بإسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة الثالثة والعشرون شمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/21
م
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار أحمد صبــرى يوسف
وعضويـــــــــة الســـــــيد الأســـــــتاذ حســــــــــــي نــــــــــــدي
المستشار
الفتــوح
أبـــو
وعضويـــــــــة الســـــــيد الأســـــــتاذ أحمد
المستشار
عبد الخالق مصطفى
وحضـــــــــــور السيد الأستاذ
عابد

وحضـــــــــــور السيد الأستاذ

مصطفى
خاطر
إبراهيم صــــالح

وحضــــــــــور السيد الأستاذ
وحضــــــــــور السيد الأستاذ
وحضــــــــــور السيد الأستاذ

حسام فتحـــى نبوى عــزت

وحضــــــــــور السيد الأستاذ

حس

محمد

رئيـــــــــس

المحكمــــــــة

رئيـــــــــس

الاســــتئناف

رئيـــــــــس

الاســــتئناف

المحامي العام الاول بمكتب النائب
العام

رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام

حمـــاد محامي عام لنيابة غرب القاهرة
الكلية

ممدوح عبد الرشيد عبد الرشيد

الـسـيـــد شـــحـاته السيد

وكي نيابة أم الدولة العليا
ســـــــــكرتير الجلســــــــة
ســـــــــكرتير الجلســــــــة

أصدرت الحكم الأتي

فييق يةييلن ابةلاليين ابقا يين يي  10790بسييةن  2013جةالييام ي
ابجدليييدة اب قليييدة لييي ي  936بسيييةن  2013كلييي شييي ل ابقيييا ة0
سكرتير المحكمة
المحكمة

رئيس
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ضـــــــــــــد
مسلسل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15


االســــــــــــــــــــــــــم
أسقد ح د أح د ابشلخن
أح د ح د ح د علد ابقاط
أل ن علد اب ؤوف عل أح د د د
عالء ح زة عل ابسلد
ةا ح د اب اوى ح د
ب لو كاوى ج قن عفلف
علد ابحكل إس اعلل علد اب ح ن
اة سلد توفلق سلد
أح د طف حسلن ح د
علد اب ح ن عز ابدلن إ ا
ج ال ال ح د طف
ح د ح د س علس ابقلاط
ح د ح د إل ا ل ابللتاجق
ع ا ابدلن ح د حسلن ابق لان
وجدى علد ابح لد ح د غةل

الحالــــــــــــة
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

حلوس )
حلوس )
حلوس )
حلوس )
ا ب)
ا ب)
حلوس )
ا ب)
ا ب)
ا ب)
حلوس )
حلوس )
حلوس )
حلوس )
ا ب)

حضر األستاذ  /سامح محمد عاشور المحامى واألستاذ  /محمد كمال الدين فاضل أحملد علن

المجنل عليله  /الحسللينى محمللد أيللو ضللي

أحمللد و إدعللى مللدنيا ضللد المتيمللين جميبللا ميلل

عشرة آالف وواحد جنيه على سيي التبويض المؤقل وسلدد رسل اإلدعلا الملدنى القسليمتين
رقمى . 468008, 468006


حضللر األسللتاذ  /خالللد أيللو كرةشللم المحللامى عللن المجنللى عليله  /الحسللينى محمللد أيللو ضللي

أحمد وادعى مدنيا ميل عشرة آالف وواحد جنيله ضلد المتيملين جميبلا عللى سليي التبلويض
المؤق وسدد رس اإلدعا

سكرتير الجلسة
المحكمة

القسيمم رق 0 468007

رئيس
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حضر األستاذ  /محمود راضى أحمد حسين المحامى عن المجنى عليه  /الحسلينى محملد أيلو

ضي

أحملد و إدعلى ملدنيا ضلد المتيملين جمييلا مل ل عشلرة آالف وواحلد جنيله عللى سليي

التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا


القسيمم رق 0 6965

حضللر األسللتاذ  /ياسللر محمللد محمللد سلليد أحمللد المحللامى ع لن المجنللى عليلله  /محمللد محمللد

سنوسللى علللى وادعللى مللدنيا ميل ل ما للم أل ل
التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا


وواحللد جنيلله ضللد المتيمللين جميبللا علللى سلليي

القسيمم رق 0 477779

حضللر األسللتاذ  /خالللد أيللو كللر محمللد علمللان المحللامى عللن المجنللى عليلله  /مصللى ى محمللد

حسللن نج ل وادعللى مللدنيا مل ل عشللرة آالف وواحللد جنيلله ضللد جميللم المتيمللين علللى سلليي
التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا


القسيمم رق 0 687735

حضلر األسلتاذ  /خالللد أيلو كللر محملد علمللان المحلامى علن المجنللى عليله  /مينللا فيليلا جللاد

شاى وادعى مدنيا ميل عشرة آالف وواحد جنيه ضلد جميلم المتيملين عللى سليي التبلويض
المؤق وسدد رس اإلدعا


القسيمم رق 0 687733

حضر األستاذة  /ميا محملود يوسل

المحاميلم و األسلتاذة  /عزةلزة حسلين فتحلى المحاميلم

عن المجن عليه  /وليد اليربرى السليد عللى وادعيتلا ملدنيا ضلد المتيملين جميبلا ميلل عشلرة
آالف وواحللللد جنيلللله علللللى سلللليي التبللللويض المؤقلللل وسللللددتا رسلللل اإلدعللللا

القسلللليمم رقلللل

.466548


حضر األستاذ  /أحمد عز المحامى واألستاذة راجيم محمد عيد المنب المحاميم عن المجنلى

عليي لا  /عللم محمللود سللبيد عيللد ال للا ر وادعي لا مللدنيا ميل ل عشللرة آالف وواحللد جنيلله ضللد
المتيمين جميبا على سيي التبويض المؤق وسددا رس اإلدعا


القسيمم رق 0 466550

حضر األستاذ  /ىا ر عىيم على المحامى واألستاذ  /أحملد حسلن مبلوض سلليمان المحلامى

عللن المجنل عليلله  /رامللى صلليرى قرةللاقو وادعيلا مللدنيا ميلل عشللرة آالف وواحللد جنيلله ضللد
المتيمين جميبا على سيي التبويض المؤق وسددا رس اإلدعا

سكرتير الجلسة
المحكمة

القسيمم رق 466557

رئيس
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حضللر األسللتاذ  /تللامر محمللد سللبيد المحللامى واألسللتاذ  /أسللامم محمللد خلي ل المحللامى عللن

المجن عليه  /أيمن محمد ىلا على الزملى وادعيا مدنيا ميل عشرة آالف وواحلد جنيله ضلد
المتيمين جميبا على سيي التبويض المؤق وسددا رس اإلدعا


القسيمم رق 0 466556

حضر األستاذة  /عيير سليد جملال إسلحق المحاميلم واألسلتاذ  /راملى أحملد غلان المحلامى

عللن المجن ل عليلله  /ي ل ار محمللد حجللازى عيللد الحللاف وادعي لا مللدنيا ميلل عشللرة آالف وواحللد
جنيلله ضللد جميللم المتيمللين علللى سلليي التبللويض المؤقل وسللددا رسل اإلدعللا

القسلليمم رقل

0 466547


حضللر األسللتاذة  /فاىمللم الز ل ار محمللد غنللي المحاميللم عللن المجن ل عليلله  /أحمللد محمللد

مصى ى ذكلى وادعل ملدنيا ميلل عشلرة آالف وواحلد جنيله ضلد جميلم المتيملين عللى سليي
التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا


القسيمم رق 0 472949

حضللر األسللتاذ  /محمللد علللى حسللن عيللد الو للاا المحللامى عللن المجنللى عليله /يحيللى زكرةللا

علمللان نج ل وادعللى مللدنيا ميل ل عشللرة آالف وواحللد جنيلله ضللد جميللم المتيمللين علللى سلليي
التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا


القسيمم رق 0 466517

حضللر األسللتاذ  /محمللد فللارود سللبد محمللد المحللامى واألسللتاذ  /محمللد محمللود حسللين عمللر

جاد المحامى علن المجنلى عليله  /محملد مملدوع عيلد الحكلي ىل له وادعيلا ملدنيا ميلل عشلرة
آالف وواحللد جنيلله ضللد جميللم المتيمللين علللى سلليي التبللويض المؤق ل وسللددا رس ل اإلدعللا
القسيمم رق 0 466281



حضللر األسللتاذ  /عاصل محمللد محمللد قنللدي المحللامى عللن المجنللى عليلله  /محمللد أيللو الوفللا
على وادعى مدنيا ميل عشلرة آالف وواحلد جنيله ضلد المتيملين جميبلا عللى سليي التبلويض
المؤق وسدد رس اإلدعا



القسيمم رق 0 159725

حضر األستاذ  /نشأ خميس إي ار ي
ضللي

المحلامى علن المجنلى عليله  /الحسلينى محملد أيلو

أحمللد وادعللى مللدنيا ميل ل عشللرة آالف وواحللد جنيلله ضللد المتيمللين جميبللا علللى سلليي

التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا
سكرتير الجلسة
المحكمة

القسيمم رق 0 488100
رئيس
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حضر األستاذ  /إمي مسبد تاوضروس إسحاد المحامى عن المجنى عليه  /عللى خيلر عيلد



المحسن عيد الحكي وادعلى ملدنيا ميلل عشلرة آالف وواحلد جنيله ضلد المتيملين جميبلا عللى
سيي التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا

القسيمم رق 0 467655

حضللر األسللتاذ  /مجللدى عيللد المبيللود فايللد السلليد المحللامى عللن المجنللى عليلله  /محمللد عيللد



الرحي عيد هللا المغربى وادعى مدنيا ميل عشرة آالف وواحد جنيه ضد المتيمين جميبلا عللى
سيي التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا

القسيمم رق 0 467522

حضر األستاذ  /خالد أيو كر محمد علمان المحلامى علن المجنلى عليله  /أحملد أحملد أملين



أمللين غالللا وادعللى مللدنيا ميل ل عشللرة آالف وواحللد جنيلله ضللد جميللم المتيمللين علللى سلليي
التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا

القسيمم رق 0 687734

حضر األستاذ  /محمد عيد البزةز المحامى ( عن ن سم ) يوص ه مجنلى عليله وادعلى ملدنيا



ميل عشرة آالف وواحد جنيه ضد جميم المتيملين عللى سليي التبلويض المؤقل وسلدد رسل
اإلدعا

القسيمم رق 0 466561

حضر األستاذ  /محمد عيد البزةز سممم المحامى واألستاذ  /كلرة محملد ىله المحلامى علن



المجنى عليه  /أحمد مصلى ى أحملد إيل ار ي وادعلى ملدنيا ميلل ما لم ألل
المتيمين جميبا على سيي التبويض المؤق وسدد رس اإلدعا

وواحلد جنيله ضلد

القسيمم رق 466539

حضللر األسللتاذ  /محمللود للمل حسللين المحللامى واألسللتاذ  /مالللم مصللى ى علللى مصللى ى



الجندى المحامى عن المجن عليله  /محملد عيلد الملنب محملد عللى وادعيلا ملدنيا ميلل ما لم
ال

وواحد جنيه ضد المتيمين جميبلا عللى سليي التبلويض المؤقل وسلددا اإلدعلا

القسلا

أرقا 0 493367 , 493366 , 493365


حضر األستاذ  /ىا ر عىيم على أيو النصر المحامى واألستاذ  /على عاى

عىيم محملود

المحامى عن المجنى عليه  /شادي سيونى عيد الغ ار مرعى وادعيا مدنيا ميل عشلرة آالف
وواحد جنيه على سيي التبويض المؤق وسددا رس اإلدعا

سكرتير الجلسة
المحكمة

القسيمم رق 0 466283
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حضر األستاذ  /جمال عيد البزةز عيد المحامى واألستاذة  /روضم أحمد سيد المحاميلم علن

المجنى علييا  /سحر محمد ىلب محمد وادعيا مدنيا ميل ما م أل

وواحد جنيه ضلد جميلم

المتيمين على سيي التبويض المؤق وسددا الرس القسا أرقلا , 466286 , 466285
0 466287


حضللر األسللتاذ  /أحمللد حلمللى سللال محمللد كيرةل المحللامى عللن المجنل عليلله  /محمللد عيللد

ال تاع أحمد مصى ى وادعى مدنيا ضلد المتيملين جميبلا ميلل عشلرة آالف وواحلد جنيله عللى
سيي التبويض المؤق وسدد الرس القسيمم رق 0 181528


حضللر األسللتاذ  /مصلليلحى فتحللى مصلليلحى كللر المحللامى عللن المجن ل عليلله  /ي ل ار محمللد

حجازى وادعى مدنيا ميل عشرة آالف وواحد جنيه ضد جميم المتيمين عللى سليي التبلويض
المؤق وسدد رس اإلدعا


القسيمم رق 0 358588

حضلللر األسلللتاذ  /محملللد فيملللى اللللدماىى المحلللامى واألسلللتاذ  /صلللالح المحملللدى السنوسلللى

المحامى للدفاع مم المتي األول  /أسبد محمد أحمد الشيخم0


حضللر األسللتاذ  /عللم عل ل الللدين متلولى المحللامى مللوكم مللم المللتي اللللانى  /أحمللد محمللد



حضللر األسللتاذ  /عللم عل ل الللدين متللولى المحللامى مللوكم مللم المللتي اللال ل  /أيمللن عيللد

محمد عيد الباىى 0
الرؤوف د د 0


حضر األستاذ  /محمد محمد المصرى المحامى واألستاذ  /عاى

محمد الجل لى موكلين ملم

المتي ال ار م  /عم حمزة السيد 0


حضلللر األسلللتاذ  /محملللد محملللد المصلللرى المحلللامى ملللوكم ملللم الملللتي السلللا م عيلللد الحكلللي

إسماعي عيد الرحمن 0


حضللر األسللتاذ  /أحمللد كمللال المحللامى مللوكم مللم المللتي الحللادى عشللر  /جمللال صللايرمحمد
مصى ى.

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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حضر األستاذ  /السيد حامد المحلامى ملوكم ملم الملتي الللان عشلر  /محملد محملد مرسلى



حضر األستاذ  /كام عيد الحلي مندور المحامى واألستاذ  /أسامم ميروم الحللو واألسلتاذ /

البياط.

محمللد عيللد الحلى أيللو ليللم المحللامى ملوكلين ملللم الملتي اللالل عشلللر  /محمللد محملد إيل ار ي
اليلتاج وال ار م عشر  /عصا الدين محمد حسين البرةان 0

حيث إتهمت النيابة العامة المتهمي المذكوري بأنهم في يومى , 2012/12/5
 2012/12/6بدائرة سم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة
المتهمون م الأول حتى الحادى عشر 0
-1إستبرضوا وآخلرون مجيوللون القلوة ولوحلوا لالبن واسلتخدمو ما ضلد المجنلى علليي اللواردة

أسما ي التحقيقا وكان ذلم قصد ترويبي والحاد االذى المادى والمبنوى يي وفلرض السلىوة

عليي إلرغامي على فض ت ا ر السلمى أن تجمم المتيملون وآخلرون مجيوللون ملن أعضلا

جماعللم اإلخ لوان المسلللمين والم لوالين لي ل فللى مسللي ار عللدة متللوجيين للمكللان الللذي أيقن لوا سللل ا
إعتصامي فيه أما قصر اإلتحاديلم بضلي حلامم أسللحم نارةلم وبيضلا وأدوا مبلدة للعتلدا

علللى األشللخاو ومللا أن

للروا يي ل حت ل

للاغتو

اإلعتللدا عللليي يتلللم األسلللحم واألدوا ممللا

ترتا عليه تبرةض حياة المجنى عليي وسممتي وأموالي للخىلر وتدلدير األملن والسلكينم الباملم
وقد إقترن

الجرةمم السا قم جنايا قتل عملد ذللم إل نيل فلى ذا الزملان والمكلان سلال ى الييلان

قتلوا وآخرون مجيولون المجنى عليه  /الحسينى محمد أيو ضلي

أحملد عملدا ملم سليق اإلصلرار

والترصد لأن ييتلوا النيلم وعقلدوا البلز عللى قتل ملن يحلول دونيل وفلض اإلعتصلا السللمى آنل

الذكر وأعدوا ليذا الغرض األسللحم واألدوا سلال م الييلان وتوجيلوا وآخلرون مجيوللون إللى مكلان

تواجللد المبتصللمين ومللا أن

لار نارةللا قاصللدين
للروا لله حتللى أىلللق مجيللول مللن ييللني صللو ه عيل ا

إز اد روحه فأحدلوا ه إصايتم الموصوفم يتقرةر الص م التشلرةحيم التلى أود

حياتله وكلان ذللم

تن يذا لبرض إر ايى على النحو الميين التحقيقا 0

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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و د ا ترنت بجناية القت أنفة البيان وتقدمتها الجنايات التالية 0
أ -ذلللم أني ل فللى ذا الزمللان والمكللان سللال ى الللذكر قتل لوا وآخللرون مجيولللون المجنللى علييمللا /
محمد محمد سنونسى على  /,محمود محمد إي ار ي أحمد عوض عمدا مم سيق اإلصرار والترصلد
أن ييتوا النيم وعقدوا البز على قت من يحول دوني وفض اإلعتصا السلمى آن

اللذكر وأعلدوا

ليلللذا الغلللرض األسللللحم سلللال م الييلللان وتوجللله المتيملللون وآخلللرون مجيوللللون إللللى مكلللان تواجلللد
المبتصللمين ومللا أن

للروا للالمجنى علييمللا حتللى أىلقلا مجيولللون صللوبي أعيللرة نارةللم قاصللدين

إز اد روحييما فأحدلوا ييما إصا اتيما الموصوفم يتقارةر الص م التشرةحيم والتى أود

حياتيملا

وكان ذلم تن يذا لغرض إر ايى على النحو الميين التحقيقا 0
ب -بضوا وآخرون مجهولون على المجنى عليهم 0


