب وزارة الداخل إنهاء تجمهر رابعة العدِو

ٌَّة أمن القاهرة ومصلحة األمن  ات األمن المركزي مع مدٌر قُوَّ

النابب العام / العام وذلك على ضوء الثابت بقرار المستشار

 وذلك 31/7/2013السابق  الصادر فى هذا الشؤن بتارٌخ 

ٌَّة  ٌَّة لمٌدان رابعة العدِو ٌَّة مإد بتؤمٌن ثبلثة محاور ربٌس

محور شارع الطٌران ، محور شارع ٌوسؾ عباس ، محور )

     وترك المحور الرابع (شارع أنور المفتً وشارع سٌباوٌه

للخروج األمن باعتباره أوسع طرٌق  (  طرٌق النصر )
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للخروج ٌإدي إلً سرعة وسهولة انصراؾ المتجمهرٌن مع 

ٌَّة لخروجهم عدا  تؤمٌنه باإلضافة إلً ترك جمٌع الطرق الفرع

ات ومحاصرة مكان  المطلوب ضبطهم حٌث بدأ تحرك القُوَّ

التجمهر وانصراؾ المواطنٌن دون التعرض لهم إال أن القوات 

ٌَّة واإلنذار بقٌام  بالتندٌد المتجمهرٌن فوجبت عقب التوع

ة  ٌَّ والهتاؾ بعدم فض التجمهر وبادروا بإطبلق األعٌرة النار

ٌَّة  ٌَّة والمحاور الربٌس بكثافة من محٌط مسجد رابعة العدِو

ات الشرطة خاصة من اعلً مبذنة  ة للتجمهر تجاه قُوَّ ٌَّ المإد

ٌَّة وأعلً العقارٌن الكابنان بشارع أنور المفتً  رابعة العدِو

خلؾ طٌبة مول والعقار المواجه له مما أدي إلً مقتل المبلزم 

بإطبلق المتجمهرٌن محمد محمد جوده عثمان كما قام / أول 

ٌَّة بكثافة من اعلً العقار الكابن بتقاطع شارع  األعٌرة النار

سٌبوٌه مع شارع الطٌران ومن داخل التجمهر حٌث اضطرت 

ات للتعامل مع تلك  ات إلً توجٌه مجموعات من القُوَّ القُوَّ

ة  ٌَّ العناِصر األمر الذي دفع المتجمهرٌن مطلقً األعٌرة النار

ٌَّة األمر الذي أدي  إلطبلق النٌران بكثافة اكبر وبطرٌقة عشواب

ات الشرطة  إلً سقوط العدٌد من القتلى والمصابٌن من قُوَّ

المتجمهرٌن وتم ضبط بعض المتهمٌن  التً شاركت فً من و

ٌَّة وقنابل المولوتوؾ  ارتكاب جرابم إطبلق األعٌرة النار
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ومقاومة السلطات والقتل والشروع فً القتل والتعدي علً 

رجال الشرطة والمواطنٌن وإحراق وإتبلؾ الممتلكات العامة 

والخاصة وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها فتحٌل إلٌه 

دون أن تسترسل المحكمة فى سرد األحداث مرة المحكمة  

 . منعا للتكرار 

وحٌث أن المتهمٌن من األول وحتى الرابع عشر استؽلوا 

تجمعهم باعتصام رابعة واجتماعاتهم الدابمة فؤلفوا فٌما بٌنهما 

عصابة بؽرض مهاجمة طابفة من السكان بمٌدان  رابعة 

العدوٌة ومحٌطها  وذلك من خبلل المتهمٌن من الخامس عشر 

وحتى األخٌر  الذٌن انضموا إلى هذه العصابة وقبلوا بؤهدافها 

وأؼراضها بل وقاموا بتنفٌذها على أرض الواقع بالفعل، حٌث 

قاموا بإرهاب سكان هذه المنطقة وبثوا فً نفوسهم الرعب 

المبٌنة أسمابهم كما قتلوا وشرعوا فً قتل المجنى علٌهم 

وأتلفوا الممتلكات العامة والخاصة  وكان ذلك عمداًال بالتحقٌقات 

كما قاوموا بالسبلح رجال السلطة . مع علمهم بالؽرض منه

العامة فً تنفٌذ القوانٌن حٌث كانوا ٌحملون األسلحة النارٌة 

 وؼٌرها من األدوات التى تستعمل فى اإلعتداء على المتنوعة

 وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها األمر األشخاص 

األمر الذى أدى إلى إشاعة الذي تتحقق به أركان هذه الجرٌمة 
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رابعة  ) الفوضى وتعطٌل العمل بالقانون فى تلك المنطقة

وترتب على ذلك اإلضرار بالسبلم اإلجتماعى وقد  (العدوٌة

تولى إدارة هذه العصابة المتهمٌن من األول وحتى الرابع 

عشر وروجوا بالقول ألؼراض تلك العصابة فى القضاء على 

محمد مرسى إلى سدة / ثورة الشعب وإعادة الربٌس المعزول 

الحكم من خبلل الخطب الحماسٌة التى تحمل معنى الحشد 

والصمود وتحض على اإلستمرارفى اإلعتصام لحٌن تنفٌذ 

الهدؾ منه والتى جهروا بها علنا فى محٌط رابعة العدوٌة 

عبر منصتها عبر أجهزة صوتٌة تم بثها إلى القنوات الفضابٌة 

المختلفة وقد إنضم إلى هذه العصابة باقى المتهمٌن وأخرٌن 

       مجهولٌن وأخرٌن توفوا وعلمهم بالؽرض من التجمهر 

وهو إعادة الربٌس المعزول إلى سدة الحكم  (اإلعتصام  )

والقضاء على الثورة الشعبٌة األمر الذى تستخلص معه 

المحكمة أن المتهمٌن من األول وحتى الرابع عشر كانوا 

ٌتولون إدارة العصابة بٌنما إنضم إلٌهم باقى المتهمٌن بما 

فٌهم المجهولٌن والمتوفٌٌن وكانوا ٌعلمون بؤؼراض العصابة 

 علمهم عوفقا لما إستخلصته المحكمة من كافة أدلة الدعوى م

/ من أن الؽرض من اإلعتصام هو إعادة الربٌس المعزول 
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محمد مرسى إلى سدة الحكم ومن ثم توافرت فى حقهم أركان 

. الجرٌمة المنسوبة لكل متهم 

وكان من المقرر قضاءا  أن اإلثبات الجنابى ٌخضع لمبدأ اإلثبات الحر 

وهو ما ٌعنى اإلعتراؾ للقاضى الجنابى بحرٌة كاملة فى تكوٌن 

عقٌدته عن الدعوى وفقاًال لما ٌملٌه علٌه إقتناعه الشخصى محموالًال 

على األدلة التى إطمؤن إلٌها وجدانه وإستراح لها ضمٌره إثباتاًال 

ونفٌاًال، ومن حق محكمة الموضوع أن تؤخذ بتعرؾ الشهود على 

المتهم ما دامت قد اطمؤنت إلٌه، إذ العبرة هى باطمبنان المحكمة إلى 

صدق الشهود أنفسهم، كما أن من حق محكمة الموضوع أن 

تستخلص الصورة الصحٌحة للواقعة من أقوال الشهود وسابر 

العناصر المطروحة على بساط البحث حسبما ٌإدى إلٌه اقتناعها وأن 

تطرح ما ٌخالفها من صور أخرى مادام استخبلصها سابؽاًال مستنداًال 

 .إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الصحٌح فى األوراق

وكان الثابت من مجموع ما أورده الحكم كافٌاًال فً بٌان ولما كان ذلك 

إستخلصتها المحكمة من  أركان تلك الجرابم سالفة الذكر وحسبما 

أقوال شهود اإلثبات وإقرارات المتهمٌن وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة 

 العامة  وما ثبت بتقارٌر قسم األدلة الجنابٌة وتحرٌات األمن الوطنى

 وكذا كافة األدلة األخرى التى وردت وتحرٌات البحث الجنابى 

أن األفعال والسلوك من  والتً تطمبن إلٌهم المحكمة بالتحقٌقات ،
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اإلخبلل بالنظام العام أو "ٌستهدؾ بفعلهم ؼاٌة معٌنة هىاإلجرامى  

 و لها مؤخذها الصحٌح من "تعرٌض سبلمة المجتمع وأمنه للخطر

األوراق مما ال تناقض فٌه فإن نعً الدفاع فً هذا الخصوص ال ٌعدو 

 ةان ٌكون جدال موضوعٌا فً تقدٌر الدلٌل وهو ما تستقل به المحكم

ومن ثم تحقق النموذج القانونى للجرٌمة و ال ٌجوز مجادلتها فٌه ، 

ومن ثم ٌكون الدفع قد اإلرهابٌة وٌكون الدفع عار من سنده القانونً 

أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة 

 . برفضه 

 حٌث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان :والثبلثون السابع 

والعنؾ المإثمة و التروٌع إستعراض القوة جرٌمة 

من قانون  (أ) مكرر 375 مكرر، 375بالمادتٌن 

   العقوبات

 مكرراًال من قانون 375فمردود علٌه بؤنه لما كانت المادة 

مع عدم اإلخبلل بؤٌة عقوبة أشد   "العقوبات تنص على أنه 

وارده فى نص آخر، ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل 

من قام بنفسه أو بواسطة الؽٌر باستعراض القوة أو التلوٌح 

بالعنؾ أو التهدٌد بؤٌهما أو استخدامه ضد المجنى علٌه أو مع 

زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد تروٌعه أو 
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التخوٌؾ بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو اإلضرار 

بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التؤثٌر 

فى إرادته لفرض السطوة علٌه أو إرؼامه على القٌام بعمل أو 

حمله على االمتناع عنه أو لتعطٌل تنفٌذ القوانٌن أو 

التشرٌعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفٌذ األحكام، أو 

األوامر أو اإلجراءات القضابٌة واجبة التنفٌذ أو تكدٌر األمن 

أو السكٌنه العامة، متى كان من شؤن ذلك الفعل أو التهدٌد 

إلقاء الرعب فى نفس المجنى علٌه أو تكدٌر أمنه أو سكٌنته 

أو طمؤنٌنته أو تعرٌض حٌاته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء 

من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحرٌته الشخصٌة أو 

 .شرفه أو اعتباره 

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتٌن وال تجاوز خمس 

سنوات إذا وقع الفعل من شخصٌن فؤكثر، وباصطحاب حٌوان 

ٌثٌر الذعر، أو بحمل أٌة أسلحة أو عصى أو آالت أو أدوات أو 

مواد حارقة أو كاوٌة أو ؼازٌة أو مخدرات أو منومة أو أٌة 

مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم 

ٌبلػ ثمانى عشرة سنه مٌبلدٌة كاملة، وٌقضى فى جمٌع 

األحوال بوضع المحكوم علٌه تحت مراقبة الشرطة مدة 

 .   " مساوٌة لمدة العقوبة الحكوم بها 



1179 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ومن المقرر فقها أن البلطجة جرٌمة عمدٌة ال بد أن تتوافر بها 

الركن المادي بؤي مظاهره و هً التلوٌح بالقوه أو إستعراضها 

للعنؾ و التهدٌد و ٌكون أثر ذلك هو تروٌع المجنً علٌه أو 

تخوٌفه أو إٌذابه و ذلك كله لتحقٌق نتٌجة معٌنة هً إرؼامه 

علً القٌام بعمل أو حمله علً اإلمتناع عن عمل و أن القصد 

الجنابً هو إتجاه إرادة المتهم إلً إلقاء الرعب فً نفس 

المجنً علٌه أو تكدٌر أمنه و سكٌنته أو طمؤنته أو الحاق 

و االضرر بمصالحه أو المساس بحرٌته الشخصٌه أو شرفه 

  .                                    إعتباره أوسبلمة إرداته

 من جرابم الحدث النفسى، وركنها المادى سلوك وهذه الجرٌمة

ذو مضمون نفسى ٌكون من شؤنه إلقاء الرعب فى نفس 

المجنى علٌه أو تكدٌر أمنه أو سكٌنته أو طمؤنٌنته أو تعرٌض 

حٌاته أو سبلمته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته 

أو مصالحه أو المساس بحرٌته الشخصٌة أو شرفه أو اعتباره 

أو بسبلمة إرادته، وهى جرٌمة تتوافر حتى ولو كان المجنى 

علٌه أقوى من أن ٌرتعب، حتى لو كان السلوك المادى لم ٌتعد 

مجرد اإلفصاح عن التروٌع أو التخوٌؾ، ولو لم ٌكن متبوعاًال 

بتحقٌق أى ضرر أو تشكٌل أى خطر، وٌستوى أن ٌقوم به 
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وٌتخذ الركن المادى  .  الفاعل أو ٌعهد إلى ؼٌره بؤن ٌقوم به

 ـ:صورة أو أكثر من الصور اآلتٌة  لهذه الجرٌمة

استعراض القوة أمام شخص أو التلوٌح له بالعنؾ، دون - 1

. استخدام القوة أو العنؾ معه فعبلًال 

مع التهدٌد باستخدام القوة أو العنؾ مع الشخص أو - 2

ال ٌقترن وهذا التهدٌد . زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه

  .به أى استخدام فعلى للقوة أو العنؾ

التهدٌد باالفتراء على الشخص أو على أى من زوجه أو - 3

أصوله أو فروعه أو بالتعرض لحرمة حٌاته أو حٌاة أى منهم 

.  الخاصة 

 إذا استهدفت إرادة الجانى، فضبلًال عن وٌقوم الركن المعنوى

انصرافها إلى فعل االستعراض أو التهدٌد، أو تروٌع المجنى 

  ـ:علٌه أو تخوٌفه بؤحد األمور اآلتٌة

إلحاق األذى بالمجنى علٌه بدنٌاًال أو معنوٌاًال أو هتك عرضه - 1

. أو سلب ماله أو تحصٌل منفعة منه كإتاوة مفروضة علٌه 

التؤثٌر فى إرادته لفرض السطوة علٌه، أو إلرؼامه على  - 2

القٌام بعمل ال ٌلزمه به القانون، أو لحمله على االمتناع عن 

عمل مشروع، أو لتعطٌل تنفٌذ القوانٌن أو اللوابح، أو 
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لمقاومة تنفٌذ األحكام أو األوامر أو اإلجراءات القضابٌة أو 

 .القانونٌة واجبة التنفٌذ

 واألصل أن العقاب على جنحة البلطجة هو الحبس مدة ال تقل

: عن سنة، ؼٌر أن هناك ظروفاًال ٌشدد كل منها العقوبة وهى 

. وقوع الفعل أو التهدٌد من شخصٌن فؤكثر : أوالًال 

. اصطحاب حٌوان ٌثٌر الذعر : ثانٌاًال 

حمل سبلح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو : ثالثاًال 

ؼازٌة أو مخدرة أو أداة كهربابٌة أو مادة حارقة أو كاوٌة أو

  .منومة أو أٌة مادة أخرى ضارة

فإذا اقترن سلوك الفاعل بظرؾ من تلك الظروؾ استحق مدة 

وتصبح عقوبة الحبس مدة ال تقل عن .  ال تقل عن سنتٌن

سنتٌن وال تجاوز خمس سنٌن فى واحدة من الحالتٌن 

  ـ:اآلتٌتٌن

. أن ٌقع الفعل أو التهدٌد على أنثى - 1

أن ٌقع الفعل على من لم ٌبلػ ثمانى عشرة سنة مٌبلدٌة - 2

. كاملة 

 أن لمحكمة الموضوع أن  قضاءا وفقها وحٌث أنه من المقرر

تركن فى سبٌل تكوٌن عقٌدتهاعن الصورة الحقٌقٌة لواقعة 

الدعوى وترتٌب ما ٌتصل بها من حقابق قانونٌة إلى ما 
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تستخلصه من مجموع األدلة والعناصر المطروحة علٌها دون 

أن تتقٌد فى هذا التصوٌر بدلٌل بعٌنه أو أقوال شهود بذواتهم 

أو باألدلة المباشرة، إذ الٌشترط أن تكون األدلة التى اعتمد 

علٌها الحكم بحٌث ٌنبا كل دلٌل منها وٌقطع فى كل جزبٌة من 

جزبٌات الدعوى ألن األدلة فى المواد الجنابٌة متساندة ٌكمل 

بعضها بعضاًال ومنها مجتمعة تتكون عقٌدة القاضً، فبل ٌنظر 

إلى دلٌل بعٌنه لمناقشته على حده دون باقى األدلة بل ٌكفى أن 

تكون األدلة فى مجموعها مإدٌة إلى ما قصده الحكم منها 

ى ما انتهى لا إهومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمبنان

                                     إلٌه  

لما كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن المتهمٌن قارفوا 

جرٌمة التجمهر واحتشدوا فى أعداد قوامها عدة آالؾ 

األسلحة النارٌة مختلفة األنواع واألسلحة  متجمهر محرزٌن

البٌضاء واآلالت واألدوات التى تستعمل فى االعتداء على 

، بؽرض منع وتعطٌل تنفٌذ القوانٌن  وؼٌرها األشخاص

واللوابح والتؤثٌر على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال 

القوة والتهدٌد باستعمالها ، وقاموا باستعراض قوتهم وعددهم 

وعدتهم ولوحوا بالعنؾ أمام المواطنٌن بقصد تروٌعهم بإلحاق 

األذى المادى والمعنوى بهم لفرض السطوة علٌهم، وهم 
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ٌحملون أسلحة نارٌة وآالت حادة وعصى واستخدموها ضد 

المجنى علٌهم وأعدوا عدتهم لتحقٌق ؼرضهم فى نشر 

الفوضى واالنتقام من جهاز الشرطة وبث الرعب فى نفوس 

 للتؤثٌر على األمن والنظام العام  العام قيالمتواجدٌن بالطر

 فضبلًال عن انصرافها إلى فعل ،والتعدى على المواطنٌن

االستعراض أو التهدٌد، تروٌع المجنى علٌهم وتخوٌفهم 

بإلحاق األذى بهم بدنٌاًال ومعنوٌاًال والتؤثٌر فى إراداتهم لفرض 

السطوة علٌهم، وكان من شؤن ذلك إلقاء الرعب فى نفوس 

المواطنٌن وتكدٌر أمنهم وسكٌنتهم وطمؤنٌنتهم وتعرٌض 

  0حٌاتهم وسبلمتهم للخطر

إطمؤنت إلى كافة أدلة الدعوى المختلفة والمحكمة بعد أن 

 على ثبوت ستدلمما ياشتراك المتهمٌن فى التجمهر ب

 وتستخلص منهماستعراض المتهمٌن للقوة فى حق كل منهم 

قٌام جرٌمة استعراض القوة والتلوٌح بالعنؾ واستخدامه ضد 

المواطنٌن بقصد تروٌعهم وإلحاق األذى المادى والمعنوى بهم 

 حال حمل بعضهم واإلضرار بالممتلكات لفرض السطوة علٌهم

أسلحة نارٌة وبٌضاء وأدوات اعتدوا بها على المجنً علٌهم 

مما ترتب علٌه تكدٌر أمنهم وسكٌنتهم وطمؤنٌنتهم وتعرٌض 
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حٌاتهم وسبلمتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم على نحو 

 .ما تقدم 

ٌضاعؾ كل من " على أن  (أ) مكرراًال 375وقد نصت المادة 

الحدٌن األدنى واألقصى للعقوبة المقررة ألٌة جنحة أخرى تقع 

بناءًال على ارتكاب الجرٌمة المنصوص علٌها فى المادة 

السابقة، وٌرفع الحد األقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد 

. إلى عشرٌن سنة ألٌة جناٌة أخرى تقع بناءًال على ارتكابها 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناٌة 

الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضٌة إلى موت 

من قانون العقوبات بناءًال  (236)المنصوص علٌها فى المادة

فإذا . على ارتكاب الجرٌمة المنصوص علٌها فى المادة السابقة

كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المإبد 

وتكون العقوبة اإلعدام إذا تقدمت الجرٌمة . أو المشدد 

 مكرراًال أو اقترنت أو ارتبطت 375المنصوص علٌها فى المادة 

علٌها فى الفقرة األولى بها أو تلتها جناٌة القتل العمد المنصوص 

 وٌقضى فى جمٌع األحوال .من قانون العقوبات (234)من المادة 

بوضع المحكوم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة تحت مراقبة 

الشرطة مدة مساوٌة لمدة العقوبة المحكوم بها علٌه بحٌث ال 

. " تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنٌن
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أنه إذا حدث بعد ارتكاب جنحة التروٌع أو التخوٌؾ  ومفاد ذلك

جنحة ضوعؾ كل من الحدٌن األدنى واألقصى لعقوبة هذه 

وإذا حدث بعد ارتكاب تلك الجنحة أن وقعت جناٌة . الجنحة

ُرفع الحد األقصى لعقوبتى السجن أو السجن المشدد إلى 

. عشرٌن سنة 

وإذا ارتكبت بعد جنحة البلطجة جناٌة جرح أو ضرب أو 

 ( عقوبات236المادة )إعطاء مواد ضارة أفضى إلى الموت 

ُعوقب علٌها بالسجن المإبد أو المشدد، وإذا تقدمت جرٌمة 

 البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناٌة القتل العمد 

بٌد أنه ٌتعٌن أن . كانت العقوبة اإلعدام ( عقوبات234مادة  )

تكون الجرٌمة المادٌة التى ٌشدد العقاب علٌها على الوجه 

المتقدم أن تكون قد ارتكبت بناءًال على جرٌمة البلطجة وأن 

وٌقضى فى جمٌع األحوال .تكون بٌن الجرٌمتٌن صلة السببٌة 

فضبلًال عن عقوبة الجرٌمة المادٌة الراجعة إلى جنحة البلطجة، 

مدة وضع المحكوم علٌه فى تلك الجرٌمة تحت مراقبة الشرطة 

ال تقل عن مساوٌة لمدة العقوبة المحكوم بها علٌه بحٌث 

                                 .سنة وال تجاوز خمس سنٌن 

ولما كان ذلك وكان الثابت من األوراق أنه قد وقعت الجرابم  

تنفٌذاًال للؽرض المقصود من التجمهر،  فً ذات الزمان 
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 واقترنت جرٌمة  واستقلت كل منها عن األخرى،والمكان

فى ذات - السالؾ إٌرادها - استعراض القوة والتلوٌح بالعنؾ 

فرٌد شوقى فإاد مع / المجنى علٌه الزمان والمكان جناٌة قتل 

واقترنت بها جناٌات قتل عمد وشروع سبق اإلصرار والترصد 

عرٌض سبلمة وسابل النقل العام البرٌة للخطر فى قتل، وت

ل سٌرها، واإلتبلؾ العمدى لؤلموال، وحٌازة وإحراز وتعطً

األسلحة النارٌة التى ال ٌجوز الترخٌص بحٌازتها أو إحرازها، 

ؼٌر المششخنة، وحٌازة المششخنة ووحٌازة وإحراز األسلحة 

وإحراز األسلحة البٌضاء واآلالت بؽٌر ترخٌص ودون مسوغ 

من ضرورة مهنٌة أو حرفٌة، وقد وقعت جمٌع تلك الجرابم 

من المشاركٌن فى التجمهر وتنفٌذاًال للؽرض منه مع علمهم 

بهذا الؽرض، ووقعت نتٌجة نشاط إجرامى من طبٌعة واحدة 

ولم تكن جرابم  حال التجمهر وأدى إلٌها السٌر العادى لؤلمور،

المتجمهرٌن لحسابه، وكانت نٌة االعتداء قد  أحد استقل بها

  0وظلت تصاحبهم حتى نفذوا ؼرضهم المذكور جمعتهم

ولما كان ذلك و كان الثابت من األوراق و التحقٌقات و أقوال 

شهود اإلثبات وباقى أدلة الدعوى األخرى  و التً إطمؤنت 

 من الخامس عشر وحتى األخٌر  إلٌهم المحكمة أن المتهمٌن

قاموا بناءا على تكلٌفات وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا ، 
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 المتهمٌن من األول (العصابة )قٌادة جماعة اإلخوان المسلمٌن

وحتى الرابع عشر  لهم والتى تجد صداها فى أنفسهم من بعد 

أن تجرعوا مرارة الهزٌمة على أثر ثورة الثبلثٌن من ٌونٌو 

 التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم وطوت بساط 2013لسنة 

، فٌاوٌل من قام بها أو ناصرعلٌها  عنهم العزه والسٌادة

 حكم الببلد وإستبدلها بحزن وشقاء بهموإختطؾ فرحة إعتبل

 ، وإزاء هذا اإلستعراض للقوة  الحسرة والببلءهم إلىتوأعاد

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن )من قبل المتجمهرٌن 

 والموالٌن والمناصرٌن من جماعة اإلخوان المسلمٌن (توفوا  

 وفقا لما إستخلصته المحكمة من األوراق  دون أن لهم 

. تسترسل المحكمة فً سرد األحداث مرة أخرى منعا للتكرار 

ن وأخرٌن مجهولٌن يولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم

وأخرٌن توفوا إنما كان قصدهم من ذلك إرتكاب جرٌمة ومنع 

ومن ثم توافرت أركان جرٌمة البلطجة تنفٌذ القوانٌن واللوابح  

وذلك بتوافر الركن المادى المتمثل فى السلوك اإلجرامى الذى 

والقصد الجنابى المتمثل فى نٌة  أتاه المتهمٌن سالفى الذكر 

تروٌع المجنى علٌهم وتخوٌفهم والتؤثٌر على إرادتهم طبقا 

 ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن للثابت بالتحقٌقات ومن ثم فإن
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 وتقضى المحكمة على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون 

                        .برفضه

حٌث أنه عن الدفع بإنتفاءأركان : الثامن والثبلثون 

 من مكررأ137جرٌمة إستعمال القوة المإثمة بالمادة 

                                         .انون العقوباتق

 من مكررأ137فمردود علٌه بؤنه من المقرر بنص المادة 

ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس سنٌن  "قانون العقوبات 

كل من استعمل القوة أو العنؾ أو التهدٌد مع موظؾ عام أو 

شخص مكلؾ بخدمة عامة لٌحمله بؽٌر حق على أداء عمل من 

أعمال وظٌفته أو على االمتناع عنه ولم ٌبلػ بذلك مقصده ، 

فإذا بلػ الجانً مقصده تكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على 

وتكون العقوبة السجن فى الحالتٌن إذا كان . "عشر سنٌن

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر . الجانى ٌحمل سبلحا 

سنٌنٌن إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح أو نشؤ عنه عاهة 

وتكون العقوبة السجن المشددإذا أفضى الضرب أو . مستدٌمة 

          .الجرح المشار إلٌه فى الفقرة السابقة إلى الموت 

ومن المقررلقٌام جرٌمة إستعمال القوة المإثمة 

 ٌن فى حق المتهممن قانون العقوبات مكررأ137بالمادة
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 الحصول من مباإلضافه الى توافر نٌه خاصه تتمثل فى إنتوابه

 على نتٌجة معٌنه هى ان ٌإدى هالموظؾ العام المعتدى علً

.                                                                                 عمبل الٌحل له أن ٌإدٌه أو ٌمتنع عن أداء عمل مكلؾ بؤدابه

ولما كان ذلك وكان الثابت باألوراق ومن ظروؾ الدعوى 

وأخرٌن توفوا  وأخرٌن مجهولٌن ٌنأن  نٌة المتهم ومبلبساتها

 الضبط المما وقع منهم من أفعال مادٌه وهى التعدى على رج

بالقوه والتهدٌد والضرب حال قٌامهم بؤداء عملهم قد إنصرؾ 

الى منعهم من ضبطهم وكان الثابت من األوراق والتحقٌقات 

اإلثبات والتى إطمؤنت إلٌهم المحكمه من أنه  وأقوال شهود

 ٌن المتهممقاومهإلنهاء التجمهر الشرطة قوات وحال تدخل 

 بإستعمال القوة بان قاموا وأخرٌن توفوا وأخرٌن مجهولٌن 

 وما إنتهت إلٌه باإلعتداء علٌهم وفقا للثابت بالتحقٌقات

المحكمة بإستخبلصها دون أن تسترسل فى سرد األحداث مرة 

 ومن ثم توافرت فى حقهم أركان تلك أخرى منعا للتكرار

 عن أداء (قوات الشرطة  )    الجرٌمة و ذلك بقصد منعهم

عمل  من أعمال وظٌفتهم وهو حفظ األمن وضبطهم وضبط 

الخارجٌن عن القانون ومن ثم ٌكون الدفع على ؼٌر سند من 

 .القانون و تقضى المحكمة برفضه 
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بإنتفاء أركان ـ حٌث أنه عن الدفع :التاسع والثبلثون 

  األسلحة النارٌة بالذات والواسطة جرٌمة حٌازة وإحراز

المششخنة والؽٌر المششخنة والذخابر للمتهمٌن بدون 

األسلحة البٌضاء بدون مسوغ قانونى  وترخٌص بذلك

 اإلخبلل وذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد إستعمالها فى

 . باألمن والنظام العام 

فمردود علٌه بؤنه من المقرر وفقا لنص المادة األولى من 

 الصادر فى شؤن األسلحة 1954 لسنة 394القانون رقم 

ٌحظر بؽٌر ترخٌص من وزٌر الداخلٌة أو " والذخابرعلى أنه 

من ٌنٌبه عنه حٌازة أو إحراز األسلحة النارٌة المبٌنة بالجدول 

وكذلك األسلحة  (3)وبالقسم األول من الجدول  (2)رقم 

وال ٌجوز بؤى . المرفق  (1)البٌضاء المبٌنة فى الجدول رقم 

حال الترخٌص فى األسلحة المبٌنة فى القسم الثانى من الجدول 

وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التى  (3)رقم 

 " . تركب على األسلحة النارٌة

ومع عدم اإلخبلل " من ذات القانون  26/6كما نصت المادة 

بؤحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة 

السجن المشدد أو المإبد وؼرامة التجاوز عشرٌن ألؾ جنٌه 
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لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بؽٌر ترخٌص سبلحا 

من  ( 3 ،2)من األسلحة المنصوص علٌها بالجدولٌن رقمى 

هذا القانون أو ذخابرها مما تستعمل فى األسلحة المشار إلٌها 

أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسابل النقل 

العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة اإلعدام إذا كانت حٌازة 

أو إحراز  تلك األسلحة أو الذخابر أو المفرقعات بقصد 

إستعمالها فى أى نشاط ٌخل باألمن العام أو بالنظام العام أو 

بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم 

األساسٌة للهٌبة اإلجتماعٌة أو بالوحدة الوطنٌة أو السبلم 

" . اإلجتماعى 

 أن المشرع جعل من حٌازة وإحراز األسلحة النارٌة ومفاد ذلك

،  والذخابر بالذات أو بالواسطة بؽٌر ترخٌص أمراًال مإثماًال 

 على حٌازتها أو إحرازها إذا توافر ةوشدد العقوبة المفروض

الظرؾ المشدد وهو حٌازتها وإحرازها فى أماكن التجمعات أو 

وسابل النقل العام أو أماكن العبادة وشددها أٌضا إذا كانت 

حٌازة أو إحراز  تلك األسلحة أو الذخابر أو المفرقعات بقصد 

إستعمالها فى أى نشاط ٌخل باألمن العام أو بالنظام العام أو 

بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم 
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األساسٌة للهٌبة اإلجتماعٌة أو بالوحدة الوطنٌة أو السبلم 

اإلجتماعى  وٌسرى ذلك على األسلحة النارٌة المنصوص 

. علٌها فى الجداول الملحقة بالقانون 

أن جرٌمة حٌازة سبلح نارى أو وحٌث أنه من المقرر قضاءا 

إحرازه تتم بمجرد الحٌازة أو اإلحراز، وٌكفى لتحقق جرٌمة 

إحراز سبلح نارى بؽٌر ترخٌص مجرد الحٌازة المادٌة للسبلح 

طالت أو قصرت أٌاًال كان الباعث على حٌازته ولو كانت ألمر 

عارض أو طارئ، وقٌام هذه الجرٌمة ال ٌتطلب سوى القصد 

الجنابى العام الذى ٌتحقق بمجرد إحراز أو حٌازة السبلح 

النارى بدون ترخٌص عن علم، ولٌس ببلزم ثبوت الحٌازة أو 

اإلحراز بضبط السبلح ؼٌر المرخص كركن مادى لتوافر وقوع 

الجرٌمة، بل ٌكفى إثبات وقوعه ولو لم ٌضبط السبلح، ذلك أن 

للمحكمة كامل الحرٌة فى أن تستمد إقتناعها من أى دلٌل 

تطمبن إلٌه، وال ٌمنع من المساءلة وإستحقاق العقاب عدم 

  . ضبط السبلح وأنه من النوع المعٌن بالقانون

وحٌث أنه عن الظرؾ المشدد فى جرٌمة إحراز وحٌازة 

األسلحة النارٌة  والخاص بتؽلٌظ العقاب إذا كان حٌازة أو 

إحراز الجانى للسبلح النارى فً أحد أماكن التجمعات وقصد 
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الجانى من حٌازته أو إحرازه إستعماله فى نشاط ٌخل باألمن 

.  العام والنظام العام أو الوحدة الوطنٌة أو السبلم االجتماعى

فإنه ٌجب لقٌام الجرٌمة توافر ركنٌن أساسٌٌن هما الركن 

المادى وٌتمثل فى نشاط إٌجابى ٌقوم به الجانى كحمل السبلح 

أو إحرازه بدون ترخٌص وركن معنوى ٌتمثل فى المسبولٌة 

الجنابٌة القابمة على توافر القصد الجنابى بعنصرٌة العلم 

واإلرادة، وأن ٌكون حمله للسبلح وسط تجمع من األشخاص 

.  بقصد إستعماله فى نشاط ٌخل باألمن العام أو النظام العام

بتقارٌر األدلة ولما كان الثابت بؤقوال شهود اإلثبات و 

ة الخاص بالمضبوطات التً تم ضبطها بمعرفة  ٌَّ الجناب

ة حال إجرابها الُمعاٌنة  القابِمٌن على الضبط والنٌابة العامَّ

 2عدد البلِزمة لمسرح األحداث أن المضبوطات  ِعبارة عن 

رشاش قصٌر ماركة برتا صناعة إٌطالً بماسورة مششخنه 

 مم طوٌل بدون خزٌنة وُكلًال منهما كامل وسلٌم وصالح 9عٌار 

رشاش قصٌر ماركة عوزي صناعة إسرابٌلً  .لبلستخدام 

وهو كامل ،  مم طوٌل بدون خزنة 9بماسورة مششخنة عٌار 

بندقٌة آلٌة صناعة  " 10" عدد  .وسلٌم وصالح لبلستخدام 

أجنبٌة تعمل بنظام الثقب ومنظم الؽاز بماسورة مششخنة 
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 مم وبدون خزٌنة وهى كاملة وسلٌمة 39 ×7,62عٌار 

 سبلح ناري خرطوش محلً 19عدد 0وصالحة لبلستخدام

الصنع بماسورة واحدة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال 

الطلقات التً تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

 سبلح 6عدد . مم وهو كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام12

ناري خرطوش محلى الصنع كل منهم بماسورة واحدة ؼٌر 

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً تستخدم على 

 وهو كامل وسلٌم 16األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

سبلح ناري خرطوش محلى الصنع . وصالح لبلستخدام 

مثبت به " مصقولة " بماسورة واحدة ؼٌر مششخنة 

اسطوانة ذات ستة فتحات مشكل ظرؾ كل فتحة بها الستقبال 

 مم والسبلح كامل وسلٌم 12الطلقات النارٌة الخرطوش عٌار 

مسدس ماركة .وصالح لبلستعمال من جمٌع فتحات االسطوانة 

 مم طوٌل 9حلوان صناعة مصرٌة بماسورة مششخنة عٌار 

ورد بخزٌنة فارؼة بفحص السبلح لم نتبٌن وجود أرقام فً 

والسبلح " مجمع من أجزاء معٌبة " مواضع الترقٌم المعتادة 

سبلح ناري محول من محدث .كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام

 NOUV MOLGORA" صوت على شكل مسدس ماركة 

 9أجنبً الصنع بخزٌنة فارؼة من المعروؾ تجارٌا بعٌار " 
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مم تجارى تم إزالة الحابل إزالة كلٌه من الماسورة فؤصبح 

سبلحا نارٌا بماسورة ؼٌر مششخنه مشكل ظرفها الستقبال 

خرطوشات الصوت المحولة إلى طلقات نارٌة والتً تثبت 

بمقدمتها كرٌه معدنٌة لم نتبٌن وجود أي أرقام على جسم 

سبلح ناري .السبلح والسبلح كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام 

" محول من محدث صوت على شكل مسدس ماركة 

MAJOR LION "  أجنبً الصنع من المعروؾ تجارٌا

 مم تجارى تم إزالة الحابل إزالة كلٌة من الماسورة 8بعٌار 

فؤصبح سبلحا نارٌا بماسورة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها 

الستقبال خرطوشات الصوت المحولة إلى طلقات نارٌة والتً  

 ET" ثبت بمقدمتها كرٌه معدنٌة ٌحمل مفردات الرقم 

على الجسم من الجهة الٌسرى والسبلح  " 12518546

وخزنه المحدث تحتوى على ، كامل وسلٌم وصالح لبلستخدام 

طلقات نارٌه محوله من خرطوشات صوت والتً  " 4"عدد 

 مم كل 8تستخدم على محدثات الصوت المعروفة تجارٌا بعٌار 

منها كاملة األجزاء ؼٌر مطرقة الكبسولة تم تثبٌت كرٌه 

معدنٌة بمقدمتها وبذلك أصبحت تلك الخرطوشات طلقات نارٌة 

بالحالة الواردة علٌها وتستعمل على المحدث الوارد بذات 

الحرز وذلك التفاقهم فً العٌار وذلك الحتوابه على حابل لمنع 
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خروج المقذوفات تم استهبلك طلقتٌن بالفحص ومعاد طلقتٌن 

بندقٌة خرطوش نصؾ آلٌة صناعة تركٌة بماسورة . بالحرز

  ة ـاركـة مـارغـلٌة ؾـزنة داخـم بخـ م12ار ـولة عًـصقـم

BREDA " "  على جسم البندقٌة 47159تحمل المفردات 

من الجهة الٌسرى والبندقٌة كاملة وسلٌمة وصالحة 

سبلح ناري محلى الصنع بماسورة واحدة ؼٌر . لبلستعمال 

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التى تستخدم على 

 مم وهو كامل وسلٌم 39×7.62االسلحة النارٌة عٌار 

سبلح ناري خرطوش محلً الصنع  .وصالح لبلستخدام 

بماسورة واحدة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات 

 مم 12التً تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

وهو ؼٌر صالح لبلستخدام وذلك لتماسك أجزابه نتٌجة 

احتراقها إال أنه ٌحوي من الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة 

للسبلح الناري تتمثل فً الجسم المعدنً والماسورة وهً 

سبلح ناري خرطوش محلى الصنع . أجزاء صالحة بذاتها 

بماسورة واحدة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات 

 مم 12التً تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

وهو ؼٌر صالح لبلستخدام وذلك لعدم وجود إبرة ضرب إال 

انه ٌحوى من الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح 
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الناري تتمثل فً الجسم المعدنً والماسورة وهى أجزاء 

سبلح ناري خرطوش محلً الصنع بماسورة . صالحة بذاتها

واحدة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً 

 مم وهو 16تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

ؼٌر صالح لبلستخدام وذلك لتماسك أجزابه نتٌجة احتراقها إال 

أنه ٌحوي من الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح 

الناري تتمثل فً الجسم المعدنً والماسورة وهً أجزاء 

" بندقٌة خرطوش تعمل بنظام . صالحة بذاتها 

pumpaction "  ٌدوٌة التفرٌػ والتعمٌر ماركة "

CHURCHIL "  صناعة أجنبٌة بماسورة واحدة مصقولة

 بخزنة داخلٌة لم نتبٌن وجود أرقام للبندقٌة نتٌجة 12عٌار 

وجود تفحم وآثار احتراق علٌها وهً ؼٌر صالحة لبلستخدام 

وذلك لتماسك أجزابها نتٌجة احتراقها إال أنها تحوي من 

الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح الناري تتمثل فً 

عدد  .الجسم المعدنً والماسورة وهً أجزاء صالحة بذاتها 

 سبلح ناري خرطوش محلى الصنع كل منهم بماسورة 3

واحدة ؼٌر مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقات التً 

 مم وهو 12تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

ؼٌر صالح لبلستخدام وذلك لعدم اتصال زراع الطارق بالتتك 
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إال انه ٌحوى من الوجهة الفنٌة على أجزاء ربٌسٌة للسبلح 

الناري تتمثل فً الجسم المعدنً والماسورة وهى أجزاء 

طلقة مما تستخدم على األسلحة  ( 202 )عدد .صالحة بذاتها 

كل منهم كاملة وسلٌمة "  مم 12عٌار " النارٌة الخرطوش 

طلقة كاملة األجزاء وؼٌر  ( 64 )عدد .وصالحة لبلستعمال 

مما تستخدم على األسلحة النارٌة ، مطرقة الكبسولة 

طلقة كل  ( 30)عدد .مم صالحة لبلستعمال 39×7.62عٌار

مما تستخدم ، منهم كاملة األجزاء وؼٌر مطرقة الكبسولة 

.   مم طوٌل صالحٌن لبلستعمال 9على األسلحة النارٌة عٌار 

، واحد طلقة كاملة األجزاء وؼٌر مطرقة الكبسولة  (1)عدد 

مم صالحة 54×7.62مما تستخدم على األسلحة النارٌة عٌار

مقذوؾ خاص  ( 2 )عدد .لبلستعمال وتم استهبلكها بالفحص 

بطلقة مسٌله للدموع خارقه للنوافذ ٌتم إطبلقها من بندقٌة 

 بوصه وهً من المعتاد إستخدامها فً قوات 1.5فٌدرالً 

وهى بالحالة الواردة ، األمن المركزي وعملٌات فض الشؽب

طلقات كاملة األجزاء  ( 8 )عدد .علٌها ؼٌر صالحه لبلستخدام

وؼٌر مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش 

 كاملة وسلٌمة وصالحة لبلستخدام وؼٌر مطرقة 16عٌار 

ظرؾ فارغ مطرق الكبسولة خاصٌن  ( 17)عدد  .الكبسولة 
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بالطلقات التً تستخدم على األسلحة النارٌة الخرطوش عٌار 

 مم ووجد بداخل ُكلًال منهم آثار احتراق بارود عدٌم الدخان 12

. تشٌر لسبق إطبلقه وهو ؼٌر صالح لبلستعمال لسبق إطبلقه 

ظرؾ فارغ مطرق الكبسولة ُكلَّ منهم خاص  ( 15 )عدد 

بطلقة من الطلقات التى تستخدم على االسلحة النارٌة عٌار 

 مم ووجد بداخله اثار احتراق بارود تشٌر لسبق 39×7.62

 ( 19 )عدد . اطبلقه وهو ؼٌر صالح لبلستعمال لسبق إطبلقه

ظرؾ فارغ كل منهم لخرطوشة صوت مطرقة الكبسولة مما 

 مم تجارى وجد 9ٌستخدم على محدثات الصوت عٌار 

بداخلهم آثار احتراق لبارود مما ٌشٌر لسبق إطبلقهم وهم 

قاعدة  " 12"عدد .ؼٌر صالحٌن لبلستخدام لسبق إطبلقهم

نحاسٌة علٌها آثار تفحم واحتراق كل منهم خاص بطلقة مما 

مقذوؾ ناري .  مم 12تستخدم على األسلحة الخرطوش عٌار 

عبارة عن قلب من الرصاص مؽطى بؽبلؾ من سبٌكة 

 39 × 7.62النحاس مما تستخدم على األسلحة النارٌة عٌار 

مم علٌه آثار النطباعات خطوط الششخان مما ٌدل على سبق 

 خزٌنة 7عدد .إطبلقه من سبلح ناري مششخن الماسورة 

فارؼة كل منهم من الصاج الصلب المطروق مما تستخدم على 

 مم كل منهم كاملة االجزاء 39 × 7.62البنادق االلٌة عٌار 
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وصالحة لبلستخدام وال تعد جزء ربٌسً لسبلح نارى صالح 

خزٌنة فارؼة من الصاج الصلب المطروق مما تستخدم .بذاته 

 مم طوٌل كاملة االجزاء وصالحة 9على الرشاشات عٌار 

عدد . لبلستخدام وال تعد جزء ربٌسً لسبلح نارى صالح بذاته

خزٌنة فارؼة من الصاج الصلب المطروق مما  " 2" 

 مم كل منهما 39×7.62تستخدم على البنادق االلٌة عٌار 

كاملة األجزاء وصالحة لبلستخدام وال ٌعد أي منهما جزء 

 " 1"كما تم ضبط عدد . ربٌسً لسبلح نارى صالح بذاته 

سبلح ابٌض عبارة عن خنجر فضً اللون بنصل ذو حد واحد 

 سم وباختبار حده النصل تبٌن صبلحٌته 1605طوله 

 . لبلستخدام

ٌَّة رقم  مصلحة كما ثبت أٌضا بتقرٌر ة الُمرفق بالَقِض ٌَّ  األِدلَّة الِجنابِ

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 31016

ٌَّة سالِفة الِذكر هو – لئلرتباط  أن السبلح الناري المضبوط بالَقِض

سبلح ناري خرطوش محلً الصنع بماسورة واحدة ؼٌر مششخنة 

ي ـات التـقـال الطلـتقبـ سم تقرٌباًال مشكل ظرفها الس16طولها 

 مـم وهو 12الخرطوش عٌار ة ــاريــة النـحـلــى األســدم علـخـتــتس

 0 لبلستعمالكامل وسلٌم وصالح
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ة الخاص  ٌَّ وكما  ثُبت بتقرٌر مصلحة تحقٌق األِدلَّة الِجنابِ

ٌَّة رقم  ة القِض  40754بالُمضبوطات التً تم ضبطها على ِذمَّ

الُمرَفقة باألوراق -  جنح مدٌنة نصر أول 2013لسنة 

ها ِعبارة عن– لئلرتباط  ٌَّة فال ِصناعة بلجٌكً  أنَّ ة آل ٌَّ ُبنُدق

،  مم 51×7,62عٌِار ، بماسورة ُمَشْشخنة ، بخزنة فاِرؼة 

َسَبق اإلطبلق به ، و الِسبلح كاِمل وسلٌم و صالِح لئلستِخدام 

اًال تحدٌد تارٌخ اإلطبلق، من قبل  ٌَّ ر فنِ َتَعذَّ ٌَ ه  َرشَّاش   .إال أنَّ

ا " قصٌر ماركة  ، ِصناعة إٌطالً بماسورة ُمَشْشخنة " برٌتَّ

و ، و هو كاِمل و سلٌم وصالِح لئلستِخدام  مم طوٌل 9ِعٌار 

اًال ، َسَبق اإلطبلق به من قبل ، بخزٌنة فاِرؼة  ٌَّ ر فنِ َتَعذَّ ٌَ ه  إال أنَّ

، سبلح ناري خرطوش محلًِّ الُصنع   .تحدٌد تارٌخ اإلطبلق

ل ظرفها إلستِقبال ، بماسورة واحدة  ؼٌر ُمَشْشخنة ُمَشكَّ

ٌَّة الخرطوش  و هو كاِمل و ،  مم 12ِعٌار ، الطلقات الناِر

َسَبق اإلطبلق ، و بخزٌنة فاِرؼة ، سلٌم و صالِح لئلستِخدام 

اًال تحدٌد تارٌخ اإلطبلق ، به من قبل  ٌَّ ر فنِ َتَعذَّ ٌَ ه  عدد .إال أنَّ

ٌَّة خرطوش 13" ثبلثة عشر   مم ؼٌر 12ِعٌار "  طلقة ناِر

سلٌمة و ، ُكٍل منهما كاِملة األجزاء ، ُمطَرقة الكبسولة 

ن و تسعة و تسعون .صالِحة لئلستِخدام  ٌْ  299" عدد مابت

ٌَّة خرطوش   مم ؼٌر ُمطَرقة 51×7,62عٌِار " طلقة ناِر
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سلٌمة و صالِحة ، الكبسولة ُكٍل منهما كاِملة األجزاء 

                                   .لئلستِخدام

ة  خبلل إجرابِها الُمعاٌنة لمسرح  أٌضا من وثُبت للنٌابة العامَّ

األحداث َفْور وقوعها وجود العدٌد من األسلِحة و فواِرغ 

الطلقات و األدوات التً ُتسَتخدم فً اإلعتداء على األشخاص 

ة لئلستِخدام و بعض أدوات او  وُزجاجات المولوتوؾ الُمَعدَّ

لت فً  عدد ثبلثة  ُمتعلقات الُمشاركٌن فً الَتَجمُهر والتً َتَمثَّ

وخمسون طلقة خرطوش منها خمسون فارغ طلقة وثبلث 

ٌَّة .طلقات ممتلبة  عدد خمسة وعشرون فوارغ ألعٌرة نار

عدد أثنٌن سبلح .عدد واحد فرد خرطوش ذو مقبض خشبً .

