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محمد رمضاف ىاشـ الكاشؼ      غائب  - 243
محمكد كماؿ محمد عكض اهلل      غائب  - 244
كامؿ محمكد عكيس حسب اهلل      غائب  - 245
ايمف احمد عبد الفتاح عبداهلل      غائب  - 246
سيد محمد عيد يكسؼ إبراىيـ الجارحى    غائب  - 247
ربيع عبد الكىاب عمى عثماف      غائب  - 248
خمؼ عبداهلل أحمد محمد عمى      غائب  - 249
حسيف أحمد حسيف عبدالمطيؼ      غائب  - 250
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جماؿ عبدالدايـ عبدالمنعـ خمؼ اهلل     غائب  - 251
ابراىيـ يكسؼ ابراىيـ جاد      غائب  - 252
يكسؼ محمد عمى عبد اهلل      غائب  - 253
رزؽ أحمد مبركؾ أحمد       غائب  - 254
أحمد محمكد عبدالحميـ عبد الرحيـ     غائب  - 255
عمرك محمد عبدالحميـ سعفاف      غائب  - 256
أحمد ابكستيت سيد ابكطالب      غائب  - 257
أحمد عبدالعزيز أحمد ىالؿ      غائب  - 258
محمد ابراىيـ محمد ابراىيـ      حاضر  - 259
محمكد سرل عمى سميـ       غائب  - 260
محمكد عبدالفتاح محمد مرسى      غائب  - 261
شحاتو محمكد سيد سيد       غائب  - 262
عبدالناصر فكزل طو محمكد      غائب  - 263
جماؿ حسيف يكسؼ مرسى      غائب  - 264
صالح سالمة راشد مبارؾ      غائب  - 265
جمعة عبدالكىاب محمكد خميفة     غائب  - 266
عكيس فتحى أحمد دركيش      غائب  - 267
عادؿ حسف أحمد سيد       غائب  - 268
محمد ابراىيـ عبدالغفار الشامى     غائب  - 269
محمد عبد الغنى بكرل محمد      حاضر  - 270
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جمعة شعباف عبد اهلل سالـ      غائب   - 271
مصطفى جبيمى سعد شافعى      غائب  - 272
محمد يكسؼ أحمد محمد      غائب  - 273
عاطؼ نبيؿ سميماف السيد      غائب  - 274
حسنى عبدالعاطى عبده صالح      حاضر  - 275
مصطفى فتحى رمضاف عمى      حاضر  - 276
عالء ىالؿ رياض غانـ       حاضر  - 277
عبدالكىاب عبدالغفار عبداهلل      حاضر  - 278
محمد حامد محمكد عبدالقكل      حاضر  - 279
جمعة فتح الباب عيس خميؿ      غائب  - 280
حسف ابراىيـ محمد محمد العجكز     غائب  - 281
عمى حسيف ركاش ركاش      غائب  - 282
كريـ نجيب سيد أحمد حسيف      غائب  - 283
عماد الديف محمكد محمد محمد السيد     حاضر  - 284
حساـ عبد الجيد عبد المجيد عمى الحدينى    حاضر  - 285
حسف مصطفى ابراىيـ الجناينى    غائب  - 286
محمد صابر سالمة محمكد      غائب  - 287
محمد عبدالرحمف كامؿ طو      غائب  - 288
طارؽ ابراىيـ عبدالكىاب ابراىيـ     غائب - 289
عبداهلل ربيع سعد أحمد عيسكل     غائب  - 290
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أحمد سعيد ابراىيـ الدكح     غائب  - 291
محمد محمد عبد ربو عبد اهلل      غائب  - 292
عبد السالـ عطية عبد العاطى عطية     غائب  - 293
محمد سامى ابراىيـ مصطفى      غائب  - 294
خالد عبد القادر عمى ياسيف      غائب  - 295
صالح بيجت بيمكؿ مغربى      غائب  - 296
احمد محمد البدرل سميماف      غائب  - 297
محمد عبد المجيد محمد عد المجيد     غائب  - 298
جماؿ الديف حسف شعراكل إسماعيؿ     غائب  - 299
شريؼ حسف شعراكل إسماعيؿ     غائب  - 300
محمكد تكفيؽ أحمد أحمد احمد الجيكرل    غائب  - 301
عمى أحمد عبدالمنعـ محمد      حاضر  - 302
سعيد صالح عمى سيد       غائب  - 303
فكزل نكر الديف السيكلى محمد     حاضر  - 304
مصطفى عثماف قطب عبدالمطيؼ     غائب  - 305
عادؿ فراج عبد الصبكر أبك المجد     غائب  - 306
حسف سيد محمكد عمى       حاضر  - 307
سامى أحمد مرسى ايكب      غائب  - 308
عمرك بدر عبد الرحمف ياسيف      حاضر  - 309
محمد المحمدل عبد الرحمف محمد     غائب  - 310
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حسف محمد محمد حسف لمعى      غائب  - 311
أحمد أبك الفصؿ رشكاف أحمد      غائب  - 312
تامر ضاحى أحمد أحمد       غائب  - 313
أحمد عمر تكنى سالـ       غائب  - 314
عمرك شحات عبدالقادر فرج      غائب  - 315
محمد سيد إسماعيؿ سعيد      غائب  - 316
محمد مينى فاركؽ حامد      غائب  - 317
محمد فاركؽ محمكد محمد      غائب  - 318
عمرك سعيد محمد حسيف      غائب  - 319
رضا محمد حسيف عبد الحميـ      غائب  - 320
سعيد ىاشـ اماـ مصطفى      غائب  - 321
محمد جماؿ محمد شمبى ابراىيـ     غائب  - 322
عمى عبده عمى عبده مقمد      غائب  - 323
خالد محمد السيد عبد الحميد      غائب  - 324
عبد الرحمف محمد قرنى الجندل      غائب  - 325
محمد حسف عبد العزيز حسف      غائب  - 326
محمد سمحى محمد عبدالرازؽ      غائب  - 327
أحمد محمكد حسيف بيكمى      غائب  - 328
محمد عبد الحميد احمد السيد      غائب  - 329
سيد سميماف أحمد محمكد      غائب  - 330
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كريـ ابراىيـ عبدالجميؿ مجدل      غائب  - 331
محمد محمكد سيد حميدة      غائب  - 332
عمى أحمد فؤاد عيد أبك العرب      غائب  - 333
محمد عبد العزيز إسماعيؿ ىيكؿ     غائب  - 334
محمد سيد عبدالفتاح محمد      غائب  - 335
ياسر متكلى أحمد عمى       غائب  - 336
محمكد عبدالحافظ عمى عبدالحافظ     غائب  - 337
رمضاف أبك المعاطى محمد أبك غريبة    غائب  - 338
محمد عماد الديف محمد عمى      غائب  - 339
فايز فتحى محمد عكيس      غائب  - 340
نزيو رمضاف عمى محمد      غائب  - 341
أحمد عمى عبداهلل عكاشة      حاضر  - 342
حمدل صابر السيد السيد      غائب  - 343
محمد عمى قياتى عمى       غائب  - 344
محمد سيد عبدالحميد سيد      حاضر  - 345
عاطؼ بدكل سالمة عمى غريب     غائب  - 346
محمد عبد الحميد سباعى طراد     غائب  - 347
جماؿ محمكد سيد عبد التكاب      غائب  - 348
أبك الحجاج أحمد عبد العزيز تعمب     غائب  - 349
احمد يكسؼ قرنى اماـ       غائب  - 350
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سمير عيد سعد عبدالفتاح      غائب  - 351
اشرؼ محمكد حسيف حسف      حاضر  - 352
محمد إسماعيؿ عبدالمقصكد يكسؼ     غائب  - 353
فتحى عبد الرحيـ عبد الشككر عبدالرحيـ    غائب  - 354
محمد عبدالعظيـ عبدالسالـ محمد     حاضر  - 355
فاركؽ خمؼ حامد عبدالكريـ      غائب  - 356
محمكد إسماعيؿ محمكد سالمة    غائب  - 357
محمد حنفى محمكد السيد      غائب  - 358
اشرؼ إسماعيؿ مصطفى إسماعيؿ     غائب  - 359
محمد عبدالرحمف عبد المنعـ سعد     غائب  - 360
أحمد محمد عيد عطية       غائب  - 361
شعباف بكرل ابكسيؼ محمد      غائب  - 362
عمى حسف محمد عنانى       غائب  - 363
محمد صابر محمد إسماعيؿ      غائب  - 364
أحمد محمد المدنى سيد       غائب  - 365
اسالـ محمد احمد ابراىيـ      غائب  - 366
عمى سيد عبد السميع سيد      غائب  - 367
حامد محمد عبد السيد محمد      غائب  - 368
حسنى سعد رشاد حسيف      غائب  - 369
رجب أبك الفتكح عبد الكنيس      غائب  - 370
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محجكب ىالؿ محمد عبدالشككر     غائب  - 371
محمكد فراج عبدالعاطى حساف      غائب  - 372
السيد فرج محمد عبدالرحمف      غائب  - 373
أحمد ربيع مرسى رمضاف      غائب  - 374
سعكدل فاركؽ فييـ ىاشـ      غائب  - 375
محى محمد عبد السالـ طايع      غائب  - 376
محمد أبك العال سيد عبد المجيد     غائب  - 377
احمد مصطفى أحمد محمد      غائب  - 378
مصطفى محمد محمكد سالمو      حاضر  - 379

 ، 20 ، 15 ، 13أسامو مبركؾ الحمك المحامى مع المتيميف أرقاـ / كحضر األستاذ 
29 ، 30 ، 75 ، 81 ، 90 ، 101 ، 285 ، 23 ، 27  .

 156 ، 153 ، 150المحامى مع - محمد عبدالفتاح الجندل / كحضر األستاذ الدكتكر
 ،278  .

  60المحامى مع - أحمد محمد الشكيخ / كحضر األستاذ 
 ، 65 ، 15 ، 13 المحامى مع  –بياء الديف عبد الرحمف حسف / كحضر األستاذ 

113 ، 133 ، 135 ، 143 ، 144 ، 168 ، 259  . 
.  111 ، 80 المحامى مع –عصاـ سعيد إبراىيـ / كحضر األستاذ 
.  138 المحامى مع –عبد الرحمف محمكد دسكقى / كحضر األستاذ 
.  270 ، 89 ، 101 ، 13 المحامى مع –محمد السعيد طكسكف / كحضر األستاذ 
. 65 المحامى مع –أشرؼ أحمد محمد / كحضر األستاذ 
.  277 ، 82 المحامى مع –إبراىيـ إسماعيؿ مصطفى / كحضر األستاذ 
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 ، 51 ، 50 ، 49 ، 47 ، 46 المحامى مع –محمد شحاتو حسف / كحضر األستاذ 
52 ، 55 ، 73 ، 98 ، 99 ، 142 ، 259  .

.  46 المحامى مع –محمكد سعد حامد / كحضر األستاذ 
 ، 102 ، 100 ، 92 ، 45 المحامى مع –محمد مجدل محمد / كحضر األستاذ 

103  .
.  78 ، 76 ، 52 المحامى مع –حمادة شعباف جبريؿ / كحضر األستاذ 
.  379 ، 170 ، 26عالء عمـ الديف متكلى / كحضر األستاذ 
 152 ، 146 ، 145 المحامى مع –محمد عبد المطيؼ عبد المطيؼ / كحضر األستاذ 

 ،155 ، 157 ، 158 ، 165  .
.   40 ، 20 ، 13 المحامى مع –جماؿ رجب ريحاف / كحضر األستاذ 
.   307 ، 130 المحامى مع –عبد الحميـ عبد الحميد محمكد / كحضر األستاذ 
.  345 ، 302 ، 119 المحامى مع –عالء نادل يكسؼ / كحضر األستاذ 
.  232 ، 129 ، 112 المحامى مع –أسامو يكسؼ سيد / كحضر األستاذ 
 118 ، 105 ، 104 ، 38 المحامى مع –رمضاف ابكسريع حسنيف / كحضر األستاذ 

 ،128 ، 133 ، 160 ، 168 ، 174 ، 191 ، 355  .
 ، 149 ، 148 ، 134 ، 132 المحامى مع –رشاد المسيرل محمد / كحضر األستاذ 

154 ، 166 ، 167 ، 342  .
 المحامياف –جماؿ عبد اهلل محمد ، محمد جمعو عبد القكل / كحضر األستاذاف 

.  342 ، 167 ، 166 ، 154 ، 149 ، 148 ، 134 ، 132المككالف 
 ، 70 ، 63 ، 39 ، 37 المحامى مع –أحمد محمد محمكد ىاشـ / كحضر األستاذ 

83 ، 88 ، 91 ، 117 ، 186 ، 275 ، 276 ، 309 ، 74  . 
.  109 المحامى مع –أحمد مصطفى أحمد / كحضر األستاذ 
.  163 المحامى مع –دسكقى حسف دسكقى / كحضر األستاذ 
.  180 ، 147 المحامى مع –ربيع عبدالكاحد محمد / كحضر األستاذ 



 

 أيني انسس                                                                 زئٍس احملكًخ

22 

.  279 ، 190 ، 179 ، 110 ، 77محمد عبد المطيؼ ابراىيـ / كحضر األستاذ 
.  171 المحامى مع –أحمد سعيد محمد / كحضر األستاذ 
.  27 المحامى مع –محمكد محمد الغريب / كحضر األستاذ 
اشرؼ شعيب عبد الكريـ ، عالء السيد محمد المحامياف مع / كحضر األستاذاف
 .  352 ، 136المتيماف أرقاـ 
.  35 المحامى مع –محمد محمد سيد / كحضر األستاذ 
.  169 المحامى مع –محمكد سالمو ابكعجيمو / كحضر األستاذ 
 ، 284 ، 162 ، 96 ، 93 المحامى مع –أشرؼ شعيب عبدالكريـ / كحضر األستاذ 

304 ، 139 ، 242 ، 172  .
.  164 ، 161 ، 159 المحامى مع –أحمد زكريا أحمد / كحضر األستاذ 
.  173 ، 151 المحامى مع –عمى إسماعيؿ حسيف / كحضر األستاذ 
.  141 المحامى مع –محمد عبد المكجكد أحمد / كحضر األستاذ 

  –أحمد كماؿ أحمد ، ياسر عبد العزيز محمد / كحضر األستاذاف 
  73المحامى مع 

 بدائرة قسـ 14/8/2013 حتى 21/6/2013ألنيـ فى غضكف الفترة مف 
.   محافظة الجيزة–شرطة الجيزة 

:  ادلزًٌٕٓ يٍ األٔل دىت انزبسغ ٔانؼشسٌٍ 
دبركا تجميرا مؤلفان مف أكثر مف خمسة أشخاص بميداف النيضة مف شانو 
أف يجعؿ السمـ كاألمف العاـ فى خطر ككاف الغرض منو التركيع كالتخكيؼ 
لقاء الرعب بيف الناس كتعريض حياتيـ كحرياتيـ كأمنيـ لمخطر كارتكاب  كا 

جرائـ االعتداء عمى أشخاص كأمكاؿ مف يرتاد محيط تجميرىـ أك يخترقو مف 
المعارضيف إلنتمائيـ السياسى كأفكارىـ كمعتقداتيـ كمقاكمة رجاؿ الشرطة 

المكمفيف بفض تجميرىـ كالقتؿ العمد مع سبؽ اإلصرار كالترصد كالشركع فيو 
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حتالليا بالقكة كقطع  كالتخريب كاإلتالؼ العمدل لممبانى كالمالؾ العامة كا 
الطرؽ كتعمد تعطيؿ سير كسائؿ النقؿ البرية كتعريض سالمتيا لمخطر كتقييد 
حركة المكاطنيف كحرمانيـ مف حرية التنقؿ كالتأثير عمى السمطات العامة فى 

 يكنية كتغيير خارطة الطريؽ التى أجمع 30أعماليا بيدؼ مناىضة ثكرة 
الشعب المصرل عمييا كقمب كتغيير النظـ االساسية لمدكلة كقمب نظاـ 

الحككمة المقرره لعكده الرئيس المعزكؿ ككاف ذلؾ باستخداـ القكه كالعنؼ 
حاؿ ككف بعض المتجميريف مدججيف باسمحو ناريو كاخرم بيضاء كمفرقعات 

كادكات مما تستعمؿ في االعتداء عمي األشخاص كذلؾ باف بثكا في انفس 
المتجميريف فكرتو كحرضكىـ عمييا كرسمكا ليـ مخططات تنفيذىا كامدكىـ 
بالعتاد المادم كالعيني الالـز النفاذىا فكقعت الجرائـ محؿ باقي االتيامات 

 0بناءا عمي ذلؾ التدبير عمي النحك المبيف بالتحقيقات
 الفكا كتكلكا قياده عصابو ىاجمت طائفو مف السكاف قاطني كمرتادم –ب 

محيط ميداف النيضو كقاكمت بالسالح رجاؿ السمطو العامو القائميف عمي 
ابالغيـ امر كجكب تفرؽ تجميرىـ نفاذا لالمر القضائي الصادر مف النيابة 

 بتكميؼ الشرطة باتخاذ الالـز قانكنا نحك ضبط 31/7/2013العامى بتاريخ 
الجرائـ التي كقعت بمحيط دكائر مياديف التحرير كرابعو العدكية كالنيضو 

بمحافظتي القاىرة كالجيزه كمسجد القائد ابراىيـ بمحافظو االسكندريو كميداف 
الشكف بالمحمو الكبرم بمحافظو الغربيو كسائر المياديف االخرم بالكجو 

البحرم كصعيد مصر التي كقعت فييا تمؾ الجرائـ ككشؼ مرتكبييا كاتخاذ 
الالـز قانكنا بشانيـ في ضكء مراعاه احكاـ القكانيف كضبط االسمحو كاالدكات 

المستخدمو في ذلؾ كضبط المحرضيف عمي تمؾ الجرائـ المبيف اسماؤىـ 
باالمر سالؼ البياف ككاف ذلؾ بغرض ارتكاب الجرائـ التالية تنفيذا لغرض 

 0ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
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ادلزًٌٕٓ يٍ انضالصني ٔدزً االخري دبل كٌٕ ادلزًٌٕٓ يٍ ادلبئّ ٔسجؼّ 
ٔسجؼني دزً ادلبئزني ٔاصُني ثهغٕا يٍ انؼًس اخلبيسّ ػشس ٔمل جيبٔشٔا 

: انضبيُّ ػشس ػبيب
انضمكا كاخركف مجيكلكف الي العصابو سالفة الذكر كالتي ىاجمت طائفو مف 

 كقاكمت بالسالح رجاؿ –السكاف قاطني كمرتادم محيط ميداف النيضو 
السمطو العامة القائمو عمي ابالغيـ امر كجكب تفرؽ تجميرىـ نفاذا لالمر 

القضائي الصادر مف النيابة العامو انفو البياف ككاف ذلؾ بغرض ارتكاب 
الجرائـ التالية تنفيذا لغرض ارىابي كالمنسكب تاليفيا الي المتيميف التسعو 

 0العشريف األكؿ عمي النحك المبيف بالتحقيقات
ادلزًٌٕٓ يٍ انسبثغ ٔانؼشسٌٍ دزً االخري دبل كٌٕ ادلزًٌٕٓ يٍ ادلبئّ 

ٔسجؼّ ٔسجؼني دزً ادلبئزني ٔاصُني ثهغٕا يٍ انؼًس اخلبيسّ ػشس ٔمل 
: جيبٔشٔا انضبيُخ ػشس ػبيب 

مؤلؼ مف اكثر مف خمسو اشخاص اشرتكٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ يف جتًٓس : أٔال
مف شانو إف يجعؿ السمـ العاـ في خطر ككاف الغرض منو التركيع كالتخكيؼ 
كالقاء الرعب بيف الناس كتعريض حياتيـ كحرياتيـ كامنيـ لمخطر كارتكاب 

جرائـ االعتداء عمي اشخاص كامكاؿ مف يرتاد محيط تجميرىـ اك يخترقو مف 
المعارضيف النتمائيـ السياسي كافكارىـ كمعتقداتيـ كمقاكمو رجاؿ الشرطة 

المكمفيف بفض تجميرىـ كالقتؿ العمد مع سبؽ االصرار كالترصد كالشركع فيو 
كالتخريب كاالتالؼ العمدم لممباني كاالمالؾ العامة كاحتالليا بالقكه كتعطيؿ 
خدمات المرافؽ العامة بقصد االخالؿ بسيرىا كقطع الطرؽ كتعمد تعطيؿ سير 

كسائؿ النقؿ البريو كتعريض سالمتيا لمخطر كتقييد حركو  المكاطنيف 
كحرمانيـ مف حريو التنقؿ كالتاثير عمي السمطات العامو في اعماليا بيدؼ 

 يكنيو كتغيير خارطو الطريؽ التي اجمع الشعب المصرم 30مناىضو  ثكره 
عمييا كقمب كتغيير النظـ االساسية لمدكلو كقمب نظاـ الحككمو المقررة لعكده 
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الرئيس المعزكؿ ككاف ذلؾ باستخداـ القكه كالعنؼ حاؿ ككنيـ مدججيف 
باسمجو ناريو كاخرم بيضاء كمفرقعات كادكات مما تستعمؿ في االعتداء عمي 

 0األشخاص عمي النحك المبيف بالتحقيقات
ٔلد ٔلؼذ يُٓى رُفٍرا نهغسض ادلمصٕد يٍ انزجًٓس يغ ػهًٓى ثّ 

: اجلسائى االرٍّ
استعرضكا كاخركف مجيكلكف القكه كلكحكا  بالعنؼ كاستخدمكىما ضد 

المعارضيف النتمائيـ السياسي كافكارىـ كمعتقداتيـ مف قاطني  كمرتادم 
محيط ميداف النيضو المتاخـ لتجميرىـ كضباط كافراد قكات االمف ككاف ذلؾ 
بقصد التركيع كالتخكيؼ كالحاؽ االذم المادم كالمعنكم كاالضرار بالممتمكات 

العامو كمقاكمو السمطات كالتاثير عمييا في اداء اعماليا كتعطيؿ تنفيذ 
القكانيف كاالكامر كاكجبو التنفيذ باف احتشدكا بميداف النيضو كمحيطو 
مدججيف باسمحو ناريو كبيضاء كادكات مما تستعمؿ في االعتداء عمي 

األشخاص كمفرقعات اسمحو ناريو مششخنو كغير مششخنو زجاجات حارقو 
مكلكتكؼ حجاره عصي كقطعكا جميع الطرؽ كالمحاكر المؤديو الي الميداف 
انؼ البياف باطارات مشتعمو كقطع مف الحجاره انتزعكىا مف ارصفو الطرؽ 
العامو كاسكار حديديو انتزعكىا مف سكر حديقو االكرماف كتحصنكا خمفيا 
كككنكا فيما بينيـ مجمكعات اسند الييا اعتراض طريؽ ايا مف المكاطنيف 

الراغبيف في سمكؾ تمؾ المحاكر كحرمانيـ مف حرياتيـ في التنقؿ كاالعتداء 
عمييـ جسديا كازىاؽ ركحيـ كفي اليـك المحدد لضبط جرائميـ نفاذا لالمر 

القضائي الصادر مف النيابة العامو كما إف اسدت قكات االمف النصح كاالرشاد 
لتفرؽ تجميرىـ كفتحت الممرات االمنو ليـ حتي باغتكىـ باطالؽ كابؿ مف 
االعيره الناريو ككاف ذلؾ بقصد ازىاؽ اركاحيـ كارغاميـ عمي االمتناع عف 
تنفيذ ذلؾ األمر القضائي مما ترتب عميو تكدير االمف كالسمـ السكينو العامة 
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كتعريض حياه المتكاجديف لمخطر كالمساس بحرياتيـ كالحاؽ الضرر باالمالؾ 
 0العامو عمي النحك المبيف بالتحقيقات

ٔلد الرتَذ ثبجلسميخ انسبثمخ ٔرمديزٓب ٔازرجغذ ثٓب ٔرهزٓب جُبٌخ 
انمزم انؼًد يغ  سجك االصساز ٔانرتصد ذنك آَى يف ذاد انصيبٌ ٔادلكبٌ 

: سبنفً انجٍبٌ
قتمكا كاخركف مجيكلكف المجني عميو شعباف رمضاف خميؿ محمد عمدا مع 

سبؽ االصرار كالترصد باف بيتكا النية كعقدكا العـز كاتحدت ارادتيـ عمي 
ازىاؽ ركح ايا مف المكاطنيف يقترب اك يرتاد محيط تجميرىـ اك يخترقو كاشفا 

مكنكف سر بؤرىـ االرىابيو كيككف مف المعارضيف النتمائيـ  السياسيو 
كافكارىـ كمعتقداتيـ كاعدكا مجمكعات مسمحو باالسمحو الناريو كالبيضاء مف 

بينيـ اختصت باالطالع عمي تحقيؽ شخصيو مف يقترب مف تجميرىـ 
متربصيف بمعارضييـ كما إف الح ليـ المجني عميو حتي اكسعكه ضربا 

كتعذيبا باماكف متفرقو مف جسده باالسمحو البيضاء التتي اعدت سمفا ليذا 
الغرض قاصديف مف ذلؾ ازىاؽ ركحو حاؿ تكاجدىـ بمسرح االحداث فاحدثكا 
بو االصابات الثابتو بتقرير الصفو التشريحيو كالتي اكدت بحياتو ككاف ذلؾ 

 0تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
ٔلد الرتَذ جبُبٌّ انمزم انؼًد اَفّ انجٍبٌ ٔرمديزٓب ٔرهزٓب اجلُبٌبد انزبنٍخ 

: ذنك آَى يف ذاد انصيبٌ ٔادلكبٌ سبنفً انركس 
 المجني عمييما مجيكلي اليكيو عمدا مع سبؽ  لزهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-أ

االصرار كالترصد باف بيتكا النية كعقدكا العـز كاتحدت ارادتيـ عمي ازىاؽ ركح 
ايا مف المكاطنيف يقترب اك يرتاد محيط تجميرىـ اك يخترقو كاشفا مككف سر 

بؤرتيـ االرىابيو كيككف مف المعارضيف النتماءاتيـ السياسيو كافكارىـ 
كمعتقداتيـ كاعدكا مجمكعات مسمحة باالسمحة النارية كالبيضاء مف بينيـ 
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اختصت باالطالع عمي تحقيؽ شخصيو مف يقترب مف تجميرىـ متربصيف  
بمعارضييـ كما إف الح ليـ المجني عمييما حتي اكسعكىما ضربا كتعذيبا 

باماكف متفرقو مف جسدىما باالسمحو البيضاء التي اعدت سمفا ليذا الغرض 
قاصديف مف ذلؾ ازىاؽ ركحيما حاؿ تكاجدىـ بمسرح االحداث فاحدثكا بيما 
االصابات الثابتو بتقرير الصفو التشريحيو كالتي اكدت بحياتيما ككاف ذلؾ 

 0تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
محمد محمكد عبد /  المجني عمييما المالـز أكؿ  لزهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ة

كماؿ محمد سيد احمد عمدا مع سبؽ االصرار كالترصد باف / العزيز كالمجند 
بيتكا النية كعقدكا العـز كاتحدت اراداتيـ عمي قتؿ ايا مف قكات الشرطة 

القائمو بحفظ االمف باالماكف المتاخمو لتجميرىـ كالمكمفو باعالميـ باالمر 
الصادر بكجكب تفرؽ تجميرىـ متربصيف بيا خمؼ المتاريس التي تحصنكا 
بيا متخذيف منيا كمف مبني كميو اليندسو جامعو القاىرة كحديقو االكرماف 
منصات الطالؽ االعيره الناريو مف االسمحو الناريو  التي سبؽ كاف اعدكىا  
سمفا ليذا الغرض بنادؽ اليو بنادؽ خرطكش فرد خركش فرد ركسي كما إف 

شرعت قكات الشرطة في اسداء النصح كاالرشاد لتفرؽ تجميرىـ كفتحت ممر 
امف ليـ كاصطفت تمييدا لفض تجميرىـ حتي باغتيـ مجيكلكف مف بيف 

المتجميريف باعيره ناريو قاصديف ازىاؽ ركح ايا منيـ حاؿ تكاجدىـ بمسرح 
االحداث فاحداث فاحدثكا اصابو المجني عمييما الثابتو بتقريرم الصفو 

التشريحيو كالتي اكدت بحياتيما ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك 
 0المبيف بالتحقيقات

احمد عبد /  في قتؿ المجني عمييـ المقدـ  شسػٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ط
محمد / عالء عبد الكىاب محجكب الجرؼ كالنقيب/ الرحمف السيد نايؿ كالرائد 

كائؿ محمد صالح اسماعيؿ عبد / مرضي عمي محمد السيسي كالنقيب 
محمد يسف السيد عمر / كريـ عمي سعد عمي كالنقيب / المجيد كمالـز أكؿ
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محمكد محمد المنطاكم كمصطفي قناكم عبد الرحمف كبساـ / كالمجنديف
محمكد محمد محمد كعماد عبد العميـ ذكي حساف كرامي قرني مصطفي عبد 
المقصكد كعمي فرج احمد ك ايمف محمد ميمؿ ابك زيد كنادم محمكد عبد 
الكاحد زلط كعرفات محمد عمي فرج كجماؿ عبد المطيؼ عمي احمد كمحمد 

محمد يكسؼ محمكد كغريب محمد عبد الحميد محمد كاسامو صديؽ عكض 
اهلل كعبد الرحمف يكسؼ ىاشـ احمد كاحمد جميؿ محمد عبد اليادم كزيف 
العابديف عبد السالـ ابراىيـ كابك النصر ابك النصر محمد البكرم كتجيب 

محمكد عبد المجيد عمدا مع سبؽ االصرار كالترصد باف بيتكا النيو كعقدكا 
العـز كاتحدت اراداتيـ عمي قتؿ ايا مف قكت الشرطة القائمو بحفظ االمف 

باالماكف المتاخمو لتجميرىـ كالمكمفو باعالميـ باالمر الصادر بكجكب تفرؽ 
تجميرىـ متربصيف بيا خمؼ المتاريس التي تحصنكا بيا متخذيف منيا كمف 
مبني كميو اليندسو جامعو القاىره كحديقو االكرماف منصات الطالؽ االعيره 
النادريو مف االسمحة الناريو التي سبؽ كاف اعدكىا سمفا ليذا الغرض بنادؽ 

 فرد ركسي كما إف شرعت قكات – فرد خرطكش – بنادؽ خرطكش –اليو 
الشرطة في اسداء النصح كاالرشاد لتفرؽ تجميرىـ كفتحت ممر امف ليـ 

كاصطفت تمييدا لفض تجميرىـ حتي باغتيـ مجيكلكف مف بيف المتجميريف 
باعيره ناريو قاصديف ازىاؽ ركح ايا منيـ حاؿ تكاجدىـ بمسرح االحداث 

فاحدثكا اصابو المجني عمييـ الثابتو بالتقارير الطبيو المرفقو كقد خاب اثر 
جريمتيـ لسبب ال دخؿ الرادتيـ فيو كىك مداركتيـ بالعالج  ككاف ذلؾ تنفيذا 

 0لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
 سير كسائؿ النقؿ العاـ البريو باف اغمقكا  ػغهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ ػًدا-د

جميع محاكر ميداف النيضو بالجيزه كالشكارع المتفرعو منو بمتاريس مف 
الطكب كالحجاره انتزعكىا مف االرصفو كمكاد البناء كالقطع الحديديو كجذكع 
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االشجار فشمت حركو المركر إماـ كسائؿ النقؿ  انفو البياف قرابو الشيريف 
 0عمي النحك المبيف بالتحقيقات

 مباني كمرافؽ عامو مخصصو  لمنفع  ادزهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ ثبنمِٕ-ْـ
العاـ حديقو االككرماف كحديقو الحيكاف بالجيزه كميو اليندسو جامعو القاىرة 

كمباني نقاط االرتكازات الشرطيو الثابتو بميداف النيضو كالمسمو باف 
اقتحمكىـ كتحصنكا بمبني كميو اليندسو كحديقو االكرماف كاخفكا فييما 
اسمحتيـ انفو البياف كاتخذكا منيا ككرا الخفاء جرائميـ كمنصو الطالؽ 

االعيره الناريو صكب قكات الشرطة ككاف ذلؾ قسرا عف القائميف عمييما مف 
المكظفيف العمكمييف حاؿ ككنيـ عصابو مسمحو الفيا كتكلي زعامتيا 

 0المتيمكف التسع كالعشركف األكؿ عمي النحك المبيف بالتحقيقات
 عمدا مباني كامالؾ عامو مخصصو لمصالح  خسثٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ٔ

حككميو كلمنفع العاـ كىي اسكار جامعو القاىرة كاسكار حديقو االكرماف 
كحديقو الحيكاف بالجيزه كساحاتيا كمبانييا كارصفو كطرؽ كاعمده اناره 
كلكحات المركر كالبنيو التحتيو كمباني نفاط الرتكازات الشرطيو الثابتو 
بميداني النيضو كالمسمة كالمحاكر المؤديو الييما بالجيزه كمبني كميو 

اليندسة جامعو القاىرة كاثنيف كخمسكف مركبو شرطيو كالمبينو كصفا كقيمو 
باألكراؽ باف حطمكا الممتمكات انفو البياف كاتمفكا االشجار كالمزركعات 

كاالعشاب النادره كجعمكىا غير صالحة لالستخداـ كاطمقكا كابال االعيره الناريو 
كالخرطكش عمي المركبات الشرطيو كرشقكىا بالحجاره كالزجاجات الحارقو 

مكلكتكؼ إباف مشاركتيا في فض تجميرىـ ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي 
كبقصد احداث الرعب بيف الناس كاشاعو الفكضي عمي النحك المبيف 

بالتحقيقات 
 عمي المجني عمييما عصاـ ابك حسيبو محمد ػ  لجضٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ش

عصاـ شعباف عبد النبي كاحتجزكىما بدكف امر احد الحكاـ المختصيف بذلؾ 
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كفي غير االحكاؿ التي تصرح بيا القكانيف كالمكائح با استكقفكىما لدم منافذ 
تجميرىـ كاقتادكىما عنكه الي داخؿ محيط تجميرىـ فاكسعكىما ضربا كتعذيبا 

بدنيا باالسمحو البضاء  الي اعدكىا سمفا ليذا الغرض محدثيف اصاباتيما 
 0المكصكفو بالتقريريف الطبييف المرفقيف عمي النحك المبيف بالتحقيقات

 كالعنؼ القائميف عمي تنفيذ احكاـ القسـ  لبيٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ ثبنمِٕ-ح
األكؿ مف الباب الثاني مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات ككاف ذلؾ اثناء 

كبسبب ىذا التنفيذ باف اطمقكا صكب قكات الشرطة المكمفو بتنفيذ األمر 
القضائي الصادر مف النيابة العامة انؼ البياف كابال مف االعيره الناريو 

كالخرطكش كقذفكىا بالحجاره كزجاجات الكقكد المشتعمو مكلكتكؼ كتعدكا 
عمييا باالسمحو البيضاء لحمميـ عمي االمتناع عف تنفيذ ىذا األمر فنجـ عف 

ذلؾ التعدم كتمؾ المقاكمو مقتؿ المجني عمييما سالفي الذكر مف القكات 
المبينو اسماؤىما ببند االتياـ ب  ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك 

 0المبيف بالتحقيقات
عمدا بالمجني عمييـ المجنديف محمد محمكد  اددصٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ -ط

كماؿ زكريا كعيد بكرم ياسيف كمخمكؼ عثماف عبد العميـ االصابات المبينو 
كالمكصكفو بالتقارير الطبيو المرفقو كالتي اعجزتيـ عف اشغاليـ الشخصيو 

مده تزيد عف عشريف يكما ككاف ذلؾ باستخداـ اداه حاؿ ككنيـ ضمف تجمير 
مؤلؼ مف اكثر مف خمسو اشخاص ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي 

 0النحك المبيف بالتحقيقات
 مكاد تعتبر في حكـ المفرقعات كمكرات دبشٔا ٔادسشٔا ثبنراد ٔانٕاسغّ: صبٍَب

البكتسيـك اكاسيد معادف مخمكطو بحبيبات الزلط كمسامير بدكف ترخيص مف 
الجيو االدارية المختصو كبقصد استخداميا في انشطو مخمو باالمف العاـ 

كالمساس بالكحده الكطنيو كالسالـ االجتماعي عمي النحك المبيف 
 0بالتحقيقات
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 اسمحو ناريو بنادؽ اليو مما ال يجكز دبشٔا ٔادسشٔا ثبنراد ٔانٕاسغّ: صبنضب
الترخيص بحيازتيا اك احرزىا كاسمحو ناريو غير مششخنو بنادؽ كافرد 

خرطكش كافرد ركسي بغير ترخيص ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات كبقصد 
 0استعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ عمي النحك المبيف بالتحقيقات

 ذخائر مما تستعمؿ عمي االسمحو سالفة الذكر دبشٔا ثبنراد ٔانٕاسغّ: زاثؼب
حاؿ ككف بعضيا غير مرخص الم منيـ بحيازتيا اك احرازىا كالبعض االخر 
مما ال يجكز الترخيص بحيازتيا اك احرازىا ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات 

كبقصد استعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ عمي النحك المبيف 
 0بالتحقيقات

حاركا كاحرزكا اسمحة بيضاء كادكات مما تستخدـ في االعتداء عمي : خبيسب
األشخاص دكف مسكع قانكني اك مبرر مف الضركره المينيو اك الشخصيو 

ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات كبقصد اسعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ 
 0العاـ عمي النحك المبيف بالتحقيقات

حازكا كاحرزكا بالذات كالكاسطو اجيزه اتصاالت السمكيو بدكف : سبدسب
الحصكؿ عمي ترخيص في الجياز القكمي لتنظيـ االتصاالت عمي النحك 

المبيف بالتحقيقات 
: ادلزًٌٕٓ يٍ األٔل دزً انزبسغ ٔانؼشسٌٍ

اشترككا بطريؽ المساعده مع باقي المتيميف في ارتكاب جريمو استعراض 
القكه كالتمكيح بالعنؼ بقصد التركيع كالتخكيؼ كما اقترف بيا مف جريمو 

القتؿ العمد مع سبؽ االصرار كالترصد المقترف بجرائـ أخرم باف امدكىـ بمكاد 
تعتبر في حكـ المفرقعات كاسمحة ناريو كذخائر كاسمحو بيضاء كادكات مما 

تستخدـ في االعتداء عمي األشخاص كاجيزه اتصاالت السمكيو مكضكع 
االتيامات ثانيا كثالثا كرابعا كخامسا كسادسا كالتي استخدمت في اقترافيا مع 
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عمميـ بيا فكقعت تمؾ الجرائـ بناء عمي تمؾ المساعده ككاف ذلؾ تنفيذا 
 0لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات

كقد أحيؿ المتيميف المذككريف إلى ىذه المحكمة لمحاكمتيـ طبقان لمقيد 
.  كالكصؼ الكارديف بأمر االحالو

.   كبجمسة اليـك سمعت الدعكل عمى الكجو المبيف بمحضر الجمسة

احملكًــــــخ 
ثؼد رالٔح ايس االدبنخ ٔمسبع عهجبد انٍُبثخ انؼبيخ ٔادلسافؼخ انشفٌٕخ 

: ٔاالعالع ػهى االٔزاق ٔادلدأنخ لبََٕب
كحيث اف المتيميف االكؿ كالثاني كالرابع كالخامس كالسادس كالسابع 

كالثامف كالتاسع كالعاشر كالحادم عشر كالثاني عشر كالرابع عشر كالسادس عشر 
كالسابع عشر كالثامف عشر كالتاسع عشر كالحادم كالعشريف كالثاني كالعشريف 

كالرابع كالعشريف كالخامس كالعشريف كالثامف كالعشريف كالحادم كالثالثيف كالثاني 
كالثالنيف كالثالث كالثالنيف كالرابع كالثالثيف كالحادم كاالربعيف كالثاني كاالربعيف 
كالثالث كاالربعيف كالرابع كاالربعيف كالثامف كاالربعيف كالثالث كالخمسيف كالرابع 
كالخمسيف كالسادس كالخمسيف كالسابع كالخمسيف كالثامف كالخمسيف كالتاسع 

كالخمسيف كالحادم كالستيف كالثاني كالستيف كالسادس كالستيف كالسابع كالستيف 
كالثامف كالستيف كالتاسع كالستيف كالحادم كالسبعيف كالثاني كالسبعيف كالتاسع 

كالسبعيف كالرابع كالثمانيف كالخامس كالثمانيف كالسادس كالثمانيف كالسابع 
كالثمانيف كالرابع كالتسعيف كالخامس كالتسعيف كالسابع كالتسعيف كالمائة كستة 

كالمائة كسبعة كالمائة كثمانية كالمائة كالرابع عشر كالمائة كالخامس عشر كالمائة 
كالسادس عشر كالمائة كالعشريف كالمائة كالكاحد كالعشريف كالمائة كاالثنيف 