 / .1مينللا فيليللا جللاد شللاى  / .2علللى خيللر عيللد المحسللن عيللد الحلللي  / .3يحيللى زكرةللا

علمان نج  / .4رامى صيرى قرةاقو تواضروس  / .5عم محملود سلبيد عيلد ال لا ر شلي م
 /.6يل ار محمللد حجللازى وآخللرةن وال للال عللدد
للاألوراد واحتجللزو

أرببللم وخمسللون شخصللا علللى النحللو الميللين

عنللد سللور قصللر اإلتحاديللم دون وجلله حللق وعللذيو

التبللذي ا اليدنيللم

وأحللدلوا يي ل اإلصللا ا الموصللوفم يتقللارةر الىللا الشللرعى المرفقللم للاألوراد حللال كللون بللض
المجنى عليي أى اال وذلم على النحو الميين التحقيقا 0

ج-أحللدلوا وآخللرون مجيولللون عمللدا للالمجنى عللليي وال للال عللدد

عشللرون شخصللا والميينللم

أسلما ي فلى التحقيقلا اإلصلا ا الموصلوفم التقلارةر الىييلم المرفقلم لاالو ارد والتلى نشلأ لللديي
من ج ار يا مرض وعجز عن األشغال الشخصيم مدة ال تزةد عن عشرةن يوملا حلال كلوني حلاملين

ألسلحم وأدوا وكان ذلم تن يذا لغرض إر ايى حلال كلون بلض المجنلى علليي أى لاال وذللم عللى

النحو الميين التحقيقا 0

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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 -2حازوا وأحرزوا الذا والواسىم و غير ترخيو أسلحم نارةم غير مششخنه لل أسلحم خرىلو

وكان ذلم أحد امادن التجمبا و قصد إستبماليا فى اإلخمل الن ا واألمن البا .

 -3حازوا وأحرزوا الذا والواسىم و غير ترخيو ذخا ر مما تسلتبم فلى األسللحم سلال م اللذكر
دون أن يكون مرخصا لي حيازتيا أو إحراز ا وكان ذلم أحد أمادن التجمبا و قصلد إسلتبماليا
فى اإلخمل الن ا واألمن البا .

المتهمون م الثانى عشر حتى الخامس عشر :

إشللتركوا ىللرد التحللرةض واإلت للاد والمسللاعدة فللى إرتدللاا الج ل ار سللال م الييللان للأن إت للق



المتي اللانى عشر مم المتيمين من األول حتى الحادى عشر على إرتداييلا وسلاعد

الملتي

اللال عشر علييلا حشلد أنصلار المتيملين وحرضليما المتيملان ال ار لم عشلر والخلامس عشلر
علنا على إرتداييا أن وجيا عير وسا

اإلعم المختل م وش كا التواصل اإلجتملاع خىا لا

تحرةضلليا يللدعو إلللى فللض إعتصللا المبارضللين للالقوة والبن ل

علللى النحللو الميللين التحقيقللا

فتم الجرةمم ينا ا على ذلم االت اد والتحرةض وتلم المساعدة 0

و د أحي المتهمي إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردي بأمر الإحالة
0

و د سمعت الدعوى بالجلسات السابقة على الوجه المبي

تفصيلا بمحاضر

الجلسات0

المحكمـــــة
لقد تالوة أ


اإلحابن وس اع اب افقام ابشفولن واب داوبن ياةوةا :

حي ل أن المتيمللين الخللامس  /رضللا محمللد الصللاوى محمللد والسللادس  /لملللو مكللاوى جمبللم
ع ي ى واللامن /انى سيد توفيق سيد والتاسم  /أحملد مصلى ى حسلين المغيلر والباشلر /عيلد
الرحمن عز الدين إما والخامس عشلر  /وجلدى عيلد الحكلي محملد غنلي لل يحضلروا جلسلا
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

10
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

المحادمم رغل إعم نيل
إج ار ا جنا يم



قانونلا وملن لل جلاز القضلا فلى غييلتي عملم يلنو الملادة 1/384

للتقر ار يقينيلللا جازملللا
وحيللل أن واقبلللا اللللدعوى عللللى ملللا إسلللتقر فلللى عقيلللدة المحكملللم إسل ا

إستخمصللا مللن كافللم أوراقيللا مللن إسللتدالال  ،وتحقيقللا  ،وتقللارةر مختل للم ومللا دار ش لأنيا

يجلسا المحادمم 0 ....


تتحص فلى أن الملتي الللانى عشلر /محملد محملد مرسلى عيسلى البيلاط صل ته كلان ر يسلا

لجميورةم مصر البربيم آنذام أصدر اإلعلمن الدسلتورى فلى  2012/11/21واللذي إسلتحد

لر ار التللى وق ل عنللد ا البديللد مللن أف ل ارد الشللبا إحتجاجللا عليي لا
موج لله بللض الم للادر والقل ا

رافضين إيا ا 0


إذ تضمن ذا اإلعمن ما خال

القواعد القانونيلم المسلتقرة منلذ أملد بيلد خمفلا صلارخا جليلا

للا ار فللأمر غيللر سللند مللن القللانون ي عللادة التحقيقللا والمحادمللا مللن جديللد فللى ج ل ار قت ل

وشروع فى قتل واصلا م المت لا رةن وجل ار االر لاا التلى أرتديل ضلد الللوار يواسلىم كل ملن
تولى منص ا سياسيا أو تن يذيا ف
من القوانين 0



الن ا السايق وذلم وفقلا لقلوانين حمايلم الللورة وغير لا

كما أملر و لألر رجبلى يتحصلين كافلم اإلعمنلا الدسلتورةم والقلوانين والقل ار ار الصلادرة علن
ر يس الجميورةم  ،منذ توليه السللىم فل  2012/6/30ملن الىبلن علييلا لأى ىرةلق وأملا

أيللم جيللم واعتير للا نيا يللم ولللذا السلليا فقللد ح للر أيض لا التبللرض لق ارراتلله يوق ل
اإل لغا وذلم كله حتى ن اذ الدستور وانتخاا مجلس شبا جديلد وتبسل

الدعاوى المتبلقم ييا والمن ورة أما أيم جيم قضا يم 0


التن يللذ أو

آمل ار انقضلا جميلم

كما جب تبيين النا ا البلا ملن يلين أعضلا السللىم القضلا يم قلرار ملن ر ليس الجميورةلم
لمللدة أربللم سللنوا فق ل تيللدأ مللن تللارةب شللغله للمنصللا ويشللترط فيلله الشللروط البامللم لتللول
القضا  ،وأال يق سنه عن أرببين سنم ميمديم  ،وسحا سلرةان لذا اللنو الجديلد عللى ملن
يشغ المنصا الحالى  ،إقصا ا منه للنا ا البا المتواجد المنصا آنذام 0
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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ل تسل مرة أخرى على السلىم القضا يم فح ر عللى أى جيلم قضلا يم حل مجللس الشلورى



للل أعقللا ذلللم ي صللدار إلعللمن دسللتورى آخللر فللى  2012/11/22والللذى تضللمن تبيينلله

أو الجمبيم التأسيسيم لوضم مشروع الدستور 0

المستشللار  /ىلبل إيل ار ي محمللد نا للا عامللا يللدال مللن المستشللار/عيد المجيللد محمللود النا للا
البا الذى كان يشغ



ذا المنصا 0

ف نقس المجتمم على ن سه إلى فرةقيين مؤةلد ومبلارض وأصلاي المجتملم نلذور حاللم تملزد

لنسلليجه الللذى ىالم ل كللان متماسللكا مبلي لا قيمللم الدولللم علللى أيللم قيمللم أخللري  ،ولقللد زاد مللن

اإلحتقان موافقم الملتي الللان عشلر صل ته السلايق ذكر لا عللى مسلودة الدسلتور وتحلدد يلو
 2012/12/15موعدا لمست تا عليه فدان من نتاج ذلم كله أن يل اإلحتقان شدته 0



ولقد أد حدة اإلحتقان إلى خل

سياسى حاد نجح فى ضرا ك أىياف المجتمم 0

فأصلللاا المجتملللم لللالتوتر والضلللجر كملللا توالللل

سلللي ه اللللدعوا عيلللر شللل كا التواصللل

اإلجتمللاع للتجمللم السلللمى يللو اللملللا  2012/12/4أمللا قصللر اإلتحاديللم إلعللمن رفللض
القل ار ار السللا قم التل أصللدر ا المللتي اللللانى عشللر ولقللد أىلللق علييلا مليونيللم اإلنللذار األخيللر

على أن تت بيا مليونيم الدار األحمر يو الجمبم  2012/12/7وذلم فل حاللم علد البلدول
عن اإلعمنا الدستورةم 0