عدد .  سكٌنة ذات مقبض ببلستٌكً ونصل سكٌنة " أبٌض 

ٌَّة كبٌرة الحجم ؼلٌظة القوام وعصا من  ثبلثة عصى خشب

الببلستٌك فً نهاٌتها قطعة حدٌد كبٌرة وكذا عدد واحد عتلة 

ة  ٌَّ  .حدٌد

كما ثبت من الفحص المعملً لؤلظرؾ الفارؼة المرفوعة من 

تبٌن أنها عبارة  شارع الطٌران 8العقار تحت اإلنشاء الكابن 

عدد أربعة أظرؾ فارؼة مما تستخدم علً األسلحة  عن

عدد ستة عشرة ظرؾ فارغ مما . مم طوٌل 9النارٌة عٌار 

عدد ستة  .12تستخدم علً األسلحة الخرطوش عٌار 
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وعشرون ظرؾ فارغ مما تستخدم علً األسلحة النارٌة عٌار 

 . مم 45×5.56

كما ثبت من الفحص المعملً للسبلح والطلقات المرفوعة من 

السبلح أن  شارع الطٌران  8العقار تحت اإلنشاء الكابن 

المعثور علٌة عبارة عن عدد واحد سبلح ناري خرطوش 

محلً  الصنع ال ٌحمل أي عبلمات ممٌزة أو أرقام ظاهرة 

 سم مشكل ظرفها 15.5بماسورة ؼٌر مششخنة طولها 

بفحص األجزاء التً 12الستقبال الطلقات الخرطوش عٌار 

تتحكم فً الحركة المٌكانٌكٌة وجدت كاملة وسلٌمة وصالحة 

ستة عشرة طلقة كاملة  (16)كما عثر علً عدد  .لبلستعمال 

األجزاء وؼٌر مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة 

اثنٌن طلقة وفحص  (2)وبفك عدد 12الخرطوش عٌار 

محتوٌاتهما الداخلٌة وجدت كاملة وسلٌمة وصالحة لبلستخدام 

اثنٌن طلقة باستخدام السبلح المذكور تمت  (2)وبإطبلق عدد 

عملٌة اإلطبلق بكفاءة مما ٌإكد صبلحٌة الطلقات والسبلح 

 .لبلستعمال 

كما ثبت من الفحص المعملً لؤلسلحة البٌضاء المرفوعة من 

عدد واحد سكٌن  شارع الطٌران 8العقار تحت اإلنشاء الكابن 

ة الَنْصل ،  سم 20ذو نصل ذو حد واحد طوله  وبإختِبار ِحدَّ
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تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد .َتَب

تِه ،  سم 11واحد طوله  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب وبإختِبار ِحدَّ

 17عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد واحد طوله .لئلستِخدام

تِه لئلستِخدام ، سم  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب عدد .وبإختِبار ِحدَّ

وبإختِبار ،  سم 15واحد سكٌن ذو نصل ذو حد واحد طوله 

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب عدد واحد سكٌن ذو .ِحدَّ

ة الَنْصل ،  سم 23نصل ذو حد مشرشر طوله  وبإختِبار ِحدَّ

تِه لئلستِخدام  ٌَّ ٌَّن َصبلِح عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد .َتَب

تِه ،  سم 9مشرشر طوله  ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب وبإختِبار ِحدَّ

عدد واحد سكٌن ذو نصل ذو حد مشرشر طوله .لئلستِخدام 

تِه لئلستِخدام ،  سم 10 ٌَّ ٌَّن َصبلِح ة الَنْصل َتَب وأن .وبإختِبار ِحدَّ

جمٌع السكاكٌن سالفة الذكر تعد ضمن األسلحة البٌضاء 

من قانون األسلحة والذخابر رقم  (1)الواردة بالجدول رقم 

 وتعدٌبلته فٌما عدا ما ٌستخدم منها فً 1954 لسنة 394

  .األؼراض المنزلٌة أو الفندقٌة

ٌَّة أٌضا وكما  ثُبت   بتقرٌر مصلحة تحقٌق األِدلَّة الِجنابِ

ٌَّة رقم  ة القِض الخاص بالُمضبوطات التً تم ضبطها على ِذمَّ

الُمرَفقة - جنح مدٌنة نصر أول  2013 لسنة 40754

احمد رمضان محمد أنه تم ضبط المتهم  –باألوراق لئلرتباط 
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محمد عبد المنعم / النقٌب طنطاوي بناءا على ماشهد به  

  بؤَّنه َوَردت " -معاون مباحث قسم شرطة البساتٌن " محمود 

ه معلومات من أحد مصادره السرٌة مفادها قٌام المتهم  ٌْ إل

سالؾ الذكر والمعروؾ لدٌه لسابق ضبطه فً العدٌد من 

القضاٌا والصادر ضده فً إحداها حكماًال ؼٌابٌاًال بالحبس ستة 

أشهر بإحراز أسلحة نارٌة علناًال بالشارع أمام مسكنه وقٌامه 

بتروٌع المواطنٌن بها مستؽبلًال للظروؾ التً تمر بها الببلد فً 

تلك الفترة فانتقل لمكان الواقعة فؤبصر المتهم وبٌده حقٌبة 

جلد سوداء اللون وبمجرد أن شاهده الذ بالفرار تاركاًال الحقٌبة 

فقام بضبطها وبفضها عثر بداخلها على عدد خمسٌن طلقة 

 مم وخزٌنة حدٌدٌة خاصة بسبلح آلً 12خرطوش عٌار 

 مم وكذا 39×7.62 طلقة عٌار 30تحتوي بداخلها عدد 

سبلح أبٌض عبارة عن مطواة قرن ؼزال فحرر محضر 

بالواقعة وعرض األمر على النٌابة العامة والتً أصدرت قرار 

بضبطه وإحضاره وتنفٌذاًال لقرار النٌابة العامة وردت له 

معلومات بتواجد المتهم بمساكن ضباط الشرطة بدابرة قسم 

 لمكان تواجده رفقة 3/9/2013شرطة المعادي فانتقل بتارٌخ 

عمار عبد الحمٌد معاون مباحث قسم المعادي وتمكنا / النقٌب 

من ضبطه وبمناقشته اقر لهما انه كان من بٌن المشاركٌن فً 
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اعتصام رابعة العدوٌة وانه تواجد ٌوم فض االعتصام بتارٌخ 

 وأنه شارك مجموعة من المتجمهرٌن 14/8/2013

باالعتصام فً التعدي على القوات المكلفة بفض االعتصام 

باستخدام أسلحة نارٌة وانه كان بحوزته آنذاك سبلح ناري 

أطلق منه أعٌرة نارٌة فً اتجاه أفراد وضباط الشرطة 

لمقاومتهم ومنعهم من فض االعتصام وانه كان ٌطلق األعٌرة 

النارٌة بطرٌقة عشوابٌة على القوات والمعتصمٌن باستخدام 

السبلح الناري الذي كان بحوزته وأبدى لهما استعداده اإلرشاد 

 عن مكان تواجد األسلحة النارٌة التً استخدمها هو

والمرافقٌن له فً إطبلق األعٌرة النارٌة حٌث قام بإخفابها 

بداخل السقؾ المعلق الموجود بالطابق الثانً بمبنى مجمع 

طٌبة مول التجاري بمدٌنة نصر فانتقل الضابطٌن برفقته لذلك 

المكان وتمكنا من ضبط تلك األسلحة والذخابر بإرشاده وهى 

 × 7.62 مم وبندقٌة بلجٌكً عٌار 9عبارة عن رشاش برٌتا 

 طلقة خرطوش 13 مم وعدد 12 مم وفرد خرطوش عٌار 39

 مم وعدد 39 × 7.62 طلقة عٌار 299 مم وعدد 12عٌار 

 ؼطاء وجه واقً من الؽاز وبمواجهة المتهم بتلك 5

المضبوطات اقر بملكٌتها باالشتراك مع آخرٌن الستخدامها فً 

وأنَّه ، إطبلق األعٌرة النارٌة على قوات الشرطة والمعتصمٌن
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قام بإطبلق العدٌد من األعٌرة النارٌة بطرٌقة عشوابٌة على 

وبعض األشخاص المرافقٌن  قوات الشرطة والمعتصمٌن هو

ار / وما َشِهد به الرابد ، له من األسلحة النارٌة المضبوطة  َعمَّ

رابِد ُشرطة وُمعاِون مباِحث قِسم – عبد الحمٌد صابِر محمود 

ة بالتحقٌقات بمضمون -  ُشرطة المعادي  ٌَّ ما شِهد بذات القِض

هم أقر أمامه شفاهة بإطبلقه وبعض  به سابِقه وأضاؾ أن الُمتَّ

ٌَّة  ٌَّة بطرٌقة عشوابِ األشخاص برفقته العدٌد من األعٌِرة الناِر

ٌَّة  ات الُشرطة والُمعتصمٌن باستخدام األسلِحة الناِر على قُوَّ

وما أقر به المتهم سالِؾ الِذكر حال ، التً تم ضبطها 

انه كان ٌتردد على اعتصام رابعة خبلل إستجوابه بالتحقٌقات 

انعقاده وانه كان ٌشاهد أسلحة نارٌة وخرطوش كانت 

موجودة بحوزة بعض المعتصمٌن وأضاؾ انه كان متواجداًال 

داخل االعتصام أثناء فضه ومشاهدته بعض الشخصٌات العامة 

من المنتمٌن لجماعة اإلخوان المسلمٌن الذٌن كانوا ٌقومون 

بإثارة المعتصمٌن ومطالبتهم باالستمرار فً المقاومة لقوات 

عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجً المتهمٌن الشرطة ومنهم 

ة لمكان ضبط ، وصفوة حجازي  وبمعاٌنة النٌابة العامَّ

 بالمركز التِجاري طٌبة مول التً أرشد عنها المضبوطات

ن سالِفً الِذكر والرسم  ٌْ الُمتَّهم سالِؾ الِذكر بحضور الشاهد
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حاًال به أماكن ضبط المضبوطات بإرشاد  الكروكً للمكان ُمَوضَّ

                                   . سالفً الِذكر

 وكان عماد اإلثبات فى المواد الجنابٌة هو لما كان ذلك

إطمبنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهمٌن، 

إال ما استثنى – واألصل أن الجرابم على اختبلؾ أنواعها 

جابز إثباتها بكافة الطرق القانونٌة ومنها البٌنة - بنص خاص 

 . وقرابن األحوال 

وإذ كان ذلك وكانت جرٌمة إحراز السبلح والذخٌرة ال ٌشملها 

إستثناء فإنه ٌجرى علٌها ما ٌجرى على سابر المسابل 

الجنابٌة من طرق اإلثبات، وال ٌمنع من مساءلة المتهمٌن 

وإستحقاقهم العقاب عدم ضبط السبلح بحوزتهم أثناء ضبطهم  

مادامت المحكمة قد إقتنعت من األدلة التى أوردتها أن 

 الشهود، وأنه مالمتهمٌن كانوا ٌحوزوا السبلح الذى قال عنه

سبلح ٌحظر القانون إحرازه أوحٌازته فإذا هى أقامت قضاءها 

بثبوت هذه الجرٌمة على ما استخلصته واطمؤنت إلٌه من 

. شهادة الشهود فبل تكون قد خالفت القانون فى شىء 

أن المتهمٌن  إطمؤنت المحكمةلما كان ذلك وهدٌا بما تقدم ؾ

كان من بٌنهم  (المتجمهرٌن)وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 
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من ٌحمل األسلحة النارٌة المتنوعة واألسلحة البٌضاء 

 التى تستخدم فى اإلعتداء على والذخابر وؼٌرها من األدوات

وإقرارات بعض  من شهادة شهود اإلثبات   األشخاص 

المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة  وكذا كافة األدلة األخرى 

 سالفة الذكر سٌما وأنه قد تم ضبط التى وردت بالتحقٌقات

األسلحة النارٌة بكافة أنواعها  )العدٌد من المضبوطات 

بمسرح األحداث وفقا للثابت بالمعاٌنات وما ثبت  (والذخابر

 وفقا لما على النحو السالؾ بٌانه بتقرٌر قسم األدلة الجنابٌة 

إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها  وأقامت قضابها بثبوت هذه 

، إذ أن جرٌمة حٌازة أو الجرٌمة فى حق المتهمٌن جمٌعا 

 إحراز أو حٌازة السبلح إحراز سبلح نارى تتحقق بمجرد

 . النارى بدون ترخٌص عن علم

 قانون التجمهر ولما كان ذلك وكانت المحكمة قامت بتطبٌق 

وهو ما ٌرتب عقابهم  على وقعات الدعوى 1914لسنة10

، 3، 2، 1عمبلًال بمبدأ التضامن فً المسبولٌة عمبل بالمواد 

وال  . 1914لسنة 10من قانون التجمهر رقم 4مكرر ، 3

ٌقدح فً ذلك عدم ضبط أٌاًال من هذه األسلحة بحوزة أحدهم 

احمد رمضان محمد / فٌما عدا المتهم حال الضبط 

إذ من المستقر علٌه قضاء  (بؤمر اإلحالة704 رقم)طنطاوي
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أن عدم ضبط األداة المستخدمة فً الحادث ؼٌر قادح فً ثبوت 

الواقعة ، سٌما وقد تم ضبط العدٌد من األسلحة بؤنواعها 

المختلفة والذخابر وؼٌرها على مسرح األحداث أثناء مسح 

بمعرفة النٌابة العامة ومعاٌنة مٌدان رابعة العدوٌة ومحٌطها 

بعد ضبط المتهمٌن وفقا والجهات المختصة فى هذا الشؤن 

. للثابت بتقارٌر قسم األدلة الجنابٌة وباقى أدلة الدعوى

احمد رمضان محمد / وعن ما أثاره الدفاع بشؤن المتهم

بؤنه تم ضبطه والمضبوطات  (بؤمر اإلحالة704 رقم)طنطاوي

بعد الواقعة وأن الجهات المختصة قد قامت بمعاٌنة مسرح 

فإن ذلك 14/8/2013األحداث ولم تعثر على شا أنذاك ٌوم 

مردود علٌه من أقوال المتهم شخصٌا وإقراره وإرشاده عن 

لسنة 40754وفقا للثابت بالقضٌة رقم   تلك المضبوطات

حٌث جنح مدٌنة نصر أول والمرفقة باألوراق لئلرتباط 2013

 بإخفابها بداخل السقؾ المعلق  المتهم سالؾ الذكر قام

الموجود بالطابق الثانً بمبنى مجمع طٌبة مول التجاري 

ضبط تلك األسلحة والذخابر بإرشاده وهى وتم بمدٌنة نصر 

 × 7.62 مم وبندقٌة بلجٌكً عٌار 9عبارة عن رشاش برٌتا 

 طلقة خرطوش 13 مم وعدد 12 مم وفرد خرطوش عٌار 39

 مم وعدد 39 × 7.62 طلقة عٌار 299 مم وعدد 12عٌار 
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سالؾ المتهم ) تهمواجهتم  ؼطاء وجه واقً من الؽاز و5

بتلك المضبوطات اقر بملكٌتها باالشتراك مع آخرٌن  (الذكر 

الستخدامها فً إطبلق األعٌرة النارٌة على قوات الشرطة 

وأنَّه قام بإطبلق العدٌد من األعٌرة النارٌة ، والمعتصمٌن

وبعض  بطرٌقة عشوابٌة على قوات الشرطة والمعتصمٌن هو

. األشخاص المرافقٌن له من األسلحة النارٌة المضبوطة 

، 3، 2، 1ولما كانت المحكمة إنتهت إلى تطبٌق المواد  

بشؤن المسإلٌة 2014لسنة10من قانون التجمهر 4مكرر، 3

التضامنٌة بحق المتهمٌن جمٌعا وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة 

ومن ثم توافرت فى حق المتهمٌن سالفى الذكر بإستخبلصها  

 تلك األسلحة  بالذات والواسطة أركان جرابم حٌازة وإحراز

النارٌة والذخابر سالفة البٌان بؽٌر ترخٌص وكان ذلك بؤحد 

أماكن التجمعات بقصد إستعمالها فى اإلخبلل باألمن والنظام 

العام  وكذا األسلحة البٌضاء واألدوات  بدون مسوغ قانونى 

وكان ذلك بؤحد أماكن التجمعات بقصد إستعمالها فى اإلخبلل 

مجمله ومن ثم فان نعى الدفاع فى باألمن والنظام العام  ، 

الٌعدوا أن ٌكون جدال موضوعٌا فى تقدٌر األدلة وهو ما 

تستقل به المحكمة وال ٌجوز مجادلتها فٌه ومن ثم تقضى 

 .ه المحكمة برفض



1212 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

إنتفاء أركان جرٌمة حٌث أنه عن الدفع  ب ـ:األربعون  

 المواد التى تعتبر فى  بالذات والواسطة حٌازة وإحراز

من قانون  (أ)102 ادةحكم المفرقعات  وفقا لنص الم

 .العقوبات 

أ من قانون  / 102المادة فمردود علٌه بؤنه من المقرر بنص 

ٌعاقب بالسجن المإبد أو المشدد كل من أحرز " العقوبات 

مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها ، قبل الحصول علً 

 وٌعتبر فً حكم المفرقعات كل مادة تدخل فً  .ترخٌص بذلك

تركٌبها وٌصدر بتحدٌدها قرار من وزٌر الداخلٌة ، وكذلك 

األجهزة واآلالت واألدوات التً تستخدم فً صنعها أو 

  " .إلنفجارها

ومن المقرر قضاءا أن القصد الجنابى فى جرٌمة إحراز 

المفرقعات ٌتحقق دابما متى ثبت علم المحرز بؤن ما ٌحرزه 

مفرقع أو مما ٌدخل فى تركٌب المفرقعات وال ضرورة بعد ذلك 

فى حكم تلك المادة إلثبات نٌته فى إستعمال المفرقع فى 

 كما أن القصد الجنابى ال شؤن له بالباعث ،التخرٌب واإلتبلؾ

 .على اإلحراز 
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ومن المقرر فقها أن المفرقعات هى عبارة عن مادة أو مواد 

سرٌعة اإلشتعال بحٌث ٌإدى إشتعالها إلى التدمٌر ،وٌعتبر فى 

حكمها كل مادة تدخل فى تركٌبها وٌصدر بتحدٌدها قرار من 

وزٌر الداخلٌة وكذلك األجهزة واألالت واألدوات التى تستخدم 

                                              . أو إلنفجارها فً صنعها

وأن الحٌازة هى وضع الٌد على المفرقعات على سبٌل الملك  

واإلختصاص وال ٌشترط فٌها اإلستٌبلء المادى بل ٌعتبر 

الشخص حابزا ولو كانت المفرقعات ٌحرزها شخصا أخر ناببا 

وإما اإلحراز فهو مجرد اإلستٌبلء مادٌا على المفرقعات . عنه 

. ألى باعث كان 

وٌقصد بتصنٌع المفرقعات وهى تشمل كافة العملٌات التى من 

شؤنها مزج مواد معٌنة  ٌإدى فى النهاٌة إلى إٌجاد مادة 

مفرقعة وال عبرة فى ذلك بالوسٌلة التى ٌستخدمها الجانى 

لتحقٌق أؼراضه فٌستوى أن تكون الوسٌلة ألٌة أو ٌدوٌة ما 

.  دامت تإدى فى النهاٌة إلى صناعة المفرقعات

باألوراق وفقا لما ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم وكان الثابت 

إستخلصته المحكمة منها قٌام بعض  المتهمٌن وأخرٌن 

مجهولٌن وأخرٌن توفوا بإستخدام زجاجات المولوتوؾ وؼٌرها 
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عثر بموقع من األدوات التى تستخدم فى هذا الشؤن حٌث 

 ( 66)  عدد منها األحداث على العدٌد من الزجاجات الحارقة 

زجاجة تحتوى على كمٌات من مادة الجازولٌن وهى من المواد 

زجاجة تحتوى على  ( 53 )عدد  و.البترولٌة المعجلة لئلشتعال

كمٌات من مادة السوالر وهى من المواد البترولٌة المعجلة 

زجاجة خالٌة من السوابل وتحتوى  ( 22 )عدد  و.لئلشتعال

على آثار لمادة الجازولٌن وهى من المواد البترولٌة المعجلة 

زجاجة تحتوى على كمٌات من مادة  ( 14 )عدد  و.لئلشتعال

 .الكحول اإلٌثٌلى وهى من المواد الكٌمٌابٌة المعجلة لئلشتعال

بٌبسً " زجاجة مٌاه ؼازٌة خالٌة من السوابل مطبوع علٌها و

 تحتوى على آثار لحامض الهٌدروكلورٌك 3 سم350سعة " 

وهو من المواد الكاوٌة وٌدخل فً كثٌر من األؼراض المعملٌة 

والصناعٌة وله تؤثٌر كاوي أكال على كل من األنسجة 

والمنسوجات والمعادن والتؤثٌر الكاوي األكال ٌعتمد على درجة 

جركن ببلستٌك أسود  و.تركٌزه ونوع الوسط الذي ٌسقط علٌه

اللون سعة عشرون لتر ٌحتوى على كمٌة حوالً عشرون لتر 

 .من مادة السوالر وهى من المواد البترولٌة المعجلة لئلشتعال

الزجاجات الواردة باألحراز موضوع الفحص المحتواه وأن 

 (أو آثارهما  )على أي من مادتً الجـازولٌن أو السـوالر 
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بالحالة الواردة علٌها جـمٌعها ٌمكن أن تستخدم إلحداث حرٌق 

حال إشعال الفتٌل الموجود بالفوهة وإلقابها على األماكن أو 

 عبوات اسطوانٌة الشكل 3عدد و .األؼراض المراد إشعالها

مشكلة من الكرتون وملفوؾ علٌها من الخارج بشرٌط الصق 

 8.5 سم وقطر احداهم 11ابٌض اللون وٌبلػ طول كل منهم 

 سم تقرٌبا ومثبت بمنتصؾ كل منهم 5سم تقرٌبا واالخرتٌن 

من اعلى فتٌل ابٌض اللون ومعبؤ كل منهم بمادة صلبة بنٌة 

بفحصها معملٌا تبٌن انها مجموعه من مخالٌط االلعاب النارٌة 

المحلٌة الصنع ٌتكون اساسا من مادة كلورات البوتاسٌوم 

باالضافة الى بعض اكاسٌد المعادن وهو من المواد المنصوص 

 2007 لسنة 2225علٌها بقرار السٌد وزٌر الداخلٌة رقم 

 . بشؤن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات 77  بالبند رقم 

ٌَّة بشؤن  كما ثُبت بتقرٌر مصلحة تحقٌق األِدلَّة الِجنابِ

المضبوطات التً تم العثور علٌها بمعرفة النٌابة العامة أعلى 

ٌَّة  سطح مبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌحٌى نور / التابع لجامعة األزهر فور سماعها شهادة المدعو 

أمٌن مخازن جامعة األزهر بالمبنى سالِؾ - الدٌن ٌحٌى أمٌن 

ٌَّة - الِذكر ة اللون من النوِع ٌَّ ه ِعبارة عن ُزجاجة ُبنِّ بالتحقٌقات أنَّ
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ٌَّة بدون ِؼطاء ملفوؾ حول  ة بتعبِبة الُمستحضرات الدوابِ الخاصَّ

هتها قِطعة من شرٌط الِصق ِطبًَّ  ، بٌضاء اللون " ببلستر " فُوَّ

ة اللون ، خالٌة من السوابِل  ٌَّ ، وقِطعة من كسر ُزجاجة ُبنِ

ٌَّة " ووعاء ُزجاجً شفَّاؾ  " خاص بالُمسَتحضرات الكٌمٌابِ

ٌَّة  ٌَّن ،مخروطً الشكل وخالً من السوابِل وبلٌة ُزجاِج و تب

ٌُمكن أن ُتسَتخدم فً اإلعتداء على  ه آثار لمواد  ٌَّ هم من أ ُخلُوِّ

.                              األشخاص 

ة خبلل إجرابِها الُمعاٌنة لمسرح األحداث  كما   ثُبت للنٌابة العامَّ

األدوات التً ُتسَتخدم فً  من َفْور وقوعها وجود العدٌد 

ة  اإلعتداء على األشخاص وُزجاجات المولوتوؾ الُمَعدَّ

لئلستِخدام و بعض أدوات او ُمتعلقات الُمشاركٌن فً الَتَجمُهر 

لت فً عدد ثبلثة أجسام سوداء اللْون متوسطة الحجم  والتً َتَمثَّ

ٌَّة عشر فارغ و.ٌفوح منها رابحة الؽاز المسٌل للدموع عدد ثمان

ة اللْون ٌشتبه فى كونهم لقنابل الؽاز ٌَّ عدد مابة و .لعبوات فض

ٌَّة  وعشرة ُزجاجة موضوعة داخل عدد أربعة صنادٌق مٌاه ؼاز

ٌَّة منهم بسابل ذو رابحة نفاذه تشبه البنزٌن  ٌمتلا مابة وثمان

. وُزجاجتان فارؼتان ومؽطى فوهة جمٌعهم بقطعة من القماش 

عدد كبٌر من المسامٌر وعدد إثنٌن مسدس شمع وعدد ثبلثة و
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ٌَّة واحدة من فبة  ومجموعة " الربع جنٌه " نظارات وورقة مال

مفاتٌح ولفة كبٌرة من الحبال الزرقاء وأسطوانة تعرٌؾ 

. للحاسب اآللً 

ولما كان ذلك وكان الثابت بشهادة شهود اإلثبات وباقى أدلة 

وفقا للثابت بالمعاٌنات وبتقارٌر قسم األدلة الجنابٌة الدعوى 

وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها فتحٌل إلٌه المحكمة  

 حٌازة وإحراز دون أن تسترسل المحكمة بسردها مرة أخرى

المتجمهرٌن من المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

كلورات البوتاسٌوم، أكاسٌد معادن  )مواد فى حكم المفرقعات 

بدون ترخٌص من الجهة اإلدارٌة المختصة بقصد إستخدامها 

لئلخبلل باألمن العام والمساس بالوحدة  الوطنٌة والسبلم 

ومن ثم  اإلجتماعى وؼٌرها من المواد األخرى سالفة الذكر 

من قانون العقوبات سواء  (أ)102توافرت أركان جرٌمة المادة 

 أن القصد الجنابى حٌث . كان اإلحراز أو الحٌازة أو التصنٌع 

فى جرٌمة إحراز المفرقعات ٌتحقق دابما متى ثبت علم المحرز 

وهوما بؤن ما ٌحرزه مفرقع أو مما ٌدخل فى تركٌب المفرقعات 

وال .تحقق بالفعل على مسرح األحداث وفقا للثابت باألوراق 

ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة إلثبات نٌته فى إستعمال 
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 كما أن القصد الجنابى ال شؤن ،المفرقع فى التخرٌب واإلتبلؾ

.   له بالباعث على اإلحراز 

مكرر، 3 3، 2، 1ولما كانت المحكمة إنتهت إلى تطبٌق المواد 

بشؤن المسإلٌة التضامنٌة 2014لسنة10من قانون التجمهر 4

بحق المتهمٌن جمٌعا وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها  

 أركان جرابم حٌازة  جمٌعا ومن ثم توافرت فى حق المتهمٌن

وإحراز مفرقعات وصنعها ومن فى حكم المفرقعات وفقا لنص 

ومن ثم فان نعى الدفاع    ،من قانون العقوبات( أ)102 ادةالم

فى هذا الصدد الٌعدوا أن ٌكون جدال موضوعٌا فى تقدٌر األدلة 

وهو ما تستقل به المحكمة وال ٌجوز مجادلتها فٌه ومن ثم 

. ه تقضى المحكمة برفض

  انـأرك اءـإنتؾـع بــدؾــن الـــه عــث أنـــ حً:ون ـعـواألربالـحـادى 

فً حق العمدى واإلتبلؾ العمدى التخرٌب ٌمة جر

من قانون  361،  90تٌن المتهمٌن وفقا لنص الماد

 .العقوبات 

 على أن   من قانون العقوبات تنص90فمردود علٌه أن المادة 

ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس سنٌن كل من خرب  )
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عمداًال مبانى أو أمبلكاًال عامة أو مخصصة لمصالح حكومٌة أو 

للمرافق العامة أو للمإسسات العامة أو الجمعٌات المعتبرة 

وٌضاعؾ الحد األقصى للعقوبة إذا  .قانوناًال ذات نفع عام 

وتكون العقوبة السجن المإبد  .ارتكبت تنفٌذاًال لؽرض إرهابى 

أو المشدد إذا وقعت الجرٌمة فى زمن هٌاج أو فتنة أو بقصد 

وتكون العقوبة . إحداث الرعب بٌن الناس أو إشاعة الفوضى 

اإلعدام إذا نجم عن الجرٌمة موت شخص كان موجوداًال فى تلك 

وٌحكم على الجانى فى جمٌع األحوال بدفع قٌمة  . األماكن

 .  (األشٌاء التى خربها

 فى هذه الجرٌمة هو ومن المقرر فقها أن الركن المادى

التخرٌب الواقع على مبانى أو أمبلك عامة أو مخصصة 

لمصالح حكومٌة أو للمرافق العامة أو للمإسسات العامة أو 

الجمعٌات المعتبرة قانوناًال ذات نفع عام، وال ٌلزم فى تلك 

المبانى أو األمبلك أن تكون مملوكة لجهة من الجهات العامة 

وإنما ٌكفى أن تكون مخصصة لجهة من تلك الجهات ولو كانت 

               .مملوكة لفرد أو لجهة ما من القطاع الخاص

تتمٌز بؤن القصد الجنابى عمدٌة  (التخرٌب  )وهذه الجرٌمة 

فٌها هو مجرد انصراؾ اإلرادة إلى التخرٌب، مع العلم بؤن 
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األشٌاء التى تخرب مبانى أو أمبلك عامة أو مخصصة لجهة 

وٌعاقب  . من الجهات العامة المحددة فى نموذج الجرٌمة

ومع . مرتكب التخرٌب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس سنٌن 

ٌُضاعؾ الحد األقصى لهذه العقوبة إذا ارتكبت الجرٌمة  ذلك 

تنفٌذاًال لؽرض إرهابى لتصبح السجن مدة ال تزٌد على عشر 

. سنوات 

وتصبح العقوبه السجن المإبد أو المشدد إذا توافر ظرؾ مشدد 

. ٌتكون من عنصرٌن أحدهما مادى واآلخر معنوى 

ٌتحقق إذا وقعت جناٌة التخرٌب فى زمن العنصر المادى وأن 

هٌاج أو فتنة، والهٌاج معناه تمرد الشعب، والفتنة معناها 

مواجهه بٌن عنصرٌن أو أكثر من العناصر المتخاصمة فى 

                     .الشعب، وتإدى استطالتها فى الزمن إلى قٌام حرب أهلٌة 

والعنصر المعنوى ٌتعلق بنفسٌة فاعلها وهو أن ٌكون قد 

ارتكب الجرٌمة فى زمن الهٌاج أو الفتنة بقصد إحداث الرعب 

ٌُحكم على الجانى فى جمٌع . بٌن الناس أو إشاعة الفوضى و

                                                 . األحوال بدفع قٌمة األشٌاء التى خربها

كل من ) من قانون العقوبات تنص على أنه  361وأن المادة 

خرب أو أتلؾ عمدا أمواال ثابتة أو منقولة ال ٌمتلكها أو جعلها 
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ؼٌر صالحة لبلستعمال أو عطلها بؤٌة طرٌقة بعاقب بالحبس 

مدة ال تزٌد على ستة أشهر وبؽرامة ال تجاوز ثبلثمابة جنٌه أو 

 . بإحدى هاتٌن العقوبتٌن

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قٌمته خمسون جنٌهاًال أو أكثر 

سنتٌن وؼرامة ال تجاوز كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز 

وتكون العقوبة  .هاتٌن العقوبتٌنخمسمابة جنٌه أو بإحدى

السجن مدة ال تزٌد على خمس سنٌن وؼرامة ال تقل عن مابة 

جنٌه وال تجاوز ألؾ جنٌه إذا نشؤ عن الفعل تعطٌل أو توقٌؾ 

أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب علٌه جعل الناس 

وٌضاعؾ الحد األقصى  .أو صحتهم أو أمنهم فى خطر

 (للعقوبات إذا ارتكبت الجرٌمة تنفٌذاًال لؽرض إرهابى 

ومفاد ذلك أن أركان جرٌمة إتبلؾ األموال الثابتة أو المنقولة 

:- هى 

اإلتبلؾ تاماًال فعل مادى هو اإلتبلؾ، وال ٌشترط أن ٌكون - 1

بل ٌصح أن ٌكون جزبٌاًال ولكن ٌشترط فى حالة اإلتبلؾ الجزبى 

أن ٌكون من شؤنه أن ٌإدى إلى جعل الشىء ؼٌر صالح 

لبلستعمال أو تعطٌله، واألمر فى ذلك متروك لقاضى 

 .الموضوع، ولم ٌحتم القانون وقوع اإلتبلؾ بطرٌقة معٌنة 
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. أن ٌقع الفعل على أموال ثابتة أو منقولة- 2

أن تكون ملكٌة المال الثابت أو المنقول للؽٌر                             - 3

القصد الجنابى فجرٌمة اإلتبلؾ جرٌمة عمدٌة ٌتحقق - 4

القصد الجنابى فٌها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه 

واتجهت إرادته إلى إحداث بالصورة التى حددها القانون 

                           . بؤنه ٌحدثه بؽٌر حق اإلتبلؾ والتخرٌب وعلمه

وهناك ظرؾ مشدد حٌث ٌقرر القانون أنه إذا كانت قٌمة 

الضرر المالى محل الجرٌمة تبلػ خمسون جنٌهاًال أو أكثر تصبح 

العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سنتٌن وؼرامة ال تجاوز 

. خمسمابة جنٌه أو إحدى هاتٌن العقوبتٌن 

كما أن هناك عنصر ٌجعل الجرٌمة جناٌة إذا نشؤ عن فعل 

اإلتبلؾ تعطٌل أو توقٌؾ أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، 

وٌضاعؾ الحد األقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكبت الجرٌمة 

. تنفٌذاًال لؽرض إرهابى 

لما كان ذلك وكان الثابت من األوراق والتحقٌقات  وبتقرٌر  

أن الدعوى اإلدارة العامة لتحقٌق األدلة الجنابٌة وباقى أدلة 

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا بصفتهم متضامنٌن 

فى المسإلٌة وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

وإعماال بالمواد المقررة فى هذا الشؤن بالقانون 
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خربوا وآخرون مجهولون بشؤن التجمهر فإنهم 1914لسنة10

 عمداًال مباٍن وأمبلك عامة مخصصه لمصالح وآخرون توفوا 

ٌَّة و قاعات )حكومٌة وللنفع العام وهً  مسجد رابعة العدِو

ٌَّة، الُمناسبات الُملحقة به  ومبنً ، ومستشفً رابعه العدِو

، ومدرسة عبد العزٌز جاوٌش ، اإلدارة العامة للمرور 

ٌَّة  ة الفندق ٌَّ ومبنً إدارة اإلسكان ، ومدرسة مدٌنة نصر الثانو

و أعمدة اإلنارة و ، الخارجً للبنات التابع لجامعه األزهر 

الحدابِق وبلدورات األرضٌة  و البنٌة التحتٌة بمٌدان رابعة 

ٌَّة و الُطُرق و المحاِور الُمتاِخمة له  عة و 2عدد )العدِو  ُمَدرَّ

عة 42عدد  والمبٌنة  وصفاًال وقٌمةًال  ( مركبة شرطٌة ُمتَنوَّ

باألوراق بؤن حطموا الممتلكات سالفة الذكر وأتلفوا األشجار 

والمزروعات بنهر الطرٌق وجعلوها ؼٌر صالحة لئلستخدام 

،وأطلقوا واببلًال من األعٌرة النارٌة والخرطوش على المركبات 

مولوتوؾ  )الشرطٌة ورشقوها بالحجارة و الزجاجات الحارقة 

 وكان ذلك تنفٌذا لؽرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بٌن (

عمداًال أمواالًال ثابتة كما أتلفوا أٌضا   . الناس وإشاعة الفوضى

المنقوالت المملوكة لقاطنً ُمحٌط - ومنقولة ال ٌمتلكوها 

ٌَّة ومن تم إحتجازه داِخل ُمحٌط التجمهر  تجمُهر رابعة العدو

،مما ترتب علٌه جعل الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وكان 
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عمداًال الكاببلت كما خربوا . ذلك تنفٌذا لؽرض إرهابى 

الكهربابٌة  المملوك للدولة بؤن أضرموا النٌران بها  فؤتت 

علٌها وترتب على ذلك انقطاع التٌار الكهربابً عن األماكن 

 وكان ذلك تنفٌذا لؽرض إرهابى وبقصد إحداث التً تؽذٌها

عمداًال مبنى كما خربوا   . الرعب بٌن الناس وإشاعة الفوضى 

معد إلقامة شعابر دٌنٌة  مسجد رابعة العدوٌة  بؤن أضرموا 

  .وكان ذلك تنفٌذا لؽرض إرهابىالنٌران به فؤتت علٌه 

ٌَّة  حٌث  ثبت بتقرٌر ُمعاٌنة خبراء مصلحة تحقٌق األدلة الِجنابِ

ة لمسرح األحداث  وجود تخرٌب وإتبلؾ للُممتلكات العامَّ

ة للنفع العام و المداِرس و المبانً  ة والُممتلكات الُمعدَّ والخاصَّ

ة و الُطَرق  ٌَّة  و المرافِق العامَّ المملوكة للِجهات الُحكوِم

والحدابِق والمزروعات و أعِمدة اإلنارة وأرِصفة الطرق و 

المحاِور الكابنة داِخل ُمحٌط التِجمُهر ِخبلل فترة َتَجمهرهم و 

 0حال أحداث إنهاء التجمهر 

ٌَّة الصاِدرة من بعض َثُبت كما  لبعض التقارٌر واإلفادات الرسِم

ٌَّة اإلنتهاكات و الجرابِم التً قام الُمتَجمهرٌن  الِجهات الُحكوِم

ة و  بإرتِكابها من أعمال تخرٌب و إتبلؾ عمد للُممتلكات العامَّ

ة للنفع العام والمداِرس والمبانً  ة والُممتلكات الُمعدَّ الخاصَّ

ة والُطَرق والحدابِق   ٌَّة والمرافِق العامَّ المملوكة للِجهات الُحكوِم
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والمزروعات وأعِمدة اإلنارة و أرِصفة الطرٌق وحجم و قٌمة 

ٌَّة  ة التً لِحقت بِتلك الِجهات والمرافِق الحكوِم ٌَّ األضرار الماِد

. ِخبلل فترة التجمهر و حال أحداث إنهاء التجمهر 

ارات كما ثبت من  ٌَّ ُمعاٌنات الُشرطة للحوانٌت و الشركات والس

ن تم سماع شهادتهم  هم ِممَّ ٌْ ة ببعض المجنً عل الخاصَّ

أعمال تخرٌب وإتبلؾ الُمتَجمهرٌن بإرتِكاب بالتحقٌقات قٌام 

. عمدي لتِلك الحوانٌت حال أحداث إنهاء التجمهر 

م به المجنً علٌهم من قاطنً منِطقة كذا و من ِخبلل ما َتَقدَّ

ٌَّة والشواِرع الُمتاِخمة لها من جمٌع الِجهات و  رابعة العدِو

م به المجنً علٌهم من أصحاب الحوانٌت  كذا من ِخبلل ما َتَقدَّ

و الشركات و ُمحطات تزوٌد الوقود و األكشاك داِخل نِطاق 

التجمهر من ببلؼات بشؤن إتبلؾ الُمتجمهرٌن ُممتلكاتهم 

ة داِخل نطاق التجمُهر عمداًال ،  / حٌث أبلػ المجنً علٌه الخاصَّ

ٌَّة رقم   2013 لسنة 35122ٌاسر أحمد عبد الباسط بالَقِض

إستدالالًال – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

 أنَّه وحال مروره داِخل ُمحٌط التجمُهر 2/8/2013بتارٌخ 

ارات األجرة  ٌَّ تناهى ، ُمَتِجهاًال إلى مقر عمله إلستِقبلل إحدى س

ات الُمسلِحة  فؤبدى رأٌه ألحد ، إلى سمعه ِهتافات ُمعاِدٌة للقُوَّ

ات الُمَسلَّحة هً  الُمَترجلٌن داِخل ُمحٌط التجمهر أن القُوَّ
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و حٌنبٍذ فوجا بمجموعة من ، القابِمة على ِحماٌة الببلد 

ه و قاموا  ٌْ ه من الخلؾ و قدم ٌْ الُمتجمهرٌن تقوم بتكبٌل ٌد

ه  ٌْ ن ٌْ و إنهالوا علٌه ضرباًال ، بتكمٌم فاهه و تعصٌب ع

ٌُمنى و  ًْ ُمحدثٌن إصابته بقدمه ال بالمواسٌر و الشوم و الِعِص

ٌُسرى و بُمخَتلَؾ أنحاء َجَسِده  و َظلَّ ُمْحَتجزاًال داِخل ، ٌده ال

اًال بمواالة التعدي علٌه بالضرب  ٌَّ ُمحٌط التجمهر مع تعذٌبه َبَدنِ

ام  ٌَّ ة ثبلثة أ اًال لُمدَّ ٌَّ حتى قاموا بوضع ِسجادة صبلة على ، ٌْوِم

و القى ، رأسه و أطلقوا سراحه بعٌداًال عن نِطاق التجمهر 

ٌِّدي الربٌس األسبق  ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن ُمَإ / بالمسإلِ

 . محمد ُمرسً 

د محمود / كما أبلػ المجنً علٌه  صاِحب ورشة – هٌثم ُمَحمَّ

ٌَّة  ٌَّة رقم - مٌكانٌكا دراجات ناِر  2013 لسنة 31236بالَقِض

إستِدالال – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

/  مضمون ما شِهد به المجنً علٌه 7/7/2013بتارٌخ 

محمود السٌد محمود عبد المولى بالتحقٌقات بشؤن واقِعة 

ٌَّة و تعذٌبهما  إحتِجازهما داِخل نِطاق إعتصام رابعة العدِو

و أضاؾ قٌام الُمعتصمٌن بسِرقة كافَّة ُمَتَعلَّقاته ، َبَدنٌِاًال 

ٌَّة من هاتِؾ محمول و مبلػ و قدره ألؾ جنٌه و  الشخِص

ن التً كان ٌستقِلَّها و من بِرفقته  ٌْ  .  الدراجت
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هما  ٌْ سلمان حلمً سلمان سلمان / كما أبلػ ُكلًال من المجنً عل

ٌَّة رقم ،   لسنة 34440إسبلم علً عبد الحفٌظ مرسً بالَقِض

- الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

 وحال مرورهما بالقرب من 24/7/2013من أنهما بتارٌخ 

ارة قٌادة المجنً علٌه " طٌبة مول " منطقة  ٌَّ / ُمستقلٌَّن الس

حسن عبد الوهاب أحمد سبلمة بالسٌارة قٌادته فوجا 

بمجموعة من عناصر اإلخوان المسلمٌن تقوم باستٌقافهم 

وإنزالهم من السٌارة وتفتٌشهم واخذ هواتفهم المحمولة ثم 

ٌَّة ثم احتجازهم بداخل  " اصطحابهم إلى مٌدان رابعة الَعَدِو

لمدة أربع ساعات متواصلة قاموا خبللها " طٌبة مول 

بالتعدي علٌهم بالسب والشتم والضرب بدون إحداث إصابات 

ة  ٌَّ ثم أطلقوا سراحهم عقب ذلك وألقى ُكلًال منهما بالمسبول

على عاتِق قٌادات جماعة اإلخوان المسلمٌن على تحرٌض 

 . أولبك األشخاص على ارتكاب تلك األفعال معهم 

د / كما أبلػ المجنً علٌه  - ٌعمل بناء - علً جابر نظٌم ُمَحمَّ

ٌَّة رقم  -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35186بالَقِض

 وحال 3/8/2013أنه بتارٌخ -  الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط 

– دابرة القسم – بالحً الثامن – تواجده بمنطقة السوق 

حضر إلٌه شخصٌن ، منتظرا طلبه من أٌة شخص للعمل 
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فتوجه ، وطلبا منه مرافقتهما إلجراء بعض أعمال البناء 

وتفاجا ، اشرؾ / برفقتهم وكان بِرفقته شخص أخر ٌدعى 

ٌَّة  ، بهم ٌقومون بالدلوؾ داِخل ُمحٌط إعتصام رابعة الَعَدِو

ته  ٌَّ وطلبوا منه بِناء ، وقاموا باالستٌبلء على تحقٌق شخِص

وعقب فراؼه من تشٌٌد الحابِط ، حابط من الطوب فإمتثل 

د البلتاجً لمعاٌنة ذلك الحابط / حضر إلٌه المتهم  ، ُمَحمَّ

فؤبدى ُكلًال منهما رؼبته فً االنصراؾ والعودة فً الٌوم 

فؤشار المتهم سالؾ الذكر ، التالً الستكمال أعمال البناء 

، لبعض الُمعتصمٌن الذٌن قاموا بالتعدي علٌهما بالضرب 

وقاموا باحتجازهما داخل ُمحٌط التجمهر لمدة سبعة عشر 

ٌوما لٌقوم بؤعمال بناء داخل التجمهر دون مقابل إلى أن 

ن من الهرب منهم   . َتَمكَّ

ر المجنً علٌه الطفل   – مصطفى احمد عبد النبً / كما قرَّ

ٌَّة رقم -  سنوات 10  جنح 2013 لسنة 35677بالَقِض

أمام النٌابة – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - مدٌنة نصر أول 

ة إستدالالًال   كان برفقة أصدقابه 9/8/2013أنه بتارٌخ العامَّ

ٌَّة وكان حامبل علم مصر وصورة  خلؾ مسجد رابعة الَعَدِو

للفرٌق السٌسً فتوجه ناحٌته اإلخوان المسلمٌن وحاولوا 

انتزاع الصورة والعلم من ٌدٌه إال انه رفض ذلك والذا 
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بالفرار منهم وأثناء هروبه فوجا بؤحد عناصر اإلخوان 

المسلمٌن ٌشهر سبلحاًال نارٌاًال وأطلق منه عٌاراًال احدث إصابته 

 .بٌده 

ر الطفل   ٌَّة إستدالالًال / كما قرَّ أدهم تامر احمد علً بذات القِض

مصطفى احمد عبد / مضمون ما قرره المجنً علٌه الطفل 

ٌَّة رقم -  سنوات 10– النبً   2013 لسنة 35677بالَقِض

حٌث انه – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

 . كان برفقة األخٌر حال حدوث إصابته

ٌَّة / كما أبلػ المجنً علٌه  رمضان عماد رمضان خلٌفة بالَقِض

الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 34514رقم 

ٌَّة -  باألوراق لئلرتباط  أنه ذهب إلى اعتصام رابعة الَعَدِو

و ،  إثر نشوب ِخبلؾ عابلً مع والدته 1/7/2014بتارٌخ 

وقبل تحرٌره للمحضر ، ظل ُمتواِجداًال داِخل ُمحٌط التجمهر 

إال أنَّه فوجا بقٌام ، بثبلثة أٌام حاول الخروج من التجمهر 

، بعض الُمعتصمٌن بإحتجازه بإحدى الِخٌام داِخل التجمهر

اًال باإلعتداء علٌه بالضرب بؤدوات  ٌَّ " وقاموا بتعذٌبه بدنِ

ٌَّة واتلفوا بطاقة الرقم  خراطٌم الؽاز ومواسٌر ِمٌاه ببلستِِك

ة به وسرقوا منه مبلػ خمسون جنٌها ثم  القومً الخاصَّ

 . أطلقوا سراحه 
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أٌمن إبراهٌم حسٌن حمدي بالمحضر رقم / كما أبلػ المدعو  

 جنح مدٌنة نصر أول المإرخ فً 2013 لسنة 34348

ٌَّة رقم 22/7/2013  2013 لسنة 15120 و الُمرفق بالَقِض

أنه - الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - إداري مدٌنة نصر أول 

 شاهد مجموعة كبٌرة من معتصمً 20/7/2013وبتارٌخ 

ٌَّة ٌقومون بالتعدي بالضرب على شخص ٌشبه  رابعة الَعَدِو

عمرو نجدي كامل علً سمك فً / المجنً علٌه المرحوم 

ٌَّة رقم  -  إداري مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 15120الَقِض

الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط إلى حد كبٌر ثم تم إقتٌاده عقب 

ذلك إلى داخل التجمهر وانه حضر لئلببلغ عقب أن شاهد 

  .صورة المتوفً على إحدى صفحات الجرابد االلكترونٌة 

ٌَّة رقم / كما أبلؽت المجنً علٌها  صابرٌن سعٌد بخٌت بالَقِض

الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35166

ها و حال  3/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ – باألوراق لئلرتباط  أنَّ

مرورها بشاِرع ابن فضبلن بمدٌنة نصر بالقُرب من ُمحٌط 

ة ِرفقة زْوجها المجنً علٌه  ٌَّ علً / إعتصام رابعة العدِو

د ُدسوقً ُمستقِلٌِّن التروسٌكل الخاص بزوجها  ٌِّ فوجبا ، الس

بقٌام خمسة أشخاص من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

بإقتٌِادهما ُعنوةًال داِخل ُمحٌط األعتصام و إحتجاز ُكلًال منهما 
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ن  ٌْ و تناهى إلى سمعها صوت ِصراخ ، داخل خٌمتٌن ُمتجاِورت

فقامت بإستراق النظر من ِخبلل الخٌمة فؤبصرت ، زْوجها 

ُثمَّ أطلقوا ، إصابة زوجها سالِؾ الِذكر إصابة جسٌمة برأسه 

  .صراحها 

بِة – محمود محمد أحمد محمد / كما أبلػ المدعو  ٌْ سابِق به

ٌَّة  ٌَّة رقم - اإلسعاؾ   المصر  2013 لسنة 31135بالَقِض

إستِدالالًال – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

ة  4/7/2013بتارٌخ  ٌَّ بورود إخطار إلٌه بوجود حالة مرِض

ٌَّن أن ، بقِسم مرور السبلم  و باإلنتقال َصْوب مكان تواجده  تب

ٌُدعى  – عرٌؾ ُشرطة – محمد إبراهٌم عبد الؽنً /المرٌض 

وحال قٌامه ، وتم تكلٌفه بنقل المرٌض إلى ُمستشفى الُشرطة 

ه بالمرٌض إلى ُمستشفى الُشرطة وبُصحبته ثبلث  بالَتَوجُّ

ة  ٌَّ أُمناء ُشرطة ِرفقة المرٌض ُمروراًال بمٌدان رابعة العدِو

إستوقفه مجموعة من الُمعتصمٌن و قاموا باإلعتداء علٌه و 

ارة امن بِرفقته و المرٌض بالضرب وكذ ٌَ ات بس ٌَّ  إحداث تلفِ

بِة 647اإلسعاؾ قٌِادته الرقٌمة ي ن د  ٌْ  مصر و المملوكة له

ٌَّة  ٌُمنى و ، اإلسعاؾ المصر لت فً إتبلؾ الِمرآة ال و التً َتَمثَّ

من  ٌْ ل بعض ، اإلطارٌن األمامً و الخلفً األ و عقِب َتَدخُّ

بٌنما ، الُمعتصمٌن اُطلِق سراحه و الُمسِعؾ الذي كان بِرفقته 
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ة  إحتجزوا المرٌض و أُمناء الُشرطة الذٌن كانوا بِرفقته بالقُوَّ