كالعشريف كالمائة كالثالثة كالعشريف كالمائة كاالربعة كالعشريف كالمائة كالخامس 
كالعشريف كالمائة كالسادس كالعشريف كالمائة كالسابع كالعشريف كالمائة كالكاحد 
كالثالثيف كالمائة كالسابع كالثالثيف كالمائة كاالربعيف كالمائة كالثامف كاالربعيف 
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كالمائة كالخمسيف كالمائة كالثالثة كالخميسف كالمائة كالستة كالخميسف كالمائة 
كالخمسة كالسبعيف كالمائة كالستة كالسبعيف كالمائة كالسبعة كالسبعيف كالمائة 
كالثمانية كالسبعيف كالمائة كالكاحد كالثمانيف كالمائة كاالثنيف كالثمانيف كالمائة 
كالثالثة كالثمانيف كالمائة كاالربعة كالثمانيف كالمائة كالخمسة كالثمانيف كالمائة 
كالسابع كالثمانيف كالمائة كالثامف كالثمانيف كالمائة كالتاسع كالثمانيف كالمائة 
كاالثنيف كالتسعيف كالمائة كالثالث كالتسعيف كالمائة كاالربع كالتسعيف كالمائة 

كالخمسة كالتسعيف كالمائة كالسادس كالتسعيف كالمائة كالسابع كالتسعيف كالمائة 
كالثامف كالتسعيف كالمائة كالتاسع كالتسعيف كالمائتي كالمائتي ككاحد كالمائتي 
كاثنيف كالمائتي كثالث كالمائتي كاالربع كالمائتي كالخمس كالمائتي كالسادس 

كالمائتي كالسابع كالمائتي كالثامف كالمائتي كالتاسع كالمائتي كالعاشر كالمائتي 
كالحادم عشر كالمائتي كالثاني عشر كالمائتي كالثالث عشر كالمائتي كالربع عشر 
كالمائتي كالخامس عشر المائتي كالسادس عشر كالمائتي كالسابع عشر كالمائتي 

كالثامف عشر كالمائتي كالتاسع عشر كالمائتي كالعشريف كالمائتي كالحادم 
كالعشريف كالمائتي كالثاني كعشريف كمائتي كالثالث كالعشريف كالمائتي كالرابع 
كالعشريف كالمائتي كالخامس كالعشريف كالمائتي كالسادس كالعشريف كالمائتي 

كالسابع كالعشريف كالمائتي كالثامف كالعشريف كالمائتي كالتاسع كالعشريف كالمائتي 
كالثالثيف كالمائتي كالكاحد كالثالثيف كالمائتي كالثالث كالثالثيف كالمائتي كالرابع 

كالثالثيف كالمائتى كالخامس كالثالثيف كالمائتى السادس كالثالثيف كالمائتي كالسابع 
كالثالثيف كالمائتي كالثامف كالثالثيف كالمائتي كالتاسع كالثالثيف كالمائتي كالخامس 
كالثالثيف كالمائتي السادس كالثالثيف كالمائتي كاالربعيف كالمائتي كالكاحد كاالربعيف 
كالمائتي كالثالثة كاالربعيف كالمائتي كالرابع كاالربعيف المائتي كالخامس كاالربعيف 

كالمائتي كالسادس كاالربعيف كالمائتي كالسابع كاالربعيف كالمائتي كالثامف كاالربعيف 
كالمائتي كالتاسع كاالربعيف كالمائتي كالخمسيف كالمائتي كالكاحد كالخمسيف 
كالمائتي كاالثنيف كالخمسيف كالمائتي كالثالثة كالخمسيف كالمائتي كاالربعة 

كالخمسيف كالمائتي كالخمسة كالخمسيف كالمائتي كالسادس كالخمسيف كالمائتي 
السابع كالخمسيف كالمائتي كالثامف كالخمسيف كالمائتي كالستيف كالمائتي كالكاحد 
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كالستيف كالمائتي كاثنيف كالستيف كالمائتي كالثالث كالستيف كالمائتي كاالربع 
كالستيف كالمائتي كالخمس كالستيف كالمائتي كالست كالستيف كالمائتي كالسبع 
كالستيف كالمائتي كالثماني كالستيف كالمائتي كالتسع كالستيف كالمائتي كالكاحد 

كالسبعيف كالمائتي كاالثنيف كالسبعيف كالمائتي كالثالث كالسبعيف كالمائتي كالرابع 
كالسبعيف كالمائتي كالثمانيف كالمائتي كالكاحد كالثمانيف كالمائتي كاالثنيف كالثمانيف 

كالمائتي كالثالث كالثمانيف  كالمائتي كالسادس كالثمانيف كالمائتي كالسابع 
كالثمانيف كالمائتي كالثامف كالثمانيف كالمائتي كالتاسع كالثمانيف المائتي كالتسعيف 
المائتي كالكاحد كالتسعيف كالمائتي كاالثنيف كالتسعيف كالمائتي الثالث كالتسعيف 

كالمائتي كاالربع كالتسعيف كالمائتي كالخامس كالتسعيف كالمائتي السادس 
كالتسعيف كالمائتي السابع كالتسعيف كالمائتي الثامف كالتسعيف كالمائتي التاسع 
كالتسعيف كالثالثمائة كالثالثمائة ككاحد كالثالثمائة كثالث كثالثمائة كالخمسة 
كالثالثمائة كالستة كثالثمائة كثمانية كثالثمائة كعشر كثالثمائة كاحدم عشر 
كثالثمائة كاثني عشر كثالثمائة كثالث عشر كثالثمائة كاربع عشر كثالثمائة 

كخمسة عشر كثالثمائة كستة عشر كثالثمائة كسبع عشر كثالثمائة كثماني عشر 
كثالثمائة كتسع عشر كثالثمائة كالعشريف كثالثمائة ككاحد كالعشريف كثالثمائة 
كاثنيف كعشريف كثالثمائة كثالثة كعشريف كثالثمائة كاربع كعشريف كثالثمائة 
كخمس كعشريف كثالثمائة كست كعشريف كثالثمائة كسبع كعشريف كثالثمائة 
كثماني كعشريف كثالثمائة كتسع كعشريف كثالثمائة كالثالثيف كثالثمائة ككاحد 

كثالثيف كثالثمائة كاثنيف كثالثيف كثالثمائة كثالث كثالثيف كثالثمائة كاربع 
كثالثيف كثالثمائة كخمس كثالثيف كثالثمائة كست كثالثيف  كثالثمائة كسبع 
كثالثيف كثالثمائة كثماني كثالثيف كثالثمائة كتسع كثالثيف كثالثمائة كاربعيف 

كثالثمائة كثالثة كأربعيف كثالثمائة كأربع كأربعيف  كثالثمائة ككاحد كاربعيف
كثالثمائة كست كأربعيف كثالثمائة كسبع كأربعيف كثالثمائة كثمانية كأربعيف 

كثالثمائة كتسع كأربعيف كثالثمائة كخمسيف كثالثمائة ككاحد كخمسيف كثالثمائة 
كثالث كخمسيف كثالثمائة كأربع كخمسيف كثالثمائة كست كخمسيف كثالثمائة 

كسبع كخمسيف كثالثمائة كثمانى كخمسيف كثالثمائة كتسع كخمسيف كثالثمائة 



 

 أيني انسس                                                                 زئٍس احملكًخ

35 

كستيف كثالثمائة ككاحد كستيف كثالثمائة كاثنيف كستيف كثالثمائة كثالث كستيف 
كثالثمائة كأربع كستيف كثالثمائة كخمس كستيف كثالثمائة ست كستيف كثالثمائة 
كسبع كستيف كثالثمائة كثمانى كستيف كثالثمائة كتسع كستيف كثالثمائة كسبعيف 

كثالثمائة ككاحد كسبعيف كثالثمائة كاثنيف كسبعيف كثالثمائة كثالث كسبعيف 
كثالثمائة أربع كسبعيف كثالثمائة كخمس كسبعيف كثالثمائة كست كسبعيف 

كثالثمائة كسبع كسبعيف كثالثمائة كثمانى كسعبيف لـ يحضركا بجمسة المحاكمة 
 مف 384/1رغـ إعالنيـ قانكنان كمف ثـ يككف الحكـ فى غيبتيـ عمال بالمادة 

 0قانكف اإلجراءات الجنائية
كحيث إف كقائع الدعكل حسبما استخمصتيا المحكمة مف مطالعة سائر 
أكراقيا كما تـ فييا مف تحقيقات كما دار بشأنيا بجمسة المحاكمة تتحصؿ انو 

 كذلؾ اعتراضا 30/6/2013كفى أعقاب تصاعد الدعكات لمحشد الشعبى لثكرة 
عمى التابع عمى سدة الحكـ انذاؾ الرئيس محمد مرسى كالذل جاء مف مخاض 

جماعة اإلخكاف المسمميف  قد بحث األخيرة الى االحتشاد كاالعتصاـ بميداف 
النيضة بالجيزة بداية مف ككبرل الجامعة كشارع النيضو حتى ميداف المسمة أماـ 

الباب الرئيسى لجامعة القاىرة كيمينا شارع الجامعة حتى منطقة بيف السرايات 
كيساران حتى كمية اليندسة فى االتجاه المؤدل إلى ميداف الجيزة كما شمؿ تمؾ 

المنطقة مف حديقتى األكرماف كحديقة الحيكاف كحتى مركرا بمركز البحكث الزراعية 
بشارع الجامعة نطاؽ ميداف الجيزة كذلؾ بافتراش الطرؽ فى تمؾ األماكف كنصب 

قامة المتاريس مف الحجارة كشكائر الرمؿ كاسكار  عداد دكرات المياه كا  الخياـ بيا كا 
حديدية انتزعكىا مف حديقة االكرماف مف اجؿ تفتيش مف يريد الدخكؿ إلى 

االعتصاـ فمف فييـ أك مؤيدىـ فميكف فى االعتصاـ كذلؾ بيدؼ مكاجية الحشد 
الشعبى كما يسفر عف محاكلة فض ذلؾ االعتصاـ مف جانب قكات الشرطة كبناء 
عمى ذلؾ النداء تكافد المعتصميف مف جماعة اإلخكاف المسمميف ككافة التيارات 
الدينية المؤيدة ليـ كلفكرىـ مف كؿ حدب ينسمكف كما إف دلفكا لمكاف االعتصاـ 

حتى قامكا بالخطى عمى ما سمؼ إعداده ، مف افتراش الطرؽ العامة سالفة البياف 
كععطمكا العمؿ بشكؿ نسبى بتمؾ الطرؽ كفى حديقتى الحيكاف كاألكرماف كجامعة 
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القاىرة لما حدث أماـ تمؾ المؤسسات العامة مف متاريس كحكاجز حجرية كرممية 
كمف تفتيش الداخؿ إلييا مف العامميف بيا أك ركادىا كطالب العمـ بيا كمنع مركر 
السيارات بتمؾ الطرؽ مما حدا الجبار السمطات العامة بتحكيؿ مسار المركر بتمؾ 

  0الشكارع محؿ منطقة االعتصاـ
 كقاـ المعتصمكف بإعداد منصو فى قمب االعتصاـ لبث أفكارىـ  فى نفكس 

المعتصميف كحشد ايمانيـ باف االعتصاـ مف اجؿ ما سمكه بالشرعية كاعدك لذلؾ 
األسمحة النارية كالذخائر كالزجاجات الحارقة كالعبكات الناسفة كالحجارة كالطكب 
مف خمعيا مف األرصفة مكاف االعتصاـ ككذا العصى مف نباتات كأشجار حديقة 

األكرماف النادرة كمف كقكفيـ بتفتيش المارة بتعييف متيميف مف جماعتيـ مف اجؿ 
حفنة أمكاؿ فكاف مشيدا ييدد األمف كالسمـ كالسكينة كيكدر األمف العاـ لما شاب 
ذلؾ االعتصاـ مف جرائـ كاف كانت فى بدايتيا شخصية إلى إف جاء يـك الثالثكف 
مف يكنيك عاـ الفيف كثالث عشر كالذل أسفر عف خمع الرئيس المعزكؿ محمد 
مرسى فتعالت أصكات المعتصميف مردديف ىتافات يسقط يسقط حكـ العسكر، إال 
لالنقالب كالدعكات باالعتصاـ كاالحتشاد مف اجؿ الدفاع عما سمكه بالشرعية إلى 

 بضبط الجرائـ كمرتكبيا 31/7/2013إف جاء األمر القضائى الصادر بتاريخ 
كذلؾ فى محيط ميداف النيضة بناء عمى محضر تحرل بكجكد جرائـ كأسمحة 

 0كذخائر فى محيط اعتصاـ  النيضة
 تكافرت القكات 14/8/2013 كنفاذا لذلؾ االذف القضائى كفى صباح يـك 

المكمفة بتنفيذ األذف كتـ تكجيو النداءات لممعتصميف بفض االعتصاـ سمميا 
شارع الجامعة باتجاه ميداف الجيزة ،  )كالخركج مف االعتصاـ عبر ممر امف 

مكبرات صكت أعقبيا فرصة لمخركج  لما زاد عف ألفى معتصـ آنذاؾ كما إف قامت 
الكسحات كالمدرعات كالجرافات برفع العكائؽ كالمتاريس مستخدميف المياه كالغاز 

إلجبار المعتصميف عمى اإلخالء السممى حتى الح فى االعتصاـ تجميرا مف بعض 
المعتصميف متجميريف كىـ المتيميف محمد زكريا زكى عبد الحميد كمحمد صالح 

محمد السيد عباس كاسأمو ناصر عثماف مجاىد كعصاـ محمد حبيب محمكد 
كطارؽ حامد محمد منصكر كعالء عمى حنفى بدكل كخيرل خضرل عمى ركاش 
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كعبد الرحمف حفنى أبك الجكد إبراىيـ كأسامة عمى عبد الحميد عمى كبدر عبد 
الككيؿ إبراىيـ حسف كعبد الحميد ناصر عبد الحميد سعيد كاحمد عبد الستار 

حسانيف مكسى كاحمد عمى غريب حسف كمصطفى محمد عبد المنعـ عبد الحميد 
كمطاكع عمى حسف حسف ادريس محمد نبيؿ محمد عبد الحافظ كابكالفتكح محمكد 

إبراىيـ العؾ كمحمد محمد عثماف احمد كعماد محمد عطية إبراىيـ كنادل عيد 
عبدالسالـ مصطفى كجاد الرب عمى جاد الرب كمحمد عمى احمد إبراىيـ كحساـ 

الديف سيد عيد سميماف كاحمد عمى زكى عبد العزيز كحذيفة سيد عبد الكاحد السيد 
كاحمد رجب عمى عبد الحميـ كعصاـ حامد عبد اهلل محمد كاسامو احمد محمد 

عكاض كاحمد حسيف احمد محمكد كعطية حمداف خميؿ إبراىيـ كابك زيد احمد أبك 
براىيـ محمد إبراىيـ  زيد محمد كياسر محمد جابر طو كمينى فاركؽ حامد بدكل كا 
السيد كرضا السعيد احمد المكجى كطمعت عالء الديف عبد المنعـ كمحمكد سمير 
رمضاف إبراىيـ كخالد صالح إسماعيؿ فرج كصبحى محمكد محمد خميؼ كمحمد 
سيد مخمكؼ محمد كمحمد عمى محمد عمراف كمصطفى محمد احمد عبد المجيد 

براىيـ عبد المنجكاحمد مصطفى  محمد م أحمد محمد كحساـ معتمد أحمد محمكد كا 
مرسي الحجار كعصاـ محمد شريؼ أماـ كأحمد جماؿ محمد رضكاف كأحمد عمي 

 سيد كأحمد مرسي أحمد الخكلي كأشرؼ عيد ـمحمد عمي كأحمد عيسي عبد المنع
 محمد كخضير شعباف خضير فضؿ ع كالحسف عبد الداؼممحمكد عبد المعط

كعمرك نصر محمد سيد ككريـ عطية ميني عمي كمصطفي فتحي حسيف أبراىيـ 
 محمد عبد المكلي كجكدة عيسي عفيفي يكنس كحامد عبد ـكأشرؼ عبد الحمي

العزيز بيكمي االبيارم كسميماف مختار سميماف أسماعيؿ كطارؽ عيد محمد عمي 
كمحمد عبد الفتاح زينيـ محمد كمحمد محمكد خميؿ سالـ كأشرؼ محمد عبد 

 حبيب عبد ؽالغني محمد كمحمد أحمد محمد أحمد عمي كمصطفي عبد الخاؿ
 عبد المطمب ككليد عامر شحاتة نكيفي ككليد ؽالخالؽ كىاني محمد عبد الراز

 دىشاف محمد عبد الباقي كمصطفي السيد كيالني دمحمكد سيد األشقر كأحـ
السيد كعالء الديف حسف محمد المندكة كعاصـ محمد رمضاف أحمد كناجح فكلي 
ىاشـ عبد الجيد كأبراىيـ منتصر أبراىيـ عبد اهلل كياسر محمد فتحي محمد حماد 
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كحسف أحمد حسف جاد المكلي كياسر عفيفي أحمد عفيفي كصابر يكسؼ عبدة 
كحيدة كحمادة محمد عبد الحفيظ تركي كعمر فاركؽ سيد مبركؾ كمحمد عبد 
الكريـ عرفو أحمد كأحمد عمي أحمد محمكد كجماؿ أحمد صاكم أبراىيـ كمحمد 

محمكد دسكقي حسف كطارؽ محمد عاطؼ السيد محمد كعمرك عطا عبد الحميد 
سالـ عادؿ محمد أبراىيـ  عبد الحميد كأحمد عبد الفتاح عبد المعطي ىالؿ كا 

كزكريا محركس أحمد محركس كعبد اهلل بيجت راشد عبد المطيؼ كمحمد أسامة 
أحمد محمد كمحمكد طو عمي محمكد كأحمد حسني مسعكد عبد المطيؼ كعبد 

الرحمف حافظ المرسي ىالؿ كمحمد أنكر لبيب محمكد ركاشي كياسيف عزت خمؼ 
خميفة كعاصـ عبد الحميد محمكد البطاكم كأسالـ عطا شندم فايز كمحمد مجدم 

عبد الغفار عبد المطمب كعمرك محمكد عبد العاطي سيد مرسي كأنس ياقكت 
فرغمي عبد المحسف كأسامة محمد عبد الفتاح جابر كمحمد فتحي عبد التكاب 

 مسمـ كأسامة أشرؼ صالح أميف كممدكح مسميماف كأحمد كماؿ أبراىيـ عبد النب
أماـ عطية محمكد كياسر أحمد محمكد حامد ككجدم عاصـ محمد مجاىد محمد 
يكسؼ كعصاـ عادؿ مصطفي جمعة كياسر أحمد أبك شتيت سيد كأبراىيـ سعيد 
محمد حسف كمحمد نجيب حسيف حسف كأحمد سعد محمد الرفاعي عزاـ كماجد 
محمد بكر محمكد كعبد الناصر حسني حسف احمد كأحمد محمد محمكد السيد 
كأبراىيـ سعد سالـ مبركؾ كعبد القادر ميني محمد كمحمد جابر أحمد شعيشع 

كمحمد مجدم محمد محمد كأحمد جالؿ بسيكني عمي كأحمد محمكد فؤاد محمكد 
 ياسيف متكلي ككماؿ عبد الخالؽ مرسي محمد كجماؿ محمكد أحمد فكعبد الرحـ

كعمرك حسف عمرك جاد كمحمد عاشكر حفناكم الحمزاكم كياسر عبد العظيـ عبد 
الكىاب بحيرم كمحمد سيد عمي القاضي كأسامة سيد طكخي سيد فرحات محيسف 

 سيد النجار كعبد رعكاد عكاد محيسف كرشاد أحمد رشاد محمد كمحمد عبد الستا
 رجب محمد محمد حسف كمصطفي محمد عكاد البطاكم كمحمد محمكد فالرحـ

 ف كعبد الرحـ–محمد محمكد عثماف كأحمد عبد القادر عبد العزيز خمؼ اهلل 
محمد عبد الحكـ محمد عمي كأحمد حسني نصر فرج كأحمد عمي مخمكؼ النكيش 
كعبد الحميد يكسؼ كاصمي سميماف كأكـر سمير عبد السالـ محمد كمحمد شعباف 
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عبد القادر عبد الحي كجماؿ حسني السيد جماؿ الديف كمحمد مصطفي عبد 
الرازؽ ركاش كأبك الخير تكفيؽ حممي محفكظ كمحمد رمضاف ىاشـ الكاشؼ 

كمحمكد كماؿ محمد عكض اهلل ككامؿ محمكد عكيس حسب اهلل كأيمف أحمد عبد 
الفتاح عبد اهلل كربيع عبد الكىاب عمي عثماف كخمؼ عبد اهلل أحمد محمد عمي 

كحسيف أحمد حسيف عبد المطيؼ كجماؿ عبد الدايـ عبد المنعـ خمؼ اهلل كأبراىيـ 
يكسؼ أبراىيـ جاد كيكسؼ محمد عمي عبداهلل كرزؽ أحمد مبركؾ أحمد كأحمد 

محمكد عبد الحميـ عبد الرحيـ كعمرك محمد عبد الحميـ سعفاف كأحمد أبك ستيت 
سيد ابك طالب كأحمد عبدالعزيز أحمد ىالؿ كمحمكد سرم عمي سميـ كمحمكد عبد 

الفتاح محمد مكسي كشحاتة محمكد سيد سيد كعبد الناصر فكزم طو محمكد 
كجماؿ حسيف يكسؼ مرسي كصالح سالمة راشد مبارؾ كجمعة عبد الكىاب 

محمكد خميفة كعكيس فتحي أحمد دركيش كعادؿ حسف أحمد سيد كمحمد عبد 
الغني بكرم محمد كجمعة شعباف عبداهلل سالـ كمصطفي جبيمي سعد شافعي 
كمحمد يكسؼ أحمد محمد كحسني عبد العاطي عبدة صالح كمصطفي فتحي 

رمضاف عمي كعالء ىالؿ رياض غانـ كعبد الكىاب عبد الغفار عبد اهلل كمحمد 
حامد محمكد عبد القكم كجمعة فتح الباب عيسي خميؿ كحسف أبراىيـ محمد 

محمد العجكز كعمي حسيف ركاش ركاش ككريـ نجيب سيد أحمد حسيف كعماد 
الديف محمكد محمد محمد السيد كحساـ عبد الجيد عبد المجيد عمي الحديني 

كمحمد صابر سالمة محمكد كمحمد عبد الرحمف كامؿ طو كطارؽ أبراىيـ عبد 
 عبد اهلل كعبد قالكىاب أبراىيـ كأحمد سعيد أبراىيـ الدكح كمحمد محمد عبد رب

السالـ عطية عبد العاطي عطية كمحمد سامي أبراىيـ مصطفي كخالد عبد القادر 
عمي ياسيف كصالح بيجت بيمكؿ مغربي كأحمد محمد البدرم سميماف كمحمد عبد 
المجيد محمد عبد المجيد كمحمكد تكفيؽ أحمد أحمد أحمد الجيكرم كعمي أحمد 

 عبد المنعـ محمد كسعيد صالح عمي سيد كفكزم نكر الديف اليكلي محمد 
كمصطفى عثماف قطب عبد المطيؼ كعادؿ فراج عبد الصبكر أبك المجد كحسف 

سيد محمكد عمى كسامى احمد مرسى ايكب كعمرك بدر عبد الرحمف ياسيف 
كمحمد المحمدل عبد الرحمف محمد كحسف محمد محمد حسف لمعى كاحمد عمر 
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تكنى سالـ كعمرك شحات عبد القادر فرج كرضا محمد حسيف عبد الحميـ كسعيد 
ىاشـ أماـ مصطفى كمحمد جماؿ محمد شمبى ابراىيـ كعمى عبده عمى عبده مقمد 

كخالد محمد سعيد عبد الحميد كمحمد سمحى محمد عبد الرازؽ كاحمد محمكد 
حسيف بيكمي كمحمد عبد الحميد احمد السيد كسيد سميماف احمد محمكد ككريـ 
ابراىيـ عبد الجميؿ مجدل كمحمد محمكد سيد حميدة كعمى احمد فؤاد عيد أبك 
العرب كمحمد عبد العزيز اسماعيؿ ىيكؿ كمحمد سيد عبد الفتاح محمد ك ياسر 
متكلى احمد عمى ك محمكد عبد الحافظ عمى عبد الحافظ كمحمد عمار الديف 

محمد عمى كفايز فتحي محمد عكيس كنازية رمضاف عمى محمد ك حمدل صابر 
السيد السيد كمحمد عمى قاياتى عمى كمحمد سيد عبد الحميد سيد ك محمد عبد 

الحميد سباعى طراد كجماؿ سيد محمكد عبد التكاب كابك الحجاج احمد عبد العزيز 
ثعمب كاحمد يكسؼ قرنى أماـ كسمير عيد سعد عبد الفتاح كاشرؼ محمكد حسيف 
حسف كمحمد اسماعيؿ عبد المقصكد يكسؼ كمحمد عبد العظيـ عبد السالـ محمد 

كفاركؽ خمؼ حامد عبد الكريـ كمحمكد اسماعيؿ محمكد سالمة كمحمد حنفى 
محمكد السيد ك اشرؼ اسماعيؿ مصطفى اسماعيؿ كمحمد عبد الرحمف عبد 

المنعـ سعد كاحمد محمد عيد عطية كشعباف بكرل أبك سيؼ محمد كعمى حسف 
محمد عنانى كمحمد صابر محمد اسماعيؿ كاحمد محمد المدنى سيد كاسالـ محمد 
احمد ابراىيـ كعمى سيد عبد السميع سيد كحامد محمد عبد السيد محمد كحسنى 

سعد رشاد حسيف كرجب ابك الفتكح عبد الكنيس كمحجكب ىالؿ محمد عبد 
الشككر كمحمكد فراج عبد العاطى حساف كالسيد فرج محمد عبد الرحمف كاحمد 
ربيع مرسى رمضاف كسعكدل فاركؽ فييـ ىاشـ محى محمد عبد السالـ طايع 
كمحمد أبك العال سيد عبد المجيد كاحمد مصطفى احمد محمد تصاحبيـ نية 

التجمير متحدل كمتفؽ اراداتيـ معتزميف ما عقدكا عميو العـز االعتداء عمى مف 
يحاكؿ فض التجمير لما يربطيـ مف معيو كاحدة كفكرا كاحدا كاعتراضا لما سمكه 
باالنقالب العسكرل كاالعتداء عمى الشرعية كرجكع الرئيس المعزكؿ محمد مرسى 

كذلؾ بقياميـ برشؽ القكات المكمفة بضبط الجرائـ كمرتكبييا بالحجارة كالطكب 
المسبؽ اعداده بغمقو كانتزاعو مف ارصفة الطرؽ العامة محؿ اعتصاميـ انؼ 
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التي اعدكىا كاالسمحة كالذخائر  (المكلكتكؼ)البياف بعاليو كالزجاجات الحارقة 
كالعبكات الناسفة باطالؽ االعيرة كالنارية تجاه القكات أما رمييـ بالذخيرة الحية 

مف األسمحة االلية كالخرطكش التي بحكزتيـ مف خمؼ المتاريس السابؽ اعدادىا 
أك مف كمية اليندسة جامعة القاىرة أك حديقة االكرماف كذلؾ باحتالؿ تمؾ االماكف 
عنكة رغما عف ارادة القائميف عمييا كاتخاذىا منصات ىادفة لمرماىـ مما ادل إلى 
اتالؼ المبانى كمزركعات حديقة االكرماف كما اثر سمبا عمى حديقة الحيكاف كما 

بيا كقطع الطرؽ كتكقؼ حركة المركر مف جراء التجمير كقد ادل ذلؾ إلى اصابة 
محمد محمكد عبد العزيز كالمجند كماؿ محمد سيد احمد المكمفيف / المالـز أكؿ 

مف قكات الشرطة بتفريؽ التجمير لطمقات نارية فاحدثكا بيما االصابات الكاردة 
بتقريرل الصفة التشريحية التي اكدت بحياتيما كقد افندت كارتبطت تمؾ الجرائـ 
بعضيا ببعض إذ انو فى ذات الزماف كالمكاف سالفى البياف شرعكا أيضا فى قتؿ 

المجنى عمييـ الضابط  احمد عبد الرحمف السيد نايؿ ، عالء عبد الكىاب محجكب 
الجرؼ ، محمد مرضى عمى محمد السيسى ، كائؿ محمد صالح اسماعيؿ عبد 

المجيد ، كريـ عمى سعد عمى ، محمد ياسيف السيد عمر كالمجنديف محمكد محمد 
المنطاكل كمصطفى قناكل عبد الرحمف كبساـ محمكد محمد محمد كعماد عبد 
العميـ زكى حساف ك رامى قرنى مصطفى عبد المقصكد كعمى فرج احمد كايمف 
محمد ميميؿ أبك زيد كنادل محمكد عبد الكاحد زلط كعرفات محمد عمى فراج 
كجماؿ عبد المطيؼ عمى احمد كمحمد محمد يكسؼ محمكد كغريب محمد عبد 
الحميد محمد كاسامة صديؽ عكض اهلل كعبد الرحمف يكسؼ ىاشـ احمد كاحمد 

جميؿ محمد عبد اليادل كزيف العابديف عبد السالـ ابراىيـ كابك النصر أبك النصر 
محمد البكرل كنجيب محمكد عبد المجيد عمدا مع سبؽ االصرار كالترصد باف بيتكا 
النية كعقدكا العـز كاتحدت اراداتيـ عمى قتؿ ايا مف قكات الشرطة القائمة بحفظ 
 .االمف كالمكمفة بتفريؽ التجمير فاحدثكا بيـ االصابات المكصكفة بالتقارير الطبية

  حيث أف الكاقعة عمى النحك سالؼ البياف قد استقاـ الدليؿ عمى صحتيا 
كثبكتيا فى حؽ المتيميف سالفى الذكر كذلؾ اخذ ما شيد بو بالتحقيقات كال مف 
حسيف صبحى بشير القاضى مدير امف الجيزة، عمى عبد الرحمف يكسؼ محافظ 
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الجيزة، سعيد طعيمة لكاء شرطة مدير باإلدارة العامة لمركر الجيزة سابقان كجابر 
جاء الحؽ نصار رئيس جامعة القاىرة، شريؼ أحمد محمد مراد رفعت عميد كميو 
اليندسة جامعة القاىرة، حافظ عبد العاؿ محمد شكر مسئكؿ األمف اإلدارل بكمية 
اليندسة، تيسير عبد الفتاح محمد رئيس حى جنكب الجيزة، سيد حسيف أحمد 

حسيف مدير حديقة األركماف، فاطمة تماـ محمكد رئيس اإلدارة المركزية لحدائؽ 
، اسالـ السيد ابك ضيؼ محمد (سائؽ)الحيكاف، اسماعيؿ أحمد شمبى عبد اهلل 

سائؽ ، أحمد محمكد عبد المحسف مالؾ حانكت مالبس بميداف الجيزة، حسيف 
محمكد سيد محمكد مالؾ مقيى بميداف الجيزة ، طارؽ عبد العاؿ محمد يكسؼ 

لكاء شرطة ككيؿ اإلدارة العامة لألمف المركزل بالجيزة، مصطفى رجائى عبد الفتاح 
السيد ىاشـ لكاء شرطة كمدير األدارة العامة لألمف المركزل بالجيزة، عبد الكريـ 
محمد خميؿ محمد رائد شرطة بإدارة العمميات برئاسة قكات األمف المركزل، أحمد 
عبد الرحمف السيد نايؿ مقدـ شرطة األمف المركزل، عالء عبد الكىاب محجكب 

الجرؼ رائد شرطة باألمف المركزل، محمد مرض عمى محمد السيسى نقيب شرطة 
باألمف المركزل، أحمد مصطفى أميف مصطفى نقيب شرطة باألمف المركزل، كائؿ 
محمد صالح إسماعيؿ عبدالمجيد نقيب شرطة باألمف المركزل، أحمد محمد أحمد 

نقيب شرطة باألمف المركزل، كريـ عمى سعد عمى مالـز أكؿ شرطة باألمف 
المركزل، محمد محمكد عطا عامر مالـ اكؿ شرطة باألمف المركزل، محمد يس 
السيد عمر نقيب شرطة األمف المركزل، محمكد محمد المنطاكل مجند شرطة 

باألمف المركزل، مصطفى قناكل عبد الرحمف مجند شرطة باألمف المركزل، بساـ 
محمكد محمد محمد مجند شرطة باألمف المركزل، عماد عبد العميـ ذكى حساف 

مجند شرطة باألمف المركزل رامى قرنى مصطفى عبد المقصكد مجند شرطة باألمف 
المرككل، عمى فرج أحمد مجند شرطة باألمف المركزل، ايمف محمد ميمؿ  ابك زيد 

مجند شرطة باألمف المركزل، نادل محمكد عبد الكاحد زلط مجند شرطة باألمف 
المركزل، عرفات محمد عمى فراج مجند شرطة باألمف المركزل، جماؿ عبد المطيؼ 
عمى أحمد مجند شرطة باألمف المركزل، محمد محمد يكسؼ محمكد مجند شرطة 

باألمف المركزل، غريب محمد عبد الحميد محمد مجند شرطة باألمف المركزل، 
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اسامة صديؽ عكض اهلل مجند شرطة بقكت األمف المركزل، عبد الرحمف يكسؼ 
أحمد جميؿ محمد عبد اليادل مجند شرطة ، ىاشـ مجند شرطة باألمف المركزل

باألمف المركزل، زيف العابديف عبد السالـ إبراىيـ مجند شرطة باألمف المركزل أبك 
النصر أبك النصر محمد البكرل مجند شرطة باألمف المركزل، محمد محمكد كماؿ 

زكريا مجند باألمف المركزل، عيد بكرل ياسيف مجند شرطة باألمف المركزل، محمكد 
عز الديف محمد محمد أماـ مجند باألمف المركزل ، محمد إبراىيـ زكريا يكنس 
مجند باألمف المركزل، محمد حميد عمى منصكر رقيب شرطة باألمف المركزل ، 
شريؼ إسماعيؿ عبد المعطى عبد اليادل مجند شرطة باألمف المركزل، محمد 
البحيرل كماؿ عبد الفتاح مجند باألمف المركزل، عمر عثماف عبد الكىاب مجند 

شرطة باألمف المركزل، محمد أحمد عمى محمكد مجند شرطة باألمف المركزل، كليد 
عبد الرحمف محمد أحمد مجند شرطة باألمف المركزل، كريـ رمضاف شاكر محمد 

مجند شرطة باألمف المركزل، عبد اهلل سيد عبد العظيـ معكض مجند شرطة باألمف 
المركزل ، راشد ظنى محمد راشد مجند شرطة باألمف المركزل، محمد عيد كباشى 
جالؿ مجند شرطة ، كالنقيب عاطؼ جماؿ فؤاد، مصطفى أحمد كامؿ غزاؿ، أحمد 
محمد محمكد ، أحمد محمد عبد الرحمف عبد العاطى، أحمد عمى محمد محمد ، 
طارؽ حسيف شاشى، طارؽ مدحت عبد الحميد حافظ، طارؽ عمر عمى محمد، 

كريـ أحمد فكزل ، محمد فيصؿ محمد عبد العاؿ، عمرك أحمد عمى حجازل، رجب 
. عبد اهلل نصر محمد عمى، حساـ الديف حممى محمد 

 كما ثبت مف مالحظات النيابة العامة كنظران لتقارير الصفة كالمعاينات كما 
ىك ثابت مف مشاىدة النيابة العامة لالسطكانات السبعة المدمجة كاسطكانو مدمجة 

اخرل ثالثة مقدمة مف جياز األمف الكطنى ما ىك ثابت بتقرير فحص مصمحة 
تحقيؽ األدلة الجنائية ما ىك ثابت بتقارير الصفة التشريحية، كما ىك ثابت 
بالتقارير الطبية لممصابيف اثناء فض االعتصاـ، ما ىك ثابت بمعاينة النيابة 

العامة لكمية اليندسة جامعة القاىرة، ما ىك ثابت بتقرير مصمحة األدلة الجنائية 
قسـ الحرائؽ، ما ىك ثابت مف معاينة خبراء األدلة الجنائية لمحيط ميداف النيضة، 
ما ىك ثابت بتقارير مصمحة تحقيؽ األدلة الجنائية بشأف فحص األسمحة النارية 
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كالذخائر كباقى المضبكطات ما ىك ثابت بتقرير الجياز القكمى لتنظيـ االتصاالت، 
ما ىك ثابت بتقرير التمفيات التى لحقت بحديقة الحيكاف، ما ىك ثابت بتقرير 

تمفيات حديقة األركماف ما ىك ثابت مف تقرير محافظة الجيزة، ما ىك ثابت بتقرير 
. كمية اليندسة جامعة القاىرة

فقد شيد حسيف صبحى بشير القاضى، بتجمع اعداد مف انصار كمؤيدل 
 بنطاؽ ميداف النيضة بداية 21/6/2013الرئيس المعزكؿ محمد مرسى مف يـك 

مف ككبرل الجامعة كشارع النيضة حتى ميداف المسمة اماـ الباب الرئيسى بجامعة 
القاىرة كيمينان شارع حتى منطقة بيف السريات كيساران حتى كمية اليندسة فى 

االتجاه المؤدل إلى ميداف الجيزة كاتخذكا مف ذلؾ النطاؽ مكانان لالعتصاـ كقامكا 
بقطع جميع الطرؽ كالمنافذ المؤدية إليو كقامكا بكضع متاريس كتعييف عناصر 
مسمحة عمييا لغرض سيطرتيـ عمى المكاف كالخركج فى مسيرات يكمية حمؿ 

بعض المشتركيف فييا اسمحة نارية مما ادل لكقكع الكثير مف الضحايا مف بيف 
المكاطنيف فى خطكط سير تمؾ المسيرات كقد تخمؿ فترة االعتصاـ ارتكاب 

المشاركيف لو لكقائع قتؿ عمكمى كتعدل كاتالؼ لممتمكات العامة كالخاصة كمنيا 
 10926 كالمحرر عنيا المحضر 2/7/2013كاقعة احداث بيف السريات بتاريخ 

 جنح قسـ الجيزة كاحداث المنيؿ كاحداث البحر األعظـ كالتى تحرر 2013لسنة 
 جنح قسـ الجيزة كاحداث مسجد 2013 لسنة 11531منيا المحضر رقـ 

 جنح قسـ الجيزة 2013 لسنة 11818االستقامة كالمحرر عنيا المحضر رقـ 
 ادارل العمرانية بشأف العثكر عمى ثالث جثث 2013 لسنة 5052كالمحضر رقـ 

داخؿ ثالث اجكالو بيـ اثار تعذيبات بدنية كاماكف مف خالؿ جيكد البحث تحديد 
ىكياتيـ كاف كفاتيـ كانت نتيجة تعدل المعتصميف عمييـ بالضرب كتعذيبيـ كقد 
امكف ضبط احد المتيميف كالذل اقر بالكاقعة ككقائع تعدل أخرل متعددة حرر 

 66 أدارل قسـ الجيزة كالمحضر رقـ 2013 لسنة 5491عنيا المحاضر ارقاـ 
 جنح قسـ 2013 لسنة 12592 أحكاؿ الدقي كالمحضر رقـ 24أحكاؿ الدقى، 

 4191 جنح قسـ الدقي كالمحضر 2013 لسنة 1840الجيزة، كالمحضر رقـ 
 جنح قسـ 2013 لسنة 12483 إدارم الدقي، كالمحضر رقـ 2013لسنة 
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 99 جنح قسـ الجيزة كالمحضر رقـ 2013 لسنة 12618الجيزة، كالمحضر رقـ 
 جنح 2013 لسنة 12024 كالمحضر رقـ 16/7/2013أحكاؿ قسـ الجيزة في 

قسـ الجيزة، كقد جرت محاكالت عدة إلنياء االعتصاـ مف خالؿ المبادرات 
السياسية المختمفة كما تـ اإلعالف عف مناشدات عديدة لممعتصميف بفض 

االعتصاـ سمميا كاالستجابة لمطالب الشعب إذاعتيا عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ 
المرئية كالمقركءة إال أنيـ كنظرا لعدـ استجابتيـ لتمؾ المطالبات تـ اعداد خطة 

 بتكميؼ كزارة 21/7/2013لفض االعتصاـ نفاذا لقرار النائب العاـ الصادر في 
الداخمية باتخاذ الالـز نحك ضبط الجرائـ بميداف النيضة كتـ عقد سمسمة مف 

االجتماعات ما بيف كزارة الداخمية ككزارة الدفاع اتفؽ خالليا عمي تقديـ القكات 
المسمحة لدعـ الجيش تمثؿ في مد قكات الشرطة بكساحات كجرافات مدرعة 