فدان من نتاج ذلم كله أن توجه ما يقرا من ستين أل

اإلعمنا الدستورةم ىرةقم سلميم 0


مت ا ر إلى قصر اإلتحاديم ونلددوا

وأزاحوا الحلواجز التلى وضلبتيا الشلرىم سليا كللرة أعلداد المت لا رةن وأحلاىوا القصلر ملن
الخارج و ت وا ضد الملتي الللانى عشلر وأعربلوا علن رفضلي للعمنلا الدسلتورةم  ،مملا حلدا
قا د الحرس الجميلورى إللى أن يىللا ملن الملتي الللان عشلر أن يغلادر القصلر حتلى يسلي

تأمين ىرةقه لخارج القصر 0


ف ستجاا له يينما تمكن بض المت ا رةن اللحلاد ملؤخرة الركلاا وألقلو الحجلارة واألحذيلم
ممللا أتل ل

بللض السلليا ار دون المسللاس للاألخير واسللتمر الت للا ر السلللمى حت لى السللاعا

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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الم كللرة مللن ص ل اع اليللو التللال  2012/12/5غيللر محللاوال إلقتحللا القصللر حي ل إنصللرف

المت للا رةن عللدا مللا يقللرا مللن لملما للم مت للا ر إعتصللموا فللى عشللر خيللا ولقللد ىلللا المللتي
اللانى عشر ات يا من قا د الحرس الجميلورى ملن خلمل علد إتصلاال

ات يلم أن ي لض لذا

الت ا ر فو ار وأميلم ساعم واحدة لتن يذ ذا األملر  ،لدنله كلان يلرفض فلى كل ملرة وأخيلر لأن
تن يذ ذلم سيؤدى ال خسا ر فادحم يين المت ا رةن 0



ولما ىلا من المتي الللانى عشلر أن يميلله ملدة  24سلاعم أيلى وأصلر عللى ال لض خلمل
ساعم واحدة مبربا عن رغيته فى عد تواجد

عنلد حضلور للقصلر فلى الصل اع ولقلد تسليي

للذ الخيللا فللى إغللمد الىرةللق إمللا القصللر فىلي ل الشللرىم مللن المبتصللمين فللتح الىرةللق

ف ستجايوا ونقلوا الخيا إلى الجانا اآلخر من الىرةق يجوار مسجد عمر ين عيد البزةز 0


وكان من آلار ذلم اإلعتصا أن ترأس مرشلد جماعلم اإلخلوان المسللمين أعضلا ملن مكتلا

االرشاد فى إجتماع تدارسوا فيه األسلوا األمل للرد على ذا اإلعتصا وتلم الم لا ار حيل

أس ل ر اإلجتمللاع عللن صللدور قلرار حشللد عناصللر لجماعللم اإلخ لوان المسلللمين مللن كافللم أنحللا
الجميورةم أما ساحم قصر اإلتحاديلم يلو  2012/12/5إستبراضلا لقلوتي و للقضلا عللى
ت ا ار المبارضين للمتي اللانى عشر و د خيا المبتصمين القوة وفض اإلعتصا لالبن

ولتحقيق ذا الغرض فقد ت تدلي

المتي محمد إي ار ي

اليلتاجى وآخر اإلشراف عللى حشلد

أعضا الجماعم وتقرر تشلكي مجموعلم لللردع ملن المتيملين  /أحملد المغيلر و /عيلد اللرحمن
عز وآخرةن تدون ميمتيا اإلىمع يت رةق المت ا رةن القوة  ،والقا الق ض عليي 0



وكللذا تل تدليل

المللتي  /أيمللن عيللد الللرؤوف د للد يتشللكي مجموعللا إلسللتجواا المقيللوض

علللليي والحصلللول عللللى إعتلللرافي لللأني يت بلللون الن لللا السلللايق ورملللوز القيلللادا السياسللليم
المبارضللم وأنيل تقاضلوا مللني م للال ماليللم مقايل إشللترادي فل الت للا ر يينمللا يتللولى كل مللن
المتيمين  /عصا حسين البرةان و /وجدي غني عير وسا
تن يلذ ملا تقلد وكللذلم التحلرةض عللى إسلتبمال البنل

اإلعم المختل م التحرةض عللى

ملم المت لا رةن والمبتصلمين السلللميين

أما القصر وار ايي  ،وكذلم القيا يدعوة أنصار للحتشاد ييذا المكان 0
سكرتير الجلسة
المحكمة
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كما كل

مكتلا اإلرشلاد الملتي الللانى عشلر أن يخلرج عللى الشلبا يخىلاا جملا يرى ي يلد

إعتراف المقيوض عليي خمفا للحقيقم لأني تقاضلوا أملواال ملن قيلادا الن لا السلايق مقايل
نشللر ال وضللى وذلللم تأديللدا لمللا كل ل

لله المللتي  /أيمللن د للد فللى شللأن تشللكي مجموعللا

إلستجواا المقيوض عليي وتبذييي حت يبترفوا مضمون ذلم أيضا كما سيق ذكر 0


وف الص اع ال ادر ليو  2012/12/5ىلا المتي األول  /أسبد الشيخم من قا لد الحلرس

الجميللللورى فللللض اإلعتصللللا – فأرسلللل البميللللد  /شللللا آمنلللله والبميللللد  /لييللللا لت قللللد حالللللم
المت ا رةن فأيلغا يخىورة فلض اإلعتصلا لوجلود أى لال ونسلا

الخيلا فلأخىر الملتي أسلبد

الشيخم يذلم فرد عليه األخير أني سيتصلرفون فلى األملر أيلدى رجلالي اللذين سلوف ي ضلوا
ذا اإلعتصا حلول البصر  0فحذر من خىورة ال ض القوة  ،إلن مبتصلمى ميلدان التحرةلر

سوف ييرعون لنجدة مبتصمى اإلتحاديم  ،فلأخير أسلبد الشليخم لأن رجلالي سلوف ي ضلون

إعتصامى القصر وميدان التحرةلر عللى حلد سلوا ولقلد عقلد الملتي الللانى عشلر إجتماعلا ملم
بض أعضا فرةقه الر اسى حضر كم من قا د الحرس الجميوري اللوا  /محملد ذكلى وملدير

شرىم الر اسم الللوا  /محملد فايلد لدد خملله الملتي  /أسلبد الشليخم لأن كل ملن يقتلرا ملن
قصر الر اسلم سليلقى حت له  ،وىللا الملتي الللانى عشلر ملن قا لد الحلرس التصلرف فلى فلض

اإلعتصا وقرر له األخير أن ذلم سيؤدى إلى كارلم0


ون اذا لقرار فض اإلعتصا القوة فقد إت ق المتي اللانى عشر مم أفراد من الىلاق الر اسلى

الللذى يبم ل مبلله ومؤةديلله علللى إسللتبراض القللوة والتلللويح للالبن

ضللد المتبتصللين وار للايي

وترويبي والحاد األذى يي وفرض السىو علليي إلرغلامي عللى فلض ت لا ر واعتصلامي
وسلللاعد فلللى ذللللم الملللتي اللالللل عشلللر حشلللد األ نصلللار يينملللا حلللرض أفلللراد جماعلللم اإلخلللوان
المسلمين والموالين لي على ذلم ك من المتيمين ال ار م عشلر والخلامس عشلر إذ وجيلا عيلر
وسا

اإلعلم وشل كا التواصل اإلجتملاع خى لا حرضلا فييلا المؤةلدين للملتي الللان عشلر

على التوجه لقصر اإلتحاديم ل ض اإلعتصا القوة0

سكرتير الجلسة
المحكمة
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وف عصلر يلو  2012/12/5إرتلأى الملتي الللانى عشلر إمبانلا فلى التنصل ملن مسل وليم

سرع اإل نصراف من القصر م ك ار خمفا لما إعتاد ملن اإلنصلراف فلى
فض اإلعتصا القوة اإل ا
المسا ولقد تباصر ذلم مم قدو بض المت ا رةن المؤةدين له لسلاحم القصلر وصل علدد
إلى س بم آالف فرد وتوجيوا صوا القصر مكيرةن ومرددين تافا مؤةدة للمتي اللانى عشلر

وأخللرى تدش ل

عللن ت بيللتي للله رافضللين لنصللح الشللرىم للالتوق

عللن التقللد لحللين إنص لارف

المت ا رةن المبتصمين وذلم تجن ا إلصىدا ال رةقين 0


ل قصدوا خيا المبتصمين ودفبوا فلى ىلرةقي أفلراد الشلرىم للخلل

لل أخللوا الخيلا لالقوة

فتبلللالى صلللرال النسلللا واألى لللال الموجلللودين يلللداخ الخيلللا كملللا إشلللت كوا ملللم المت لللا رةن
المبترضلللين وضلللربو

و بللللروا محتويلللا خيلللامي وأحرقو لللا وأجيلللروا المبتصلللمين ييلللا عللللى

مغاردتيا  ،مما دفم المبتصمين إلى اليروا خمصا أن سي وألنا علدو لليلرا ملن مؤةلدى

المتي اللانى عشر إعترضتي مجموعم أخرى من المؤةدين أت فى مواجيم المبتصلمين وذللم
لغلق ىرةق روبي مما حدا الشرىم إلى فرض كردونا أمنيا لتجنيليي د لس األقلدا لل إرت لم
عدد المؤةدين إلى أرببين أل