م على عاتِق الُمعتصمٌن من ،  ٌَّة بشؤن ما َتَقدَّ و ألقى بالمسبولِ

و بإجراء الُمعاٌنة البلِزمة على ، جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

ارة محل اإلتبلؾ ٌَّ ٌَّن وجود الس ر محضر الببلغ َتب  بمعرفة ُمحرِّ

ه عنها َسلفاًال  ات الُمَنوَّ ٌَّ الحسٌن / و بسإال المدعو ، ذات التلفِ

ٌَّة – إبراهٌم الُدسوقً  بِة اإلسعاؾ المصر ٌْ بذات – سابِق به

ٌَّة ردد مضمون ما أبلػ به سابقه  و بسإال ُكلًال من ، الَقِض

رقٌب ُشرطة – محمد إبراهٌم عبد الؽنً / المجنً علٌهم 

د عبد الُمعطً – بقِسم مرور السبلم  ٌِّ – و علً محمد الس

ٌَّة  رددا –  مندوب ُشرطة بقِسم مرور السبلم  بذات القض

هما  ٌْ  . مضمون ما أبلػ به سابق

فنًِّ – أحمد محمد نظٌر عبد الؽنً / كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌَّة رقم - صوت بقناة القاِهرة و الناس   لسنة 29829بالَقِض

– الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

 أنَّه و حال قٌامه بتؽطٌة 21/6/2013إستِدالالًال بتارٌخ 

ة  ٌَّ ارات اإلسبلِم ٌَّ ٌَّة و العدالة و الت ٌَّة حزب الُحِر أحداث ِملٌونِ

ٌَّة و بِرفقته ُكلَّ من المجنً علٌهم  من أمام مسِجد رابعة العدِو

– خالد أحمد شرٌؾ محمد رشاد و أسامة لبٌب ِرزق عطٌة / 

فوجا بقٌام الُمشاركٌن فً – ُزمبلبه بذات القناة محل عمله 
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و منعهما من ، التجمُهر باإلعتداء علٌهما بالسب والضرب 

و قاموا بإتبلؾ حاِمل الكامٌرا و ، التصوٌر و تؽطٌة األحداث 

اؾ الكامٌرا  األمر الذي نجم عنه إصابته بكدمات بجسده ، كشَّ

ي  ارة القناة و التعدِّ ٌَّ سر إثر دفعه من أعلى س ٌْ و ِزراعه األ

دي و األرُجل و عصا كانت بٌد أحدهما  ٌْ و بُمناظرة ، علٌه باأل

ر المحضر ٌَّن وجود جسد الُمبلَّػ سالِؾ الِذكر بمعرفة ُمحرِّ  َتب

 . آثار كدمة بالجبهة 

– عٌد عبد الموجود محمود علً ُؼنٌم / كما أبلػ المدعو 

ٌَّة - ُمدٌر مالً بمكتب أحمد محمد نبٌل لوساطة التؤمٌن  بالَقِض

الُمرَفقة -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 34909رقم 

ره 21/7/2013إستِدالالًال بتارٌخ – باألوراق لئلرتباط   بتضرُّ

من جماعة اإلخوان لُمسلمٌن و قٌادات تِلك الجماعة إثر 

قٌامهم بمنعه و باقً العاملٌن بمكتب أحمد محمد نبٌل 

لوساطة التؤمٌن من الُدخول بالمكتب لُمباشرة مهام عملهم 

ه و إثارة الُرعب 30/6/2013منذ   و قٌامهم بتفتٌش المارَّ

ٌَّة  واإلستٌبلء ، فً نفوس قاطنً ُمحٌط إعتصام رابعة العدِو

ارات و الشواِرع و مٌدان رابعة  ٌَّ على ساحات إنتِظار الس

ٌَّة و بناء دورات المٌاه واإلستِحمام بالطرٌق العام  ، العدِو

و طالب أِجِهزة الدولة ، إنتِشار الروابِح الكرٌهة بالمكان 
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اإلضطبلع بدورها فً حماٌتهم وحماٌة ُممتلكاتهم من سالِفً 

 .الِذكر 

ان / كما أبلػ المجنً علٌه   ُمدٌر – أحمد عبد العزٌز حسَّ

ٌَّة رقم - تسوٌق بشركة السبلب للتِجارة   لسنة 35704بالَقِض

– الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

ره من جماعة اإلخوان 13/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ   بتضرُّ

ة إثر قٌامهم  ٌَّ دان رابعة العدِو ٌْ لُمسلمٌن الُمعتصمٌن بم

ة خمس ساعات  بتفتٌشه و إحتِجازه داِخل ُمحٌط التجمهر لُمدَّ

و قاموا بتهدٌده بالضرب بالشوم و قامو أحدهم بركله ، 

ا بثَّ الُرعب فً نفسه  ن ِممَّ ٌْ ثم أطلقوا سراحه خارج ، ركلت

  .نِطاق التجمهر 

- سابِق – كمال صاِدق ملك ُشنودة / كما أبلػ المجنً علٌه 

ٌَّة رقم  -  جنح مدٌنة نصر أول 2013 لسنة 35683بالَقِض

 12/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط 

ارة قٌِادته بطرٌق النصر بالقُرب من  ٌَّ أنَّه حال مروره بالس

ة  ٌَّ – إستوقفه أربعة أشخاص ، ُمحٌط إعتصام رابعة الَعَدِو

ته فإمتثل - ُمْلَتحٌن  ٌَّ إال أن ، طلبوا منه إبراز تحقٌق شخِص

ي علٌه بالضرب َفْور إتَّصال علمهم  فوجا بهم ٌقومون بالتعدِّ

ٌَّة  سر ، بدٌانته المسٌِح ٌْ ، األمر الذي نجم عنه كسر ِذراعه األ



1235 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ارة ُعْنَوةًال لسرقتها بطرٌق اإلكراه  ٌَّ شرعوا فً إنزاله من الس

ارة بجانِب ، الواقِع علٌه  ٌَّ فقام بإٌهامهم برؼبته فً ركن الس

نه من ذلِك ، الطرٌق   . والذ بالفِرار َفْور تَِمكُّ

– طـاِهر محمـد ذكـً خلـٌل / كمـا أبلـػ المجنـً علٌـه 

ارات  ٌَّ ٌَّة رقم - صاِحـب محل إطـارات س  لسنة 34960بالَقِض

– الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط -  جنح مدٌنة نصر أول 2013

ره من جماعة اإلخوان 31/7/2013إستِدالالًال بتارٌخ   بتضرُّ

دان  ٌْ ة الُمعتصمٌن بم ٌَّ ارات اإلسبلِم ٌَّ لُمسلمٌن و تابعٌهم من الت

ة  ٌَّ إذ نجم عن ذلِك التجمهر َؼلق محل إطارات ، رابعة العدِو

ته الكابِن  ارات خاصَّ ٌَّ  شاِرع ِخضر التونً من شاِرع 51الس

اًال ، الطٌران بمدٌنة نصر  ٌَّ األمر الذي ألحق به ضرراًال ماِد

  .جسٌماًال 

بسٌونً عبد العزٌز عبد الحمٌد بالً / كما أبلػ المجنً علٌه 

إمام و خطٌب بوزارة األْوقاؾ والمسبول عن مسِجد رابعة – 

ة  ٌّ  بؤنَّه إعتصم عناِصر 26/8/2013إستِدالالًال بتارٌخ – العدِو

ة  ٌَّ و ، جماعة اإلخوان الُمسلمٌن داِخل مسِجد رابعة العدِو

 قاموا بمنعه من ُممارسة عمله 28/6/2013بدءاًال من ٌوم 

بؤن قاموا بمنعه من ُدخول المسِجد ، كإمام و خطٌب للمسِجد 

ه إلى المسِجد ، ُعْنَوةًال  فؤلفى به ، وعقِب أحداث الَفض َتَوجَّ



1236 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

و ألقى ، أعمال التخرٌب و اإلتبلؾ بكافَّة ُمحتوٌاته 

ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان الُمسلمٌن بتحرٌض  بالمسبولِ

بؤن قاموا بمنعه و الدخول بالمسِجد و إضرام ، من قٌادتهم 

فؤتت النٌران على كافَّة ، النٌران به حال أحداث الَفض 

  .محتوٌاته 

هانً محمد كمال ُمصطفى إستدالالًال / كما أبلػ المجنً علٌه 

بؤنَّه و حال أحداث الَفض صعد إلى  14/8/2013بتارٌخ 

–  طرٌق النصر 13 بالعقار رقم 602شقة رقم - مسكنه 

بعض الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن و أبدوا 

ه و إستعمال دْورة المٌاه فؤبى  ٌْ فإذ ، رؼبتهم فً اإلِختباء لد

ي علٌه ُمحدثٌن إصابته  كما قاموا بدفع ، بهم ٌقومون بالتعدِّ

و ظلُّوا ، و إستعان ببعض جٌرته إلنزالهم ، زوجته و أطفاله 

سمر / و بسإال المدعوة  ، قابعٌن بمدخل العقار محل سكنه

اب محمد إسماعٌل  بذات المحضر – زْوجة الُمبلِّػ – عبد الوهَّ

دت مضمون ما أبلػ به   . ردَّ

ار حسن / كما أبلؽت المجنً علٌها  – أم حسن علً عمَّ

بؤنَّه حال أحداث َفض  15/8/2013بتارٌخ - صاحبة ُكْشك 

ٌَّة تم إضرام النٌران الُكْشك المملوك لها  إعتصام رابعة العدو

ٌَّة وما بداِخله من بضابع  ، الكابِن أمام مسِجد رابعة العدِو
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ات قد بلؽت ما ٌقُرب من مابة ألؾ  ٌَّ وأضافت أن قٌمة التلف

ه  ٌْ ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان ، ُجَن وألقت بالمسبول

كما أضاؾ وكٌلها ، الُمسلمٌن بشؤن الواقعة محل الببلغ 

بتارٌخ – ُمحامً – ولٌد إبراهٌم أحمد / األستاذ 

اد 16/9/2013 اد الكهُرباء ولوحة العدَّ  بإضرام النٌران بَعدَّ

  .الخاص بالُكْشك محل الببلغ 

ان / كما أبلػ المجنً علٌه  ٌَّ د ر ٌِّ - صاحب ُكْشك – بِبلل س

بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  18/8/2013بتارٌخ 

ٌَّة تم كسر الُكْشك المملوك له الكابِن بجوار محطة وقود  العدو

وأضاؾ أن قٌمة ، موبٌل وسِرقة ما بداِخله من بضابع 

ات قد بلؽت ما ٌقُرب من خمسٌن ألؾ  ٌَّ المسروقات والتلف

ه  ٌْ ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان ، ُجَن وألقى بالمسبول

  .الُمسلمٌن بشؤن الواقعة محل الببلغ 

د أحمد ومحمد عبد / كما أبلػ ُكلًال من  ٌِّ د محمد الس ٌِّ الس

عاملٌن – الموجود محمد مرسً وأحمد محمد َخلَؾ العادلً 

بؤنَّه حال أحداث  8/9/2013بتارٌخ – بمحطة وقود موبٌل 

ٌَّة تم إضرام النٌران بمحطة وقود  َفض إعتصام رابعة العدو

  .وطلبوا إثبات الحالة ، موبٌل العاملٌن بها 
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د أحمد َشَرؾ عبد المنعم / كما أبلؽت المجنً علٌها  ٌِّ مها الس

ه  16/8/2013بتارٌخ - طبٌبة وُمقٌمة طرٌق الَنصر –  بؤنَّ

ٌَّة تم إضرام النٌران  حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

ارة أسفل العقار سكنها  ٌَّ ارة المملوكة لها حال تواجد الس ٌَّ بالس

ٌَّة رقم ،  األمر الذي نجم  ، 27260والتً تحِمل لَْوحات َمْعَدنِ

ارة بالكاِمل  ٌَّ م الس ٌَّة على عاتِق ، عنه َتَفحُّ وألقت بالمسبول

ٌَّة من جماعة اإلخوان  المسبولٌن عن إعتصام رابعة العدِو

ارات األُخرى بشؤن الواقعة محل الببلغ  ٌَّ  .الُمسلمٌن والَت

ُمدٌر – مرزوق لبٌب عطا َّلل ِجبرابٌل / كما أبلػ المدعو  

بتارٌخ - إدارة محطة وقود موبٌل بطرٌق النصر 

ة  11/9/2013 ٌَّ بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

ضت محطة وقود موبٌل َمَقر عمله والكابِنة بتقاُطع طرٌق  َتَعرَّ

لت فً ، النصر مع شاِرع ٌوِسؾ عبَّاس لئلتبلؾ  والتً َتَمثَّ

وُزجاج معرض ، إتبلؾ ُزجاج مٌنً مارِكت وثبلجة العرض 

ارات الخاِرجً والداخلً  ٌَّ ات وقود 7وعدد ، الس ،  َمَضخَّ

وإتبلؾ ، وكذا إتبلؾ مواسٌر الِمٌاه ، وشاشات حاِسب آلً 

ة بالمحطة  وإتبلؾ أبواب الصعود للطابِق ، الَمَظلَّة الخاصَّ

وإتبلؾ كافَّة ُمحتوٌات الطابِق الثانً من ، الثانً بالمحطة 

ة بكامٌرات  مكاتِب وأثاث وشاشة تِلفاز وشاشات خاصَّ
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وسرقة محتوٌات المحطة من هواتِؾ محمولة والب ، العرض 

ة بالقِمامة ، توب  ومقاِعد ، وإتبلؾ جمٌع الصنادٌق الخاصَّ

ة بالعمل من ، إنتظار الُعَمبلء  وسرقة جمٌع الِعَدد الخاصَّ

وسرقة وإتبلؾ جمٌع َطفَّاٌات الحرٌق ، مفاتٌح وأجِهزة 

ة بها  باإلضافة إلى وجود آثار إرتِطام ، والخراطٌم الخاصَّ

ات الوقود  ة بالحوابِط ومواسٌر الِمٌاة وَمَضخَّ ٌَّ   .أعٌِرة نار

صاِحب – أحمد ٌاسٌن علً محمد / كما أبلػ المجنً علٌه 

بتارٌخ - ومدٌر شركة بٌتك فبلور لبٌع الُزهور ونبات الزٌنة 

ٌَّة تم  3/9/2013 بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدو

إضرام النٌران بُكْشك الُزهور والَمْشَتل الُمسَتؤجرٌن له من 

 طرٌق النصر 14حً شرق مدٌنة نصر أمام العقار رقم 

ٌَة   دان رابعة العدِو ٌْ م ، بُمحٌط م األمر الذي نجم عنه َتَفحُّ

ولم ، الُكْشك بالكاِمل وإتبلؾ نباتات الزٌنة الكابِنة بالَمْشَتل 

  .ٌتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة 

ة  ربة منِزل – وفاء إبراهٌم محمد ُمنَتِصر / كما أبلؽت المدعوَّ

ُمحًٌ الدٌن إبراهٌم محمد / وَبِصفتها وكٌلة عن شقٌقها 

بؤنَّه حال أحداث َفض  21/8/2013بتارٌخ -  ُمنَتِصر 

ارة التً تحِمل لَْوحات  ٌَّ ضت الس ة َتَعرَّ ٌَّ إعتصام رابعة العدو

ٌَّة رقم ن ؾ أ  والمملوكة لشقٌقها سالِؾ ،  لئلتبلؾ 782َمْعَدنِ
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ارة أسفل العقار سكنها الكابِن  ٌَّ  16الِذكر حال تواجد الس

  .وطلبت إثبات الحالة ، شاِرع الطٌران 

سٌد محمد مجاهد محمد بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  18/8/2013

ارة المملوك له والمملوكة  ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف / الَعَدِو

ة  ٌَّ ِص والتً َتَصادؾ ، لشركة المقاوالت والصناعات الَتَخصُّ

ٌَّة رقم م ، ُوجوِدها بمسرح األحداث  والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

وألقى ،  مصر مبلكً ماركة هٌونداي فٌرنا 1452ق 

ٌَّة على عاتِق قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وهم  بالمسبول

، صفوت حجازي ، عصام العرٌان ، محمد بدٌع / كبل من 

 . محمد البلتاجً

أحمد عبد العظٌم ملٌجً أحمد بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  17/8/2013

ات بمقر الشركة المملوك له  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف  13والكابنة ، الَعَدِو

وألقى ، عمارات رابعة االستثماري بمٌدان الساعة 

ٌَّة على عاتِق قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وهم  بالمسبول

، صفوت حجازي ، عصام العرٌان ، محمد بدٌع / كبل من 

 . محمد البلتاجً 
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مدٌر - عادل محمد عبد العاطً جبرٌل / كما أبلػ األستاذ 

مالً بشركة المجموعة الوطنٌة للتقنٌة وبِصفته وكٌبلًال عن 

بتارٌخ - محمد بن رشٌد بن محمد / المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  17/8/2013

له  ة ُمَوكِّ ات بمقر الشركة خاصَّ ٌَّ ٌَّة وقعت تلف والكابنة ، الَعَدِو

مدٌنة – الدور السادس والسابع –  شارع أنور المفتً 22

ٌَّة على عاتِق أنصار الربٌس المعزول ، نصر  وألقى بالمسبول

 . من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

أحمد أبو زٌد محمد أبو زٌد بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  17/9/2013

ٌَّة وقعت سرقة ثبلجة بٌبسً جامبو من الُكْشك المملوك  الَعَدِو

َتَسنَّى له الوقوؾ ،  شارع أنور المفتً 10والكابن ، له  ٌَ و لم 

 . على شخص ُمرتِكب الواقعة 

تامر بنداري بدٌر بنداري بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  17/8/2013

ات بالعقار المملوك له  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف  شارع 1والكابِن ، الَعَدِو

وهو عقار تحت – مدٌنة نصر أول – سٌباوٌة المصري 

ات الحاصل بها حوالً مابة ألؾ ، اإلنشاء  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف
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ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة ، جنٌه  وألقى بالمسبول

 .اإلخوان الُمسلمٌن 

ُمحاِم وبِصفته - محمد سٌد حسن مصطفى / كما أبلػ األستاذ 

شركة بست تشٌٌز كومبنً لصناعة / وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال  18/8/2013بتارٌخ - منتجات األلبان 

ارات  ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له والمملوكة  ة بُمَوكِّ لشركة بست تشٌٌز كومبنً / الخاصَّ

والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح ، لصناعة منتجات األلبان 

ٌَّة رقم ب ن ع ، األحداث   982والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

والسٌارة رقم ج ؾ ع ،  (ماركة هٌونداي فٌرنا  )مصر 

والسٌارة رقم س ؾ ،  (ماركة جٌب شٌروكً  ) مصر 127

والسٌارة رقم ص ق ط ،  (ماركة فورد  ) مصر 436س 

َتَسنَّى له ،   (ماركة هٌونداي فٌرنا  ) مصر 972 ٌَ ولم 

 . الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة 

- خالد احمد عفٌفً سٌد أحمد عثمان / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  18/8/2013بتارٌخ 

ات بالشركة المملوك له  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف والكابِنة ، رابعة الَعَدِو

ات الحاصل بها ،  شارع طرٌق النصر 71 ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف
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ٌَّة على عاتِق ، حوالً تسعٌن ألؾ جنٌه  وألقى بالمسبول

 .الُمعتصمٌن من قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن

" ُمحاِم " عفٌفً عبد هللا عفٌفً قطب / كما أبلػ األستاذ  

عبد المنعم حسن علً / بِصفته وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

بصفته ربٌس مجلس إدارة شركة توأم للدعاٌة " العجٌل 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث  18/8/2013بتارٌخ " - واإلعبلن 

ة  ات بالشركة خاصَّ ٌَّ ٌَّة وقعت تلف َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

له  ٌَّة تقاطع ٌوسؾ عباس ، ُمَوكِّ والكابنة  مٌدان رابعة الَعَدِو

ات الحاصل بها حوالً ، والنادي األهلً  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق المسبولٌن عن ، مابة ألؾ جنٌه  وألقى بالمسبول

 . اعتصام من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

- عبد الؽفار عبد الؽفار مرسً / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  19/8/2013بتارٌخ 

ٌَّة تم إضرام النٌران بالمخزن المملوك له وما  رابعة الَعَدِو

 أ شارع الطٌران بجوار محطة 7والكابِن ، بداِخله من أثاث 

ارة المملوك ، تزوٌد وقود موبٌل  ٌَّ وأنَّه تم إضرام النٌران بالس

والتً تحمل ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، له 

ٌَّة رقم ط ب و ات ،  جٌب 279لَْوحات َمْعَدنِ ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

بإجراء الُمعاٌنة و، الحاصل بها حوالً مابتً ألؾ جنٌه 
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ارة محل الببلغ بمعرفة أ ٌَّ / ش .البلِزمة على المخزن والس

ل مدٌنة نصر – أحمد جمال  بذات – أمٌن ُشرطة بقِسم أوَّ

م السٌارة والمخزن سالِفً الِذكر وما التارٌخ  ٌَّن َتَفحُّ َتب

 . بداِخلهما من بضابِع وأثاث على نحو ما أبلػ به سالِؾ الِذكر 

- ُمحامً – محمد سعٌد عبد الرحمن / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  19/8/2013بتارٌخ 

ٌَّة  هاجم مجموعة من األشخاص قِسم ُشرطة ، رابعة الَعَدِو

ل مدٌنة نصر  وقاموا برشق القِسم بُزجاجات المولوتوؾ ، أوَّ

ارة ، الُمشَتِعلة  ٌَّ األمر الذي نجم عنه إضرام النٌران بالس

والتً ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، المملوك له 

ٌَّة رقم ع ي ر   مبلكً مصر ماركة 368/ تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

 . سكودا أوكتافٌا

صاِحب – شعبان سلٌم عبد هللا محمد / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض  19/8/2013بتارٌخ - محل 

ات وسرقة بالحانوت  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف إعتصام رابعة الَعَدِو

طرٌق  – 73 العقار رقم 11والكابِن رقم ، الُمستؤَجر له 

ات الحاصلة به ، مدٌنة نصر – النصر  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على ، حوالً تسعة وعشرون ألؾ جنٌه  وألقى بالمسبول

 . عاتِق الُمعتصمٌن من قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 
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عمـاد  أنور محمد  مـرسـً  / كمـا أبلـػ المـجنً علٌـه 

ه  9/9/2013 و1/8/2013شــومان  بتارٌخـً إستِدالالًال بؤنَّ

ات وسرقة  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

سهام عفٌفً محمد / بالمشتل الخاصَّ بوالدته المدعوة 

مٌدان رابعة –  شارع طرٌق النصر 2والكابِن رقم ، عفٌفً 

ٌَّة   . الَعَدِو

عابد أبو بكر السمان بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  24/10/2013

ٌَّة تم سرقة عدد اثنٌن ثبلجة إحداهما بُكْشك األسٌوطً  الَعَدِو

ن بمنطقة رابعة  ٌْ ة بُكْشك أبناء البلد الكابِن والثانٌِة خاصَّ

ٌَّة  ن لشركة كابري ، الَعَدِو ٌْ ن مملوكت ٌْ  . والثبلجت

مروة محمد محمد محمد العرجاوي / كما أبلػ المجنً علٌها 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  15/8/2013بتارٌخ 

ات وسرقة بالحانوت المملوك لها  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف ، رابعة الَعَدِو

وألقت ،  عمارات رابعة االستثماري بمدٌنة نصر 4والكابِن 

ٌَّة  ٌَّة على عاتِق ُمعتصمً رابعة الَعَدِو  . بالمسبول

بتارٌخ - إبراهٌم إبراهٌم محمد السٌد / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013

ة نجله المدعو  ارة خاصَّ ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف محمد / الَعَدِو
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، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، إبراهٌم إبراهٌم 

ٌَّة رقم وص و .  مبلكً مصر 846/ والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

بِصفته وكٌبلًال - محمد حسن سعٌد حسن / كما أبلػ األستاذ 

بتارٌخ - رجب عبد الستار علً إسماعٌل / عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013

ن  ٌْ ات بالحانوت و بمعرض األثاث المملوك ٌَّ ٌَّة وقعت تلف الَعَدِو

له  – بجوار طٌبة مول –  أ طرٌق النصر 77والكابِن ، لُمَوكِّ

ٌَّة على عاتِق ُمعتصمً رابعة ، مدٌنة نصر  وألقى بالمسبول

ٌَّة - جمال علً علً بٌومً / كما أبلػ المجنً علٌه . الَعَدِو

ه  15/8/2013بتارٌخ - مدٌر مطعم حضر موت  إستِدالالًال بؤنَّ

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ٌَّة ، بالحانوت القابِم على إدارته  ، والكابِن رابعة الَعَدِو

َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة  ٌَ ه لم  وأضاؾ أنَّ

ات الحاصلة به حوالً خمسٌن ألؾ جنٌه ،  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

نعٌم محمد محمد صقر بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه . 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  16/8/2013

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم ل ط ن  ، ماركة كٌا سٌراتو  ) مصر 319/ َمْعَدنِ
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ٌَّة على عاتِق جماعة ،  ( 2010مودٌل  وألقى بالمسبول

ٌاسمٌن محمد / كما أبلؽت المجنً علٌها . اإلخوان الُمسلمٌن 

إستِدالالًال بؤنَّه حال  24/8/2013هاشم عز الدٌن بتارٌخ 

ارة  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث ، المملوكة لها 

ٌَّة رقم م م ع     . 379/ والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

حنان محمود عبد الفتاح احمد / كما أبلؽت المجنً علٌها 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  16/8/2013بتارٌخ 

ات بالحانوت المملوك لها  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف والكابِن ، رابعة الَعَدِو

مدٌنة – المطل على شارع أنور المفتً – سٌبوٌه المصري 

َتَسنَّى لها الوقوؾ ، أمام مصلحة امن الموانً – نصر  ٌَ ولم 

ات الحاصلة ، على شخص ُمرتِكب الواقعة  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

 . به حوالً مابة ألؾ جنٌه 

- عمرو محمد سٌد محمد إبراهٌم / كما أبلػ المجنً علٌه 

بتارٌخ - نابب مدٌر المركز التِجاري طٌبة مول 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  27/8/2013

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف الكابِنة بالمركز التِجاري  (بالحوانٌت)الَعَدِو

 .طٌبة مول 
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بتارٌخ - أٌمن محمد المهدي / كما أبلػ المجنً علٌه  

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  27/8/2013

ٌَّة تم سرقة  ارة بٌع الفول  )الَعَدِو ٌَّ والتً ، المملوك له  (س

 . َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

عزت فتحً أبو المجد بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  7/9/2013

ارة المملوك له ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف والتً َتَصادؾ ، الَعَدِو

ٌَّة رقم ع ، ُوجوِدها بمسرح األحداث  والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

  . 856/ ط ل 

منصور ٌحً منصور عبد الباسط / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  12/9/2013بتارٌخ 

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، رابعة الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم   ، BMWماركة  ) مبلكً إسكندرٌة 162039َمْعَدنِ

َتَسنَّى له الوقوؾ على ،  ( 2000مودٌل ، لونها ذهبً  ٌَ و لم 

 . شخص ُمرتِكب الواقعة 

بتارٌخ - دمٌن مفتاح محمد عقٌلة / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  22/8/2013

ٌَّة تم إتبلؾ و سرقة محتوٌات الُكْشك المملوك له  ، الَعَدِو
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أمام سكن – مدٌنة نصر أول – والكابِن شارع الطٌران 

ات الحاصل بها ، طالبات جامعة األزهر  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق ، خمسة وثبلثون ألؾ جنٌه      وألقى بالمسبول

" محمد بدٌع / جماعة اإلخوان الُمسلمٌن وعلى رأسهم  )

 . (" المرشد العام 

بِصفته وكٌبلًال - إبراهٌم عباس إبراهٌم قابٌل / كما أبلػ األستاذ 

بتارٌخ - عن المدٌر المالً لشركة الرمبلوي لؤلؼذٌة 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013

له على إدارتها  ات  بالشركة القابِم ُمَوكِّ ٌَّ ٌَّة وقعت تلف الَعَدِو

اًال  ٌَّ مدٌنة –  شارع أنور المفتً 21والكابِنة بالعقار رقم ، مالِ

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من ، نصر أول  وألقى بالمسبول

 . قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن

" ُمحاِم " عمر حسن مؤمون حسن الدٌب / كما أبلػ األستاذ 

" حسنً ؼرٌانً زٌان / بِصفته وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

بتارٌخ " - بصفته صاحب ومدٌر شركة موتور سٌتً 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  17/8/2013

له  ة بُمَوكِّ ارات خاصَّ ٌَّ ات بعدد أربع س ٌَّ ٌَّة وقعت تلف       الَعَدِو

ٌَّة – حدٌثة  ) جمٌعهم ماركة بٌجو – ال تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

والتً َتَصادؾ ُوجوِدهم بمسرح ،  ( 2014مودٌل  ، 508
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ات الحاصل بها ملٌون وثمانون ، األحداث  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

 . ألؾ جنٌه 

بصفته - محمد رشاد محمد الجندي / كما أبلػ المجنً علٌه 

 15/8/2013بتارٌخ - صاحب وُمدٌر شركة ثِري إس 

ٌَّة تم  إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ارات  )إضرام النٌران  ٌَّ ، المملوك له  (بمجموعة من الس

ماركة  )األولى ، والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ماركة هوندا )والثانٌة ،  ( 2013مودٌل ، هوندا سٌتً 

، ماركة هوندا سٌفك ) والثالثة ،  ( 2013مودٌل ، سٌفك 

مودٌل ، ماركة نٌسان صنً ) والرابعة ،  (2013مودٌل 

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن من ،  ( 2013 وألقى بالمسبول

 . قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

جاد أحمد جاد أحمد بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013

ٌَّة تم إضرام النٌران  ارات بدون لَْوحات  )الَعَدِو ٌَّ بؤربعة س

ة  ٌَّ والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح ، المملوك له  (َمْعَدنِ

، ماركة كٌا كارٌنز  )األولى والثانٌة والثالثة ، األحداث 

مودٌل ، ماركة كٌا سٌراتو ) والرابعة ،  ( 2014مودٌل 
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َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب ،  ( 2014 ٌَ و لم 

 . الواقعة 

أحمد عبد العال عبد الحمٌد بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  21/8/2013

ات وسرقة بالحانوت المملوك له  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف وكذا ، الَعَدِو

ة بالحانوت   شارع الطٌران 6والكابِن ، سِرقة البلفِتة الخاصَّ

ٌَّة –  ، دابرة قسم مدٌنة نصر أول – خلؾ مسجد رابعة الَعَدِو

ات الحاصل بها حوالً عشرون ألؾ جنٌه  ٌَّ ، وَبلَؽت قٌمة التلف

َتَسنَّى لها الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة  ٌَ ، و لم 

فرٌد محمد / ش .وبإجراء الُمعاٌنة البلِزمة للحانوت بمعرفة أ

ل مدٌنة نصر – عبد الرحمن  بذات – أمٌن ُشرطة بقِسم أوَّ

ٌَّن أن الحانوت كابن التارٌخ  خلؾ –  شارع الطٌران 6: َتب

ٌَّة  تبٌن – دابرة قسم مدٌنة نصر أول – مسجد رابعة الَعَدِو

ته  وجود عمود رخام علٌه آثار جزء من الفتات كانت ُمَثبَّ

وكذا تبٌن إتبلؾ وإزالة للببلط أمام الحانوت وكذا – علٌه 

ٌَّة  تبٌن وجود باب صاج به آثار إختراق عدد ثبلثة أعٌِرة ناِر

وخلفه عدد اثنٌن " السٌكورٌت " وَتَهشُّم الباب الُزجاجً ، 

م بالكاِمل وآثار  فاترٌنة لعرض البضابِع ذات ُزجاج ُمَهشَّ

ٌَّة وعدم وجود الفتة للحانوت   . أعٌِرة ناِر
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حارس عبادي عبد الحلٌم عامر / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  21/8/2013بتارٌخ 

ات وسرقة بالُكْشك المملوك له  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف ، رابعة الَعَدِو

خلؾ شركة – مدٌنة نصر أول –  شارع الطٌران 17والكابِن 

ٌَّة على عاتِق ، الشرقاوي للسٌارات  وألقى بالمسبول

  .الُمعتصمٌن من قٌادات جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

أحمد عبد الفتاح محمد بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  20/8/2013

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم  ه لم ،  مبلكً القاهرة 772257َمْعَدنِ وأضاؾ أنَّ

َتَسنَّى له الوقوؾ على شخص ُمرتِكب الواقعة  ٌَ.  

سٌد سٌد إمام علً بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  16/9/2013

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم ع هـ و   . 368َمْعَدنِ

- مصطفى رمضان مصطفى حداٌة / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  20/8/2013بتارٌخ 
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ة شقٌقه الموفً  ٌَّة خاصَّ اجة الناِر ٌَّة تم سرقة الَدرَّ رابعة الَعَدِو

والتً ، محمد رمضان مصطفى / إلى رحمة هللا تعالى 

والتً ٌحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم  َتَسنَّى له الوقوؾ على ،  جٌزة 33182َمْعَدنِ ٌَ و لم 

 . شخص ُمرتِكب الواقعة 

بِصفته " ُمحاِم " حسٌن عباس إبراهٌم /  كما أبلػ األستاذ 

احمد محمود عبد هللا / وكٌبلًال عن المجنً علٌهما كبل من 

 20/8/2013بتارٌخ - احمد محبك محمد فاٌز / وشرٌكه 

ٌَّة وقعت  إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

ات سِرقة بعض البضابِع  من داِخل الحانوت المملوك  ٌَّ تلف

ه  ٌْ ل  أبراج رابعة االستثماري  مدٌنة نصر 13والكابِن ، لُمَوكِّ

 . أول

بصفته - أسامة سعد زؼلول مصطفى / كما أبلػ المجنً علٌه 

بتارٌخ - موظؾ بشركة عالمٌة إلعبلنات الطرق 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  19/8/2013

ات وسرقات لئلعبلنات والخامات اإلعبلنٌة  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف الَعَدِو

ة بالشركة  والكابِنة بشارع الطٌران وشارع خضر ، الخاصَّ

ٌَّة  وَبلَؽت ، مدٌنة نصر أول – التونً ومٌدان رابعة الَعَدِو

ات الحاصل بها حوالً مابة وخ ٌَّ  .                                            ون ألؾ جنٌه مسقٌمة التلف
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أحمد سلٌم ؼانم بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه  

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013

ارتٌن مملوكٌن له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بعدد س والتً ، الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة أرقام س وي    . 842ع أ ن  ، 357َمْعَدنِ

" ُمحاِم " محمد ماهر فتحً عبد العلٌم / كما أبلػ األستاذ 

- أحمد سلٌم ؼانم سلٌمان / بِصفته وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض  14/11/2013بتارٌخ 

ارة ُعهدة  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس إعتصام رابعة الَعَدِو

له  والتً َتَصادؾ ،  ( 2012مودٌل ، ماركة شٌفورلٌه  )ُمَوكِّ

ُوجوِدها بمسرح األحداث والمملوكة لشركة الدلتاوٌه سلٌم 

 . عبد الرحمن 

بتارٌخ - ماهر حافظ إمام / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  17/8/2013

ارة المملوك له والتً َتَصادؾ  ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف الَعَدِو

ٌَّة رقم ، ُوجوِدها بمسرح األحداث  والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

مودٌل ، ماركة سوزوكً مٌكروباص فان  ) 268ص ل ص 

2013 . )  
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وحٌد فكري علً شعراوي بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  22/8/2013

ٌَّة تم إضرام النٌران بالحانوت المملوك له   16والكابِن ، الَعَدِو

ات الحاصل بها حوالً ، شارع الطواؾ  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

 . خمسة وثبلثون ألؾ جنٌه 

ٌاسر محمد صدٌق شتٌوي بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  20/8/2013

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم م ج أ  ماركة هٌونداي  ) مبلكً مصر 3857َمْعَدنِ

ات الحاصلة بها ،  ( 2011مودٌل ، فٌرنا  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على ، حوالً خمسة وسبعون ألؾ جنٌه  وألقى بالمسبول

 .عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

بِصفته وكٌبلًال - أحمد السٌد محمد موسى / كما أبلػ األستاذ 

بتارٌخ - عن شركة ساٌنتك لبلتصاالت التسوٌقٌة 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  22/8/2013

ات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف له  (بمقر الشركة  )الَعَدِو ة ُمَوكِّ ، خاصَّ

خلؾ سوبر ماركت –  ب شارع أنور المفتً 24والكابِنة 

  .مدٌنة نصر – طرٌق النصر – الباشا 
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مدٌر - احمد محمد صبلح محروس / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال  15/8/2013بتارٌخ - مركز طٌبة مول 

ٌَّة تم إضرام النٌران بؤجزاء  أحداث َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

 . من مركز طٌبة مول القابِم على إدارته 

محمد المبارك حسن توفٌق بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  15/8/2013

ارة المملوكة لوالدته المدعوة  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس الَعَدِو

والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح ، زٌنب محمد علً عطٌة / 

ٌَّة رقم ن ب أ ، األحداث   482والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

   ( .2008مودٌل ، ماركة توٌوتا )مبلكً مصر  

صدقً محمود إسماعٌل عبد الرحمن / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  16/8/2013بتارٌخ 

ٌَّة تم إضرام النٌران بالُكْشك المملوك له  والكابِن ، رابعة الَعَدِو

مدٌنة نصر – بجوار جهاز التنظٌم واإلدارة – طرٌق النصر 

ات الحاصلة بها حوالً ستٌن ألؾ ، أول  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن بمٌدان ، جنٌه  وألقى بالمسبول

ٌَّة    .  رابعة الَعَدِو

ُمحاِم وبِصفته - محمد عبد الرحمن محمد / كما أبلػ األستاذ  

بتارٌخ - عمرو محمد زكً محمد / وكٌبلًال عن المجنً علٌه 
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إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  20/8/2013

له  ة ُمَوكِّ ارة  خاصَّ ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم ج هـ ص  مودٌل ، ماركة نٌسان  ) مصر 937َمْعَدنِ

دان ،  ( 2002 ٌْ ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن بم وألقى بالمسبول

ٌَّة   .  رابعة الَعَدِو

عادل نبٌه عبد المسٌح دوس بتارٌخ / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  21/8/2013

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم ي م هـ  ٌَّة ،  أجرة مصر 593َمْعَدنِ وألقى بالمسبول

 . على عاتِق الُمعتصمٌن من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن 

مصطفى إبراهٌم سبلمة مصطفى / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  22/8/2013بتارٌخ 

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، رابعة الَعَدِو

َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث بجوار محطة وقود موبٌل 

ٌَّة رقم ي ص أ ، بشاِرع الطٌران  / والتً تحمل لَْوحات َمْعَدنِ

، " جٌب مقفول " ماركة شٌفرولٌه فروتنٌرا  ) مصر 695
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ٌَّة على عاتِق الُمعتصمٌن ،  ( 1998مودٌل  وألقى بالمسبول

 . من جماعة اإلخوان الُمسلمٌن

" ُمحاِم " السٌد محمد أحمد مصطفى / كما أبلػ األستاذ 

- مصطفى محمود سلمان / بِصفته وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  31/8/2013بتارٌخ 

له  ٌَّة تم إضرام النٌران بالمكتب المملوك لُمَوكِّ ، رابعة الَعَدِو

 .   شارع الطواؾ 12والكابِن 

فٌنوس احمد فإاد علً عشماوي / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  4/9/2013بتارٌخ 

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، رابعة الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 

ٌَّة رقم  وأضاؾ أنَّه تم سرقة ،  مبلكً القاهرة 162519َمْعَدنِ

ارة  ٌَّ ة بالس ة الخاصَّ ٌَّ وبإجراء الُمعاٌنة ، اللَْوحات الَمْعَدنِ

ر محضر الببلغ البلِزمة  ارة محل الببلغ بمعرفة ُمَحرِّ ٌَّ على الس

ٌَّة ،  ارة بالكاِمل وعدم وجود لَْوحاتها المعدنِ ٌَّ م الس  .تبٌن َتَفحُّ

- حسٌن محمود السٌد عبد الحمٌد / كما أبلػ المجنً علٌه 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام  16/8/2013بتارٌخ 

ارة المملوك له  ٌَّ ٌَّة تم إضرام النٌران بالس والتً ، رابعة الَعَدِو

والتً تحمل لَْوحات ، َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح األحداث 
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ٌَّة رقم ع م ن  وكذا تم إضرام النٌران بالُكْشك  ، 795/ َمْعَدنِ

ات الحاصل بها حوالً مابة ، المملوك له  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ٌَّة على عاتِق جماعة اإلخوان ، ألؾ جنٌه  وألقى بالمسبول

 . الُمسلمٌن 

" ُمحاِم " محسن أحمد عبد الرإوؾ / كما أبلػ األستاذ 

منصور " بِصفته وكٌبلًال عن شركة المنصور للسٌارات 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث  19/8/2013بتارٌخ " - شٌفرولٌه 

ات وسرقة لُمحتوٌات  ٌَّ ٌَّة وقعت تلف َفض إعتصام رابعة الَعَدِو

المملوك له  (المعرض وقطع الؽٌار ومركز الخدمة  )الشركة 

ات الحاصلة ،  شارع الطٌران 84والكابِن ،  ٌَّ وَبلَؽت قٌمة التلف

ِمابة ألؾ جنٌه  بإجراء الُمعاٌنة البلِزمة على و، بها حوالً ستُّ

أمٌن – محمد حنفً / ش .الَمعَرض محل الببلغ بمعرفة أ

ل مدٌنة نصر  ٌَّن أن بذات التارٌخ – ُشرطة بقِسم أوَّ َتب

/ المعرض ٌحمل اسم شركة المنصور للسٌارات وٌدعى 

وتبٌن أن التلفٌات بالواجهة الزجاجٌة – منصور شٌفرولٌه 

بالمعرض بالكامل وٌوجد تناثر للزجاج المهشم على األرض 

نتٌجة تكسٌر الواجهة وخلع مجموعة البلفتات الموجودة على 

واجهة المعرض وبالدخول صحبة المبلػ داخل المعرض تبٌن 

وجود آثار بعثرة داخل المعرض بالكامل وعدم وجود أجهزة 
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 جهاز 15الكمبٌوتر الموجودة داخل المعرض وهم عددهم 

كمبٌوتر وٌوجد بعثرة باألوراق الخاصة بالمعرض بداخلها 

 متر 25كما تبٌن بان واجهة المعرض حوالً مساحتها 

تقرٌبا والمطلة على شارع الطٌران وباالنتقال صحبة المبلػ 

إلى معرض البطارٌات وقطع الؽٌار التابع لنفس المعرض 

بذات العقار والمطل على الشارع الجانبً وحوش المهندسٌن 

العسكرٌن وبالدخول صحبة المبلػ تبٌن وجود بعثرة 

بمحتوٌات المعرض وكسر بزجاج الواجهة بالكامل وهً 

 متر تقرٌبا واختفاء بعض األوراق 12مساحتها حولً 

 أجهزة كمبٌوتر 5الخاصة واختفاء مبالػ مالٌة واختفاء عدد 

خاص بالمعرض وتهشم البلفتة اإلعبلنٌة والخاصة بالمعرض 

كما أشار المبلػ على أرفؾ زجاج وخشبٌة ال ٌوجد علٌها أي 

 . نوع من البطارٌات أو قطع الؽٌار تم اختفابها بالكامل 

صاحب محل زهور - أحمد ٌاسٌن علً / كما أبلػ المدعو 

ٌَّة  دان رابعة العدِو ٌْ ه أنَّه حال عودته – بُمحٌط م إستِدالالًال بؤنَّ

ته الكابِن  إلى محل بٌع الُزهور وإكِسسوار الحفبلت خاصَّ

ة  ٌَّ دان رابعة العدِو ٌْ الذي قام بإستِبجار من إتحاد – بُمحٌط م

ة 14ُمبلك العقار رقم  ٌَّ فوجا بَتَهشُّم -  عمارات رابعة العدو

والتً بلؽت قٌمتها ، ُزجاج المحل وسرقة محتوٌاته بالكاِمل 
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دون وقوفه على شخص ، إجماالًال حوالً ُخمُسمابة ألؾ جنٌه 

  .ُمرتكب الواقعة

ُمحاِم  -محمد إبراهٌم احمد موسى /  كما أبلػ األستاذ 

طارق محمود محمد عبد / وبِصفته وكٌبلًال عن المجنً علٌه 

بتارٌخ - اللطٌؾ بصفة األخٌر ُمدٌر شركة إٌجٌكو مصر 

إستِدالالًال بؤنَّه حال أحداث َفض إعتصام رابعة  19/8/2013

له حدٌثة  بدون  ة ُمَوكِّ ارة خاصَّ ٌَّ ات بالس ٌَّ ٌَّة وقعت تلف الَعَدِو

ٌَّة  ماركة رٌنو  والتً َتَصادؾ ُوجوِدها بمسرح  لَْوحات َمْعَدنِ

 . األحداث 

ضاًال من – ُمعتز أنور مرسً /   المدعو كما أبلػ بِصفته ُمَفوَّ

ٌَّة  إستدالالًال بتَكدُّس – قَِبل لجنة الزكاة بمسِجد رابعة العدِو

ٌَّة وداِخل وخاِرج  دان رابعة العدِو ٌْ اآلالؾ من الُمعتصمٌن بم

ة السٌطرة على كافَّة  ٌَّ ٌَّة وعدم إمكانِ مسِجد رابعة العدِو

ٌَّة لكثرة  المبانً التابِعة للجنة الزكاة ولجمعٌة رابعة العدِو

إقتصر التؤمٌن على مداِخل  ومخاِرج ،  أعداد الُمعتصمٌن 

وبقٌام الُمعتصمٌن بإقتحام دور ، مركز رابعة الطبًِّ 

فً لجنة الزكاة وجمعٌة رابعة 1الُمناسبات رقم   ومنع ُمَوظَّ

ٌَّة ومجلس اإلدارة من الُدخول  وقٌام الُمعتصمٌن ، العدِو

ٌَّة ، بؤعمال األمن والِحراسة بها  وعدم دراٌة مسبولً الجمِع
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ومن َثمَّ ، واللجنة بما ٌدور بدار الُمناسبات سالِفة الِذكر 

تهم بما ٌتِم إرتكابه بداخلها ٌَّ .  إنتفاء مسبول

  العمدى التخرٌبولما كان ذلك وكان الثابت أن جرابم 

واإلتبلؾ العمدى  قد وقعت بناء على ارتكاب جرٌمة البلطجة، 

ومن المشاركٌن فى التجمهر، تنفٌذاًال للؽرض منه مع علمهم 

بهذا الؽرض، وكانت نٌة االعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم 

حتى نفذوا ؼرضهم المذكور، وقد وقعت نتٌجة نشاط إجرامى 

من طبٌعة واحدة، ولم تكن جرٌمة استقل بها أحد المتجمهرٌن 

لحسابه، ووقعت حال التجمهر وأدى إلٌها السٌر العادى 

لؤلمور، وقد ثبت للمحكمة علمهم بالؽرض منه واتجهت 

إرادتهم إلى اقتراؾ الجرابم التى وقعت تنفٌذاًال له، ومن ثم 

عن وعمبلًال بالمسبولٌة التضامنٌة للمشاركٌن فى التجمهر 

الجرابم التى تقع تنفٌذاًال للؽرض منه متى ثبت علمهم بهذا 

الؽرض، واتجهت إرادتهم إلى اقتراؾ الجرابم التى وقعت 

 . فإنها تسرى فى حق جمٌع المتهمٌن تنفٌذاًال له

 إطمؤنت إلى شهادة شهود اإلثبات وكافة وحٌث أن المحكمة

األدلة األخرى و منها األدلة الفنٌة فى الدعوى والتى تقطع 

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن  )المتجمهرٌن بتعمد قٌام 

 سالفى الذكر بإرتكاب األفعال المنهى عنها وإتجاه (توفوا 
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وفقا العمدى  واإلتبلؾ العمدى إراداتهم إلى إحداث التخرٌب 

 وما بتقارٌر قسم األدلة الجنابٌةبمعاٌنات النٌابة العامة وللثابت 

ثبت من المحاضر المنوه عنها سلفا فى هذا الشؤن والمرفقة 

 بؤن ما ٌحدثونه ؼٌر حق (المتجمهرٌن ) مع علمهمباألوراق 

وتوافرت لدٌهم نٌة اإلضرار لعلمهم أن إضرام النٌران فى هذه 

السٌارات والمبانى واألمبلك العامة  البد وأن ٌؤتى علٌها 

 ،  وٌجعلها ؼٌر صالحة لئلستخدام، وٌسٌا إلٌها قصداًال وعمداًال 

وثبت إنصراؾ إرادة المتهمٌن وآخرٌن مجهولٌن وأخرٌن 

توفوا  إلى تخرٌب مبان وأمبلك عامة مخصصة لمصالح 

حكومٌة وكذا أموال ثابتة ومنقولة مع علمهم بؤن المبانى 

 واألشٌاء التى ٌخربونها هى أمبلك عامة وخاصة وكان ذلك

تنفٌذاًال لما توافقوا علٌه من وجوب اإلنتقام من جراء عزل 

وتمكنوا من إتمام  ،محمد مرسى جزاءا لذلك  /الربٌس السابق 

 وكذا قٌامهم بإتبلؾ المنقوالت الخاصة بالمواطنٌن جرٌمتهم

وفقا للمحاضر المحررة فى هذا الشؤن ووفقا لما إستخلصته 

  .المحكمة من األوراق 

 التخرٌب) تلك الجرابمأقامت قضابها بثبوت المحكمة أن و

وأخرٌن  فى حق المتهمٌن ( واإلتبلؾ العمدىالعمدى 

الذى إستهدؾ ،ومن ثبوت مشاركتهم مجهولٌن وأخرٌن توفوا 
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إرتكاب الجرابم ومنع وتعطٌل تنفٌذ القوانٌن واللوابح والتؤثٌر 