كمدرعات مجيزة بمكبرات الصكت كعربات تشكيش عمي أف تتكلي قكات الشرطة 
تنفيذ عممية الفض كقد أكدت المعمكمات التي تـ جمعيا أف اعداد المعتصميف 
بالميداف يبمغ عددىـ حكالي ألفي شخص في الفجر كتزداد األعداد خالؿ فترة 
النيار حتى تبمغ ذركتيا في فترة المساء كتبمغ عشرة أالؼ شخص، كما أكدت 

كجكد متاريس بالمداخؿ المؤدية لالعتصاـ ككقكؼ أعداد مف المسمحيف عمييا كما 
أكدت حيازة المعتصميف لكميات ضخمة مف األسمحة النارية االليو كالمتعدد 

كالخرطكش كالذخائر كذلؾ الستخداميا في مقاكمة قكات الشرطة حاؿ محاكلتيا 
فض االعتصاـ ككذا استخداميا في مسيراتيـ ضد األىالي كعميو تـ اعداد خطة 

بمعرفة األمف المركزم كالتي تكلت التنفيذ بمشاركة الحماية المدنية كالدعـ 
المكجيستي الذم قدمتو القكات المسمحة كأف لحظة كانت قائمة عمي ضبط النفس 

ألقصي درجة كالحرص عمي سالمة المكاطنيف كتكفير ممر أمف لخركج المعتصميف 
السممييف كالذم تـ تحديده بالخطة شارع الجامعة باتجاه ميداف الجيزة عمي أف 
تبدأ الخطة بتكجيو النداءات لممعتصميف بفض االعتصاـ سمميا كالخركج مف 
االعتصاـ عبر الممر األمف كذلؾ باستخداـ سيارات القكات المسمحة المجيزة 

بمكبرات الصكت معقبيا إعطاء فرصة ليـ لمخركج ثـ يتـ استخداـ الكساحات لرفع 
العكائؽ كالمتاريس التي تعكؽ دخكؿ القكات مع استخداـ المياه كالغاز بكثافة 
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إلجبارىـ عمي إخالء منطقة االعتصاـ كتـ البدء في تنفيذ تمؾ الخطة في تماـ 
 كالتي استمرت خمس كثالثكف دقيقة تـ 14/8/2013 صباح يـك 7الساعة 

خالليا السيطرة عمي الميداف تماما كتثبيت المكقؼ عدا مباني كمية اليندسة التي 
تحصف بيا بعض المعتصميف المسمحيف كقد استمر ىذا الكضع لمدة ساعات 

حاصرت خالليا قكات األمف المركزم مباني الكمية مف الخارج إلي أف تدخؿ محافظ 
عمي عبد الرحمف الذم تكسط مفاكضات ما بيف قكات األمف متمثمة فيو / الجيزة

عصاـ عبد / كما بيف المتجميريف المختصيف داخؿ الكمية كالمتمثمة في المدعك
الحميـ إبراىيـ حشيش ككيؿ كمية اليندسة كالتي انتيت باالتفاؽ عمي خركج 

المعتصميف كاستغالليـ لسيارات النقؿ الجماعي التي تكافرىا المحافظة دكف تفتيش 
أك ضبط أيا منيـ إلي أف خركجيـ األمف جميعا في حدكد الساعة العاشرة مساء 
ذات اليكـ حقنا لمدماء كأضاؼ بأف الفض قد أسفر عف ضبط كميات كبيرة مف 

األسمحة كالذخائر كضبط أعداد مف المعتصميف بحكزة بعضيـ أسمحة كتكلت جية 
البحث تحرير المحاضر الالزمة كعرضيا عمي النيابة العامة، كما أسفرت العممية 

كماؿ محمد السيد / محمد محمكد عبد العزيز كالمجند/ عف كفاه المالـز أكؿ
صابة بعض الضباط كالمجنديف نتيجة إطالؽ األعيرة النارية مف قبؿ المعتصميف  كا 
المسمحيف كأضاؼ بأنو قد تمقي إخطار بنشكب حريؽ بأحد مباني كمية اليندسة 

 كتـ انتقاؿ الحماية المدنية 15/8/2013في حدكد الساعة الكاحدة صباح يـك 
. التي تكلت إطفاء الحريؽ

كشيد عمي عبد الرحمف يكسؼ بمضمكف ما شيد بو سابقو فيما يتعمؽ 
بمظاىر االعتصاـ الغير سممي كالمشاركيف فيو كأضاؼ أف ذلؾ االعتصاـ قد أثر 

بشكؿ سمبي مباشر عمي حركة المركر بالمحافظة كعرقؿ سير عمؿ المنشأة 
لحاؽ بالمرافؽ العامة كالبنية التحتية أضرار جسيمة  الحككمية بانتظاـ كاضطراد كا 
تكمؼ إصالحيا حكالي ستة عشر مميكف جنييا مصريا كما أصاب قاطني المناطؽ 
السكنية المتاخمة لو بحالة مف الرعب كاالستياء فاستنجدكا بو إلغاثتيـ كجاء في 

معرض شيادتو عف تفاصيؿ كتسمسؿ األحداث المرتبطة بالفض أنو مساء يـك 
عصاـ عبد الحميـ إبراىيـ /  كبعد محادثات أجراىا مع المدعك14/8/2013
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حشيش األستاذ بكمية اليندسة جامعة القاىرة عبر اتصاالت ىاتفية تمقاىا منو 
داخؿ كمية اليندسة لترتيب مسألة كيفية الخركج األمف لممعتصميف مف المتيميف 

مف داخميا مف غير أف يككف أيا منيـ محرزا لثمة أسمحة نارية في حضكره 
شخصيا بكاسطة أتكبيسات كسيارات إسعاؼ تكافرىا ليـ محافظة الجيزة فتكاصؿ 

مع السيد المكاء مدير أمف الجيزة كقت ذلؾ الترتيب األمف كتكجو إلي مسرح 
/ األحداث مرتديا ستره كحكذه كاقياف مف الرصاص كبرفقتو لكائي الشرطة كال مف

عصاـ عبد الحميـ / مدير مركر الجيزة كمدير المباحث حيث تقابؿ مع المدعك
إبراىيـ حشيش أماـ البكابة الرئيسية لكمية اليندسة كتـ إخالء ما يقارب الثالثيف 

. بيد أف المعتصميف أخمكا باالتفاؽ كفركا ىاربيف مف بكابة أخرم بدكف تفتيش
كشيد سعيد طعيمة بتجمع عدد كبير مف أعضاء جماعة اإلخكاف كالمكاليف 
ليـ بشارعي النيضة مف تقاطع النيضة مع مراد حتى جامعة القاىرة كمف تقاطع 
ثركت مع شارع الجامعة حتى مركز البحكث الزراعية بشارع الجامعة كاعتصمكا 
بتمؾ المكاف لمدة قاربت الشير كنصؼ الشير كقامكا بغمؽ تمؾ الشكارع كمنعكا 
مركر المارة ككسائؿ المكاصالت العامة كالخاصة عف طريؽ أفراد تابعيف ليـ 
كجدكا عمي منافذ تمؾ الشكارع كقد تسبب ذلؾ في إيقاؼ بحركة المركر بتمؾ 
الشكارع ككذا المؤسسات المتكاجدة بذات المكاف كحتى جامعة القاىرة ككمية 

اليندسة كحديقتي االرماف كالحيكاف كنتيجة لذلؾ تـ عمؿ تحكيالت مركرية عمي 
الشكارع المحيطة بنطاؽ االعتصاـ مما تسبب في تكدس مركرم ىائؿ عمي تمؾ 

 قاـ بغمؽ جميع الطرؽ المحيطة كالمؤدية 14/8/2013الشكارع كأضاؼ بأنو يـك 
إلي الشكارع نطاؽ االعتصاـ كذلؾ لفترة زمنية طكيمة حتى تـ االنتياء مف فض 

. االعتصاـ تماما
كشيد جابر جاد جاد الحؽ نصار بمضمكف ما شيد بو سابقيو فيما يتعمؽ 
بمظاىر االعتصاـ الغير سممي كالمشاركيف فيو كأضاؼ أنو قد أثر بشكؿ سمبي 

مباشر عمي سير كحركة األنشطة الجامعية في كافة مناحييا بانتظاـ كاضطراد بؿ 
أصابيا بشكؿ عاـ كمؼ الجامعة كقت ذلؾ خسائر قدرت حكالي المائة مميكف جنية 
مصرم عالكة عمي عزكؼ األساتذة كالعامميف بيا عف الحضكر إلييا خشية عمي 
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حياتيـ كأف سكر كمباني كبكابة جامعة القاىرة الرئيسية قد ضربت كقدر قيمة 
 أخطر 14/8/2013تكاليؼ إصالحيا مبمغ مميكف جنية مصرم كأردؼ بأنو يـك 

مف قبؿ مدير األمف اإلدارم لمجامعة باقتحاـ بعض المعتصميف بكمية اليندسة 
كالتحصف بيا لمكاجية القكات القائمة عمي فض االعتصاـ كأعممو بأنو قد جرت 

مفاكضات تكسط فييا الدكتكر عمي عبد الرحمف محافظ الجيزة ما بيف قكات األمف 
كالمعتصميف لخركجيـ األمف دكف تفتيش أك تتبع أعقبو نشكب حريؽ لكمية 
. اليندسة عمـ بو عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كشاشات التميفزيكف
كشيد شريؼ أحمد محمد مراد رفعت بأنو إباف فترة االعتصاـ أقاـ 

المعتصميف بميداف النيضة متاريس أماـ البكابة الرئيسية لمكمية كبكابة إعدادم 
 كتابع كقائعو مف خالؿ 14/8/2013ىندسة كبأنو لـ يتكجو لمكمية يـك الفض 

اتصاالت ىاتفية مع مدير األمف اإلدارم بالكمية كأنو قد أبمغ حكالي الساعة 
التاسعة صباحا باقتحاـ المعتصميف لمكمية عف طريؽ تحطيـ جزء مف السكر كأف 

أغمبيـ كاف مسمحا كبتبادؿ إطالؽ األعيرة النارية بيف المعتصميف المسمحيف 
عمي /المختصيف بداخؿ كمية اليندسة كقكات الشرطة فتكاصؿ مع الدكتكر

عبدالرحمف محافظ الجيزة لمسماح ألفراد األمف اإلدارم بالخركج كبالفعؿ خرجكا 
كأعقب ذلؾ تكاصمو مع محافظ الجيزة كما بيف المعتصميف المسمحيف ممثميف في 

عصاـ حشيش كأنيما قد عرضا عمي األخير خركج المعتصميف مف الكمية / الدكتكر
بعد تفتيشيـ بمعرفة قكات األمف إال أنو قرر رفض المعتصميف كاشتراطيـ خركجيـ 

دكف تفتيش كطمبكا حافالت نقميـ مف الكمية إلي الكجية التي يريدكنيا كتـ 
المكافقة عمي ذلؾ، كأضاؼ بأف الدكتكر عصاـ حشيش أقر لو بحيازة المعتصميف 

. ألسمحة نارية كبقياـ المعتصميف بأحداث تمفيات بمباني الكمية أثناء الفض
. كشيد حافظ عبد العاؿ محمد شكر، بمضمكف ما شيد بو سابقو

كشيد تيسير عبد الفتاح محمد بتجمع عدد كبير مف أعضاء جماعة 
اإلخكاف كالمكاليف كالمؤيديف ليـ بشارعي النيضة كالجامعة كقد قامكا بغمؽ تمؾ 
الشكارع مما تسبب في إيقاؼ حركة المركر كالمكاصالت العامة كالخاصة بتمؾ 

الشكارع كتأثر سير العمؿ بالمؤسسات المتكاجدة بيذه الشكارع كىي جامعة القاىرة 
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 14/8/2013كحديقتي األكرماف كالحيكاف كأنو عقب فض ذلؾ االعتصاـ يـك 
استباف لو قياـ المعتصميف بإحداث العديد مف التمفيات بتمؾ الشكارع كالمنشات 
المكجكدة بيا كالتي تقدر قيمتيا بما يقارب العشريف مميكف جنية مصرم مف 

إتالؼ األرصفة كالحدائؽ كأعمدة اإلنارة كاالفتات اإلرشادية كاإلعالنية كتشكيف 
. الطكب كالرمؿ

كشيد سيد حسيف احمد حسيف بذات مضمكف ما شيد بو سابقيو فيما 
يتعمؽ بمظاىر االعتصاـ كالمشاركيف فيو كاضافة إف المعتصميف إباف اعتصاميـ 
قد اقتحمكا حديقة األكرماف بالقكة كنزعكا بعض اسكارىا الحديدية كاقتمعكا اشجارىا 
النادرة لتدشيف متاريس كاتخذكا منيا مكانا لنصب مكاف اعتصاميـ كبناء مراحيض 

صابة جميع  عامو مما نتج عنو تخريب لعديد مف المنشأت كمرافؽ الحديقة كا 
االنشطة التي تمارس فييا بشمؿ تاـ كعزكؼ العديد مف العامميف بيا عف الحضكر 
نتيجة ما تعرضكا لو مف مضايقات كتركيع كتخكيؼ مف لجاف التفتيش التي نشرىا 

المعتصمكف فى محيط اعتصاميـ ما ترتب عميو أضرار مادية جمو جاكزت 
الخمسة كعشركف مميكف جنييا مصريا كتقدير مبدئى قيمة إعادة الحاؿ كما كاف 

. عميو قبؿ االعتصاـ 
كشيدت فاطمة تماـ محمكد بذات مضمكف ما شيد بو سابقيو فيما يتعمؽ 
بمظاىر االعتصاـ كالمشاركيف فيو كمدل سمميتيـ كأضاؼ أنيا قد حضرت إلى 

مقر عمميا صباح يـك الفض بعد اخطارىا بذلؾ كعممت مف مرؤسييا سيرىا إفراد 
األمف باتخاذ بعض المعتصميف لمبنى كمية اليندسة المكاجيو لحديقة الحيكاف 

كمنصو الطالؽ االعيره الناريو صكب قكات الشرطة كقت الفض مما الحؽ ببعض 
الحيكانات الكائنة بمرمى تبادؿ اطالؽ االعيرة الناريو بأضرار جسيمة أدت إلى 

نفكؽ بعضيا 
كشيد إسماعيؿ احمد شمبى عبداهلل باف المتيميف اتخذا مف شارع النيضو 
كالجامعة مقرا لتجميرىـ كأغمقكا المحاكر المؤدية إلييا مما ترتب عميو تعطيؿ سير 

كسائؿ النقؿ فاضطر إلى عدـ السير بمركبتو األجرة بتمؾ المنطقة خشيو عمى 
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حياتو كأضاؼ بقياـ المتجميريف بميداف النيضو بالخركج بمسيرات بميداف الجيزة 
مدججيف باالسمحة النارية يطمقكف منيا االعيرة الناريو صكب االىالى كالمكاطنيف 

. فنتج عف ذلؾ إصابات العديد منيـ ككفاة البعض األخر
كشيد إسالـ السيد أبك الضيؼ محمد بذات مضمكف ما شيد بو سابقيو 

 أبصر قكات الشرطة متكاجدة بشارع الجامعة 14/8/2013كاردؼ بأنو بتاريخ 
تطمؽ قنابؿ غاز مسيؿ لمدمكع عمى التجمير لقياـ المتجميريف باطالؽ اعيرة 

كنتج عف  (ممكتكؼ)ناريو جنكب القكات مباشرة كرشقيا بزجاجات الكقكد المشتعمة 
. فعؿ المتجميريف احتراؽ سيارتو األجرة 

كشيد احمد محمكد عبدالمحسف بذات مضمكف ما شيد بو سابقيو كأضاؼ 
بأنو ترتب عمى ىذا التجمير كخركج المسيرات منو لميداف الجيزة اغالؽ الحانكت 

. خاصتو
كشيد حسف محمكد سيد محمكد بذات مضمكف ما شيد بو سابقيو كأضاؼ 

بأنو قد لحؽ ضرر مف جراء ىذا التجمير كالمسيرات التي تخرج منو تمثؿ فى 
. التأثير عمى عمؿ الحانكت خاصتو الكائف بميداف الجيزة 

كشيد المكاء شرطة طارؽ عبدالعاؿ محمد يكسؼ إف المعاينات المبدئية 
قبؿ فض االعتصاـ أسفرت عف قياـ المعتصميف بعمؿ متاريس يتخمميا فتحات 

الطالؽ النار مزاغؿ كاف أعداد المعتصميف جاكزت الخمسة آالؼ ككاف بحكزتيـ 
العديد مف االسمحة النارية كأضاؼ بأنو طبقا لخطة الفض المكضكعو فقد تـ 

تقسيـ مسرح االحداث إلى محكريف مف حيث مناطؽ تجمع القكات كدخكليا معا 
المحكر األكؿ المنطقة مف ككبرل الجامعة مركرا بشارع النيضو كحتى ميداف 

المسمو كالمحكر الثاني لممنطقة مف تقاطع شارع حسف الزيات مع شارع الجامعة 
أماـ كمية الفنكف التطبيقية كانتياء ميداف المسمة كالذل كاف نقطة تجمع القكات 

الداخمو مف المحكريف كتـ تخصيص مخرج لممعتصميف الراغبيف فى الخركج األمف 
كىك شارع الجامعة فى اتجاه إلى ميداف الجيزة كأضاؼ إف مراحؿ فض االعتصاـ 
عطاء المعتصميف ميمو  قد تدرجت مف اطالؽ التحذيرات عبر مكبرات الصكت كا 
لمخركج كأخالء المكاف بيد إف ذلؾ لـ يؤت ثماره إذ فكجئت القكات بمجرد اطالؽ 
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التحذيرات باطالؽ نار كثيؼ صكبيا مف داخؿ االعتصاـ أصيب مف جرائو بعض 
رجاؿ الشرطة كحتى بعض المعتصميف المذيف ىرعكا فزعيف مف الخياـ كنجـ عف 
ذلؾ سقكط مصابيف قتمى فى صفكؼ قكات الشرطة كالمدنيف الذيف اثركا الخركج 

األمف ، كاردؼ إلى اطالؽ معتمى كمية اليندسة كالمحتميف بحديقة األكرماف 
االعيرة النارية بشكؿ عشكائى كثيؼ قبؿ قكات الشرطة حاؿ الفض مما نتج عنو 

محمد عبد العزيز كالمجند كماؿ محمد السيد / إصابة المجنى عمييما مالـز أكؿ 
نتيجة اطالؽ االعيرة النارية مف قبؿ المعتصميف داخؿ كمية اليندسة كالتى أكدت 
بحياتيما كانو جرت مفاكضات عف طريؽ محافظ الجيزة المعتصميف داخؿ الكمية 

. انتيت بخركجيـ مف الكمية فى حدكد الساعة التاسعة مساءأ
كشيد المكاء شرطة مصطفى رجائى عبد الفتاح ىاشـ بمضمكف ما شيد بو 

سابقو كأضاؼ انو قد تـ كضع أمر خدمة يتضمف الخطة المكضكعو كتعميمات 
الفض كتكزيع القكات كتسميحيا كالتعميمات المقدمة لجميع القكات المشاركة فى 

 بشأف اإلجراءات كالتدابير األمنية 2013 لسنة 165التنفيذ كقدـ العمميات رقـ 
باالشتراؾ مع اجيزة الكزارة المختمفة لتأميف فض محيط النيضو كتمكيف 

المعتصميف السممييف مف الخركج األمف كانو تـ االستعانو بحكالى مف ست إلى 
ثمانى تشكيالت يتككف كؿ منيـ مف خمس كسبعكف مجند كثالث ضباط باإلضافة 
إلى مجمكعات قتالية ،كانو بمجرد اطالؽ اإلنذارات عبر مكبرات الصكت بإخالء 
الميداف فكجئكا باطالؽ نار كثيؼ مف نقاط مختمفة مف داخؿ الميداف كمف كمية 
اليندسة صكب القكات فاصدر اكامره بتكثيؼ اطالؽ الغاز المسيؿ لمدمكع كقنابؿ 

الدخاف فى كقت كاحد مف جميع القكات المنتشرة حكؿ منطقة االعتصاـ كبالفعؿ تـ 
السيطرة عمى منطقة االعتصاـ كفتح الممر األمف األمر الذل استغرؽ حكالى 
خمسة كثالثكف دقيقة إال أنيـ قد فكجئكا باطالؽ اعيرة نارية كثيفة مف داخؿ 

حديقة األكرماف كمف اعمى بعض مبانى كمية اليندسة كالتى تطؿ عمى الميداف 
محمد محمكد عبدالعزيز / نتج عنيا كفاة المجند كماؿ محمد السيد كالمالـز أكؿ 

كعميو ثـ تكجيو المجمكعات المسمحة لمتعامؿ كالمعاكنو فى السيطرة عمى حديقة 
األكرماف كالتى تمكنت مف ضبط حائزل تمؾ االسمحة كاسكات مصادر اطالؽ النار 
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دكف إصابة احد إال إف القكات لـ تتمكف مف التعامؿ مع المعتصميف داخؿ كمية 
اليندسة كذلؾ العتالئيـ مبانى الكمية كخشية عمى حياة النسكة كاالطفاؿ 

المتكاجديف بالداخؿ فتـ محاصرة الكمية كتثبيت الكضع االمنى الجبارىـ عمى 
الخركج حتى تدخؿ محافظ الجيزة الدكتكر عمى عبد الرحمف لمكساطة بيف قكات 

. األمف كالمعتصميف كالتى انتيت بخركجيـ األمف دكف ضبط ايا منيـ
كشيد الرائد شرطة عبد الكريـ محمد خميؿ محمد بأنو اككؿ إليو بتاريخ 

 ميمو ابالغ االدراة بما يستجد مف إحداث عممية الفض كاف أثناء 14/8/2013
تكاجد القكات كقبؿ البدء فى عممية الفض فكجئ باطالؽ نار كثيؼ مف ناحية 

االعتصاـ اتجاه القكات المتمركزة أماـ ككبرل الجامعة مما اسفر عف إصابة المجند 
نجيب محمد عبد المجيد بطمؽ نارل فى البطف مما استمـز نقمو إلى المستشفى / 

كأضاؼ انو أثناء عممية الفض كاف مالزما لمدير منطقة الجيزة لالمف المركزل 
ككيؿ عمميات منطقة الجيزة أثناء إصدارىا التعميمات لمقكات حيث يقكـ بابالغ 

. المستجدات لتتـ إثباتيا بدفتر أحكاؿ العمميات برئاسة القكات 
كشيد المقدـ شرطة احمد عبد الرحمف السيد نايؿ انو كاف مف ضمف 

القكات المكمفة بالفض كانو كاف بالمحكر الدالؼ مف أماـ كمية الفنكف التطبيقية 
مترجال كباقى القكات خمؼ المدرعات كالكساحات محتميف بيا مف االعيرة النارية 
التي يطمقيا المعتصميف كحاؿ محاكلتو استطالع األمر فكجئ باحد المعتصميف 
يطمؽ صكبو عيار نارل خرطكش إصابة بكجيو كنقؿ عمى أثرىا إلى مستشفى 

. الشرطة بالعجكزة
كشيد الرائد شرطة عالء عبد الكىاب محجكب الجرؼ بأنو مف ضمف 

القكات المشاركة فى فض االعتصاـ بميداف النيضة كانو أبصر المعتصميف كقد 
تحصنكا خمؼ سكاتر أقامكىا كبداكا فى اطالؽ االعيرة النارية صكب القكات 

فاتخذت القكات مف الكساحات كالمدرعات سكاتر كبدات فى اطالؽ قنابؿ الغاز 
المسيؿ لمدمكع فاجبر ذلؾ المعتصميف عمى التراجع فتمكنت القكات مف الكصكؿ 
إلى ميداف المسمة كضبط مف رفض منيـ الخركج األمف كابصر ثالث بنادؽ إليو 
كأضاؼ انو أثناء التقدـ داخؿ الميداف خرج احد المعتصميف مف إحدل الخياـ 
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اطمؽ حكلو عيار نارل مف فرد خرطكش كاف بحكزتو فاصابو بكجيو كلـ يتسنى لو 
.  ضبطو النشغالو بإصابتو كرفعو آنذاؾ نقمو إلى المستشفى

كشيد النقيب شرطة محمد مرضي عمي محمد السيسي انو كاف بالمدخؿ 
المؤدم لميداف النيضة مف جكار كمية الفنكف التطبيقية كمسمح بندقية الية كحاؿ 
تبصيـ فى دخكؿ منطقة االعتصاـ النيضة تفجاء باطالؽ اعيرة خرطكش تجاه 

القكات كفى تمؾ االثناء قاـ معتصميف اليقؼ عمى اشخاصيـ باطالؽ أعيرة 
محمد ياسيف ، الرائد / خرطكش صكب القكات بما ينتج عنو اصابة كال مف النقيب 

عالء الجرفى ، المقدـ احمد عبد الرحمف بالكجو كالبدف جميعا كعقب الدخكؿ فى 
منطقة االعتصاـ قاـ بتمشيط الخياـ المقامة كعثر بداخؿ بعضيا عمى اسمحة 
كذخائر متنكعو كفى اثناء ذلؾ شاىد بجانب سكر جامعة القاىرة احد الخياـ 

مشتعمة كشاىد بنادؽ اليو محرقة ، كحاؿ استمراره تمشيط محؿ االعتصاـ تعرض 
الطالؽ كثيؼ لالعيرة النارية قادـ مف داخؿ كمية اليندسة مف قبؿ المعتصميف 
/ المحتميف ليا اسفرت عف اصابتو ىك بطمقة فى جانبو االيمف كاصابة النقيب 

كائؿ صالح مقرر انيا حدثت مف اعيرة نارية مصدرىا كمية الينسة يجيؿ مطمقيا 
 0كاعزم قصده القتؿ

احمد مصطفى اميف مصطفى بانو كاف ضمف القكات / كشيد النقيب شرطة 
المشاركة فى فض االعتصاـ كانو كاف خمؼ احد المركبات المستخدمة فى كسح 
تحصينات كدشـ المعتصميف ففكجئ بالمعتصميف يقكمكف باطالؽ الخرطكش 
كالقاء الحجارة صكب قكات االمف فبادليـ القاء قنابؿ الغاز كتمكف مف اخالء 

بعضيـ حتى ميداف الجيزة ثـ صدرت لو اكامر بالتكجو لشارع البطؿ احمد عبد 
العزيز لتجمع بعض ممف كانكا باالعتصاـ لو كارتكابيـ اعماؿ الشغب كالتخريب 
بالممتمكات فتكجو اليو بمركبة مدرعة كبرفقتو القكة المرافقة لو محاصرىـ بعض 
المتظاىريف مياجميف اياىـ ببنادؽ الية كخرطكش فبادليـ باطالؽ الغاز المسيؿ 

.  لمدكع كحاؿ ذلؾ اصيب فى عينو اليسرل بالخرطكش
كائؿ محمد صالح اسماعيؿ عبد المجيد بانو كاف / كشيد النقيب شرطة 

عمى راس مجمكعة مسمحة ضمف القكات المشاركة فى فض االعتصاـ قكاميا اربع 
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كماؿ السيد محمد كاستطرد اف القكة / مجنديف كاف مف بينيـ المجند المتكفى 
المرافقة لو اقتحمكا حديقة االكرماف مف البكابة المجاكرة لمدرية امف الجيزة كفكجئ 

انذاؾ بالمعتصميف يطمقكف االعيرة النارية مف الخرطكش كزجاجات المكلكتكؼ 
صكب القكات فقاـ باطالؽ الغاز المسيؿ لمدمكع دكف جدكل فكالى المعتصميف 

بمقاكمو القكات فبدا فى اطالؽ الخرطكش المطاطى فاتخذ المعتصمكف مف سكر 
الحديقة ساترا يصكبكف مف كراءه االعيرة النارية الخرطكش ثـ تكجيكا الى كمية 

اليندسة كتحصنكا بيا كاستمركا فى اطالؽ االعيرة النارية صكب القكات مف 
/ كماؿ السيد محمد كالنقيب / داخميا كاصيب ىك مف جراء ذلؾ كالمجند المتكفى 

محمد السيسى كقاـ عقب ذلؾ باخراج االخيريف ثـ عاد لتفتيش حديقة االكرماف 
.  كعثر بداخميا عمى اسمحة نارية كخرطكش

احمد محمد احمد النقيب انو حاؿ قيامو بتنفيذ دكره / كشيد النقيب شرطة 
فى فض االعتصاـ باقتحاـ حديقة االكرماف فكجئ باطالؽ المعتصميف العيرة نارية 
بكثافة بقصد منع القكات مف تادية دكرىا كاستطردانو تمكف بعد االقتحاـ مف ضبط 

. بضع متيميف كاسمحة الية كخرطكش كذخائر
كشيد المالـز اكؿ شرطة كريـ عمي سعد عمي باف نطاؽ دكرة تمشيط 

محيط حديقة الحيكاف كحينيا أطمؽ المعتصمكف صكبو كالقكات المصاحبو اعيرة 
نارية خرطكش في حيف قاـ اخركف بمقاكمة بقية القكات بقذؼ المكلكتكؼ 

كاالحجار بقصد منعيـ مف فض االعتصاـ كبعد إذ مف بكابة شارع الجامعة أطمؽ 
المعتصمكف المتحصنيف بكمية اليندسة كاباالن مف االعيرة النارية صكب القكات 

. مباشرة قاصديف ازىاؽ ركح ام منيـ فاصيب  بطمؽ نارم بكتفو
كشيد المالـز اكؿ شرطة محمد محمكد عطا عامر انو كاف ضمف القكات 
المشاركة في فض االعتصاـ ككاف دكرة تاميف القكات المترجمة بعمؿ ساتر ليا 

محمد / اثناء االقتحاـ كاضاؼ انو اثناء االقتحاـ تكفي الي رحمة اهلل الضابط 
محمكد عبدالعزيز كانو شاىد جثتو ممدة عمي االرض اماـ الباب الرئيس لمجامعة 

كابصر اطالؽ نار كثيؼ مف ناحية مبني كمية اليندسة التي كاف يحتميا 
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المعتصميف صكب القكات مما نتج عنو اصابة عدد مف القكات المشاركة في 
. الفض الي جانب كفاه احد المجنديف

كشيد النقيب محمد طو محمد ياسيف السيد عمر انو كاف ضمف القكات 
المشاركة فى فض االعتصاـ كانو بمجرد بداء التحرؾ صكب االعتصاـ لفضو 

فكجئ باطالؽ اعيرة نارية بشكؿ مكثؼ مف داخؿ االعتصاـ كمف خمؼ السكاتر 
المقامة بمعرفة المعتصميف مما أدل إلى حدكث إصابتو كالضابطيف أحمد عبد 

.  الرحمف كعالء الجرؼ
كشيد المجند محمكد محمد المنطاكم انو كاف مف ضمف القكات المشاركة 
فى فض اعتصاـ ميداف النيضة كقرر انو عمى اثر عدـ استجابة المعتصمكف 

لإلنذارات التي اطمقتيا قكات االمف تـ اطالؽ قنابؿ الغاز المسيمة لمدمكع تحصف 
بعض المعتصميف بمبنى كمية الدراسات كبداءا فى اطالؽ كابؿ مف االعيرة النارية 
صكب قكات الشرطة فاصيب مف جراء ذلؾ اصابات رشيو بقدمو اليمنى حاؿ كقكفو 

 0بجانب سكر الكمية متخذا منو ساترا
كشيد المجند مصطفى قناكل عبدالرحمف بانو كاف مف ضمف احد 

مجمكعات االمف المركزل المشاركة فى فض االعتصاـ مسمحا كزمالئو ببنادؽ 
اطالؽ قنابؿ الغز كاثر قذؼ المعتصميف ليـ بالحجارة كاطالؽ النار صكب القكات 
بداءت القكات فى اطالؽ قنايؿ الغاز كانو اصيب كقتئذ اثر اطالؽ احد المعتصميف 

  0(بندقية اليو)اعيرة نارية مف خمؼ سكر حديقة الحيكاف مستخدما سالحا ناريا 
كشيد المجند بساـ محمكد محمد محمد بانو كاف ضمف احدل مجمكعات 
االمف المركزل المشاركة فى فض االعتصاـ مسمحا ببندقية غاز كاقتحـ كزمالئو 
مقر االعتصاـ مترجميف خمؼ احدل مركبات االمف المركزل كبمجرد اقتحاميـ 
لمميداف تناىى الى سمعو دكل اطالؽ اعيرة نارية مف داخؿ االعتصاـ صكب 

القكات فاصيب مف جراء ذلؾ بكتفو االيمف مف الخمؼ ككاف مديرا ظيره لجامعة 
 0القاىرة مؤكدا باف قصد محدث اصابتو ىك قتمو اك ال مف زمالئو

كشيد عماد عبد العميـ ذكى حساف بانو ضمف قكات االمف المركزل 
المشاركة فى فض االعتصاـ كانو بمجرد قياـ المكادر التابعة لمقكات المسمحة بازالة 
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السكاتر المقامة بميداف النيضة قاـ المعتصمكف باطالؽ االعيرة النارية بكثافة 
عمى القكات التى استخدمت الغاز المسيؿ لمدمكع لفض االعتصاـ كانو قد حدثت 

اصابتو مف جراء قياـ المعتصميف باطالؽ النار عمى القكات مف اماـ بكابة جامعة 
 0القاىرة قاصديف قتؿ ال مف تطالو االعيرة النارية

كشيد المجند رامى قرنى مصطفى عبد المقصكد بانو كاف ضمف احدل 
 )مجمكعات االمف المركزل المشاركة فى فض االعتصاـ مسمحيف بعصى مطاطية 

كاضاؼ ( مجمكعات الضبط ) مكمفيف بالتحفظعمى مف يتـ القبض عمييـ  (دكنكات
باف حاؿ دخكؿ القكات لمميداف تناىى الى سمعو دكل اطالؽ اعيرة نارية مف داخؿ 

حديقة االكرماف مف قبؿ المتجميريف دلفك مسرعيف الييما مف خالؿ فتحات 
مصطنعو فى سكر الحديقة تحصنكا بيا فاقتحمت القكات الحديقة لتمشيطيا كانذاؾ 
اصيب باصابات رشيو بقدمو مف جراء اطالؽ المتجميريف بالحديقة االعيرة صكب 

القكات كأردؼ بتمكيف قكات الشرطة مف القبض عمى عدد مف المعتصميف كاف 
. بعضيـ حامال االسمحة نارية

كشيد المجند عمي فرج احمد انو كاف مف مف القكات المشاركة في فض 
االعتصاـ كالمسمحة ببنادؽ اطالؽ قنابؿ الغاز كانو حاؿ التقدـ بالمدرعة استقاللو 
لمبدء في الفض فكجئك باطالؽ نار كثيؼ مف جانب المتجميريف فاصاب جسـ 
المدرعة مف الخارج كانو حاؿ محاكلتو احكاـ غمؽ باب المدرعة اصيب برش 

. خرطكش
كشيد المجند ايمف محمد ميمؿ ابكزيد انو كاف مف ضمف القكات المشاركة 
في الفض كقد تسمح ببندقية غاز كقد تعرض كالقكة المرافقة لو الطالؽ كثيفة مف 

جانب المتجميريف حاؿ تكاجدىـ بميداف النيضة المكجكده اماـ الباب الرئيسي 
لمجامعة مما نتج عنو اصابتو بطمقات خرطكش بذراعو كجانبو االيمف كاصابو 

محمد عبدالعزيز مف جراء اطالؽ اعيرة نارية مف المتجميريف / المالـز االكؿ 
. المتحصنيف بداخؿ كمية اليندسة

كشيد المجند نادم محمكد عبدالكاحد زلط انو كاف مف ضمف القكات 
المشاركة في الفض كبعد البدء في الفض كافتحاـ نطاؽ االعتصاـ مف قبؿ قكات 
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االمف  كبتفتيش الخياـ المكجكدة بالميداف عثر باحداىا عمي بندقية الية كعدد مف 
الخزائف كشنطو بيا زخيره الية كاضافو باطالؽ المتجميريف مف المتحصنيف بداخؿ 
كمية اليندسة صكب القكات قاصديف ازىاؽ ركح أم منيـ كحدثت اصابتو بطمقو 
. حاؿ تكاجده بميداف المسمة مستتران بالمدرعة كاعزم قصدىـ مف ذلؾ محاكلو قتمو
كشيد المجند عرفات محمد عمى فراج انو كاف ضمف القكات المشاركة فى 
الفض كاف تسميحة بندقية غاز كاضاؼ بأطالؽ المتجميريف المختصيف بكمية 

اليندسة كحديقة األرماف اعيرة نارية صكت القكات قاصديف ازىاؽ ركح أل منيـ 
فحدثت اصابتو بطمقة خرطكش فى القدـ اليمنى أعمى الركبة ككذا الفخذ األيسر 

. كطمقة فى اليد اليمنى كاعزل القصد مف ذلؾ محاكلة قتمو
كشيد المجند جماؿ عبد المطيؼ عمى أحمد أنو كاف مف ضمف القكات 

المشاركة فى الفض كاف تسميحو بندقية غاز كقد عثر داخؿ نطاؽ االعتصاـ عقب 
الفض عمى تابكت بو كمية كبيرة مف الطمقات كاضاؼ إطالؽ المتجيريف 

المتحصنيف بكمية اليندسة اعيرة نارية صكت القكات قاصديف ازىاؽ ركح ال منيـ 
. فحدثت اصابتو بطمقة فى قدمة

كشيد المجند محمد محمد يكسؼ محمكد أنو كاف مف ضمف القكات 
المشاركة فى الفض كأف تسميحو درع كاضاؼ أنو اصيب بطمؽ خرطكش بساعدة 

 . األيسر كجانبو األيسر
كشيد غريب محمد عبد الحميد محمد انو كاف مف ضمف القكات المشاركة 

فى الفض كاف تسميحو بدلو كعصا كاضاؼ أنو اصيب اثناء فض االعتصاـ بطمؽ 
 .نارل فى قدمو اليمنى

كشيد المجند اسامة صديؽ عكض اهلل أنو كاف مف ضمف القكات المشاركة 
فى الفض كتفاجاء باعتداء المتجميريف عمى القكات بأطالؽ األعيرة الحية كقذؼ 
المكلكتكؼ صكبو كالقكات قاصديف ازىاؽ ركح أل منيـ فأصيب بطمؽ نارل جراء 

.  ذلؾ كاعزل قصدىـ مف ذلؾ محاكلة قتمو
كشيد المجند عبد الرحمف يكسؼ ىاشـ أحمد انو كاف مف ضمف القكات 

المشاركة فى الفض كحاؿ مطاردة القكات لممتجميريف بمحيط ميداف النيضة اطمؽ 
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المتجميريف كالمتحصنيف خمؼ سكر حديقة الحيكاف صكبو كصكب القكات أعيرة 
نارية خرطكش بكثافة قاصديف ازىاؽ ركح ال منيـ فحدثت اصابتو بكتفة كاعزل 

. قصدىـ مف ذلؾ محاكلة قتمو
كشيد المجند أحمد جميؿ محمد عبد اليادل انو كاثناء اقتحاـ حديقة 

األكرماف كاف المتيميف المتحضنيف بداخميا يطمقكف األعيرة النارية بكثافة صكب 
.  قكات الشرطة باستعماؿ البنادؽ اآللية كالخراطكش فحدثت اصابتو بقدمة السيرل
كشيد المجند زيف العابديف عبد السالـ إبراىيـ أنو حاؿ تنفيذ دكره بالقبض 

عمى المتيميف بعد اطالؽ قنابؿ الغاز فكجئ بأطالؽ األعيرة النارية اآللية 
كالخرطكش صكبو كالقكات مباشرة قاصديف أزىاؽ ركح إيان منيـ فحدثت اصابتو 

.  بعياريف نارييف بظيره كبطنو كعزل قصدىـ مف ذلؾ محاكلة قتمو
كشيد المجند أبك النصر أبك النصر محمد البكرل فى أنو كاف مف ضمف 

 كحاؿ تقدمة 14/8/2013القكات لممشاركة فى فض تجمير النيضة بتاريخ 
كالقكات بعد اتخاذ اإلجراءات التحذيرية الالزمة كالنداء عمى المتجميريف بضركرة 

مغادرة المكاف كاثناء إزالة الكاحد التى اقاميا المعتصميف فكجئ بأطالؽ نارل كثيؼ 
مف قبؿ المعتصميف صكبو كصكب القكات قاصديف مف جرائيا بطمؽ خرطكش 

. بذراعة كبطنو فنقؿ عمى اثرىا إلى المستشفى
كشيد المجند عيد بكرل ياسيف أف كاف مف ضمف القكات المشاركة فى فض 

 فكجئ بأطالؽ نار كثيؼ مف قبؿ المتيميف 14/8/2013تجمير النيضة بتاريخ 
مما ادل إلى كقكع عدد كبير مف االصابات فى صفكؼ القكات عند بداية الفض 
كانو اصيب عمى اثر ذلؾ بطمؽ خرطكش بذراعية األيمف كاأليسر نقؿ عمى اثرىا 