مؤةد توافدوا من جميم أنحا ال مد 0

كما زاد أعداد الىرفين مرة أخرى حي إستبان كم ما بدد من اليلىجيم واأل لتراس وأى لال

الشوارع حتى يلغ  130أل

فرد كملا إتسلم نىلاد المواجيلم ليمتلد إللى شلارع األ ل ار وشلارع

الميرغن وشارع الخلي م المأمون ومنىقم روكسى ومنىقم الدوربم و سيا حشلد المؤةلدين فلى
ذا المكلان المتواجلد لله المبارضلين فقللد إشلت م الىرفللان ي سلتخدا الحجللارة واسلتبمال أسلللحم
الخرىو

وكذلم االسلحم النارةم إنتي

مللرور الوق ل

سقوط عدد من القتلل والمصلايين ملن الىلرفين وملم

ات ل الغل للم للمت للا رةن المبارضللين وعنللدما أدرم المللتي اللللانى عشللر  /محمللد

مرسى تلم الحقيقم فقد ىلا من اللوا  /محمد ذك من خلمل إتصلاال
 6م ار إشرام مدرعا الحرس الجميورى لل ص يين الىرفين 0



ات يلم يلغل حلوالى

كما توجه أيضا المتي  /أسبد الشيخم مضمون ذللم الىللا لللوا  /أحملد فايلد قا لد شلرىم

الر اسم وىلا منه إشرام قوا إضافيم لتحقيق لذا الغلرض لل ىللا الملتي الللانى عشلر ملن
سكرتير الجلسة
المحكمة
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اللوا  /محمد ذكى أن يسلتبين  /أسلبد الشليخم اللذى كلان متواجلدا سلاحم اإلشلت ادا وذللم
حتللى يرشللد أل نسللا الىللرد التللى تسلللديا المللدرعا يللين المت للا رةن ن لل ار إللماملله مواقللم

اإلشت كا لدنه رفض اإلستجا م ليذا الىلا 0


ولما خار قوى الشرىم المتواجدة الساحم سيا ما لحق ييا ملن إصلا ا فضلم علن كللرة

الحشود  ،فقلد أملر الللوا  /محملد ذكلى قا لد الحلرس الجميلورى فل الخامسلم ملن صل اع يلو

 2012/12/6ي دخللال ق لوا الحللرس الجميللوري مللن جيللم المت للا رةن المبارضللين وكللذلم ت ل
نشر حواجز من األسمم الشا كه 0


و بد ا يدأ المت ا رون المبارضون فى اإلنصراف ملن تلقلا أن سلي يينملا عكل

للمتي الللان عشلر عللى ال قلا

المؤةلدون

محلي القصلر  ،لل أصلدر قيلادا القصلر ييانلا نسلا عللى

غيللر الحقيقلم إلللى الحللرس الجميللورى وجلله سللرعم إخللم محلي القصللر مللن المت للا رةن فللو ار

وب عت للار منىقللم عسللكرةم ف سللتجاا أنصللار المللتي اللللانى عشللر و للادروا للاخم المكللان ولقللد
وقب ينا على جرةملم إسلتبراض أعضلا جماعلم اإلخلوان المسللمين ومؤةلديي للقلوة والبنل
أن وقب من المتيمين أيضا جنايم ق ض واحتجاز بض المبارضين وتبذييي يتبلذي ا ماديله
شلللديدة وكانللل نتيجلللم محتمللللم لجرةملللم اإلحتجلللاز إذ خل لللوا ملللن و ار يللل المتيملللين الخلللامس
والسادس والسا م واللامن وآخلرةن اللذين ق ضلوا واحتجلزوا تحل ايلديي ( )49مقيوضلا علليي
من يين المت ا رةن المبارضين الملخنين الجراج واحتجزو
ملا للم حصلليلم صلليد

أما اليوا م ال ار بم للقصر فدلانوا

خللمل اإلشللت ادا إذ قللاموا للالق ض عللليي واسللتجوبي المللتي ال ار للم

وآخللرون مبلله ولقللد كللان لؤال المتيمللين علللى إتصللال دا ل للالمتي ال ار للم المشللرف علللى أمللر
اإلحتجاز للتشاور ف أمر المحتجزةن 0


كما إعتدى عليي

ؤال المتيمين الضرا الميرع قصلد إرغلامي عللى االعتلراف يتقاضليي

أملواال علللى غيللر الحقيقللم مللن رمللوز المبارضللم والن للا السللايق مقايل إلللارتي الشللغا سللاحم
القصللر وقللاموا يتقييلد

وتجرةللد

مللن متبلقللاتي وعللذيو

فللألحقوا ييل االصللا ا التللى ليتل

منللا ر النيا للم البامللم و التقللارةر الىييللم والىييللم الشللرعيم علللى النحللو الللذى سللجلته عدسللا
سكرتير الجلسة
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الدامي ار وتول نقله وسا

االعم المر يم وكذا وسا

التواص اإلجتماعى عللى الدافلم التلى

نقل أيضا صراخي و كا ي وتوسمتي للمتيمين ي ىمد سراحي 0

كملا قللا المللتي ال ار للم أيضلا ينقل نتللا ل اإلسللتجواا للمللتي  /أيملن د للد الللذى تللولى نقليللا



يدور إلى ك من المتيمين /أسبد الشيخم و/أحمد عيد الباىى 0


ولقد أخىر أحد الض اط اللوا  /أحمد فايد مدير شرىم الر اسلم لأمر لؤال المحتجلزةن

ف نتق ل اللليي خللارج القصللر وشللا د المحتجللزةن المصللايين كمللا تقاي ل مللم المتيمللين الخللامس
والسللادس والسللا م واللللامن حيل أقللروا للله شل ا م للأني القلوا القل ض علللى لؤال المحتجللزةن
المبارضين  ،وقد له بض المؤةدين ورقم أسما وبيانا

ؤال األرببم فحرر مذكرة الواقبلم

سلليا رفللض الشللرىم إسللتم المحجللوزةن إلصللايتي ي صللا ا شللديدة ورفللم المللذكرة لللر يس
الديوان الذي تولى التنسيق مم النا لا البلا آنلذام اللذى أرسل السليدين المحلامى البلا لنيا لم

شرد القا رة ور يس نيا م مصر الجديدة وفرةق من المحققين إلستم

لؤال المحتجلزةن وكلذا

صندود ه بض األسلحم والذخا ر يلدعوى ضل ىيا فل حلوزة المتحنجلزةن كملا تسللموا ملذكرة
شرىم الر اسم سال م الذكر ل اشروا التحقيقا وألنا التحقيق خرج المتي اللانى عشر عللى
الشبا يخىاا عير تل از الدولم أشار فيه على غير الحقيقم أن النيا م البامم قد حصل على

إعترافا من بض المقيوض عليي يتقاضيي أمواال من رموز المبارضم لنشر الشغا سلاحم
قصللر اإلتحاديللم وذلللم للالرغ مللن خلللو التحقيقللا مللن للذا اإلفت ل ار خاصللم وأن المحققللين ل ل
يكونوا قد فرغوا من التحقيقا

بد 0

وحيث إن الوا عة على النحو السالف بيانه د توافر الدلي على حدوثها وعلى صـحة

نسبتها إلى المتهمي وذلك م خلال ما يلي :ـ
أولا  :ما شهد به بالتحقيقـات وجلسـات المحاكمـة الضـباآ الـ تى أسـماههم كـ
م :ـ
البميد  /سي

الدين سبد زغلول مأمور قس مصر الجديدة 0

ونا ه المقد  /وا

على أحمد الشرةىى 0

و اللوا  /أحمد محمد السيد جمال الدين وزةر الداخليم األسيق0
سكرتير الجلسة
المحكمة
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واللوا  /محمد أحمد زكى قا د الحرس الجميورى 0
واللوا  /شا عيد الغن عيد البزةز آمنه ر يس شرىم الحرس الجميورى
والبميد  /لييا رضوان إي ار ي ر يس عمليا الحرس الجميورى
والبميد  /خالد عيد الحميد عيد الرحمن قا د مجموعه تأمين ر يس الجميورةم 0
وال ار د  /محمد صاير محمد الضا
والمقد  /وليد فتح إي ار ي

الدا ألمن المقر 0
الحرس الجميورى0

الضا

والمقد  /سيد رشوان رضوان ضا

الحرس الجميورى 0

و /ياسر حسن عويضه ر يس أمن مجموعم تأمين المقر 0
والبميد /محمد محمود توفيق ر يس م اح قىاع شرد القا رة 0
والبقيد  /محمد فتح محمود وكي م اح فرقه مصر الجديدة 0
وال ار د  /شادى وسا ناجى ر يس م اح قس مصر الجديدة 0
ال ار د  /أيمن صالح إي ار ي الضا