على السلطات فى أعمالها باستخدام القوة والتهدٌد بإستعمالها، 

وإتجه ؼرضهم إلى مقارفة الجرابم التى وقعت تنفٌذاًال لهذا 

الؽرض وقد جمعتهم نٌة اإلعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا 

وحٌث أن الفترة التً حدث فٌها تلك الجرابم ؼرضهم المذكور، 

سالفة البٌان إنما هً زمن هٌاج وفتنة وكان من بٌن أؼراض 

المتهمٌن أحداث الرعب بٌن الناس وإشاعة الفوضى والقتل 

وثبت للمحكمة أن هذا  العمدى ، واإلتبلؾ  العمدى والتخرٌب

  نتٌجة للسلوك اإلجرامىالعمدى  واإلتبلؾ  العمدى التخرٌب

 وبذلك وأخرٌن توفوا الذى أتاه المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن 

 واإلتبلؾ العمدى  العمدىتتوافر أركان جرٌمتى التخرٌب

من  361 ،90للمتلكات العامة والخاصة طبقا لنص المادتٌن 

عقوبات وفقا لما إستخلصته المحكمة من األوراق قانون ال

ودون أن تسترسل المحكمة بسرد األحداث مرة أخرى منعا 

للتكرار وفقا للثابت بالتحقٌقات وما إنتهت إلٌة النٌابة العامة 

 ومن ثم ،بمعاٌنتها وكذا كافة التقارٌر الفنٌة المرفقة باألوراق 

سند صحٌح من ؼٌر على ما أثاره الدفاع فى هذا الشؤن فإن 

 . القانون وتقضى المحكمة برفضه
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ان ـاء أركـإنتؾـع بـن الدؾــه عـث أنــ حً:واألربعون الثانى  

 اـٌرهـجرٌمة تعرٌض وسابل النقل العام البرٌة للخطر وتعطٌل  س

  .من قانون العقوبات 167  والمإثمة بالمادة 

 من قانون العقوبات نصت  على 167فمردود علٌه بؤن المادة 

كل من عرض للخطر عمداًال سبلمة وسابل النقل العامة  )أن 

ٌُعاقب بالسجن  البرٌة أو المابٌة أو الجوٌة أو عطل سٌرها 

 . (المشدد أو السجن

:- توافر ثبلثة شروط و ٌشترط لقٌام هذة الجرٌمة 

 فعل التعرٌض للخطر، وٌتحقق بؤى طرٌقة عمدٌة من :األول 

شؤنها أن تإدى إلى تعطٌل السٌر أو التعرٌض للخطر، سواء 

وقع اصطدام فعلى باألشٌاء المتصلة بهذا الؽرض وترتب على 

ذلك التعطٌل، أو كان هذا التعطٌل نتٌجة إٌقاؾ وسٌلة النقل 

 . خوفاًال من االصطدام بها

 وقوع الفعل على وسابل النقل العام سواء وسابل :الثانى 

النقل البرٌة أو وسابل النقل الجوٌة أو المابٌة، وسواء كانت 

مملوكة للدولة أو مملوكة ألحد األشخاص االعتبارٌة العامة أو 

القطاع الخاص مادامت تقدم خدماتها للجمهور بدون 

 .تخصٌص
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 دٌةـم العمـن الجرائـرٌمة مـذة الجـفه  القصد الجنابى : الثالث

وٌنحصر القصد الجنابى فٌها فى ارتكاب الجانى للفعل المنهى 

. عنه واتجاه إرادته إلى التعرٌض للخطر 

من قانون  167 وأن هدؾ الشارع من نص المادة 

العقوبات إلى تعمٌم الحماٌة وشمولها لكل وسابل النقل العامة 

 . من مابٌة أو برٌة أو جوٌة

وتتحقق الجرٌمة بمجرد تعطٌل وسٌلة النقل العام بؤٌة طرٌقة 

عمدٌة من شؤنها أن تإدي إلى التعطٌل أو التعرٌض للخطر 

سواء أوقع اصطدام فعلً باألشٌاء المستعملة فً هذا الؽرض 

وترتب على ذلك التعطٌل أو كان هذا التعطٌل نتٌجة إٌقاؾ 

.  وسٌلة النقل العام خوؾ االصطدام بها

من المقرر أن المقصود ببٌان واقعة الدعوى التً تطلبتها و

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة فً كل حكم باإلدانة 310المادة 

هو أن ٌثبت قاضً الموضوع فً حكمه كل األفعال والمقاصد 

التً تتكون منها الجرٌمة، وكانت جرٌمة تعرٌض وسابل النقل 

العام للخطر عمداًال أو تعطٌل سٌرها المإثمة بنص المادة 

من قانون العقوبات هً جرٌمة عمدٌة ٌتحقق القصد  167

الجنابً فٌها متى تعمد الجانً ارتكاب الفعل المنهً عنه 

بالصورة التً صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعرٌضها 
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للخطر أو تعطٌلها وعلمه بؤنه ٌحدثه بؽٌر حق، وهو ما 

ٌقتضً أن ٌتحدث الحكم عنه استقبلالًال، وأن ٌكون فٌما أورده 

 . من وقابع وظروؾ ما ٌكفً للداللة على قٌامه

 وكان الثابت من األوراق أن المتهمٌن متى كان ما تقدم 

قد تعمدوا تعطٌل وسابل وأخرٌن توفوا وآخرٌن مجهولٌن 

النقل البرٌة العامة المملوكة للدولة والتى تقدم خدماتها للعامة 

بدون تخصٌص والخاصة المملوكة آلحاد الناس ، وعرضوهم 

 /14/8وحتى 21/6/2013من تارٌخ للخطر ومنعوا سٌرهم 

ة بالقاِهرة 2013 ٌَّ دان رابعة الَعَدِو ٌْ بؤن أؼلقوا جمٌع محاور َم

والشوارع المتفرعة  منه  بمتارٌس من الطوب و إطارات 

ارات والحجارة  ٌَّ  التً إنتزعوها من األرصفة والبلدوراتالس

ومواد البناء فُشلت حركة المرور أمام وسابل النقل آنفة البٌان 

قوامها بسبب تجمهرهم فى مٌدان رابعة العدوٌة ومحٌطها 

عدة آالؾ من المتجمهرٌن تنفٌذاًال لما توافقوا علٌه من وجوب 

محمد مرسى باستعمال القوة  /االنتقام على إثر عزل الربٌس 

والعنؾ والتهدٌد باستعمالها وإتبلؾ الممتلكات العامة 

والخاصة، وحمل بعضهم أسلحة نارٌة وعصى، وأدوات 

إستخدموها فى االعتداء على األشخاص والممتلكات 

مستهدفٌن تروٌع المواطنٌن وتخوٌفهم بإلحاق األذى بهم 
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واإلضرار بممتلكاتهم، وقد إنصرفت إراداتهم إلى ارتكاب 

جرابم من بٌنها تعرٌض سبلمة وسابل النقل العام البرٌة 

للخطر عمداًال وتعطٌل سٌرها، مع علمهم بؤن تجمعهم على هذا 

 ٌإدى إلى ذعر وإرهاب وتروٌع المواطنٌن المقٌمٌن النحو

والمارٌن بالمناطق والمحاور المشار إلٌها وأن من شؤن ذلك 

توقؾ حركة المرور بتلك المناطق وتعطٌل وسابل النقل خشٌة 

أن هذه الجرٌمة قد  و.  االصطدام بهم وهو ماتحقق بالفعل

وقعت من المشاركٌن فى التجمهر، وتنفٌذاًال للؽرض منه مع 

علمهم بهذا الؽرض، وكانت نٌة االعتداء قد جمعتهم وظلت 

تصاحبهم حتى نفذوا ؼرضهم المذكور، وقد وقعت نتٌجة 

نشاط إجرامى من طبٌعة واحدة، ولم تكن جرٌمة إستقل بها 

أحد المتجمهرٌن لحسابه، ووقعت حال التجمهر وأدى إلٌها 

.السٌر العادى لؤلمور فإنها تسرى فى حق جمٌع المتهمٌن  

ولما كان ذلك وكان الثابت من شهادة شهود اإلثبات وكافة أدلة 

الدعوى والذٌن أجمعوا على أن المتجمهرٌن بمٌدان رابعة العدوٌة 

عطلوا عمداًال   (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا )ومحٌطها

سٌر وسابل النقل العام البرٌة بؤن أؼلقوا جمٌع المحاور المتجهة من 

ة بالقاِهرة والشوارع المتفرعة  منه وذلك  ٌَّ دان رابعة الَعَدِو ٌْ وإلى  َم

ارات  ٌَّ من جمٌع اإلتجاهات  بمتارٌس من الطوب و إطارات الس
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والحجارة والبلدورات التً إنتزعوها من األرصفة ومواد البناء فُشلت 

حركة المرور أمام وسابل النقل آنفة البٌان ومن ثم تتحقق الجرٌمة 

بمجرد تعطٌل وسٌلة النقل العام بؤٌة طرٌقة عمدٌة من شؤنها أن 

تإدي إلى التعطٌل أو التعرٌض للخطر سواء أوقع اصطدام فعلً 

باألشٌاء المستعملة فً هذا الؽرض وترتب على ذلك التعطٌل أو كان 

 هذا التعطٌل نتٌجة إٌقاؾ وسٌلة النقل العام خوؾ االصطدام بها

وبذلك ٌكون ما أثارة الدفاع فى هذا الشؤن على سند ؼٌر صحٌح من 

 . الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه

ـ حٌث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان :واألربعون الثالث 

من 253جرٌمة وضع النار العمدى والمإثمة بالمادة 

 .قانون العقوبات 

 العقوبات قانون من253  بنص المقرر من بؤنهفمردود علٌه 

 أو مراكب أو سفن أو مبان فً عمداًال  ناراًال  وضع من كل "

 فً أو للسكنى معدة وال مسكونة لٌست مخازن أو معامل

 فً أو أجمات أو ؼابات فً أو ري وآالت سواق أو معاصر

 تلك كانت إذا المشدد بالسجن ٌعاقب محصودة ؼٌر مزارع

 0  "  له مملوكة لٌست األشٌاء

 ة الحرٌقـمـريـي جـي ؾـائـجنـد الـقصـ أن ال قـضـاءا ررـمقـن الـمو
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 من قانون العقوبات 253العمد المنصوص علٌها فً المادة 

ٌتحقق فً وضع الجانً النار فً شًء من األشٌاء المذكورة 

بهذه المادة، وكان عالماًال بؤن هذا الشًء مملوك لؽٌره فمتى 

ثبت للمحكمة أن الجانً تعمد وضع النار على هذا الوجه 

 . وجب تطبٌق تلك المادة

 المنصوص ىالقصد الجنابى فى جرٌمة الحرٌق العمدومن المقرر أن 

 من قانون العقوبات ٌتحقق متى و ضع الجانى 253علٌها فى المادة 

النار فى شا من األشٌاء المذكورة بهذه المادة و كان عالماًال بؤن هذا 

إذ ال - بؽض النظر عما ٌكون لدٌه من باعث - الشىء مملوك لؽٌره 

 .تإثر البواعث على قٌام الجرٌمة   

من المقرر قضاءا إذا كان الظاهر من الوقابع التى أثبتها الحكم أن و 

- تعمد وضع النار فى المخزن المملوك للشركة المجنى علٌها الطاعن 

بؤن أشعل قطعة من القماش و وضعها داخل ذلك المخزن ، فإنه ٌكون 

 من قانون العقوبات مهما ٌكون من 253مسبوالًال جنابٌاًال وفقاًال للمادة 

قصده األول فى وضع النار عمداًال ، هذا فضبلًال عن وجوب مإاخذته 

بة عن شة الناحتمالًبقصده اإلحتمالى و مساءلته عن كافة النتابج اإل

                                              .      فعله

 من قانون العقوبات 253من المقرر فقها أن العمد فى معنى المادة و

أى - ه اإلرادة إختٌاراًال إلى وضع النار أٌاًال كان الباعث علٌه ي، هو توج
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سواء أكان الؽرض من ذلك هو إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار 

                             .و سٌلة لتحقٌق ؼرض آخر

 المتهمٌن وأخرٌن ) المتجمهرٌن ولما كان ذلك وكان الثابت أن

 بإضرام النٌران عمدا بمبنى معد قاموا  ( مجهولٌن وأخرٌن توفوا

ـ ومحٌطها وفقا لما إنتهت  إلقامة شعابر دٌنٌة ـ مسجد رابعة العدوٌة

ومن من األوراق إلٌه المحكمة بإستخبلصها وذلك على ضوء الثابت  

معاٌنة النٌابة العامة وكذا قسم األدلة الجنابٌة وؼٌرها من اللجان 

المشكلة فى هذا الشؤن  أنذاك وذلك  بُمحٌط مسجد رابعه العدوٌة 

وبإجراء ، حٌث تبٌن وجود سٌارات البث اإلذاعً بُمحٌط المسِجد 

الُمعاٌنة على تلك السٌارات َتبلَحظ ُوجود مركبة ُمْحَتِرقة تماماًال بداخل 

ن  ٌْ الحدٌقة الٌسرى للداخل بمحاذاة السور الحدٌدي للمسجد ومركبَت

َسار الداخل للمسجد بالحدٌقة الٌسرى الفاصلة بٌن  ٌَ مصفوفة على 

ٌَّن أنها  َنة المركبة األولى َتَب ٌَ المسجد ومبنى دار المناسبات وبُمعا

شبٌه لسٌارات البث اإلذاعً بدون " مٌكروباص"حافلة صؽٌرة 

ٌَّة بٌضاء اللْون ُمْحَتِرقة بالكاِمل مثبت أعلى سقفها طبقً  لوحات معدن

بث قمر صناعً أحدهما أكبر من األخر ُمْحَتِرقان بالكاِمل وٌظهر 

َمن ِعبارة  ٌْ ٌَّة "اسفل  آثار اإلْحتِراق بجانب المركبة األ هندسة إذاع

EARTV " ارة ٌَّ ٌَّن أنها ِعبارة عن س َنة المركبة الثالثة َتَب ٌَ وبُمعا

ٌَّة رقم  ؾ ق  نصؾ نقل ذات صندوق َخْلفً مؽلق َتحِمل لْوحات معدن
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ٌَّن بصندوقها معدات تصوٌر تعلوها  آثار 271ب   ُمْحَتِرقة وَتَب

ٌَّن أنها نقل  َتحِمل لْوحات رقم ق  ارة الثالثة َتَب ٌَّ َنة الس ٌَ إْحتِراق وبُمعا

التلٌفزٌون " زرقاء اللْون ذات صندوق مؽلق وعلٌها كلمة 864وب 

ارة الَخْلفً له بابان من الجهة " المصري ٌَّ ٌَّن أن صندوق الس وَتَب

ٌَّن احتوابها على  ٌَّة وبالدلوؾ إلٌه َتَب الٌمنى وباب من الجهة الَخْلف

ات ببعضها  ٌَّ ٌَّن ُوجود بعض الَتلَفِ شاشات وأجهزة ومعدات كما َتَب

ارة من الداخل مع  ٌَّ ٌَّن بعثرة محتوٌات الس وآثار نزع منها كما َتَب

َنة المركبة الرابعة  ٌَ ارة من الخارج وبُمعا ٌَّ انتشار الَتلَؾ بجسم الس

ارة نقل تحمل رقم ج وب  ٌَّ ها س ٌَّن  أنَّ  زرقاء اللْون صندوقها 694َتَب

َمن كلمة  ٌْ ن على جانبها األ ولها باب " َتلَفزٌون " الَخْلفً مؽلق ُمَدوَّ

ٌَّن إْحتِراق كابٌنة قابد  َمن وأخر َخْلفً للكابٌنة كما َتَب ٌْ من الجانب األ

ارة ومقدمتها بالكاِمل وامتدت آثار اإلْحتِراق وصوال إلى الكابٌنة  ٌَّ الس

ارة نقل  ٌَّ ٌَّن أنها محملة أعلى س ٌَّة والمركبة الخامسة التً َتَب الَخْلف

ٌَّن أنها تحمل  َنتها َتَب ٌَ ات الُمَسلَّحة أمام المسجد بُمعا مركبات تابعة للقُوَّ

ٌَّن أنها زرقاء اللْون صندوقها الَخْلفً مؽلق " 753ؾ ق ب "رقم  َتَب

ن  لكابٌنة لها بابان من الجهة الٌمنى وأخر من الجهة الٌسرى  ُمَكوَّ

ٌَّن أن جمٌع األبواب مؽلقة عدا األخٌر  ن َتَب ٌْ وباب َخْلفً ذو ضلفَت

ن على جسم الكابٌنة كلمة  ٌَّن أن ُمَدوَّ ن " َتلَفزٌون"وَتَب ٌْ باللؽَت

ٌَّة و ٌَّة والعرب شعار إتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون الوحدة "االنجلٌز
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ٌَّة األولى هنا اسود االمة " وعبارات مكتوبة بخط الٌد منها " الرقم

ٌَّة  ٌَّة واالسبلم ارحل ٌا خابن ماسبٌرو عمرها ما ها تتعدل - العرب

وعبارات أخرى بذات المضمون وملصقات مطبوع علٌها صورة "

ٌَّن " ارحل ٌا سٌسً مرسى ربٌسً " الربٌس السابق وِعبارة  كما َتَب

ٌَّة شبٌهة للمستخدمة فً  ارة وقطع قماش ٌَّ َتَهشُّم كاِمل لكابٌنة الس

ٌَّن أن َتَهشُّمها  ارة التً َتَب ٌَّ أعمال الفراشة مثبتة أعلى كابٌنة قابد الس

ات بؤجزاء متفرقة  ٌَّ ارة وَتلَفِ ٌَّ ٌَّن َتلَؾ بعض إطارات الس بالكاِمل كما َتَب

ٌَّن أن معدات  ارة وبفتح الباب الَخْلفً للكابٌنة الصندوق َتَب ٌَّ بجسم الس

ارة بشكل عرضً ٌحول دون الدخول إلى عمق  ٌَّ مجهزة بداخل الس

.                       الكابٌنة   

كما َثُبت أٌضا من المعاٌنة لمسجد رابعة العدوٌة أنه ٌقع بتقاُطع 

شاِرع النصر مع شاِرع الطٌران و أنه ُمحاط بسور حدٌدي مفرغ 

ٌَّة بثبلثة مداخل تإدي إلى ساحة المسجد  ٌتوسطه بوابة حدٌد

ة المبلطة  المسجد ذو طابِقٌن األرضً صحن للصبلة والدور  ٌَّ الخارج

ٌَّن ُوجود مآذنه خاصة للمسجد . الذي ٌعلوه سطح المسجد  كما َتَب

مثبت علٌها مكبرات صوت وٌمكن اعتبلبها من خبلل سلم داخلً هذا 

ٌَّة وٌظهر بالساحة والبوابة  آثار حرٌق  وبالعبور من البوابة الحدٌد

ٌَّن أن ُوجود ُؼْرفة أمن مبلصقة للسور  ة َتَب ٌَّ وبعبور البوابة الحدٌد

ٌَّن أن  ٌَمٌن الداخل من البوابة خلفها حدٌقة بمحاذاة السور وَتَب على 
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َسار الداخل بمحاذاة السور الحدٌدي  ٌَ ٌَّن ، حدٌقة أخرى على  وَتَب

ن سالفتً الذكر تناثر لرماد حرٌق بكافة أرجابها ومطبوعات  ٌْ بالحدٌقَت

ة  ٌَّ وملصقات ومخلفات حرٌق منتشرة بها كما َتبلَحظ ُوجود أوتاد حدٌد

تشبه المستخدمة فً تثبٌت الخٌام ومبلبس مخَتلَفة، وبالدلوؾ إلى 

ٌَّن أن صحن المسجد بمساحة حوالً   متر 30×30داخل المسجد َتَب

َسار ٌطل األول على حدٌقة المجاورة  ٌَ ٌَمٌن و له بابان فرعٌان 

ٌَّة شاِرع ٌوسؾ عباس وٌطل الثانً على الحدٌقة  للمسجد من ناح

ٌَّن أن الصحن  المجاورة ومبنى دور المناسبات الُمْلَحق بالمسجد وَتَب

ُمْحَتِرق بكاِمل محتوٌاته مع انبعاث أدخنة من أساسه وأجهزته 

ن  ٌْ ن متتالٌَت ٌْ ٌَمٌن الداخل ؼرفَت ٌَّن أن على  ٌَّة وسجادة وَتَب الكهرباب

األولى خاصة بؤمام المسجد واألخرى خاصة بمكتبة المسجد 

ٌَّن أنها مجهزة بؤثاث من سرٌر ودوالب  وبالدلوؾ إلى األولى َتَب

ٌَّن  ُمْلَحق بها ُؼْرفة أخرى مجهزة بمكتب وُمْلَحق بها دورة مٌاه وَتَب

أن بعثرة بمحتوٌاتهم وُوجود بعض المطبوعات الملقاة أرضاًال وصور 

ٌَّن أن  للربٌس السابق محمد مرسً وبالدلوؾ إلى ُؼْرفة المكتبة َتَب

ٌَّة بها العدٌد من المصاحؾ وإْحتِراق كاِمل الُؽْرفة  ُوجود أرفؾ خشب

َسار الداخل من باب المسجد الربٌسً باب درج  ٌَ ٌَّن على  ،كما َتَب

ٌَّن أنه بعرض حوالً نصؾ متر مؽطى  المؤذنة والذي بالدلوؾ إلٌه َتَب

 وثبت من تلك ،بآثار حرٌق بكاِمل جداره مع انبعاث السخونة منها 
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المعاٌنات ظهور آثار اإلْحتِراق على كافَّة ُجدران مبنى مسجد رابعة 

ٌَّة وُمحٌط المسِجد وُمْلَحقاتِه   .                             الَعَدِو

ٌَّة الصاِدرة من حً َشرق مدٌنة نصر بشؤن  كما ثُبت من اإلفادة الرسم

ارة رقم أ ب ر  ٌَّ بمبلػ –   أنَّه تم حرقها و البالِػ قٌمتها 416الس

ارة رقم أ ب ر – أربعٌن ألؾ جنٌه  ٌَّ بمبلػ  – 927وكذا سرقة الس

ر بشؤنهما المحضر رقم – خمسٌن ألؾ جنٌه  المملوكٌن للحً وَتحرَّ

ل2013 لسنة 35766         أٌضا قاموا كما.   ُجنح مدٌنة نصر أوَّ

 عمدا النٌران  امضربإ ( توفوا وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن المتهمٌن )

 ذلك على وترتب علٌها فؤتت للدولة المملوكة الكهربابٌة بالكاببلت

بقصد إحداث  تؽذٌتها تم التى األماكن عن الكهربابى التٌار إنقطاع

الخٌام تبٌن وجود حرٌق بو .الرعب بٌن الناس وإشاعة الفوضى 

المشٌدة بطول شارع النصر من ناحٌة طٌبه مول حتى تقاطع الشارع 

مع شارع ٌوسؾ عباس والشوارع الفرعٌة المجاورة وكذا  الخٌام 

ٌَّة والجانبٌة لمسجد رابعة العدوٌه  و حرٌق .المشٌدة بالساحتٌن األمام

وحرٌق بالطابق األرضً  .بداخل المسجد والمنطقة المخصصة للصبلة

( 3، 2قاعة المناسبات رقم  )لمبنى المركز الثقافً اإلسبلمً 

والطابق األرضً ونوافذ الطوابق العلوٌة  . (المستشفى المٌدانً)

والطابقٌن األول فوق األرضً . لمبنى بٌت طالبات جامعة األزهر

والثانً فوق األرضً لمبنى اإلدارة العامة للمرور وكذا عنابر 
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وعدد .المجندٌن بالمبنى وعدد من السٌارات الموجودة بساحة المبنى

. من السٌارات الموجود بامتداد شارع النصر والشوارع الفرعٌة

و مدٌنة نصر  )إحتراق محطة تموٌن موبٌل و والكابنة بجوار  (إسُّ

سور إدارة الشبون المالٌة واإلدارٌة للقوات المسلحة وبمعاٌنتها تبٌن 

ملحق بها مبنً خدمً لبٌع ، 2 م2000أنها تشؽل مساحة 

 3وتحتوي علً عدد ، المستلزمات وخبلفه وكذا مظلة المحطة

                                                    .طلمبات للتزود بالوقود

ومن كل ذلك تستخلص المحكمة من واقع تلك المعاٌنات سواء من 

النٌابة العامة أو من قسم األدلة الجنابٌة وؼٌرها من اللجان المشكلة 

نتٌجة   أسباب تلك الحرابق ان فى هذا الشؤن من قبل النٌابة العامة

إٌصال مصادر حرارٌة متعددة كؤعواد ثقاب مشتعلة أو ورق مشتعل 

أو زجاجات حارقة معبؤة بمادة بترولٌة معجلة علً االشتعال 

ومناطق بداٌات الحرٌق المتعددة   (كالمعثور علٌها بموقع األحداث)

كبل علً حدة لٌحدث الحرٌق بالحالة التً وجد علٌها وتشٌر حالة 

اآلثار إلً عدم إمكانٌة حدوثها إال من خبلل أشخاص عدة وعلً 

ولما كان ماتقدم وإعماال به على  .فترات زمنٌة معاصرة لبعضها 

وقابع الدعوى وكان الثابت من أوراق الدعوى قٌام المتجمهرٌن 

ذلك وفقا لما ب (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا)

       إستخلصته المحكمة من توافر المسبولٌة التضامنٌة فٌما بٌنهم 
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 قانون من4مكرر ،3 ،3 ،2 ،1 للمواد تطبٌقا (المتجمهرٌن  )

 وذلك من شهادة شهود اإلثبات ومن 2014لسنة 10التجمهر 

معاٌنات النٌابة العامة وتقارٌر قسم األدلة الجنابٌة وتحرٌات البحث 

الجنابى وتحرٌات األمن الوطنى ومن تقارٌر اللجان الفنٌة والمشكلة 

فقد  ثبت بمعرفة هٌبة المحكمة وؼٌرها وفقا للثابت باألوراق 

المتهمٌن وأخرٌن  )للمحكمة على ضوء ذلك  قٌام المتجمهرٌن 

بإضرام النٌران عمدا بمبنى معد إلقامة  (مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

شعابر دٌنٌة ـ مسجد رابعة العدوٌة ـ فؤتت علٌه وفقا للثابت بتقرٌر 

قسم األدلة الجنابٌة وما ثبت بمعاٌنة النٌابة العامة وكذا األمبلك 

العامة والمخصصة للنفع العام وذلك بتعمد المتهمٌن سالفى الذكر 

بوضع النٌران فٌها وذلك إٌصال مصادر حرارٌة متعددة كؤعواد ثقاب 

مشتعلة أو ورق مشتعل أو زجاجات حارقة معبؤة بمادة بترولٌة 

، فإنهم    (كالمعثور علٌها بموقع األحداث)معجلة علً االشتعال

 من قانون العقوبات ًال ، هذا 253ٌكونوا مسبولٌن  جنابٌاًال وفقاًال للمادة 

فضبلًال عن وجوب مإاخذتهم بقصدهم اإلحتمالى و مساءلتهم عن كافة 

النتابج اإلحتمالٌة الناشبة عن تلك األفعال حٌث ثبت للمحكمة توجه 

أى سواء - إرادتهم  إختٌاراًال إلى وضع النار أٌاًال كان الباعث علٌه 

أكان الؽرض من ذلك هو إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار و 

 أن المحكمة ولما كان ذلك وكان الثابت.  سٌلة لتحقٌق ؼرض آخر
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بشؤن التجمهر على وقابع 1914لسنة 10إنتهت إلى تطبٌق القانون 

الدعوى ومن ثم ٌكون جمٌع المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن 

 توفوا مسبولٌن مسبولٌة تضامنٌة عن تلك األفعال اإلجرامٌة

ومإاخذتهم بقصدهم اإلحتمالى و مساءلتهم عن كافة النتابج 

اإلحتمالٌة الناشبة عن تلك األفعال ، ومن ثم توافرت أركان تلك 

الجرٌمة فى حقهم جمٌعا وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

ومن ثم ٌكون ما أثارة الدفاع فى هذا الشؤن أقٌم على سند ؼٌر 

 .صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

ـ حٌث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جرٌمة :واألربعون الرابع 

  .القبض واإلحتجاز بدون وجه حق

مكرر من قانون 88فمردود علٌه بؤنه من المقرر بنص المادة 

ٌعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أى شخص ، " العقوبات 

فى ؼٌر األحوال المصرح بها فى القوانٌن واللوابح ، أو 

وتكون العقوبة اإلعدام إذا نجم عن .........................إحتجزه

                  " .الفعل موت شخص 

مع عدم " أ من قانون العقوبات /مكرر88ومن المقرر بنص المادة 

 أشد ، ٌعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على  عقوبة اإلخبلل بؤٌة

أحد القابمٌن على تنفٌذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا 
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التهدٌد بإستعمالها معه أثناء بالتنفٌذ ، أو قاومه بالقوة أو العنؾ أو 

وتكون العقوبة السجن المإبد إذا نشؤ عن  .تؤدٌة وظٌفته أو بسببها 

التعدى أو المقاومة عاهة مستدٌمة ، أو كان الجانى ٌحمل سبلحا أو 

قام بخطؾ أو إحتجاز أى من القابمٌن على تنفٌذ أحكام هذا القسم هو 

وتكون العقوبة اإلعدام، إذا  .أو زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه 

                                       0نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى علٌه 

كل من قبض على " من قانون العقوبات 280كما نصت المادة  

شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصٌن بذلك وفى 

ؼٌر األحوال التى تصرح فٌها القوانٌن واللوابح بالقبض على ذوى 

 كما نصت ."الشبهة ٌعاقب بالحبس أو بؽرامة ال تتجاوز مابتى جنٌه 

إذا حصل القبض فى الحالة المبٌنة " من قانون العقوبات 282المادة 

من شخص تزٌا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة 280بالمادة 

بة أو أبرز أمرا مزورا مدعٌا صدوره من طرؾ ذأو إتصؾ بصفة كا

م فى جمٌع األحوال بالسجن كالحكومة ٌعاقب بالسجن ، وٌح

المشددعلى من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل 

                                        " .  بالتعذٌبات البدنٌة عذبةأو

ة تنوه وتشٌر بداءة أن علة التجرٌم هنا إلى أن االعتداء موالمحك 

على حرٌة اإلنسان ٌعد انتهاكا صارخا ألبسط قواعد السلوك اإلنسانً 
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وحرمانا لحق اإلنسان فى التمتع بحرٌته وهو حق طبٌعً ال ٌجب أن 

                                             .ٌقٌد طالما أن اإلنسان ٌمارسه فى نطاق الشرعٌة والقانون 

 عقوبات أن جرٌمة القبض أو الحبس أو 280وٌبٌن من نص المادة 

   الحجز بدون وجه حق تقوم على ركنٌن اثنٌن الركن المادي 

 ٌقوم على عنصرٌن اثنٌن: الركن المادي 

 نشاط إجرامً ٌتخذ صورة القبض أو الحبس أو الحجز وٌتخذ :أوال 

الفعل المكون للركن المادي فى هذه الجرٌمة صور ثبلثة القبض أو 

الحبس أو الحجز وتشترك هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجنً 

علٌه من حرٌة التجول واالنتقال مدة زمنٌة طالت هذه المدة أم 

قصرت وٌتمٌز القبض بؤنه ٌتحقق بإمساك المجنً علٌه وتقٌٌد 

حركته وحرمانه من حرٌته من التجول كما ٌرٌد دون أن ٌتعلق األمر 

والحبس فهو احتجاز الشخص فى أحد ، بقضاء فترة زمنٌة معٌنة 

السجون أما الحجز فٌقصد به حرمان المجنً علٌه من حرٌة التجول 

فترة من الوقت وٌتمثل ذلك فى أمر المجنً علٌه بعدم التجول أو 

.                                 تهدٌده حتى ال ٌتجول أو احتجازه فى مكان خاص

وٌكتفً المشرع لتحقٌق الركن المادي بؤحد هذه األفعال القبض أو 

الحبس أو الحجز فقد ٌقع القبض دون أن ٌتبعه حبس أو حجز كما إذا 

قبض على شخص ثم اطلق سراحه وقد ٌقع الحجز دون أن ٌسبقه 

وٌنبنً على ما تقدم أن القبض والحبس والحجز وأن كانت  .قبض 
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صورا ثبلثة ال ٌتحقق الركن المادي للجرٌمة إال بتوافر أحداها 

باعتبارها صورا متعادلة تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص 

من حرٌته وقتا طال أو قصر لكن كبل منها ٌشكل جرٌمة مستقلة 

                            .قابمة بذاتها سواء من حٌث طبٌعتها أو من حٌث أركانها

وإذا وقع الفعل فى إحدى الصور سالفة الذكر فإنه ٌستوي أن ٌكون 

الجانً فردا عادٌا أو موظفا عاما كما ٌستوى أن ٌقع الفعل بنشاط 

                                                  .اع ن االمتبمجردي أو ٌجابا

  أن ٌقع الفعل بدون وجه حق الركن المعنوي–ثانٌا 

 من قانون 280عبر المشرع عن هذا الشرط بقوله فى المادة 

العقوبات بدون أمر أحد الحكام المختصٌن بذلك وفى ؼٌر األحوال 

التى تصرح فٌها القوانٌن واللوابح بالقبض على ذوى الشبهة وٌقصد 

به أال ٌوجد سبب ٌبٌح الفعل كالقبض أو الحبس أو الحجز استعماال 

.                      للسلطة أو استعماال للحق

جرٌمة القبض أو الحبس أو الحجز بؽٌر وجه ل :  الركن المعنوي

قانونً جرٌمة عمدٌة ٌتخذ الركن المعنوي فٌها صورة القصد 

الجنابً وهو ٌقوم على عنصرٌن هما اإلرادة والعلم فٌجب أن تتجه 

إرادة الجانً نحو ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجنً علٌه من حرٌة 

التجول بؽٌر وجه قانونا مع العلم بؤن فعله إنما ٌكون عدوانا على 

الحق الذى ٌحمٌه القانون أى أن من شؤن فعله أن ٌحقق النتٌجة 
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الظرؾ المشدد المنصوص علٌه فى المادة    و.المعاقب علٌها

 من قانون العقوبات وهو التهدٌد بالقتل ٌتحقق متى كان 282/2

.                                                          لهوقوعه مصاحباًال للقبض وال ٌشترط أن ٌكون تالٌا

من المقرر قضاءا وفقها بؤن فرار المجنى علٌه بعد إتمام جرٌمة و

القبض بدون وجه حق مع التهدٌد أو التعذٌبات البدنٌة من تلقاء 

 نفسه أو بموافقة الجانى وإرشاده ال تؤثٌر له على مسبولٌة المتهم 

متى كان الواضح من الحكم أن جرٌمة القبض بدون وجه حق مع 

التهدٌد أو التعذٌبات البدنٌة التى دٌن المتهمٌن بها قد تمت واكتملت 

عناصرها قبل فرار المجنى علٌه فبل ٌإثر فى مسبولٌتهما الجنابٌة أن 

                                          .ٌكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة وإرشادهم

ومن المقرر أٌضا عدم اشتراط القانون فى التعذٌبات البدنٌة درجة 

ولم ٌعرؾ .  تقدٌر الجسامة أمر موضوعى- معٌنة من الجسامة 

القانون معنى التعذٌبات البدنٌة، ولم ٌشترط لها درجة معٌنة من 

الجسامة،واألمر فى ذلك متروك لتقدٌر محكمة الموضوع تستخلصه 

.              من ظروؾ الدعوى

  عقوبات282والمقصود فى المادة 

كالعصا - اإلصابات العدٌدة التى استعملت فى إحداثها آلة صلبة راضة 

البندقٌة ٌتحقق بها التعذٌب البدنى بالمعنى " كعب"الؽلٌظة، أو عقب 

  من قانون العقوبات282المقصود فى المادة 
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 عقوبات 282تحقق الظرؾ المشدد المنصوص علٌه فى المادة وي

   .ال ٌشترط أن ٌكون تالٌاًال له- متى كان وقوعه مصاحباًال للقبض 

 من قانون 282وٌتحقق الظرؾ المشدد المنصوص علٌه فى المادة 

العقوبات متى كان وقوعه مصاحباًال للقبض، وال ٌشترط أن ٌكون تالٌاًال 

                                             . له

ومن المقرر قضاءا أن ظهور كل من المتهمٌن على مسرح الجرٌمة 

واتٌانه عمبلًال من األعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة 

 عقوبات ٌجعله فاعبلًال أصلٌاًال فى الجرٌمة التى 39الثانٌة من المادة 

 فى جرٌمة  بها دٌنوا ، فإن الحكم إذ دان المتهمٌن كفاعلٌن أصلٌٌن

.                                                     القانونالقبض بظرفها المشدد، ٌكون صحٌحاًال فى

ومن المقرر أٌضا أن جرٌمة القبض والحبس والحجز المصحوب 

هى من الجرابم العمدٌة وٌتحقق القصد الجنابى فى . بالتهدٌد بالقتل

هذه الجرٌمة متى كان الجانى قد أتى الفعل عمداًال وهو ٌعلم أنه ٌحرم 

المجنى علٌه من حرٌته دون وجه حق، وٌهدد حٌاته بالقتل، وهذه 

الجرٌمة ال تتطلب ؼٌر القصد الجنابى العام، ولما كانت المحكمة ال 

تلتزم بؤن تتحدث استقبلالًال عن القصد الجنابى فى هذه الجرٌمة بل 

 وهو ما تحقق ـٌكفى أن ٌكون هذا القصد مستفاداًال من وقابع الدعوى 

 .                                     فى واقعة الدعوى



1284 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ولما كان من المقرر أن عبلقة السببٌة فى المواد الجنابٌة عبلقة 

مادٌة تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى وترتبط من الناحٌة المعنوٌة بما 

ٌجب علٌه أن ٌتوقعه من النتابج المؤلوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، 

.                                              وهذه العبلقة مسؤلة موضوعٌة ٌنفرد قاضى الموضوع بتقدٌرها 

ولما كان ذلك وكان الثابت من األوراق  اإلنتهاكات التً قام 

 بإرتِكابها (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا  )الُمتَجمهرٌن

من جرابِم اإلحتِجاز القسري المصحوب بالتعذٌب البدنً والقتل  و 

الشروع فً القتل ِخبلل فترة التجمُهر من ِخبلل ما ثُبت بُمناظرة 

ري محضر جمع اإلستِدالالت للمجنً علٌهم حال قٌامهم باإلببلغ   ُمحرِّ

د الدٌب / حٌث ثُبت بمناظرة المجنً علٌه  د علٌوة ُمَحمَّ ضابط " ُمَحمَّ

ٌَّة رقم " شرطة بمدٌرٌة أمن سٌناء   2013 لسنة 31138بالَقِض

حال قٌامه – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - جنح مدٌنة نصر أول 

َسر وَكَدمات  ٌْ ٌُعانً من َسَحجات بالوجه أعلى الحاِجب األ ه  باإلببلغ أنَّ

عبد النبً عبد الفتاح / كما ثُبت بمناظرة المجنً علٌه ، بالوجه 

ٌَّة رقم   جنح مدٌنة نصر 2013 لسنة 35281إمبابً الطحان بالَقِض

حال إببلؼه بمحضر جمع – الُمرَفقة باألوراق لئلرتباط - أول 

ٌَّن وجود 5/8/2013اإلستِدالالت بتارٌخ  ر المحضر َتَب  بمعرفة ُمَحرِّ

ٌُسرى  ٌُمنى و ال وكذا المحضر  .آثار َسَحجات و كدمات قدٌمة بساقه ال

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة برقم 2013لسنة 31138رقم 
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 /والمبلػ فٌها 5/7/2013حصر تحقٌق مإرخ 2013لسنة 1640

محمد علٌوة محمد الدٌب من أنه حال تواجده لزٌارة أحد أصدقابه 

المقٌمٌن بمدٌنة نصر وعند ترك سٌارته فوجا بمجموعة أشخاص 

ملتحٌن خلؾ طٌبة مول قاموا بإستٌقافه وشل حركته والتعدى علٌه 

بالضرب وإستولى على سبلحه األمٌرى وما به من طلقات وإحتجزوه 

وقت من الزمن داخل منطقة اإلعتصام ثم أطلقوا سراحه وأعادوا إلٌه 

/ سبلحه دون الذخٌرة بعد علمهم بكونه ضابط شرطة وأنه مقٌد ضد 

والمحضر  .محمد إبراهٌم البلتاجى ، وصفوة حمودة رمضان وأخرٌن 

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة برقم 2013لسنة 35281رقم 

عبد / والمبلػ 5/8/2013حصر تحقٌق مإرخ 2013لسنة1652

النبى عبد الفتاح إمبابى من أنه أثناء إستقبلل سٌارة أجرة وأمام طٌبة 

مول فوجا بعدد من المعتصمٌن قاموا بإٌقاؾ السٌارة وإنزاله منها 

وإقتٌاده إلى أحد الخٌام خاصتهم وقاموا بالتعدى علٌه بالضرب 

محمد إبراهٌم البلتاجى ، / وإحداث ما به من إصابات وهو مقٌد ضد

وصفوة حمودة رمضان وأخرٌن بتهمة شروع فى قتل وإحتجاز بدون 

 .حق  

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌد 2013لسنة34440والمحضر رقم  

 2013لسنة1644
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حسن / والمبلػ 24/7/2013حصر تحقٌق ومإرخ المحضرالمقٌد 

عبد الوهاب أحمد سبلمه من أنه أثناء قٌادته السٌارة خاصته بطرٌق 

النصر أمام طٌبة مول فوجا بمجموعة من المعتصمٌن ٌستوقفونه 

وقاموا بتفتٌش السٌارة فعثروا على ورقة حركة تمرد فإقتادوه داخل 

منطقة إعتصام رابعة العدوٌة وقاموا بالتعدى علٌه بالضرب وأحدثوا 

/ مابه من إصابات وسرقة الهاتؾ المحمول خاصته ومقٌدة ضد 

محمد إبراهٌم البلتاجى ، وصفوة حمودة رمضان وأخرٌن بتهمة 

  .شروع فى قتل وإحتجاز بدون حق  

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة برقم 2013لسنة31016المحضر رقم 

كرٌم / والمبلػ 2/7/2013حصر تحقٌق والمإرخ 2013لسنة1636

عماد عبد الحلٌم من أنه حال عودته لمنزله خاصته فوجا بؤحد 

األشخاص عند رإٌته للملصق الخاص بالدفاع الجوى على الزجاج 

األمامى إال أنه الذ بالفرار فقام ذات الشخص وأخرٌن من المعتصمٌن 

بمٌدان رابعة العدوٌة بمبلحقته وإستٌقافه والتعدى علٌه بالضرب 

وأحدثوا ما به من إصابات وإقتٌاده إلى إحدى الخٌم خاصتهم وسرقة 

محمد إبراهٌم البلتاجى ، / الهاتؾ المحمول خاصته ومقٌدة ضد 

وصفوة حمودة رمضان وأخرٌن بتهمة شروع فى قتل وإحتجاز بدون 

 .  حق
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جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة برقم 2013لسنة31236المحضر رقم 

/  والمبلػ 7/7/2013حصر تحقٌق والمإرخ 2013لسنة 1207

محمود السٌد محمود من أنه وأثناء تواجده بالمنطقة المحٌطة 

بإعتصام رابعة العدوٌة مستقبل دراجة بخارٌة فوجا بمجموعة من 

المعتصمٌن برابعة العدوٌة ٌستوقفونه وٌقتادونه إلى منطقة 

اإلعتصام وقاموا بالتعدى علٌه بالضرب وأحدثوا ما به من إصابات 

وسرقة سبلحه األمٌرى خاصته وما به من ذخابر عقب علمهم بكونه 

محمد إبراهٌم البلتاجى ، / أمٌن شرطة بوزارة الداخلٌة ومقٌدة ضد 

وصفوة حمودة رمضان وأخرٌن بتهمة شروع فى قتل وسرقة 

 .  باإلكراه وإحتجاز بدون حق

إدارى مدٌنة نصر أول والمقٌدة 2013لسنة 14688القضٌة رقم 

مإمن عادل مصطفى ـ / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة2132برقم 

مشرؾ إسعاؾ ـ أنه حال تمركزه أمام مبنى التنظٌم واإلدارة أخبره 

بعض األشخاص بوجود شخصان على الرصٌؾ وباإلنتقال تبٌن أن 

أحمد / وأخر ٌدعى  (مصاب)أحمد فتوح أحمد زقزوق / أحدهما 

وبسإال المصاب قرر أنه عقب دخوله مٌدان رابعة  (متوفى )زلٌخة 

العدوٌة لئلعتصام مقابل مبلػ مالى ووجبات ؼذابٌة فوجا بثمانٌة 

أشخاص ٌقومون بإحتجازه داخل خٌمة بالمٌدان والتعدى علٌه 

/ بالضرب بمواسٌر والتعدى على المتوفى وأن الواقعة مقٌدة ضد 
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صفوة حمودة حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع 

عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن 

بتهمة القتل والشروع فى القتل والحرق العمدى واإلحتجاز بدون 

 .وجه حق 

إدارى مدٌنة نصر أول والمقٌدة 2013لسنة 15120القضٌة رقم  

أحمد عبد الحمٌد / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة 1637برقم 

مصطفى كامل ـ مسعؾ بهٌبة إسعاؾ القاهرة أنه أثناء إرتكازه أمام 

جهاز التنظٌم واإلدارة تم إخطاره من قبل المشرؾ على المستشفى 

المٌدانى بإسعاؾ شخص ونقله إلى مستشفى التؤمٌن الصحى 

وبإنتقاله إلى المستشفى المٌدانى بمسجد رابعة العدوٌة أشار له 

الطبٌب على ذلك الشخص فوجده قد فارق الحٌاة وبه أثار توثٌق 

بالٌدٌن والقدمٌن وأثار لتعذٌبات بدنٌة بالجسم وسحل باألرض وقاموا 

ـ  عمرو نجدى كامل على/ بتسلٌمه بطاقة المتوفى الذى ٌدعى 

صفوة حمودة حجازى و محمد محمد إبراهٌم / والواقعة مقٌدة ضد 

البلتاجى و محمد بدٌع عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن محمد حسن 

 ،إبراهٌم سلطان وأخرٌن بتهمة القتل العمد واإلحتجاز بدون وجه حق

إدارى مدٌنة نصر أول والمقٌدة 2013لسنة14395والقضٌة رقم 

أحمد المرسى عبد / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة1635برقم

المقصودـ مشرؾ بهٌبة اإلسعاؾ بالقاهرةـ بتلقٌه ببلغ من 
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المعتصمٌن بمٌدان رابعة العدوٌة بوجود جثة بشارع الطٌران فإنتقل 

وناظر الجثة وتبٌن أنها فى حالة تٌبس وأخبره المعتصمٌن أنهم 

عثروا على الجثة ونقلوها إلى المستشفى المٌدانى وبتوقٌع الكشؾ 

الظاهرى على الجثة تبٌن أن سبب الوفاة صعق كهربابى وبمناظرة 

/ الجثة تبٌن بها إصابات بالثدٌٌن والقدمٌن والواقعة مقٌدة ضد 

صفوة حمودة حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع 

عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن 

  .بتهمة القتل العمد واإلحتجاز بدون وجه حق 

جنح مدٌنة نصرأول برقم 2013لسنة35186القضٌة رقم 

على جابر نظٌم أنه حال / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة2192

تواجده بمنطقة السوق بالحى الثامن فوجا بشخصٌن ٌستقبل سٌارة 

ٌطلبا منه عمال بناء فذهب برفقتهم ففوجا بهما ٌصطحباه إلى داخل 

إعتصام مٌدان رابعة العدوٌة وطلبوا منه بناء قواطع طوب بالطرٌق 

وفى نهاٌة الٌوم إحتجزاه وتعدٌا علٌه بالضرب وإجباره على العمل 

صفوة حمودة / بدون مقابل ففر هاربا منهما والواقعة مقٌدة ضد 

حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع عبد المجٌد 

سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن بتهمة 

والقضٌة رقم  .الشروع فى القتل واإلحتجاز بدون وجه حق 

جنح مدٌنة نصر أول المقٌدة برقم 2013لسنة31150
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شهاب الدٌن عبد الرازق / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة1641

شعبان من أنه أثناء تواجده بمنطقة إعتصام رابعة العدوٌة لتؽطٌة 

فعالٌات اإلعتصام عقب بٌان القوات المسلحة بتارٌخ 

فوجا بمجموعة من المعتصمٌن ٌقومون بالتعدى علٌه 3/7/2013

/ بالضرب وسرقة الكامٌرا وهاتفه المحمول والواقعة مقٌدة ضد 

صفوة حمودة حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع 

عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن 

بتهمة الشروع فى القتل وسرقة باإلكراه  واإلحتجاز بدون وجه حق  

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة برقم 2013لسنة31166القضٌة رقم 

مستور محمد سٌد أنه حال / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة1214

سٌره فى مسٌرة من مٌدان الساعة بمدٌنة نصر إلى اإلتحادٌة تؤٌٌدا 

لبٌان القوات المسلحة فوجا بمجموعة من معتصمى رابعة العدوٌة 

من جماعة اإلخوان المسلمٌن تقوم بالتعدى علٌه بالضرب وإحداث 

إصابات به وإصطحابه إلى مٌدان رابعة العدوٌة وإحتجازه فى ؼرفة 

معدة أسفل منصة رابعة العدوٌة وقاموا باإلستٌبلء على بطاقته 

صفوة حمودة حجازى و محمد / وتهدٌده بالقتل والواقعة مقٌدة ضد 

محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن 

محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن بتهمة الشروع فى القتل 

 .واإلحتجاز بدون وجه حق 
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جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة 2013لسنة34514والقضٌة رقم 