. إلى المستشفى
كشيد المجند محمد محمكد كماؿ زكريا أنو كاف مف ضمف القكات المشاركة 

فى الفض كأنو كاثناء ضبطو أحد المعتصميف تمكف مف االعتداء عميو ضربان 
باستعماؿ قطعة خشب مثبت عمييا مسامير فأحدث اصابتو فى ذراعة كراسو ففقد 

. الكعى عمى اثر ذلؾ
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كشيد الرائد شرطة محمكد عز الديف محمد محمد أماـ إنو كاف مف ضمف 
التى  (ثريا)القكات المشاركة فى فض تجمير ميداف النيضة حاؿ قيادتو لممدرعة 

 حيث كاف ردؼ جرافو مدرعة القكات المسمحة كحاؿ دلكفة 88/21تحمؿ أرقاـ 
ميداف النيضة فكجئ بأطالؽ المتيميف لألعيرة النارية مف خمؼ سكاتر اقامكىا 

فحدثت بعض التمفيات بالمركبة قيادتو فبادلتيـ القكات بأطالؽ الغاز المسيؿ 
لمدمكع كقنابؿ الدخاف كحدثت اصابات بإثناف مف الضباط المشاركيف كمجند بأعيرة 
نارية مف جراء اطالؽ النار عمييـ مف جانب المتيميف خالفان بعض اإلصابات التى 

لحقت بأخريف مف القكات جراء أطالؽ المتيميف لألعيرة الخرطكش كالقاءىـ 
لمحجارة كاضاؼ بأف التمفيات التى لحقت بالمدرعة قيادتيـ ال  تحدث اال مف جراء 

كاستيدافيا عف طريؽ قناص كباستخداـ سالح نارل عياره أعمى مف السالح 
. اآللى

كشيد المجند عمر إبراىيـ زكريا يكنس بأنو كاف سائقان لمركبتو لنقؿ 
مجمكعة مف عشرة مجنديف كضابط مف ضمف القكات المشاركة فى الفض كلدل 
اقتحاـ ميداف النيضة اثر رفض المتجميريف االمتثاؿ لنداء قكات األمف بالخركج 
قاـ المتجمييريف بأطالؽ الخرطكش كالحجارة صكب القكات كنجـ عف ذلؾ تمفيات 
بالمركبة قيادتو كشاىد بعض المتجميريف داخؿ حديقة األكرماف محرزيف بنادؽ 

. آليو
كشيد الرقيب أحمد حميدة عمى منصكر بأنو مف ضمف القكات المشاركة فى 

 14 ب 4339الفض كاختص بقيادة المدرعة ماركة زنيكك كتحمؿ لكحات رقـ 
شرطة كحاؿ دخكلو لمنطقة الفض اطمؽ مجيكلكف عدة أعيرة خرطكش عمى 

المدرعة نتج عنيا حدكث تمفيات باإلطارات كالمصباح األمامى لممدرعة كاعزل قصد 
. الفاعؿ إلى االتالؼ كالتخريب 

كقد شيد محمد النميرل كماؿ عبد الفتاح  مجند شرطة أنو مف ضمف القكات 
 لكرل افيكك 14/ ب / 3953المشاركة فى الفض كاختص بقيادة السيارة رقـ 

كاثناء الفض قاـ المتجميركف بالقاء الحجارة كالزجاجات عمى السيارة قيادتو 
. فأحدثكا بيا عدة تمفيات كسر فى المصابيح كالمرايات كالبطاريات



 

 أيني انسس                                                                 زئٍس احملكًخ

60 

كقد شيد عمر عثماف عبد الكىاب مجند شرطة بقكات األمف المركزل أنو مف 
 14/ ب/ 3919ضمف القكات المشاركة فى الفض كاختص بقيادة السيارة رقـ 

لكرل افيكك كحاؿ الفض قاـ المتجميركف باستخداـ أدكات حادة كالقاء الحجارة 
كزجاجات فاتمفكا السيارة قيادتو كاثناء ذلؾ اصيب احد المجنديف المكجكديف رفقتو 

. بالسيارة كاف قصد المتيميف االتالؼ كالتخريب
كشيد المجند شريؼ إسماعيؿ عبد المعطى عبد اليادل بانو مف ضمف 

 لكرل افيكك 14ب /3919القكات المشاركة في الفض اختص بقيادة السيارة رقـ 
كحاؿ الفض قاـ المتجميركف باستخداـ أدكات حادة كالقاء الحجارة كزجاجات 

فاتمفكا السيارة قيادتو كاثناء ذلؾ اصيب احد المجنديف المكجكديف رفقتو بالسيارة 
. كال يقؼ عمى اسمو كعزل قصدىـ لالتالؼ كالتخريب

كشيد المجند محمد احمد عمى محمكد بانو مف ضمف القكات المشاركة في 
 لكرل افيكك كحاؿ قياـ القكات 14ب/3947الفض كاختص بقيادة السيارة رقـ 

بفض التجمير قاـ المتجميريف بالقاء بعض الحجارة كالزجاجات صكب السيارة 
. فاحدثكا بيا تمفيات كاعزل قصدىـ لالتالؼ كالتخريب

كشيد المجند كليد عبد الرحمف محمد احمد بانو كاف مف ضمف القكات 
المشاركة في فض تجمير النيضة حيث كمؼ بقيادة السيارة المكرل افيكك التي 

 كبالكصكؿ في صبحية ذلؾ اليـك فكجئ بقياـ 14ب/3928تحمؿ ارقاـ 
. المتجميريف بالقاء الحجارة فيشمكا زجاج السيارة قيادتو كمصابيحيا

كشيد المجند كريـ رمضاف شاكر محمد بذات مضمكف سابقة كاضاؼ بانو 
 كفكجىء بإلقاء المتجميريف لمحجارة 15ب/7968كاف قائد المركبة المكرل رقـ 

. عمى السيارة قيادتو مما نتج عنو كسر بزجاج اليكاية االمامى االيمف
كشيد المجند عبد اهلل سيد عبد العظيـ معكض بانو كاف مف ضمف القكات 
المشاركة في الفض حاؿ قيادتو لممدرعو مايؾ كبرفقتو ثماف جنكد كضابط كاضاؼ 
بانو كعقب كصكليـ الى ميداف النيضة فكجئ بأعداد مف المتجميريف يقكمكف 
بإلقاء الحجارة صكب المركبة قيادتو ككذا زجاجات مكلكتكؼ كما قامكا بإطالؽ 
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األعيرة النارية الخرطكش نتج عنو تمفيات بالمركبة تمثمت في كسر زجاجيا 
. كاشتعاؿ النيراف باطاراتيا كتيشـ مصابيحيا

كشيد المجند راشد ظنى محمد راشد بانو كاف مف ضمف القكات المشاركة 
في الفض كحاؿ قيادتو لمدرعة لكرل كبالكصكؿ قاـ بانزاؿ المجنديف كالضابط 

مستقؿ المركبة لمتعامؿ مع المتيميف كعاد بمركبتو الى الخمؼ ففكجئ 
بالمتجميريف يقكمكف بالقاء الحجارة كزجاجات المكلكتكؼ عمى سيارات الشرطة 
كالسيارة قيادتو نتج عنو تمفيات بمركبتو تمثمت في كسر بالزجاج االمامى كتمؼ 

. باالطاريف
كشيد المجند محمد عيد كباش جالؿ بانو كاف مف ضمف القكات المشاركة 

 كفكجىء بيجكـ مف 15ب/6652في الفض حيث كمؼ بقيادة السيارة رقـ 
المتجميريف صاحبو اطالؽ ناريو كالقاء حجارة عمى السيارة قيادتو نتج عنو بعض 

التمفيات بيا تمثمت في قطع لعدد ستة اطارات ككسر بالزجاج االمامى ككسر 
. المصابيح االماميو

كشيد المجند احمد محمد عبد الرحمف عبد العاطى الدغيرل بانو كاف مف 
ضمف القكات المشاركة في الفض كانو كحاؿ قيادتو لمركبة الشرطة المكرل افيكك 

 كاباف قياـ القكات بفض االعتصاـ فكجئ بقياـ المتجميريف 14ب/3835رقـ 
باطالؽ االعيرة النارية نتج عنو تمفيات بالمركبة قيادتو تمثمت في قطع باربع 

اطارات فتيشـ الزجاج االمامى كالريداتير كاعزل تمؾ التمفيات الطالؽ المتيميف 
. االعيرة النارية كالقائيـ الحجارة عمى القكات

كشيد المجند احمد عمى محمد محمد بانو كاف مف ضمف القكات المشاركة 
في الفض حيث كاف قائدا لممركبة فيد كاثناء عممية الفض فكجئ باطالؽ 

المتجميريف العيرة نارية صكبو األمر الذل نجـ عنو اتالؼ بالزجاج االمامى 
. لممدرعة كآثار العيرة نارية بالمدرعو

كشيد العقيد شرطة طارؽ حسيف عبد الحميـ شاش بانو قد كمؼ بتحرير 
محضر الضبط بشأف ما تسفر عنو عمميو فض االعتصاـ كانو حاؿ تكاجده بديكاف 

عاطؼ جماؿ فؤاد، مصطفى احمد كامؿ / مديرية امف الجيزة قدـ إليو الضابط
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غزاؿ، احمد محمد محمكدل محمد، طارؽ بحر عمى محمد المميجى، كريـ احمد 
فكزل، كصحبو كؿ منيـ بعض المتيميف كقدمكا ما تـ ضبطو بحكزة كؿ منيـ مف 

 كانو قد تـ 14/8/2013مضبكطات عمى نحك ما سطره بمحضرة المؤرخ في 
ضبط باقى المتيميف بمعرفة القكات المشاركة في الفض حاؿ مقاكمتيـ لمقكات 
باستخداـ اسمحة نارية أك بالقاء الحجاره كالمكلكتكؼ كاضاؼ بانو تـ ضبط 

 احكاؿ قسـ الجيزة كالمحرر في 59المتيميف الكارد اسمائيـ بالمحضر رقـ 
 اثناء ىركبيـ مف كمية اليندسة كحديقة الحيكاف بمعرفة القكات 15/8/2013

. المشاركة في الفض
كشيد النقيب شرطة طارؽ مدحت عبد الحميد حافظ انو كاف حاضر لكقائع 

الفض كاف القكات التي قامت بعممية الفض قد اتبعت الطرؽ القانكنية لمفض 
كعقب ذلؾ كحاؿ قيامو بتفقد مكاف الكاقعة أماـ سكر حديقة الحيكاف باالتجاه 

عمرك بدر عبد الرحمف يظير مف كمر بنطالة / المؤدل لميداف الجيزة شاىد المتيـ
مقبض سالح نارل لفرد خرطكش كعميو تـ ضبطو كضبط السالح النارل كبتفتيشو 

 كعدد تسعة عشر 39× 7.62عثر بحقيبة حكزتو عمى فرد ركسى كطمقة عيار 
عالء ىالؿ / مـ كرادع شخصى كعقب ذلؾ ابصر المتيـ12طمقة خرطكش عيار 

رياض غانـ مسرع الخطى كباالقتراب منو تناىى لسماعو لصكت ارتطاـ اجساـ 
صمبة اشتبو في طكنيا ذخائر بحقيبة حكزتو باستيفائو ابصر داخؿ الحقيبة كمية 

كبيرة مف البمى كعدد اثنيف نبمة كعميو تـ ضبطو كعزت احراز المتيميف 
. لممضبكطات بقصد استخداميا في التعدل عمى القكات المشاركة في الفض
كشيد عاطؼ جماؿ فؤاد بانو كاف ضمف مجمكعو مف ضباط البحث 

المكمفيف بضبط المخالفيف مف المعتصميف كما عسى أف يكجد بحكزتيـ اسمحة 
عقب سيطرة قكات الفض عمى مسرح االحداث كفصؿ بانو كصؿ الى ميداف 

 كانتظر كركد االشارة مف 14/8/2013النيضة في حكالى السابعو صباح يـك 
العقيد طارؽ شاش لمدخكؿ الى الميداف لتفتيش الخياـ كضبط المتيميف كقد اسفر 

احمد عبد الفتاح عبد المعطى جالؿ ممسكان ببندقية إليو / ذلؾ عف ضبط المتيـ
كبجكاره اخرل ككذا حقيبة بداخميا خمس خزف بندقية إليو كسالحيف خرطكش 
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ككميو مف الطمقات االلية كالخرطكش كصديرل ضد الرصاص كعدد أربعة قنابؿ 
يدكية الصنع كاقر بحيازتو لممضبكطات كتكاجده باالعتصاـ لنصره الديف كانو 
يستخدـ تمؾ االسمحة ىك كزمالئو المتجميريف لمدفاع عف انفسيـ ضد اعداء 

. الديف
كشيد النقيب شرطة مصطفى احمد كامؿ غزاؿ انو كاف مف ضمف القكات 

التي شاركت في الفض كانو عقب قياـ قكات االمف باطالؽ التحذيرات الخالء 
الميداف سمميان فكجئ باطالؽ اعيرة نارية كثيفة كزجاجات مكلكتكؼ مف داخؿ 
نطاؽ التجمير كقد قامت القكات برد ذلؾ االعتداء باستخداـ القنابؿ المسيمو 
لمدمكع كاضاؼ بانو تمكف مف ضبط العديد مف االسمحة النارية كما تمكف مف 

ضبط كال مف المتيميف المذيف كاف بحكزتيـ اسمحة نارية كما تمكف مف ضبط كال 
احمد مصطفى احمد / مف المتيميف المذيف كاف بحكزتيـ اسمحة نارية كبينيـ

محمد، عمى احمد عبد المنعـ، سيد سميماف احمد محمكد، مصطفى محمد احمد 
. عبد الحميد

احمد محمد محمكدل محمكد قرر بمضمكف ما قرره / كشيد الرائد شرطة
سابقيو كاضاؼ تمكنو مف ضبط حقيبة بيا كباس يستخدـ في اطالؽ االعيرة 

.  ـ داخؿ احد الخياـ المقامة بحديقة االكرماف16النارية كفرد خرطكش عيار 
طارؽ عمر عمى محمد المميجى بمضمكف ما قرره / كشيد العميد شرطة

محمد عبد الغنى بكرل حاؿ محاكلتو / سابقيو كاضاؼ تمكنو مف ضبط المتيـ
الفرار مف حديقة االكرماف كبحكزتو مبمغ مالى قدره ألؼ كتسعمائة جنيو مميكره 

. (ال لالنقالب)بخاتـ 
كشيد النقيب شرطة كريـ احمد فكزل بمضمكف ما قررة سابقيو كاضاؼ انو 
كحاؿ تمشيط ميداف النيضو عثر بداخؿ احدل الخياـ المنصكبو أماـ كمية اليندسة 

ككباس يستخدـ في اطالؽ  (فرد ركسى)عمى تابكت خشبى عثر بداخمو عمى 
، الفاف اربعمائة كاحد 12االعيره النارية الخرطكش، خمسكف طمقة خرطكش عيار 

، لخزينو بندقية إليو، قناع كاقى مف الغاز اثناف 39× 7.62كثمانكف طمقة عيار 
. جياز السمكى ماركة كينككد، خمس شكاحف لالجيزة الالسمكية
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كشيد الرائد شرطة محمد فيصؿ محمد عبد العاؿ بانو تمكف اثناء التمشيط مف 
فكزل نكر الديف السيكلى كبحكزتو اسطكانة غاز كحقيبة بيا فرد / ضبط المتيـ

 كثالث كعشركف طمقة خرطكش مف ذات العيار كمكبس معدؿ 12خرطكش عيار 
الطالؽ االعيرة النارية الخرطكش كاعزل قصده مف احراز المضبكطات الستخداـ 

. في مقاكمة قكات الشرطة

 15/8/2013كشيد الرائد شرطة عمرك أحمد عمي حجازم بأنو يـك 
عيف لفحص مقر اإلعتصاـ بميداف النيضة ككذا كمية اليندسة فتمكف مف 
العثكر عمي سبع فكارغ لطمقات خرطكش فارغ لطمقة ناريو ككذا عشركف 

سطكانتاف لمغاز 2زجاجو خؿ تحكم مكاد بتركلية كعدد   جركف مكاد بتركلية كا 
ككذا إثني عشر زجاجة خؿ كخكذتاف ككاقياف مف الداخؿ كأربع شكاحف أجيزة 
إتصاؿ كذلؾ داخؿ مبني عمارة التابع لكمية اليندسة كشاىد تيشـ كأثار ثقكب 

بأبكاب المبني كعبارات سب لمجيش كالشرطة عمي حكائط المبني كما عثر 
داخؿ مبني اإلدارة بالكمية عمي مكبساف لإلطالؽ األعيرة النارية الخرطكش 

ثناف كعشركف طمقة خرطكش ككاحد  كثالث خزف فارغة لبنادؽ ألية كا 
كثالثكف طمقة غير مطرقة الكبسكلة كدرع معدني كسكيف كأعزم حيازتيا 

لممعتصميف الذم كانكا يتحصنكف بالكمية أثناء الفض كذلؾ إلستخداميا في 
. مقاكمة القكات

كشيد العقيد شرطة رجب عبداهلل نصر محمد عمي غراب بأنو قد أككؿ 
إليو فحص األماكف محؿ اإلعتصاـ لضبط ما تركو المتيمكف بتمؾ األماكف 

نو تمكف يـك   مف العثكر عمي حقيبو سكداء عمي ىيئة جراب 18/8/2013كا 
بندقية بداخميا شاؿ بفضو تبيف أنو يحكم بندقية أليو ذات مقبض حديدم 

 طمقة ككذا جياز السمكي كأنو 56كتأميف السالح كجد طمقة بالماسكرة ككذا 
 تمكف مف ضبط بندقية ألية ككذا حقيبو سكداء عمي 19/8/2013بتاريخ 

ىيئة جراب بندقية تحتكم أربع أقنعو بداخؿ كمية اليندسية كأنو بذات التاريخ 
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 × 7.62أخطر بعثكر األمف اإلدارم بالجامعة عمي حقيبة تحكم بندقية آلية 
مـ كثالث خزف كثماني كستكف طمقة مف ذات العيار كأنو بتاريخ 39
ثناف خزينو كمائة 21/8/2013  تمكف مف ضبط حقيبو بداخميا بندقية آلية كا 

كعشركف طمقة مف ذات العيار ككذا ثالث حقائب بداخؿ األكلي بندقية إليو 
ثناف خزينو كعدد   طمقة مف ذات العيار كبداخؿ الحقيبة الثانية 424كا 

 طمقة مف ذات العيار لما ضبط كحقيبة 57 كعدد 12بندقيتاف خرطكش عيار 
ثناف  ىاندباج تحكم ست أجيزة السمكي كثالث شكاحف كأربع سماعات أذف كا 

 كما ضبط 39 × 7.62كاقي كعدد ست مفكات ككذا سالح نارم بندقية آلية 
 طمقة لذات السالح ككاقي 15سالح نارم فرد خرطكش بو ست طمقات كعدد 

 22/8/2013غاز كما ضبط حقيبو أخرم تحكم كاقي غاز كأنو كبتاريخ 
ضبط بندقية ألية كخزينو بيا ثالثكف طمقة ككذا لفافة كركيو الشكؿ يشتبو في 

ككنيا مفرقعات كقد تـ ضبط المضبكطات سالفة البياف بأنحاء متفرقو مف 
. كمية اليندسة جامعة القاىرة

كشيد العقيد شرطة حساـ الديف حممي محمد أف تحرياتو السرية 
أسفرت عمي أنو في أعقاب تصاعد اإلحتجاجات الشعبية عمي سياسة الرئيس 

المعزكؿ محمد مرسى كحدكث زخـ شعبي ينادم بتظاىرات حاشده بالبالد 
 كالجياض تمؾ الدعكات قامت جماعة االخكاف بدعكل 30/6/2013يـك

أنصارىا كمؤيدىا لالحتشاد كالتجمير بميداف النيضة كتـ تكميؼ المتيميف 
بتدبير ىذا التجمير بحشد أنصارىـ كمؤيدييـ بميداف النيضة كاإلشراؼ عميو 

 (كسائؿ إعاشو ككسائؿ نقؿ)كتقديـ الدعـ المادم كتمكيمو كاإلنفاؽ عميو 
مدادىـ باألسمحة النارية مختمفة األنكاع كالذخيرة كاألسمحة البيضاء بقصد  كا 
رىاب الدكلة  التعدم عمي المكاطنيف كقطع الطريؽ كاإلخالؿ بالنظاـ العاـ كا 

كالمكاطنيف المعارضيف إلنتمائتيـ الفكرية كالسياسة      كبداء تجمير 
 متخذان مف شارع النيضة كشارع الجامعة كميداف 21/6/2013النيضة يـك 
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النيضة كحديقة األكرماف مسرحان لو حيث تـ إحاطو مداخمو بمتاريس مف 
الحجارة كاألجكلة تقصد منع المارة كالمكاطنيف ككسائؿ النقؿ البريو مف 

 قامت جماعة اإلخكاف بالتصعيد بزيادة الحشد 30/6المركر كعقب ثكرة 
بتجمير النيضة كمد المتجميريف بالدعف المادم      المكجيستى كالمزيد مف 

زدياد الدعكات كاألكامر  األسمحة كاإلشراؼ عمي التجمير كالمشاركة فيو كا 
بإستخداـ األسمحة التي بحكزة المتجميريف ضد المكاطنيف كالمعارضيف 
نتحاليـ السياسة كقكات الشرطة في حاؿ أقداميا عمي إنياء  الفاركيـ كا 

يجميرىـ بقصد إشاعو الفكضو  بالبالد كالحيمكلو دكف تمكف النظاـ الحالي 
مف تنفيذ خارطو الطريؽ كالضغط مف أجؿ عكده الرئيس السابؽ كذلؾ عف 
تالفيا كقتؿ المكاطنيف مف  حتالؿ المنشأت الحككمية كا  طريؽ قطع الطريؽ كا 

المارة كقاطني محيط التجمير كرجاؿ الشرطة كتسيير مجمكعات مسمحة 
بقصد التعدم عمي المكاطنيف إلرىابيـ مف بطش جماعة اإلخكاف كمنيا كقائع 

ككقائع أخرم مختمؼ إرجاء  (كالبحر األعظـ كمسجد اإلستقامو (بيف السريات)
محافظة الجيزة كأضافت التحريات بمشاركة المتيميف كآخريف مجيكليف في 
التجييز تنفيذان لذلؾ القصد كقامكا بإرتكاب العديد مف الجرائـ مستخدميف 
األسمحة حكزتيـ كالمحرر بشأنيا العديد مف المحاضر كنفاذان لقرار السيد 

األستاذ المستشار النائب العاـ بضبط الجرائـ سالفة البياف كضبط مرتكبييا 
قامت قكات الشرطة بالتكجو إلي تجمير النيضة كطالبكا المتجميريف بإنياء 

مستخدميف مكبرات الصكت إلي أف المتيميف جميعان لـ يستجيبكا إلنياء 
التجمير كقامكا بإستخداـ األسمحة بحكزتيـ كأطمقكا كابؿ مف األعيرة صكب 
القكات مما أسفر عف كقكع العديد مف الضحايا بيف صفكؼ القكات كمف 
المتجميريف أنفسيـ نتيجة إستخداميـ األسمحة التي بحكزتيـ بطريقة 

ستمركا في إطالؽ األعيرة  عشكائية ثـ تكجيكا إلي مبني كميو اليندسية كا 
النارية كأشعمكا النيراف بالمبني كتكسط محافظة الجيزة بناء عمي إتصاؿ مف 
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الدكتكر عصاـ الديف حشيش لمخركج األمف دكف تفتيش كبالفعؿ غادر 
المتيميف مف كمية اليندسة دكف تفتيش كقد أسفرت تمؾ الكقائع التي إرتكابيا 
المتيمكف في إصابة العشرات مف قكات األمف كمقتؿ إثنيف مف رجاؿ الشرطة 
تالؼ كمية  تالؼ إثناف كخمسكف مركبو تابعة لقكات األمف المركزم كحرؽ كا  كا 

اليندسة جامعة القاىرة كحديقتي األكرماف كالحيكاف كاألرصفة كالمكحات 
. اإلعالنية بالشكارع كالمرافؽ العامة

مالحظات النيابة العامة بشأف إقرار بعض المتيميف بمشاركتيـ 
بتجمير النيضة بشكؿ غير سممي كخركج مسيرات مف داخمو مدججة 

بالسالح كتعدم المشاركيف فييا عمي المكاطنيف األمنيف كقكات الشرطة كأثناء 
:-  الفض كذلؾ عمي النحك اآلتي

 قرر بأنو كاف متجمير –محمد محمكد دسكقي / بإستجكاب المتيـ  -
 قامت قكات 14/8/2013بميداف النيضة كأضاؼ أنو صباح يـك 

الشرطة بإستخداـ مكبرات صكت كتطمب مف المتجميريف مغادرة 
التجمير ثـ قامكا بإلقاء بإلقاء قنابؿ المسيؿ لمدمكع كأثناء ذلؾ أبصر 
شخصاف مجيكالف مف ضمف المعتصميف يختبأف خمؼ بعض الحجارة 

كاآلخر خرطكش كيطمقكف  (بندقية آلية)كبحكزه أحدىـ سالح نارم 
 .أعيرة نارية صكب قكات الشرطة

 قرر بأنو كاف –عبدالرحمف حافظ المرسي / كبإستجكاب المتيـ  -
 قامت 14/8/2013متجمير بميداف النيضة كأضاؼ أنو صباح يـك 

قكات الشرطة بإستخداـ مكبرات صكت كتطمب مف المتجميريف مغادرة 
الميداف ثـ قامكا بإلقاء قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع كأثناء ذلؾ تناىي 
إلي سمعو أصكات إطالؽ أعيرة نارية مف بعض المتجميريف كقذفيـ 

 .قكات الشرطة بالطكب كالحجارة
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 قرر بأنو كاف –محمد أنكر لبيب محمكد ركاش / كبإستجكاب المتيـ  -
 قامت 14/8/2013متجمير بميداف النيضة كأضاؼ أنو صباح يـك 

قكات الشرطة بإستخداـ مكبرات صكت كتطمب مف المتجميريف مغادرة 
التجمير ثـ قامكا بإلقاء قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع كأثناء ذلؾ أبصر 

 .أحد المعتصميف بحكزتو سالح نارم آلي 

 قرر بأنو كاف –طارؽ محمد عاطؼ السيد / كبإستجكاب المتيـ  -
 قامت 2013/ 14/8متجمير بميداف النيضة كأضاؼ أنو صباح يـك 

المتجميريف مغادرة قكات الشرطة بإستخداـ مكبرات صكت كتطمب مف 
التجمير ثـ قامكا بالقاء قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع كاثناء ذلؾ قاـ مع 

 0اخريف مف المتجميريف بالقاء الحجارة عمى قكات الشرطة 
  قرر بانو كاف متجمير –عمرك عطا عبد الحميد / كباستجكاب المتيـ 

 قامت قكات الشرطة 14/8/2013بميداف النيضة كاضاؼ انو صباح يـك 
باستخداـ مكبرات صكت كتطمب المتجميريف مغادرة التجمير ثـ قامكا بالقاء قنابؿ 
الغاز المسيؿ لمدمكع كاثناء ذلؾ ابصر بعض مف المعتصميف يطمقكف اعيرة نارية 

 0مف االسمحة حكزتيـ 
  قرر بمشاركتو –احمد عبدالفتاح عبد المعطى ىالؿ / كباستجكاب المتيـ 

فى التجمير ، كانو تحصؿ مف احد االشخاص عمى مبمغ كقدره ستة االؼ 
كخمسمائة جنيو نظير قيامو بتاميف احد مداخؿ التجمير كتحديدا مف ناحية 

 (مف بندقية الية كخرطكش)منطقة بيف السرايات ، كاضاؼ بكجكد اسمحة نارية 
كاسمحة بيضاء بحكزة المتجميريف يتـ استخداميا لتاميف التجمير فى حالة 

محاكلة القكات االمنية اك االىالى فضو ، باالضافة لذلؾ قرر بانو تـ بناء ساتر 
بالطكب بمداخؿ التجمير يككف خمفو ساتر اخر مف القش كذلؾ ليتـ اضراـ النيراف 

بو فى حالة االعتداء عمى المتجميريف ، كبداخؿ القش مسامير لتحدث انفجار 
باطارات قكات الشرطة فى حاؿ محاكلة قياميا بفض التجمير كاخيرا كحاؿ قياـ 
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القكات بفض التجمير قاـ بالتعدل عمى القكات برشقيا بالطكب بالطكب كالحجارة 
 . اال انيا تمكنت مف القاء القبض عميو

  قرر بانو كاف مف ضمف –ياسيف عزت خمؼ خميفة / كباستجكاب المتيـ 
المشاركيف بالتجمير كحاؿ قياـ القكات االمنية بفض االعتصاـ شاىد بعض 

المعتصميف بحكزتيـ اسمحة نارية مف بنادؽ الية كخرطكش ك يطمقكف اعيرة نارية 
 0صكب القكات القائمة عمى عممية الفض

  قرر بانو منضـ لجماعة –عاصـ محمد رمضاف / كباستجكاب المتيـ 
االخكاف االرىابية كانو كاف متكاجد داخؿ التجمير حاؿ القبض عميو كالذل كاف قد 

 0شارؾ فيو بناء عمى تكميفات صدرت لو مف الجماعة سالفة الذكر

  قرر بانو تكاجد –عاصـ عبد الحميد محمد البطاكل / كباستجكاب المتيـ 
بتكاجده ضمف المتجميريف كاضاؼ بانو حاؿ قياـ القكات االمنية بالفض ، قاـ احد 
المعتصميف باشيار سالح نارل عبارة عف فرد خرطكش كاطالؽ اعيرة نارية صكب 

 0القكات لمنعيا مف فض االعتصاـ

  قرر بانو كاف –محمد عبد الرحمف عبد العزيز خضر / كباستجكاب المتيـ 
مشارؾ بتجمير النيضة كاضاؼ باف بعض المعتصميف كاف بحكزتيـ اسمحة نارية 

 0كاخذكا يمطركف القكات االمنية بكابؿ مف الطمقات النارية حاؿ قياميا بالفض

  قرر بتكاجده مف ضمف –اسالـ عادؿ محمد ابراىيـ / كباستجكاب المتيـ 
المتجميريف باعتصاـ النيضة، كاضاؼ بانو حاؿ قياـ القكات االمنيو بفض 

االعتصاـ ، حدث تبادؿ الطالؽ االعيرة النارية بيف القكات االمنية كالمعتصميف 
 0كانو شاىد بعضا مف الضباط كالجنكد مصابيف مف جراء ذلؾ التعدل

  قرر بانو –محمد مجدل عبد الغفار عبد المطمب / كباستجكاب المتيـ 
تكاجد اثناء قياـ قكات الشرطة بفض التمجمير كانو دلؼ داخؿ كمية اليندسة رفقة 
بعض المتجميريف كاستمركا متكاجديف داخؿ الكمية حتى حضر محافظ الجيزة الى 

 0مقر كمية اليندسة كاخراجيـ خركج امف مف الكمية ثـ ضبط

  قرر بانضمامو –زكريا محركس احمد محركس / كباستجكاب المتيـ 
لجماعة االخكاف منذ عاـ الفيف اتنيف كتدرجو بتمؾ الجماعة لدرجة قكية بعد 
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حضكره جمسة البيعة مع المتيـ االكؿ السيد النزيمى محمد محمد عكيضة كاخر 
يدعى عمى شابكف كاضاؼ المتيـ باشتراكو بتجمير ميداف النيضة كتكميفو 

بتاميف مداخؿ االعتصاـ مف ناحية ميداف الجيزة كالذل تـ اغالؽ المدخؿ بكاسطة 
الحكاجز الحديدية كالسكاتر الرممية كاضاؼ بكجكد حكالى عشرة اشخاص اخريف 

 (عصى  )مكمفيف بتاميف المدخؿ يرتدكف زل مكحد كيحكزكف اسمحة بيضاء 
 0كقياميـ باجبار االشخاص ناحية الميداف لمخضكع لمتفتيش بمدخؿ االعتصاـ

  قرر باشتراكو –ابراىيـ مصطفى البكرل مصطفى / كباستجكاب المتيـ 
 . باعتصاـ ميداف النيضة

محمد زكريا ذكى عبدالحميد ، محمد صالح / كباستجكاب المتيميف كؿ مف 
محمد السيد عباس ، اسامة ناصر عثماف مجاىد ، عصاـ محمد حبيب محمكد، 

طارؽ حامد محمد منصكر ، عالء عمى حنفى بدكل ، خيرل خضرل عمى ركاش ، 
عبد الرحمف حنفى ابك الجكد ابراىيـ ، اسامة عمى عبدالحميد عمى ، بدر عبد 

الككيؿ ابراىيـ حسف ، عبد الحميد ناصر   عبد الحميد سعيد ، احمد عبد الستار 
حسانيف مكسى ، احمد عمى غريب حسف ، مصطفى محمد عبدالمنعـ عبد الحميد 

، مطاكع عمى حسف حسف ادريس ، محمد نبيؿ محمد عبدالحافظ ، ابك الفتكح 
محمكد ابراىيـ العؾ ، محمد محمد عثماف احمد ، احمد اسماعيؿ محمكد سالـ ، 
عماد محمد عطية ابراىيـ ، نادل عيد عبد السالـ مصطفى ، جاد الرب عمى جاد 
الرب ، محمد عمى احمد ابراىيـ ، حساـ الديف سيد عيد سميماف ، احمد عمي ذكي 

عبدالعزيز ، حذيفة سيد عبدالكاحد السيد ، احمد رجب عمي عبدالحميـ ، عصاـ 
حامد عبداهلل محمد ، اسامة احمد محمد عكاض ، احمد حسيف احمد محمكد ، 

عطية حمداف خميؿ ابراىيـ ، ابك زيد احمد ابك زيد محمد ، ياسر محمد جابر طة 
، مينى فاركؽ حامد بدرم ، ابراىيـ محمد ابراىيـ السيد ، رضا السعيد احمد 
المكجي ، طمعت عالءالديف عبدالمنعـ ، محمكد سمير رمضاف ابراىيـ ، خالد 

صالح اسماعيؿ فرج ، صبحي محمكد محمد خميؼ ، محمد سيد مخمكؼ محمد ، 
محمد عمي محمد عمراف ، مصطفي محمد احمد عبد المجيد ، احمد مصطفي 
احمد محمد ، حساـ معتمد احمد محمكد ، ابراىيـ عبدالمنجي محمد مرسي 
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الحجار ، عصاـ محمد شريؼ اماـ ، احمد جماؿ محمد رضكاف ، احمد عمي 
محمد عمي ، احمد عيسي عبدالمنعـ سيد ، احمد مرسي احمد الخكلي ، اشرؼ 

عيد محمكد عبدالمعطي ، الحسف عبدالرافع محمد ، خضير شعباف خضير فضؿ ، 
عمرك نصر محمد سيد ، كريـ عطية ميني عمي ، مصطفي فتحي حسيف ابراىيـ 
، اشرؼ عبدالحميـ محمد عبدالمكلي ، جكدة عيسي عفيفي يكنس ، حامد عبد 

العزيز بيكمي االبيارم ، سميماف مختار سميماف اسماعيؿ ، طارؽ عيد محمد عمي 
، محمد عبدالفتاح زينيـ محمد ، محمد محمكد خميؿ سالـ ، اشرؼ محمد 

عبدالغني محمد ، محمد احمد محمد احمد عمي ، مصطفي عبد الخالؽ حبيب 
عبدالخالؽ ، ىاني محمد عبدالرازؽ عبد المطمب ، كليد عامر شحاتو نكيفي ، 

كليد محمكد سيد االشقر ، احمد دىشاف محمد عبدالباقي ، مصطفي السيد كيالني 
السيد ، عالءالديف حسف محمد المندكة ، ناجح فكلي ىاشـ عبدالجيد ، ابراىيـ 

منتصر ابراىيـ عبداهلل ، ياسر محمد فتحي محمد حماد ، حسف احمد حسف جاد 
المكلي ، ياسر عفيفى احمد عفيفى ، صابر يكسؼ عبده كحيده ، حماده محمد 
عبد الحفيظ تركى ، عمر فاركؽ سيد مبركؾ ، محمد عبدالكريـ عرفة احمد ، 
احمد عمي احمد محمكد ، جماؿ احمد صاكم ابراىيـ ، عبداهلل بيجت راشد 

عبدالمطيؼ ، محمد اسامة احمد محمد ، محمكد طو عمي محمكد ، احمد حسني 
مسعكد عبدالمطيؼ ، اسالـ عطا شندم فايز بتكاجدىـ فى محيط التجمير بميداف 

 .النيضة
 قرر بسابقة مشاركتو ألنشطة –جماؿ عبد الفتاح عمى عشرل / كبسؤاؿ 

جماعة األخكاف الدعكل كالخيرل ترشحو لعضكية مجمس الشعب عمى قكائـ حزب 
 مف منطمؽ –الحرية كالعدالة كمشاركتو لممعتصميف بميداف النيضة اعتراضا منو 

 عمى االنقالب كاقر باف المعتصميف كانكا يضعكف الحكاجز ليختص –قناعتو 
. البعض منيـ بتفتيش مف يطمب اختراقو مما ادل  شمؿ فى حركة المركر

 قرر انو كلككنو استاذ –عصاـ عبد الحميـ إبراىيـ حشيش / كبسؤاؿ 
متفرغا بكمية اليندسة جامعة القاىرة الكاقع مبناىا داخؿ حيز اعتصاـ النيضة ، 

فكاف يمر مف خاللو عبر خضكعو لعمميات استيقاؼ كتفتيش شخصى قائما عمييا 
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كقت ذاؾ شباب يقفكف خمؼ متاريس تحدد مداخؿ كمخارج االعتصاـ ، كيختصكف 
 ) 14/8/2013أيضا باالطالع عمى تحقيؽ شخصية الماريف كأضاؼ بأنو بتاريخ 

، تكجو إلى مقر عممو بكمية اليندسة ، كاجرل عدة  (كىك تاريخ فض االعتصاـ 
اتصاالت بعميد الكمية كآخريف مف أعضاء ىيئة التدريس لتسييؿ عممية خركج 

المعتصميف بداخميا آنذاؾ كذلؾ بناء عمى مبادرة شخصية منو كأعقب ذلؾ إجراءه 
اتصاال ىاتفيا بمحافظ الجيزة آنذاؾ ، طالبا التكسط لدل كزارة الداخمية إلجالء 
المعتمصيف برفقتو مف داخؿ كمية اليندسة مف دكف اطالع االمف عمى تحقيؽ 
شخصياتيـ اك ما يثبت ىكياتيـ ، عمى اف يتـ ذلؾ بكاسطة حافالت تختص 

المحافظة باحضارىا ، كفى حضكر المحافظ شخصيا كانفاذا لذلؾ االتفاؽ حضر 
االخير مرتديا سترة ككاقيا مف الرصاص كخكذة رأس كبرفقتو بعض القيادات 

. االمنية كبضع حافالت كسيارتى إسعاؼ حيث تـ إجالء جثتيف كبعض المعتصميف
كبسؤاؿ محمد عبد الرحمف عبد العزيز اقر بتكاجده بالتجمير بصفو صيدلى 

كشاىد بحكزة المتجميريف أسمحو نارية كتعدكا عمى القكات األمنية بكابؿ مف 
. الطمقات النارية حاؿ الفض

ثبت مف مشاىدة النيابة العامة لالسطكانات السبعة المدمجة كالتى أحتكت 
: عمى مقاطع تضمنت تكثيؽ أحداث 

 تكثيؽ أحداث إقامة المتجميريف بميداف النيضة لسكاتر رممية كاجكلة معبئة –أ 
بمكاد صمبة كسكاتر حجرية ذات فتحات عمى مقربة مف جامعة القاىرة فى كقت 

. سابؽ عمى كقائع الفض
تكثيؽ أحداث تكاتؿ كىجكـ بعض األشخاص عمى أحدل سيارات الشرطة - ب

. بميداف النيضة كتحطيميا كاضراـ النيراف بيا 
مستعرضيف  (خكذ ) تكثيؽ أحداث ارتداء بعض المعتصميف ألغطية رأس –ج 

كحامميف األدكات الحديدة كعصى حاؿ ىتافيـ لصالح الرئيس المعزكؿ محمد 
.  مرسى عمى مقربة مف جامعة القاىرة 

 تكثيؽ كقائع إلقاء القبض عمى بعض المتيميف كأجيزة السمكى كشكاحنيا –ح 
. كذلؾ بمعرفو قكات األمف المركزل 
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 تكثيؽ أحداث استعدادات قكات األمف لفض اعتصاـ النيضة كارتكازىـ أعمى –خ 
. ككبرل الجامعة 