شرىم فرقم مصر الجديدة 0

والنقيا  /أحمد عادل عيد الرحمن الضا

اإلدارة البامم للمبلوما و التوليلق يلوزارة الداخليلم

0
واللوا  /أحمد إي ار ي إسماعي فايز خلي مدير اإلدارة البامم لشرىم الر اسم
والمقد  /عمرو مصى ى حسنى الضا
والبميد  /عم الدين سلي الم ت

قىاع األمن الوىنى 0

األمن البا 0

ثانيا  :وكذلك بشهادة المجني عليهم ال تي ذكرهم -:


مينا فيليا جاد شاى و /على خير عيد المحسن عيد الحلي و /يحلى ذكرةلا علملان نجل و/
رامللى صلليرى قرةللاقو و /عللم محمللود سللبيد عيللد ال للا ر شللي ه و /ي ل ار محمللد حجللازى و/
مصى ى محمد حسن نج و /أحمد محمد مصى ى ذكى و /عيدهللا إي ار ي عيد هللا إيل ار ي
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 /مصللى ى مصللى ى متللولى مصللى ى و /كللرة محمللد حسللين محمللد و  /السلليد فتحللى توفيللق
حسن و /وليد اليربرى سيد على و  /محمود محمد أحمد حن ى و  /محمد سيد أحملد عملر و /
محمد حسن أحمد محمد إي ار ي

و /راملى حسلن عيلد الحلق و /أحملد علارف عللى و  /محملد

جملال محملود عيللد البزةلز و /حمللدى عيلد السلم مصللى ى سلليمان و /أمللين جلاير أمللين و /
أحمد م ارم عيد الحلي و  /محملد علم عيلد ال تلاع و /أيملن محملد ىللا و /مصلى ى محملد
ىا ر و /محمد محمد خلي ه و /محملد أيلو الوفلا عللى و  /صليرى رضلا عللى صلالح و /محملد
صاير عيلد البزةلز و  /محملد عيلد حسلن و  /علامر عللى حسلين و /محملد ىله عللى و /عيلد
الغنى علوان عيد الغنى و /عللى مسلبد محملد علملان و /محملد مملدوع عيلد الحكلي و  /حلاز
رمضان حسنين و /ىلب محمد اليربرى و /رضا نيي عيلد و /محملد عيلد ال اسل متلولى و
 /األمير رعد أحمد محمد و /مصلى ى أحملد مصلى ى و /محملد حسلين ع لاس تملا و  /عملر
علللى عيللد الحميللد و  /عمللرو مصللى ى محمللد حللاف و /محمللد حن للى علللى حسللنين و  /مبللاذ
ىارد محمد و /كرة جمال عيد المنج و  /أحمد محملد سلييم و /لانى محملود درديلر محملد
0


وكذا ما رره على سبي الإسـتدلال كـ مـ /علادل عيلد الواحلد  14سلنه و /حسلن
عيد البال أيوزةد ىيب  14سنم  ,و /أحملد سليد عيلد  ,و /صليرة عللى صليرة  /,محملد رضلا
على  / ,أحمد صمع محمد عيد البلي .

ثالثا  -:وكذلك م خلال ما ورد بالتقارير الطبية الشرعية بخصوص إثبات إصابات كـ
م المجنى عليهم:
 /رامى صيرى قرةاقو  / ,رضا نيي عيدة  / ,مصى ى محمد الىا ر  /,وليلد اليربلري السليد
 / ,محمد سيد أحمد  / ,مينا فيليا جاد شاي  / ,مصى ى محمد محملد حسلين / ,عللى خيلر
عيد المحسن  /,محمود محمد أحملد حن ل  / ,محملد حسلين محملد  / ,عيلد هللا إيل ار ي عيلد
سكرتير الجلسة
المحكمة
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هللا / ,عيد الغن علوان عيد الغن  / ,مصى ى أحمد مصى ى  / ,محملد ىله عللى  / ,محملد
حسين ع اس  / ,محمد صاير عيد البزةلز  / ,أحملد سليد عيلد عيلد الحميلد  / ,محملد علم
عيد ال تاع 0
رابعاً  -:وكذلك م خلال التقارير الطبية بما أثبتته م إصابات فى ك م المجنـي علـيهم

/
محمد عيد ال اس متولى  /,مصى ى مصى ى متولى  / ,ىارد سلبد أحملد  / ,السليد فتحل
توفيللق حسللن  / ,األميلر رعللد أحمللد محمللد  / ,أيمللن محمللد ىلللا  / ,تللامر عللوض عيللد التلواا
السيد / ,عم محمود سبيد عيد ال ا ر شي م  / ,ىلب محمد اليدرى  / ,صيرى رضا عللى /,
رامللى حسلن عيللد الحللق  / ,حمللدى عيللد السللم مصللى ى  / ,حسللن عيللد البللال أيللو زةللد / ,
م ارم عيد الحلي السيد  / ,جاير أمين حسلن  /,حلاز رمضلان حسلين  / ,أحملد علارف عللى
حمادة  / ,على مسبد محمد علمان  / ,عامر على حسين أحمد  /,كلرة جملال عيلد المنجل ,
 /عمرو صمع محمود  / ,محمد محمد خلي م حسن  / ,محمد أيو الوفا عللى أحملد  / ,حسلن
أحمد محمد إي ار ي

 ,محمد ممدوع عيد الحكي .

خامسـاً  -:وكللذلم مللن خللمل مللا ورد مللذكرة الللوا  /أحمللد فايللد مللدير اإلدارة البامللم لشللرىم ر اسللم
الجميورةم .
سادس ـاً  -:وأيضللا ممللا إنتي ل إليلله لللم مللذك ار يتحرةللا األمللن القللومى والمؤرخللم 2013/2/4
 2013/9/7 2013/7/25حول أحدا اإلتحاديم .
سابعاً  -:وتحرةا قىاع األمن الوىنى ف المحضر المؤرل  2013/7/28فى ذا الشأن .
ثامناً  -:تحرةا قىاع األمن البا ف المحضر المؤرل  2013/7/28فى ذا الخصوو .
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تاسعاً  -:وكذا ما ورد كتاا ر يس مجلس األمنا ي تحاد اإلذاعم والتل زةلون فلى شلأن تحديلد وقل
إذاعلللم خىلللاا الملللتي محملللد مرسلللى للشلللبا يلللو  2012/12/6مبلقلللا فيللله عللللى أحلللدا
اإلتحاديم.
عاشراً  -:ما خلو إليه أيضا تقرةر فحلو قضلايا فنلى إلدارة فحلو المسلتندا للل قسل الصلوتيا
للاإلدارة البامللم لتحقيللق األدلللم الجنا يللم المبام ل الجنا يللم يخصللوو مضللا اة صللمم صللو
المتي عم حمزة على ل ي صمم األصوا الواردة مقىبلى ( إعتلراف يلىجيلم قصلر اإلتحاديلم)
 ( ,اإلخوان يبذيون مت ا رةن إلج ار على اإلعتراف ) والواردين ي سىوانتين مرفقتين .
الحــادع عاشــر  -:وأيضللا مللن خللمل مللا عرضللته النيا للم البامللم وكللذا ي للم المحكمللم ألنللا جلسللا
المحادمللم أيضللا ل ل بض مقللاىم فيللديو مسللجلم علللى إسللىوانا مدمجللم والت ل قللدمتيا ك ل مللن
اإلدارة البامم للمبلوما والتوليق وأيضا جياز األمن الوىن يوزارة الداخليلم يخصلوو احلدا
اإلتحاديم وما أس ر عنه ذلم من مشا دا 0
الثاني عشر  -:وأيضا من خمل ما تضمنه التقرةر المصور المرفق األوراد والمحتوي على لمانيلم
وستين صورة نقم عن مواقم المصري اليو والوىن ويقين يوضح ما يلي :


قدو حشود أنصار مؤةدى المتي محمد مرسى من ىرةق صمع سال إلى قصر اإلتحاديم0



وصول الحشود إلى القصر



صور جمال صاير يتصدر بض الحشود



إستخدا الحشود مكي ار صو أما القصر



إستبراض قدو الحشود ي ستخدا خىوا منت مم



مىاردة المبتصمين



إزالم خيا المبتصمين القوة
سكرتير الجلسة
المحكمة
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عرض المضيوىا المضيوىم الخيا



إىمد أعيرة نارةم



صورة إلحتجاز المبارضين أما يوا م قصر اإلتحاديم



صورة جميم المحتجزةن المصايين و المقيدين الح ال



صورة لمينلا فيليلا جلاد شلاى و لو مصلاا ومتجلرد ملن مم سلم للنصل

البللوى ملن الجسل

مقتادا ليوا م القصر 0


صورة لبلى خير عيد المحسن و و مصاا 0

الثالــث عشــر  -:وكللذا ممللا أقللر لله التحقيقللا كل مللن المتيمللين التاسللم  /أحمللد مصللى ى حسللين
محملللد المغيلللر  ,والباشلللر /عيلللد اللللرحمن علللز اللللدين إملللا يخصلللوو إشلللتراديما ال بللل فلللى
الم للا ار المؤةللدة لق ل ار ار المللتي اللللانى عش لر محمللد مرسللى ف لى أحللدا اإلتحاديللم وأقلللللللللر
األول حملم " شومم " ال ب ى قا لصور ألتقى له خمل األحدا حال حمله ليذ الشومم.