رمضان عماد رمضان / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة 1646برقم 

من أنه عقب حدو مشادة فٌما بٌنه وبٌن والدته ترك المنزل وتوجه 

إلى مٌدان رابعة العدوٌة لئلقامة هناك والحصول على المؤوى 

والطعام وعند محاولته الخروج إحتجزه بعض المعتصمٌن وقاموا 

بالتعدى علٌه بالضرب وإحداث ما به من إصابات والواقعة مقٌدة 

صفوة حمودة حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد / ضد

بدٌع عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان 

وأخرٌن بتهمة الشروع فى القتل وسرقة باإلكراه  واإلحتجاز بدون 

  .وجه حق 

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة 2013لسنة 35677والقضٌة رقم 

مصطفى أحمد عبد النبى / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة1666برقم 

من أنه حال تواجده رفقة مجموعه من أصدقابه حامبل علم مصر 

وصورة الفرٌق عبد الفتاح السٌسى فوجا بقٌام مجموعة من 

األشخاص ملتحٌن وٌرتدون شارات سوداء على رإوسهم قاطعٌن 

الطرٌق علٌهم وتعدوا علٌه بالضرب وعند محاولته الهروب أشهر 

أحدهم سبلح نارى وأطلق منه عٌارا أصاب ٌده ترتب على ذلك قطع 

صفوة حمودة / بكؾ الٌد وبتر ثبلثة أصابع والواقعة مقٌدة ضد 

حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع عبد المجٌد 
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سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن بتهمة 

 . الشروع فى القتل واإلحتجاز بدون وجه حق 

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة 2013لسنة32960القضٌة رقم و

محمد كمال شفٌق أنه حال مروره / حصر تحقٌق ببلغ 1642برقم 

بمٌدان رابعة العدوٌة مكان اإلعتصام إستوقفه إحدى اللجان الشعبٌة 

وقاموا بإصطحابه إلى أحد الحدابق وقاموا بالتعدى علٌه بالضرب 

باألٌدى واألرجل وباألسلجة البٌضاء وإصطحبوه إلى مدرسة مدٌنة 

/ نصر الفندقٌة وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصٌة والواقعة مقٌدة ضد 

صفوة حمودة حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع 

عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن 

بتهمة الشروع فى القتل والسرقة باإلكراه واإلحتجاز بدون وجه حق 

جنح مدٌنة نصر أول والمقٌدة 2013لسنة35122والقضٌة رقم 

أحمد عبد الباسط من أنه / حصر تحقٌق ببلغ 2013لسنة1650برقم 

عقب نزوله من سٌارة أجرة إلستقبلل أخرى وبالمرور بمنطقة رابعة 

العدوٌة وبتحدثه مع أخر مجهول كان ٌستقل رفقته السٌارة 

وإعتراضه لهتافات المعتصمٌن فطلب منه ذلك الشخص اإلنتظار 

رفقته إال أنه فوجا بمجموعة من المعتصمٌن قاموا بإحتجازه وتعدوا 

/ علٌه بالضرب بإحدى الخٌم بمكان اإلعتصام والواقعة مقٌدة ضد 

صفوة حمودة حجازى و محمد محمد إبراهٌم البلتاجى و محمد بدٌع 
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عبد المجٌد سامى وعصام الدٌن محمد حسن إبراهٌم سلطان وأخرٌن 

                              .بتهمة الشروع فى القتل واإلحتجاز بدون وجه حق 

 وأخرٌن اولما كان ذلك وكان الثابت من األوراق بؤن المتهمٌن جمٌع

فرٌد شوقً فإاد عمداًال /  المجنً علٌه  توفوا قتلوا مجهولٌن وأخرٌن

مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم وإتحدت 

إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط 

تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من 

المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من 

بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء إختصت باإلطبلع 

على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم 

وما إن الح  لهم  المجنً علٌه  حتى أوسعوه ضرباًال وتعذٌباًال بؤماكن 

متفرقة من جسده باألسلحة البٌضاء التً أعّدت سلفاًال لهذا الؽرض 

قاصدٌن من ذلك إزهاق روحه  فؤحدثوا به اإلصابات المبٌنة  بتقرٌر 

الصفة التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاته وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض 

وآخرون توفوا المجنً علٌهما  كما قتلوا وآخرون مجهولون .إرهابً

و أحمد حسن محمد قمر الدٌن  ، عمرو نجدي كامل علً سمك / 

عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم 

وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد 

محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة 
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وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم 

وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء 

إختصت باالطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم 

متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌهما  حتً 

أوسعوهما ضرباًال وتعذٌباًال بؤماكن متفرقة من جسدهما باألسلحة 

البٌضاء التً أعّدت سلفاًال لهذا الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق 

روحهما  فؤحدثوا بهما اإلصابات الموصوفة  بتقرٌرى الصفة 

                                        .التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاتهما وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً 

/ كما شرعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فً قتل المجنً علٌه

مصطفى أحمد عبدالنبى محمد عمداًال مع سبق اإلصرار بؤن بٌتوا النٌة 

وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن 

ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم 

اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم 

ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة 

والبٌضاء إختصت باالطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من 

تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌه حتى 

باؼته مجهوالًال من بٌنهم  بإطبلق عٌاراًال نارٌاًال  صوبه قاصداًال إزهاق 

روحه فحدثت  إصاباته الموصوفة بالتقرٌر الطبى الشرعى المرفق  ، 

وقد خاب أثر جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركته 
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بالعبلج  حال كون المجنى علٌه لم ٌبلػ من العمر ثمانٌة عشر عاماًال 

كما قبضوا وآخرون مجهولون  .وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً 

م  د الدٌب / وآخرون توفوا على المجنً علٌهم الُمَقدِّ د علٌوة ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ل ،  و هانً صالِح أحمد ، كرٌم عماد عبد الحلٌم حسن / و الُمبلِزم أوَّ

وعبد النبً عبد الفتاح ، و محمود السٌد محمود ، محمد خلٌفة 

د فتحً ، و أحمد رضا خلٌل إبراهٌم السوسً ، امبابً الطحان  و ُمَحمَّ

و شهاب الدٌن عبد ، و حسن عبد الوهاب أحمد سبلمة ، مقبول احمد 

د سٌد علً ، الرازق  د كمال شفٌق أحمد ، و مستور ُمَحمَّ و ، وُمَحمَّ

د محمود ، احمد فتوح أحمد زقزوق  وسلمان حلمً ، وهٌثم ُمَحمَّ

و علً جابر نظٌم ، إسبلم علً عبد الحفٌظ مرسً ، سلمان سلمان 

د ان ، ، ورمضان عماد رمضان خلٌفة ، ُمَحمَّ أحمد عبد العزٌز حسَّ

واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام – وٌاسر أحمد عبدالباسط 

المختصٌن بذلك وفً ؼٌر األحوال التً تصرح بها القوانٌن واللوابح 

بؤن استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم و داِخل ُمحٌطه وإقتادوهم عنوة 

إلى داخل ُؼَرؾ و ِخٌام أعدوها إلحتجاز المواطنٌن داِخل محٌط 

دي و األرُجل ، تجمهرهم  ٌْ وأوسعوهم ضرباَ وتعذٌباًال بدنٌاًال باأل

ة التً أعّدوها  ٌَّ واألدوات و األسلحة البٌضاء والصواٌعق الكهُربابِ

ٌَّة  سلفاًال لهذا الؽرض ُمحدثٌن إصاباتهم الموصوفة بالتقارٌر الِطبِّ

       .الُمرفقة 
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ولما كان الثابت من األوراق أنه قد تم التعدى على المجنى علٌهم  

بعض المتهمٌن وأخرٌن  ) من قبل بعض المتجمهرٌن سالفى الذكر

فا ل وفقا للثابت بالمحاضر المنوه عنها س (مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

.                                                 ووفقا لما إستخلصته المحكمة من كافة أدلة الدعوى 

األمر الذى تستخلص منه المحكمة أنهم قاموا بذلك لعلمهم بطبٌعة 

عمل بعضهم فى جهاز الشرطة وأن ذلك كان بقصد التؤثٌر على هذا 

 فى عمله من خبلل بث الرعب فى نفوس رجاله (الشرطة )الجهاز

وتهدٌدهم بالقبض علٌهم وإحتجازهم وقتلهم والمحكمة تستخلص من 

السٌما وأنهم جمٌعا ذلك مسبولٌة سالفى الذكر وباقى المتهمٌن 

قصدوا من إحتجاز المجنى علٌهم وفقا للثابت بالتحقٌقات النٌل من 

بعض رجال الشرطة والتؤثٌر علٌهم فى أداء عملهم من خبلل تهدٌدهم 

بما قد ٌتعرضون له من القبض واإلحتجاز والتعذٌب وٌسرى ذلك 

أٌضا على المواطنٌن وذلك إلرهابهم وتروٌعهم إلرهاب الشعب 

ومن ثم توافرت أركان تلك الجرٌمة المصرى بذلك لكى ٌنصاعوا لهم 

  . فى حق المتهمٌن سالفى الذكر 

 ، 1 أن المحكمة إنتهت إلى تطبٌق المواد ولما كان ذلك وكان الثابت

بشؤن التجمهر 1914لسنة 10من القانون رقم 4مكرر ،3 ،3 ،2

على وقابع الدعوى ومن ثم ٌكون جمٌع المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن 

 وأخرٌن توفوا مسبولٌن مسبولٌة تضامنٌة عن تلك األفعال اإلجرامٌة



1297 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 عن كافة النتابج م اإلحتمالى و مساءلتهم بقصدهممإاخذتهو

 تلك األفعال ، ومن ثم توافرت أركان تلك اإلحتمالٌة الناشبة عن

الجرٌمة فى حقهم جمٌعا وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

ومن ثم ٌكون ما أثارة الدفاع فى هذا الشؤن أقٌم على سند ؼٌر 

. صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

إنتفاء أركان جرٌمة ب  حٌث أنه عن الدفعـ:واألربعون الخامس 

مكرر من 90 والمإثمة بالمادة إحتبلل المرافق العامة بالقوة

 . قانون العقوبات 

مكررمن قانون العقوبات 90فمردود علٌه بؤنه من المقرربنص المادة 

ٌعاقب بالسجن المإبد أو المشدد كل من حاول بالقوة إحتبلل شا " 

من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومٌة أو لمرافق عامة أو 

فإذا وقعت الجرٌمة من عصابة مسلحة . لمإسسات ذات نفع عام 

ٌعاقب باإلعدام من ألؾ العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى 

.      فٌها قٌادة ما 

  ومن المقرر فقها أن عناصر تلك  الجرٌمة

تقوم متى توافرت أركانها العامة وعناصرها الخاصة، ونعنً باألركان 

العامة تلك الشروط البلزمة لقٌام الجرٌمة بوجه عام ، و هً الشروط 

الركن المادى  التً تنطبق على كل الجرابم مهما كان نوعها ، و هً
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الوسابل بؤحد ٌتمثل فً ارتكاب فعل ٌرمً الى اٌجاد حالة من الذعر 

 عناصرها الركن التً من شؤنها ان تحدث خطرآ عامآ وعلٌه تتمثل

الركن و . بالسلوك وبالوسابل التً من شؤنها احداث خطر عامالمادي

ٌتمثل بالعلم واإلرادة أى علم الجانى  القصد الجنابى العامالمعنوى  

وأنه ٌستخدم أحد الوسابل  (إٌجابٌا أوسلبٌا)بؤنه ٌرتكب فعبل معٌنا  

التى من شؤنها أن تحدث خطرا عاما ولكن هذا ال ٌستلزم أن ٌعلم 

الجانى بطبٌعة هذه الوسٌلة أو تكوٌنها أو تؤثٌرها الضارة ولكن ٌكفى 

 أما القصد  ،أن ٌعلم بؤن ما ٌفعله ٌحدث خطرا وضررا بالمفهوم العام

الجنابى الخاص أن تتجه بنٌه الجانى باإلضافة للقصد العام إحداث 

حالة من الذعر أى حالة من الخوؾ الداخلى والهلع النفسى العمٌق 

 .                الذى ٌشع به عددؼٌر محدود من المواطنٌن أو المسبولٌن

 سنة القاهرة فً الموقعة اإلسبلمً المإتمر منظمة اتفاقٌة تناولت وقد

 ٌكون عمل أو انتهاك أو تصرؾ كل بؤنه اإلرهاب تعرٌؾ 1998

 إلى تهدؾ إجرامٌة خطة مجموعة أو فرد إعداد منه القصد أو باعثة

 أو حرٌتهم أو حٌاتهم تعرٌض أو باإلٌذاء تهدٌدهم أو الناس إرهاب

 والممتلكات العامة والمرافق البٌبة تعرٌض أو حقوقهم أو أمنهم

 تعرٌض أو حرٌتهم تقٌٌد أو األشخاص محاصرة أو للمخاطر، الخاصة

 االستقرار تهدٌد أو للخطر العامة والخدمات الخاصة المصادر

                                           . الدول واستقبلل سٌادة أو السٌاسة سبلمة أو اإلقلٌمً
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 أي بؤنه اإلرهاب 1977 لعام اإلرهاب لمنع األوربٌة االتفاقٌة وعرفت

 حٌاة ضد موجهة تكون والتً الخطٌرة العنؾ أعمال من عمل

 موجه عنٌؾ عمل أيو حرٌاتهم أو الجسدٌة سبلمتهم أو األشخاص

        .جماعً خطر خلق شؤنه من كان إذا الممتلكات إلى

ولما كان ذلك وكان الثابت من األوراق من شهادة شهود اإلثبات 

وتقارٌر اللجان الفنٌة وكافة أدلة الدعوى األخرى  قٌام المتجمهرٌن  

احتلوا بالقوة بؤن  (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا  )

مدرستً مدٌنة نصر  )مباٍن ومـرافق عامة مخصصة للنفع العام 

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ة الفُنُدقِ ٌَّ ومبنى إدارة اإلسكان ، الثانِو

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ و مسِجد ، الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة و ُملحقاته  بؤن إقتحموها وتحصنوا بها وأخفوا  (رابعة العدِو

واتخذوا منها وكراًال إلخفاء بؤنواعها المختلفة بداخلها أسلحتهم 

جرابمهم و من أسُطح تِلك المبان منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة 

صوب قوات الشرطة وكان ذلك قسراًال عن القابمٌن علٌها من 

الموظفٌن العمومٌٌن حال كونهم عصابة مسلحة ألفها وتولى 

ٌن من األول وحتى الرابع عشر ومن ثم  المتهم وقٌادتها زعامتها

توافرت فى حقهم أركان تلك الجرٌمة وهى العلم واإلرادة من خبلل 

السلوك اإلجرامى الذى إقترفوه من خبلل إحتبلل المبانى سالفة الذكر 

واإلرادة من خبلل إستخدام هذه المبانى إلرتكاب جرابمهم وفقا لما 
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إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها دون أن تسترسل المحكمة بسرد 

 أن المحكمة  ولما كان ذلك وكان الثابتتلك األحداث منعا للتكرار

 من القانون رقم  4مكرر ،3 ،3 ،2 ، 1إنتهت إلى تطبٌق المواد 

بشؤن التجمهر على وقابع الدعوى ومن ثم ٌكون 1914لسنة 10

جمٌع المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا مسبولٌن مسبولٌة 

 اإلحتمالى و م بقصدهممإاخذتهو تضامنٌة عن تلك األفعال اإلجرامٌة

 تلك األفعال ، ومن  عن كافة النتابج اإلحتمالٌة الناشبة عنممساءلته

ثم توافرت أركان تلك الجرٌمة فى حقهم جمٌعا وفقا لما إنتهت إلٌه 

المحكمة بإستخبلصها  وال ٌقدح فى ذلك ما قرره الدفاع بؤن 

المتجمهرٌن قد قاموا باإلحتماء بتلك المبانى من اإلعتداءات علٌهم 

من قبل قوات الشرطة خبلل فترة اإلعتصام فهذه أقوال مرسلة لم 

تعزز بثمة دلٌل ٌقٌنى حٌث أن المتجمهرٌن بداخل اإلعتصام ومحٌطه 

كانوا مسٌطرٌن علً مٌدان رابعة العدوٌة ومحٌطها  سٌطرة كاملة 

وفقا للثابت باألوراق ومن شهادة شهود اإلثبات و ممن كانوا 

متواجدٌن بتلك المبانى  أنذاك وذلك خبلل فترة اإلعتصام من تارٌخ 

  ومن ثم ٌكون ما أثارة 14/8/2013وحتى تارٌخ 21/6/2013

الدفاع فى هذا الشؤن أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون 

. وتقضى المحكمة برفضه 
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إنتفاء أركان جرٌمة ب حٌث أنه عن الدفعـ :واألربعونالسادس 

                . باإلكراه السرقة

 من قانون العقوبات 314فمردود علٌه بؤنه من المقرر بنص المادة 

ٌعاقب بالسجن المشدد من إرتكب سرقة بإكراه فإذا ترك اإلكراه أثر " 

".                     جروح تكون العقوبة السجن المإبد أو المشدد

ٌعاقب بالسجن المإبد أو "  من ذات القانون315كما نصت المادة 

المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل 

المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسابل النقل البرٌة أو 

:                              المابٌة أو الجوٌة فى األحوال األتٌة 

إذا وقعت السرقة من شخصٌن فؤكثر وكان أحدهم على األقل : أوال 

.         حامبل سبلحا ظاهرا أو مخبؤ

.                                                   إذا وقعت السرقة من شخصٌن فؤكثر بطرٌق اإلكراه: ثانٌا 

إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد ٌحمل سبلحا وكان ذلك : ثالثا 

.                                        لٌبل أو بطرٌق اإلكراه أو التهدٌد بإستعمال السبلح 

لما كان اإلكراه ٌتحقق بكل وسٌلة قسرٌة تقع ومن المقرر قضاءا 

على األشخاص لتعطٌل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهٌبلًال 

 للسرقة ؛ فكما ٌصح أن ٌكون تعطٌل مقاومة المجنى علٌه بالوسابل 

 ونـاًال أن ٌكـح أٌضـه ٌصـالمادٌة التى تقع مباشرة على جسمه ؛ فإن
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                                     . باستعمال السبلح 

 أن القصد الجنابى فى جرٌمة السرقة هو قٌام العلم  أٌضا من المقررو

عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بؤنه ٌختلس المنقول المملوك للؽٌر 

عن ؼٌر رضاء مالكه بنٌة امتبلكه وال ٌشترط تحدث الحكم استقبلالًال 

عن هذا القصد بل ٌكفى أن ٌكون ذلك مستفاداًال منه ، وكان ال ٌلزم أن 

ٌتحدث الحكم عن ركن اإلكراه فى السرقة استقبلالًال ما دامت مدوناته 

 تكشؾ عن توافر هذا الركن وترتب جرٌمة السرقة  

جناٌة السرقة باإلكراه   أن اإلكراه كظرؾ مشدد فى أٌضا من المقررو

ٌتحقق بكل وسٌلة قسرٌة تقع على األشخاص لتعطٌل قوة المقاومة 

 0000000000000ةرقسأو اعدامها تسهٌبل لل

تحدث الحكم . ركن اإلكراه فى السرقة ومن المقرر قضاءا أن 

ظرؾ . حد ذلك ؟ ظرؾ اإلكراه فى السرقة . ؼٌر الزم . إستقبلالًال عنه 

سرٌان حكمه على كل من . عٌنى متعلق باألركان المادٌة للجرٌمة 

 .ولو لم ٌعلم . ولو وقع من أحدهم فقط . ساهم فى الجرٌمة 

ستثنى قانونا  إمن المقرر ان الجرابم على اختبلؾ انواعها اال ماو

اتها بكافة طرق االثبات ومنها البٌنة وقرابن ببنص خاص جابز اث

االحوال وان جرٌمة السرقة التى دٌن بها الطاعنٌن الٌشملها استثناء 

ا ما ٌجرى على سابر المسابل الجنابٌة من طرق هخاص وٌجرى علً

.                                االثبات
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ولما كان من المقرر أن عبلقة السببٌة فى المواد الجنابٌة عبلقة 

مادٌة تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى وترتبط من الناحٌة المعنوٌة بما 

ٌجب علٌه أن ٌتوقعه من النتابج المؤلوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، 

.                                                وهذه العبلقة مسؤلة موضوعٌة ٌنفرد قاضى الموضوع بتقدٌرها 

 التحقٌقات وكافة أدلة اإلثبات فى ولما كان ذلك وكان الثابت من

المتهمٌن وأخرٌن )  اإلنتهاكات التً قام الُمتَجمهرٌنالدعوى

 بإرتِكابها من جرابِم اإلحتِجاز القسري (مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

المصحوب بالتعذٌب البدنً والقتل  و الشروع فً القتل ِخبلل فترة 

ري محضر جمع اإلستِدالالت  التجمُهر من ِخبلل ما ثُبت بُمناظرة ُمحرِّ

 وفقا للثابت بالمحاضر المحررة للمجنً علٌهم حال قٌامهم باإلببلغ

فى هذا الشؤن والمرفقة بالدعوى الماثلة وفقا للثابت بتحقٌقات النٌابة 

.                                        العامة 

أنه قد تم التعدى أوراق الدعوى وتحقٌقاتها ولما كان الثابت من  

م  د الدٌب / على المجنى علٌهم الُمَقدِّ د علٌوة ُمَحمَّ محمود السٌد ، ُمَحمَّ

د كمال شفٌق أحمد ، ، شهاب الدٌن عبد الرازق ، محمود  ُمَحمَّ

د محمود ، أحمد  ورمضان عماد رمضان خلٌفة ، وهٌثم ُمَحمَّ

 وفقا  (بعض المتهمٌن )من قبل بعض المتجمهرٌن عبدالعزٌز حسان 

للثابت بالمحاضر المنوه عنها سلفا ووفقا لما إستخلصته المحكمة من 

 سرقوا و آخرون مجهولون وآخرون من أنهم كافة أدلة الدعوى 
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توفوا  المنقوالت المبٌنة وصفاًال و قٌمة  باألوراق و المملوكة للمجنً 

و كان ذلك بطرٌق اإلكراه الواقع علٌهم بؤن  سالفى الذكر علٌهم 

استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم وداِخل ُمحٌطه  وإقتادوهم عنوة إلى 

وأوسعوهم ، داخل ُؼَرؾ و ِخٌام خصصوها إلحتجاز المواطنٌن 

ضرباَ وتعذٌباًال والذي ترك أثراًال من الجروح و تمكنوا بتلك الوسٌلة 

القسرٌة من اإلكراه من شلَّ ُمقاومتهم واالستٌبلء على المسروقات 

وكان ذلك بالطرٌق العام حال كونهم أكثر من شخصٌن حاملٌن 

 األمر الذى تستخلص منه المحكمة أنهم قاموا بذلك .ألسلحة ظاهرة

لعلمهم بطبٌعة عمل بعضهم فى جهاز الشرطة وأن ذلك كان بقصد 

فى عمله من خبلل بث الرعب فى  (الشرطة)التؤثٌر على هذا الجهاز 

ومن ثم نفوس رجاله وتهدٌدهم بالقبض علٌهم وإحتجازهم وقتلهم 

السٌما محل المحاكمة مسبولٌة سالفى الذكر وباقى المتهمٌن تتحقق 

وفقا للثابت سالفى الذكر وأنهم قصدوا من إحتجاز المجنى علٌهم 

بالتحقٌقات النٌل من بعض رجال الشرطة والتؤثٌر علٌهم فى أداء 

وٌسرى ذلك أٌضا على المواطنٌن وذلك ، عملهم من خبلل تهدٌدهم 

إلرهابهم وتروٌعهم إلرهاب الشعب المصرى بذلك لكى ٌنصاعوا لهم 

فى حق  (جرٌمة السرقة باإلكراه )ومن ثم توافرت أركان تلك الجرٌمة

ظرؾ اإلكراه فى السرقة ظرؾ عٌنى متعلق المتهمٌن حٌث أن 

باألركان المادٌة للجرٌمة سرٌان حكمه على كل من ساهم فى 
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.                                     الجرٌمة  ولو وقع من أحدهم فقط  ولو لم ٌعلم به

، 1 أن المحكمة إنتهت إلى تطبٌق المواد ولما كان ذلك وكان الثابت

بشؤن التجمهر 1914لسنة 10من القانون رقم 4مكرر، 3 ،3، 2

على وقابع الدعوى ومن ثم ٌكون جمٌع المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن 

 وأخرٌن توفوا مسبولٌن مسبولٌة تضامنٌة عن تلك األفعال اإلجرامٌة

 عن كافة النتابج م اإلحتمالى و مساءلتهم بقصدهممإاخذتهو

 تلك األفعال ، ومن ثم توافرت أركان تلك اإلحتمالٌة الناشبة عن

الجرٌمة فى حقهم جمٌعا وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

ومن ثم ٌكون ما أثارة الدفاع فى هذا الشؤن أقٌم على سند ؼٌر 

. صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

أركان جرٌمة  ـ حٌث أنه عن الدفع بإنتفاء:واألربعون السابع 

 وإنتفاء سبق  عمدا القتل والشروع فى قتل المجنً علٌهم

  . وإنتفاء ظرؾ اإلقتران فى حق المتهمٌن والترصد اإلصرار

"  من قانون العقوبات تنص على أنه 230فمردود علٌة بؤن المادة 

مع سبق اإلصرار على ذلك  أو الترصد ٌعاقب عمدا كل من قتل نفساًال 

من ذات القانون على أن 231كما نصت المادة    . "باإلعدام

اإلصرار السابق هو القصد المصمم علٌه قبل الفعل إلرتكاب جنحة "

أو جناٌة ٌكون ؼرض المصر منها إٌذاء شخص معٌن أو أى شخص 
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ؼٌر معٌن وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث 

                               " .أمر أو موقوفا على شرط 

الترصد هو تربص اإلنسان " من ذات القانون 232كما نصت المادة 

لشخص فى جهة أو جهات كثٌرة مدة من الزمن طوٌلة كانت أو 

     "   قصٌرة لٌتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إٌذابه بالضرب ونحوه

من قتل نفسا عمدا من "   من ذات القانون  234نصت المادة  كما 

مع ذلك . ؼٌر سبق إصرار أو ترصد ٌعاقب بالسجن المإبد أو المشدد 

ٌحكم على فاعل هذه الجناٌة باإلعدام إذا تقدمتها أو إقترنت بها أو 

وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت ............  تلتها جناٌة أخرى 

من ذات 235 المادة     كما نصت  ."الجرٌمة تنفٌذاًال لؽرض إرهابى

المشاركون فى القتل الذى ٌستوجب الحكم على فاعله "القانون  

أن قضاءا من المقرر و" .باإلعدام ٌعاقبون باإلعدام أو بالسجن المإبد

قصد القتل أمر خفى ال ٌدرك بالحس الظاهر وإنما ٌدرك بالظروؾ 

المحٌطة بالدعوى واإلمارات والمظاهر الخارجٌة التى ٌؤتٌها الجانى ، 

وتنم عما ٌضمره فى نفسه ، وإستخبلص هذا القصد من عناصر 

الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقدٌرٌة ،وأن 

تدلٌل الحكم على توافر نٌة القتل فى حق أحد المشتركٌن فى جرٌمة 

ـ مما ٌنعطؾ  ـ كما هى معرفة فى القانون التجمهر ؼٌر المشروع

 حكمها على كل من إشترك فى جرٌمة التجمهر مع علمه بالؽرض منه
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ـ مادام  ـ بصرؾ النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته

دلل تدلٌبل سلٌما على توافر أركان جرٌمة التجمهر فى حق 

               .المتجمهرٌن جمٌعا 

ومن المقرر فقها وقضاءا أن جناٌة القتل العمد تتمٌز قانونا عن 

ؼٌرها من جرابم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن ٌقصد 

وكانت ،  الجانى من إرتكاب الفعل الجنابى إزهاق روح المجنى علٌه

تكمن وتختبا بٌن ظلمات المضمور بنفس " نٌة القتل"هذه النٌة 

الجانى والتى ٌستلزم كشؾ سترها اإلرتكان الى إمارات ومظاهر 

خارجٌه تنبا عنها وتستقى من عناصر الفعل اإلجرامى الذى أتاه 

الجانى والنتٌجة التى تحققت من جراء هذا الفعل ومدى حرصه 

وعزمه على بلوغ هذه النتٌجة بما الٌدع مجاالًال للشك بؤنه قد إنتوى 

                          . إتٌانها تصدٌقاًال لما تولد بنفسه من نٌة إزهاق روح المجنى علٌه

ومن المقرر أٌضا أنه ٌكفى إلثبات توافر نٌة القتل إستخبلصه من 

األفعال المادٌة التى أتاها الجانى وتوقٌت توجٌه هذه األفعال ووسٌلة 

كما ٌكفى ، القتل والعنؾ فى توجٌه الفعل فى مواقع المجنى علٌهم 

إلثبات نٌة القتل أن ٌكون المتهمٌن إستعملوا أدوات قاتلة بطبٌعتها 

وتوجههم إلً قتل المجنى علٌه إذ على المحكمة أن تستقرء الباطن 

من خبلل إستنطاق الفعل لمكنونه وإستبٌان داللة إتٌانه للوقوؾ على 

حقٌقة ما قصده الجانى وإزاحة الستار عن نٌته من خبلل إستخبلص 
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أن من المقرر أٌضا و  .سابػ ٌإدى إلً النتٌجة التى إنتهى إلٌها

توافر نٌة القتل فى حق الفاعلٌن فإن ذلك ٌفٌد حتماًال توافرها فى حق 

وأن النٌة المبٌتة على  ،من أداه معه باإلشتراك فى المسبولٌة 

اإلعتداء ٌصح أن تكون ؼٌر محددة وٌكفى فٌها أن ٌدٌر الجانى 

       .اإلعتداء على من ٌعترض عمله

ولما كان ذلك وكان الثابت من األوراق والتحقٌقات وأقوال شهود 

المتهمٌن بتحقٌقات النٌابة العامة وكافة أدلة بعض اإلثبات وإقرارات 

الدعوى األخرى والتى إطمؤنت إلٌها المحكمة أن نٌة إزهاق الروح 

تحققت وأمكن إستخبلصها من الضؽٌنة التى إمتؤلت بها نفوس 

 والتى ؼرسها بداخلهم وأخرٌن توفوا المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن 

 (المتهمٌن من األول حتى الرابع عشر ) قٌادات اإلخوان المسلمٌن 

ما لمسوه فٌهم من التسلٌم بما ٌقولون والثقة فٌما ٌصنعون والطاعة 

 من 2013ٌونٌو30من قام بثورة  )لما ٌؤمرون حٌث نزعوا عنهم 

  لباس التقوى ووصفوهم (الشعب المصرى ومن أٌدها وحماها 

 كلقاء األعداء فى بهم بالخونة والكافرٌن والمنافقٌن وصورا لهم لقا

قطعوا و باإلنتقام ٌن عبارات الوعد و الوعٌد مهددٌنمعركة مردد

علً أنفسهم عهدا بعودة ربٌسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب 

 2013ٌونٌو30أٌد ثورة  ؼرٌزة اإلنتقام من كل من موتحركه
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 وأعدوا عدتهم لذلك من رجال الشرطة والقوات المسلحةوحماها 

                                       .الٌوم 

حٌث إستجابوا لدعوات التحرٌض ممن ٌنفخون نوافٌر الشر  

وآخرون  وآخرون مجهولونبؤن المتهمٌن    وٌشعلون فتٌل الفتنة

فرٌد شوقً فإاد عمداًال مع سبق اإلصرار /  المجنً علٌه قتلوا توفوا 

والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق 

روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه 

كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن 

إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم 

مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء إختصت باإلطبلع على 

تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما 

 حتى أوسعوه ضرباًال وتعذٌباًال سالؾ الذكر إن الح  لهم  المجنً علٌه 

بؤماكن متفرقة من جسده باألسلحة البٌضاء التً أعّدت سلفاًال لهذا 

الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق روحه  فؤحدثوا به اإلصابات المبٌنة  

بتقرٌر الصفة التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاته وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض 

و إقترنت بجناٌة القتل العمد آنفة البٌان  وتلتها الجناٌات . إرهابً 

قتلوا بؤن التالٌة ذلك أنهم فً ذات الزمان والمكان سالفً الذكر 

عمرو نجدي / وآخرون توفوا المجنً علٌهما  وآخرون مجهولون

و أحمد حسن محمد قمر الدٌن  عمداًال مع سبق ، كامل علً سمك 
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اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على 

إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو 

ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن 

إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم 

مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء إختصت باالطبلع على 

تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما 

إن الح  لهم  المجنً علٌهما  حتً أوسعوهما ضرباًال وتعذٌباًال بؤماكن 

متفرقة من جسدهما باألسلحة البٌضاء التً أعّدت سلفاًال لهذا الؽرض 

قاصدٌن من ذلك إزهاق روحهما  فؤحدثوا بهما اإلصابات الموصوفة  

بتقرٌرى الصفة التشرٌحٌة والتً أودت بحٌاتهما وكان ذلك تنفٌذاًال 

المجنً  قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفـواكما لؽرض إرهابً 

شادي مجدي / والنقٌب ، محـمد محمد جودة ُعثمان / علٌهـم النقـٌب 

اد  والُمبلِزم ، أشرؾ محمود محمد محمود فاٌِد / والنقٌب ، عبد الجوَّ

ل  د ، محمد سمٌر إبراهٌم عبد الُمعطً / أوَّ إبراهٌم عٌد تونً / والُمَجنَّ

د  د ، بدراوي منٌر عبد المالك فضل  / ، والُمَجنَّ نصر ممدوح / والُمَجنَّ

محمد دروٌش  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة 

وعقدوا العزم و إتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات الشرطة 

القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم 

باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس 
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"  طٌبة مول"متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري 

ٌَّة و  -و من أْسُطح المبانً العامة  ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات ، عبد العزٌز جاوٌش 

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة ، برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر   التً قاموا -العدِو

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط ، باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً ، اإلعتصام 

اشات  )سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق - بنادق آلٌة - َرشَّ

، بؤن أطلق  (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – خرطوش 

مجهولون من بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة 

حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال 

لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك  إزهاق روح أٌاًال منهم، 

فؤحدثوا إصابة المجنً علٌهم المبٌنة بتقارٌر الصفة التشرٌحٌة 

وبالتقارٌر الطبٌة المرفقة والتً أودت بحٌاتهم وكان ذلك تنفٌذاًال 

قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا المجنً كما  .لؽرض إرهابً

د شعبان ،  /علٌهم  ٌِّ ٌَّة ، وكمال محمد الس ٌاِسر أحمد عبد الصمد خسك

و محمد أبو الٌزٌد أحمد عشوش ، وٌحً عبد المنعم محمد أحمد ، 

محمد السعٌد ،و فرج السٌد أحمد ، وعبد النبً عمر حسن خلٌفة 
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محمد خلٌل جاد هللا  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة 

وعقدوا العزم و اتحدت إرادتهم على  قتل أٌاًال من قوات الشرطة 

القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم 

باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس 

التً تحصنوا بها متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى "  طٌبة مول"التجاري 

مدرستً  -الطٌران وسٌبوٌه المصري ومن أْسُطح المبانً العامة 

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ة الفُنُدقِ ٌَّ ومبنى إدارة ، مدٌنة نصر الثانِو

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ، اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

ٌَّة ،  التً قاموا باحتبللها-بطرٌق النصر  ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة ، بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

النارٌة من األسلحة النارٌة التً سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض 

اشات  ) أفردة - طبنجات – بنادق خرطوش - بنادق آلٌة - َرشَّ

بؤن أطلق مجهولون من بٌن المتجمهرٌن  (فرد روسً ، خرطوش 

أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة حال قٌامها بإسداء النصح 

واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم ، وحال قٌامها بفضه 

قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم ، فحادت بعض األعٌرة النارٌة 

الذٌن تصادؾ وجودهم  بمسرح - عن هدفها وأصابت المجنى علٌهم
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فؤحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارٌر الصفة التشرٌحٌة - الحادث 

وبالتقرٌر الطبى المرفق والتً أودت بحٌاتهم  ، وكان ذلك تنفٌذاًال 

 .  لؽرض إرهابً

شرعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فً قتل المجنً علٌه كما 

ل  أحمد مصطفى عبد الحمٌد مجاِهد وضباط وأفراد قوات / الُمبلزم أوَّ

نة أسمابهم بالكشؾ الُمرفق باألوراق عمداًال مع سبق  ٌَّ الشرطة  الُمب

اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم علً  

قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة 

لتجمهرهم والمكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم 

متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا بها متخذٌن منها ومن 

ومن عقار تحت "  طٌبة مول"سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري و من أْسُطح 

ٌَّة و عبد العزٌز  -المبانً العامة  ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة ، جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن ، التابِع لجامعة األزهر  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

ومن ، أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصرـ التً قاموا باحتبللها

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ ، بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً سبق وأن 

اشات  )أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  بنادق خرطوش - بنادق آلٌة - َرشَّ
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بؤن أطلق مجهولون من  (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – 

بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة حال قٌامها 

بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم ، وحال 

قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم ، فؤحدثوا إصابة 

المجنً علٌهم الموصوفة بالتقارٌر الطبٌه المرفقة وقد خاب أثر 

جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركتهم بالعبلج وكان ذلك 

  .تنفٌذاًال لؽرض إرهابً

شرعوا و آخرون مجهولون وآخرون توفوا فً قتل المجنً كما 

د أحمد الشامً /علٌهما  ٌِّ وُمصطفى محمود ُمصطفى هاِشم ، أحمد الس

،عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم و 

إتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن 

باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر 

بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا 

طٌبة "بها متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه "  مول

ٌَّة  -المصري و من أْسُطح المبانً العامة  مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع ، الفُنُدقِ

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد ، البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر   التً -رابعة العدِو
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ة بالعقارات الكابِنة داِخل ، قاموا باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة ، ُمحٌط اإلعتصام 

اشات  )التً سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  - بنادق آلٌة - َرشَّ

بؤن  (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – بنادق خرطوش 

أطلق مجهولون من بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات 

الشرطة حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح 

ممراًال آمناًال لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال 

منهم ، فحادت بعض األعٌرة النارٌة عن هدفها وأصابت المجنى 

فؤحدثوا - اللذٌن تصادؾ وجودهما بمسرح الحادث - علٌهما

إصاباتهما الموصوفة بالتقرٌرٌن الطبٌٌن المرفقٌن  ، وقد خاب أثر 

جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركتهما بالعبلج وكان 

.  ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً

/ شرعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فً قتل المجنً علٌهكما 

مصطفى أحمد عبدالنبى محمد عمداًال مع سبق اإلصرار بؤن بٌتوا النٌة 

وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن 

ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم 

اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم 

ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة 

والبٌضاء إختصت باالطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من 
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تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌه حتى 

باؼته مجهوالًال من بٌنهم  بإطبلق عٌاراًال نارٌاًال  صوبه قاصداًال إزهاق 

روحه فحدثت  إصاباته الموصوفة بالتقرٌر الطبى الشرعى المرفق  ، 

وقد خاب أثر جرٌمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركته 

بالعبلج  حال كون المجنى علٌه لم ٌبلػ من العمر ثمانٌة عشر عاماًال 

                                     .وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً

وقد اعدوا لذلك المتهمٌن سالفى الذكر عدتهم وفقا لما إنتهت إلٌه  

المحكمة بإستخبلصها فتحٌل إلٌه المحكمة دون أن تسترسل المحكمة 

 (المتهمٌن) فً عنهمتفى سردها مرة أخرى منعا للتكرار ومن ثم  ٌن

   ،عشوابٌة التفكٌر بل هو اإلستعداد والتدبٌر

 سالفى ومن ثم فإن نٌة إزهاق الروح تكون تحققت لدى المتهمٌن

 بإعتبار أن الجرٌمة إرتكبت بقصد تنفٌذ الؽرض المقصود البٌان 

والذى ٌستبٌن من خبلل ظروؾ الدعوى ومبلبساتها والجرابم التى 

إرتكبت فٌها ومن ثم فان نٌه القتل توافرت فى حق المتهمٌن وأخرٌن 

                                              .بوصفهم الفاعلٌن األصلٌٌن لتلك الجرابم وأخرٌن توفوا مجهولٌن 

وحٌث أنه عن ظرؾ سبق اإلصرار فإنه من المقرر أن سبق اإلصرار 

حالة ذهنٌة تقوم بنفس الجانى قد ال ٌكون لها فى الخارج أثر 

محسوس ٌدل علٌها مباشرة إنما هى تستفاد من وقابع وظروؾ 

خارجٌة ٌستخلصها القاضً إذ البحث فى توافر هذا الظرؾ من 



1317 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

إطبلقات قاضى الموضوع ٌستنتجه من ظروؾ الدعوى مادام موجب 

تلك الظروؾ وهذه العناصر التتنافر عقبلًال مع هذا اإلستنتاج ولٌست 

العبرة فى توافر ظرؾ سبق اإلصرار بمضى الزمن لذاته بٌن التصمٌم 

على الجرٌمه ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هى بما ٌقع 

فى ذلك الزمن من التفكٌر والتدبٌر فما دام الجانى إنتهى بتفكٌره الى 

 كان ظرؾ سبق اإلصرار ةخطة معٌنه رسمها لنفسه قبل تنفٌذ الجرٌم

            .متوافرا والتقبل المنازعة فٌه

ومن المستقر علٌه أٌضا أنه الٌشترط لتوافر سبق اإلصرار أن ٌكون  

ؼرض المصر هو العدوان على شخص معٌن بالذات بل ٌكفى أن 

ٌكون ؼرضه المصمم علٌه منصرفا إلً شخص ؼٌر معٌن وجده أو 

وبناء على ذلك فإن ظرؾ سبق اإلصرار ٌقوم على . إلتقى به مصادفة

:  عنصرٌن

عنصر زمنى ٌقتضى أن ٌكون التفكٌر فى الجرٌمه قد سبق :أولهما 

. اإلقدام على تنفٌذها بوقت كاؾ

عنصر نفسى ٌعنى حالة الهدوء والسٌطرة على النفس :  وثانٌهما 

التى ٌجب أن تتوافر للجانى حٌنما ٌفكر فى ارتكاب جرٌمته، بحٌث 

                                             .ٌتاح له أن ٌقلب األمر على جمٌع الوجوة المختلفة 

وحٌث أن سبق اإلصرار حالة ذهنٌة تقوم فى نفس الجانى قد ال ٌكون 

له فى الخارج أثر محسوس ٌدل علٌه مباشرة، فبل ٌستطٌع أحد أن 
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ٌشهد به مباشرة وإنما ٌستفاد من وقابع وظروؾ خارجٌة ٌستخلص 

منها القاضى توافره مادام موجب هذه الوقابع والظروؾ ال تتنافر 

عقبلًال مع اإلستنتاج، كما أن ظرؾ سبق اإلصرار ٌستلزم بطبٌعته أن 

   .ٌكون الجانى قد فكر فٌما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال

ومن المقرر أٌضا أن ظرؾ الترصد تحققه بمجرد تربص الجانً 

للمجنً علٌه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان ٌتوقع قدومه 

فالترصد ٌعنً . إلٌه، لٌتوصل بذلك إلى مفاجؤته باالعتداء علٌه

اإلعداد والتخطٌط وتجهٌز أداة الجرٌمة مثل شراء السبلح أو إعداد 

المكان المناسب لٌكون مسرحاًال للجرٌمة ٌمكن المجرم من تنفٌذ فعله 

أما سبق اإلصرار فهو التصمٌم على إرتكاب الجرٌمة . اإلجرامً 

وهو مسؤلة نفسٌة تقوم بنفس الجانً حٌث ٌصبح مصمماًال على 

إرتكاب الجرٌمة وتنتفً عنده عناصر المفاجؤة والؽضب والتهور 

بحٌث ٌكون فً حالة إستقرار نفسً وٌمضً قدماًال فً تصمٌمه على 

فإذا توفر الترصد وسبق اإلصرار فإن العقوبة تتحول . تنفٌذ الجرٌمة

ومسؤلة الترصد وسبق اإلصرار . من السجن المإبد إلى اإلعدام 

تكشؾ عنها وقابع ومبلبسات وظروؾ الجرٌمة وتتبٌنها المحكمة من 

األدلة والبٌنات المقدمة لها ومن ثم تقرر ثبوت حالة الترصد وسبق 

  .اإلصرار
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بعض ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود اإلثبات وإقرارات 

  وكافة أدلة الدعوى األخرى   بتحقٌقات النٌابة العامة المتهمٌن

ووفقا لما باألوراق  جمٌعا وفقا للثابت اوالتى إطمؤنت المحكمة إلٌه

إنتهت المحكمة بإستخبلصها فتحٌل إلٌه المحكمة منعا للتكرار دون 

أن تسترسل المحكمة بسرد وقابعها مرة أخرى  مما ٌكشؾ عن توافر 

 على القتل العمد ألى شخص تتحٌن  والترصد  سبق اإلصرارىظرؾ

الفرصة لقتله وهو ماتحقق بشؤن المجنى علٌهم سالفى الذكر وفقا 

للثابت بالتحقٌقات، وتستخلص منه المحكمة توافر نٌة إزهاق الروح 

 وأن هذه النٌة  وأخرٌن توفوا لدى المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن

العمدٌة بالقتل مشمولة بظرؾ سبق اإلصرار والترصد  وترتب على 

  .ذلك أٌضا الشروع فى قتل أخرٌن 

وحٌث أنه من المقرر شرعاًال أن الحرابة من أشد الجرابم خطراًال لما 

تنطوي علٌه من إرهاب الناس وقتل لؤلنفس وهتك لؤلعراض وسلب 

ما َجزاُء  }لؤلموال وعقوبة المحارب نزل فٌها قول الحق سبحانه  إِنَّ

لُوا أَْو  ٌَُقتَّ ا أَْن  ْسَعْوَن فًِ اأْلَْرِض َفسادًال ٌَ َ َوَرُسولَُه َو
ٌُحاِرُبوَن هللاَّ الَِّذٌَن 

ٌُْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض ذلَِك  ِدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخلٍؾ أَْو  ٌْ َع أَ ٌَُصلَُّبوا أَْو ُتَقطَّ

ْنٌا َولَُهْم فًِ اآْلِخَرِة َعذاٌب َعِظٌم    [ .33:المابدة ] {لَُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّ

وحٌث أنه من المقرر شرعا أن القرٌنة القاطعة هى ما ٌستخلصه 

المشرع من أمر معلوم للداللة وهى إمارة ظاهرة تفٌد العلم عن 
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طرٌق اإلستنتاج بما ال ٌقبل شكا أو إحتماال ومنها ما نص علٌه 

الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما ٌستنبطه القاضى من 

ومن القرابن القاطعة ،  دالبل الحال وشواهده بإعتبار أن القضاء فٌهم

ماال ٌسوغ  تعطٌل شهادته ألنها أقوى من البٌنة واإلقرار وهما 

خبران ٌتطرق إلٌهما الكذب والصدق ولما كان الؽرض من الدلٌل 

الذى ٌقوم إلى القضاء هو إٌبانه الحق وإظهاره وقد ٌوجد فى 

الدعوى من القرابن القاطعة ما ٌرجح كفة أحد الخصمٌن وٌدل على 

الحق فً الخصومة ولٌس من العدالة وال من الحق أن تهدر داللتها 

وٌحجر على القضاء األخذ به وأن العدوان الذى ٌمارسه أفراد أو 

جماعة ٌشمل صنوؾ التخوٌؾ واألذى والتهدٌد وقطع الطرٌق وكل 

فعل من أفعال العنؾ أوالتهدٌد ٌقع تنفٌذا لمشروع إجرامى ٌهدؾ إلى 

إلقاء الرعب بٌن الناس أو تروٌعهم بإٌذابهم أو تعرٌض حٌاتهم أو 

حرٌتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر بالمرافق 

واألماكن العامة أو الخاصة أو تعرٌض أحد الموارد الوطنٌة أو 

الطبٌعٌة للخطر وكل هذا من صور الفساد فى األرض التى نهى هللا 

والتبػ الفساد فى األرض } سبحانه وتعالى المسلمٌن عنها فى قوله 

  فهذا النوع من الجرابم واألفعال اإلجرامٌة {إن هللا ال ٌحب المفسدٌن

هو الذى ٌرفضه اإلسبلم شكبل وموضوعا إذ الٌحل لمسلم أن ٌروع 

          .مسلما كما أخبرنا رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم 
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وكانت القرابن السالؾ بسطها توما فى مجموعها أن المتهمٌن 

وإشتركوا فٌما  تعاونوا وإتفقواوأخرٌن توفوا وأخرٌن مجهولٌن 

بٌنهم على اإلثم والعدوان ٌبؽون الفساد فى األرض وعلى أثر قٌام 

إعتصام بإنهاء قوات إنفاذ القانون  وكذا قٌام 2013ٌونٌو30ثورة 

النابب العام السابق  / تنفٌذا لقرار المستشارالشهٌد رابعة العدوٌة 

والخاص بضبط الجرابم وضبط مرتكبٌها وفقا 31/7/2013بتارٌخ 

وبناءا على . للثابت بمضمون ذلك القرار فنحٌل إلٌه منعا للتكرار 

المتهمٌن من  )المخطط التخرٌبى من قبل قٌادات جماعة اإلخوان

وباقى المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن  (األول وحتى الرابع عشر

 بإشاعة الفوضى األمنٌة فى ربوع توفوا  والموالٌن والمناصرٌن لهم 

الببلد وإفشال أى تدابٌر ٌمكن أن تتخذ من قبل مإسسات الدولة حال 

وأن بمٌدان رابعة العدوٌة تصدٌها لتجمهر عناصر جماعة اإلخوان 

تكون ساعة الصفر هى وقت إتخاذ الدولة اإلجراءات إلنهاء إعتصام 

رابعة العدوٌة وبالفعل إضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض 

المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن  )عناصر القوى المتطرفة الموالٌة لهم 