 تكثيؽ أحداث تمترس بعض المعتصميف أثناء فض االعتصاـ خمؼ ساتر مف –د 
أجكلة الرماؿ حاؿ أطالقيـ كابؿ مف األعيرة النارية مف بنادؽ آلية باتجاه قكات 

.  األمف 
حاؿ قياـ مجندل األمف  (تابكت  )تكثيؽ أحداث ضبط صندكؽ خشبى - ىػ 

. المركزل بإفراغ
محتكاه كسقكط كمية مف الذخائر منو باإلضافة إلى إلقاء القبض عمى احد 
األشخاص كحصر األسمحة كالذخائر المضبكطة حاؿ إجالسو أرضا كالقبض عمى 

.  البعض األخر أماـ حديقة الحيكاف كتسميميـ إلى قكات األمف المركزل 
قالؿ احد –ك   تكثيؽ أحداث محاكالت بعض مجندل األمف المركزم إسعاؼ كا 

. المجنديف 
 تكثيؽ أحداث خركج احد المعتصميف حامال متعمقاتو كمفركشات كمراكح حاؿ –ز 

. خركجو مف مقر االعتصاـ بإرشاد قكات األمف لمممر األمف المخصص لذلؾ 
زالة خياـ المعتصميف كالمراحيض التى قاـ المتجميريف –ح   تكثيؽ كقائع كسح كا 

ببنائيا بميداف النيضة لمتعمقاتيـ ككسائؿ معيشتيـ كالفتاتيـ كسكاترىـ 
. الحديدية ذات الفتحات

 تكثيؽ أحداث ظيكر ممثميف مف داخؿ مبانى كمية اليندسة عمى خمفية سماع –ط 
. دكل اطالؽ أعيرة نارية كذلؾ حاؿ ظيكرىـ تارة ثـ اختفائيـ تارة أخرل 

.  تكثيؽ أثار إضراـ النيراف بكمية اليندسة كسرقة بعض محتكياتيا –ؾ 
تكثيؽ حكار مع عميد كمية اليندسة  جامعة القاىرة بشأف ما لحؽ بالكمية مف - ؿ

.  تخريب كدمار جراء أفعاؿ المتجميريف 
 المدمجة كالتى تحكل مقاطع ةثبت مف مشاىدة النيابة العامة لالسطكاف

مجمعة مف االسطكانات المقدمة مف جياز األمف الكطنى احتكاءىا عمى مقاطع 
مصكرة لتكثيؽ كقائع يـك الفض كما صاحبيا مف أحداث كاعتداءات لممتجميريف 

عمى قكات الشرطة كضبط العديد مف األسمحة كالذخائر بمحيط ميداف النيضة 
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ككذلؾ مشاىد مصكرة لجثث مكاطنيف ممقاة كسط تالؿ القمامة كبعػض المقاطػع 
لممتجميريف أثناء االعتصاـ كما صحاب ذلؾ مف عػػركض 

 عسكرية قامكا بيا فى ميداف النيضة كشيادة احد المكاطنيف بشأف أحداث مسجد 
.  االستقامة

ثبت مف االسطكانة المدمجة المقدمة مف جياز األمف الكطنى احتكاءىا 
عمى العديد مف مشاىد كشيادات اىالى بيف السرايات بشأف ما قاـ بو 

المتجميركف فى ميداف النيضة مف جرائـ فى حؽ ىؤالء المكاطنيف خالؼ فترة 
االعتصاـ ، كمشاىد لقياـ المتجميركف بإطالؽ األعيرة النارية عمى المكاطنيف 
العزؿ ، كمشاىد لعمميات التخريب التى قاـ بيا المتجميركف فى محيط حديقة 

. األكرماف 
لالسطكانات مدمجة مف : ثبت مف فحص مصمحة تحقيؽ األدلة الجنائية 

احمد عمى غريب حسف ، عالء الديف حسف محمد ، / ظيكر كؿ مف المتيميف 
احمد عبد الفتاح عبد المعطى ىالؿ ، رضا السعيد احمد ، أبك الحجاج احمد عبد 

 بتمؾ المقاطع عالكة عمى احتكاء تمؾ التسجيالت –العزيز ، عصاـ محمد شريؼ 
عمى تكثيؽ كقائع أطالؽ ممثميف ألعيرة نارية بكاسطة بنادؽ آلية كالقبض عمى 

 مف ضمف المتيميف المحبكسيف عمى ذمة التحقيقات تـ –احد المتيميف 
.  كبحكزتو بندقية آلية –االستعراؼ عميو 

: يالدظبد انٍُبثخ انؼبيخ ثشأٌ انسٍبزاد ادلضجٕعخ ثُبعك انزجًٓس 
بنطاؽ التجمير كثابت انيا مممككة لممتيـ  (861 ل 5ط )تـ ضبط السيارة رقـ * 
. أسامة احمد محمد عكاض / 
بنطاؽ التجمير كثبت انيا مممككة  ( 5918س د  )تـ ضبط السيارة رقـ * 

. مينى فاركؽ حامد بدكل / لممتيـ 
بنطاؽ التجمير كثبت انيا مممككة لممتيـ  (8617ل ؿ  )تـ ضبط السيارة رقـ * 
.  كليد محمكد سيد االشقر/ 

رفعت / بنطاؽ التجمير كثبت أنيا مممككة لممتيـ (65235ؿ)تـ ضبط السيارة رقـ
طمعت تأمر عبدالجابر 
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بنطاؽ التجمير كثبت أنيا مممككة  (1543ب ك)تـ ضبط السيارة رقـ
أيياب محمد عبدالمجيد طايؿ /لممتيـ

ماجد / بنطاؽ التجمير كثبت أنيا مممككة لممتيـ (3451ع ك)تـ ضبط السيارة رقـ
محمد بكر محمكد 
/ بنطاؽ التجمير كثبت أنيا مممككة لممتيـ (7928س ع )تـ ضبط السيارة رقـ

احمد محمد مراد عبد الحافظ إبراىيـ 
بنطاؽ التجمير كثبت أنيا مممككة  (4513د ـ )تـ ضبط السيارة رقـ

مصطفى محمد عكاد البطاكل  /لممتيـ
: ثبت مف تقارير الصفة التشرحية الخاصة بكال مف 

محمد محمكد عبدالعزيز / ثبت مف التقرير الطب الشرعى لممتكفى المالـز أكؿ - 1
أف إصابتو بطمؽ نارل بالجانب األيمف مف الجسـ كخركج المقذكؼ النارل مف 

. الجانب األيسر كاف الكفاة مف فعؿ االطالؽ النارل كما احدثتو مف إصابات 
أف الجركح النارية - كماؿ محمد سيد احمد/ المتكفى المجنى عميو المجند

المكصفو بااللية فتحة دخكؿ مقذكؼ نارل مفرد تقع بااللية اليسرل كفتحو خركج 
لذات المقذكؼ النارل المفرد مف العرؼ الحرقفى األيسر كيتعذر الجـز بعياره نظرل 
لعدـ استقرار أك استخراج المقذكؼ، كاف مسافة االطالؽ تجاكزت مدل االطالؽ 

القريب الذل يقدر بثالثة أمثاؿ طكؿ ماسكرة السالح المستخدـ اتجاه االطالؽ مف 
الخمؼ إلى االماـ مع األخذ فى االعتبار الطرؼ السفمى األيسر ليا مدل حركى 
كاسع كتتخذ اكضاع مختمفة أثناء الحركة كىذه المعالـ االصابية حيكية حديثة 
كمعاصرة لمكفاة ،  كنعزل الكفاة إلى إصابتو النارية دخكؿ مف خمفية االلية 

اليسرل كخركج مف اسفؿ الحكض مقابؿ العرؼ الحرفقى األيسر كما احدثتو مف 
كسكر بالحكض كتيتؾ شديد كنزيؼ دمكل غزير باالكعية الدمكية الرئيسية 

. لمحكض عمى الناحية اليسرل انتيى إلى الكفاة
: صجذ يٍ انزمبزٌس انغجٍخ اخلبصخ ثكالً يٍ 

أف - مقدـ شرطة، ضابط باالمف المركزل- احمد عبدالرحمف السيد نايؿ- 1
. إصابتو بخرطكش متفرؽ بالكجو 
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-   نقيب شرطو، ضابط باالمف المركزل–محمد مرضى عمى محمد السيسى - 2
 أف إصابتو بطمؽ نارل بالجانب األيمف مف البطف فتحة دخكؿ كخركج 

نقيب شرطة، ضابط باالمف المركزل - كائؿ محمد صالح إسماعيؿ عبدالمجيد - 3
 أف إصابتو بطمؽ نارل بالجانب األيسر مف الجذع أثناء ارتداء الدرع الكاقعى –
. 

أف إصابتو - مالـز أكؿ شرطة، ضابط باالمف المركزل- كريـ عمى سعد عمى- 4
 .بطمؽ نارل خرطكش بالكتؼ األيسر ككسر بعظمة المكح اليسرل

بجسـ غريب - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- محمكد محمد المنطاكل- 5
 .بالجية الخمفية لمساؽ اليمنى اثار إصابة بطمؽ خرطكش 

أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- مصطفى قناكل عبدالرحمف- 6
 .بطمؽ نارل بالقدـ اليسرل 

أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- بساـ محمكد محمد محمد- 7
 .بارتشاح ىكائى بالرئو اليمنى كتـ تركيب انبكبة صدرية 

أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- عماد عبدالعميـ ذكى حساف- 8
بطمؽ نارل بالفخذيف مع قطع بالشريانيف بالجانبيف مع كسر بعظمة الفخذ 

 .بالناحية اليمنى

أف - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- رامى قرنى مصطفى عبدالمقصكد- 9
 .إصابتو بخرطكش بالفخذ األيمف مف الخمؼ 

أف إصابتو بنزيؼ - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- عمى فرج احمد- 10
 .بالخزانة االمامية كانفصاؿ جزئى بالقزحية كقطع نزيؼ تحت الممتحمة 

أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- أيمف محمد ميمؿ ابكزيد- 11
 .بكسر مفتكح بعظمة الزند اليمنى نتيجة ادعاء طمؽ نارل 

أف - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- نادل محمكد عبدالكاحد زلط- 12
 .إصابتو بطمؽ نارل بالساؽ اليمنى فتحتى دخكؿ ككسر أسفر الكعبرة اليمنى 
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أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- عرفات محمد عمى فراج- 13
بطمؽ نارل بالساعد األيمف دخكؿ كخركج كاثار طمؽ نارل بالفخديف األيمف 

 .كااليسر 

أف - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- جماؿ عبدالمطيؼ عمى احمد- 14
 .إصابتو بطمؽ نارل ككسر فى عظمة الساؽ اليسرل 

أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- محمد محمد يكسؼ محمكد- 15
 .بطمؽ خرطكش بالساعد األيسر كالجانب األيسر

كاف - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- غريب محمد عبدالحميد محمد- 16
 .إصابتو بطمؽ نارل بالساؽ اليمنى 

أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- أسامة صديؽ عكض اهلل- 17
بطمؽ نارل بالعضد األيمف كنتج عنو كسر بالعضد األيمف كتاثر بالعصب 

 .الكعبرل األيمف 

أف - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- عبدالرحمف يكسؼ ىاشـ احمد- 18
 .إصابتو بطمؽ نارل خرطكش بالكتؼ األيمف كااليسر 

أف - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- احمد جميؿ محمد عبداليادل- 19
إصابتو بطمؽ نارل خرطكش كفتحتى دخكؿ كخركج كجرح تيتكى بالقدـ اليسرل 

. 

أف - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- زيف العابديف عبدالسالـ إبراىيـ- 20
 .إصابتو بطمؽ نارل بالبطف كفتحو دخكؿ كخركج مف البطف

أف إصابتو - مجند شرطة بقكات األمف المركزل- محمد محمكد كماؿ زكريا- 21
كسر باليد اليسرل  

 اف إصابتو بجرح – مجند شرطة بقكات األمف المركزم –عيد بكرم ياسيف - 22
. باليد اليمنى

 – مجند شرطة بقكات األمف المركزل –أبك النصر أبك النصر محمد البكرم - 23
. اف إصابتو بطمؽ نارم خرطكش باليد اليسرل
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 اصابتة بخدكش كجركح كاصابات متفرقة –عصاـ شعباف عبد النبى  - 24
. بجميع انحاء الجسد كبالكجة

اصابتو عبارة عف كدمات كاشتباه كسر بالساعد –عصاـ ابك حسبية محمد - 25
. األيسر ك األيمف كاثار كدمات بالساؽ اليمنى كاليسرل

. اصبتو بكدمة بالركبو اليسرل–مخمكؼ عثماف عبد العميـ - 26
. صجذ يٍ يؼبٌُّ خرباء األدنّ اجلُبئٍّ حملٍظ يٍداٌ انُٓضخ

تبيف كجكد تمفيات كنزع كافة األرصفو المكجكدة عمى جانبى الطريؽ مف ميداف - 
النيضة حتى باب جامعو القاىرة مركران بشارع الجامعو كحدكث تمفيات بأعمدة 

اإلنارة كسقكط بعضيا بنير الطريؽ كتحطـ المكحات اإلعالنية المكجكدة بالجزيرة 
فضالن عف تمفيات ببعض السيارات الخاصة المكجكدة بمحيط ، الكسطى لمطريؽ

. مسرح األحداث كالعثكر عمي أظرؼ فارغة لطمقات نارية
ىذا كقد ثبت بتقارير مصمحة تحقيؽ األدلة الجنائية بشأف فحص األسمحة 

: النارية كالذخائر المضبكطة ككذا بشأف فحص باقى المضبكطات اآلتى
أف البنادؽ اآللية المضبكطة كعددىا تسعة عشر بندقية آلية تعمؿ بنظاـ -1

كالبنادؽ .  مـ39 × 7.62الثقب كمنظـ الغاز بماسكرة مششخنة عيار 
. جميعيا كاممو االجزاء كسميمة كصالحة لألستعماؿ

أف الخزف المضبكطة كالتى يزيد عددىا عف عشركف مصنكع الصاج -2
الصمب المطركؽ كال مف منيا كاممة األجزاء كسميمة كصالحة لألستعماؿ 

 . مـ39 × 7.62عمى البنادؽ اآلليو عيار 

أف األسمحة الناريو الخرطكش كعددىا خمسو كثالثكف ما بيف بنادؽ كأفراد -3
محمية الصنع كمكابس محمية الصنع كأفرد ركسى جميعيا بماسكرة غير 

عدا فرد محمى الصنع ، مششخنة كاممة األجزاء كسميمة كصالحة لألستعماؿ
 .تبيف عدـ صالحيتو لألستخداـ

عشرة االؼ كمئتاف كثالثو كستكف طمقو ناريو كالن  (10263)بفحص عدد -4
منيا كاممة االجزاء غير مطرقة الكبسكلة مما تستعمؿ عمى األسمحة النارية 

 .مـ39 × 7.62عيار 
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 مـ غير 51× 7.62اثنى عشر طمقة نارية عيار  (12)بفحص عدد -5
 .مطرقة الكبسكلة كالن منيا كاممة االجزاء كسميمة كصالحة لألستخداـ

أربعمائو كسبعو عشر طمقة نارية خرطكش مختمفة  (417)بفحص عدد -6
 .األعيرة غير مطرقة الكبسكلة كالن منيما كاممة األجزاء كصالحة لألستخداـ

 مـ طكيؿ غيرة مطرقة 9عشركف طمقة نارية عيار  (20)بفحص عدد -7
 .الكبسكالت كؿ منيا كاممة األجزاء كسميمة كصالحة لألستخداـ

بفحص العبكة المضبكطة عبارة عف تجييزة مفرقعو جرل تشكيميا محميان مف -8
لفافة كرقيو مدعمة مف الخارج بالصؽ شفاؼ معبأة بنكاتج تفريغ بمب 

أطفاؿ كمسامير كىى صالحة لألستخداـ بالحالة الكاردة عمييا كمف شأنيا 
احداث اصابات بالمتكاجديف بحيز انفجارىا نتيجة الشظايا الناتجة عنيا 

زنزاتج تفريغ كريات بمب األطفاؿ الداخمو فى  (حبيبات الزلط كالمسامير)
تشكيؿ التجييزة المشار إلييا يدخؿ فى تركيبيا مخمكط المعاب نارية تتككف 

، اساسا مف مادة كمكرات البكتاسيكـ باألضافة إلى بعض اكاسيد المعادف
لسنو  (2225)كىك مف المكاد المنصكص عمييا بقرار كزير الداخمية رقـ 

كما  (77) بشأف المكاد التي تعتبر فى حكـ المفرقعات بالبند رقـ 2007
انو يعتبر احد اصناؼ مفرقعات الكمكرات المنصكص عمييا بنفس القرار 

 (.69)بالبند رقـ 

العينو الكاردة لمفحص عبارة عف عبكة معدنية اسطكانية الشكؿ ذات لكف -9
 (usa) مممى مطبكع عمييا عبارتاف بالمغة األجنبية 110اسكد سعة حكالى 

 كىي تعد نكع مف أنكاع الركاد ع (spray with lachrymatory)ك 
الشخصية التى تعمؿ بنظاـ الترذيذ كتحتكل بحالة كركدىا عمى كميو مف 

 (cs).السائؿ المسيؿ لمدمكع المعركؼ بالمصطمح الككدل 

الرادع الشخصى الكارد لمفحص يعتبر مف أحد أنكاع الركادع الشخصية -10
مف قانكف األسمحة رقـ  (1) بالجدكؿ رقـ 11كالتى تندرج تحت البند 

 كتعد مف 7726/1998 كالمستبدؿ بقرار كزير الداخمية رقـ 394/54
 .األدكات التى يمكف استخداميا فى االعتداء عمى األشخاص
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تبيف بفحص الزجاجات الخمسة كعشركف احتكائيا عمى سكائؿ لمادة -11
كالزجاجات اإلحدل ، الجازكليف كىى مف المكاد البتركلية المعجمة لألشتعاؿ

كثالثكف الخالية مف السكائؿ ككذا الزجاجتيف المكسكرتيف تحتكل عمى آثار 
 .لمدة الجازكليف كىى مف المكاد البتركلية المعجمة لألشتعاؿ

تبيف بفحص جركف بالستيؾ ابيض المكف يحتكل كميو مف مادة الجازكليف -12
 .كىى مف المكاد البتركليو المعجمة لألشتعاؿ

تبيف بمعاينو سيارات الشرطة التابعة لألمف المركزل كجكد آثار إلطالؽ -13
أعيرة ناريو بعدد أربعة سيارات شرطة كتمفيات بعدد اثنى عشر سيارة شرطة 

كتعذر أجراء المعاينو الفنية لباقى السيارات لكجكدىا بخدمات ، اخرل
 .يكمية

صجذ ثزمسٌس اجلٓبش انمٕيى نزُظٍى االرصبالد 
أف األجيزة الالسمكية المضبكطة غير معتمدة التكع لدل الجياز القكمى لتنظيـ -

. االتصاالت
ثبت مف تقرير التمفيات التي لحقت بحديقة الحيكاف مبمغ كقدره مائة كسبعة 

 .كثالثكف ألؼ كخمسة كثمانكف جنييان 
ثبت مف تقرير التمفيات التي لحقت بحديقة األكرماف جراء االعتصاـ كفضو 

بإجمالي خسائر بمغت اثناف مميكف كتسعمائة اثنيف كتسعيف ألؼ كثالثمائة 
 .كخمسة كسبعيف جنييان 

ثبت مف تقرير مف محافظة الجيزة يتضمف حصر التمفيات التي لحقت 
بمرافؽ المحافظة بالمنطقة محؿ االعتصاـ بشارعي الجيزة كمراد بإجمالي عشرة 

 .مميكف كتسعمائة كثالثة ألؼ ككاحد كستكف جنييان 
ثبت مف تقرير كمية اليندسة جامعة القاىرة كالثابت فيو تقدير ما تـ حرقو 
تالفو كسرقتو بإدارات كأقساـ الكمية المختمفة بمبمغ إجمالي خمسة كعشركف  كا 

 .مميكف كسبعمائة ثالثة كثمانكف ألؼ كسبعمائة ككاحد كعشركف جنييان 
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حيث أف المتيمكف قد مثمكا بجمسات المحاكمة كاعتصمكا باإلنكار 
كالمحكمة قد استدعت شيكد اإلثبات كسألتيـ كتـ تكجيو األسئمة مف قبؿ الدفاع 

الحاضر مع المتيميف كقد استجابت المحكمة لكافة طمبات الدفاع كما طمبو الدفاع 
مف أكجو طمبات أخرل مف سماع باقي أقكاؿ شيكد اإلثبات فإنو مف الثابت أف 

بعض الشيكد لـ يستدؿ عمييـ بمكجب محاضر رسمية مقدمة مف النيابة العامة 
كالباقي لـ ترل المحكمة لزكمان لسماع شيادتيـ إذ أنيـ أدلكا بيا في التحقيقات 
كترل المحكمة كضكحان كمف ثـ فال مكجب ليا كالسيما كأنيا طرحت عمى بساط 
البحث مف دفاع المتيميف كأما باقي الطمبات األخرل فإنيا تدكر حكؿ الشؾ في 

أدلة الدعكل السابؽ اإلشارة إلييا كالتي اطمأنت ليا المحكمة كلـ يقصد منيا نفي 
التيمة أك استحالة حدكثيا كأف المحكمة ال ترل مكجبان لتمؾ الطمبات كاالستعانة 
بالخبراء في الدعكل ألف المحكمة كىي في سبيؿ شؽ طريقيا لكجو الحؽ في 
الدعكل ترل أف الدعكل كحقيقتيا كفؽ أدلة الثبكت قد كضحت بال لبس أك 

 مف فض 14/8/2013غمكض فييا كأف الدفاع يمارم في حدكث الكاقعة يـك 
لحالة االعتصاـ مف قكات الشرطة بناءن عمى اإلذف الصادر مف النيابة العامة 

 .بضبط الجرائـ كمرتكبييا في محيط ميداف النيضة
طمب الدفاع الحاضر مع المتيميف البراءة تأسيسان عمى دفكع كدفاع 

 :حاصميا
 إجراءات جنائية كذلؾ 214بطالف أمر اإلحالة لمخالفتو لنص المادة : أكالن 

لعدـ تحديد األفعاؿ التي اقترفيا كؿ متيـ كالشتمالو عمى أساسيف مختمفيف 
 .لممسئكلية الجنائية

كأف ذلؾ الدفع مردكد عميو بما ىك مقرر أف إبطاؿ أمر إحالة الدعكل إلى 
محكمة المكضكع بعد اتصاليا بيا يقتضي إعادتيا إلى مرحمة اإلحالة كىك أمر 

 .غير جائز
ككاف ثابت أف القصكر في أمر اإلحالة ال يبطؿ المحاكمة كال يؤثر عمى 

صحة إجراءاتيا باعتبار أف مرحمة ما قبؿ إحالة الدعكل مرحمة تحقيؽ كأف دخكؿ 
الدعكل في حكزة المحكمة بعد إحالتيا ال يجكز إعادتيا إلى مرحمة التحقيؽ 
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السابقة مرة أخرل ألنو أمر غير جائز كمف ثـ ترتضي المحكمة ذلؾ الدفع كمف 
جية أخرل فإف القكؿ بأف أمر اإلحالة قد خمط بيف المسئكلية الشخصية 

كالتضامنية إذ جمع بينيما كفؽ قانكني العقكبات كالتجمير فإنو مردكد عميو أنو 
مف الثابت أف المتيميف قد تكاجدكا عمى مسرح الجريمة كقت مقارفتيا كاتجاىيـ 
كآخريف مجيكليف كجية كاحدة في تنفيذىا كصدكرىا عف باعث كاحد كأف كالن 
منيما قصد قصد اآلخر في إيقاعيا باإلضافة إلى كحدة الحؽ المعتدل عميو 

 عقكبات كمف ثـ 39كيصح مف ثـ اعتبار كؿ منيـ فاعالن أصميان طبقان لنص المادة 
كالحاؿ كذلؾ فميس مالـز تحديد األفعاؿ التي أتاىا كؿ منيـ عمى حدة كما أف 

 بشأف تجمير حدد 1914 لسنة 10المادتاف الثانية كالثالثة مف القانكف رقـ 
شركط قياـ التجمير قانكنان في أف يككف مؤلفان مف خمسة أشخاص عمى األقؿ كأف 

يككف الغرض منو ارتكاب جريمة أك منع أك تعطيؿ تنفيذ القكانيف أك المكائح أك 
التأثير عمى السمطات في أعماليا أك حرماف شخص مف حرية العمؿ باستعماؿ 

القكة أك التيديد باستعماليا كأف مناط العقاب عمى التجمير كشرط تضامف 
المتجميريف في المسئكلية عف الجرائـ التي تقع تنفيذان لمغرض منو ىك ثبكت 
، 2عمميـ بيذا الغرض ككاف يشترط إذف لقياـ جريمة التجمير المؤثمة بالمادتيف 

 مف القانكف سالؼ البياف إتجاه غرض المتجميريف الذيف يزيد عددىـ عمى 3
خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائـ التي كقعت تنفيذان ليذا الغرض كأف تككف نية 

االعتداء قد جمعتيـ كظمت تصاحبيـ حتى نفذكا غرضيـ المذككر كأف تككف 
الجرائـ التي ارتكبت قد كقعت نتيجة نشاط إجرامي مف طبيعة كاحدة كلـ تكف جرائـ 
استقؿ بيا أحد المتجميريف لحسابو دكف أف يؤدم إلييا السير الطبيعي لألمكر 
كقد كقعت جميعيا حاؿ التجمير كال يشترط لتكافر جريمة التجمير كجكب قياـ 

اتفاؽ سابؽ بيف المتجميريف إذ أف التجمع قد يبدأ ثـ يطرأ عميو ما يجعمو معاقبان 
عميو عندما تتجو نية المشتركيف فيو إلى تحقيؽ الغرض اإلجرامي الذم ييدفكف 

 .إليو مع عمميـ بذلؾ
 كذلؾ في 14/8/2013كلما كاف ثابت أف المتيميف قد تجميركا يـك 

ميداف النيضة السابؽ كصفان تفصيالن حاؿ قياـ قكات الشرطة بإنذارىـ عبر مكبرات 
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الصكت بإخالء الميداف كذلؾ عبر الممرات مف إال أف المتيميف قد اتجيت إرادتيـ 
جميعان كعمى مسرح الجريمة إلى ارتكاب الجرائـ محؿ التداعي كذلؾ باحتالليـ 

المباني العامة المخصصة لمنفع العاـ كمية اليندسة كحديقة األكرماف كقامكا برشؽ 
القكات بالحجارة كالطكب السابؽ اقتالعو مف أرصفة الطرقات كمف زجاجات 

طالؽ األعيرة النارية مف األسمحة السابؽ ذكرىا كحيازتيا مما أدل   المكلكتكؼ كا 
إلى إصابة المجني عمييما مف قكات الشرطة ككفاة المجني عمييا كالشركع في قتؿ 

آخريف كظمت نية االشتراؾ في تمؾ الجرائـ تصاحب المتيميف حتى إلقاء القبض 
عميو حاؿ التجمير كمف ثـ كانت مسئكلية المتيميف مسئكلية تضامنية عف 

 .الجرائـ المقترفة كيككف النعي في غير محمو
كحيث عف الدفع بعدـ اختصاص المحكمة بنظر الدعكل فإنو مردكد عميو 

 بشأف الصفة 1972 لسنة 46بما ىك مقرر كفؽ نص المادة الثامنة مف ؽ رقـ 
القضائية قد نصت عمى أف تنعقد محكمة الجنايات في كؿ مدينة بيا محكمة 

ابتدائية كتشمؿ دائرة اختصاصيا ما تشممو دائرة المحكمة االبتدائية، كما نصت 
 مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى أف تحكـ محكمة الجنايات في كؿ 216المادة 

فعؿ يعد بمقتضى القانكف جناية كفي الجنح التي تقع بكاسطة الصحؼ أك غيرىا 
 .مف طرؽ النشر

كمف ثـ فإف اختصاص المحكمة بنظر الدعكل بكصفيا محكمة جنايات 
ينعقد صحيحان بالنسبة لجميع الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة االبتدائية كال 

 مف قانكف السمطة القضائية سالؼ البياف 30يغير مف ذلؾ ما نصت عميو المادة 
مف اجتماع محكمة االستئناؼ بييئة جمعية عمكمية لمنظر في تكزيع القضايا 

عمى الدكائر المختمفة فإنو لـ يقصد بو سمب اختصاص المقرر لمحكمة الجنايات 
المنعقد بيا بمقتضى المادة الثامنة السالؼ بيانيا بؿ ىك مجرد تنظيـ إدارم 
لتكزيع العمؿ عمى دكائر المحكمة كليس مف شأف ذلؾ أف يخمؽ نكعان مف 

 .االختصاص تنفرد دائرة دكف أخرل مما ال يترتب عميو البطالف عمى مخالفتو
كلما كاف الدفاع ال يجحد كال يمارم في أف أعضاء الدائرة ىـ مف مستشارم 

 .محكمة جنايات القاىرة كمف ثـ فإف ذلؾ النعي في غير محمو
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كحيث عف الدفع بعدـ عالنية الجمسات فإنو مردكد بجمسة بما ىك مقرر قانكنان أف 
المقصكد بعالنية المحكمة ىي تمكيف جميكر الناس بال تميز مف االطالع عمى 

إجراءات المحاكمة كالعمـ بيا كأبرز مظاىرىا السماح ليـ بالدخكؿ في القاعة التي 
تجرم فييا المحاكمة كاالطالع عمى ما يتخذ فييا مف إجراءات كما يدكر فييا مف 

. مناقشات
كلما كاف ثابت مف محاضر جمسات المحاكمة أنيا عمنية كاف المحكمة لـ 

تتخذ ثمة إجراء يناقض تمؾ العالنية أك يتـ عف ذلؾ األمر بؿ باب قاعة المحاكمة 
لـ يكصد كقد حضر المحاكمة جميكر مف الناس بغير تمييز ككاف مف بيف ذلؾ 
ألصحافو كاألعالـ المسمكع كالمرئي كالمقركء كنقؿ كتداكؿ إجراءات المحاكمة بؿ 
األكثر مف ذلؾ كضع األجيزة الخاصة بكسائؿ األعالـ كتنقؿ العامميف عمييا في 

أنحاء المحاكمة كمف ثـ فقد تكافر مبدأ العالنية في المحاكمة كيككف الطعف 
بالتزكير عمى محضر الجمسة في غير محمة لمخالفتو الكاقع كمف ثـ يككف النعي 

. في غير محمة
     حيث انو عف الدفع ببطالف انعقاد المحكمة في معيد أمناء الشرطة فاف ذلؾ 
مردكد عميو بما ىك مقرر كفؽ نص المادة الثامنة مف قانكف السمطة القضائية 
عمى أف تنعقد محكمة الجنايات في كؿ مدينة بيا محكمة ابتدائية كتشمؿ دكائر 

اختصاصيا ما تشممو دكائر المحكمة االبتدائية كيجكز أف تنعقد في ال مكاف أخر 
في دائرة اختصاصيا كخارج ىذه الدائرة عند الضركرة كذلؾ بقرار يصدر مف كزير 

. العدؿ بناء عمى طمب رئيس محكمة االستئناؼ
 2015 لسنو 6805ككاف ما تقدـ ككاف الثابت مف قرار كزير العدؿ رقـ 

جنايات  (14)كالذم نص في مادتو األكلى عمى نقؿ مقر انعقاد جمسات الدائرة 
 كاف ذلؾ بناء 1/9/2015الجيزة إلى معيد أمناء الشرطة بمنطقة طره اعتباران مف 

عمى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناؼ القاىرة األمر الذم يككف معو 
انعقاد المحكمة في معيد أمناء الشرطة بطره قد صادؼ صحيح القانكف كيككف 

. الدفع غير سديد
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 مكرر 206حيث انو عف الدفع ببطالف التحقيقات لمخالفتيا لنص المادة 
إجراءات جنائية إذ كاف يجب انو يباشر التحقيؽ باستجكاب المتيميف رئيس نيابة 

. في حيف مف استجكابيـ بدرجة اقؿ مف رئيس نيابة
 مكرران مف 206فاف ذلؾ الدفع مردكد عميو بما ىك مقرر كفؽ نص المادة 

قانكف اإلجراءات الجنائية كالتي جرل نصيا عمى أف يككف ألعضاء النيابة العامة 
 باإلضافة إلى االختصاصات المقررة لمنيابة –مف درجة رئيس نيابة عمى األقؿ 

العامة سمطات قاضى التحقيؽ في تحقيؽ الجنايات المنصكص عمييا في األبكاب 
األكؿ كالثاني كالثاني مقرر كالرابع مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات كيككف 
فضالن عف ذلؾ سمطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفو المشكرة المبينة 

مف ىذا القانكف في تحقيؽ الجرائـ المنصكص عمييا في القسـ  (143)في المادة 
األكؿ مف الباب الثاني المشار إليو بشرط إال تزيد مدة الحبس في كؿ مرة عف 

 مف ذات القانكف عمى انو 199الخ، كما جرل نص المادة ... خمسة عشر يكما 
 64فيما عدا الجرائـ التي يختص قاضى التحقيؽ بتحقيقيا كفقا ألحكاـ المادة 

تباشر النيابة العامة التحقيؽ في مكاد الجنح كالجنايات طبقا لألحكاـ المقررة 
.." لقاضى التحقيؽ

ككاف مف المقرر أف النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيؿ 
بالتحقيؽ االبتدائي في جميع الجرائـ كاستثناء مف ذلؾ يجكز ندب قاضى لمتحقيؽ 
في جريمة معينو أك جرائـ مف نكع خاص كمتى أحيمت الدعكل إليو كاف مختصا 

. دكف غيره بتحقيقيا
ذ كاف ما تقدـ فاف القانكف قد حدد اإلجراءات التي يختص بيا قاضى  كا 
التحقيؽ كحدة كالتي يخطر عمى أعضاء النيابة العامة اتخاذ ال إجراء فييا قبؿ 

الحصكؿ مقدما عمى إذف مسبب مف القاضي الجزئي كليس التحقيؽ مف بيف ىذه 
اإلجراءات كمف ثـ يظؿ عضك النيابة العامة آيان كانت درجتو ىك صاحب 
 206االختصاص األصيؿ في مباشرة التحقيؽ في جميع الجرائـ، ككانت المادة 

مقرران مف القانكف انؼ البياف حددت سمطات المحقؽ مف النيابة العامة حاؿ 
التحقيؽ في الجنايات الكاردة في متف النص دكنما تحديد درجو معينة لتكلى ذلؾ 
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التحقيؽ مما مفاده أف لجميع درجات النيابة العامة تحقيؽ تمؾ الجنايات كبذات 
السمطات المقررة ليـ في القانكف عدا سمطات قاضى التحقيؽ في مدد الحبس 
االحتياطي فال يتمتع بيا إال مف في درجة رئيس نيابة عامو عمى األقؿ كمف ثـ 

فاف ما قاـ بو المحقؽ مف إجراء التحقيؽ مع المتيميف كىك عضك نيابة عامو مف 
درجة اقؿ مف رئيس نيابة كاف قد أصاب كيد اإلجراء الصحيح ككاف الحبس كتحديد 

مدده قد اختص بو رئيس نيابة كذلؾ حسبما ىك ثابت باألكراؽ كمف ثـ جاءت 
. األكراؽ خمكان مف ثمة بطالف كيككف الدفع غير سديد

حيث انو عف الدفع ببطالف إجراءات المحاكمة لكضع المتيميف داخؿ قفص 
. زجاجي

 مف قانكف 331فاف ذلؾ مردكد عميو بما ىك مقرر كفؽ نص المادة 
اإلجراءات الجنائية كالتي جرل نصيا عمى يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أحكاـ 

. القانكف المتعمقة بال إجراء جكىرم
 مف ذات القانكف انؼ البياف عمى في غير األحكاؿ 333كجرل نص المادة 

المشار إلييا في المادة السابقة يسقط الحؽ في الدفع ببطالف اإلجراءات الخاصة 
بجميع االستدالالت أك التحقيؽ االبتدائي أك التحقيؽ بالجمسة في الجنح كالجنايات 

. إذا كاف لممتيـ محاـ كحصؿ اإلجراء بحضكره بدكف اعتراض منو
 مف القانكف انؼ البياف أف 268، 243ككاف مف المقرر كفؽ نص المادة 
. حفظ النظاـ كترتيب الجمسة منكط برئيسيا

كلما كاف ذلؾ ككاف كضع المتيميف في قفص زجاجي مف اجؿ حفظ النظاـ 
في الجمسة كمف حسف سير العدالة بيا كمف ترتيب الجمسة ككاف كضعيـ في ذلؾ 

القفص لـ يمنع االتصاؿ بيـ مف محامييـ كذلؾ لكجكد ككضكع الرؤية كالسمع 
لكجكد سماعات داخمية بالقفص كلـ يعترض أحدا مف المحاميف عمى ذلؾ في 

بداية اإلجراء كمف ثـ كاف ذلؾ اإلجراء دفع صحيحان ال يشكبو ثمة بطالف كيككف 
. الدفع غير سديد

حيث انو عف بطالف استجكاب المتيميف كذلؾ إلجراء التحقيؽ مع المتيميف 
. في معسكر األمف المركزم



 

 أيني انسس                                                                 زئٍس احملكًخ

87 

فاف ذلؾ مردكد عميو أف اختيار المحقؽ لمكاف التحقيؽ متركؾ لتقديره 
باف ذلؾ اإلجراء قد تـ نظران لمظركؼ . حرصا عمى صالح التحقيؽ كسرعو اتخاذه 

األمنية التي تمر بيا البالد في ذلؾ الكقت كفؽ ما ىك ثابت مف فض االعتصامات 
كذلؾ لضبط الجرائـ كمرتكبييا كما أسفر عنو الضبط ألكثر مف مائتي منيـ كقد 
تكافرت في المكاف كؿ أكجو العدالة كالدفاع كسبؿ الحرية لممتيميف كمف ثـ فال 

. محؿ لمبطالف كيككف الدفع غير سديد
كحيث انو عف الدفع ببطالف استجكاب المتيميف لعدـ حضكر محامى كفؽ 

.  إجراءات جنائية 124نص المادة 
 إجراءات 124فاف ذلؾ الدفع مردكد عميو بما ىك مقرر كفؽ نص المادة 

جنائية إذ نصت عمى ال يجكز لممحقؽ في الجنايات كفى الجنح المعاقب عمييا 
بالحبس كجكبان أف يستجكب المتيـ أك يكاجيو بغيره مف المتيميف أك الشيكد إال 
بعد دعكة محامية لمحضكر عدا حالو التمبس كحالو السرقة بسبب الخكض في 

. الخ....ضياع األدلة عمى النحك الذم يثبتو المحقؽ في المحضر 
لما كاف تقدير حالو السرعة مترككان لممحقؽ تحت رقابو المحكمة ككاف ثابت 

باألكراؽ أف الحالة األمنية كالظركؼ التي تمر بيا البالد كالسرعة كالخشية مف 
ضياع األدلة كانت سببان في استجكاب المتيميف دكف دعكة مف لـ يحضر معو 
محاميان كاف ىذا األمر كفؽ ما ىك ثبت باألكراؽ لممحكمة مف كجكد حالو أمنية 
تمر بيا البالد عمى غير األمكر العادية نظرا لما يجرل عمى ارض الكاقع مف 

اعتصامات كتجمير في عدة مياديف كذلؾ حسبما ىك ثابت باإلذف القضائي كما 
ثبت مف التحقيقات مف فض االعتصامات كمف السرعة كخشية ضياع األدلة كاف 

تمؾ األمكر تعد حالو سرعو  كخكفان عمى ضياع األدلة كمف ثـ فاف المحكمة تعرض 
عف الدفع فضالن عف تكافر حالو التمبس إذ تـ ضبط المتيميف جميعان حاؿ التجمير 

. كاقتراؼ الجرائـ محؿ التداعي كمف ثـ جاء الدفع غير سديد
كحيث انو عف الدفع ببطالف اعتراؼ المتيميف لكقكعو تحت اإلكراه المادم 

كالمعنكم فاف ذلؾ مردكد عميو بما ىك مقرر أف المقصكد باالعتراؼ ىك إقرار 
. المتيـ عمى نفسو بصدكر الكاقعة اإلجرامية عنو
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كلما كاف مف الثابت أف المتيميف لـ يعترؼ آيان منيـ عمى ارتكاب الكاقعة محؿ 
نما أنكركا االتياـ المسند إلييـ كاف ما نسب إلييـ ىك مجرد إقرار  التداعي كا 

بتكاجدىـ في االعتصاـ يـك الفض كما حدث مف بعض المعتصميف مف جرائـ حاؿ 
التجمير ككصؼ لمكاف التجمير دكف نسبو فعؿ إلى أحدا منيـ كمف ثـ فاف ذلؾ 