وتنوه المحكمة إلى أنه يىيا ليلا أيضلا أن تلأتنس فلى قضلا يا اإلشلارة إللى ملا ورد يتقرةلر
لجنللم تقصللى الحقللا ق مللن نتللا ل متبلقللم يتلللم الللدعوى والتللى أمللر يتشللكيليا المجلللس القللوم
لحقلود االنسلان وذللم وفلق تقرةر لا المرسل فلى  2012/12/26ملن السليد القاضلى  /حسللا
الغرةانى ر يس المجلس إلى المستشار  /ىلب عيد هللا النا ا البا آنذام 0



إذ شللليد البقيلللد  /سلللي

اللللدين سلللبد زغللللول ملللأمور قسللل مصلللر الجديلللدة أنللله فلللى يلللو

 2012/12/4إحتشد حوالى إلنى عشر أل

مت ا ر أما قصر اإلتحاديم فى ت ا رة سلميم

خل من حم السمع وذلم تبييل ار علن رفضلي للعلمن الدسلتورى اللذى أعلنله الملتي الللانى
عشللر وكللذلم سلليا تحديللد موعللد للسللت تا علللى مسللودة الدسللتور حي ل قللا المت للا رون
الدتا للم علللى أس لوار قصللر اإلتحاديللم ف تخللذ االج ل ار ا األمنيللم المزمللم لتللأمين المت للا رةن
سكرتير الجلسة
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رئيس

22
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

والح اظ على المنشل

وترتلا عللى ذللم الحشلد تبىيل للىرةلق ولملا ىللا ملني فلتح الىرةلق

إستجايوا ل إن ضل تللم الت لا رة تلقا يلا فلى السلاعا االوللى ملن صل اع يلو 2012/12/5
علدا أرببما لم شلخو تقرة لا قلرروا المييل فل سل م خيلا يجلوار مسلجد عملر يلن عيلد البزةللز
وكان من ييني حوال  250ى

وسيدة والر ما نمى إلى عل المبتصمين أن مؤةدى الر يس

األسليق سيحضلرون ل لض اإلعتصللا لالقوة  ،فقلاموا قىلم الىرةللق ملرة اخلري للحيلولله ييللني
وبين تلم الحشود و و ما حد

ال ب ف ى الساعم اللاللم مسا حضر حوالى عشرة آالف ملن

المنتمللين للتيللار اإلسللممى ورددوا ع للا ار التأييللد للمللتي محمللد مرسللى فتوجلله إللليي ونصللحي
بد التقد نحو المبتصمين تجن ا لحدو إشلت ادا وذللم إللى حلين إنصلراف المبارضلين لدلن
المؤةدين رفضوا ذلم واستمروا ف السير لدرجم أني دفبوا قوا الشرىم أمامي إلى أن وصلوا
لمكللان الخيللا وقللاموا قللذف المبتصللمين الحجللارة والزجللاج  ،كمللا للدموا الخيللا ووضللبوا فييللا
النار فأخذ المبتصمون فى ال رار للخل

على صلو صلرال النسلا كملا تقيقلر مبيل القلوا

الشرىيم لمسافم  400متر تقرة ا ل فوجئ مجموعم أخرى من المؤةدين قواميا حوالى خمسلم
عشر أل

فرد تتقد نحلو

فلى مواجيلم الىرةلق اللذى سللده المبتصلمون وبلذلم أصل حوا يلين

شقى رحى مجموعتين من المؤةلدين للملتي الللانى عشلر  ،مملا دعلا إللى عمل كلردون – ملن
رجللال األمللن حللول المبتصللمين حمايللم ليل مللن د للس أقللدا مجموعللم المؤةللدين بللد إلتحاميمللا
سللويا  ،وف ل السللاعم30ر 4مسللا ذا اليللو  2012/12/5توجلله المبتصللمون إلللى القس ل
لتحرةلر محاضلر ضلد المبتلدين إل ل لا وقلا م الضلرا واإلحلراد وسلرقم المتبلقلا يينملا إنشللغ
المؤةدون فى اإلحت ال اإل نتصار على فرةق المبارضين حتى إنصلرف الملتي الللانى عشلر ملن
قصلللر اإلتحاديلللم  ،وفلللى السلللاعم اللامنلللم مسلللا وصلللل أعلللداد أخلللرى ملللن جماعلللم اإلخلللوان
المسلمين من كافم المحاف لا حتلى صلار علدد
سكرتير الجلسة
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عللدد المبارضللين علللى خمسللم آالف مت للا ر فقللا ينشللر قواتلله مللا يللين ال للرةقين حي ل تمركللز
المبارضون أعلى الن لق شلارع الميرغنلى فلى حلين تمركلز المؤةلدون شلوارع الخلي لم الملأمون
والميرغنلللى وايللل ار ي اللقلللانى وكلللذا ميلللدان روكسلللى  ،و لللل األملللور ىييبيلللم إللللى أن حضلللر
مجموعلللم أشلللخاو ملللن خلللارج السلللاحم وقلللاموا اإلشلللت ام ملللم كلللم الىلللرفين كملللا إنضللل إللللى
المبارضلللين مجموعلللم ملللن األ لتلللراس وحركلللم  6إيرةللل ف سلللتخد ال رةقلللان الشلللمارةب والضلللرا
الحجللارة واىللمد االعيللرة النارةللم ل ل إمتللد اإلشللت ادا إلللى منىقللم روكسللى ومنىقللم الخلي للم
المأمون ومنىقم الدوربم وشارع اال ار يين المبتصمين الذى يل علدد
مؤخرة حشود المؤةدين وعدد
ولملدة سللاعتين ونص ل

 70000فلرد وبلين

حوال  60000فرد حي يدأ اىمد النيران فى الباشرة مسا ا

سللق خم ليللا عشللرة أشللخاو فللى المنللاىق المحيىللم القصللر ونشللي

حرا أش ه حرا الشلوارع ولل ت للح الشلرىم فلى السليىرة عللى الموقل

لبلد توقلم أعلداد كل

ليارتي للالىرةق البللا وغللادروا مواقللم
للذ الحشللود فضللم عللن أن بللض المت للا رةن ترك لوا سل ا
األحللللدا ممللللا أعللللاد آدا ميمللللم رجللللال الشللللرىم وفللللى السللللاعم 30ر 2مللللن صلللل اع يللللو
 2012/12/6تمكن ل الق لوا مللن السلليىرة علللى الموق ل
ض ى البديد من األسلحم الخرىو

وت ل ض ل

ح لوال  70شخصللا كمللا

والىلقا التى خصو ليا محاضر مسلتقلم علن االوراد

وأضللاف أنلله علل فللى الصل اع مللن أحللد الضل اط أن المؤةللدين حجللزوا  49مبارضللا عنللد اليوا للم
ال ار بم للقصر وقيدو
الص اع أخرجو

الح ال وألحقوا يي إصلا ا

الغلم واحتجلزو لليم يلداخ القصلر وفلى

منه ون ار لجسامم اإلصا ا فقد رفض إستممي إال بلد تحرةلر ملذكرة تليل

تلم اإلصا ا ل تلقى محادلم من ر اسم الجميورةم وجيل ي سلتم

لؤال المحتجلزةن فأرسل

نا للا المللامور  /وا ل الشللرةىى الللذى صللاحا السلليد ر لليس نيا للم مصللر الجديللدة وت ل إسللتم
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المحتجلزةن كمللا تل تسلل كميللم مللن االسللحم المضلليوىم يللداخ كرتونلم  ،حيل
التحقيق وأمر


اشللر النيا للم

برض المحتجزةن على مصلحم الىا الشرع إلل ا ما يي من إصا ا 0

وشلليد المقللد  /وا ل علللى أحمللد الشللرةىى نا للا مللأمور قس ل مصللر الجديللدة أنلله فللى يللو
 2012/12/6وبتدلي

ملن جياتله الر اسليم إصلىحا السليد المستشلار المحلامى البلا لنيا لم

شرد القا رة والسيد ر يس نيا م مصلر الجديلدة إللى اليوايلم رقل  4لقصلر اإلتحاديلم واسلتلموا
 49شخصا من مبارضى المتي اللانى عشر ض ىوا مبرفم مؤةلدى الملذكور واحتجلزو
يوا م القصر سال م الذكر وعذيو

وقيدو

أملا

وألحقلوا ييل بلض اإلصلا ا التلى نا رتيلا النيا لم

البامم  ،كما إستل من ؤال المؤةدين صندود كرتون حلوى بلض المضليوىا زعل ضل ىيا
مللم لؤال المحتجللزةن و للى ع للارة عللن فللرد خرىللو
خرىو