الجرابم أثناء إعتصام رابعة بإرتكاب العدٌد من  (وأخرٌن توفوا 

 بتارٌخ عندما بدأ التعامل مع اإلعتصام سالؾ البٌانالعدوٌة ، وكذلك 

النابب العام السابق بتارٌخ / تنفٌذا لقرار المستشار  14/8/2013

والتى مثلت إعتداءا جسٌما على أمن المجتمع وأهدرت 31/7/2013
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 ٌن  عبارات الوعد و الوعٌد مهددٌنأسس النظام العام بالدولة مردد

باإلنتقام قطعوا علً أنفسهم عهدا بعودة ربٌسهم المعزول ومن دون 

أٌد ثورة ؼرٌزة اإلنتقام من كل من م ذلك الرقاب وتحركه

 ،رجال الشرطة والقوات المسلحة  ومن حماها من 2013ٌونٌو30

وقد اعدوا لذلك عدتهم وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها 

 .                 دون أن تسترسل المحكمة بسرد األحداث مرة أخرى

ولما كان ذلك وكانت المحكمة إنتهت إلى ثبوت أركان جرٌمة القتل 

مع سبق اإلصرار والترصد فى حق والشروع فى القتل العمد العمد 

ومن ثم فإن ماٌثٌره الدفاع  من منازعة فى المتهمٌن سالفى البٌان 

هذا الخصوص الٌعدو أن ٌكون جدال موضوعٌا فى تقدٌر أدلة 

        . تقضى المحكمة برفضه ومن ثم  الدعوى

 وعما أثاره الدفاع بشؤن إنتفاء ظرؾ اإلقتران فمردود وحٌث أنه

من "  من قانون العقوبات تنص على أنه 234المادة بؤن  علٌه أٌضا 

قتل نفساًال من ؼٌر سبق إصرار أو ترصد ٌعاقب بالسجن المإبد أو 

ومع ذلك ٌحكم على فاعل هذه الجناٌة باإلعدام إذا تقدمتها أو .المشدد 

الخ وتكون العقوبة اإلعدام إذا ...اقترنت بها أو تلتها جناٌة أخرى

ومفاد ذلك أن القانون ٌعاقب . "ارتكبت الجرٌمة تنفٌذاًال لؽرض إرهابى

من قتل نفساًال عمداًال بالسجن المإبد أو المشدد، ولكن الفاعل ٌعاقب 

باإلعدام إذا اقترن الفعل بجناٌة أخرى، فالمشرع شدد العقوبة 
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المقررة للقتل العمد فجعلها اإلعدام فى حالة االقتران وٌشترط فى هذه 

:  الحاله ثبلثة شروط

.  أن تقع جناٌة قتل: أولهما 

 أن ٌقترن القتل بجناٌة أخرى، فٌتعٌن لتوافر هذا الظرؾ :ثانٌهما 

المشدد أن ٌقترن القتل بارتكاب جناٌة أخرى، وال ٌتطلب القانون 

نوعاًال معٌناًال من الجناٌات، فٌستوى اقتران القتل بجناٌة من الجناٌات 

التى تنطوى على اعتداء على المصلحة العامة أو تلك التى تنطوى 

على اعتداء على مصالح األشخاص، وٌستوى فى هذه الجناٌة أن 

تكون تامة أو شروعاًال، والعبرة فى وصؾ الجناٌة هو بما تنتهى إلٌه 

المحكمة ال بما ٌرد فى أمر اإلحالة، وٌشترط أال تكون الجناٌة 

المقترنة بالقتل مشتركة معه فى أى عنصر من عناصره وال فى أى 

ظرؾ من ظروفه التى ٌعتبرها القانون عامبلًال مشدداًال للعقاب، أى 

ٌتعٌن أن تتعدد األفعال المادٌة التى ٌقارفها الجانى ولو كانت وقعت 

أثناء واقعة واحدة بل ولو كانت لم ترتكب إال لؽرض واحد أو بناء 

على قصد جنابى واحد، إذ العبرة هى بتعدد األفعال وتمٌزها عن 

 .بعضها بالقدر الذى ٌعد به كل منها مكوناًال لجرٌمة مستقلة 

توافر تعاصر   أن ٌكون بٌن الجناٌتٌن رابطة زمنٌة، فٌتعٌن: ثالثهما 

زمنى بٌن القتل والجناٌة األخرى، والٌتطلب القانون فترة زمنٌة 

معٌنة لتوافر هذا االقتران، بل كل ما ٌشترط هو أن ٌقع القتل 
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والجناٌة األخرى فى فترة زمنٌة ٌصح معها القول بؤنهما متعاصرتان 

ولم ٌشترط القانون أن تقع الجرٌمتان فى مكان واحد، وال أن ٌكون 

بٌنهما رابطة أخرى كاتحاد الؽرض أو السبب وال أن تتقدم إحداهما 

عن األخرى، فٌصح أن ٌكون القتل سابقاًال أوتالٌاًال للجناٌة األخرى، 

واألمر متروك تقدٌره لمحكمة الموضوع، وٌتعٌن بطبٌعة الحال أن 

ٌكون المسبول عن الجرٌمتٌن شخصاًال واحداًال، سواء كان بوصفه 

فاعبلًال أصلٌاًال أو شرٌكاًال فى الجرٌمتٌن أو فاعبلًال فى إحداهما وشرٌكاًال فى 

                         .األخرى 

/ المجنى علٌه متى كان ما تقدم وكان الثابت باألوراق أن جناٌة قتل 

من المتجمهرٌن  عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد فرٌد شوقى فإاد 

وفقا لما إستخلصته  (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا )

بقصد 2014لسنة 10المحكمة من األوراق فى ضوء قانون التجمهر 

سلفا وفقا  وأن كل من الجناٌات األخرى المشار إلٌها ،إزهاق روحه

قد لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها وفقا للثابت بؤمر اإلحالة 

المجنى علٌه نشؤت عن أفعال  متعددة استقل كل منها عن جناٌة قتل 

، بحٌث تعددت أفعال االعتداء وتعددت نتابجها الضارة سالؾ الذكر 

وكّون كل منها جرٌمة مستقلة بؤركانها عن جرٌمة القتل المقترن 

بها، وتوافرت بٌنهم رابطة زمنٌة ٌصح معها القول بؤنه الٌوجد بٌن 

جناٌة القتل المقترن بها وبٌن الجناٌات األخرى زمن محسوس، إذ 
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وحتى 21/6/2013فى الفترة من وقعت كل هذه الجرابم 

تباعا  (المتهمٌن) تم القبض على المتجمهرٌنوتباعاًال 14/8/2013

 ، وكانت جمٌع هذه الجرابم قد ارتكبت خبلل تلك الفترة  وما بعدها 

لؽرض واحد وتحت ثورة إجرامٌة واحدة، وبتعدد األفعال واستقبلل 

 بعضها عن بعض بالقدر الذى ٌعتبر كل منهما مكوناًال لجرٌمة مستقلة

                     . ، ومن ثم توافرت ظرؾ اإلقتران فى حق المتهمٌن محل المحاكمة 

ولما كان ذلك وكانت المحكمة إنتهت إلى ثبوت أركان جرٌمة القتل 

مع سبق اإلصرار والترصد فى حق والشروع فى القتل العمد العمد 

وفقا لما إنتهت إلٌه وتوافر ظرؾ اإلقتران المتهمٌن سالفى البٌان 

من )أن الثابت للمحكمة أن التجمهر إذ   ،عند الرد على الدفع بعالٌه

الحاصل فى مٌدان رابعة  (المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا

وحتى 21/6/2013محل التداعى والحاصل فى العدوٌة ومحٌطها 

بعض المتهمٌن  ارقرإ شهود اإلثبات وهحسبما قرر) 14/8/213

 الوقابع كذلكو (بتحقٌقات النٌابة العامة وكافة أدلة الدعوى األخرى  

من المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن )والجرابم التى ارتكبها المتجمهرون 

لهم التبصر ٌتسنى تحت تؤثٌر ثورة الؽضب والهٌاج  (وأخرٌن توفوا

والتروى ، و ثبت بدلٌل جازم أنهم قد فكروا فٌما اعتزموا القٌام به 

تلك الجرابم سالفة وحٌث أن . وتدبروا عواقبه وهم هادبوا البال 

القتل العمد والشروع فى القتل العمد مع سبق اإلصرار  )الذكر
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قد وقعت من المشاركٌن فى التجمهر، وتنفٌذاًال للؽرض منه  (والترصد

مع علمهم بهذا الؽرض، وكانت نٌة االعتداء قد جمعتهم وظلت 

تصاحبهم حتى نفذوا ؼرضهم المذكور، وقد وقعت نتٌجة نشاط 

إجرامى من طبٌعة واحدة، ولم تكن أى منها جرٌمة استقل بها أحد 

المتجمهرٌن لحسابه، ووقعت حال التجمهر وأدى إلٌها السٌر العادى 

 أن المحكمة إنتهت إلى تطبٌق ولما كان ذلك وكان الثابت. لؤلمور

بشؤن 1914لسنة 10 من القانون رقم 4 مكرر، 3 ،3، 2، 1المواد 

  0التجمهر على وقابع الدعوى

ومن ثم ٌكون جمٌع المتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

 ممإاخذتهو مسبولٌن مسبولٌة تضامنٌة عن تلك األفعال اإلجرامٌة

 عن كافة النتابج اإلحتمالٌة الناشبة م اإلحتمالى و مساءلتهمبقصده

 تلك األفعال ، ومن ثم توافرت أركان تلك الجرٌمة فى حقهم جمٌعا عن

ومن ثم فإن ماٌثٌره  وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها ،

الدفاع  من منازعة فى هذا الخصوص الٌعدو أن ٌكون جدال 

 .تقضى المحكمة برفضه ومن ثم  موضوعٌا فى تقدٌر أدلة الدعوى

ـ حٌث أنه عن الدفع بالتناقض بٌن الدلٌل :واألربعون الثامن 

 .الفنى والدلٌل القولى 

              والـأنه لٌس ببلزم أن تطابق أقفمردود علٌه بؤنه من المقررقضاءا 
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 دلٌل القولى ـالشهود مضمون الدلٌل الفنى بل ٌكفى أن ٌكون جماع ال

 ةـالبمـى المـى علـا ٌستعصـى تناقضـل الفنـع الدلًـض مـر متناقـؼً

  .  والتوفٌق

ومن المقرر أٌضا أن وزن أقوال الشهود وتقدٌر الظروؾ التى 

ٌإدون فٌها شهادتهم وتعوٌل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلٌها 

من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة 

الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدٌر الذى تطمبن الٌه ، 

وهى متى أخذت بشهادتهم ، فان ذلك ٌفٌد أنها أطرحت جمٌع 

اإلعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم األخذ بها عمبل بالمادة  

.                                   من قانون اإلجراءات الجنابٌة  302

 أن العبرة فى المحاكمات الجنابٌة هى بإقتناع أٌضا ومن المقرر

القاضى بناءا على األدلة المطروحة علٌه ، فبل ٌصح مطالبته باألخذ 

بدلٌل بعٌنه فٌما عدا األحوال التى قٌده فٌها القانون بذلك ، فقد جعل 

القانون من سلطته أن ٌزن قوة اإلثبات وأن ٌؤخذ من أى بٌنة أو 

.         قرٌنة ٌرتاح إلٌها دلٌبل لحكمه 

ولما كان ذلك و كانت أقوال شهود اإلثبات ال تتعارض بل تتبلبم مع ما 

نقله من تقارٌر الطب الشرعى وكافة التقارٌر الطبٌة األخرى وؼٌرها 

فى شؤن إصابات المجنى علٌهم ووفاة بعضهم  وكٌفٌة حدوثها، فضبل 

عن جسم اإلنسان بطبٌعته متحرك وال ٌتخذ وضعا ثابتا وقت اإلعتداء 
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                                                   .ذلك ال ٌحتاج إلى خبرة خاصة  وتقدٌر

ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم  وكانت المحكمة إطمؤنت إلى أقوال 

شهود اإلثبات وكذا تقارٌر الطب الشرعى وكافة التقارٌر الطبٌة 

األخرى والتى تؤٌدت بإقرارات بعض المتهمٌن وتقارٌر قسم األدلة 

الجنابٌة وما تم ضبطه من مضبوطات وكافة أدلة الدعوى األخرى 

وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة فى إستخبلصها فإن ماٌثٌره الدفاع فى 

هذا الشؤن  من منازعة فى هذا الخصوص الٌعدو أن ٌكون جدال 

موضوعٌا فى تقدٌر أدلة الدعوى وهو من اإلختصاص األصٌل 

المثار من قبل الدفاع أقٌم على  ٌكون الدفع  ثملمحكمة الموضوع ومن

 سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

                                            . ـ حٌث أنه عن الدفع بشٌوع اإلتهام:التاسع واألربعون 

 عقوبات و 43فمردود علٌه أنه من المقرر و طبقا لنص الماده 

إشترك فً جرٌمه فعلٌه عقوبتها و لو كانت ؼٌر تلك  من " مفادها 

التً تعمد إرتكابها متً كانت الجرٌمة التً وقعت بالفعل نتٌجة 

ومن . " محتملة للتحرٌض أو اإلتفاق أو المساعده التى حصلت 

المقرر قضاء أن الشرٌك ٌتحمل مع فاعل الجرٌمة المسبولٌة الجنابٌة 

عن الجرٌمة التً ٌرتكبها هذا األخٌر و لو كانت ؼٌر تلك التً قصد 

إرتكابها و تم اإلتفاق علٌها متً كانت الجرٌمة التً وقعت بالفعل 

                                             . نتٌجه للجرٌمة التً إتفق علٌها الجناه فاعلٌن كانوا أو شركاء
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ولما كان ذلك وكان الثابت أن وقابع القتل والشروع فى القتل وكافة 

المسندة للمتهمٌن وأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا  والتى الجرابم 

أدانت المحكمة بها المتهمٌن بعد أن ثبت لها أدوار المتهمٌن كبل على 

حده سواء وفقا للثابت بؤمر اإلحالة ووفقا لما إستخلصته المحكمة  

من أوراق الدعوى وتحقٌقاتها وكانت األدلة التى ساقتها المحكمة فى 

إثبات تلك الوقابع ال شبهة للشٌوع فٌها وإنما جاءت بؤدلة واضحة 

الجرابم وقاطعة فى إثبات واقعات القتل والشروع فى القتل وكافة 

لهم وفقا لما إنتهت إلٌه المحكمة بإستخبلصها وتطبٌقا للمواد المسندة 

فإن  1914لسنة 10من  قانون التجمهر رقم  4مكرر، 3، 3، 2، 1

ماٌثٌره الدفاع فى هذا الشؤن  من منازعة فى هذا الخصوص الٌعدو 

أن ٌكون جدال موضوعٌا فى تقدٌر أدلة الدعوى وهو من اإلختصاص 

المثار من قبل الدفاع ٌكون الدفع ثم األصٌل لمحكمة الموضوع ومن 

أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة 

 .برفضه 

                                              .ـ حٌث أنه عن الدفع  بكٌدٌة اإلتهام وتلفٌقه:الخمسون 

فمردود علٌة بما هو مقرر أن المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها 

 ولما كانت المحكمة إطمانت الى .التقدٌر الذى تطمبن الٌة بؽٌر معقب

األخرى  وإقتنعت بحصول الدعوى أقوال شهود اإلثبات وكافة أدلة 

 بالصوره التى إستخلصتها المحكمة من إرتكاب المتهمٌن ةالواقع
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وفقا لما إنتهت إلٌه  الدعوى لوقابعوأخرٌن مجهولٌن وأخرٌن توفوا 

 فإن ماٌثٌره الدفاع فى هذا الشؤن  من منازعة فى هذا المحكمة

الخصوص الٌعدو أن ٌكون جدال موضوعٌا فى تقدٌر أدلة الدعوى 

 ٌكون الدفع  ثم وهو من اإلختصاص األصٌل لمحكمة الموضوع ومن

المثار من قبل الدفاع أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون 

  .وتقضى المحكمة برفضه 

ـ حٌث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمٌن :والخمسون الحادى 

     .بالواقعة وبالمضبوطات 

فمردود علٌة بؤن المحكمة تطمبن تمام اإلطمبنان إلى أن المتهمٌن هم 

محل المحاكمة وذلك إلطمبنانها لصدق رواٌة الدعوى مرتكبى واقعات 

وكذا المضبوطات التى  تم األخرى  الدعوى شهوداإلثبات وكافة أدلة

ضبطها على مسرح األحداث عقب ضبط المتهمٌن فى تارٌخ 

 وفقا لما إستخلصته المحكمة منها فتحٌل وما تبلها 14/8/2013

فإن المحكمة إلٌها دون أن تسترسل المحكمة بسردها مرة أخرى 

ماٌثٌره الدفاع فى هذا الشؤن  من منازعة فى هذا الخصوص الٌعدو 

أن ٌكون جدال موضوعٌا فى تقدٌر أدلة الدعوى وهو من اإلختصاص 

 المثار من قبل الدفاع  ٌكون الدفع  ثم األصٌل لمحكمة الموضوع ومن

 ةـى المحكمـون وتقضـانـع والقـأقٌم على سند ؼٌر صحٌح من الواق
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 .برفضه 

 ةـط الواقعـابــ حٌث أنه عن الدفع بإنفراد ض:والخمسون الثانى 

                                        . بالشهادة وحجبة لباقى أفراد القوة المرافقة له 

فمردود علٌة بؤن حجب الضابط أفراد القوة المرافقة المصاحبة له 

والسكوت عن األدالء بؤسمابهم وإنفرادة بالشهادة الٌنال من سبلمة 

أقوالة وكفاٌتها كدلٌل فى الدعوى كدلٌل إذ ٌظل األمر مخول للمحكمة 

التً لها أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدٌر الذي تطمبن إلٌه 

  .                     وٌبعث على تكوٌن عقٌدتها

لما كان ذلك وكان األمر لم ٌقتصر على شهادة الضابط مجرى 

التحرٌات بمفرده بل شملت العدٌد من الضباط وفقا للثابت بقابمة أدلة 

فإن ماٌثٌره الثبوت ، وكان القانون لم ٌشترط نصاباًال معٌناًال للشهادة 

الدفاع فى هذا الشؤن  من منازعة فى هذا الخصوص الٌعدو أن ٌكون 

جدال موضوعٌا فى تقدٌر أدلة الدعوى وهو من اإلختصاص األصٌل 

المثار من قبل الدفاع أقٌم  ٌكون الدفع  ثم لمحكمة الموضوع ومن

 .على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 

ـ حٌث أنة وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع :والخمسون الثالث 

 ة ـكمـه المحـأنت الًـذى إطمـأخرى حاصلها التشكٌك فى الدلٌل ال

 بقالةعدم معقولٌة الواقعة و خلو األوراق من ثمة دلٌل تصح به
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  اإلداة

                                                             ةـى تقدٌر األدلـفى حقٌقته ال ٌعدوا أن ٌكون جدال موضوعٌا ؾ فهو

وإستخبلص ما تإدى إلٌه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت 

الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود اإلثبات وكذا 

 المتهمٌن  بالتحقٌقات  وسابر األدلة األخرى التى  بعض إقرارات

أوردتها ال تخرج عن اإلقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها 

المثار  ٌكون الدفع  ثم ومنفى األوراق فبل ٌجوز منازعتها فى شؤنه 

من قبل الدفاع أقٌم على سند ؼٌر صحٌح من الواقع والقانون 

                                        .وتقضى المحكمة برفضه 

إلى أدلة اإلثبات فً الدعوى إطمؤنت لما كان ذلك وكانت المحكمة  

سواء القولٌة منها أو الفنٌة التً بنٌت على أسباب سابؽة تإدي إلى 

النتٌجة التً إنتهت إلٌها وكذلك إقرارات بعض المتهمٌن بتحقٌقات 

النٌابة العامة وتقاٌر اللجان الفنٌة وتقاٌر الطب الشرعى وكافة 

وتقاٌر قسم األدلة الجنابٌة وكافة المرفقة بالدعوى التقارٌر الطبٌة 

أدلة الدعوى األخرى  فانها تعرض عن إنكار المتهمٌن جمٌعا  

إرتكابهم للجرابم المسنده إلٌهم بالتحقٌقات بجلسة المحاكمة  إذ ال 

ٌعدوا هذا األمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجرٌمة 

لئلفبلت من عقابها فضبل عن مجافاتها األدله الثابتة التً طرحتها 

المحكمة علً بساط البحث و قلبت فٌها الرأي و محصتها عن بصر و 
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بصٌره فوجدتها سدٌده و متسانده  كما لم تفلح محاوالت الدفاع من 

اإلفتبات علٌها أو الطعن فً سبلمتها أو اإلنتقاص من قوتها فً 

التدلٌل فإستحوذت علً كامل إطمبنان المحكمة وكان لها أثرها البالػ 

وكانت المحكمة قد   فٌما إنتهت إلٌه ،ةفً تكوٌن عقٌدة المحكم

أطرحت كل ما ٌخالؾ هذا اإلطمبنان إما لكونه مجافً للحقٌقة 

 . والواقع وإما لكونه لم ٌقوى على أن ٌنال من الدلٌل فً الدعوى

وحٌث أن المحكمة إنتهت إلى ثبوت إرتكاب المتهمٌن للجرابم محل 

من قانون اإلجراءات 381/2ومن ثم وطبقا لنص المادة  التداعى،

 بإرسال أوراق 28/7/2018الجنابٌة  أصدرت قرارها بجلسة 

الدعوى وبإجماع أراء أعضابها إلى فضٌلة مفتى الجمهورٌه لتستدل 

ـ :كبل من فى حق على رأى الشرٌعة اإلسبلمٌه

        ـ عصام محمد حسٌن ابراهٌم العرٌان                   

                           ـ عبد الرحمن عبد الحمٌد احمد البر 

 .                         ـ عاصم عبد الماجد محمد ماضً 

 ـ محمد محمد ابراهٌم البلتاجً                                  

  ـ صفوة حموده حجازي رمضان                             

                              ـ اسامة ٌاسٌن عبد الوهاب محمد

  ـ طارق عبد الموجود ابراهٌم الزمر                   

                            ـ وجدي محمد عبد الحمٌد ؼنٌم 
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                                         ـ احمد محمد عارؾ علً 

 ـ عمرومحمد ذكً محمد عبد العال                               

 ـ سبلمة محمد محمد طاٌل                                     

  ـ إٌهاب وجدي محمد عفٌفً 

                                   ـ هادى على عبد الخبلق على

 ـ محمد مصطفً كامل احمد                                 

                                   محمد ـ احمد ابوالعز عبد الرحمن

                              ـ منصور علً رمضان الشربٌنً

                                  ـ حمودة عبد الهادي محمد شاهٌن

                                        ـ سعد فإاد محمد خلٌفة

                               ـ ؼرٌب مسعود علً أحمد

                                  ـ عاصم محمد حسن عرب

                                 ـ محمد ابراهٌم عبد الرحمن صابر

                                        ـ اٌمن سامً لبٌب وهبه

 ـ انس عامر محمد ابوحمد                                

 ـ عبلء عبد الهادي علً الشورة                                    

 ـ عمر مصطفً مإمن محمود مجاهد

                                      ـ محمود سبلمة فوزي متولً

 ـ عمار مصطفً ابوالنور ابوالنور
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 ـ محمد ربٌع عابدٌن محمد

                                                ـ اٌمن محمد محمد شاهٌن

                                    ـ عمر محمد صبلح حسٌن

                                ـ شفٌق سعد شفٌق سٌد

  ـ ابراهٌم محمد فرج محمد

                                   ـ إسبلم عامر محمد أبوحمد

                       ـ عبد الرحمن محمد صفوت االعصر

                                ـ ابراهٌم فوزي ٌحًٌ ابوالمجد

                           ـ السعٌد السٌد عبد الفتاح العراقً

 ـ محمد حامد سٌد فرؼلً                                    

 ـ حسام الدٌن عبد هللا جبلل الحارونً                      

                        ـ احمد محمد الهامً عبد الحمٌد ؼنٌمه

                                ـ ٌحً فوزي ٌحً ابراهٌم

 ـ ابراهٌم محمد بهجت احمد                          

ـ اسبلم احمد خلؾ محمد                                   

د                      ٌِّ  ـ خالد محمود عز الرجال الس

 ـ محمد السٌد احمد عبد العزٌز نجم                       

 ـ ماجد عبده عبد المنعم ابراهٌم الشافعً

                               ـ حذٌفة علوان محروس الجندي
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 ـ احمد رفعت عبد الؽنً الطرابهً                           

 ـ محمد صبحً امٌن حسن سبلم                               

 ـ عمروعلً ابراهٌم محمد                                      

 ـ ابوالقاسم احمد اسماعٌل احمد                                 

 ـ محمد فوزي ٌحًٌ ابوالمجد                                     

 ـ محمد ابراهٌم محمد سٌد                                    

ـ عمروجمال محمد عمران                              

 ـ نبوي نبوي محمد الملٌجً                             

 ـ مبروك سٌد مبروك قمر                                      

ـ محمد حسن حسٌن محمد                                  

 ـ عماد مهدي عبد النبً المؽربً                          

 ـ حمادة مصطفً احمد عبد ربه                            

ٌَّة عباس                              ـ محمد شعراوي عط

 ـ أسامة أحمد محمد النجار                                  

 ـ محمد علً بسٌونً محمد

                       ـ احمد عاطؾ فاروق عبد الؽنً

 ـ عبد هللا احمد السٌد محمد                              

 ـ محمد عبد المعبود ابراهٌم احمد                           

 ـ مصطفً احمد مصطفً السٌد                          
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  ـ محمد السٌد محمد احمد خلٌل جبر                              

 ـ احمد رمضان محمد طنطاوي                                       

 ـ محمد عبد الحً حسٌن الفرماوي                              

 ـ مصطفً عبد الحً حسٌن الفرماوي                         

                                           ـ احمد فاروق كامل محمد

 ـ هٌثم سٌد العربً محمود                                      

 ـ محمد محمود علً زناتً                                          

 ـ عبد العظٌم ابراهٌم محمد عطٌه                                  

                           ـ اسماعٌل محمد رشوان محمد 

ـ ٌاسٌن امام محمد سلٌمان 

   للنطق بالحكم مع إستمرار 2018 /  9 /  8وحددت جلسة   

   .حبس المتهمٌن

ورد تقرٌر صادر عن دار اإلفتاء متضمناًال 2018 /8/9وبجلسة

 : رأي فضٌلة المفتً والذي أثبت فٌه

فاذا ما أقٌمت هذه الدعوي بالطرق المعتبرة قانونآ قبل 

المتهمٌن الوارد اسمابهم بالقرار ولم تظهر فً األوراق شبهة 

تدرء الحد عنهم كان جزاإهم االعدام حد حرابة لقتلهم المجنً 

علٌهم المبٌن اسمابهم بالتحقٌقات ولسعٌهم فً االرض فسادأ 

 وتروٌعهم األمنٌن جزآء وفاقآ
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 المحكمة على فً عقٌدة رسختولما كان ماتقدم ٌكون قد 

 ـ :ٌنوجه القطع والجزم والٌقٌن أن المتهم

 ؽّذ ثذ٠غ ػجذ اٌّغ١ذ عبِٟ  َ .1

 ػقبَ ِؾّذ ؽغ١ٓ اثشا١ُ٘ اٌؼش٠بْ                            .2

 ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ اٌجش .3

 ػبفُ ػجذ اٌّبعذ ِؾّذ ِبمٟ .4

 ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌجٍزبعٟ .5

 ففٛح ؽّٛدٖ ؽغبصٞ سِنبْ         .6

 أعبِخ ٠بع١ٓ ػجذ اٌٛ٘بة ِؾّذ     .7

 ثبعُ وّبي ِؾّذ ػٛدٖ      .8

 هبسق ػجذ اٌّٛعٛد اثشا١ُ٘ اٌضِش    .9

 ػقبَ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ عٍطبْ                     .10

 أعبِخ ِؾّذ ِؾّذ ِشعٟ ػ١غٟ اٌؼ١به           .11

 ٚعذٞ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ غ١ُٕ     .12

 أؽّذ ِؾّذ ػبسف ػٍٟ      .13

 ػّشٚ ِؾّذ روٟ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي    .14

 عالِخ ِؾّذ ِؾّذ هب٠ً                                   .15

 ا٠ٙبة ٚعذٞ ِؾّذ ػف١فٟ       .16
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 ٘بدٞ ػٍٟ ػجذ اٌخالق ػٍٟ .17

 ِؾّذ ِقطفٟ وبًِ اؽّذ .18

 اؽّذ اثٛ اٌؼض ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ     .19

 ِٕقٛس ػٍٟ سِنبْ اٌؾشث١ٕٟ      .20

 ؽّٛدح ػجذ اٌٙبدٞ ِؾّذ ؽب١٘ٓ     .21

 عؼذ فئاد ِؾّذ خ١ٍفخ      .22

 غش٠ت ِغؼٛد ػٍٟ أؽّذ .23

 ػبفُ ِؾّذ ؽغٓ ػشة .24

 ِؾّذ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽّٓ فبثش     .25

 ا٠ّٓ عبِٟ ٌج١ت ٚ٘جٗ      .26

 أظ ػبِش ِؾّذ اثٛ ؽّذ .27

 ػالء ػجذ اٌٙبدٞ ػٍٟ اٌؾٛسح      .28

 ػّش ِقطفٟ ِئِٓ ِؾّٛد ِغب٘ذ    .29

 ِؾّٛد عالِخ فٛصٞ ِزٌٟٛ     .30

 ػّبس ِقطفٟ اثٛ إٌٛس اثٛ إٌٛس .31

 ِؾّذ سث١غ ػبثذ٠ٓ ِؾّذ        .32

 ا٠ّٓ ِؾّذ ِؾّذ ؽب١٘ٓ      .33

 ػّش ِؾّذ فالػ ؽغ١ٓ .34

 ؽف١ك عؼذ ؽف١ك ع١ذ .35
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 اثشا١ُ٘ ِؾّذ فشط ِؾّذ       .36

 اعالَ ػبِش ِؾّذ أثٛ ؽّذ     .37

 ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ففٛد االػقش  .38

 اثشا١ُ٘ فٛصٞ ٠ؾ١ٟ اثٛ اٌّغذ     .39

 ػّشٚ ػجذ اٌجبعو ػجذ إٌّؼُ ص٠ٚٓ     .40

 اٌغؼ١ذ اٌغ١ذ ػجذ اٌفزبػ اٌؼشالٟ    .41

 ِؾّٛد ػجذ اٌشؽّٓ ػ١غٟ     .42

 ٘بٟٔ ِؾّذ ػضد ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ ػجذٖ اٌذ٘زّْٛ .43

 ِؾّذ خ١ٍفخ ِؾّذ خ١ٍفخ .44

 ِؾّذ فبثش ؽغٓ عالِٗ عؼٛدٞ اٌغ١ذ .45

 سمب ِؾّذ اٌغ١ذ اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ     .46

 ػّش ِقطفٟ اٌج١ِٟٛ اٌؾؼشاٚٞ .47

 ػجذ اٌشؽّٓ أ٠ّٓ أؽّذ فئاد .48

 فبسط ِؾّذ ثغ١ٟٛٔ عبٌُ       .49

 ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ فشط      .50

 ٔبفش ػجذ إٌّزقش اثشا١ُ٘ أؽّذ .51

 ١ٌٚذ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ٍُ ِؾّذ       .52

   اؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض فمش   .53

 ػٍٟ                 ػجذ اٌؾى١ُ ِؾّذ ػجذ اٌٍط١ف .54
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 ِؾّذ وّبي اٌذ٠ٓ اثٛ اٌؼال ٠بع١ٓ .55

 ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ اٌّٙذٞ اٌٙجبة .56

 ٘بٟٔ ِؾّذ فبثش اثشا١ُ٘ اٌّٛعٟ .57

 ِؾّذ سعت ع١ٍّبْ ػٍٟ        .58

 سمب ػجبدٖ ِؾّذ عبٌُ        .59

 خبٌذ اٌغ١ذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌؾٟ .60

 اؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة ِٛعٟ ِؾّذ .61

 ؽش٠ف ػجذ اٌؾ١ّذ ػ١غٛٞ ؽغٓ     .62

 ِؾّذ سث١غ صوشٞ اٌغ١ذ      .63

 ِب٘ش ػٍٟ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌجبسٞ     .64

 اؽّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ ِؾّذ عؼ١ذ     .65

 فشط ِؾّٛد اؽّذ عجش        .66

 ِؾّذ ع١ٍُ اؽّذ عبد هللا .67

 ِؾّذ هٗ وبًِ ع١ف إٌقش .68

 ػجذ اٌؼظ١ُ ِؾّٛد ِؾّذ ػٍٟ     .69

 ِؾّذ ؽبفؼٟ ؽٕفٟ ِؾّٛد                    .70

 ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ ِؾّٛد          .71

 ؽش٠ف ِؾّٛد ع١ذ ِؾّذ عىش     .72

 ١٘ضُ ػجذ هللا ِؾّذ ٠ٛعف      .73
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 ِقطفٟ ؽىشٞ اؽّذ ؽغ١ٓ       .74

 ِؾّٛد ػجذ اٌغ١ًٍ ػجذ اٌشاصق .75

 اٌغ١ذ ػ١غٟ سعت اٌؾشلبٚٞ .76

 ػّش ؽغٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ عٍَٙٛ     .77

 اعبِخ ٠ؾ١ٟ ع١ذ عؼ١ذ .78

 ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌغ١ذ      .79

 ػٍٟ ٔغ١ت ػٍٟ ؽغٓ .80

 ػقبَ خ١شٞ ؽغٓ سفبػٟ     .81

 أؽشف ػجذ اٌشؽ١ُ أؽّذ أؽّذ     .82

 ػضّبْ فبثش ِؾّذ ػجذ اٌقبدق    .83

 ػّبد ِؾّذ ػجذ اٌغالَ ٠ٛعف     .84

 ٔجٛٞ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ فشط .85

 اؽّذ ؽٍّٟ ػجذ اٌغالَ فجؼ     .86

 ٘بٟٔ ِؾّذ ِؾّذ اٌغٕذٞ      .87

 د اٌغجبػٟ     قاٌغجبػٟ ؽٛ .88

 ػجذ اٌشؽّٓ اؽشف خ١ًٍ اؽّذ .89

 ِٕقٛس ِؾّذ ِٕقٛس ػجذ اٌؼبهٟ اثشا١ُ٘ .90

 ٘بٟٔ ػٍٟ ػٍٟ اٌغ١ذ       .91

 ِؾّذ خ١ًٍ اعّبػ١ً اثٛ ؽّبَ     .92
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 ِقطفٟ ػجذ اٌشؽ١ُ ِقطفٟ اثٛ اٌّغذ   .93

 ؽٕفٟ ؽٕفٟ ِؾّٛد ؽغب١ٔٓ .94

 ػجذ اٌّؾغٓ ِؾّذ ؽغٓ اثٛ ص٠ذ    .95

 اعبِخ اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ؽطب    .96

 ِؾّذ ػٍٟ اثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ اِبَ اثشا١ُ٘ ؽغبط .97

 اؽّذ اثٛ اٌفزٛػ ِؾّذ ػٍٟ اٌذ٠ٓ     .98

 اؽّذ خ١شٞ اٌغ١ٕذٞ ِؾّذ     .99

 ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ِؾّذ ؽغ١ٓ .100

 ِؾّذ ػضد إٌٙذاٚٞ اٌؼشاثٟ .101

 ػجذ اٌمبدس عّؼٗ ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌفزبػ .102

 ٠ؾ١ٟ ؽغٓ اؽّذ اٌؼغبي .103

وبًِ عؼ١ذ اٌذِشداػ اؽّذ ع١ٕذٞ  .104

 ؽز٠فٗ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ع١ذ اؽّذ .105

خبٌذ ػّش ع١ذ اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ  .106

 ِقطفٟ لبعُ ػجذ هللا ِؾّذ     .107

 ػّش عالِٗ عّؼبْ عالِٗ     .108

 فج١ؼ ع١ٍّبْ فج١ؼ ع١ٍّبْ .109

 عالَ ػٍٟ عالَ ػٍٟ ع١ٍّبْ .110

 اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد إٌٙذٞ     .111
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 ِؾّذ فبسٚق اِبَ ػجذ اٌؾٟ .112

 ؽغٓ ِؾّذ ؽغٓ اؽّذ فمش     .113

 خبٌذ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌؾ١ّذ ػجذ إٌّؼُ  .114

 ِؾّذ اثٛ ثىش ثىشٞ اٌقبٚٞ .115

 هٗ ِؾّٛد اثشا١ُ٘ اٌزٛعبٟٔ    .116

 ِؾّذ ػجذ هللا فشِبٚٞ ِؾّذ    .117

 ِؾّذ فالػ اٌذ٠ٓ ػجذ هللا اٌغٕذٞ .118

 اؽّذ سعبء ِؾّذ اٌض٠ٓ     .119

 أعبِخ ػجذ اٌّغ١ذ ٠ٛعف ِؾّٛد .120

 أؽّذ ١ِٙٛة ِؾّذ عبٌُ .121

 أ١ِش فزؾٟ ِؾّذ ِؾّذ اٌذسط .122

 أؽّذ ِؾّذ ِؾّذ ػضّبْ ػجذ اٌىش٠ُ    .123

 ػبهف فّٟٙ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽ١ُ   .124

   ٜؽغبَ ػجذ اٌفزبػ اٌذعٛلٟ اٌغٕذ .125

 ؽغبَ ػٍٟ ِؾّذ ؽغبصٞ     .126

 م١بء اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ   .127

 ِؾ١ٟ ػجذ اٌؾى١ُ ساغت ؽغبصٞ .128

 ػجذ هللا ػٍٟ ِزٌٟٛ ؽغٓ      .129

 ِؾّذ ؽبِذ ع١ذ فشغٍٟ     .130



1345 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 ؽغبَ اٌذ٠ٓ ػجذ هللا عالي اٌؾبسٟٚٔ   .131

   ٖاؽّذ ِؾّذ اٌٙبِٟ ػجذ اٌؾ١ّذ غ١ُٕ .132

 ٞ اثشا١ُ٘    ٞٞ فٛصٞ ٠ؼ٠ٞؼ .133

 اثشا١ُ٘ ِؾّذ ثٙغذ اؽّذ .134

 اعالَ اؽّذ خٍف ِؾّذ         .135
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 أٛس اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ؽغٓ    .319

 ٔٛس اٌذ٠ٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌجبص .320



1355 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 ِؾّذ ػٍٟ ِؾّذ ػضّبْ      .321

 ِقطفٟ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ِٕقٛس       .322

 ؽش٠ف ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ .323

 ٞ ػجذ اٌشؽّٓ  ٞػجذ اٌزٛاة اؽّذ ٠ؼ .324

 ِؾّذ ؽغ١ٕٟ ِؾّذ ِغب٘ذ .325

 ؽّذٞ فجؾٟ ِؾّٛد اٌؾ١ٍظ    .326

 ِؾّذ عؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغ١ذ     .327

 ِؾّذ اؽّذ اثشا١ُ٘ ِؾّذ .328

 ِؾّٛد اٌؾؾبد ساغت ػٛك ِؾغٛة                 .329

 ِؾّذ خنش ِؾّذ ؽغٓ .330

 ػجذ اٌشؽّٓ سعت ػجذ هللا  .331

 ِؾّذ ؽغٓ اثشا١ُ٘ ؽغٓ .332

ِؾّذ ١ِٕش ع١ذ ػٍٟ  .333

سعت ػجذ هللا ػجذ اٌجبلٟ ِٕقٛس  .334

 ٠ٛعف عّبي اثشا١ُ٘ اٌغٕبَ    .335

 أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌٍط١ف ػجذ اٌشؽّٓ .336

 ؽغبْ ػّش أثٛ م١ف ِؾّذ    .337

 عّبي ع١ذ ِؾّٛد ع١ذ .338

 اعّبػ١ً أؽّذ ِغٍغً ٠ٛعف    .339



1356 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

 ا٠ٙبة ِؾّذ ػٍٟ اٌغٕذٞ     .340

 ِؾّٛد أؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض عبد .341

فبٌؼ ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغٓ  .342

 ػجذ هللا اٌؾبِٟ ٔقؾٟ ػٍٟ .343

ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض ؽغ١ٓ ِؾّذ  .344

أؽّذ اٌؾجشاٚٞ اٌطٕطبٚٞ إٌجٛٞ  .345
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اوشاِٟ ِؾّذ ػجذ إٌٛس ػٛك هللا  .438

ِقطفٟ سِنبْ ِقطفٟ ِجشٚن     .439

ِؾّذ اؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة اثشا١ُ٘    .440

ػجذ اٌٍط١ف ِزٌٟٛ اٌغ١ذ ػجذ اٌٍط١ف   .441

 عؼ١ذ ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٟ .442

ؽغ١ٓ اؽّذ ِٕقٛس اٌغ١ذ     .443

ػّشٚ ػجذ اٌٛ٘بة اؽّذ ِشعٟ     .444

اؽّذ ػجذ اٌٌّٟٛ ػجذ اٌشؽّٓ     .445

اعالَ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ اٌفبس       .446

٘بٟٔ اثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ اٌغ١ذ  .447

ِؾّذ ؽغٕٟ ػضة ػٍٟ  .448

ِؾّذ عّبي ػجذ اٌؾىُ ِؾّذ ِقطفٟ   .449

ػّش ؽؼجبْ ص٠ذاْ اٌغ١ذ      .450

ٔج١ً وّبي ػٍٟ ػجذ هللا      .451

اؽّذ ػّبد اٌغؼ١ذ ؽٛؽخ      .452

اؽّذ سصق ؽغ١ٓ ؽغ١ٓ      .453



1362 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

اؽّذ ؽغٓ اؽّذ ِؾّذ  .454

ِؾّٛد ِؾّذ اٌغؼ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ    .455

 ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ اٌطٕطبٚٞ ػّش   .456

 ِؾّٛد ِؾّٛد ػجذ اٌؾ١ّذ اٌغ١ذ .457

 أؽّذ ػجذ اٌّؼجٛد ِؾّذ ؽغٓ ػط١ٗ    .458

ِشعٟ ِؾّذ ػبِش ؽغٓ      .459

 ِؾّذ فبٌؼ ِؾّذ فبٌؼ     .460

 ربِش فالػ اثشا١ُ٘ ِؾّذ     .461

 ِؾّٛد فٛصٞ ِؾّذ ع١ذ     .462

 ػّشٚ أؽّذ ػٍٟ ِؾّٛد .463

 ِؾّذ اٌغ١ذ ػٍٟ ِؾّذ .464

 ِقطفٟ ِؾّذ ػشفبْ ػشفبْ     .465

 اثشا١ُ٘ أؽّذ ػٍٟ ِؾّٛد .466

 ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌفزبػ ػجذ اٌٛ٘بة اٌذخبخٕٟ .467

 أؽّذ فالػ ِؾّذ سصق اٌّؾذ .468

 أؽّذ سامٟ ػجذ اٌؼبهٟ خ١ًٍ .469

 ػجذ اٌؼض٠ض اثشا١ُ٘ ع١ٍّبْ عبٌُ   .470

 ػجذ هللا ػجذ اٌّغ١ذ ػٍٟ ػجذ هللا .471

 وّبي ؽّذاْ ؽّبد لطت     .472



1363 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

ِؾّذ ػجذ اٌّؾغٓ ػجذ اٌؼض٠ض خ١ٍفٗ  .473

 اؽشف ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽغٓ .474

 ػقبَ ؽغ١ٓ اؽّذ ِٕقٛس    .475

 ِؾّذ اؽّذ ؽبِذ سِنبْ اٌّٛافٟ   .476

 اؽّذ ػجذ اٌؼبهٟ سِنبْ ػجذ اٌٍط١ف  .477

اٌؾبرٌٟ ِؾّٛد ِؾّٛد اؽّذ  .478

 ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد سمٛاْ    .479

ِؾّٛد ِؾّذ ؽّذ اثشا١ُ٘                               .480

اؽّذ اثشا١ُ٘ ِغؼٛد عؼذ  .481

 اؽّذ ػ١غٛٞ ِؾّذ ؽبِذ     .482

 ِؾّذ ِؾّذ ػجذ هللا اؽّذ    .483

 اؽّذ ِؾّذ صا٘ش ٠ٛعف     .484

 اؽّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽ١ُ اٌغب٠ٚؼ    .485

 ِؾّذ اٌغ١ذ سعت      .486

 ؽّذٞ ؽغٓ اثشا١ُ٘ ِؾّذ    .487

 وشَ فزؾٟ ػجبدح ِؾّذ .488

 اعبِخ ِقطفٟ اؽّذ ا١ِٓ    .489

 ػبدي ِؾّٛد اثٛ ا١ٌض٠ذ إٌؾشٞ .490
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 ِؾّذ ػٍٟ ػٍٟ ِؾّذ اثشا١ُ٘ .739

 حتى 6/2013  /21ألنهم فً ؼضون الفترة من

ل        14/8/2013 بـدابرة قسـم شرطـة مدٌنة نصر أوَّ

  .بمحافظة القاهرة

: - المتهمون من األول حتى الخامس َعَشر: أوالًال 

مإلفاًال من أكثر من خمسة أشخاص بمحٌط دبروا تجمهراًال - 

ٌَّة من شؤنه أن ٌجعل السلم واألمن العام فً  مٌدان رابعة العدِو

خطر ، وكان الؽرض منه التروٌع و التخوٌؾ وإلقاء الرعب 

بٌن الناس  وتعرٌض حٌاتهم وحرٌاتهم وأمنهم للخطر 

وإرتكاب جرابم االعتداء علً أشخاص وأموال من ٌرتاد محٌط 

تجمهرهم أو ٌخترقه من المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً 

وأفكارهم ومعتقداتهم ، ومقاومة رجال الشرطة المكلفٌن بفض 

تجمهرهم والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ،والتخرٌب 

واإلتبلؾ العمدي للمبانً و األمبلك العامة و إحتبللها بالقوة 

وقطع الطرق وتعمد تعطٌل سٌر وسابل النقل البرٌة وتعرٌض 

سبلمتها للخطر ، وتقٌٌد حركة المواطنٌن وحرمانهم من حرٌة 

التنقل والتؤثٌر علً السلطات العامة فً أعمالها بهدؾ 

 ٌونٌة وتؽٌٌر خارطة الطرٌق التً أجمع 30مناهضة ثورة 

الشعب المصري علٌها وقلب وتؽٌٌر الُنظم األساسٌة للدولة 
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وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الربٌس المعزول ، وكان 

ذلك باستخدام القوة والعنؾ حال كون بعض المتجمهرٌن 

مدججٌن بؤسلحة نارٌة وأخرى بٌضاء ومفرقعات و أدوات مما 

تستعمل فً االعتداء على األشخاص وذلك بؤن بثوا فً أنفس 

المتجمهرٌن فكرته وحرضوهم علٌه ورسموا لهم مخططات 

تنفٌذه و أمدوهم بالعتاد المادي والعٌنً البلزم إلنفاذه  فوقعت 

الجرابم محل باقً االتهامات بناءاًال على ذلك التدبٌر علً النحو 

. المبٌن بالتحقٌقات

 ـ:المتهمون من األول حتى الرابع َعَشر _:ثانٌاًال 

 هاجمت طابفة من السكان      ألفوا وتولوا قٌادة عصابة  -  

ٌَّة ) دان رابعة الَعَدِو ٌْ ، وقاومت )قاطنً ومرتادي محٌط َم

بالسبلح رجال السلطة العامة القابمٌن علً إببلؼهم أمر 

وجوب تفرق تجمهرهم نفاذاًال لؤلمر القضابً الصادر من النٌابة 

بتكلٌؾ الشرطة باتخاذ البلزم  - 31/7/2013العامة بتارٌخ 

قانوناًال نحو ضبط الجرابم التى وقعت بمحٌط دوابر مٌادٌن 

العدوٌة والتى وقعت فٌها تلك محددة ومنها محٌط مٌدان رابعة 

الجرابم وكشؾ مرتكبٌها واتخاذ البلزم قانوناًال بشؤنهم فى 

ضوء مراعاة أحكام القوانٌن وضبط األسلحة واألدوات 

المستخدمة فى ذلك ، وضبط المحرضٌن على تلك الجرابم 
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وكان ذلك بؽرض - المبٌن أسماإهم باألمر سالؾ البٌان 

إرتكاب الجرابم التالٌة تنفٌذاًال لؽرض إرهابً على النحو المبٌن 

 .بالتحقٌقات

            الــر حــى األخًـــر وحتــس عشــامـن الخــون مـمـهـالمت_:اًالـ ثالث 

كون المتهمون من السبعمابة وخمسة عشر حتى 

السبعمابة وستة وثبلثٌن بلؽوا من العمر الخامسة عشر 

:- ولم ٌجاوزوا الثامنة عشر عاماًال 

 إلى العصابة   انضموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا 

قاطنً - سالفة الذكر والتً هاجمت طابفة من السكان 

ٌَّة  دان رابعة الَعَدِو ٌْ وقاومت بالسبلح رجال - ومرتادي محٌط َم

السلطة العامة القابمة علً إببلؼهم أمر وجوب تفرق 

تجمهرهم نفاذاًال لؤلمرالقضابً الصادر من النٌابة العامة آنؾ 

البٌان وكان ذلك بؽرض إرتكاب الجرابم التالٌة تنفٌذاًال لؽرض 

.  إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات

حال _عدا المتهم الثانى عشر_المتهمون جمٌعاًال _:رابعاًال  

كون المتهمون من السبعمابة وخمسة  عشر  حتى 

السبعمابة وستة وثبلثٌن بلؽوا من العمر الخامسة عشر 

:- ولم ٌجاوزوا الثامنة عشر عاماًال 
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ـ  اشتركوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا فً تجمهر 1