 إجراءات 271/1ال يعدك اعترافان بالمعنى القانكني الذم قصده المشرع في المادة 
جنائية ىذا مف ناحية كمف جية أخرل فاف األكراؽ قد خمت مف ثمة إكراه مادم أك 

معنكم كقع عمى المتيميف كاف إقرارىـ حسبما سمؼ بيانو كاف عف إرادة حرة 
مختارة غير مشكبة بعيب مف عيكب اإلرادة كمف ثـ فاف الدفع في مجممو غير 

. سديد
كحيث انو عف الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا مف غير ذم صفو الف 

. المختص بيا نيابة امف الدكلة دكف غيرىا
 مف قانكف 199فاف ذلؾ الدفع مردكد عميو بما ىك مقرر كفؽ نص المادة 

اإلجراءات الجنائية كالتي نصت عمى فيما عدا الجرائـ التي يختص قاضى التحقيؽ 
 تباشر النيابة العامة التحقيؽ في مكاد الجنح 64بتحقيقيا كفقا ألحكاـ المادة 

....... كالجنايات
ككاف إنشاء نيابة امف الدكلة العميا ال يحكؿ دكف مباشرة كافو أعضاء 
النيابة العامة التحقيؽ إذ أف ذلؾ االختصاص مستمد مف القانكف كاف صدكر 

القرار بإنشاء نيابة امف الدكلة ىك لتحقيؽ تمؾ الجنايات ىك قرار تنظيمي ال يؤدل 
إلى بطالف أك عدـ اختصاص لباقي أعضاء النيابة العامة فيما يقع مف جرائـ في 

دكائر اختصاصيـ المكاني كمف ثـ كاف التحقيؽ كرفع الدعكل بأمر اإلحالة قد كقع 
. كفؽ صحيح القانكف كيككف الدفع غير سديد

كحيث انو عف الدفع بعدـ جدية التحريات فاف ذلؾ مردكد عميو كما ىك 
مقرر أف لممحكمة أف تعكؿ في تككيف عقيدتيا عمى ما جاء بتحريات الشرطة 

باعتبارىا قرينة معززة لما ساقتو مف أدلة أساسية كال يقدح في ذلؾ التحريات إال 
يفصح مأمكر الضبط القضائي عف مصدرىا أك كسيمتو في إجراء ذلؾ التحرم أك 

. قصر مدتو أك شمكليا ألكثر مف شخص لككنو ال يمس ذاتيتيا
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ذ كاف ثابت أف المحكمة قد اطمأنت إلى التحرم الذم أجرل بمعرفو ضابط  كا 
األمف الكطني العقيد حساـ الديف حممي مف أف المتيميف قد اعتصمكا بميداف 

 في الميداف كأحرزكا كحازكا األسمحة النارية كأقامكا المتاريس االنيضة كاحتشدك
كقطع الطرؽ كقيدكا حرية المكاطنيف كعطمكا كسائؿ النقؿ البرية كذلؾ بقصد إفشاؿ 

 كعقب ذلؾ اليـك احتشدكا مف اجؿ أشاعو الفكضى 30/6الدعكات لمتظاىر يـك 
 تجمير المتيميف 14/8/2013كالتصدم لمقكات حاؿ محاكلتيا الفض كيـك 

كأطمقكا األعيرة النارية تجاه القكات كاحتمكا المباني كاتمفكىا كقتمكا  رجاؿ الشرطة 
حاؿ التجمير كاف المحكمة  تطمئف  إلى ذلؾ  التحرل  كانو اجرل   بالفعؿ  

  0كتصدؽ  مف  أجراه  كتعتبره  قرينو  معززه لباقى  ادلو الثبكت  السابؽ  سردىا 
       كحيث انو  عف الدفع  بعدـ اختصاص ضابط   األمف الكطني   الجراء  
ذلؾ التحرل كذلؾ  لسبؽ حؿ  جياز امف الدكلو  كانشاء جياز  األمف الكطني 

كذلؾ  بقرار كزير الداخميو دكف اعطاء الجياز األخير  صفو  الضبطية القضائيو  
  مف قانكف 23فاف ذلؾ  مردكد  عميو  بما ىك  مقرر  كفؽ  نص المادة  

االجراءات  الجنائيو  كالتي  عددت مف ىـ مامكرل  الضبط القضائي فكاف منيـ 
ضباط الشرطة  كمف ثـ  فاف ذلؾ االختصاص  لضابط التحرل مستمد  مف 

القانكف  كليس مف قرار كزير الداخميو كمف ثـ فاف القرار األخير  بحؿ جياز امف 
الدكلو كانشاء جياز االمف الكطني  ىك قرار تنظيمى  ال يتعمؽ  بمنح  أك سمب  
الضبطيو  القضائيو  الف مصدرىا  حسبما سمؼ  القانكف  كمف ثـ  فاف إجراء 

 إما  عف الدفع بعدـ اختصاص مجرل التحرل  متجاكزه 0التحرل  يككف صحيحا
االختصاص  المكانى  فاف ذلؾ مردكد  عميو  بما ىك مقرر كفؽ نص المادة 

ب  مف القانكف انؼ البياف مف إف اختصاص ضباط االمف الكطني ذك /23
اختصاص  عاـ في جميع انحاء الجميكريو كذلؾ كفؽ ما ىك منصكص عميو في 

 ج  كالتي جرل نصيا عمى كيككف مف 0ب أ /23مف المادة   (1)البند رقـ 
مدير كضباط أداره   (1)مامكرل الضبط القضائي في جميع انحاء الجميكريو 

المباحث العامة  بكزاره الداخميو كفركعيا مديريات االمف كمف ثـ كاف  الدفع  في 
   0مجممو غير سديد 
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       كحيث انو عف الدفع ببطالف إذف النيابو العامة بصدكره  عف جرائـ 
مستقبميو كعدـ تحديد  أسماء المتيميف  كتحديد أكثر مف مكاف  كبناء  عمى 

تحرل غير جدل فاف ذلؾ مردكد عميو بما ىك ثابت إف االذف الصادر مف النيابو 
العامة كاف بناء  عمى  تحرل جدل  ثبت كجكد جرائـ في محيط  اعتصاـ النيضو 

مف قطع  الطرؽ كتعطيؿ المركر كحيازه احراز االسمحو  كتجدير االمف كالسمـ 
العاـ  كمف ثـ  فقد صدر االذف عف تحرل صادؽ  بجرائـ  كقعت بالفعؿ  كما زالت 

مستمره لكجكد االعتصاـ بافتراش الطرؽ  العامة  كاقامو المتاريس  كالحكاجز  
كتفتيش المكاطنيف كتكدير االمف العاـ  كتعطيؿ العمؿ  بحديقو االكرماف كالحيكاف 

كجامعو القاىرة  بشكؿ نسبى  كاحراز لالسمحو  كالزخائر كذلؾ حسبما سبؽ  سرده  
مف كقائع كادلو عميو  كاف كانت الجرائـ شخصيو إال أنيا كاقعو  في محيط 

االعتصاـ كمف ثـ فيي جرائـ متفرقو  قائمو  كاف كانت منسكبو إلى اشخاص 
مجيكلو كمف  ثـ جاء االذف بالضبط  لمجرائـ كمرتكبييا فكاف االذف  محاط  بالدقو  

كااللتزاـ بصحيح  القانكف  كمف ثـ لـ يمصؽ  االتياـ  بثمو شخص  مسمى  
  0بصفتو كيككف الدفع غير سديد 

       كاما عف القكؿ  باف  ىناؾ  تجاكز محدكد االذف   كذلؾ  بتنفيذه  فاف ذلؾ 
  حدث تجمير مف المتيميف  14/8/2013مردكد عميو  باف  يكـ تنفيذ االذف 

باقتراؼ الجرائـ  انفو البياف  كذلؾ في محيط ميداف النيضو مف قياـ المتيميف 
المعتصميف  بالتجمير يكـ تنفيذ االذف كظمكا نيو التجمير تصاحبيـ  كاتحدت 
ارادتيـ  كاتفقت عمى اقتراؼ  الجرائـ  محؿ  التداعي مف قطع الطرؽ  كاحتالؿ 

كاتالفيا كاطالؽ   (كميو اليندسو ، حديقو االكرماف   )المبانى ذات النفع العاـ 
االعيره  الناريو تجاه القكات  بقصد قتميـ  مما ادل إلى كقكع  اثنيف قتمى مف 

القكات  كالشركع في قتؿ بعضيـ كذلؾ لكحده الفكر كالمعيو  التي تجمع المتييميف  
ككحده ىدفيـ المنشكد  باعاده  الرئيس المعزكؿ  كاالعتراض عمى ما سمكه  حكـ 

العسكر كسقكطو بالضغط  عميو باالعتصاـ  كمقاكمو السمطات كمف ثـ قامت 
القكات بالقبض عمى المتيميف حاؿ اقتراؼ  الجرائـ سالفة البياف  كمف ثـ فقد  
كقعت  حالو التمبس بالجريمو  كىى  حالو  تالـز الجريمو دكف مرتكبييا  كفؽ 
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 مف قانكف االجراءات الجنائيو  فتـ القاء القبض عمى المتيميف 30نص المادة 
حاؿ التجمير كعقب  ارتكاب الجرائـ   سالفة  البياف  كمف ثـ  لـ يكف ىناؾ 

تجاكز بحدكد االذف  كاف في ذلؾ  رد  أيضا  عمى انتفاء حالو التمبس كبطالف  
القبض كالتفتيش عمى المتيميف فاف التفتيش جاء بناء عمى  قبض صحيح  

لكقكع حالو التمبس بالجريمو مف قبؿ المتيميف  كمف ثـ جاء الدفع  ككذا  الدفع 
  0ببطالف القبض كالتفتيش بغير محمو كغير سديد 

        كحيث انو عف الدفع  بعدـ جكاز نظر الدعكل  لسبؽ صدكر أمر باالكجو 
  0في الدعكل لبعض متيميف اخريف  كفؽ األثر العينى  لالمر كاتحاد المراكز

        فاف ذلؾ الدفع مردكد عميو باف صدكر األمر  باالكجو لبعض المتيميف  لـ 
يكف بناء عمى  أسباب  عينيو  تتعمؽ  بعدـ الجريمو أك أنيا لـ تقع اصال كانما 

لعدـ كفايو الدليؿ كمف ثـ فيك أمر نسبى كليس عينى كمف ثـ كاف حجيتو تقتصر 
عمى مف صدر بحقو  دكف  باقي المتيميف  إذ إف المتيميف المحاليف  سالفى 

الذكر  قد  قدمكا  لممحاكمو  باالدلو السابؽ سردىا  حسبما سمؼ بيانو  بمدكنات 
  0الحكـ  كمف ثـ فال  يحاج  باالمر  باالكجو  كثبكت الدفع غير سديد 

          كحيث انو  عف الدفع  بعدـ جكاز نظر الدعكل  لسابقو  الفصؿ فييا  
  جنايات  مدينو نصر  ثاف  كالمقيدة برقـ 2013 /7399في الجنايو رقـ 

 ؾ شرؽ القاىرة  كالمدفكع  بالدفع مف المتيـ   عبد الكىاب عبد 6917/2013
 بامر االحالو  كذلؾ بالنسبة لجريمو االنضماـ  فاف ذلؾ 278الغفار عبد اهلل  رقـ 

الدفع ال محؿ لو  الختالؼ  الدعكيف  محال كسببا  كمكضكعا  كما إف  تمؾ 
التيمو  حسبما سيرد بمدكنات الحكـ ال محؿ لعقاب  المتيـ عنيا  لبراءتو منيا 

  0كمف ثـ جاء  الدفع غير سديد 
 ج ، 88 مكرر ، 86 ، 86كحيث  انو  عف الدفع  بعدـ دستكريو  المكاد 

  مكرر إجراءات 366 مقررا عقكبات كالمادة 375 مكرر ، 375 ج ، ىػػ  ، 102
جنائيو فاف ذلؾ  مردكد عميو  كما ىك مقرر  إف محكمو المكضكع ىي كحدىا  
الجيو المختصو  بتقدير جديو الدفع بعدـ الدستكريو  كاف األمر بكقؼ الدعكل 
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المنظكره أماميا كتحديد ميعاد  لرفع الدعكل بعدـ الدستكريو جكازل  ليا  كمتركؾ 
  0ليا 

        لما كاف ذلؾ  ككانت المحكمة  في حدكد سمطتيا التقديريو إف النصكص  
محؿ الدفع ال تحمؿ  في طياتيا  سمو شبيو  عدـ الدستكريو كىى تتفؽ مع 
نصكص الدستكر كمبادئ المحكمة الدستكريو العميا كمف ثـ تقضى المحكمة 

  0برفض الدفع 
       كحيث انو عف الدفع بكقؼ السير في الدعكل لحيف الفصؿ في الدعاكل  

  2015 / 187  جنايات الجيزة ، 2013/ 11531 ، 2013 / 11818أرقاـ 
جنايات عسكريو فاف ذلؾ مردكد عميو فضال عف تجييؿ الدفع بعدـ  بياف  تفصيؿ  

عف  مكاف ارتكاب تمؾ الكقائع كعدـ تحديد جيو االختصاص  المحمى  لمكاف  
الكاقعو لعدـ تقديـ الدليؿ عمى جديو الدفع  فانو ال محؿ لالرتباط  بيف تمؾ الجرائـ 

كالجريمو محؿ التداعي  الختالفيـ محال كسببا  كمكضكعا  كال يتعمؽ األمر 
بالفصؿ في الدعكل عمى تعميؽ الفصؿ في تمؾ الدعاكل  كفؽ ما نص عميو 

  0  إجراءات جنائيو كمف ثـ جاء الدفع غير سديد222المشرع  في المادة 
        كحيث انو عف الدفع بتجييؿ محضر الضبط مف كيفيو  الضبط  كمف 

القائـ بو  كساعو كمكاف الضبط  فاف ذلؾ  مردكد عميو  إف تحديد  كقت كمكاف  
الكاقعو  ال تاثير لو  في ثبكت الكاقعو  إذ إف المحكمة قد  اطمئنت كفؽ  ما ساقتو 

مف ادلو  في مدكنات الحكـ  بعالية  مف كقكع جرائـ  كاقترافيا في محيط ميداف 
  كذلؾ عقب إخالء الميداف صباحا كلدل  14/8/2013النيضو  كفى  يـك 

احتالؿ  المتجميريف  مف المتيميف  مبانى  كميو اليندسو كحديقو إال كرماف 
ساتر ليـ بالقاء الحجاره كالطكب   (المتاريس)كاتخاذ ما تبقى مف حكاجز 

كالمكلكتكؼ كاالعيره الناريو  عمى  قكات الشرطة  كحاؿ ذلؾ تـ القاء القبض عمى  
/ المتيميف  كذلؾ حسبما شيد بو  شيكد الكاقعو  كمحرر  محضر الضبط  العقيد 

 كمف ثـ  فقد ثبتت التيمو  في حؽ المتيميف  كمف ثـ يككف –طارؽ  شاش 
  0الدفع غير سديد 
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كحيث انو عف الدفع بانفراد  محرر المحضر  بالشيادة  كحجب باقي  أفراد 
القكه في كاقعو القبض عمى المتيميف فاف ذلؾ مردكد عميو بما ىك مكرر  إف  

  0كزف أقكاؿ الشيكد كتقديرىا يرجع إلى محكمو المكضكع 
ككاف  سقكط الضابط  طارؽ  شاش  عف مف القائـ  بالقبض  عمى  

المتيميف  كانفراده  بالشيادة  ال يناؿ  مف شيادتو لذلؾ  إذ انو  مف الثابت  إف 
الضبط  كاف  بمعرفو قكات األمف القائمو عمى ضبط الجرائـ  كاف الدفاع  ال يمارل  
كال ينازع بذلؾ األمر كمف ثـ فقد تـ القبض مف مختص قانكنا كاف الضابط  طارؽ 
شاش  لـ يذكر  أسماء القائميف  عمى الضبط كذلؾ نظرا لمحالو االمنيو كما شابو 
التجمير مف عده  جرائـ ككقكع قتمى مف قكات االمف كبسرعو االجراءات كال يعيب 
ذلؾ انفراده بالشيادة كما  اتخذه مف إجراءات تتفؽ كصحيح القانكف كمف ثـ جاء 

  0الدفع غير سديد 
كحيث انو  عف باقي اكجو الدفكع المكضكعيو مف شيكع االتياـ كتمفيقو  

كقصكر التحقيقات كبطالف الدليؿ المستمد  مف االسطكنات المدمجو  ككذا المجاف 
المشكمو بتقدير التمفيات كعدـ  معقكلو الكاقعو كتناقض أقكاؿ الشيكد  كعدـ 

معقكلو تصكير الكاقعو كانتفاء صمو المتيميف بالمضبكطات كعدـ تكاجد المتيميف 
عمى مسرح الجريمو  فاف تمؾ الدفكع  المكضكعيو  مستفاد الرد عمييا  مف ادلو 

الثبكت  التي اطمأنت إلييا المحكمة كقد استخمصت الصكرة  الصحيحو لمكاقعو مف 
أقكاؿ الشيكد كسائر  العناصر المطركحو  عمى بساط البحث  كالتي اقتنعت بيا  
كذلؾ كفؽ  المتفؽ  مع الفعؿ  كالمنطؽ كالثابت باألكراؽ دكف تناقض كمف ثـ  
يضحى  كؿ  ما يثيره الدفاع في ىذا  الشأف محض جدؿ  مكضكعى في صكره 
الكاقعو كتقدير  ادلتيا  حسبما اطمأنت إلييا المحكمة كما إف قكؿ الدفاع عف 

 مف 143بطالف إجراءات المحاكمو لسقكط  حبس المتيميف  كفؽ نص المادة 
قانكف  االجراءات الجنائيو  كما سبؽ  مف إجراءات تتعمؽ  بالحبس االحتياطى 
كعرض المتيميف عمى النيابو العامة  فاف ذلؾ اجراءات  لتعيب  مرحمو ما قبؿ 
المحاكمو مف تحقيؽ ابتدائي ال اثر لو عمى صحة المحاكمو  كما دار  بشأنيا  

. مف إجراءات  إذ ال محؿ  لتعييب  االجراءات السابقة  عمى المحاكمو
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كحيث  انو عف الدفع بانتفاء أركاف جميع الجرائـ المسنده لممتيميف فاف 
ذلؾ مردكد عميو بالنسبة لجريمة التجمير فانو مف الثابت أف المحكمة قد بينت 

لدل الرد عمي المسئكليو التضامنيو أحكاـ التجمير كشركطو كانيا تحيؿ في ذلؾ 
إلي ما سمؼ أما عف باقي الجرائـ مف قياـ المتيميف  باستعراض القكة كالعنؼ 
كالتمكيح بيما فانو الثابت قياـ المتيميف بالتجمير في ميداف النيضة األماكف 
المحيطة بو كقطع الطرؽ كتعطيؿ المركر باف قامكا بنزع قطع الحجارة مف 

االرصفو محؿ اعتصاميـ كبقاء المتاريس كالتحصف بيا كاطالؽ األعيرة الناريو 
تجاة القكات الشرطيو بقصد ازىاؽ أركاحيـ كتحصنيـ  بكمية اليندسة كحديقو 

تالؼ مابيما كاتخاذ قمـ منصات الطالؽ االعيرة النارية بقصد التركيع  األكرماف كا 
كالتخكيؼ تمؾ قاطني كمرتادم ميداف النيضة كقكات االمف كالحاؽ االذل  بيـ 
كاألضرار بالممتمكات العامة كمقاكمة السمطات كارغاميا عمي االمتناع عف تنفيذ 

األمر القضائي الصادر مف النيابو العامو بضبط الجرائـ كمرتكبيا األمر الذم ترتب 
عميو تكدير االمف كالسمـ كالسكينو العامو لما حاؽ بتمؾ االفعاؿ مف تيديد كتركيع 
كاتالؼ عمدل كقتؿ عمد كالشركع فيو كاحتالؿ المباني العامو محؿ منصاتيـ كمف 

ثـ  فقد تكافرت جميع أركاف الجرائـ   
كحيث انو عف نيو القتؿ العمد فانو مف الثابت أف نيو القتؿ أمر خفي 
إدراكو بالظركؼ المحيطو بالدعكل كاالمارات كالمظاىر الخارجيو التي تنـ عما 

  0يضمره الجاني في نفسو
ذ كاف ذلؾ فاف ىذه النيو كامنو بنفس المتيميف كتكافرت لدييـ كذلؾ مف  كا 
نيو مثبتو مردىا نكع الصمو بيف المتيميف كالمعيو بينيـ في الزماف كالمكاف كنكع 
الصمو بينيـ مف فكر كاحد في االعتصاـ مف اجؿ رجكع الرئيس المعزكؿ محمد 

مرسي كمف اعتناقيـ ذلؾ الفكر بزعـ الشرعية كالدفاع عنيا كمف اتجاىـ في كجيو 
كاحدة في تنفيذ الجريمة ككحدة الحؽ المعتدل عميو كمف اعدادىـ االسمحة النارية 

 كمية اليندسة ، حديقة 0كالذخيرة كمف االعداد لممتاريس كاحتالؿ المباني 
كاستقالليا كمنصات الطالؽ االعيرة النارية تجاه قكات الشرطة   (االكرماف 

قاصديف مف ذلؾ قتميـ باطالؽ كابؿ مف األعيرة النارية إصابة المجني عمييما 
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المالـز أكؿ محمد محمكد عبد العزيز كالمجند كماؿ محمد سيد احمد كباقي قكات 
الشرطة المكمفة بتنفيذ اذف النيابة العامة كمف عـز المتيميف إلي ذلؾ القصد في 
أنفسيـ جميعان  كذلؾ بالتصدل لقكات الشرطة حاؿ محاكلتيا فض االعتصاـ بما 
اعد مف اسمحو ناريو حسبما سمؼ بيانو كمف قرب مسافة االطالؽ الذم يقدر 

بثالثة امثاؿ طكؿ ماسكرة السالح المستخدـ كمف أبصار المتيميف لممجني عمييما 
كمف تجميرىـ في ذات الزماف كالمكاف بقصد ارتكاب كؿ الجرائـ المقصكدة 

المنشكدة لذلؾ التجمير مف اجؿ بمكغيـ مقصدىـ بمنع قكات الشرط مف عدـ 
  0تنفيذ فض االعتصاـ كمف ثـ فقد تكافرت نية القتؿ العمد لدل جميع المتيميف 
كحيث انو عف ظرؼ سبؽ األصرار فانو لما كاف مف المقرر انو يستمـز 
  0بطبيعتو أف  يككف الجاني قد فكر فيما اعتزمو كتدبر عكاقبو كىك ىادئ الباؿ 

   كاذ كاف ذلؾ ككاف مف الثابت في حؽ المتيميف أنيـ تدبركا األمر الرتكاب جرائـ 
قبؿ كقكع الحادث يعتبره كافيو في ىدكءه كركية كانتكا االعتداء عمي قكات الشرطة 

 كقامكا باالحتشاد 30/6/2013حاؿ قياميا بفض االعتصاـ في حالو نجاح ثكرة 
في ميداف النيضو كاعدكا االسمحو النارية الالزمو لمكاجية قكات الشرطة حاؿ 

 فقامكا باطالؽ 14/8/2013محاكلتيا فض االعتصاـ حتي جاء يـك الفض 
االعيرة النارية اتجاه القكات قاصديف قتميـ قررت ذلؾ حاؿ اتساـ المتيمكف 

باليدكء كالركية سكاء في أعدادىـ لجريمتيـ أك في تنفيذىا بما يقطع بتكافر ذلؾ 
  0الظرؼ لدييـ 

كحيث انو عف ظرؼ الترصد فانو مف المقرر انو يكفي لتحقؽ ظرؼ الترصد 
تربص الجاني لممجني عميو مدة مف الزمف طالت أك قصرت في مكاف يتكقع قدكمو 

.  إليو ليتكصؿ بذلؾ إلي مفاجأتو في االعتداء عميو
ذ كاف ذلؾ ككاف مف الثابت أف المتيميف قد كمنكا لممجني عمييـ في  كا 
الخياـ المعدة سمفان بحديقو األكرماف كالمتاريس المقامو ككذا مباني في كميو 

اليندسو كمكثكا في تمؾ األماكف  لفترة زمنيو كحاؿ قدـك القكات لميداف النيضو 
قامكا بمفاجأتيـ باطالؽ االعيرة الناريو صكبيـ مما ادل إلي كفاة المجني عمييما 

  0كالشركع في قتؿ باقي القكات األمر الذم يقطع بتكافر ظرؼ الترصد 
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 مف قانكف 234      كحيث انو عف ظرؼ االقتراف فانو مف المقرر كفؽ المادة 
العقكبات في شقيا األكؿ بنصيا عمي ظرؼ االقتراف انو يكفي النطباقيا كمف ثـ 
تغميظ العقاب أف يثبت استقالؿ الجريمو المقترنو عف جنايو القتؿ كتميزىا عنيا 
كقياـ المصاحبة الزمنية بينيما كاف تككف الجناياتاف قد ارتكبا في كقت كاحد أك 

  0فترة قصيرة مف الزمف
كاذ كاف ذلؾ ككاف الثابت مف التحقيقات أف المتيميف قد ارتكبكا جناية القتؿ 
العمد مع سبؽ اإلصرار كالترصد التي استغمت تماما عف جنايات الشركع في قتؿ 

حديقة  )باقي القكات كاحتالؿ المباني كالمرافؽ العامو المخصصو لمنفع العاـ 
كحديقة الحيكاف بالجيزة كالتخريب لممباني كاالمالؾ  (االكرماف ككمية اليندسة

العامو كمقاكمة السمطات حاؿ تنفيذ اذف النيابو العامو كالتعطيؿ العمدل لسير 
كسائؿ النقؿ البرية كاف تمؾ الجرائـ تمت لجناية القتؿ العمد يبرىو يسيره كفي ذات 
المكاف كمف ثـ فقد تحقؽ بذلؾ شرطا االستقالؿ كالمصاحبة الزمنيو األمر المنطبؽ 

  0 مف قانكف العقكبات 234عمي نص الفقرة الثانية مف المادة 
كحيث انو عف عالقة السببيو بيف الفعؿ كالنتيجة لجريمة القتؿ العمد فانو 
مف الثابت حسبما سمؼ بيانو أف كفاة المجني عميو المالـز أكؿ محمد محمكد 
عبد العزيز كالمجند كماؿ سيد احمد فانو مف الثابت أف المتيميف قامكا باطالؽ 
االعيرة النارية اتجاه المجني عميو األكؿ كالثاني مف مبني كمية اليندسة كحديقة 

األكرماف مما ادل إلي إصابة المجني عميو األكؿ بطمؽ نارل بالجانب األيمف 
كخركج المقدكؼ مف الجانب األيسر كقد ادخؿ المستشفي كاجرم لو العمميات 

الجراحية الالزمة طبيان كتمقي العالج حتي كفاتو كلـ يثبت كجكد ثمو إىماؿ أك خطأ 
طبي جسيـ مف المستشفيات المعالجة لممتكفي ىذا ما ثبت كفؽ تقرير الطب 

الشرعي األمر الذم يجـز أف فعؿ اطالؽ العيار النارل الذم أصاب المجني عميو 
ىك محدث الكفاة كىك السبب المباشر في حدكثيا كمف ثـ فقد تكافرت عالقة 

كماؿ محمد / المجند  )السببيو بيف الفعؿ كالنتيجو ، كبالنسبة لممجني عميو الثاني 
فانو مف الثابت بتقرير الصفو التشريحيو تبيف جرح حيكل حديث  (سيد احمد

باألكعية اليسرل فتحو دخكؿ مقذكؼ نارل بفرد كجرح حيكل حديث يقع بأسفؿ 
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يسار الحكض مقابؿ الحرقض األيسر فتحو خركج مقذكؼ نارل مفرد كتعزل الكفاة 
إلي تمؾ االصابو النارية كما أحدثو مف كسكر بالحكض كتيتؾ شديد كنزيؼ دمكل 

غزير باألكعية الدمكية الرئيسيو بالحكض عمي الناحية اليسرل أدل إلي الكفاة 
كمف ثـ فقد تكافرت عالقة السببيو بيف  فعؿ اطالؽ العيار النارل كما أحدثو مف 
إصابات بالمجني عمييما كما نتج عف ذلؾ مف كفاة كمف ثـ فقد تكافرت عالقة 

  0السببيو بيف الفعؿ كالنتيجو كيككف منعي الدفاع ال محؿ لو 
 مف 86كحيث انو عف اإلرىاب فمما كاف مف المقرر كفؽ نص المادة 

يقصد باالرىاب في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف _ :قانكف العقكبات نصت عمي انو 
كؿ استخداـ لمقكة أك التيديد أك التركيع يمجأ إليو الجاني تنفيذا لمشركع  اجرامي 
فردل أك جماعي بيدؼ االخالؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سالمة المجتمع كامنو 

لمخطر إذا كاف قد نشأ في ذلؾ ايذاء األشخاص أك القاء الرعب بينيـ أك تعريض 
حياتيـ أك حرياتيـ أك امنيـ لمخطر أك الحاؽ الضرر بالبئيو أك باالتصاالت أك 

باألمكاؿ أك المباني أك باألمالؾ العامة أك الخاصة أك احتالليا أك االستيالء عمييا 
أك منع كعرقمو ممارسو السمطات العامو أك دكر العبادة أك معاىد العمـ العماليا 

  0أك تعطيؿ الدستكر أك القكانيف أك المكائح 
( 1) مكررا 86مكررا ، / 86ككانت الجرئـ المنصكص عمييا في المادتيف 

مف قانكف العقكبات ال تتحقؽ إال بتكافر عنصريف اكليما مادل كيتمثؿ في مظاىر 
القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع الحاصمو مف الجاني فالسمكؾ االجرامي في 
جريمو اإلرىاب يتخذ شكؿ العنؼ بمعناه الكاسع بما يشير إليو مف معاف مختمفو 
تتضمف استخداـ القكة أك التيديد أك التركيع ليا عمي النحك الذم حددة القانكف 
كيتسع ىذا المعني  الي الصكرة التي خمفتيا التكنكلكجيا الحديثو فال يقؼ عند 
المعني المادل لمعنؼ مف قبيؿ العنؼ المككف لالرىاب استخداـ نظـ المعمكمات 

  0الغراض ارىابيو 
ثانييما فيتمثؿ في القصد الجنائي العاـ كىك أدراؾ الجاني لما يفعمو كعممو 
بشرط الجريمة فيشترط اتجاه ارادة الجاني إلي استخداـ القكة أك العنؼ أك التيديد 
أك التركيع مع عممو أف ىذا السمكؾ مف شانو أف يؤدل إلي المساس بالحقكؽ 



 

 أيني انسس                                                                 زئٍس احملكًخ

98 

 سالفة البياف فيشترط أف يككف اليدؼ مف 86كالمصالح التي حددتيا المادة 
العمؿ اإلرىاب ىك اإلخالؿ العاـ أك تعريض سالمة المجتمع كامنو لمخطر كبذلؾ 
يشمؿ كؿ األعماؿ االجراميو التي تتجيو ضد الدكلو أك أف يككف مف شانيا خمؽ 

حالة مف الرعب في عقكؿ اشخاص معنيف أك لدل جماعات مف األشخاص أك لدل 
الجميكر العاـ أك اكراه  إحدل السمطات عمي تغيير مكقفيا سكاء بإرغاميا عمي 
اداء عمؿ أك االمتناع عنو  أك خمؽ حالو مف االزمو اكخمؽ حالو تمرد عاـ أك 

تيديد االستقرار كالسالمة أك الكحدة السياسية أك سيادة الدكلة كيستخمص القصد 
الجنائي مف مضمكف أعماؿ اإلرىاب التي ارتكبيا الجاني كالتي اعتبرىا المشرع 

  0صكرة لمسمكؾ األجرامي كنتيجتو 
لما كاف ذلؾ ككاف ثابت أف المتيميف قد انتيجكا سمككيـ االجرامي 

باستخداـ القكة كالعؼ كالتيديد بيما كذلؾ باستخداـ االسمحو الناريو كالحجارة 
كالطكب كالمكلكتكؼ ضده قكات الشرطة  لمنعيا مف اداء عمميا كذلؾ في ضبط 
الجرائـ كمرتكبييا كأحداث حالو مف الرعب لدل المكاطنيف كقكات الشرطة كتيديد 
االستقرار كالسالمة كالكحدة السياسية كسيادة الدكلو كذلؾ بمحاكلو فرض كاقع 

  0يخمؽ حالو  فكضي عامو كمف ثـ فقد تكافر فعؿ االرىاب في حؽ المتيميف 
كحيث أف الدفاع الحاضر عف المتيميف قدـ عدة مذكرات  دفاع تضمنت 

ذات الدفاع كالدفكع سالفة البياف كقدمكا عدة حكافظ مستندات اطمعت عمييا 
. المحكمة

كحيث انو مف الثابت بمحاضر جمسات المحاكمة إف المتيميف محمكد طو 
 ، اسالـ 8/9/95 ، احمد حسني مسعكد مكاليد 16/12/95عمي محمكد مكاليد 
 ، 18/4/1996 ، اسامو محمد عبد الفتاح مكاليد 2/3/96عطا شندم مكاليد 

 كذلؾ حسبما ىك ثابت مف المستندات 18/8/96محمد فتحي عبد التكاب مكاليد 
الرسمية المرفقو باألكراؽ كما أثبتو المراقب االجتماعي كقد قدـ المراقب االجتماعي 

تقاريره عف المتيميف مبينا بيا ظركفيـ األسرية كالتعميمة كالثقافية كالمعيشية 
كاالقتصادية كقامت المحكمة بمناقشتيـ في تمؾ التقارير فأدلكا بمضمكف ما جاء 
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بيا كذلؾ في حضكر المتيميف كمحامييـ كمف ثـ فقد كاف ذلؾ األمكر كسف 
  0المتيميف تحت بصر المحكمة 

 كحيث أنو كبالبناء عمي ما تقدـ كلتساند االدلو القكليو كالفنية مف قياـ 
المتيميف بارتكاب الجرائـ المسنده إلييـ عمي نحك ما كرد كما اسمفتو المحكمة 

كأكردتو في مدكنات ىذا الحكـ كمف جماع ما تقدـ فقد كقر في يقيف المحكمة عمي 
  0:كجو القطع كاليقيف كبما ال يدع مجاال لمشؾ أف كال مف 

  0 محمد صالح محمد السيد عباس –محمد زكريا زكي عبد الحميد 
    0 عصاـ محمد حبيب محمكد –أسامو ناصر عثماف مجاىد 
  0 عالء عمي حنفي بدكم –طارؽ حامد محمد منصكر 
  0 عبد الرحمف حنفي أبك الجكد إبراىيـ –خيرم خضيرم عمي ركاش 

  0 بدر عبد الككيؿ إبراىيـ حسف –أسامو عمي عبد الحميد عمي 
  0 أحمد عبد الستار حسانيف مكسي –عبد الحميد ناصر عبد الحميد سعيد 

  0 مصطفي محمد عبد المنعـ عبد الحميد –احمد عمي غريب حسف 
  0 محمد نبيؿ محمد عبد الحافظ –مطاكع عمي حسف حسف أدريس 
  0 محمد محمد عثماف أحمد –ابك الفتكح محمكد إبراىيـ العؾ 

  0 نادم عيد عبد السالـ مصطفي –عماد محمد عطيو إبراىيـ 
  0 محمد عمي أحمد ابراىيـ –جاد الرب عمي جاد الرب 

  0 أحمد عمي زكي عبد العزيز –حساـ الديف سيد عيد سميماف 
  0 أحمد رجب عمي عبد الحميـ –حذيفو سيد عبد الكاحد السيد 
  0 أحمد حسيف أحمد محمكد –أسامة أحمد محمد عكاض 
  0 أبك زيد أحمد أبك زيد محمد –عطيو حمداف خميؿ إبراىيـ 

  0ميني فاركؽ حامد بدكم -  ياسر محمد جابر طو 
  0 رضا السعيد احمد المكجي –إبراىيـ محمد إبراىيـ السيد 

  0 محمكد سمير رمضاف إبراىيـ –طمعت عالء الديف عبد المنعـ 
  0 صبحي محمكد محمد خميؼ –خالد صالح إسماعيؿ فرج 
  0 محمد عمي محمد عمراف –محمد سيد مخمكؼ محمد 
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  0 احمد مصطفي احمد محمد –مصطفي محمد احمد عبد المجيد 
  0حساـ معتمد احمد محمكد  ػ إبراىيـ عبد المنجي محمد مرسي الحجاز 

  0احمد جماؿ محمد رضكاف _  عصاـ محمد شريؼ إماـ  
  0احمد عمي محمد عمي  ػ احمد عيسي عبد المنعـ سيد 

  0 اشرؼ عيد محمكد عبد المعطي –احمد مرسي احمد الخكلي 
  0 خضير شعباف خضير فضؿ –الحسف عبد الرافع محمد 
  0 كريـ عطيو ميني عمي –عمرك نصر محمد سيد 

   0أشرؼ عبد الحميـ محمد عبد المكلي -  مصطفي فتحي حسيف إبراىيـ 
  0حامد عبد العزيز بيكمي االبيارم -  جكده عيسي عفيفي يكنس 

  0 طارؽ عيد محمد عمي –سميماف مختار سميماف إسماعيؿ 
  0 محمد محمكد خميؿ سالـ –محمد عبد الفتاح زينيـ محمد 
  0 محمد أحمد محمد أحمد عمي –اشرؼ محمد عبد الغني محمد 

  0 ىاني محمد عبد الرازؽ عبد المطمب –مصطفي عبد الخالؽ حبيب عبد الخالؽ 
  0 كليد محمكد سيد األشقر –كليد عامر شحاتو نكيفي 

  0 مصطفي السيد كيالني السيد –أحمد دىشاف محمد عبد الباقي 
  0 ناجح فكلي ىاشـ عبد الحميد –عالء الديف حسف محمد المندكة 
  0 ياسر محمد فتحي محمكد جماؿ –إبراىيـ منتصر إبراىيـ عبد اهلل 
  0 ياسر عفيفي أحمد عفيفي –حسف أحمد حسف جاد المكلي 

  0حمادة محمد عبد الحفيظ تركي -  صابر يكسؼ عبده كحيدة 
  0 محمد عبد الكريـ عرفو أحمد –عمر فاركؽ سيد مبركؾ 
  0 جماؿ أحمد صاكم إبراىيـ –أحمد عمي أحمد محمكد 

  0 أحمد سعد محمد الرفاعي عزاـ –محمد نجيب حسيف حسف 
  0 عبد الناصر حسني حسيف أحمد –ماجد محمد بكر محمكد 

  0 إبراىيـ سعد سالـ مبركؾ –أحمد محمد محمكد السيد 
  0محمد جابر أحمد شعيشع -  عبد القادر ميني محمد 

  0 أحمد جالؿ بسيكني عمي –محمد مجدم محمد محمد 
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  0 عبد الرحمف ياسيف متكلي –أحمد محمكد فؤاد محمكد 
  0 جماؿ محمكد أحمد –كماؿ عبد الخالؽ مرسي محمد 

  0 محمد عاشكر حفناكم الحمزاكم –عمرك حسف عمرك جاد 
  0 محمد سيد عمي القاضي –ياسر عبد العظيـ عبد الكىاب بحيرم 

  0 محيسف عكاد عكاد محيسف –اسامو سيد طكخي سيد فرحات 
  0 محمد عبد الستار سيد النجار –رشاد أحمد رشاد محمد 

  0 مصطفي محمد عكاد البطاكم –عبد الرحمف رجب محمد محمد حسف 
  0 أحمد عبد القادر عبد العزيز خمؼ اهلل –محمد محمكد محمد محمكد عثماف 

.  أحمد حسف نصر فرج–عبد الرحمف محمد عبد الحكيـ محمد عمي 
 عبد الحميد يكسؼ كاصمي سميماف  –أحمد عمي مخمكؼ النكيشي   
محمد شعباف عبد القادر عبد الحي  - أكـر سمير عبد السالـ محمد  

محمد مصطفي عبد الرازؽ ركاش  - جماؿ حسني السيد جماؿ الديف  
محمد رمضاف ىاشـ الكاشؼ  - أبك الخير حممي محفكط  

كامؿ محمكد عكيس حسب اهلل  -  محمكد كماؿ محمد عكض اهلل  
 ربيع عبد الكىاب عمي عثماف  –أيمف أحمد عبد الفتاح عبد اهلل 
 حسيف أحمد حسيف عبد المطيؼ  –خمؼ عبد اهلل أحمد محمد عمي 

 إبراىيـ يكسؼ إبراىيـ جاد  –جماؿ عبد الدايـ عبد المنعـ خمؼ اهلل 
رزؽ احمد مبركؾ احمد  - يكسؼ محمد عمي عبد اهلل  