مإلؾ من أكثر من خمسة أشخاص من شؤنه أن ٌجعل السلم 

العام فً خطر ، وكان الؽرض منه التروٌع و التخوٌؾ وإلقاء 

الرعب بٌن الناس  وتعرٌض حٌاتهم وحرٌاتهم وأمنهم للخطر 

، وإرتكاب جرابم اإلعتداء علً أشخاص وأموال من ٌرتاد 

محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه من المعارضٌن إلنتمابهم السٌاسً 

وأفكارهم ومعتقداتهم ، ومقاومة رجال الشرطة المكلفٌن بفض 

تجمهرهم ،والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ، 

والتخرٌب واإلتبلؾ العمدي للمبانً واألمبلك العامة وإحتبللها 

بالقوة وتعطٌل خدمات المرافق العامة بقصد اإلخبلل بسٌرها ، 

وقطع الطرق وتعمد تعطٌل سٌر وسابل النقل البرٌة وتعرٌض 

سبلمتها للخطر ، وتقٌٌد حركة المواطنٌن وحرمانهم من حرٌة 

التنقل ، والتؤثٌر علً السلطات العامة فً أعمالها بهدؾ 

 ٌونٌة وتؽٌٌر خارطة الطرٌق التً أجمع 30مناهضة ثورة 

الشعب المصري علٌها وقلب وتؽٌٌر الُنظم األساسٌة للدولة 

وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الربٌس المعزول ، وكان 

ذلك بإستخدام القوة والعنؾ حال كونهم مدججٌن بؤسلحة 

نارٌة وأخري بٌضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل فً 

.  اإلعتداء على األشخاص على النحو المبٌن بالتحقٌقات
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ـ وقد وقعت منهم تنفٌذاًال للؽرض المقصود من التجمهر مع 

 :-علمهم به الجرابم اآلتٌة 

 وةــوا القــوؾـرون تــون وآخـولـجهـرون مــوا وآخـرضـعـتـ اســـ أ

ضد المعارضٌن إلنتمابهم  ولوحوا بالعنؾ وإستخدموهما

السٌاسً وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنً ومرتادي محٌط 

ة المتاخم لتجمهرهم ، وضباط وأفراد قوات  ٌَّ دان رابعة الَعَدِو ٌْ َم

الشرطة وكان ذلك بقصد التروٌع والتخوٌؾ وإلحاق األذى 

المادي والمعنوي واإلضرار بالممتلكات العامة ، ومقاومة 

السلطات والتؤثٌر علٌها فً أداء أعمالها ، وتعطٌل تنفٌذ 

دان  ٌْ القوانٌن واألوامر  واجبة التنفٌذ بؤن إحتشدوا بمحٌط َم

ٌَّة مدججٌن بؤسلحة نارٌة وبٌضاء وأدوات مما  رابعة الَعَدِو

أسلحة نارٌة مششخنة  )تستعمل فى االعتداء على األشخاص 

، حجارة ، " مولوتوؾ "و ؼٌر مششخنة ، زجاجات حارقة 

ومفرقعات ، وقطعوا جمٌع   (عصى ، سكاكٌن ، وخنجر

الطرق والمحاور المإدٌة إلى المٌدان آنؾ البٌان بتشٌٌد 

ارات وقطع من  ٌَّ الُحصون والمتارٌس ووضع إطارات الس

الحجارة إنتزعوها من أرصفة الطرق العامة على ُحدود 

أطراؾ ُمحٌط تجمُهرهم وتحصنوا خلفها وكونوا فٌما بٌنهم 



1382 

 رئيس المحكمة                                                                                                          أمين السر  

مجموعات مسلحة أسند إلٌها اعتراض طرٌق أٌاًال من 

المواطنٌن الراؼبٌن فً سلوك تلك المحاور وحرمانهم من 

حرٌاتهم فً التنقل واإلعتداء علٌهم جسدٌاًال وإزهاق أروحهم ، 

وفً الٌوم المحدد لضبط جرابمهم نفاذاًال لؤلمر القضابً الصادر 

من النٌابة العامة وما أن أسدت قوات الشرطة النصح 

واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتحت الممرات اآلمنة لهم حتى 

باؼتوهم بإطبلق وابل من األعٌرة النارٌة صوبهم وكان ذلك 

بقصد إزهاق أرواحهم  وإرؼامهم علً اإلمتناع عن تنفٌذ ذلك 

األمر القضابً مما ترتب علٌه تكدٌر األمن والسلم والسكٌنة 

العامة وتعرٌض حٌاة المتواجدٌن للخطر والمساس بحرٌاتهم 

وإلحاق الضرر باألمبلك العامة والخاصة حال كون بعض  

دان رابعة ـالمجنً علٌهم  ٌْ  من قاطنً ومرتادي محٌط َم

ٌَّة    إناثاًال وبعضهم لم ٌبلػ ثمانً عشرة سنة مٌبلدٌة ـالَعَدِو

. كاملة وذلك علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

وقد إقترنت بالجرٌمة السابقة و إرتبطت بها وتلتها - 

جناٌة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ذلك أنهم 

 :-فً ذات الزمان والمكان سالفً البٌان 

 /ه ـي علًـا  المجنوـوؾـرون تـوآخ ونـولـرون مجهـوا وآخـقتل- ب
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فرٌد شوقً فإاد عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا 

النٌة وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من 

المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال 

مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن 

إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم 

مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة والبٌضاء إختصت 

باإلطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم 

متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً علٌه  حتى 

أوسعوه ضرباًال وتعذٌباًال بؤماكن متفرقة من جسده باألسلحة 

البٌضاء التً أعّدت سلفاًال لهذا الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق 

روحه  فؤحدثوا به اإلصابات المبٌنة  بتقرٌر الصفة التشرٌحٌة 

والتً أودت بحٌاته وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً 

  .النحو المبٌن بالتحقٌقات

وقد إقترنت بجناٌة القتل العمد آنفة البٌان  وتلتها 

الجناٌات التالٌة ذلك أنهم فً ذات الزمان والمكان سالفً 

 :-الذكر 

/ المجنً علٌهما وآخرون توفوا  ـ قتلوا وآخرون مجهولون ت

و أحمد حسن محمد قمر الدٌن  ، عمرو نجدي كامل علً سمك 
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عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم 

وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو 

ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم 

اإلرهابٌة وٌكون من المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة 

وأفكارهم ومعتقداتهم وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة 

باألسلحة النارٌة والبٌضاء إختصت باالطبلع على تحقٌق 

شخصٌة من ٌقترب من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما 

إن الح  لهم  المجنً علٌهما  حتً أوسعوهما ضرباًال وتعذٌباًال 

بؤماكن متفرقة من جسدهما باألسلحة البٌضاء التً أعّدت 

سلفاًال لهذا الؽرض قاصدٌن من ذلك إزهاق روحهما  فؤحدثوا 

بهما اإلصابات الموصوفة  بتقرٌرى الصفة التشرٌحٌة والتً 

أودت بحٌاتهما وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو 

. المبٌن بالتحقٌقات 

المجنً علٌهـم  ـ  قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفـوا ث

شادي مجدي / والنقٌب ، محـمد محمد جودة ُعثمان / النقـٌب 

اد  ، أشرؾ محمود محمد محمود فاٌِد / والنقٌب ، عبد الجوَّ

ل  د ، محمد سمٌر إبراهٌم عبد الُمعطً / والُمبلِزم أوَّ / والُمَجنَّ

د  بدراوي منٌر عبد المالك فضل  / إبراهٌم عٌد تونً ، والُمَجنَّ

د ،  نصر ممدوح محمد دروٌش  عمداًال مع سبق / والُمَجنَّ
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اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم و إتحدت 

إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن 

باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر 

الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس 

طٌبة "متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران "  مول

مدرستً -وسٌبوٌه المصري و من أْسُطح المبانً العامة 

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ة الفُنُدقِ ٌَّ ومبنى ، مدٌنة نصر الثانِو

ة التابِع  ٌَّ إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن ، لجامعة األزهر  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

التً قاموا _ أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر 

ة بالعقارات الكابِنة ، باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من ، داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

    األسلحة النارٌة التً سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض 

اشات  ) أفردة - طبنجات – بنادق خرطوش - بنادق آلٌة - َرشَّ

، بؤن أطلق مجهولون من بٌن  (فرد روسً - خرطوش 

المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة حال قٌامها 

بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم 

، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك  إزهاق روح أٌاًال منهم، 
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فؤحدثوا إصابة المجنً علٌهم المبٌنة بتقارٌر الصفة 

التشرٌحٌة وبالتقارٌر الطبٌة المرفقة والتً أودت بحٌاتهم 

                                     وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات 

المجنً علٌهم  ـ قتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  ج

د شعبان ، / ٌِّ ٌَّة ، وكمال محمد الس ٌاِسر أحمد عبد الصمد خسك

و محمد أبو الٌزٌد أحمد عشوش ، وٌحً عبد المنعم محمد 

و فرج السٌد أحمد ، أحمد ، وعبد النبً عمر حسن خلٌفة 

محمد السعٌد محمد خلٌل جاد هللا  عمداًال مع سبق اإلصرار ،

والترصد بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم و اتحدت إرادتهم على  

قتل أٌاًال من قوات الشرطة القابمة بحفظ األمن باألماكن 

المتاخمة لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر 

بوجوب تفرق تجمهرهم متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً 

تحصنوا بها متخذٌن منها ومن سطح مبنى خلؾ المركز 

ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع "  طٌبة مول"التجاري 

شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري ومن أْسُطح المبانً العامة 

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  - ة الفُنُدقِ ٌَّ مدرستً مدٌنة نصرالثانِو

ٌَّة ،  ومبنى إدارة اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ة ، التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

التً قاموا _ ومن أعلى مبنى جاِمعة األزهر بطرٌق النصر 
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ة بالعقارات الكابِنة ، باحتبللها ٌَّ ومن بعض الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من ، داِخل ُمحٌط اإلعتصام 

    األسلحة النارٌة التً سبق وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض 

اشات  ) أفردة - طبنجات – بنادق خرطوش - بنادق آلٌة - َرشَّ

بؤن أطلق مجهولون من بٌن  (فرد روسً ، خرطوش 

المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب قوات الشرطة حال قٌامها 

بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم 

، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم ، 

فحادت بعض األعٌرة النارٌة عن هدفها وأصابت المجنى 

فؤحدثوا - الذٌن تصادؾ وجودهم  بمسرح الحادث - علٌهم

إصاباتهم الموصوفة بتقارٌر الصفة التشرٌحٌة وبالتقرٌر 

الطبى المرفق والتً أودت بحٌاتهم  ، وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض 

                                              .ٌن بالتحقٌقات بإرهابً علً النحو الم

فً قتل ـ شرعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  ح

ل  أحمد مصطفى عبد الحمٌد مجاِهد / المجنً علٌه الُمبلزم أوَّ

نة أسمابهم بالكشؾ  ٌَّ وضباط وأفراد قوات الشرطة  الُمب

الُمرفق باألوراق عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا 

النٌة وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات 

الشرطة القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم 
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والمكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم 

متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا بها متخذٌن منها 

ومن "  طٌبة مول"ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري 

ٌَّة  -و من أْسُطح المبانً العامة  مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان ، الفُنُدقِ

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ، الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

ومن بعض ، األزهر بطرٌق النصرـ التً قاموا باحتبللها

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ ، الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً سبق 

اشات  )وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  - بنادق آلٌة - َرشَّ

 (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – بنادق خرطوش 

بؤن أطلق مجهولون من بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب 

قوات الشرطة حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق 

تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن 

من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم ، فؤحدثوا إصابة المجنً علٌهم 

الموصوفة بالتقارٌر الطبٌه المرفقة وقد خاب أثر جرٌمتهم 
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لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركتهم بالعبلج وكان ذلك 

. تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن  بالتحقٌقات 

فً قتل ـ شرعوا و آخرون مجهولون وآخرون توفوا  خ

د أحمد الشامً /المجنً علٌهما  ٌِّ وُمصطفى محمود ، أحمد الس

ُمصطفى هاِشم ،عمداًال مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بٌتوا 

النٌة وعقدوا العزم و إتحدت إرادتهم علً  قتل أٌاًال من قوات 

الشرطة القابمة بحفظ األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و 

المكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم 

متربصٌن بها خلؾ المتارٌس التً تحصنوا بها متخذٌن منها 

ومن "  طٌبة مول"ومن سطح مبنى خلؾ المركز التجاري 

عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطٌران وسٌبوٌه المصري 

ٌَّة -و من أْسُطح المبانً العامة  مدرستً مدٌنة نصر الثانِو

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ومبنى إدارة اإلسكان ، الفُنُدقِ

ة التابِع لجامعة األزهر  ٌَّ ، الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة ومن أعلى مبنى جاِمعة  ومؤذنة وَسْطح مسِجد رابعة العدِو

ومن بعض ، التً قاموا باحتبللها_ األزهر بطرٌق النصر 

ة بالعقارات الكابِنة داِخل ُمحٌط اإلعتصام  ٌَّ ، الوحدات السكنِ

منصات إلطبلق األعٌرة النارٌة من األسلحة النارٌة التً سبق 

اشات  )  وأن أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض  - بنادق آلٌة - َرشَّ
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 (فرد روسً - أفردة خرطوش - طبنجات – بنادق خرطوش 

بؤن أطلق مجهولون من بٌن المتجمهرٌن أعٌرة نارٌة صوب 

قوات الشرطة حال قٌامها بإسداء النصح واإلرشاد لتفرق 

تجمهرهم وفتح ممراًال آمناًال لهم ، وحال قٌامها بفضه قاصدٌن 

من ذلك إزهاق روح أٌاًال منهم ، فحادت بعض األعٌرة النارٌة 

اللذٌن تصادؾ وجودهما - عن هدفها وأصابت المجنى علٌهما

فؤحدثوا إصاباتهما الموصوفة بالتقرٌرٌن - بمسرح الحادث 

الطبٌٌن المرفقٌن  ، وقد خاب أثر جرٌمتهم لسبب ال دخل 

إلرادتهم فٌه وهو مداركتهما بالعبلج وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض 

. إرهابً علً النحو المبٌن  بالتحقٌقات

فً قتل المجنً  شرعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  ـد

مصطفى أحمد عبدالنبى محمد عمداًال مع سبق اإلصرار / علٌه

بؤن بٌتوا النٌة وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق 

روح أٌاًال من المواطنٌن ٌقترب أو ٌرتاد محٌط تجمهرهم أو 

ٌخترقه كاشفاًال مكنون سر بإرتهم اإلرهابٌة وٌكون من 

المعارضٌن إلنتماءاتهم السٌاسٌة وأفكارهم ومعتقداتهم 

وأعّدوا من بٌنهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارٌة 

والبٌضاء إختصت باالطبلع على تحقٌق شخصٌة من ٌقترب 

من تجمهرهم متربصٌن بمعارضٌهم وما إن الح  لهم  المجنً 
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علٌه حتى باؼته مجهوالًال من بٌنهم  بإطبلق عٌاراًال نارٌاًال  

صوبه قاصداًال إزهاق روحه فحدثت  إصاباته الموصوفة 

بالتقرٌر الطبى الشرعى المرفق  ، وقد خاب أثر جرٌمتهم 

لسبب ال دخل إلرادتهم فٌه وهو مداركته بالعبلج  حال كون 

المجنى علٌه لم ٌبلػ من العمر ثمانٌة عشر عاماًال وكان ذلك 

 .تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن  بالتحقٌقات 

  يـى المجنـعلوا ـــرون توؾــون وآخـــجهولـرون مـــوا وآخــــ قبض ذ

م  د الدٌب / علٌهم الُمَقدِّ د علٌوة ُمَحمَّ ل ، ُمَحمَّ / و الُمبلِزم أوَّ

و هانً صالِح أحمد محمد ، كرٌم عماد عبد الحلٌم حسن 

وعبد النبً عبد الفتاح ، و محمود السٌد محمود ، خلٌفة 

و ، و أحمد رضا خلٌل إبراهٌم السوسً ، امبابً الطحان 

د فتحً مقبول احمد  ، و حسن عبد الوهاب أحمد سبلمة ، ُمَحمَّ

د سٌد علً ، و شهاب الدٌن عبد الرازق  ، و مستور ُمَحمَّ

د كمال شفٌق أحمد  ، و احمد فتوح أحمد زقزوق ، وُمَحمَّ

د محمود  إسبلم ، وسلمان حلمً سلمان سلمان ، وهٌثم ُمَحمَّ

د، علً عبد الحفٌظ مرسً  ورمضان ، و علً جابر نظٌم ُمَحمَّ

ان ، وٌاسر أحمد ، عماد رمضان خلٌفة  أحمد عبد العزٌز حسَّ

واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصٌن – عبدالباسط 

بذلك وفً ؼٌر األحوال التً تصرح بها القوانٌن واللوابح بؤن 
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استوقفوهم لدى منافذ تجمهرهم و داِخل ُمحٌطه وإقتادوهم 

عنوة إلى داخل ُؼَرؾ و ِخٌام أعدوها إلحتجاز المواطنٌن داِخل 

دي و ، محٌط تجمهرهم  ٌْ وأوسعوهم ضرباَ وتعذٌباًال بدنٌاًال باأل

ٌَّة  األرُجل واألدوات و األسلحة البٌضاء والصواٌعق الكهُربابِ

التً أعّدوها سلفاًال لهذا الؽرض ُمحدثٌن إصاباتهم الموصوفة 

ة الُمرفقة على النحو المبٌن بالتحقٌقات ٌَّ .    بالتقارٌر الِطبِّ

بالقوة والعنؾ رـ قاوموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  

القابمٌن على تنفٌذ أحكام القسم األول من الباب الثانً من 

الكتاب الثانً من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء و بسبب هذا 

التنفٌذ بؤن أطلقوا  صوب قوات الشرطة المكلفة بتنفٌذ األمر 

القضابً الصادر من النٌابة العامة آنؾ البٌان واببلًال من 

األعٌرة النارٌة والخرطوش وقذفوها بالحجارة و زجاجات 

و تعدوا علٌها باألسلحة  (مولوتوؾ )الوقود المشتعلة 

البٌضاء لحملهم على اإلمتناع عن تنفٌذ هذا األمر فنجم عن 

ذلك التعدي وتلك المقاومة مقتل المجنً علٌهم من القوات 

وكان ذلك تنفٌذاًال " ث ،ج  "  المبٌنة أسماَبهم ببندى اإلتهام 

.    لؽرض إرهابً علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

  المنقوالت زـ سرقوا و آخرون مجهولون وآخرون توفوا

المبٌنة وصفاًال و قٌمة  باألوراق و المملوكة للمجنً علٌهم 
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م  د الدٌب / الُمَقدِّ د علٌوة ُمَحمَّ ، محمود السٌد محمود ، ُمَحمَّ

د كمال شفٌق أحمد ، ورمضان ، شهاب الدٌن عبد الرازق  ُمَحمَّ

د محمود ، أحمد عبدالعزٌز  عماد رمضان خلٌفة ، وهٌثم ُمَحمَّ

حسان و كان ذلك بطرٌق اإلكراه الواقع علٌهم بؤن استوقفوهم 

لدى منافذ تجمهرهم وداِخل ُمحٌطه  وإقتادوهم عنوة إلى داخل 

وأوسعوهم ، ُؼَرؾ و ِخٌام خصصوها إلحتجاز المواطنٌن  

ضرباَ وتعذٌباًال والذي ترك أثراًال من الجروح و تمكنوا بتلك 

الوسٌلة القسرٌة من اإلكراه من شلَّ ُمقاومتهم واالستٌبلء 

أكثر من  على المسروقات وكان ذلك بالطرٌق العام حال كونهم

شخصٌن حاملٌن ألسلحة ظاهرة وذلك على النحو المبٌن 

.  بالتحقٌقات

عمداًال   أحدثوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  ـس

محمد عبدالعال محمد ٌوسؾ وضباط / بالمجنً علٌهم الرابد 

نة أسمابهم بالكشؾ الُمرفق  ٌَّ وأفراد قوات الشرطة  الُمب

وكمال صاِدق ملك ُشنودة اإلصابات المبٌنة ، باألوراق

والموصوفة بالتقارٌر الطبٌة المرفقة و التً أعجزتهم عن 

أشؽالهم الشخصٌة مدة تزٌد عن عشرٌن ٌوماًال وكان ذلك 

بإستخدام أداة حال كونهم ضمن تجمهر مإلؾ من أكثر من 
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خمسة أشخاص وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً على النحو 

. المبٌن بالتحقٌقات 

سٌر ـ عطلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  عمداًال  ش

دان رابعة  ٌْ وسابل النقل العام البرٌة بؤن أؼلقوا جمٌع محاور َم

ة بالقاِهرة والشوارع المتفرعة  منه  بمتارٌس من  ٌَّ الَعَدِو

ارات والحجارة والبلدورات التً  ٌَّ الطوب و إطارات الس

إنتزعوها من األرصفة ومواد البناء فُشلت حركة المرور أمام 

. وسابل النقل آنفة البٌان علً النحو المبٌن بالتحقٌقات

توفوا  بالقوة ـ احتلوا و آخرون مجـهولون وآخـرون  ص

مدرستً مدٌنة )مباٍن ومـرافق عامة مخصصة للنفع العام  

ٌَّة و عبد العزٌز جاوٌش  ة الفُنُدقِ ٌَّ ومبنى إدارة ، نصر الثانِو

ة التابِع لجامعة  ٌَّ اإلسكان الخارجً فرع البنات برابعة العدو

ٌَّة و ُملحقاته ، األزهر  بؤن إقتحموها  (و مسِجد رابعة العدِو

وتحصنوا بها وأخفوا بداخلها أسلحتهم آنفة البٌان واتخذوا 

منها وكراًال إلخفاء جرابمهم و من أسُطح تِلك المبان منصات 

إلطبلق األعٌرة النارٌة صوب قوات الشرطة وكان ذلك قسراًال 

عن القابمٌن علٌها من الموظفٌن العمومٌٌن حال كونهم 

عصابة مسلحة ألفها وتولى زعامتها المتهمون األربعة عشر 

. األَُول علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 
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 عمداًال مباٍن ـ خربوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  ض

وأمبلك عامة مخصصه لمصالح حكومٌة وللنفع العام وهً 

ٌَّة و قاعات الُمناسبات الُملحقة به ) ، مسجد رابعة العدِو

ٌَّة ، ومبنً اإلدارة العامة للمرور ، ومستشفً رابعه العدِو

ٌَّة ، ومدرسة عبد العزٌز جاوٌش  ومدرسة مدٌنة نصر الثانو

ٌَّة  ومبنً إدارة اإلسكان الخارجً للبنات التابع لجامعه ، الفندق

و أعمدة اإلنارة و الحدابِق وبلدورات األرضٌة  و ، األزهر 

ٌَّة و الُطُرق و المحاِور  البنٌة التحتٌة بمٌدان رابعة العدِو

عة و عدد 2و عدد ، الُمتاِخمة له   مركبة شرطٌة 42 ُمَدرَّ

عة  والمبٌنة  وصفاًال وقٌمةًال باألوراق بؤن حطموا  (ُمتَنوَّ

الممتلكات آنفة البٌان وأتلفوا األشجار والمزروعات بنهر 

الطرٌق وجعلوها ؼٌر صالحة لئلستخدام ، وأطلقوا واببلًال من 

األعٌرة النارٌة والخرطوش على المركبات الشرطٌة ورشقوها 

  إبان مشاركتها (مولوتوؾ)بالحجارة و الزجاجات الحارقة 

فً فض تجمهرهم ، وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً وبقصد 

إحداث الرعب بٌن الناس وإشاعة الفوضى علً النحو المبٌن 

     . بالتحقٌقات

عمداًال أمواالًال ـ أتلفوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا  ط

المنقوالت المملوكة لقاطنً ُمحٌط - ثابتة ومنقولة ال ٌمتلكوها 
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ٌَّة ومن تم إحتجازه داِخل ُمحٌط التجمهر  - تجمُهر رابعة العدو

، مما ترتب علٌه جعل الناس وصحتهم وأمنهم فً خطر ، 

. وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً على النحو المبٌن بالتحقٌقات

توفوا  عمداًال الكاببلت  خربوا وآخرون مجهولون وآخرون-  ظ

الكهربابٌة  المملوك للدولة بؤن أضرموا النٌران بها  فؤتت 

علٌها وترتب على ذلك انقطاع التٌار الكهربابً عن األماكن 

التً تؽذٌها  وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً وبقصد إحداث 

الرعب بٌن الناس وإشاعة الفوضى علً النحو المبٌن 

  .بالتحقٌقات

عمداًال مبنى معد  ـ خربوا وأخرون مجهولون وآخرون توفوا ع

إلقامة شعابر دٌنٌة  مسجد رابعة العدوٌة  بؤن أضرموا 

النٌران به فؤتت علٌه وكان ذلك تنفٌذاًال لؽرض إرهابً علً 

  .النحو المبٌن بالتحقٌقات

مواد تعتبر فً حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة :-  خامساًال 

بدون  (أكاسٌد معادن ، كلورات البوتاسٌوم  )حكم المفرقعات 

ترخٌص من الجهة اإلدارٌة المختصة وبقصد إستخدامها فً 

أنشطة مخلة باألمن العام والمساس بالوحدة الوطنٌة والسبلم 

. اإلجتماعً على النحو المبٌن بالتحقٌقات 
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  أسلحة نارٌة   حازوا وأحرزوا بالذات و الواسطة :-سادساًال 

اشات  ) مما ال ٌجوز الترخٌص بحٌازتها أو  (بنادق آلٌة ، رشَّ

وأسلحة نارٌة "مسدسات " إحرازها وأسلحة نارٌة مششخنة 

بؽٌر  (بنادق ، أفردة خرطوش ، فرد روسى  )ؼٌر مششخنة 

ترخٌص وكان ذلك بؤحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها فً 

.  اإلخبلل باألمن والنظام العام علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

مما    حازوا وأحرزوا بالذات و الواسطة ذخابر:-سابعاًال 

تستعمل علً األسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها ؼٌر 

مرخص ألي منهم بحٌازتها أو إحرازها والبعض األخر مما ال 

ٌجوز الترخٌص بحٌازتها أو إحرازها وكان ذلك بؤحد اماكن 

التجمعات وبقصد إستعمالها فً اإلخبلل باألمن والنظام العام 

. علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

مما تستخدم  حازوا وأحرزوا أسلحة بٌضاء و أدوات :-ثامناًال 

فً اإلعتداء علً األشـخاص دون مسـوغ قانـونً أو مـبرر 

مـن الضـرورة المهنٌة  أو الشـخصٌة وكان ذلك بؤحـد أماكن 

التجمعات وبقصد إستعمالها فً اإلخبلل باألمن والنظام العام  

. علً النحو المبٌن بالتحقٌقات 

: المتهم األخٌر  _:تاسعاًال      
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 معدة للتوزٌع" منشورات "   حاز محررات ومطبوعات 

وإلطبلع الؽٌرعلٌها   تتضمن تحرٌضاًال على  تؽٌٌر خارطة 

ٌونٌو، وعلى قلب وتؽٌٌر النظم 30الطرٌق ، ومناهضة ثورة 

األساسٌة للدولة ، وقلب نظام الحكومة المقررة وتحض على 

كراهٌته واإلزدراء به بؽٌة عودة الربٌس المعزول وذلك على  

                            .النحو المبٌن بالتحقٌقات

 255، 251، 220 ، 14 األمر الذى ٌتعٌن معه وعمبل بالمواد

 من 1 /390، 384، 381/2 ،313، 2 /304، 256،

قانون اإلجراءات الجنابٌة وذلك بإنزال العقاب علٌهم عمبل 

 لسنة 10 من القانون رقم 4 مكرراًال ، 3 ، 3 ، 2 ، 1بالمواد 

 1968 لسنة 87 بشؤن التجمهر المعدل بالقانون رقم 1914

 88،  (أ) مكرراًال 88 ،  86 ، 46 ، 45/1 ، 39، والمواد 

 مكرراًال ،  90 ، 90 ، 89،  (د  ) مكرراًال 88،  (ج)مكرراًال 

،  (هـ  ) 102،  (أ  ) 102مكرراًال  ،   (ب) 98 ، (ب) 98

 162 ،162 ، 2 بند ثانٌاًال، 160/1،  (أ  ) مكرراًال 137

 231 ، 230 بند أوالًال وثانٌاًال ، 174/1 ، 167،  3، 1مكرراًال 

 ،232 ، 234 ، 235 ، 241 ، 243، 253 ،280 ، 

 375 مكرراًال ، 375 ، 361، ثانٌاًال / 315 ، 314 ، 282

 مكرراًال 25 ، 6 ، 1من قانون العقوبات ، والمواد  (أ  )مكرراًال 
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 لسنة 394 من القانون رقم 30 ، 6، 4، 3، 2 ،1   /26، 

 26 بشؤن األسلحة والذخابر المعدل بالقوانٌن أرقام 1954

  ،1981 لسنة 165، 1980 لسنة 101 ،1978لسنة 

 ، 5 ، 3)   ، والبنود أرقام2012 لسنة 6والمرسوم بقانون 

 2 )، والجدول رقم  ( 1) من الجدول رقم  (10 ،  9 ،7 ، 6

من القسم  (ب  أ ، )  من القسم األول والبندٌن  (أ)، والبند  (

والملحقٌن جمٌعاًال بالقانون األول (  3  )الثانً من الجدول رقم

 2007 لسنة 1756والمعدل أولهما بقرار وزٌر الداخلٌة رقم 

والمضاؾ البندٌن األخٌرٌن  فٌه بقرارى وزٌر الداخلٌة رقمى 

 ، وثالثهما بقرار 2009 لسنة 1467 ، 2008 لسنة 213

  بشؤن األسلحة والذخابر1995 لسنة 13354وزٌر الداخلٌة 

من قرار وزٌر الداخلٌة  ( 70 ( ، ) 69  )والبندٌن رقمً، 

 بشؤن المواد التً تعتبر فً حكم 2007 لسنة 2225رقم 

/2والمواد ، المفرقعات 
1

 مكرراًال ، 116 ، 111 ، 95 ، 

 بإصدار قانون 1996 لسنة 12 من القانون رقم 122/2

 24 ،17 ،2008 لسنة 126الطفل المعدل بالقانون رقم 

 مكرر ج من قانون العقوبات 88 ، 32 ، 28 ،26 ،25،

 . من قانون الطفل 140والمادة 
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 المسندة إلى المتهمٌن ارتكبت لؽرض جرابموحٌث أن ال   

إجرامً واحد وارتبطت بعضها البعض ارتباطاًال ال ٌقبل التجزبة 

ومن ثم وجب اعتبارها كلها جرٌمة واحدة والحكم بالعقوبة 

 .  من قانون العقوبات 32المقررة ألشدهم عمبلًال بنص المادة 

" من قانون العقوبات 28   وحٌث أنه من المقرر بنص المادة 

كل من ٌحكم علٌه بالسجن المإبد أو المشدد أو السجن لجناٌة 

مخلة بؤمن الحكومة أو تزٌؾ نقود أو سرقة أو قتل فى األحوال 

من هذا القانون أو 234المبٌنة فى الفقرة الثانٌة من المادة 

ٌجب 368 ، 356لجناٌة من المنصوص علٌها فى المواد 

وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البولٌس مدة 

مساوٌة لمدة عقوبته بدون أن تزٌد مدة المراقبة على خمس 

. سنٌن 

  ولما كان ذلك وهدٌا بما تقدم تقضى المحكمة بوضع المتهمٌن 

 .تحت مراقبة البولٌس على النحو الوارد بالمنطوق 

  ومن حٌث أنه لظروؾ الدعوى ومبلبساتها ترى المحكمة أخذ 

بعض المتهمٌن وفقا لما سٌرد بمنطوق الحكم فى حدود ما 

.   ج من قانون العقوبات/مكرر 88، 17تقضى به المادتٌن 

وحٌث أنه ولما كانت المحكمة إنتهت إلى إدانة جمٌع المتهمٌن 

بالقضٌة الماثلة  إال أنه قد ثبت بموجب المستندات الرسمٌة 
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التى تم إرفاقها بالدعوى أثناء تداول الدعوى بجلسات 

 السٌد عٌسى رجب /كبل منوفاة وطالعتها المحكمة المحاكمة 

 ، وأحمد محمد زاهر ٌوسؾ 20/8/2013 بتارٌخ الشرقاوى

بتارٌخ وحسنى خٌرى دٌاب عفٌفى  ،1/1/2017بتارٌخ 

 ، وعطٌة السباعى أحمد السٌسى30/8/2015

ارٌخ ي بتعٌدلص ، وعلى محمد محمد ا1/10/2015بتارٌخ

17/6/2017  .                                          

من قانون 14ولما كان ذلك وكان الثابت بنص المادة 

، تنقضى الدعوى الجنابٌة بوفاة المتهم  " اإلجراءات الجنابٌة

والٌمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص علٌها 

من قانون العقوبات إذا حدثت   30بالفقرة الثانٌة من المادة 

ومن ثم تقضى المحكمة بإنقضاء  ."الوفاة أثناء نظر الدعوى

للمتهمٌن سالفى الذكر وذلك على النحو الدعوى الجنابٌة 

 .الوارد بالمنطوق  

 فإن المحكمة تلزم بها  الجنابٌة وحٌث أنه وعن المصارٌؾ

 313عمبلًال بنص المادة – عدا الحدث – المحكوم علٌهم جمٌعاًال 

من قانون الطفل 140 ، والمادة من قانون اإلجراءات الجنابٌة 

 .مع مصادرة جمٌع المضبوطات
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اللواء /  من كبل من  المقامة  المدنٌةاوىوحٌث أنه وعن الدع   

جنٌه على سبٌل 100001بهجت محمد حسٌن بمبلػ / 

ٌاسر أحمد عبد الصمد / التعوٌض المدنى المإقت ، وكذا ورثة 

جنٌه على سبٌل التعوٌض المدنى 10001خسٌكة بمبلػ 

جنٌه على 50001المإقت ، أحمد السٌد أحمد الشامى بمبلػ 

سبٌل التعوٌض المدنى المإقت ضد المتهمٌن وفقا للثابت 

بمحاضر جلسات المحاكمة ، إال أنهم لم ٌقم أى منهم بإعبلن 

صحٌفة الدعوى وسداد الرسم المقرر طبقا للقانون ، ولم 

. ٌمثلوا بؤى جلسة من جلسات المحاكمة 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة قد أجازت 220لما كانت المادة   و

بتعوٌض الضرر الناشا عن – مهما بلؽت قٌمتها – رفعها 

الجرٌمة أمام المحاكم الجنابٌة لنظرها مع الدعوى الجنابٌة عن 

 من قانون 251األضرار التً لحقت بهم عمبلًال بنص المادة 

 . اإلجراءات الجنابٌة

لم ٌتبعوا القواعد  المدعٌن بالحق المدنى سالفى البٌان إال أن

القانونٌة المقررة فى هذا الشؤن ومنها إعبلن تلك الصحٌفة 

 حسب ماهو وفقا للقانون وسداد الرسم المقرر فى هذا الشؤن

من قانون 256 ،255 ، 251مقرر بنصوص المواد 

 الدعاوى المدنٌة لم تستوفىومن ثم  اإلجراءات الجنابٌة ،
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 سٌما وأنهم لم ٌمثلوا  وأركانها  الشكلٌةتهاإجراءاسالفة الذكر 

 ومن ثم بؤى جلسة من جلسات المحاكمة لمتابعة القضٌة ،

.  شكبل  تلك الدعاوى المدنٌة تقضى المحكمة بعدم قبول

وحٌث أنه وعن العقوبة التكمٌلٌة بدفع قٌمة األشٌاء التً 

 المخصصة لمصالح العامةللمبانى أو األمبلك خربها المتهمون 

حكومٌة أو للمرافق العامة أو للمإسسات العامة أو الجمعٌات 

 والتً وردت فً متن الفقرة المعتبرة قانونا ذات نفع عام ،

 3 عقوبات والفقرة األخٌرة من المادة 90األخٌرة من المادة 

مكرر من قانون التجمهر وما عسى أن تصطدم بمبدأ جب 

العقوبة عند تطبٌق عقوبة الجرٌمة األشد فإن ذلك ٌتجلى عند 

 من قانون العقوبات والتً 32تطبٌق الفقرة األولى من المادة 

جرابم متعددة، فٌجب اعتبار ل  مكونٌكون فٌها الفعل الواحد

الجرٌمة التً تمخض عنها الوصؾ أو التكٌٌؾ القانونً األشد 

للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون ؼٌرها كؤنه لم ٌرتكب ؼٌر 

هذه الجرٌمة األخٌرة، وذلك على خبلؾ حالة التعدد الحقٌقً 

المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من – للجرابم المرتبطة 

إذ ال أثر الستبعاد العقوبات األصلٌة –  عقوبات 32المادة 

للجرابم األخؾ من وجوب الحكم بالعقوبات التكمٌلٌة المتعلقة 

.   بهذه الجرابم لكونها تتعلق بطبٌعة ذات الجرابم ال بعقوبتها
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وهدٌاًال على ما تقدم وكان التعدد فً الدعوى إنما هو تعدد 

بإلزام المحكوم حقٌقً ومن ثم وجب إنزال العقوبة التكمٌلٌة 

.                                        برد قٌمة األشٌاء التى خربوها علٌهم عدا الحدث 

 من 24وحٌث أنه وعن العقوبات التبعٌة الواردة بالمادة 

قانون العقوبات فإنها عقوبات وجوبٌة تصاحب كل حكم 

.  بعقوبة جناٌة

لما كان ذلك وكان المشرع قد خول محكمة الجناٌات فً المادة 

 من قانون العقوبات حرمان المحكوم علٌهم من الحقوق 25

كل حكم بعقوبة جناٌة "والمزاٌا المبٌنة بتلك المادة بنصه على 

من إدارة أشؽاله : رابعاًال … ٌستلزم حتماًال حرمان المحكوم علٌه 

الخاصة بؤمواله وأمبلكه مدة اعتقاله وٌعٌن قٌماًال لهذه اإلدارة 

   . "تقره المحكمة

 من قانون العقوبات 25كما وأن العقوبة الواردة بنص المادة 

هً عقوبة تبعٌة تقع حتماًال بقوة القانون بؽٌر حاجة إلى النص 

والحرمان من إدارة أمواله والحد من سلطته فً – علٌها 

التصرؾ فٌها مدة اعتقاله عبارة عن حجر قانونً ٌمنع منها 

المحكوم علٌه منعاًال باتاًال فهو فاقد لؤلهلٌة ؼٌر قادر على إدارة 

أمواله أو التصرؾ فٌها وؼٌر قادر على اتخاذ أي إجراء من 

.   إجراءات اإلدارة
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ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمٌن 

بارتكابهم األفعال والجرابم الواردة بؤمر اإلحالة وهً من 

األفعال المضرة ألمن هذه الببلد والتً تعرض سبلمة المجتمع 

حرمان بوأمنه للخطر فكان على المحكمة لزاماًال أن تقضً 

 المحكوم علٌهم من إدارة أموالهم وأمبلكهم والتصرؾ فٌها

 . (الحدث) عدا المحكوم علٌهم  من وظابفهم األمٌرٌةهمعزلو

فلهذه األسـباب                      

 ـ :حكمت المحكمة 

 للرابع، والتاسـع، والثانـً عـشر، والخامـس عشر، ؼٌابٌا

والسـابع عشر،والثامن عشر، والثالث والعشرون ، والرابع 

والعشرون، السابع والعشرون، والحادى والثبلثون ، والرابع 

والثبلثون، والخامس والثبلثون، والثامن والثبلثون، 

واالربعون، والثالث واالربعون، والرابع واالربعون، والخامس 

واالربعون، السابع واالربعون ،والثامن واالربعون، والحادى 

والخمسون،والخامس والخمسون،والسادس 

والخمسون،والسابع والخمسون ،والستون، والحادى  

والستون،والسابع والستون،والثامن والستون ، والخامس 

والثامن والسبعون، والثمانون، والسادس ، والسبعون، 
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والخامس والثمانون، والتاسع والثمانون، والتسعون، والرابع 

والتسعون،والسابع والتسعون،والمابة، والمابة وواحد ، 

والمابة واثنٌن ، والمابة وثبلثة ،والمابة واربعة، والمابة 

وخمسة، والمابة وستة، والمابة وتسعة، والمابة وعشرة، 

والمابة واثنً عشرة، والمابة وخمس عشرة ، والمابة 

وثمانً عشرة ، والمابة وعشرون، والمابة وواحد وعشرون، 

والمابة واثنٌن وعشرون، والمابة وثمانً وعشرون، والمابة 

واربعة وثبلثون،والمابة ستة وثبلثون، والمابة سبعة 

وثبلثون، والمابة تسعة وثبلثون ، والمابة وثبلثة واربعون ، 

والمابة ستة واربعون ، والمابة سبعة واربعون، والمابة 

وثمانً واربعون، والمابة وخمسون ، والمابة وواحد 

وخمسون،و المابه وثبلثة وخمسون ، و المابة وخمس 

وخمسون، والمابة وستة وخمسون، والمابة وسبعة وخمسون 

، والمابة وتسعة وخمسون ، والمابة وستون ، والمابة وواحد 

وستون ، والمابة واثنٌن وستون ، والمابة وثبلثة وستون ، 

والمابة واربعة وستون ، والمابة خمسة وستون ، والمابة 

سبعة وستون ، والمابة وواحد وسبعون، والمابة وثبلثة 

وسبعون ، والمابة خمسة وسبعون ،و المابة وسبعة وسبعون 

، والمابة وثمانً وسبعون ، والمابة وثمانون ، والمابة وواحد 
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وثمانون ، والمابة وثبلثة وثمانون ، والمابة واربعة وثمانون 

، والمابة ستة وثمانون ، والمابة وثمانٌة وثمانون ، والمابة 

وتسعون ، والمابة وإثنٌن وتسعون ، والمابة وثبلثة وتسعون 

، والمابة وخمس وتسعون، والمابة وسبعة وتسعون ، والمابة 

وتسعة وتسعون ، والمابتٌن ، والمابتٌن وواحد ، والمابتٌن 

واثنٌن ، والمابتٌن وثبلثة ،والمابتٌن وستة ، والمابتٌن 

وثمانٌة ، والمابتٌن وتسعة ، والمابتٌن وعشرة ، والمابتٌن 

وثبلثة عشر ، والمابتٌن وخمسة عشر ، والمابتٌن وستة 

عشر ، والمابتٌن وسبعة عشر ، والمابتٌن وثمانٌة عشر ، 

والمابتٌن وتسعة عشر ، والمابتٌن وعشرون ، والمابتٌن 

واربعة وعشرون ، والمابتٌن وستة وعشرون ، والمابتٌن 

وسبعة وعشرون ، والمابتٌن وواحد وثبلثون ، والمابتٌن 

وثبلثة وثبلثون ، والمابتٌن وثمانً وثبلثون ، والمابتٌن 

وتسعة وثبلثون ، والمابتٌن وثبلثة واربعون ،والمابتٌن 

واربعة واربعون ، والمابتٌن وخمسة واربعون ، والمابتٌن 

وثمانٌة واربعون ، والمابتٌن وتسعة واربعون ، والمابتٌن 

وخمسون ، والمابتٌن وواحد وخمسون ، والمابتٌن واثنٌن 

وخمسون ، والمابتبن واربعة وخمسون ، والمابتٌن وخمسة 

وخمسون ، والمابتٌن وستة وخمسون ، والمابتٌن وثمانٌة 
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وخمسون ، والمابتٌن وتسعة وخمسون ،والمابتٌن وستون ، 

والمابتٌن وواحد وستون ، والمابتٌن واثنٌن وستون ، 

والمابتٌن وثبلثة وستون ،والمابتٌن واربعة وستون ، 

والمابتٌن وثمانٌة وستون ، والمابتٌن وواحد وسبعون ، 

والمابتٌن اربعة وسبعون ، والمابتٌن خمسة وسبعون ، 

والمابتٌن وستة وسبعون ، والمابتٌن وسبعة وسبعون 

،والمابتٌن وتسعة وسبعون ،والمابتٌن واثنٌن وثمانون ، 

والمابتٌن وثبلثة وثمانون ، والمابتٌن واربعة وثمانون 

،والمابتٌن اربعة وتسعون ، والمابتٌن وخمسة وتسعون ، 

والمابتٌن وستة وتسعون ، والمابتٌن وسبعة وتسعون 

،والمابتٌن وثمانٌة وتسعون ، والمابتٌن وتسعة وتسعون ، 

وثبلثمابة وواحد ، وثبلثمابة واثنٌن ،و ثبلثمابة وثبلثة ، 

وثبلثمابة وستة ، وثبلثمابة وثمانٌة ، وثبلثمابة وعشرة ، 

وثبلثمابة وثبلثة عشر، وثبلثمابة واربعة عشر، وثبلثمابة 

وخمسة عشر، وثبلثمابة وعشرون ،وثبلثمابة واثنٌن 

وعشرون ، وثبلثمابة وثبلثة وعشرون ، وثبلثمابة وخمسة 

وعشرون ، وثبلثمابة وثمانٌة وعشرون ،و ثبلثمابة وثبلثون 

، وثبلثمابة وواحد وثبلثون ، وثبلثمابة واثنٌن وثبلثون ، 

وثبلثمابة وثبلثة وثبلثون ، وثبلثمابة واربعة وثبلثون ، 
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وثبلثمابة وستة وثبلثون ، وثبلثمابة وثمانٌة وثبلثون ، 

وثبلثمابة واحد واربعون ، وثبلثمابة واثنٌن واربعون ، 

وثبلثمابة وثبلثة واربعون ، وثبلثمابة واربعة واربعون ، 

وثبلثمابة وخمسة واربعون ،و ثبلثمابة ثمانٌة واربعون 

وثبلثمابة وتسعة واربعون ، وثبلثمابة وخمسون ، وثبلثمابة 

وواحد وخمسون ،و ثبلثمابة واربعة وخمسون ، وثبلثمابة 

وخمسة وخمسون ، وثبلثمابة وستة وخمسون ، وثبلثمابة 

وسبعة وخمسون ،و ثبلثمابة وتسعة وخمسون ، وثبلثمابة 

وستون ، وثبلثمابة وواحد وستون ، وثبلثمابة وثبلثة وستون 

، وثبلثمابة واربعة وستون ، وثبلثمابة وخمسة وستون 

،وثبلثمابة وستة وستون ، وثبلثمابة سبعة وستون ، 

وثبلثمابة وثمانٌة وستون ، وثبلثمابة وواحد وسبعون ، 

وثبلثمابة واثنٌن وسبعون ، وثبلثمابة وثبلثة وسبعون ، 

وثبلثمابة وخمسة وسبعون ، وثبلثمابة وثمانٌة وسبعون ، 

وثبلثمابة وواحد وثمانون ، وثبلثمابة واثنٌن وثمانون ، 

وثبلثمابة واربعة وثمانون ، وثبلثمابة وخمسة وثمانون ، 

وثبلثمابة وستة وثمانون ، وثبلثمابة وثمانٌة وثمانون، 

وثبلثمابة وتسعون ، وثبلثمابة وواحد وتسعون ، وثبلثمابة 

واثنٌن وتسعون ، وثبلثمابة واربعة وتسعون ، وثبلثمابة ستة 
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وتسعون ،و ثبلثمابة و ثمانٌة وتسعون ، وثبلثمابة وتسعة 

وتسعون ، وأربعمابة ، وأربعمابة واثنٌن ، وأربعمابة واربعة 

، وأربعمابة وخمسة ، وأربعمابة وستة ، وأربعمابة وثمانٌة ، 

وأربعمابة وتسعة ، وأربعمابة واحدى عشرة ، وأربعمابة 

واثنً عشرة ، وأربعمابة وثبلثة عشرة ، وأربعمابة واربعة 

عشرة ، وأربعمابة وسبعة عشرة ،وأربعمابة وثمانٌة عشرة ، 

وأربعمابة وتسعة عشرة ، وأربعمابة وعشرون ، وأربعمابة 

واثنٌن وعشرٌن ، وأربعمابة وخمسة وعشرون ، وأربعمابة 

وسبعة وعشرون ، وأربعمابة وثمانٌة وعشرون ، وأربعمابة 

واثنٌن وثبلثون ، وأربعمابة واربعة وثبلثون ، وأربعمابة 

وستة وثبلثون ، وأربعمابة وثمانٌة وثبلثون ، وأربعمابة 

واثنٌن واربعون ، وأربعمابة وثبلثة واربعون ، وأربعمابة 

وسبعة واربعون ، وأربعمابة وثمانٌة واربعون ، وأربعمابة 

وخمسون ، وأربعمابة وثبلثة وخمسون ، وأربعمابة واربعة 

ة وخمسون ، وأربعمابة وثبلثة بعوخمسون ، وأربعمابة وس

واربعة وستون ، وأربعمابة وستة  وستون ، وأربعمابة

وستون ، وأربعمابة وسبعة وستون ، وأربعمابة وثمانٌة 

وستون ، وأربعمابة وتسعة وستون ، وأربعمابة وواحد 

وسبعون ، وأربعمابة وثبلثة وسبعون ، وأربعمابة واربعة 
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وسبعون ، وأربعمابة وثمانٌة وسبعون ، وأربعمابة وواحد 