 عمرك محمد عبد الحميـ سعفاف  –أحمد محمكد عبد الحميـ عبد الرحيـ 
أحمد عبد العزيز أحمد ىالؿ  - أحمد أبك ستيت سيد أبك طالب  

  0محمكد عبد الفتاح محمد مكسي - محمكد سرل عمي سميـ  
 عبد الناصر فكزم طو محمكد  –شحاتو محمكد سيد سيد 

 صالح سالمة راشد مبارؾ  –جماؿ حسيف يكسؼ مرسي 
 عكيس فتحي احمد دركيش  –جمعو عبد الكىاب محمكد خميفة 

 جمعو شعباف عبد اهلل سالـ  –عادؿ حسف احمد سيد 
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 محمد يكسؼ أحمد محمد  –مصطفي جبيمي سعد شافعي 
 مصطفي فتحي رمضاف عمي  –حسني عبد العاطي عبده صالح 
 محمد حامد محمكد عبد القكل  –عبد الكىاب عبد الغفار عبد اهلل 
حسف إبراىيـ محمد محمد العجكز  - جمعو فتح الباب عيسي خميؿ  

 كريـ نجيب سيد احمد حسيف  –عمي حسيف ركاش ركاش 
 محمد صابر سالمة محمكد  –حساـ عبد الجيد عبد المجيد عمي الحديني 

 طارؽ إبراىيـ عبد الكىاب إبراىيـ  –محمد عبد الرحمف كامؿ طو 
 محمد محمد عبد ربو عبد اهلل  –احمد سعيد إبراىيـ الدكح 

 محمد سامي إبراىيـ مصطفي  –عبد السالـ عطية عبد العاطي عطية 
 صالح بيجت بيمكؿ مغربي  –خالد عبد القادر عمي ياسيف 
 محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد  –احمد محمد البدرل سميماف 

 سعيد صالح عمي سيد  –محمكد تكفيؽ احمد احمد الجيكرل 
 عادؿ فراج عبد الصبكر ابك المجد  –مصطفي عثماف قطب عبد المطيؼ 

 سامي احمد مرسي أيكب  –حسف سيد محمكد عمي 
حسف محمد محمد حسف لمعي  - محمد المحمدل عبد الرحمف محمد  

عمرك شحات عبد القادر فرج  - أحمد عمر تكني سالـ  
 سعيد ىاشـ أماـ مصطفي  –رضا محمد حسيف عبد الحميـ 

 عمي عبدة عمي عبدة مقمد  –محمد جماؿ محمد شمبي إبراىيـ 
 محمد سمحي محمد عبد الرازؽ  –خالد محمد السيد عبد الحميد 
 محمد عبد الحميد أحمد السيد  –أحمد محمكد حسيف بيكمي 

 محمد محمكد سيد حميدة  –كريـ إبراىيـ عبد الجميؿ مجدل 
 محمد عبد العزيز إسماعيؿ ىيكؿ  –عمي احمد فؤاد عيد ابك العرب 
 ياسر متكلي احمد عمي  –محمد سيد عبد الفتاح محمد 

 محمد عماد الديف محمد عمي  –محمكد عبد الحافظ عمي عبد الحافظ 
 نزيو رمضاف عمي محمد  –فايز فتحي محمد عكيس 
 محمد عمي قاياتي عمي  –حمدل صابر السيد السيد 
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 جماؿ محمكد سيد عبد التكاب  –محمد عبد الحميد سباعي طراد 
 احمد يكسؼ قرني أماـ  –أبك الحجاج احمد عبد العزيز ثعمب 

 أشرؼ محمكد حسيف حسف  –سمير عيد سعد عبد الفتاح 
 محمد عبد العظيـ عبد السالـ محمد  –محمد إسماعيؿ عبد المقصكد يكسؼ 

  0 محمكد إسماعيؿ محمكد سالمة –فاركؽ خمؼ حامد عبد الكريـ 
 اشرؼ إسماعيؿ مصطفي إسماعيؿ  –محمد حنفي محمكد السيد 

 احمد محمد عيد عطيو  –محمد عبد الرحمف عبد المنعـ سعد 
 عمي حسف محمد عناني  –شعباف بكرل ابك سيؼ محمد 
 احمد محمد المدني سعد  –محمد صابر محمد إسماعيؿ 
 عمي سيد عبد السميع سيد  –أسالـ محمد احمد إبراىيـ 

 حسني سعد رشاد حسيف  –حامد محمد عبد السيد محمد 
 محجكب ىالؿ محمد عبد الشككر  –رجب أبك الفتكح عبد الكنيس 

 السيد فرج محمد عبد الرحمف  –محمكد فرج عبد العاطي حساف 
 سعكدل فاركؽ فييـ ىاشـ  –احمد ربيع مرسي رمضاف 

 محمد أبك العال سيد عبد المجيد  –محي محمد عبد السالـ طايع 
 عصاـ محمد رمضاف احمد  –احمد مصطفي احمد محمد 
 طارؽ عاطؼ محمد السيد محمد  –محمد محمكد دسكقي حسف 

 احمد عبد الفتاح عبد المعطي ىالؿ  –عمرك عطا عبد الحميد عبد الحميد 
زكريا محركس احمد محركس  - أسالـ عادؿ محمد إبراىيـ  

 عالء ىالؿ رياض غانـ  –محمد عبد الغني بكرل محمد 
 عمي أحمد عبد المنعـ محمد  –عماد الديف محمكد محمد محمد السيد 

 عمرك بدر عبد الرحمف ياسيف  –فكزم نكر الديف السيكلي محمد 
 محمد سيد عبد الحميد سيد  –سيد سميماف احمد محمكد 

محمد أسامة احمد محمد  - عبد اهلل بيجت راشد عبد المطيؼ  
 احمد حسني مسعكد عبد المطيؼ  –محمكد طو عمي محمكد 

 محمد أنكر لبيب محمكد ركاش  –عبد الرحمف حافظ المرسي ىالؿ 
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  عاصـ عبد الحميد محمكد البطاكل  –ياسيف عزت خمؼ خميفة  
  محمد مجدل عبد الغفار عبد المطمب  –أسالـ عطا شندل فايز  

 أنس باقكت فرغمي عبد المحسف  –عمرك محمكد عبد العاطي سيد مرسي   
 محمد فتحي عبد التكاب سميماف  –أسامة محمد عبد الفتاح جابر    

 أسامة اشرؼ صالح أميف  –أحمد كماؿ إبراىيـ عبد النبي مسمـ    
ياسر احمد محمد حامد  - ممدكح أماـ عطية محمكد   

عصاـ عادؿ مصطفي جمعو  - كجدم عاصـ محمد مجاىد محمد يكسؼ  
إبراىيـ سعيد محمد حسف  - ياسر احمد أبك ستيت سيد   

عصاـ حامد عبد اهلل محمد  - أبك العال سيد عبد المجيد قرني   
  21/6/2013ألنيـ في غضكف الفترة 

 بدائرة قسـ الجيزة محافظة الجيزة  14/8/2013حتي 
المتيمكف مف المتيـ محمد زكريا زكي عبد الحميد كحتي األخير حاؿ ككف 

المتيمكف مف  
المتيـ عبد اهلل بيجت راشد عبد المطيؼ كحتي المتيـ إبراىيـ سعيد محمد حسف 

:-  بمغكا مف العمر الخامسة عشر كلـ يجاكزا الثامنو عشر عامان 
أشترككا كآخركف مجيكلكف في تجمير مؤلؼ مف أكثر مف خمسة أشخاص 

مف شأنو اف يجعؿ السمـ العاـ في خطر ككاف الغرض منو التركيع كالتخكيؼ 
كالقاء الرعب بيف الناس كتعريض حياتيـ كحرياتيـ كأمنيـ لمخطر كأرتكاب جرائـ 

االعتداء عمي أشخاص كأمكاؿ مف يرتاد محيط تجميرىـ أك يخترقو مف المعارضيف 
النتمائيـ السياسي كأفكارىـ كمعتقداتيـ كمقاكمة رجاؿ الشرطة المكمفيف بفض 

فيو كالتخريب كاالتالؼ  تجميرىـ كالقتؿ العمد مع سبؽ االصرار كالترصد كالشركع
العمدل لممبانى كاالمالؾ العامة كاحتالليا بالقكة كتعطيؿ خدمات المرافؽ العامة 

بقصد اإلخالؿ بسيرىا كقطع الطرؽ كتعمد تعطيؿ سير كسائؿ النقؿ البرية 
كتعريض سالمتيا لمخطر كتقييد حركة المكاطنيف كحرمانيـ مف حرية التنقؿ 
كالتأثير عمى السمطات العامة فى أعماليا بيدؼ مناىضة ثكرة يكنية كتغيير 

خارطة الطريؽ التى أجمع الشعب المصرل عمييا كقمب كتغيير النظـ األساسية 
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لمدكلة كقمب نظاـ الحككمة المقررة لعكدة الرئيس المعزكؿ ككاف ذلؾ بإستخداـ 
القكة كالعنؼ حاؿ ككنيـ مدججيف بأسمحة نارية كأسمحة بيضاء كمفرقعات كأدكات 

مما يستعمؿ فى االعتداء عمى األشخاص عمى النحك المبيف بالتحقيقات 
كقد كقعت منيـ تنفيذان لمغرض المقصكر مف التجمير مع عمميـ بو الجرائـ 

:- االتية 
أستعرضكا كآخركف مجيكلكف القكة كالكحكا بالعنؼ كأستخدمكىا ضد 

المعارضيف النتمائيـ السياسى كأفكارىـ كمعتقداتيـ مف قاطنى كمرتادل محيط 
ميداف النيضة المتاخـ لتجميرىـ كضباط كأفراد قكات االمف ككاف ذلؾ بقصد 
التركيع كالتخزيف كالحاؽ االذل المادل كالمعنكل كاالضرار بالممتمكات العامة 

كمقاكمة السمطات كالتأثير عمييا فى أداء أعماليا كتعطيؿ تنفيذ القكانيف كاألكامر 
كاجبة التنفيذ بأف أحتشدك بميداف النيضة كمحيطو مدججيف باسمحة نارية 

أسمحة نارية )كبيضاء كادكات مما تستعمؿ فى االعتداء عمى األشخاص كمفرقعات 
كقطعكا  (مششخنة كغير مششخنة ، زجاجات حارقة مكلكتكؼ ، حجارة عصى

جميع الطرؽ كالمحاكر المؤدية الى الميداف أنؼ البياف باطارات مستقمة كقطع منـ 
الحجارة أنتزعكىا مف أرصفة الطرؽ العامة كأسكار حديدية أنتزعكىا مف سكر 

حديقة الحيكاف كتحصنكا خمفيا كككنكا فيما بينيـ مجمكعات أسند الييا أعتراض 
طريؽ أيا مف المكاطنيف الراغبيف فى سمكؾ تمؾ المحاكر كحرمانيـ مف حرياتيـ 

فى التنقؿ كاالعتداء عمييـ جسديان كازىاؽ ركحيـ كفى اليكـ المحدد لضبط 
جرائميـ نفاذا لألمر القضائى الصادر مف النيابة العامة كما أف أسدت قكات االمف 
النصح كاالرشاد لتفرؽ تجميرىـ كفتحت الممرات اآلمنة ليـ حتى باغتكىـ باطالؽ 
كابؿ مف االعيرة النارية ككاف ذلؾ بقصد أزىاؽ أركاحيـ كأرغاميـ عمى االمتناع 

عف تنفيذ ذلؾ االمر القضائى مما ترتب عميو تكدير االمف كالسمـ كالسكينة العامة 
كتعريض حياة المتكاجديف لمخطر كالمساس بحرياتيـ كالحاؽ الضرر باألمالؾ 

. العامة عمى النحك المبيف بالتحقيقات 
كقد أقترنت بالجريمة السابقة كتقدمتيا كأرتبطت بيا كتمتيا جناية القتؿ 
.  العمد مع سبؽ االصرار كالترصد ذلؾ أنو فى ذات الزماف كالمكاف سالؼ البياف



 

 أيني انسس                                                                 زئٍس احملكًخ

106 

قتمكا كآخركف مجيكلكف المجنى عمييما المالـز اكؿ محمد محمكد عبد 
العزيز كالمجند كماؿ محمد سيد أحمد عمدان مع سبؽ االصرار كالترصد بأف بيتكا 
النية كعقدكا العـز كاتحدت أرادتيـ عمى قتؿ أيان مف قكات الشرطة القائمة بحفظ 

االمف باألماكف المتأخمة لتجميرىـ كالمكمفة باعالميـ باالمر الصادر بكجكب تفرؽ 
تجميرىـ متربصيف بيا خمؼ المتاريس التى تحصنكا  بيا متخذيف منيا كمف مبنى 
كميو اليندسة جامعة القاىرة كحديقة االكرماف منصات الطالؽ االعيره النارية مف 

 بنادؽ –بنادؽ آلية )االسمحة النارية التى سبؽ كاف اعدكىا سمفا ليذا الغرض 
كما أف شرعت قكات الشرطة فى اسداد  ( فرد ركسى – فرد خرطكش –خرطكش 

النصح كاالرشاد لتفرؽ تجميرىـ كفتحت ممران مف ليـ كأصطفت تمييدان لفض 
تجميرىـ حتى باغتيـ مجيكلكف مف بيف المتجميريف باعيرة نارية قاصديف أزىاؽ 
ركح آيا منيـ حاؿ تكاجدىـ بمسرح االحداث فاحدثكا إصابة المجنى عمييما الثابتة 
بتقريرل الصفة التشريحية كالتى أكدت بحياتيما ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض أرىابى 

. عمى النحك المبيف بالتحقيقات 
شرعكا كآخركف مجيكلكف فى قتؿ المجنى عمييـ المقدـ احمد عبد الرحمف 
السيد نايؿ كالرائد عالء عبد الكىاب محجكب الجرؼ كالنقيب محمد مرضى عمى 

محمد السيسى كالنقيب كائؿ محمد صالح إسماعيؿ عبد المجيد كالمالـز أكؿ كريـ 
عمى سعد عمى كالنقيب محمد يس السيد عمر كالمجنديف محمد محمد المنطاكل 
كمصطفى قناكل عبد الرحمف كبساـ محمكد محمد كعماد عبد العميـ زكى حساف 
كرامى قرنى مصطفى عبد المقصكد كعمى فرج أحمد كايمف محمد ميمؿ أبك زيد 

كنادل محمكد عبد الكاحد زلط كعرفات محمد عمى فراج كجماؿ عبد المطيؼ عمى 
أحمد كمحمد محمد يكسؼ محمكد كغريب محمد عبد الحميد محمد كاسامة صديؽ 
عكض اهلل كعبد الرحمف يكسؼ ىاشـ احمد كاحمد جميؿ محمد عبد اليادل كزيف 
العابديف عبد السالـ أبراىيـ كابك النصر أبك النصر محمد البكرل كنجيب محمكد 
عبد المجيد عمدان مع سبؽ االصرار كالترصيد بأف بيتكا الني كعقدكا العـز كاتحدت 

أرادتيـ عمى قتؿ أم مف قكات الشرطة القائمة بحفظ االمف باالماكف المتأخمة 
لتجميرىـ كالمكمفة باعالنيـ باالمر الصادر بكجكب تفرؽ تجميرىـ متربصيف بيا 
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خمؼ المتاريس التى تحصنكا بيا متخذيف منيا كمف مبنى كمية اليندسة جامعة 
القاىرة كحديقة االكرماف منصات الطالؽ االعيره النارية مف االسمحة النارية التى 

 فرد خرطكش –بنادؽ إليو بنادؽ خرطكش  )سبؽ كاف أعدكىا سمفان ليذا الغرض 
كما أف شرعت قكات الشرطة فى أسداد النصح كاالرشاد لتفرؽ  ( فرد ركسى–

تجميرىـ كفتحت ممران ليـ كأصطفت تمييدا لفض تجميرىـ حتى باغتيـ مجيكلكف 
مف بيف المتجميريف باعيرة نارية قاصديف أزىاؽ ركح آيا منيـ حاؿ تكاجدىـ 

بمسرح االحداث فاحدثكا أصابة المجنى عمييـ الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة كقد 
خاب أثر جريمتيـ لسبب ال دخؿ إلرادتيـ فيو كىـ مداركتيـ بالعالج ككاف ذلؾ 

 0تنفيذان لغرض ارىابى عمي النحك المبيف بالتحقيقات
عطمكا كاخركف مجيكلكف عمدا سير كسائؿ النقؿ العاـ البريو باف اغمقكا 
جميع محاكر ميداف النيضو بالجيزه كالشكارع المتفرعو منو بمتاريس مف الطكب 

كالحجاره انتزعكىا مف االرصفو كمكاد البناء كالقطع الحديديو كجزكع االشجار 
فشمت حركو المركر إماـ كسائؿ النقؿ انفو البياف قرابو الشيريف عمي النحك 

 0المبيف بالتحقيقات
" احتمكا كاخركف مجيكلكف بالقكه مباني كمرافؽ عامو مخصصو لمنفع العاـ 

كميو اليندسو جامعة القاىرة كمباني نقاط " حديقو االكرماف كحديقو الحيكاف بالجيزه
االرتكازات الشرطيو الثابتو بميداف النيضو كالمسمو باف اقتحمكىـ كتحصنكا بمبني 
كميو اليندسو كحديقو االكرماف كاخفكا فييا اسمحتيـ انفو البياف كاتخذكا منيا ككرا 

الخفاء جرائميـ كمنصو الطالؽ االعيره النارية صكب قكات الشرطة ككاف ذلؾ 
 0قسرا عف القائميف عمييما مف المكظفيف العمكمييف 

خربكا كاخركف مجيكلكف عمدا مباني كامالؾ عامو مخصصو لمصالح حككمية 
كلمنفع العاـ كىى أسكار جامعو القاىرة كأسكار حديقة االكرماف كحديقو الحيكاف 
بالجيزه كساحاتيا كمبانييا كارصفو كطرؽ كاعمده اناره كلكحات المركر كالبنية 

التحتيو كمباني نقاط االرتكازات الشرطيو الثابتو بميداف النيضو كالمسمة كالمحاكر 
المؤديو الييما بالجيزه كمبني كميو اليندسو جامعو القاىرة كاثنيف كخمسكف مركبو 

شرطيو كالمبينو كصفا كقيمو باألكراؽ باف حطمكا الممتمكات انفو البياف كاتمفكا 
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األشجار كالمزركعات كاالعشاب النادره  كجعمكىا غير صالحو لالستخداـ  كاطمقكا 
كابال مف االعيره الناريو كالخرطكش عمي المركبات الشرطيو كرشقكىا بالحجاره 

إباف مشاركتيا في فض تجميرىـ ككاف ذلؾ تنفيذا " مكلكتكؼ"كالزجاجات الحارقو 
لغرض ارىابي كبقصد احداث الرعب بيف الناس كاشاعو الفكضي عمي النحك 

 0المبيف بالتحقيقات
قامكا كاخركف مجيكلكف بالقكه كالعنؼ القائميف عمي تنفيذ احكاـ القسـ 
األكؿ مف الباب الثاني مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات ككاف ذلؾ اثناء 

كبسبب ىذا التنفيذ باف اطمقكا صكب قكات الشرطة المكمفو بتنفيذ األمر القضائي 
مف النيابة العامو انفو البياف كابال مف االعيره الناريو كالخرطكش كقذفكىا بالحجاره 

كتعدكا عمييا باالسمحو البيضاء لحمميـ " مكلكتكؼ" كزجاجات الكقكد المشتعمو 
عمي االمتناع عف تنفيذ ىذا األمر فنجـ عف ذلؾ التعدم كتمؾ المقاكمو مقتؿ 

المجني عمييما سالفي الذكر مف القكات المبينو اسماؤىـ مالـز أكؿ محمد محمكد 
عبد العزيز كالمجند كماؿ محمد سيد احمد ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي 

 0النحك المبيف بالتحقيقات
محمد محمكد كماؿ زكريا "احدثكا كاخركف  مجيكلكف عمدا بالمجني عمييـ 

كعيد بكرم ياسيف كمخمكؼ عثماف عبد العميـ باالصابات المبينو كالمكصكفو 
بالتقارير الطبيو المرفقو  كالتي اعجزتيـ عف اشغاليـ الشخصيو مده تزيد عف 
عشريف يكما ككاف ذلؾ باستخداـ اداه حاؿ ككنيـ ضمف تجمير مؤلؼ مف اكثر 

مف خمسو اشخاص ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك المبيف 
 0بالتحقيقات

كمكرات "حازكا كاحرزكا بالذات كالكاسطو مكاد تعتبر في حكـ المفرقعات 
بدكف ترخيص مف "  اكاسيد معادف مخمكطو بحبيبات الزلط كمسامير –البكتاسيـك 

الجيو االداريو المختصو كبقصد استعماليا في انشطو مخمو باالمف العاـ 
 0كالمساس بالكحده  الكطنية كالسالـ االجتماعي عمي النحك المبيف بالتحقيقات

حازكا كاحرزكا بالذات كالكاسطو اسمحو ناريو بنادؽ اليو مما ال يجكز الترخيص 
بنادؽ كافرد خرطكش كافرد " بحيازتيا اك احرازىا كاسمحو ناريو غير مشخشنو 
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بغير ترخيص ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات كبقصد استعماليا في " ركس
 0االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ عمي النحك المبيف بالتحقيقات

حازكا كاحرزكا بالذات كالكاسطو ذخائر مما تستعمؿ عمي االسمحو سالفة 
الذكر حاؿ ككف بعضيا غير مرخص الم منيـ بحيازتيا  اك احرازىا  كالبعض 

االخر مما ال يجكز الترخيص بحيازتيا أك احرازىا ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات 
 0كبقصد اسعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ عمي النحك المبيف بالتحقيقات

حازكا كاحرزكا اسمحو بيضاء كادكات مما تستخدـ في االعتداء عمي 
األشخاص دكف مسكغ قانكني اك مبرر مف الضركره المينيو اك الشخصيو ككاف 

ذلؾ باحد اماكف التجمعات كبقصد استعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ عمي 
 0النحك المبيف بالتحقيقات

حازكا كاحرزكا بالذات كالكاسطو اجيزه اتصاالت السمكيو بدكف الحصكؿ 
عمي ترخيص مف  الجياز القكمي لتنظيـ االتصاالت عمي النحك المبيف 

 0بالتحقيقات
 مف قانكف االجراءات 304/2األمر الذم يتعيف معو ادانتيـ عمال بالمادة 

 مف القانكف رقـ 4 مكرر ، 3، 3، 2، 1الجنائية كمعاقبتيـ بمقتضي المكاد 
 مكرر أ 88، 86، 46، 45/1، 41/1 بشاف التجمير المعدؿ كالمكاد 10/1914
 مكرر أ 137 ىػ ، 102أ ، 102 مكرر 90، 90مكرر د، 88 مكرر ج 88

 مكرر 375، 243، 241، 235، 234، 232، 231، 230، 167، 162
 مف  30، 6، 4، 3، 26/1 مكرر 25 ، 6 ، 1مكررأ عقكبات كالمكاد 375

 1 مف الجدكؿ رقـ 8 ،7 ،6، 5 المعدؿ كالبنكد ارقاـ 394/1954القانكف 
 الممحقيف بالقانكف 3 كالبند ب مف القسـ الثاني مف الجدكؿ رقـ 2كالجدكؿ رقـ 

 2225/2017 مف قرار كزير الداخميو رقـ 70، 69األكؿ المعدؿ كالبنديف رقمي 
، 70، 48، 44، 21، 1بشاف المكاد التي تعتبر في حكـ المفرقعات كالمكاد 

 بشاف تنظيـ االتصاالت  كالمكاد 10/2003 مف القانكف رقـ 4، 2 بند 77/1
 بشاف قانكف الطفؿ 12/1996 مف القانكف رقـ 122/2، 111، 95، 2/1

المعدؿ كحيث إف المتيميف ابك العال سيد عبد المجيد قرني كعصاـ حامد عبد اهلل 
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محمد قد تكفيا كمف ثـ تنقضي الدعكم الجنائية بالنسبة ليما كتقضي معو 
 0 مف قانكف االجراءات الجنائية14المحكمة بانقضائيا بالنسبة ليما عمال بالمادة 

كحيث إف الجرائـ المسنده لممتيميف قد ارتبطت ببعضيا  البعض ارتباطا ال 
يقبؿ التجزئو كمف ثـ كجب اعتبارىـ جريمو كاحده كالحكـ عمييـ بالعقكبو المقرره 

 0 عقكبات 32الشدىـ عمال بالمادة 
كحيث انو نظرا لظركؼ الدعكم كمالبساتيا فاف المحكمة تأخذ المتيميف 

 0 مف قانكف العقكبات17بقسط مف الرافو عمال بالمادة 
كحيث انو عف الدعكم المدنيو فالمحكمة تحيميا بحالتيا الي المحكمة 

المدنيو المختصو النيا تحتاج الي تحقيؽ خاص كلعدـ تعطيؿ الفصؿ في الدعكم 
الجنائية فتقضي باحالتيا بحالتيا الي المحكمة المدنية المختصو بال مصاريؼ 

 0 مف قانكف االجراءات الجنائية 309عمال بالمادة 
كحيث انو عف المصاريؼ الجنائية فالمحكمة تمـز بيا المحككـ عمييـ البمغ 

 مف قانكف االجراءات الجنائية مع مصادرة المضبكطات عمالن 313عمال بالمادة 
 0 عقكبات30بالمادة 

كحيث انو عف باقي التيـ المسنده لممتيميف فانو باستقراء أكراؽ الدعكم 
عف بصر كبصيره فانو لـ يثبت عمي كجو القطع كاليقيف بادلو معتبره قانكنا ثبكت 
تمؾ االتيامات في حؽ المتيميف كمف ثـ تتشكؾ المحكمة في صحو اسناد تمؾ 

 0التيـ الي المتيميف كتقضي كاالمر كذلؾ ببراءتيـ مف تمؾ التيـ 
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فهٓـــرِ األسجـبة 
: ٔدٍش إٌ انٍُبثخ انؼبيّ اسُدد نهًزًٓني

 احمد عبده محمد سيد شابكف  –السيد النزيمي محمد محمد عكيضو 
 حساـ محمد خالد عيد محمد سالـ الشرقاكم –جمعو احمد محمد السيد الدرجمي 

 سعد زغمكؿ العشماكم محمد صابر  –رزؽ عبد التكاب رزؽ حكاس 
 عبد السالـ محمد زكي بشندم –عادؿ عبد الرحيـ فؤاد يكسؼ عفيفي 

 عبد المجيد محمكد عمراف االحمر –عبد الكريـ محمد عبد المقصكد عبد العميـ 
 يحيي ابك المجد حسف عبد المجيد –عبد الناصر محمد فؤاد محمد فؤاد 
 محمكد محمد عمي عامر  –عزت صبرم يكسؼ حسف جكده 

 عمي سيد احمد بطيخ –عكاشو محمكد عكاشو عياد 
 عمي عبدالتكاب محمد عمي قمبشاكم –عمي جابر محمد دركيش 
محمد ابراىيـ احمد حسنيف ىستكو - مجدم حممي احمد الزمر

 محمد سعد عميكه السيد طو –محمد حساـ الديف محمكد محمد شندم 
 محمكد جابر محمد مصطفي –محمد عبد المجيد عبد الاله الفقي 

عصاـ الديف عبد الحميـ حشيش - محمكد رحيـ محمد اميف غراب
 جماؿ عبد الفتاح عمي العشرم  –عزت مصطفي مرسي ياقكت 
رمضاف عاصـ عبد السالـ مكسي -  محمكد محمد مسعكد ابراىيـ 
 احمد طالؿ حافظ ابراىيـ –محمكد محمد محمد الجندم 

 محمد عبد اهلل عبد الرحمف حسف –محمد عبد الرحمف زكي دسكقي 
 ىاني صديؽ نادم قنديؿ –احمد اسماعيؿ محمكد سالـ 

 عادؿ عبد المنعـ عبد المكجكد محمد –احمد سمير محمد احمد 
 محمد عبد المعبكد داكد محمد  –محمكد محمد محمد اسماعيؿ 
 محمد سميـ محمد محمكد الزناتي –خميفو راضي محمد عطيفي 

 عبد اهلل ربيع عبد التكاب ثابت –احمد محمد شرؼ احمد عبده سعيد 
عبد الرحمف عبد اليادم احمد الشكاؼ - منصكر محمكد عبد اهلل  محمكد

 محمكد محمد عادؿ عبد البصير –محمد عبد الناصر عبد التكاب اسماعيؿ 
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 محمد عابد محمد عبد العزيز  –احمد محمد عابد شطا 
 حماده غانـ عبد التكاب –محمد عبد الرحمف عبد العزيز خضر 

 رمضاف صالح عبد الفتاح ابراىيـ –ابراىيـ مصطفي البكرم 
 فؤاد عبد الكاحد عبادم حسف –اسالـ فاركؽ ميدم محمد 

 عاطؼ عمي حامد عمي نصار –خالد محمد عبدالكىاب عمي عفيفي 
 انس مصطفي حسيف محمكد –عمي عبد الرؤكؼ عمي عبد اهلل 
 ايياب محمد عبد المجيد طايؿ –رفعت طمعت تامر عبد الجابر 

 ايمف فتحي سعيد شبايؾ –بدر محمد عبد المقصكد احمد بدكم 
 محمد كجيو عيد طماف –عبد الرحمف محمد السيد مصطفي 

 باسـ جماؿ كماؿ ابك طالب –محمكد عبد المجيد محمكد محمد حسف 
 كريـ عادؿ رشاد عبد الحميد –عمر رمضاف عاشكر ابراىيـ 

 عبد اهلل ابراىيـ عبد اهلل ابراىيـ –زياد الضكم ابك الحجاج محمد 
 مصطفي محمد عمي محمكد –اسالـ محمكد محمد حسف 

 احمد محمد محمد حسف البنا –محمد احمد عبد المجيد منصكر 
 ىشاـ شعباف حسف محمد –احمد بالؿ سعد الديف ابك الدىب 

 اسالـ عمي يسر محمكد –محمكد عادؿ السيد يكسؼ 
 سعيد عبد الظاىر حسف عبد الرحمف  –محمد فؤاد عبد الحميد حسف 

 ضياء الديف صبرم محمد قطب –طارؽ السيد احمد ابراىيـ 
 احمد السيد زكي ابراىيـ الشيخ –عيد ابراىيـ الدسكقي عبد العاؿ مكسي 

 عبد الرحمف حسف عبد الصمد –اسالـ سميماف عيد منصكر 
 كليد حسف شعراكم إسماعيؿ –كريـ سعد السيد يكسؼ 
 راضي ابراىيـ جمعو ابراىيـ –حساـ حسف احمد خميؿ 

 احمد محمد مراد عبد الحافظ ابراىيـ –حسف محمد مسعكد عبد المطيؼ 
 محمد ابراىيـ محمد ابراىيـ –سيد محمد عيد يكسؼ ابراىيـ الجارحي 

عاطؼ نبيؿ سميماف السيد - محمد ابراىيـ عبد الغفار الشامي  
 عبد اهلل ربيع سعد احمد عيسكم –حسف مصطفي ابراىيـ الجنايني 
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 شريؼ حسف شعراكم إسماعيؿ –جماؿ الديف حسف شعراكم اسماعيؿ 
تامر ضاحي احمد احمد  - احمد ابك الفضؿ رشكاف احمد
 محمد ميني فاركؽ حامد –محمد سيد اسماعيؿ سعيد 
 عمرك سعيد محمد حسيف –محمد فاركؽ محمكد محمد 

 محمد حسف عبد العزيز حسف  –عبد الرحمف محمد قرني جندم 
 احمد عمي عبد اهلل عكاشو –رمضاف ابك المعاطي محمد ابك غريبو 

 فتحي عبد الرحيـ عبد الشككر عبد الرحيـ –عاطؼ بدكم  سالمو عمي غريب 
مصطفي محمد محمكد سالمو 
 ثدائسِ لسى 14/8/2013 دزً 21/6/2013الَٓى يف غضٌٕ انفرتِ يٍ 

 0اجلٍصِ حمبفظّ اجلٍصِ 
:  ادلزًٌٕٓ يٍ األٔل دىت انزبسغ ٔانؼشسٌٍ 

دبركا تجميرا مؤلفان مف أكثر مف خمسة أشخاص بميداف النيضة مف شانو 
أف يجعؿ السمـ كاألمف العاـ فى خطر ككاف الغرض منو التركيع كالتخكيؼ 
لقاء الرعب بيف الناس كتعريض حياتيـ كحرياتيـ كأمنيـ لمخطر كارتكاب  كا 

جرائـ االعتداء عمى أشخاص كأمكاؿ مف يرتاد محيط تجميرىـ أك يخترقو مف 
المعارضيف إلنتمائيـ السياسى كأفكارىـ كمعتقداتيـ كمقاكمة رجاؿ الشرطة 

المكمفيف بفض تجميرىـ كالقتؿ العمد مع سبؽ اإلصرار كالترصد كالشركع فيو 
حتالليا بالقكة كقطع  كالتخريب كاإلتالؼ العمدل لممبانى كالمالؾ العامة كا 

الطرؽ كتعمد تعطيؿ سير كسائؿ النقؿ البرية كتعريض سالمتيا لمخطر كتقييد 
حركة المكاطنيف كحرمانيـ مف حرية التنقؿ كالتأثير عمى السمطات العامة فى 

 يكنية كتغيير خارطة الطريؽ التى أجمع 30أعماليا بيدؼ مناىضة ثكرة 
الشعب المصرل عمييا كقمب كتغيير النظـ االساسية لمدكلة كقمب نظاـ 

الحككمة المقرره لعكده الرئيس المعزكؿ ككاف ذلؾ باستخداـ القكه كالعنؼ 
حاؿ ككف بعض المتجميريف مدججيف باسمحو ناريو كاخرم بيضاء كمفرقعات 
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كادكات مما تستعمؿ في االعتداء عمي األشخاص كذلؾ باف بثكا في انفس 
المتجميريف فكرتو كحرضكىـ عمييا كرسمكا ليـ مخططات تنفيذىا كامدكىـ 
بالعتاد المادم كالعيني الالـز النفاذىا فكقعت الجرائـ محؿ باقي االتيامات 

 0بناءا عمي ذلؾ التدبير عمي النحك المبيف بالتحقيقات
 الفكا كتكلكا قياده عصابو ىاجمت طائفو مف السكاف قاطني كمرتادم –ب 

محيط ميداف النيضو كقاكمت بالسالح رجاؿ السمطو العامو القائميف عمي 
ابالغيـ امر كجكب تفرؽ تجميرىـ نفاذا لالمر القضائي الصادر مف النيابة 

 بتكميؼ الشرطة باتخاذ الالـز قانكنا نحك ضبط 31/7/2013العامى بتاريخ 
الجرائـ التي كقعت بمحيط دكائر مياديف التحرير كرابعو العدكية كالنيضو 

بمحافظتي القاىرة كالجيزه كمسجد القائد ابراىيـ بمحافظو االسكندريو كميداف 
الشكف بالمحمو الكبرم بمحافظو الغربيو كسائر المياديف االخرم بالكجو 

البحرم كصعيد مصر التي كقعت فييا تمؾ الجرائـ ككشؼ مرتكبييا كاتخاذ 
الالـز قانكنا بشانيـ في ضكء مراعاه احكاـ القكانيف كضبط االسمحو كاالدكات 

المستخدمو في ذلؾ كضبط المحرضيف عمي تمؾ الجرائـ المبيف اسماؤىـ 
باالمر سالؼ البياف ككاف ذلؾ بغرض ارتكاب الجرائـ التالية تنفيذا لغرض 

 0ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
ادلزًٌٕٓ يٍ انضالصني ٔدزً االخري دبل كٌٕ ادلزًٌٕٓ يٍ ادلبئّ ٔسجؼّ 
ٔسجؼني دزً ادلبئزني ٔاصُني ثهغٕا يٍ انؼًس اخلبيسّ ػشس ٔمل جيبٔشٔا 

: انضبيُّ ػشس ػبيب
انضمكا كاخركف مجيكلكف الي العصابو سالفة الذكر كالتي ىاجمت طائفو مف 

 كقاكمت بالسالح رجاؿ –السكاف قاطني كمرتادم محيط ميداف النيضو 
السمطو العامة القائمو عمي ابالغيـ امر كجكب تفرؽ تجميرىـ نفاذا لالمر 

القضائي الصادر مف النيابة العامو انفو البياف ككاف ذلؾ بغرض ارتكاب 
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الجرائـ التالية تنفيذا لغرض ارىابي كالمنسكب تاليفيا الي المتيميف التسعو 
 0العشريف األكؿ عمي النحك المبيف بالتحقيقات

ادلزًٌٕٓ يٍ انسبثغ ٔانؼشسٌٍ دزً االخري دبل كٌٕ ادلزًٌٕٓ يٍ ادلبئّ 
ٔسجؼّ ٔسجؼني دزً ادلبئزني ٔاصُني ثهغٕا يٍ انؼًس اخلبيسّ ػشس ٔمل 

: جيبٔشٔا انضبيُخ ػشس ػبيب 
مؤلؼ مف اكثر مف خمسو اشخاص اشرتكٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ يف جتًٓس : أٔال

مف شانو إف يجعؿ السمـ العاـ في خطر ككاف الغرض منو التركيع كالتخكيؼ 
كالقاء الرعب بيف الناس كتعريض حياتيـ كحرياتيـ كامنيـ لمخطر كارتكاب 

جرائـ االعتداء عمي اشخاص كامكاؿ مف يرتاد محيط تجميرىـ اك يخترقو مف 
المعارضيف النتمائيـ السياسي كافكارىـ كمعتقداتيـ كمقاكمو رجاؿ الشرطة 

المكمفيف بفض تجميرىـ كالقتؿ العمد مع سبؽ االصرار كالترصد كالشركع فيو 
كالتخريب كاالتالؼ العمدم لممباني كاالمالؾ العامة كاحتالليا بالقكه كتعطيؿ 
خدمات المرافؽ العامة بقصد االخالؿ بسيرىا كقطع الطرؽ كتعمد تعطيؿ سير 

كسائؿ النقؿ البريو كتعريض سالمتيا لمخطر كتقييد حركو  المكاطنيف 
كحرمانيـ مف حريو التنقؿ كالتاثير عمي السمطات العامو في اعماليا بيدؼ 

 يكنيو كتغيير خارطو الطريؽ التي اجمع الشعب المصرم 30مناىضو  ثكره 
عمييا كقمب كتغيير النظـ االساسية لمدكلو كقمب نظاـ الحككمو المقررة لعكده 

الرئيس المعزكؿ ككاف ذلؾ باستخداـ القكه كالعنؼ حاؿ ككنيـ مدججيف 
باسمجو ناريو كاخرم بيضاء كمفرقعات كادكات مما تستعمؿ في االعتداء عمي 

 0األشخاص عمي النحك المبيف بالتحقيقات
ٔلد ٔلؼذ يُٓى رُفٍرا نهغسض ادلمصٕد يٍ انزجًٓس يغ ػهًٓى ثّ اجلسائى 

: االرٍّ
استعرضكا كاخركف مجيكلكف القكه كلكحكا  بالعنؼ كاستخدمكىما ضد 

المعارضيف النتمائيـ السياسي كافكارىـ كمعتقداتيـ مف قاطني  كمرتادم 
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محيط ميداف النيضو المتاخـ لتجميرىـ كضباط كافراد قكات االمف ككاف ذلؾ 
بقصد التركيع كالتخكيؼ كالحاؽ االذم المادم كالمعنكم كاالضرار بالممتمكات 

العامو كمقاكمو السمطات كالتاثير عمييا في اداء اعماليا كتعطيؿ تنفيذ 
القكانيف كاالكامر كاكجبو التنفيذ باف احتشدكا بميداف النيضو كمحيطو 
مدججيف باسمحو ناريو كبيضاء كادكات مما تستعمؿ في االعتداء عمي 

األشخاص كمفرقعات اسمحو ناريو مششخنو كغير مششخنو زجاجات حارقو 
مكلكتكؼ حجاره عصي كقطعكا جميع الطرؽ كالمحاكر المؤديو الي الميداف 
انؼ البياف باطارات مشتعمو كقطع مف الحجاره انتزعكىا مف ارصفو الطرؽ 
العامو كاسكار حديديو انتزعكىا مف سكر حديقو االكرماف كتحصنكا خمفيا 
كككنكا فيما بينيـ مجمكعات اسند الييا اعتراض طريؽ ايا مف المكاطنيف 

الراغبيف في سمكؾ تمؾ المحاكر كحرمانيـ مف حرياتيـ في التنقؿ كاالعتداء 
عمييـ جسديا كازىاؽ ركحيـ كفي اليـك المحدد لضبط جرائميـ نفاذا لالمر 

القضائي الصادر مف النيابة العامو كما إف اسدت قكات االمف النصح كاالرشاد 
لتفرؽ تجميرىـ كفتحت الممرات االمنو ليـ حتي باغتكىـ باطالؽ كابؿ مف 
االعيره الناريو ككاف ذلؾ بقصد ازىاؽ اركاحيـ كارغاميـ عمي االمتناع عف 
تنفيذ ذلؾ األمر القضائي مما ترتب عميو تكدير االمف كالسمـ السكينو العامة 
كتعريض حياه المتكاجديف لمخطر كالمساس بحرياتيـ كالحاؽ الضرر باالمالؾ 

 0العامو عمي النحك المبيف بالتحقيقات
ٔلد الرتَذ ثبجلسميخ انسبثمخ ٔرمديزٓب ٔازرجغذ ثٓب ٔرهزٓب جُبٌخ انمزم 

انؼًد يغ  سجك االصساز ٔانرتصد ذنك آَى يف ذاد انصيبٌ ٔادلكبٌ سبنفً 
: انجٍبٌ

قتمكا كاخركف مجيكلكف المجني عميو شعباف رمضاف خميؿ محمد عمدا مع 
سبؽ االصرار كالترصد باف بيتكا النية كعقدكا العـز كاتحدت ارادتيـ عمي 

ازىاؽ ركح ايا مف المكاطنيف يقترب اك يرتاد محيط تجميرىـ اك يخترقو كاشفا 
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مكنكف سر بؤرىـ االرىابيو كيككف مف المعارضيف النتمائيـ  السياسيو 
كافكارىـ كمعتقداتيـ كاعدكا مجمكعات مسمحو باالسمحو الناريو كالبيضاء مف 

بينيـ اختصت باالطالع عمي تحقيؽ شخصيو مف يقترب مف تجميرىـ 
متربصيف بمعارضييـ كما إف الح ليـ المجني عميو حتي اكسعكه ضربا 

كتعذيبا باماكف متفرقو مف جسده باالسمحو البيضاء التتي اعدت سمفا ليذا 
الغرض قاصديف مف ذلؾ ازىاؽ ركحو حاؿ تكاجدىـ بمسرح االحداث فاحدثكا 
بو االصابات الثابتو بتقرير الصفو التشريحيو كالتي اكدت بحياتو ككاف ذلؾ 

 0تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
ٔلد الرتَذ جبُبٌّ انمزم انؼًد اَفّ انجٍبٌ ٔرمديزٓب ٔرهزٓب اجلُبٌبد انزبنٍخ 

: ذنك آَى يف ذاد انصيبٌ ٔادلكبٌ سبنفً انركس 
 المجني عمييما مجيكلي اليكيو عمدا مع سبؽ  لزهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-أ

االصرار كالترصد باف بيتكا النية كعقدكا العـز كاتحدت ارادتيـ عمي ازىاؽ ركح 
ايا مف المكاطنيف يقترب اك يرتاد محيط تجميرىـ اك يخترقو كاشفا مككف سر 

بؤرتيـ االرىابيو كيككف مف المعارضيف النتماءاتيـ السياسيو كافكارىـ 
كمعتقداتيـ كاعدكا مجمكعات مسمحة باالسمحة النارية كالبيضاء مف بينيـ 
اختصت باالطالع عمي تحقيؽ شخصيو مف يقترب مف تجميرىـ متربصيف  
بمعارضييـ كما إف الح ليـ المجني عمييما حتي اكسعكىما ضربا كتعذيبا 

باماكف متفرقو مف جسدىما باالسمحو البيضاء التي اعدت سمفا ليذا الغرض 
قاصديف مف ذلؾ ازىاؽ ركحيما حاؿ تكاجدىـ بمسرح االحداث فاحدثكا بيما 
االصابات الثابتو بتقرير الصفو التشريحيو كالتي اكدت بحياتيما ككاف ذلؾ 

 0تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
محمد محمكد عبد /  المجني عمييما المالـز أكؿ  لزهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ة

كماؿ محمد سيد احمد عمدا مع سبؽ االصرار كالترصد باف / العزيز كالمجند 
بيتكا النية كعقدكا العـز كاتحدت اراداتيـ عمي قتؿ ايا مف قكات الشرطة 
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القائمو بحفظ االمف باالماكف المتاخمو لتجميرىـ كالمكمفو باعالميـ باالمر 
الصادر بكجكب تفرؽ تجميرىـ متربصيف بيا خمؼ المتاريس التي تحصنكا 
بيا متخذيف منيا كمف مبني كميو اليندسو جامعو القاىرة كحديقو االكرماف 
منصات الطالؽ االعيره الناريو مف االسمحو الناريو  التي سبؽ كاف اعدكىا  
سمفا ليذا الغرض بنادؽ اليو بنادؽ خرطكش فرد خركش فرد ركسي كما إف 

شرعت قكات الشرطة في اسداء النصح كاالرشاد لتفرؽ تجميرىـ كفتحت ممر 
امف ليـ كاصطفت تمييدا لفض تجميرىـ حتي باغتيـ مجيكلكف مف بيف 

المتجميريف باعيره ناريو قاصديف ازىاؽ ركح ايا منيـ حاؿ تكاجدىـ بمسرح 
االحداث فاحداث فاحدثكا اصابو المجني عمييما الثابتو بتقريرم الصفو 

التشريحيو كالتي اكدت بحياتيما ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك 
 0المبيف بالتحقيقات

احمد عبد /  في قتؿ المجني عمييـ المقدـ  شسػٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ط
محمد / عالء عبد الكىاب محجكب الجرؼ كالنقيب/ الرحمف السيد نايؿ كالرائد 

كائؿ محمد صالح اسماعيؿ عبد / مرضي عمي محمد السيسي كالنقيب 
محمد يسف السيد عمر / كريـ عمي سعد عمي كالنقيب / المجيد كمالـز أكؿ

محمكد محمد المنطاكم كمصطفي قناكم عبد الرحمف كبساـ / كالمجنديف
محمكد محمد محمد كعماد عبد العميـ ذكي حساف كرامي قرني مصطفي عبد 
المقصكد كعمي فرج احمد ك ايمف محمد ميمؿ ابك زيد كنادم محمكد عبد 
الكاحد زلط كعرفات محمد عمي فرج كجماؿ عبد المطيؼ عمي احمد كمحمد 

محمد يكسؼ محمكد كغريب محمد عبد الحميد محمد كاسامو صديؽ عكض 
اهلل كعبد الرحمف يكسؼ ىاشـ احمد كاحمد جميؿ محمد عبد اليادم كزيف 
العابديف عبد السالـ ابراىيـ كابك النصر ابك النصر محمد البكرم كتجيب 

محمكد عبد المجيد عمدا مع سبؽ االصرار كالترصد باف بيتكا النيو كعقدكا 
العـز كاتحدت اراداتيـ عمي قتؿ ايا مف قكت الشرطة القائمو بحفظ االمف 
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باالماكف المتاخمو لتجميرىـ كالمكمفو باعالميـ باالمر الصادر بكجكب تفرؽ 
تجميرىـ متربصيف بيا خمؼ المتاريس التي تحصنكا بيا متخذيف منيا كمف 
مبني كميو اليندسو جامعو القاىره كحديقو االكرماف منصات الطالؽ االعيره 
النادريو مف االسمحة الناريو التي سبؽ كاف اعدكىا سمفا ليذا الغرض بنادؽ 

 فرد ركسي كما إف شرعت قكات – فرد خرطكش – بنادؽ خرطكش –اليو 
الشرطة في اسداء النصح كاالرشاد لتفرؽ تجميرىـ كفتحت ممر امف ليـ 

كاصطفت تمييدا لفض تجميرىـ حتي باغتيـ مجيكلكف مف بيف المتجميريف 
باعيره ناريو قاصديف ازىاؽ ركح ايا منيـ حاؿ تكاجدىـ بمسرح االحداث 

فاحدثكا اصابو المجني عمييـ الثابتو بالتقارير الطبيو المرفقو كقد خاب اثر 
جريمتيـ لسبب ال دخؿ الرادتيـ فيو كىك مداركتيـ بالعالج  ككاف ذلؾ تنفيذا 

 0لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات
 سير كسائؿ النقؿ العاـ البريو باف اغمقكا  ػغهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ ػًدا-د

جميع محاكر ميداف النيضو بالجيزه كالشكارع المتفرعو منو بمتاريس مف 
الطكب كالحجاره انتزعكىا مف االرصفو كمكاد البناء كالقطع الحديديو كجذكع 
االشجار فشمت حركو المركر إماـ كسائؿ النقؿ  انفو البياف قرابو الشيريف 

 0عمي النحك المبيف بالتحقيقات
 مباني كمرافؽ عامو مخصصو  لمنفع  ادزهٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ ثبنمِٕ-ْـ

العاـ حديقو االككرماف كحديقو الحيكاف بالجيزه كميو اليندسو جامعو القاىرة 
كمباني نقاط االرتكازات الشرطيو الثابتو بميداف النيضو كالمسمو باف 

اقتحمكىـ كتحصنكا بمبني كميو اليندسو كحديقو االكرماف كاخفكا فييما 
اسمحتيـ انفو البياف كاتخذكا منيا ككرا الخفاء جرائميـ كمنصو الطالؽ 

االعيره الناريو صكب قكات الشرطة ككاف ذلؾ قسرا عف القائميف عمييما مف 
المكظفيف العمكمييف حاؿ ككنيـ عصابو مسمحو الفيا كتكلي زعامتيا 

 0المتيمكف التسع كالعشركف األكؿ عمي النحك المبيف بالتحقيقات
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 عمدا مباني كامالؾ عامو مخصصو لمصالح  خسثٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ٔ
حككميو كلمنفع العاـ كىي اسكار جامعو القاىرة كاسكار حديقو االكرماف 
كحديقو الحيكاف بالجيزه كساحاتيا كمبانييا كارصفو كطرؽ كاعمده اناره 
كلكحات المركر كالبنيو التحتيو كمباني نفاط الرتكازات الشرطيو الثابتو 
بميداني النيضو كالمسمة كالمحاكر المؤديو الييما بالجيزه كمبني كميو 

اليندسة جامعو القاىرة كاثنيف كخمسكف مركبو شرطيو كالمبينو كصفا كقيمو 
باألكراؽ باف حطمكا الممتمكات انفو البياف كاتمفكا االشجار كالمزركعات 

كاالعشاب النادره كجعمكىا غير صالحة لالستخداـ كاطمقكا كابال االعيره الناريو 
كالخرطكش عمي المركبات الشرطيو كرشقكىا بالحجاره كالزجاجات الحارقو 

مكلكتكؼ إباف مشاركتيا في فض تجميرىـ ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي 
كبقصد احداث الرعب بيف الناس كاشاعو الفكضي عمي النحك المبيف 

بالتحقيقات 
 عمي المجني عمييما عصاـ ابك حسيبو محمد ػ  لجضٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ-ش

عصاـ شعباف عبد النبي كاحتجزكىما بدكف امر احد الحكاـ المختصيف بذلؾ 
كفي غير االحكاؿ التي تصرح بيا القكانيف كالمكائح با استكقفكىما لدم منافذ 
تجميرىـ كاقتادكىما عنكه الي داخؿ محيط تجميرىـ فاكسعكىما ضربا كتعذيبا 

بدنيا باالسمحو البضاء  الي اعدكىا سمفا ليذا الغرض محدثيف اصاباتيما 
 0المكصكفو بالتقريريف الطبييف المرفقيف عمي النحك المبيف بالتحقيقات

 كالعنؼ القائميف عمي تنفيذ احكاـ القسـ  لبيٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ ثبنمِٕ-ح
األكؿ مف الباب الثاني مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات ككاف ذلؾ اثناء 

كبسبب ىذا التنفيذ باف اطمقكا صكب قكات الشرطة المكمفو بتنفيذ األمر 
القضائي الصادر مف النيابة العامة انؼ البياف كابال مف االعيره الناريو 

كالخرطكش كقذفكىا بالحجاره كزجاجات الكقكد المشتعمو مكلكتكؼ كتعدكا 
عمييا باالسمحو البيضاء لحمميـ عمي االمتناع عف تنفيذ ىذا األمر فنجـ عف 



 

 أيني انسس                                                                 زئٍس احملكًخ

121 

ذلؾ التعدم كتمؾ المقاكمو مقتؿ المجني عمييما سالفي الذكر مف القكات 
المبينو اسماؤىما ببند االتياـ ب  ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي النحك 

 0المبيف بالتحقيقات
عمدا بالمجني عمييـ المجنديف محمد محمكد  اددصٕا ٔاخسٌٔ جمٕٓنٌٕ -ط

كماؿ زكريا كعيد بكرم ياسيف كمخمكؼ عثماف عبد العميـ االصابات المبينو 
كالمكصكفو بالتقارير الطبيو المرفقو كالتي اعجزتيـ عف اشغاليـ الشخصيو 

مده تزيد عف عشريف يكما ككاف ذلؾ باستخداـ اداه حاؿ ككنيـ ضمف تجمير 
مؤلؼ مف اكثر مف خمسو اشخاص ككاف ذلؾ تنفيذا لغرض ارىابي عمي 

 0النحك المبيف بالتحقيقات
 مكاد تعتبر في حكـ المفرقعات كمكرات دبشٔا ٔادسشٔا ثبنراد ٔانٕاسغّ: صبٍَب

البكتسيـك اكاسيد معادف مخمكطو بحبيبات الزلط كمسامير بدكف ترخيص مف 
الجيو االدارية المختصو كبقصد استخداميا في انشطو مخمو باالمف العاـ 

كالمساس بالكحده الكطنيو كالسالـ االجتماعي عمي النحك المبيف 
 0بالتحقيقات

 اسمحو ناريو بنادؽ اليو مما ال يجكز دبشٔا ٔادسشٔا ثبنراد ٔانٕاسغّ: صبنضب
الترخيص بحيازتيا اك احرزىا كاسمحو ناريو غير مششخنو بنادؽ كافرد 

خرطكش كافرد ركسي بغير ترخيص ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات كبقصد 
 0استعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ عمي النحك المبيف بالتحقيقات

 ذخائر مما تستعمؿ عمي االسمحو سالفة الذكر دبشٔا ثبنراد ٔانٕاسغّ: زاثؼب
حاؿ ككف بعضيا غير مرخص الم منيـ بحيازتيا اك احرازىا كالبعض االخر 
مما ال يجكز الترخيص بحيازتيا اك احرازىا ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات 

كبقصد استعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ عمي النحك المبيف 
 0بالتحقيقات
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حاركا كاحرزكا اسمحة بيضاء كادكات مما تستخدـ في االعتداء عمي : خبيسب
األشخاص دكف مسكع قانكني اك مبرر مف الضركره المينيو اك الشخصيو 

ككاف ذلؾ باحد اماكف التجمعات كبقصد اسعماليا في االخالؿ باالمف كالنظاـ 
 0العاـ عمي النحك المبيف بالتحقيقات

حازكا كاحرزكا بالذات كالكاسطو اجيزه اتصاالت السمكيو بدكف : سبدسب
الحصكؿ عمي ترخيص في الجياز القكمي لتنظيـ االتصاالت عمي النحك 

المبيف بالتحقيقات 
: ادلزًٌٕٓ يٍ األٔل دزً انزبسغ ٔانؼشسٌٍ

اشترككا بطريؽ المساعده مع باقي المتيميف في ارتكاب جريمو استعراض 
القكه كالتمكيح بالعنؼ بقصد التركيع كالتخكيؼ كما اقترف بيا مف جريمو 

القتؿ العمد مع سبؽ االصرار كالترصد المقترف بجرائـ أخرم باف امدكىـ بمكاد 
تعتبر في حكـ المفرقعات كاسمحة ناريو كذخائر كاسمحو بيضاء كادكات مما 

تستخدـ في االعتداء عمي األشخاص كاجيزه اتصاالت السمكيو مكضكع 
االتيامات ثانيا كثالثا كرابعا كخامسا كسادسا كالتي استخدمت في اقترافيا مع 

عمميـ بيا فكقعت تمؾ الجرائـ بناء عمي تمؾ المساعده ككاف ذلؾ تنفيذا 
 0لغرض ارىابي عمي النحك المبيف بالتحقيقات

كركنت النيابة العامو  في اسناد ذلؾ االتياـ لممتيميف الي أقكاؿ شيكد 
االثبات كما جاء بالتقارير الطبيو كالفنيو كمف المعاينة كالثابت ذكرىـ في 

 0مدكنات ىذا الحكـ كالمحكمة تشير الييـ منعا لمتكرار
كحيث إف المحكمة كباستقراء كقائع الدعكم عف بصر كبصيره كقد 

احاطت  بظركؼ كؿ منيـ ككجيتو كعممو كمدم تكاجده في االعتصاـ كسببو 
فتبيف ليا عمي كجو جمي اما تكاجد المتيميف مف اجؿ تداكم الجرحي بسبب 

كظيفتيـ كاطباء اك صيادلو اك طمبو لكميو الطب اك ممرضيف اك صاحب 
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شركو مستمزمات طبيو اك مف اجؿ البحث العممي اك التحكيؿ مف كميو الي 
أخرم سكاء لنفسو اك لنجمو اك مف تكاجد عرضا بسبب عممو اك سكنو كمف 
ثـ قد باتت االدلو تجاه ىؤالء المتيميف محؿ شؾ كريبو كال سيما كاف بعض 
المتيميف سالفي الذكر قد مركا مف االعتصاـ في الممر االمف كىـ المتيميف 
غيابيا كالذيف لـ يتـ ضبطيـ في االعتصاـ اك المذيف جاءكا عمي ذمو قضايا 

أخرم كال يقدح في ذلؾ ما جاء في التحرم بنكعيو جنائي اك كطني مف  
تكاجد بعض المتيميف مف اجؿ التدبير لمتجمير اك االشتراؾ فيو اك االنضماـ 

اليو اك التحريض عميو اك االمداد لمجماعو مف اجؿ االعتصاـ فاف تمؾ 
القرينو ال تصمح بمفردىا كدليؿ في االسناد يبنى عميو حكـ جنائي حاـز اذ لـ 
يعضدىا ثمو قرائف كدالو قاطعو عمي نسبو االتياـ الي ىؤالء المتيميف األمر 

الذم يساكر الشؾ عقيده المحكمة كتشكؾ في صحو اسناد الييـ كتقضي 
 مف قانكف االجراءات الجنائية مع مصادرة 304/1بالبراءه عمال بالمادة 

.  عقكبات30المضبكطات عمال بالمادة 
 فهٓرِ األسجبة 

:  ٔثؼد االعالع ػهى ادلٕاد سبنفخ انركس
: دكًذ احملكًخ دضٕزٌب نهًزًٓني

، 40، 39، 38، 37، 35، 30 ،29 27، 26، 23، 20، 15، 13أرقاـ 
45 ، 46 ،47 ،49 ،50 ،51 ،52 ،55 ،60 ،63 ،65 ،70 ،73 ،
74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،80 ،81 ،82 ،83 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،
93 ،96 ،98 ،99 ،100 ،101  ، 102 ،103 ،104 ،105 ،109 ،

110 ،111 ،112 ،113 ،117 ،118 ،119 ،128 ،129 ،130 ،
132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،138 ،139 ،141 ،142 ،143 ،
144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،152 ،153 ،
154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،159 ،160 ،161،162 ،163 ،
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164 ،165 ،166 ،167 ،168 ، 169 170 ،171 ،172 ،173 ،
174 ،179 ،180 ، 186 ،190 ،191 ،232 ،242 ،259 ،270 ،
274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،284 ،285 ،302 ،304 ،
307 ،309 ،342 ،345 ،352 ،355 ،379 . 

: ٔغٍبثٍب نجبلً ادلزًٓني
: مبؼبلجّ كال يٍ ادلزًٓني: أٔال 

  0مصطفي محمد احمد عبد المجيد 
احمد مصطفي احمد محمد 
عصاـ محمد رمضاف احمد 

محمد محمكد دسكقي حسف  
طارؽ محمد عاطؼ السيد محمد  

عمرك عطا عبد الفتاح عبد الحميد  
احمد عبد الفتاح عبد المعطي ىالؿ  

 اسالـ عادؿ محمد ابراىيـ  
 زكريا محركس احمد محركس  
 محمد عبد الغني بكرم محمد  

 عالء ىالؿ رياض غانـ  
 عماد الديف محمكد محمد محمد السيد  

 عمي احمد عبد المنعـ محمد  
 فكزم نكر الديف السيكلي محمد  
عمرك بدر عبد الرحمف ياسيف  

 سيد سميماف احمد محمكد  
 0ثبنسجٍ ادلؤثد - محمد سيد عبد الحميد سيد

  -:مبؼبلجّ كال يٍ ادلزًٓني : صبٍَب 
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محمد زكريا زكي عبد الحميد  
محمد صالح محمد السيد عباس  

اسامو ناصر عثماف مجاىد  
عصاـ محمد حبيب محمكد   
طارؽ حامد محمد منصكر  

عالء عمي حنفي بدكم  
خيرم خضيرم عمي ركاش  

عبد الرحمف حنفي ابك الجكد ابراىيـ  
اسامو عمي عبد الحميد عمي  
 بدر عبد الككيؿ ابراىيـ حسف  

عبد الحميد ناصر عبد الحميد سعيد 
احمد عبد الستار حسانيف مكسي  

احمد عمي غريب حسف  
مصطفي محمد عبد المنعـ عبد الحميد  

 مطاكع عمي حسف حسف ادريس  
محمد نبيؿ محمد عبدالحافظ  

ابك الفتكح محمكد ابراىيـ الفؾ  
محمد محمد عثماف احمد  
عماد محمد عطيو ابراىيـ  

 نادم عيد عبد السالـ مصطفي  
جاد الرب عمي جاد الرب  
محمد عمي احمد ابراىيـ   

حساـ الديف سيد عيد سميماف  
احمد عمي زكي عبد العزيز 
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حذيفو سيد عبد الكاحد السيد  
احمد رجب عمي عبد الحميـ  
اسامو احمد محمد عكاض  
 احمد حسيف احمد محمكد  
 عطيو حمداف خميؿ ابراىيـ  
 ابك زيد احمد ابك زيد محمد  

ياسر محمد جابر طو  
ميني فاركؽ حامد بدكم  

 ابراىيـ محمد ابراىيـ السيد  
 رضا السعيد احمد المكجي   

طمعت عالء الديف عبدالمنعـ   
محمكد سمير رمضاف ابراىيـ   

خالد صالح اسماعيؿ فرج  
صبحي محمكد محمد خميؼ  
 محمد سيد مخمكؼ محمد   
محمد عمي محمد عمراف   
حساـ معتمد احمد محمكد   

ابراىيـ عبد المنجي محمد مرسي الحجار  
عصاـ محمد شريؼ إماـ  
احمد جماؿ محمد رضكاف  
 احمد عمي محمد عمي  

احمد عيسي عبد المنعـ سيد  
 احمد مرسي احمد الخكلي  

اشرؼ عيد محمكد عبد المعطي  
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 الحسف عبد الرافع محمد  
خضير شعباف خضير فضؿ  

 عمرك نصر محمد سيد  
 كريـ عطيو ميني عمي   

مصطفي فتحي حسيف ابراىيـ  
 اشرؼ عبد الحميـ محمد عبد المكلي  

 جكده عيسي عفيفي يكنس 
 حامد عبد العزيز بيكمي االبيارم  
 سميماف مختار سميماف اسماعيؿ  

 طارؽ عيد محمد عمي  
محمد عبد الفتاح زينيـ محمد 

 محمد محمكد خميؿ سالـ  
 اشرؼ محمد عبد الغني محمد  
محمد احمد محمد احمد عمي  

 مصطفي عبد الخالؽ حبيب عبد الخالؽ  
 ىاني محمد عبد الرازؽ عبد المطمب  

كليد عامر شحاتو نكيفي  
 كليد محمكد سيد االشقر 

 احمد دىشاف محمد عبد الباقي 
 مصطفي السيد كيالني السيد  

 عالء الديف حسف محمد المندكه 
 ناجح فكلي ىاشـ عبد الجيد  

 ابراىيـ منتصر ابراىيـ عبد اهلل  
 ياسر محمد فتحي محمد حماد  
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 حسف احمد حسف جاد المكلي 
 ياسر عفيفي احمد عفيفي 
صابر يكسؼ عبده كحيده  

حماده محمد عبد الحفيظ تركي  
عمر فاركؽ سيد مبركؾ 

محمد عبد الكريـ عرفو احمد  
احمد عمي احمد محمكد  

 جماؿ احمد صاكم ابراىيـ  
محمد نجيب حسيف حسف 

احمد سعد محمد الرفاعي عزاـ 
 ماجد محمد بكر محمكد  

عبد الناصر حسني حسيف احمد 
احمد محمد محمكد السيد  
 ابراىيـ سعد سالـ مبركؾ  

عبد القادر ميني محمد 
 محمد جابر احمد شعيشع  
 محمد مجدم محمد محمد  
 احمد جالؿ بسيكني عمي  
 احمد محمكد فؤاد محمكد  
عبد الرحمف ياسيف متكلي  

كماؿ عبد الخالؽ مرسي محمد  
 جماؿ محمكد احمد 

عمرك حسف عمرك جاد 
 محمد عاشكر حفناكم الحمزاكم 
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ياسر عبد العظيـ عبد الكىاب بحيرم  
 محمد سيد عمي القاضي  

اسامو سيد طكخي سيد فرحات  
 محيسف عكاد عكاد محيسف  

 رشاد احمد رشاد محمد  
محمد عبد الستار سيد النجار 

عبد الرحمف رجب محمد محمد حسف  
 مصطفي محمد عكاد البطاكم 

 محمد محمكد محمد محمكد عثماف 
 احمد عبد القادر عبد العزيز خمؼ اهلل  

عبد الرحمف محمد عبد الحكيـ محمد عمي  
احمد حسني نصر فرج  

 احمد عمي مخمكؼ النكيشي  
عبد الحميد يكسؼ كاصمي سميماف  

اكـر سمير عبد السالـ محمد 
محمد شعباف عبد القادر عبد الحي 
جماؿ حسني السيد جماؿ الديف  

محمد مصطفي عبد الرازؽ ركاش  
ابك الخير تكفيؽ حممي محفكظ  

محمد رمضاف ىاشـ الكاشؼ 
 محمكد كماؿ محمد عكض اهلل   
كامؿ محمكد عكيس حسب اهلل  
 ايمف احمد عبد الفتاح عبد اهلل 
 ربيع عبد الكىاب عمي عثماف   
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خمؼ عبد اهلل احمد محمد عمي   
حسيف احمد حسيف عبد المطيؼ   

جماؿ عبد الدايـ عبد المنعـ خمؼ اهلل  
ابراىيـ يكسؼ ابراىيـ جاد 

يكسؼ محمد عمي عبد اهلل  
 رزؽ احمد مبركؾ احمد  

احمد محمكد عبد الحميـ عبد الرحيـ  
عمرك محمد عبد الحميـ سعفاف  
احمد ابكستيت سيد ابك طالب   

احمد عبد العزيز احمد ىالؿ 
 محمكد سرم عمي سميـ  

 محمكد عبد الفتاح محمد مكسي  
–  شحاتو محمكد سيد سيد 

عبد الناصر فكزم طو محمكد  
 جماؿ حسيف يكسؼ مكسي  
 صالح سالمو راشد مبارؾ  

جمعو عبد الكىاب محمكد خميفو  
 عكيس فتحي احمد دركيش  

عادؿ حسف احمد سيد  
 جمعو شعباف عبد اهلل سالـ  
مصطفي جبيمي سعد شافعي  

محمد يكسؼ احمد محمد  
حسني عبد العاطي عبده صالح 
مصطفي فتحي رمضاف عمي  
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عبد الكىاب عبد الغفار عبد اهلل  
 محمد حامد محمكد عبد القكم  
 جمعو فتح الباب عيسي خميؿ  

حسف ابراىيـ محمد محمد العجكز 
 عمي حسيف ركاش ركاش  

كريـ نجيب سيد احمد حسيف  
حساـ عبد الجيد عبد المجيد عمي الحديني  

محمد صابر سالمو محمكد  
محمد عبد الرحمف كامؿ طو  

طارؽ ابراىيـ عبد الكىاب ابراىيـ 
 احمد سعيد ابراىيـ الدكح  

محمد محمد عبد ربو عبد اهلل  
عبد السالـ عطيو عبد العاطي عطيو   

محمد سامي ابراىيـ مصطفي  
خالد عبد القادر عمي ياسيف 
صالح بيجت بيمكؿ مغربي 
احمد محمد البدرم سميماف  

 محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد  
 محمكد تكفيؽ احمد احمد الجيكرم  

 سعيد صالح عمي سيد  
مصطفي عثماف قطب عبد المطيؼ 

 عادؿ فراج عبد الصبكر ابك المجد  
حسف سيد محمكد عمي  

 سامي احمد مرسي ايكب  
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محمد المحمدم عبد الرحمف محمد  
حسف محمد محمد حسف لمعي  

احمد عمر تكني سالـ 
 عمرك شحات عبد القادر فرج 
 رضا محمد حسيف عبد الحميـ  

 سعيد ىاشـ إماـ مصطفي  
محمد جماؿ  محمد شمبي ابراىيـ  

 عمي عبده عمي عبده مقمد  
 خالد محمد السيد عبد الحميد   
محمد سمحي محمد عبد الرازؽ  

 احمد محمكد حسيف بيكمي  
محمد عبد الحميد احمد السيد 

كريـ ابراىيـ عبد الجميؿ مجدم  
 محمد محمكد سيد حميده  

عمي احمد فؤاد عيد ابك العرب 
 محمد عبد العزيز اسماعيؿ ىيكؿ  

محمد سيد عبد الفتاح محمد 
 ياسر متكلي احمد عمي  

محمكد عبد الحافظ عمي عبد الحافظ  
 محمد عماد الديف محمد عمي  

 فايز فتحي محمد عكيس  
 نزيو رمضاف عمي محمد  
حمدم صابر السيد السيد  
محمد عمي قاياتي عمي    
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محمد عبد الحميد سباعي طراد  
 جماؿ محمكد سيد عبد التكاب   

ابك الحجاج احمد عبد العزيز تعمب   
احمد يكسؼ قرني إماـ  

 سمير عيد سعد عبد الفتاح  
 اشرؼ محمكد حسيف حسف  

 محمد اسماعيؿ عبد المقصكد يكسؼ  
 محمد عبد العظيـ عبد السالـ محمد  

 فاركؽ خمؼ حامد عبد الكريـ  
محمكد اسماعيؿ محمكد سالمو   

محمد حنفي محمكد السيد  
اشرؼ اسماعيؿ مصطفي اسماعيؿ  
 محمد عبد الرحمف عبد المنعـ سعد 

 احمد محمد عيد عطيو  
شعباف بكرم ابك سيؼ محمد   

عمي حسف محمد عناني  
محمد صابر محمد اسماعيؿ  

 احمد محمد المدني سيد  
 اسالـ محمد احمد ابراىيـ   
عمي سيد عبد السميع سيد  

حامد محمد عبد السيد محمد   
حسني سعد رشاد حسيف  

رجب ابك الفتكح عبد الكنيس  
 محجكب ىالؿ محمد عبد الشككر 
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محمكد فراج عبد العاطي حساف  
 السيد فرج محمد عبد الرحيـ 

 أحمد ربيع مرسي رمضاف 

 سعكدم فاركؽ فييـ ىاشـ

 محي محمد عبد السالـ طايع 

 محمد أبك العال سيد عبد المجيد 

 أحمد مصطفي احمد محمد 

 ثبنسجٍ ادلشدد دلدح مخسخ ػشس ػبيب

 صبنضب مبؼبلجخ كال يٍ ادلزًٓني 

 عبد اهلل بيجت راشد عبد المطيؼ 

 محمد أسامة أحمد محمد 

 محمكد طو عمي محمكد 

 أحمد حسني مسعكد عبد المطيؼ 

 عبد الرحمف حافظ المرسي ىالؿ 

 محمد أنكر لبيب محمكد ركاش

 ياسيف عزت خمؼ خميفة 

 عاصـ عبد الحميد محمكد البطاكم 

 أسالـ عطا شندم فايز 

 محمد مجدم عبد الغفار عبد المطمب 

 عمرك محمكد عبد العاطي سيد مرسي

 أنس ياقكت فرغمي عبد المحسف 

 أسامة محمد عبد الفتاح جابر

 محمد فتحي عبد التكاب سميماف 

 أحمد كماؿ إبراىيـ عبد النبي مسمـ 
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 أسامة أشرؼ صالح أميف 

 ممدكح أماـ عطيو محمكد 

 ياسر أحمد محمد حامد 

 كجدم عاصـ محمد مجاىد محمد يكسؼ 

 عاصـ عادؿ مصطفي جمعو

 ياسر أحمد أبك شتيت سيد 

 إبراىيـ سعيد محمد حسف 

ثبنسجٍ دلدح صالس سُٕاد  
كالزاـ المتيميف جميعا بدفع قيمة االشياء التي أتمفكىا كالمقدرة بالمبالغ 

:  االتية
مبمغ كقدرة مائة كسبعة كثالثكف ألؼ كخمسة كثمانكف جنييا لحديقة الحيكاف 

كأثناف مميكف كتسعمائة كأثنيف كتسعيف الؼ كثالثمائة كخمسة كسبعكف . 
كعشرة مميكف كتسعمائة كثالثة الؼ ككاحد كستكف ، جنييا لحديقة االكرماف 
كخمسة كعشركف مميكف جنييا كسبعمائة كثمانية ، جنييا لمحافظة الجيزة 

كثمانكف ألؼ كسبعمائة ككاحد كعشركف جنييا لكمية اليندسة جامعة القاىرة 
 .

كذلؾ عما أسند الييـ مف تيـ االشتراؾ في التجمير كأستعراض القكة 
كاالقتراف كاالرتباط بجنايات القتؿ العمد كالشركع فيو كتعطيؿ كسائؿ النقؿ 
العامة البرية كاختالؿ المباني كالمرافؽ العامة كتخريبيا كمقاكمة السمطات 
كأحداث االصابات عمدا كحيازة كأحراز المفرقعات كاألسمحة كالذخائر كأجيزة 

.  االتصاالت الالسمكية بدكف ترخيص 
 إلزاـ المتيميف المحكـك عمييـ البمغ بالبنديف أكال كثانيا بالمصاريؼ :زاثؼًب 

الجنائية  
.  مصادرة المضبكطات  : خبيسب
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.  ببراءة المتيميف سالفي الذكر مف باقي المتيـ المسنده الييـ  : سبدسب
بانقضاء الدعكم الجنائية قبؿ المتيميف أبك العال سيد عبد المجيد  : سبثؼب

قرني كعصاـ حامد عبد اهلل محمد لكفاتيما  
باحالة الدعكم المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بال مصاريؼ   : صبيُب

 -:ٔنكال يٍ : ربسؼب 
السيد النزيمي محمد محمد عكيضو  

أحمد عبده محمد سيد شابكف  
جمعو أحمد محمد السيد الدرجمي  

 .  حساـ محمد خالد عيد محمد سالـ الشرقاكم 

 رزؽ عبد التكاب رزؽ حكاس 

 سعد زغمكؿ العشماكم محمد صابر 

 عادؿ عبد الرحيـ فؤاد يكسؼ عفيفي 

 عبد السالـ محمد زكي بشندم 

 عبد الكريـ محمد عبد المقصكد عبد العميـ 

 عبد المجيد محمكد عمراف االحمر 

 عبد الناصر محمد فؤاد محمد فؤاد 

 يحيي أبك المجد حسف عبد المجيد 

 عزت صبرم يكسؼ حسف جكدة 

 محمكد محمد عمي عامر 

 عكاشة محمكد عكاشة عباد 

 عمي سيد أحمد بطيخ

 عمي جابر محمد دركيش 

 عمي عبد التكاب محمد عمي القمبشاكم 

 مجدم حممي أحمد الزمر 
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 محمد إبراىيـ أحمد حسنيف ىستكو

 محمد حساـ الديف محمكد محمد شندم 

 محمد سعد عميكة السيد طو 

 محمد عبد المجيد عبد االة الفقي 

 محمكد جابر محمد مصطفي 

 محمكد رحيـ محمد أميف غراب 

 عصاـ الديف عبد الحميـ حشيش

 عزب مصطفي مرسي ياقكت 

 جماؿ عبد الفتاح عمي العشرم 

 محمكد محمد مسعكد إبراىيـ 

 رمضاف عاصـ عبد السالـ مكسي 

 محمكد محمد محمد الجندم 

 أحمد طالؿ حافظ إبراىيـ 

 محمد عبد الرحمف زكي دسكقي 

 محمد عبد اهلل عبد الرحمف حسف 

 أحمد إسماعيؿ محمكد سالـ

ىانى صديؽ نادل قنديؿ 
 أحمد سمير محمد أحمد

 عادؿ عبد المنعـ عبد المكجكد محمد

 محمكد محمد محمد أسماعيؿ

 محمد عبد المعبكد داكد محمد

 خميفو راضى محمد عطيفى

 محمد سميـ محمد محمكد الزناتى

 أحمد محمد شرؼ أحمد عبده سعيد
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 عبد اهلل ربيع عبد التكاب ثابت

 منصكر محمكد عبد اهلل محمكد

 عبد الرحمف عبد اليادل أحمد الشكاؼ

 محمد عبد الناصر عبد التكاب أسماعيؿ

 محمكد محمد عادؿ عبد البصير

 أحمد محمد عايد شطا

 محمد عادؿ محمد عبد العزيز

 محمد عبد الرحمف عبد العزيز خضير

 حمادة غانـ عبد التكاب

 أبراىيـ مصطفى البكرل

 رمضاف صالح عبد الفتاح ابراىيـ

 أسالـ فاركؽ ميدل محمد

 فؤاد عبد الكاحد عبادل حسف

 خالد محمد عبد الكىاب عمى عفيفى

 عاطؼ عمى حامد عمى نصار

 عمى عبد الركؤؼ عمى عبد اهلل

 أنس مصطفى حسيف محمكد

 رفعت طمعت تامر عبد الجابر

 أيياب محمد عبد المجيد طايؿ

 بدر محمد عبد المقصكد أحمد بدكل

 أيمف فتحى سعيد شبايؾ

 عبد الرحمف محمد السيد مصطفى

 محمد كجيو عيد طماف

 محمكد عبد المجيد محمد حسف
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 باسـ جماؿ كماؿ أبك طالب

 عمر رمضاف عاشكر أبراىيـ

 كريـ عادؿ رشاد عبد الحميد

 زياد الضكل أبك الحجاج محمد

 عبد اهلل أبراىيـ عبد اهلل ابراىيـ

 أسالـ محمكد محمد حسف

 مصطفى محمد عمى محمكد

 محمد أحمد عبد المجيد منصكر

 أحمد محمد محمد حسف البنا

 أحمد بالؿ سعد الديف أبك الدىب

 ىشاـ شعباف حسف محمد

 محمكد عادؿ السيد يكسؼ

 أسالـ عمى يسر محمكد

 محمد فؤاد عبد الحميد حسف

 سعيد عبد الظاىر حسف عبد الرحمف

 طارؽ السيد احمد ابراىيـ

 ضياء الديف صبرل محمد قطب

 عيد ابراىيـ الدسكقى عبد العاؿ مكسى

 أحمد السيد زكى أبراىيـ الشيخ

 أسالـ سميماف عيد منصكر

 عبد الرحمف حسف عبد الصمد

 كريـ سعد السيد يكسؼ

 كليد حسف شعراكل أسماعيؿ

 حساـ حسف أحمد خميؿ
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 راضى أبراىيـ جمعو أبراىيـ

 حسف محمد مسعكد عبد المطيؼ

 أحمد محمد مراد عبد الحافظ أبراىيـ

 سيد محمد عيد يكسؼ أبراىيـ الجارحى

 محمد ابراىيـ محمد أبراىيـ

 محمد ابراىيـ عبد الغفار الشامى

 السيدعاطؼ نبيؿ سميماف 

 حسف مصطفى أبراىيـ الجناينى

 عبد اهلل ربيع سعد أحمد عيسكل

 جماؿ الديف حسف شعراكل أسماعيؿ

 شريؼ حسف شعراكل أسماعيؿ

 أحمد أبك الفضؿ رشكاف أحمد

 تامر ضاحى أحمد أحمد

 محمد سيد أسماعيؿ سعيد

 محمد مينى فاركؽ حامد

 محمد فاركؽ محمكد محمد

 عمرك سعيد محمد حسيف

 عبد الرحمف محمد قرنى جندل

 محمد حسف عبد العزيز حسف

 رمضاف أبك المعاطى محمد أبك غريبو

 أحمد عمى عبد اهلل عكاشو

 عاطؼ بدكل سالمو عمى غريب

 فتحى عبد الرحيـ عبد الشككر عبد الرحيـ

 مصطفى محمد محمكد سالمو
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. ثرباءرٓى ممب أسُد انٍٓى

 9/1/2018صدز ْرا احلكى ٔرهى ػهُب جبهسّ انٍٕو انضالصبء ادلٕافك 
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