وثمانون  ، وأربعمابة وخمسة وثمانون ، وأربعمابة وثمانٌة 

وثمانون ، وأربعمابة وتسعون ، وأربعمابة وواحد وتسعون ، 

وأربعمابة واثنٌن وتسعون ، وأربعمابة وثبلثة وتسعون ، 

وأربعمابة واربعة وتسعون ، وأربعمابة وخمسة وتسعون ، 

وأربعمابة وستة وتسعون ، وأربعمابة وسبعة وتسعون ، 

وأربعمابة وتسعة وتسعون ، وخمسمابة واربعة ، وخمسمابة 

وستة ، وخمسمابة وثمانٌة ، وخمسمابة وتسعة ، وخمسمابة 

وعشرة ، وخمسمابة واثنً عشرة ، وخمسمابة وثبلثة عشر 

، وخمسمابة واربعة عشر ، وخمسمابة وخمسة عشر، 

وخمسمابة وستة عشر ، وخمسمابة وسبعة عشر ، 

وخمسمابة وثمانٌة عشر ، وخمسمابة وتسعة عشر، 

وخمسمابة وعشرون ، وخمسمابة وواحد وعشرون 

،وخمسمابة واثنٌن وعشرون ، وخمسمابة وثبلثة وعشرون 

،وخمسمابة واربعة وعشرون ، وخمسمابة وتسعة وعشرون 

، وخمسمابة وثبلثون ،  وخمسمابة وواحد وثبلثون ، 

وخمسمابة واثنٌن وثبلثون ، وخمسمابة ثبلثة وثبلثون ، 

وخمسمابة وخمسة وثبلثون ، وخمسمابة وثمانٌة وثبلثون ، 

وخمسمابة وتسعة وثبلثون ، وخمسمابة وواحد واربعون ، 
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وخمسمابة وستة واربعون ، وخمسمابة سبعة واربعون ، 

وخمسمابة وخمسون ، وخمسمابة وواحد وخمسون ، 

وخمسمابة واثنٌن وخمسون ، وخمسمابة وثبلث وخمسون ، 

وخمسمابة واربعة وخمسون ، وخمسمابة وخمسة وخمسون 

، وخمسمابة وستة وخمسون ، وخمسمابة وثمانٌة وخمسون 

، وخمسمابة وتسعة وخمسون ، وخمسمابة وواحد وستون ، 

وخمسمابة وثبلثة وستون ، وخمسمابة وخمسة وستون ، 

وخمسمابة وسبعة وستون ، وخمسمابة وثماثٌة وستون ، 

وخمسمابة وتسعة وستون ، وخمسمابة واثنٌن وسبعون ، 

وخمسمابة وثبلثة وسبعون ، وخمسمابة واربعة وسبعون ، 

وخمسمابة وخمسة وسبعون ، وخمسمابة وستة وسبعون ، 

وخمسمابة وتسعة وسبعون ، وخمسمابة وواحد وثمانون ، 

وخمسمابة واربعة وثمانون ، وخمسمابة وخمسة وثمانون ، 

وخمسمابة وستة وثمانون ، وخمسمابة وسبعة وثمانون 

،وخمسمابة وثمانٌة وثمانون ، وخمسمابة واثنٌن وتسعون ، 

وخمسمابة وستة وتسعون ، وخمسمابة وسبعة وتسعون ، 

وخمسمابة وثمانٌة وتسعون ، وخمسمابة وتسعة وتسعون ، 

وستمابة ، وستمابة وواحد ، وستمابة واثنٌن ، وستمابة 

واربعة ، وستمابة وسبعة ، وستمابة وثمانٌة ، وستمابة 
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وتسعة ، وستمابة واثنً عشر ، وستمابة وثبلثة عشر ، 

وستمابة واربعة عشر ، وستمابة وخمسة عشر ، وستمابة 

وستة عشر، وستمابة وسبعة عشر، وستمابة وثمانٌة عشر ، 

وستمابة وتسعة عشر ، وستمابة وعشرون ،و ستمابة وثبلثة 

وعشرون ، وستمابة واربعة وعشرون ، وستمابة وخمسة 

وعشرون ، وستمابة وسبعة وعشرون ، وستمابة وثمانٌة 

وعشرون ، وستمابة وثبلثون ، وستمابة وواحد وثبلثون ، 

وستمابة واثنٌن وثبلثون ، وستمابة وثبلثة وثبلثون ، 

وستمابة واربعة وثبلثون ، وستمابة وخمسة وثبلثون ، 

وستمابة وسبعة وثبلثون ، وستمابة وثمانٌة وثبلثون ، 

وستمابة وتسعة وثبلثون ، وستمابة واربعون ، وستمابة 

اثنٌن واربعون ، وستمابة ثبلثة واربعون ، وستمابة اربعة 

واربعون ، وستمابة وخمسة واربعون ، وستمابة وسبعة 

واربعون ، وستمابة وخمسون  ، وستمابة وخمسة وخمسون 

، وستمابة وستة وخمسون ، وستمابة وثمانٌة وخمسون ، 

وستمابة وستون ، وستمابة وواحد وستون ، وستمابة واثنٌن 

وستون ، وستمابة واربعة وستون ، وستمابة وثمانً وستون 

، وستمابة وتسعة وستون ، وستمابة وسبعون ، وستمابة 

واثنٌن وسبعون ، وستمابة وثبلث وسبعون ، وستمابة اربعة 
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وسبعون ، وستمابة وخمسة وسبعون ، وستمابة وستة 

وسبعون ، وستمابة وسبعة وسبعون ، وستمابة وثمانٌة 

وسبعون ، وستمابة وتسعة وسبعون ، وستمابة وواحد 

وثمانون ، وستمابة واثنٌن وثمانون ، وستمابة وثبلثة 

وثمانون ، وستمابة اربعة وثمانون، وستمابة  وخمسة 

وثمانون ، وستمابة وستة وثمانون ،وستمابة وواحد وتسعون 

، وستمابة واثنٌن وتسعون ، وستمابة وثبلثة وتسعون ، 

وستمابة واربعة وتسعون ، وستمابة وستة وتسعون ، 

 ، وسبعمابة وواحد ، وستمابة وستمابة وسبعة وتسعون ،

وسبعمابة واثنٌن ، وسبعمابة وثبلثة ، وسبعمابة واحدى 

عشر، وسبعمابة وثبلثة عشر ، وسبعمابة واربعة عشر ، 

وسبعمابة وخمسة عشر ، وسبعمابة وستة عشر ، وسبعمابة 

وسبعة عشر، وسبعمابة وثمانٌة عشر، وسبعمابة وتسعة 

عشر ، وسبعمابة وعشرون  ، وسبعمابة وواحد وعشرون ، 

وسبعمابة واثنٌن وعشرون ، وسبعمابة وثبلثة وعشرون ، 

وسبعمابة واربعة وعشرون ، وسبعمابة وخمسة وعشرون ، 

وسبعمابة ستة وعشرون ، وسبعمابة سبعة وعشرون ، 

وسبعمابة وثمانٌة وعشرون ، وسبعمابة وتسعة وعشرون ، 

وسبعمابة وثبلثون ، وسبعمابة وواحد وثبلثون ،وسبعمابة و 
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اثنٌن وثبلثون ، وسبعمابة وثبلثة وثبلثون ، وسبعمابة واربعة 

وثبلثون ، وسبعمابة وخمسة وثبلثون ، وسبعمابة وستة 

وثبلثون ، وسبعمابة وسبعة وثبلثون ، وسبعمابة وتسعة 

ـ   : وحضورٌا للباقٌنوثبلثون  

 السٌد عٌسى رجب /بإنقضاء الدعوى الجنابٌة لكبل من ـ:أوال 

الشرقاوى ، وأحمد محمد زاهر ٌوسؾ ، وحسنى خٌرى دٌاب 

عفٌفى ، و عطٌة السباعى أحمد السٌسى ، و على محمد 

 .محمد الصعٌدى بوفاتهم 

 ـ: وبإجماع أراء أعضابها بمعاقبة كبل من ـ:ثانٌا 

                      ـ عصام محمد حسٌن ابراهٌم العرٌان

 ـ عبد الرحمن عبد الحمٌد احمد البر                       

 .                         ـ عاصم عبد الماجد محمد ماضً

 ـ محمد محمد ابراهٌم البلتاجً                                 

 ـ صفوة حموده حجازي رمضان                             

                             ـ اسامة ٌاسٌن عبد الوهاب محمد

 ـ طارق عبد الموجود ابراهٌم الزمر                   

                            ـ وجدي محمد عبد الحمٌد ؼنٌم

                                         ـ احمد محمد عارؾ علً
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 ـ عمرومحمد ذكً محمد عبد العال                              

ـ سبلمة محمد محمد طاٌل  

                                  ـ إٌهاب وجدي محمد عفٌفً

 ـ هادى على عبد الخبلق على                                     

 ـ محمد مصطفً كامل احمد                                 

                                    ـ احمد ابوالعز عبد الرحمن

                              ـ منصور علً رمضان الشربٌنً

                                  ـ حمودة عبد الهادي محمد شاهٌن

                                        ـ سعد فإاد محمد خلٌفة

                               ـ ؼرٌب مسعود علً أحمد

                                  ـ عاصم محمد حسن عرب

                                 ـ محمد ابراهٌم عبد الرحمن صابر

                                        ـ اٌمن سامً لبٌب وهبه

 ـ انس عامر محمد ابوحمد                                

 ـ عبلء عبد الهادي علً الشورة                                    

 ـ عمر مصطفً مإمن محمود مجاهد

                                      ـ محمود سبلمة فوزي متولً

 ـ عمار مصطفً ابوالنور ابوالنور

 ـ محمد ربٌع عابدٌن محمد
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                                                ـ اٌمن محمد محمد شاهٌن

                                    ـ عمر محمد صبلح حسٌن

                                ـ شفٌق سعد شفٌق سٌد

  ـ ابراهٌم محمد فرج محمد

                                   ـ إسبلم عامر محمد أبوحمد

                       ـ عبد الرحمن محمد صفوت االعصر

                                ـ ابراهٌم فوزي ٌحًٌ ابوالمجد

                           ـ السعٌد السٌد عبد الفتاح العراقً

 ـ محمد حامد سٌد فرؼلً                                    

 ـ حسام الدٌن عبد هللا جبلل الحارونً                      

                        ـ احمد محمد الهامً عبد الحمٌد ؼنٌمه

                                ـ ٌحً فوزي ٌحً ابراهٌم

 ـ ابراهٌم محمد بهجت احمد                          

ـ اسبلم احمد خلؾ محمد                                   

د                      ٌِّ  ـ خالد محمود عز الرجال الس

 ـ محمد السٌد احمد عبد العزٌز نجم                       

 ـ ماجد عبده عبد المنعم ابراهٌم الشافعً

                               ـ حذٌفة علوان محروس الجندي

 ـ احمد رفعت عبد الؽنً الطرابهً                           
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 ـ محمد صبحً امٌن حسن سبلم                               

 ـ عمروعلً ابراهٌم محمد                                      

 ـ ابوالقاسم احمد اسماعٌل احمد                                 

 ـ محمد فوزي ٌحًٌ ابوالمجد                                     

 ـ محمد ابراهٌم محمد سٌد                                    

ـ عمروجمال محمد عمران                              

 ـ نبوي نبوي محمد الملٌجً                             

 ـ مبروك سٌد مبروك قمر                                      

ـ محمد حسن حسٌن محمد                                  

 ـ عماد مهدي عبد النبً المؽربً                          

 ـ حمادة مصطفً احمد عبد ربه                            

ٌَّة عباس                              ـ محمد شعراوي عط

 ـ أسامة أحمد محمد النجار                                  

 ـ محمد علً بسٌونً محمد

                       ـ احمد عاطؾ فاروق عبد الؽنً

 ـ عبد هللا احمد السٌد محمد                              

 ـ محمد عبد المعبود ابراهٌم احمد                           

 ـ مصطفً احمد مصطفً السٌد                          

  ـ محمد السٌد محمد احمد خلٌل جبر                              
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 ـ احمد رمضان محمد طنطاوي                                       

 ـ محمد عبد الحً حسٌن الفرماوي                              

 ـ مصطفً عبد الحً حسٌن الفرماوي                         

                                           ـ احمد فاروق كامل محمد

 ـ هٌثم سٌد العربً محمود                                      

 ـ محمد محمود علً زناتً                                          

 ـ عبد العظٌم ابراهٌم محمد عطٌه                                  

                           ـ اسماعٌل محمد رشوان محمد 

ـ ٌاسٌن امام محمد سلٌمان 

. باإلعدام شنقا عما أسند إلٌهم 

ـ  :بمعاقبة كبل من : ثالثا 

  ـ محمد بدٌع عبد المجٌد سامً

 ـ باسم كمال محمد عوده 

ـ عصام عبد الرحمن محمد سلطان  

  ـ عمروعبد الباسط عبد المنعم زوٌن

  ـ هانً محمد عزت عبد العزٌز محمد عبده الدهتمون

ـ محمد خلٌفة محمد خلٌفة  

  ـ محمد صابر حسن سبلمه سعودي السٌد
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ـ عمر مصطفً البٌومً الشعراوي  

ـ عبد الرحمن أٌمن أحمد فإاد  

ـ ناصر عبد المنتصر إبراهٌم أحمد  

ـ محمد كمال الدٌن ابوالعبل ٌاسٌن  

ـ محمد عبد الحمٌد المهدي الهباب  

ـ هانً محمد صابر ابراهٌم الموجً 

ـ خالد السٌد عبد التواب عبد الحً   

ـ احمد عبد الوهاب موسً محمد   

ـ محمد سلٌم احمد جاد هللا  

ـ محمد طه كامل سٌؾ النصر 

ـ محمود عبد الجلٌل عبد الرازق   

ـ اسامة ٌحًٌ سٌد سعٌد   

 ـ علً نجٌب علً حسن 

ـ نبوي إبراهٌم السٌد فرج  

ـ عبد الرحمن اشرؾ خلٌل احمد  

ـ منصور محمد منصور عبد العاطً ابراهٌم  

ـ حنفً حنفً محمود حسانٌن  

ـ محمد علً ابراهٌم الدسوقً امام ابراهٌم حجاج  

ـ عبد الرحمن محمد محمد حسٌن  
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ـ محمد عزت الهنداوي العرابً  

ـ عبد القادر جمعه عبد القادر عبد الفتاح  

ـ ٌحًٌ حسن احمد العسال  

ـ كامل سعٌد الدمرداش احمد جنٌدي 

ـ حذٌفه زٌن العابدٌن سٌد احمد  

ـ خالد عمر سٌد احمد عبد الرحمن 

ـ صبٌح سلٌمان صبٌح سلٌمان  

ـ سبلم علً سبلم علً سلٌمان  

ـ محمد فاروق امام عبد الحً  

ـ محمد ابوبكر بكري الصاوي  

ـ محمد صبلح الدٌن عبد هللا الجندي  

ـ أسامة عبد المجٌد ٌوسؾ محمود  

ـ أحمد مٌهوب محمد سالم  

ـ أمٌر فتحً محمد محمد الدرس  

ـ محًٌ عبد الحكٌم راؼب حجازي 

ـ عبد الباسط عبد الصمد ابوالفضل  

ـ فرج أحمد فرج حسن    

ـ رضا محمد قطب صٌام   

ـ عبد هللا أمٌن محمد أبوشاهٌن      
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ـ عصام إبراهٌم إبراهٌم مصطفى   

ـ محمد على على محمد إبراهٌم 

 .    مبالسجن المإبد عما أسند إلٌه

ـ   :بمعاقبة كبل من : رابعا 

  ـ محمود عبد الرحمن عٌسً

  ـ رضا محمد السٌد ابوالعٌنٌن

ـ فارس محمد بسٌونً سالم  

ـ محمد احمد محمد فرج  

ـ ولٌد محمد عبد الحلٌم محمد  

ـ احمد محمد عبد العزٌز صقر  

ـ عبد الحكٌم محمد عبد اللطٌؾ علً 

ـ محمد رجب سلٌمان علً   

ـ رضا عباده محمد سالم  

ـ شرٌؾ عبد الحمٌد عٌسوي حسن  

ـ محمد ربٌع زكري السٌد  

ـ ماهر علً ابراهٌم عبد الباري  

ـ احمد سعٌد السٌد محمد سعٌد  

ـ فرج محمود احمد جبر  
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ـ عبد العظٌم محمود محمد علً  

ـ محمد شافعً حنفً محمود  

ـ عبد المنعم محمد عبد المنعم محمود  

ـ شرٌؾ محمود سٌد محمد سكر  

ـ هٌثم عبد هللا محمد ٌوسؾ  

 ـ مصطفً شكري احمد حسٌن 

ـ عمر حسن محمد ابراهٌم جلهوم 

ـ محمد السٌد عبد الرحمن السٌد   

ـ عصام خٌري حسن رفاعً  

ـ أشرؾ عبد الرحٌم أحمد أحمد  

ـ عثمان صابر محمد عبد الصادق 

ـ عماد محمد عبد السبلم ٌوسؾ 

ـ احمد حلمً عبد السبلم صبح  

ـ هانً محمد محمد الجندي  

ـ السباعً شوقت السباعً  

ـ هانً علً علً السٌد 

ـ محمد خلٌل اسماعٌل ابوحمام  

ـ مصطفً عبد الرحٌم مصطفً ابوالمجد  

ـ عبد المحسن محمد حسن ابوزٌد  
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ـ اسامة السٌد محمد السعٌد محمد شطا   

   الدٌنـ احمد ابوالفتوح محمد علً

ـ احمد خٌري الجنٌدي محمد  

ـ مصطفً قاسم عبد هللا محمد  

 ـ عمر سبلمه جمعان سبلمه 

ـ احمد السٌد محمود الهندي  

ـ حسن محمد حسن احمد صقر  

ـ خالد عبد المنعم عبد الحمٌد عبد المنعم  

 ـ طه محمود ابراهٌم التوجانً 

 ـ محمد عبد هللا فرماوي محمد 

ـ احمد رجاء محمد الزٌن  

 ـ أحمد محمد محمد عثمان عبد الكرٌم

ـ عاطؾ فهمً إبراهٌم عبد الرحٌم  

ـ حسام عبد الفتاح الدسوقً الجندي  

ـ حسام علً محمد حجازي 

ـ ضٌاء احمد عبد الرحمن ابوالعٌنٌن  

ـ عبد هللا علً متولً حسن  

ـ السٌد محمد إبراهٌم طه 

ـ حسٌن عبد العال جاد  
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ـ راضً عبد اللطٌؾ ابراهٌم محمد  

سٌد شحاتة سٌد محمد  ـ 

ـ نزٌه نزٌه محمد المساوي 

ـ اشرؾ محمد عبد هللا نصر طنطاوي  

ـ محمد محمد سعٌد السٌد قندٌل 

ـ محمد احمد ابراهٌم ابراهٌم  

ـ محمد توفٌق محمد سلٌمان  

ـ محمد حسٌن محمد حسٌن  

ـ خالد حلمً ابراهٌم شحاته  

ـ محمد عبد الحمٌد عدالن الزناتً  

سامً المجد عبد القوي عون  ـ 

خٌري عٌد سوٌلم علً  ـ 

ـ اٌمن بدوي صابر سٌد  

ـ محمود علً سلٌمان محمود 

ـ احمد السٌد محمد عبد العظٌم  

ـ ابوبكر الصدٌق فراج ابراهٌم احمد  

ـ اسبلم محمود سعٌد نصر  

ـ محمد فهمً عبد العزٌز عبد الرحمن 

ـ ولٌد قدري حنفً خلٌفة  
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ـ سلٌمان محمد سلٌمان محمود  

ـ السٌد علً السعداوي علً 

ـ بكري ربٌع احمد خلٌل  

ـ احمد محمد محمود علً عسكر 

ـ ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ محمد االلفً  

ـ عبد هللا محمد علً محمد 

ـ محمد صبري مصطفً محرم 

ـ حسٌن بحري احمد مقبل حماد  

ـ علً محمود احمد احمد 

ـ مصطفً محمد مصطفً محمود  

ـ طارق مصطفً طه مصطفً 

ـ مهران ابوالعباس زكٌر بكري  

ـ شهاب فكري محمد السٌد السقا  

ـ احمد علً عبد الهادي سلٌم 

ـ احمد سٌد عبد الجواد حمٌدة 

ـ ماهر مبروك عبد الحمٌد مبروك   

ـ ٌوسؾ محمد ٌوسؾ محمد 

ـ احمد عاشور حسن عثمان 

ـ محمد عمر سٌد احمد   
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ـ محمد سمٌر محمد محمد  

ـ محمود رإوؾ حسن السٌد  

ـ خالد محمد عمر عبد هللا  

ـ علً نجاح علً عجمً  

محمد خمٌس محمد السٌد  ـ 

ـ نبٌل احمد عبد الفتاح محمد  

ـ محمد علً محمد علً  

ـ ٌاسر عبد القادر محمد البهً 

ـ محمد السٌد عبده الصاوي  

ـ محمود صابر ابوالعٌنٌن حموده  

ـ عصام الدٌن عبد المنعم محمد 

ـ محمد عبد المنعم محمد الجوهري 

ولٌد محمد محمد مرسً  ـ 

ـ أحمد محمد محمد محمد الرملً  

ـ محمد زكً احمد عاشور   

ـ أحمد فاروق جمعة جمعة عٌسً  

ـ محمود إبراهٌم عبد الحلٌم عبد هللا  

ـ طه عرفة كامل محمد حسن 

ـ حسنً علً الماسخ عبلم  
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ـ رضا محمود محمود محمد  البٌطار 

ـ محمد محمد أحمد الشال  

ـ إبراهٌم محمد مصطفً حسن بدران  

ـ محمد محمد مصطفً حسن بدران 

ـ فارس عٌد عبد المقصود مرٌر  

ـ هشام سعٌد جوده أحمد  

ـ عبد الكرٌم حافظ سالم أحمد  

ـ رشاد محمد أبوالمجد عبد العلٌم 

ـ ٌاسر محمد أحمد محمد  

ـ أحمد إبراهٌم أحمد الكردي  

ـ محمود عبلء الدٌن رأفت محمد  

ـ علً عبد الهادي محمد عبد الهادي  

ـ أحمد خلٌل عبد العال خلٌل  

ـ الصاوي رمضان محمد محمد حسن  

ـ محسن احمد محب الدٌن عبد القادر  

ـ انس ابوالخٌر حسٌن بكر  

ـ محمد اشرؾ السٌد طلبة  

رٌاض احمد محمد محمد  ـ 

ـ عصام جمال محمود عبلم  
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ـ محمد محمود عبد السبلم عبد هللا 

ـ هشام محمد ابراهٌم السٌد  

ـ سٌد علً سٌد علً  

ـ محمد صبلح كمال السٌد  

ـ احمد السٌد محمد السٌد  

ـ بهجت محمد وهبة محمد  

ـ شعبان سعٌد محمد علً  

ـ جمال احمد حسن محمد  

ـ ابراهٌم جاد الرب محمد علً عمر  

ـ احمد محمد علً محمد  

ـ عبد هللا فتحً عبد العزٌز مصطفً سلٌم  

ـ محمد جبلل محمد السمانً احمد عوض  

ـ اسبلم نصر عبد الحمٌد المتولً علً حجازي  

ـ نور الدٌن محمد ابراهٌم الباز 

ـ مصطفً محمد احمد محمد منصور  

ـ شرٌؾ محمد محمد ابراهٌم  

ـ محمد حسٌنً محمد مجاهد  

ـ محمد احمد ابراهٌم محمد  

ـ محمد خضر محمد حسن  
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ـ عبد الرحمن رجب عبد هللا عبدالباقى   

ـ محمد حسن ابراهٌم حسن  

ـ محمد منٌر سٌد علً  

ـ رجب عبد هللا عبد الباقً منصور 

ـ أحمد عبد الرحمن عبد اللطٌؾ عبد الرحمن  

ـ جمال سٌد محمود سٌد  

محمود أحمد عبد العزٌز جاد  ـ 

ـ صالح عبد القادر عبد الحمٌد حسن  

عبد هللا الشامً نصحً علً  ـ 

ـ محمد عبد العزٌز حسٌن محمد  

ـ أحمد الشبراوي الطنطاوي النبوي 

ـ أحمد جمال عبد الرسول عوض  

ـ علً محمد نجٌب عبد الحمٌد محمود 

ـ محروس محمدي محمود عامر  

ـ حسٌن خضر محمد خضر 

ـ حامد سٌد احمد المرسً  

ـ قاسم عبد الصبور خلؾ عبد العال 

ـ علً حسٌن ٌوسؾ حسن 

عوض عٌد عبد السبلم عوض ـ 
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ـ سالم قاسم سالم حمٌد  

ـ احمد محمد عبد الونٌس ابراهٌم 

ـ خالد سمٌر فتحً محمد 

اسماعٌل جابر عوض عطا هللا  ـ 

ـ احمد اشرؾ احمد حسانٌن  

صالح صالح محمد عامر  ـ 

ـ محمد سٌد رضوان محمد 

ـ ابوبكر محمد السمان حسن   

ـ اكرامً رشدي عبد الظاهر  

ـ هشام فوزي عبد الواحد محمد النجار 

ـ ٌاسر محمود عبد المطلب حسن سراج 

ـ محمد سمٌر محمود محمد  

ـ مصطفً عبد الحكٌم ابراهٌم علً  

ـ شرٌؾ كامل الوردانً ابراهٌم  

ـ حسن عبد المنعم فرج الجاكً  

ـ خالد عبد المنعم عبد الوهاب  

ـ ٌاسر طنطاوي اسماعٌل علٌوة  

ـ مصطفً بدران ابوالعباس فج النور 

ـ محمد السٌد سٌد احمد  
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ـ احمد تهامً صابر عطٌة  

ـ اشرؾ خفاجً محمد خفاجً  

ـ معاذ عرفة علً مخلوؾ  

ـ احمد حسن ابراهٌم فودة  

ـ مصطفً عبد العزٌز إبراهٌم حسن  

ـ محًٌ عبد الوهاب أمٌن ابوالعزم  

ـ حشمت فاٌز ابوالمجد محمد  

ـ خالد عبد الرازق خلٌفه محمد علً  

ـ محمد عبد المجٌد محمد محمد فتح هللا 

ـ احمد حسٌن فتحً محمد 

ـ جمال ابراهٌم جمال الدٌن ابراهٌم 

ـ هانً محمد محمد حسنٌن  

ـ هانً حسٌن محمود عبد العزٌز عاشور  

ـ ابراهٌم ممدوح ابراهٌم جمعه 

ـ محمد عبد الصابر احمد النمر  

ـ احمد عبد الحمٌد امٌن السٌد  

ـ علً ابوزٌد علً مصطفً  

ـ اٌهاب محمد احمد محمد  

ـ عبلء عبد القادر الصاوي  
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ـ عزت كامل محمد جٌهان  

ـ تامر ٌوسؾ محمود هاشم  

ـ محمد محسن محمد محمد الداودي  

ـ حسٌن جاد عبد الموجود محمود  

ـ محمد سعٌد عبد العظٌم حسن  

ـ محمد طارق عبد العظٌم محمد 

عبد الرحمن محمد توفٌق محمد  ـ 

ـ حسنً رٌاض حنفً خلٌل  

ـ عمروعبد المنعم عٌد عجٌنة  

ـ السٌد قطب مصطفً محمد  

علً عبد هللا عبد الناصر حسن ـ 

اكرامً محمد عبد النور عوض هللا  ـ 

سعٌد عبد السبلم عبد العزٌز علً ـ 

حسٌن احمد منصور السٌد  ـ 

ـ هانً ابراهٌم الدسوقً السٌد  

ـ محمد حسنً عزب علً  

ـ عمر شعبان زٌدان السٌد  

ـ احمد رزق حسٌن حسٌن  

ـ احمد حسن احمد محمد  
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ـ محمود محمود عبد الحمٌد السٌد 

ـ عمروأحمد علً محمود  

ـ محمد السٌد علً محمد  

ـ إبراهٌم أحمد علً محمود  

ـ عبد العزٌز عبد الفتاح عبد الوهاب الدخاخنً  

ـ أحمد صبلح محمد رزق المشد 

ـ أحمد راضً عبد العاطً خلٌل  

ـ عبد هللا عبد المجٌد علً عبد هللا 

ـ محمد عبد المحسن عبد العزٌز خلٌفه  

ـ اشرؾ محمود السٌد حسن  

ـ الشاذلً محمود محمود احمد  

ـ احمد ابراهٌم مسعود سعد  

ـ احمد السٌد عبد الرحٌم الجاوٌش  

ـ كرم فتحً عبادة محمد  

ـ عادل محمود ابوالٌزٌد النشري  

ـ عادل محمود ابراهٌم طامع  

ـ عادل احمد الشاطر النوبً  

ـ ٌاسٌن محمد ٌاسٌن عبد هللا  

بدر عبد الظاهر محمد عبد الحكٌم ـ 
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ـ حسان عبد الصمد محمد شكري  

ـ صابر محمد نصر علً  

ـ عاصم محمد عبد المنعم محمد  

ـ مجدي ابوالعبل محمد ابوالعبل  

ـ محمود علً الشاذلً السٌد   

ـ عبد الرحمن عطٌة كامل مصطفً  

ـ اٌهاب عبلء الدٌن السٌد عبد الؽفار 

ـ محمد عزت محمد محمد  

ـ عزمً سوكارنوعبد السبلم محمد 

ـ احمد عبد الوهاب صبلح الدٌن احمد 

ـ اسبلم ٌسري مروان محمد  

ـ عبد القادر سعد الحمادي داود  

ـ أشرؾ عبد السٌد سعٌد محمد  

ـ سلمان عبد الوهاب احمد حسٌن  

ـ رفعت محمد حامد الحجري  

ـ محمد كامل محمد عوض  

عبد الهادي حسن محمد كشك  ـ 

ـ نعٌم عبد الوهاب علً شتا  

ـ هانً عزٌز عرفة السري  
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ـ محمد إمبابً أمٌن امبابً سوٌلم  

ـ مؽازي أمٌن امبامبً سوٌلم  

ـ مصعب السٌد رضوان السواح 

ـ أحمد بكر عبد السبلم محمد 

ـ محمد إبراهٌم محمد الشهٌد 

ـ محمد كمال عمر عفٌفً 

ـ مصطفً إبراهٌم إمام عٌاد 

ـ نصر منصور أحمد فوالة 

السعٌد عادل محمد رزق ـ 

ـ محمود عبد الحمٌد محمود عطٌة 

ـ طه فاروق عترٌس محمد 

عبلء الدٌن عبد الرحٌم العوادلً ـ 

أحمد محمد السٌد عبد الرحٌم  ـ 

ـ سبلمة عبد العزٌز أحمد عبد الحلٌم 

ـ ناصر علً محمد العودلً 

ـ رجب عبد الحمٌد إبراهٌم  

ـ محمد صبري محمد مصطفً  

ـ احمد مختار عبد المعطً سبلم   

ـ اشرؾ عبد الكرٌم جاد هللا علً  
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 ـ وابل سعٌد حسٌن رضوان 

ـ عبد السبلم عارؾ ابراهٌم الدسوقً عفٌفً 

ـ احمد عبد الرحٌم احمد عبد الرحٌم  

 ـ عزوز سعد عبد المالك محمد 

 ـ حازم اسماعٌل فراج عبد الحلٌم  

ابوبكر اسماعٌل حسٌن عبد الرحمن  ـ 

اسبلم ماجد عبد الؽفار موسً  ـ 

ـ محمد محمود محمد الفقً 

ـ محمد عبد الرحمن محمود احمد  

ـ محمد محمود محمود ابراهٌم   

صبلح مخٌمر رزق حسانٌن  ـ 

ـ كمال حسن علً محمد  

ـ السٌد عبد التواب الؽرٌب الشامً  

ـ محمود بٌومً محمود علً  

ـ عبد هللا محمد رأفت عبد هللا عبد الرحمن 

ـ ابراهٌم عبد الرإوؾ ابراهٌم عبد الهادي  

ـ محمد عبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم  

ـ مصطفً محمد سعد جبل  

ـ هشام عبد الحق محمد عبد المجٌد  
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ـ اسبلم طارق نصر حمامه  

ـ رمضان أحمد رمضان سٌد أحمد  

ـ أحمد كامل عبد السبلم عبد الؽفار 

ـ سامً سعد حامد كٌوانً  

احمد علً كامل عٌن شوكة  ـ 

ـ احمد سلٌمان السٌد حسن العرٌنً 

 راج  نو ـ محمد انٌس شعبان ابو

 ـ ٌونس مرعً محمد حسن 

ـ علً محمد قاسم محمد  

 ـ عمروشوقً كٌبلنً عبد الرحمن 

ـ كٌبلنً كمال كٌبلنً عبد الرحمن  

ـ سامح محمد عبد هللا محمد  

ـ أحمد محمود اسماعٌل أحمد  

ـ خالد محمد محمد محمد  

ـ عبد هللا محمد علً هبلل  

محمد رضا محمد محمد عثمان  ـ 

ـ مصطفً محمد السٌد عبد الهادي 

ـ مصطفً سٌد دردٌر جمعه  

ـ محمد حسن أحمد علً  
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ـ ٌونس عبد المطلب حسن  

ـ احمد عبد الخالق زكرٌا مجلً  

ـ محمد مصطفً ابوبكر احمد  

ـ حسام الدٌن محمد محمد حسٌن  

ـ محمد حمدي عبد الحفٌظ عامر  

ـ محمد سٌد شعبان عبد المقصود 

ـ حسن خضٌري طلبة خطٌري 

 ـ محمد سعٌد التهامً عمر 

ـ اٌهاب السٌد ابراهٌم حواس  

ـ محمد احمد محمد نصار  

ـ احمد محمود بخٌت عبد هللا  

ـ محمود حسٌن فتحً محمد  

ـ محمد عبد الرحمن احمد محمد  

ـ عبد التواب محمود عباس عبد الباقً  

ـ محمد العشري حسن العشري  

ـ محمد راضً محمد علً  

عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد مرسً  ـ 

ـ محمود عبد الحمٌد ٌوسؾ دٌاب  

ـ محمد احمد عبد الفتاح محمد البنداري  
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 ـ عمرومصطفً محمد حسن مهنا 

ـ كمال محمود سبلم حماد  

ـ السٌد محمد السٌد علً  

 ـ عمر محمد عبد المجٌد عبد الشافً 

ـ خالد محمد السٌد السٌد ابوالنجا  

ـ ممدوح بخٌت سٌد متولً  

ـ محمود سٌد سٌد عفٌفً  

ـ عبلء حسن علً عبد اللهً  

ـ ابراهٌم كمال احمد حسانٌن ٌوسؾ  

 ـ عاطؾ صبلح حافظ العطار 

ـ قدري عٌد عودة سلمان  

ـ مدحت محمد هانً عز الدٌن الؽوله  

ـ ٌحًٌ حسٌن مصطفً حسن  

 ـ ابراهٌم عثمان السٌد الشافعً 

 احمد السٌد عبد الحمٌد السٌد محفوظ ـ 

 ـ عبد الرحمن سامً ابوزٌد حسٌن 

مصطفً عبده ابراهٌم شرؾ الدٌن ـ 

 ـ محمود محمود احمد ابوعلً 

ـ عصمت كامل خلٌل محمد  
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 ـ احمد محمد علً مبارك محمد 

ـ اشرؾ زكرٌا محمد فإاد  

 ـ عماد عبد الرحمن عبد التواب السٌسً

ـ عبد المجٌد ابراهٌم محمد خلٌل  

ـ حسام حسن احمد نعٌم  

ـ محمد هاشم ابراهٌم ابراهٌم الموافً  

ـ ضٌاء سٌد رمضان مرسً  

ـ عمار جمال الباز حسٌن عقل  

ـ هشام فرج شعبان توفٌق  

 ـ نور االسبلم احمد الشحات السٌد حسن

ـ محمد زكرٌا صدٌق عبلم  

ـ عبد الناصر عبد الشافً محمد عطٌه  

ـ عادل منصور أحمد محمد  

ـ مجدي عبده الشبراوي  

ـ احمد حسن حنفً سالم  

ـ عصمت عبد العظٌم إبراهٌم ؼندور 

ـ احمد حمدي نصر هللا محمد  

ـ إبراهٌم محمد محمد قطب  
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بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة عما أسند 

. إلٌهم 

 بمعاقبة أسامة محمد محمد مرسى العٌاط  ـ:خامسا 

. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إلٌه 

ـ  :بمعاقبة كبل من :  سادسا 

  ـ عاصم محمد محمد محمد مشاحٌت

عبد الرحمن محسن عمر شمعه ـ 

 ـ محمود هشام محمد السٌد 

 ـ محمد احمد عبد الحفٌظ الدٌب

 ـ ٌوسؾ محمد محمد عبد اللطٌؾ 

ـ عمروٌاسٌن راؼب عبد هللا  

 ـ محمود السٌد محمد الدٌب 

 ـ عبد الرحمن نجم محمد صادق

 ـ عمر عبد الرحمن عبد الستار احمد 

ـ محمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سرحان  

ـ عبد الرحمن عبد السبلم علً محمد 

ـ احمد محمد محمد السٌد رزق  

 ـ عبد الوارث محمد عبد الفتاح عمارة 
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 ـ احمد عبد السبلم احمد خبلؾ 

ـ عبد هللا محسن محمد سعٌد 

 ـ محمد احمد حمزه السٌد 

ـ محمد حشمت فاٌز ابوالمجد  

 ـ عبد الرحمن ربٌع مصطفً إمام

ـ محمد جباره عبده محمد  

ـ محمود محمد عٌاد محمد ابراهٌم 

ـ احمد مصطفً الزٌنً علً العزازي 

ـ مؽازي جمال مؽازي سوٌلم  

. بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إلٌهم 

ـ  :بمعاقبة كبل من : سابعا 

ـ محمد عٌد سالم علً  

ـ محمد السعٌد عبده راجح  

ـ محمد حسٌن روبً عبد الرازق  

محمد طه محمود احمد طه  ـ 

ـ سٌد عبد المولً سبلمة ابوزٌد  

ـ امجد احمد عبد الفتاح بشٌر  

محمد رجب محمد حسن  ـ 
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ـ رضا عبد الرحمن عقل محمد  

ـ حسن محمد البدري حنفً ؼزالً  

ـ محمد حسن علً السٌد  

ـ احمد رزق كامل احمد 

ـ احمد محمد احمد علً 

ـ عبد اللطٌؾ مصطفً عبد اللطٌؾ مصطفً 

ـ ابراهٌم عبد الفتاح محمد عطٌة 

ـ محمود محمد سعد حامد  

ـ محمد حسٌن علً البدري احمد  

ـ رجب محمد عبد العال جاد 

ـ شعبان نحمده عطٌة الشٌمً  

ـ محمود عبد المحسن طه قاسم  

ـ ببلل عزات علً محمد 

ـ علً محمد جمعه محمد  

ـ حمادة عبد الباسط عبد الحلٌم عبد الوهاب   

ـ محمد عطٌة عبد النبً شعبان 

ـ احمد محمد عبد هللا الصفطً  

ـ ٌوسؾ عٌد أبوالقاسم حسٌن 

ـ زٌد محمد محمد عبد الؽنً  
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ـ عمرومحمد احمد زهران  

ـ احمد بخٌت احمد مراد  

ـ عمروامام احمد عبد الرحمن 

عمروظرٌؾ عبد الجواد ـ 

ـ علً احمد عبد هللا همام  

ـ محمد قطب خلٌفة منصور  

ـ كمال عبد هللا كمال عبد هللا  

ـ اسامة عبد الرحمن حافظ عثمان 

ـ سعٌد حسن همام الدسوقً 

ـ عبد الرحمن عادل السٌد إبراهٌم 

ـ عدلً حمدي محمود عطا هللا  

ـ محمود عبد الشكور ابوزٌد عطٌه هللا  

ـ حسام عوٌس سعٌد كامل  

  ـ حمادة محمود ابوسٌؾ محمد

 ـ عاطؾ مصطفى عطٌة محمد 

ـ محمد محمود ٌوسؾ أحمد  

ـ محمد سبلمة محمد مصطفً  

محمد نصر علً الدٌبة  ـ 

ـ مجدي محمد حسن عبلم  
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ـ أحمد عبد العزٌز محمد أبوطالب 

ـ أحمد محمد احمد عٌد سالم  

ـ أسعد صادق صدٌق محمد  

ـ أحمد محمد سامً بكر  

حمدي حسنً حسٌن شطا  ـ 

حامد عبد المولً محمود محمد  ـ 

ـ احمد فارس طه عبد هللا  

ـ امٌر كمال كامل حماد  

ـ صالح محمد محمد عبد هللا  

ـ محمد ربٌع محمد حسن  

ـ محمد محمد حامد اسماعٌل  

ـ سامً محمود عبد الحافظ محمد 

ـ مؽاوري عبده احمد اسماعٌل  

ـ شرٌؾ محمد محمود خلٌل حسٌن  

عبد السمٌع ابوالفتوح سعد  على ـ 

ـ علً محمود رمضان علً  

ـ علً الجٌوشً علً الشٌخ  

ـ صبري عطٌة ابراهٌم نصر  

ـ عبد ربه محمود ابراهٌم احمد  
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ـ عبد العزٌز محمود عبد العزٌز  

ـ سٌد محمد مرزوق عبد النبً  

ـ احمد سٌد رجب سٌد  

ـ محمد ٌونس عٌاد محمد عٌاد 

ـ عبلء فتحً السٌد ابراهٌم حسٌن  

ـ مصطفً مصطفً طه عبد السبلم زاٌد  

ـ محمد احمد السٌد محمد  

ـ انور ابراهٌم ابراهٌم حسن  

ـ محمد علً محمد عثمان  

ـ عبد التواب احمد ٌحًٌ عبد الرحمن 

ـ حمدي صبحً محمود الحلٌس  

ـ محمد سعٌد سلٌمان السٌد  

ـ محمود الشحات راؼب عوض محجوب  

ـ ٌوسؾ جمال ابراهٌم  

ـ حسان عمر أبوضٌؾ محمد  

ـ اسماعٌل أحمد مسلسل ٌوسؾ  

ـ اٌهاب محمد علً الجندي  

عبد األخر مصطفً أمٌن الشلقانً ـ 

ـ أٌمن عبد المجٌد محمد دروٌش  
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ـ دكتور قابٌل أحمد علً  

ـ خالد فرج رسبلن رواج  

ـ محمد حجاج الشافعً درهوس  

محمود احمد رمضان عبد هللا  ـ 

ـ فرحات عبد الحمٌد سلٌمان شعبان  

ـ بسام نور الدٌن محمد الؽوالً قاسم  

ـ عبد هللا محمود فاٌز عبد العزٌز  

ـ ناجً امٌن محمد امٌن  

عبد الرحمن زرزور ناصر زرزور  ـ 

ـ السٌد فاروق جاد هللا محمد  

ـ عبد الناصر زكرٌا محمد عبد النبً  

ـ حسٌن محمد حسٌن دسوقً  

ـ عبد الرحمن محمد مهران احمد  

ـ مصطفً حسن عبد الظاهر  

ـ محمد جمال السٌد عبد الفتاح  

ـ محمود عٌسوي محمود أحمد أحمد  

ـ عبد الرحمن بٌومً محمد بكري 

ـ مصطفً أنور محمود نبوي  

ـ أحمد ممدوح محمد عطا 
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ـ مدحت صابر بدوي السٌد  

ـ تامر محمد عبد العزٌز  

ـ محمد صبحً عبد الفتاح  

ـ جاد محمد جاد عبد القادر  

ـ عبد الرحمن محمد فخرى عساؾ  

ـ عبد الرحٌم علً محمد البؽدادي  

ـ عبد الرحمن وافً احمد علً  

ـ مصطفً رمضان عبد السبلم محمد 

ـ اسبلم حمدي حمدي العزب 

ـ سمٌر حسٌن حسٌن مسعود  

ـ محمد مصطفً محمد عمر سلٌم 

ـ عمرواسماعٌل احمد ناجً السٌد  

ـ محمود ابراهٌم محمد ابراهٌم الكٌبلنً 

ـ محمد وهبه هاشم خمٌس  

ـ مصطفً رمضان مصطفً مبروك  

ـ محمد احمد عبد الوهاب ابراهٌم 

ـ عبد اللطٌؾ متولً السٌد عبد اللطٌؾ  

ـ عمروعبد الوهاب احمد مرسً  

احمد عبد المولً عبد الرحمن  ـ 
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ـ اسبلم ابراهٌم السٌد الفار  

ـ محمد جمال عبد الحكم محمد مصطفً  

نبٌل كمال علً عبد هللا  ـ 

ـ احمد عماد السعٌد شوشة  

ـ محمود محمد السعٌد محمود محمد  

 عبد الرحمن محمد الطنطاوي عمر ـ 

ـ أحمد عبد المعبود محمد حسن عطٌه 

ـ مرسً محمد عامر حسن  

محمد صالح محمد صالح  ـ 

ـ تامر صبلح إبراهٌم محمد  

ـ محمود فوزي محمد سٌد  

ـ مصطفً محمد عرفان عرفان  

ـ عبد العزٌز ابراهٌم سلٌمان سالم  

ـ كمال حمدان حماد قطب  

ـ عصام حسٌن احمد منصور  

ـ محمد احمد حامد رمضان الموافً 

 ـ احمد عبد العاطً رمضان عبد اللطٌؾ

  ـ محمود محمد محمود رضوان 

ـ محمود محمد حمد ابراهٌم  
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ـ احمد عٌسوي محمد حامد  

ـ محمد محمد عبد هللا احمد  

ـ محمد السٌد رجب  

ـ حمدي حسن ابراهٌم محمد 

ـ اسامة مصطفً احمد امٌن  

ـ علً السٌد علً السٌد  

ـ عبده السٌد احمد عبده احمد  

ـ حمدي شوقً ابووردة عبد الهادي  

ـ محمد احمد خضر محمد  

ـ محمد علً ؼرٌب عثمان  

عبد الحلٌم محمد احمد السباعً  ـ 

ـ محمد ابراهٌم محفوظ محمد السٌد  

عبد الكرٌم عبد المجٌد عبد الجلٌل عبد المجٌد  ـ 

ـ محمود فإاد عفٌفً حمد  

ـ تامر خمٌس جمعة صباح  

صابر فهمً أبوالمجد محمود ـ 

ـ علً وعد عبد المعز علً 

ـ عبد العلٌم عبد التواب عبد الملك هواش 

ـ مهران محمد ؼدٌري حسٌن 
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ـ حامد قرنً طلبة عوٌس 

ـ محمد محمود محمد علً 

ـ محمد نجٌب محمد نجٌب 

محمد عبد الحمٌد عبد المعز محمد ـ  

ـ ٌاسر رضا محمد القشٌش 

ـ عاطؾ أبومندور حجازي أبومندور 

ـ السٌد عبد الظاهر علً السٌد  

ـ عبد الستار عبد هللا سعٌد عبد هللا  

ـ محمد عبد الرحمن محمد سلمان  

ـ سلٌم سالم محمد دروٌش  

 ـ نبٌل محمد السٌد علً 

 ـ حسام حسن محمد عبد اللطٌؾ

ـ مسعد ٌوسؾ معوض ٌوسؾ  

 ـ احمد نشؤت ذكً محمد 

ـ محمود ابراهٌم السٌد حجازي  

ـ عاطؾ احمد عبد المطلب ابوالحسن  

 ـ محمد طه ابراهٌم سٌد احمد 

ـ صالح السٌد صالح أحمد  

ـ عبده عبد العزٌز علً فرحان  
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ـ رمضان محمد فرحان حمدهللا  

ـ ثابت شعبان ثابت شعبان   

 ـ أشرؾ علً علً قندٌل مرسً

ـ صبلح محمد علً حسٌن  

شرٌؾ عبد الرحمن ادرٌس   ـ 

 ـ مبارك سالم محمد محمد  

 ـ محمود عبد الناصر محمد محمد 

 ـ ابراهٌم محمد عطٌة محمد 

أشرؾ محمد أحمد البدوي  ـ 

ـ محمد أبوسرٌع ابراهٌم سبلمة  

 ـ حاتم سٌد محمد محمود

ـ عبد هللا فوزي الطنطاوي الطنطاوي  

ـ عادل أحمد محمد إبراهٌم قابٌل 

ـ عبد الفتاح محمد السٌد مخٌمر 

 ـ مهدي محمود خطٌب سٌد

ـ عابد عبد السمٌع حسن عبد السمٌع  

ـ رمضان علً رجب خلٌل 

 ـ طه صبلح شلقامً مرسً 

ـ عثمان عبد المنعم عثمان عامر  
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 ـ دٌاب فرج مفرج سلٌمان 

ـ عٌد احمد عفٌفً ٌوسؾ  

ـ محمود عبد العزٌز محمود ؼنٌم  

 ـ اسماعٌل كمال محمد اسماعٌل 

 ـ محمود ابراهٌم جمعه محمد 

 ـ احمد محمد حسنٌن محمد سلٌمان

 صبلح فرٌد ابراهٌم الدٌب ـ 

ـ تامر محمد الشبراوي محمد  

ـ عزت حمدان حسن عبد العال  

 ـ محمود محمد محمد مهدي 

 ـ محمد محمود احمد ابوعلً

 ـ مسعد محمود عبد الؽنً محمود 

 ـ سٌد عبد التواب عبد الرحمن 

ـ مسعد الصافً عبد اللطٌؾ  

احمد علً عبد السبلم علً العصفوري  ـ 

 عمر احمد بدوي حسانٌن ـ 

ـ محمد محمد خلٌل أبوِحجازي  

ـ حمدي عبد الباسط أحمد أحمد  

.   خمس سنوات عما أسند إلٌهم لمدة السجن المشددب
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 إلزام المحكوم علٌهم برد قٌمة األشٌاء التى خربوهاـ :ثامنا 

                                      .بالبند سادسا  (الحدث)عدا المحكوم علٌهم 

حرمان المحكوم علٌهم من إدارة أموالهم وأمبلكهم ـ :تاسعا 

  .بالبند سادسا  (الحدث) عدا المحكوم علٌهم والتصرؾ فٌها

 عدا عزل المحكوم علٌهم من وظابفهم األمٌرٌة ـ:عاشرا 

  .بالبند سادسا (الحدث)المحكوم علٌهم 

وضع المحكوم علٌهم عدا ما ورد بالبند  ـ:الحادى عشر 

                                     .األول والثانى تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات 

بهجت لكبل من عدم قبول الدعوى المدنٌة ـ :الثانى عشر 

ٌاسر أحمد عبد الصمد خسٌكة ، / محمد حسٌن ، وورثة 

 . شكبلوأحمد السٌد أحمد الشامى 

ؾ الجنابٌة يإلزام المحكوم علٌهم بالمصارـ :الثالث عشر 

 .ومصادرة المضبوطات   (الحدث) معدا المحكوم علٌه

 

   8/9/2018  صدر هذا الحكم وتلى علنا بتارٌخ 
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