عيار  12م وفوارغ  52ىلقم خرىو

وعشللرةن ىلقللم عيللار  9مل و  5ىلقللا

 13 ،قنيلم غاز وجنازةر حديد  4 ،زجاجا

ملوتوف  ،ى ايم حرةق  4 ،سنجم  ،مىوا قرن غ ازل وأملر النيا لم الباملم بلرض المصلايين
على السيد م ت


الصحم 0

وشلليد الللوا  /أحمللد محمللد السلليد جمللال اللدين وزةللر الداخليللم األسلليق للأن إنقسللاما ضللرا
ال مد سيا إصدار المتي اللانى عشر للعم ن الدستورى  ،وكذا موافقته على اإلست تا على
مسلللودة الدسلللتور ملللا يلللين مبلللارض ومؤةلللد لللله فلللدع قلللوى المبارضلللم إللللى الت لللا ر يلللو
 2012/12/4محلللي قصلللر اإلتحاديلللم وميلللدان التحرةلللر والمحاف لللا تبييللل ار علللن رفضلللي
لمعلن الدسلتورى ومسلودة الدسلتور  ،فقلا التنسليق ملم إدارة الحلرس الجميلورى إذ إخلتو
الحرس يتأمين القصر من الداخ واختص الشلرىم يتأمينله ملن الخلارج وعلرض خىلم التلأمين
على المتي اللانى عشر حيل تلولى الملتي  /أحملد عيلد البلاىى ملدير مكت له متا بتله وكانل
المبلوملللا التلللى تلقا لللا فلللى لللذا الشلللأن أن الت لللا ر سللليكون سللللميا ييلللدف إلغلللا اإلعلللمن
سكرتير الجلسة
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الدستوري فق دون محاولم إلسقاط ن لا الحكل ولقلد إحتشلد حلوال سلتين ألل

مت لا ر أملا

القصللر فقام ل ق لوا الشللرىم يتللأميني وح للر عللليي اسللتخدا القللوة إال للأمر منلله ممللا جب ل
المت ا رةن يشبرون ي ختمف فى أسلوا آدا الشرىم لدرجم أني حمللوا الللوا  /أشلرف عيلد
هللا علللى األعنللاد ومللم تزايللد الحشللود ىلللا مللن مللدير مكتللا الللر يس األسلليق مغللادرة الللر يس
للقصر وألنا مغادرته ألقلى بلض المت لا رةن يل بض االشليا عللى ركلاا اللر يس لدنله تمكلن
من الخروج سم و حلول الساعا االولى ليو  2012/12/5إنصرف المت ا رون استلنا
حوال  400مت ا ر آلروا اإلعتصا أما سور القصر ومسجد عمر يلن عيلد البزةلز فلى سل م
خيا ولما ىلي الشلرىم ملني نقل الخيلا إللى الجيلم المقايللم للقصلر إسلتجايوا ينقليلا يجلوار
المسجد المذكور  ،وأضاف أن الر يس األسيق حادله تلي ونيا مبربا علن غضل ه إ از ملا حلد
من المت ا رةن سيا تراخى الشرىم لدنه أخيلر اللر يس أنله لالن ر لوجلود أسلر كامللم وسل
المت ا رةن ولنوعيم وأعمار المت ا رةن ف ن المبلوما أفلاد

سللميم الم لا رة يلدون إقتحلا

القصر ولذلم ف ن إستخدا القوة مبي سيؤدى إلى ماال يحمد عق ا  ،وف يلو 2012/12/5
صدر عير وسا

التواص االجتماعى دعوا من بض أنصلار حلزا الحرةلم والبداللم تلدعو

أنصللار إلللى اإلحتشللاد أمللا قصللر اإلتحاديللم لحمايللم القصللر وحمايللم المللتي اللللانى عشللر ،
وأيد تحرةا األمن اللوىنى صلحم ذللم مملا دعلا لمحادللم  /أحملد عيلد البلاىى وىلرع عليله
للذ المبلومللا لتوصليليا للللر يس فىلللا منلله محادلللم  /سللبد الدتللاتنى فللى للذا االمللر فحادللله
وحذر من تدرار الحادلم التى وقب

شارع محمد محمود سليا جملم ال لرةقين فلى مكلان واحلد

لدنه المه سيا وصول المت ا رةن للقصر  0فقو عليله ملا حلد عللى النحلو السلايق ييانله
ييد أنه شبر بد إقتناعه ملا ذكلر لله فلى لذا الخصلوو كملا شلبر أنله مقتنلم كلرة حشلد
حشود للمؤةدين وأضاف أن الملتي الللانى عشلر إسلتدعى بلض البلاملين ير اسلم الجميورةلم
سكرتير الجلسة
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والحرس الجميورى للست سلار علن وصلول المت لا رةن ألسلوار القصلر فلى اليلو السلايق نلا
منه أن الشرىم قد قصر فى آدا واجييا فى حمايم القصر  ،وف عصر يو 2015/12/5
يدأ مؤةدوا الملتي الللانى عشلر فلى الحضلور لمحلي القصلر وآزاللوا الخيلا وىلردوا المبتصلمين
للالقوة يينمللا فشللل جيللود الشللرىم فللى مللنبي ف نصللرف المبتصللمين فللى إتجللا شللارع الخلي للم
الملللأمون لدلللني و بلللد فتلللرة علللادوا ملللرة اخلللرى وازداد علللدد
المؤةدين إلى نحلو أرببلين الل

إللللى لمللللم آالف  ،كملللا زاد علللدد

شلخو فأصلدر تبليماتله للشلرىم ال صل يلين ال لرةقين إال أن

اإلشت ادا تصاعد وامتد إلى خارج محي القصر فوصل لشلارع الخلي لم الملأمون وميلدان
روكس ل ترام أىراف ساحم اإلشت ادا فسق قتلى ومصايين وأضلاف لأن  /سلبد الدتلاتنى
حادله تلي ونيا ىال ا تدخ الشلرىم إلنيلا األملر فلأخير لأن حشلد أنصلار اإلخلوان لو السليا
و ار ت اق األمر  ،لذا أشار عليه سحيي من الساحم فوعد أنه سلوف يتواصل ملم أى ملن
 /أيمن د د أو /أحمد عيد الباىى إلصدار األمر اإل نسحاا يينما تمكن و من التواص ملم
ش اا اللورة وتمكن من إقناعي اإلنسحاا ف ستجايوا لىل له لدنله لل يلتمكن ملن التواصل ملم
جماعللم األ لت لراس وفللى السللاعم 30ر 4مللن يللو  2012/12/6للدأ األمللور وأخللذ فللى ت قللد
اإلصللا ا التللى لحق ل يرجللال الشللرىم  ،ونمللى إلللى علملله للأن اعضللا مللن جماعللم اإلخ لوان
المسلمين قلد ق ضلوا عللى  49شلخو ملن المبارضلين واحتجلزو

أملا اليوا لم ال ار بلم لقصلر

اإلتحاديم وقاموا يتبذييي واحدا إصا ا يي  ،ولما ىليل ر اسلم القصلر تسلليمي للشلرىم
أيى واشترط تسليمي للشرىم فى حضور النيا م البامم وفى فجر يو  2012/12/6تقاي مم
المتي أيمن د د الذى كان متواجدا محي القصر وس مؤةدى المتي اللانى عشر ف ست سر
عن سيا عد إنسحاا أعضا من اإلخوان المسلمين حسا اإل ت اد الذى ت يينه وبلين سلبد
الدتاتن فأجا ه أن اإل نسحاا سيت بد الصمة على قتم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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البزةز وفى اليو الت لى ألار خمل إجتماع المتي الللانى عشلر أملر اإل ت لاد ملم سلبد الدتلاتن
الذى ل يستجا له أعضا جماعم اإلخوان المسلمين فل ينسحيوا ملن السلاحم فأشلار اللر يس
إلى أحد ملن إلنلين أملا  /أحملد عيلد البلاى أو  /أسلبد الشليخم عللى ملا يتلذكر وغال لا األخيلر
وىلا منه أن يتا م ذا الموضوع  ،ولملا فلرغ اإلجتملاع بلد سلاعم بلد ا وجلد أنصلار الملتي
اللانى عشر قد إنصرفوا فبم الدام  ،كما عل أن الحرس الجميورى سيبزز من قواتله خلارج
القصر لحمايته من الخارج إعتقادا من المتي اللانى عشر بد وال الشرىم له ولقد كلان لذا
اإلعتقاد مخال ا للحقيقم يداللم إصا م ستين ملن رجلال الشلرىم سليا ال صل يلين القلوا كملا
أنيل قللاموا ضل

بللض حللا زى األسلللحم وللوال تللدخ الشللرىم لتضللاع

االصللا ا والخسللا ر

سيا إمتداد اإلشت ادا ألىراف مصر الجديدة وةرى أنه لو إستجاا سبد الدتاتن وأحملد عيلد
الباىى لنصيحته بد إشرام عناصر اإلخوان لالتزامن ملم وجلود المت لا رةن ألمكلن تمفلى ملا
حد وأنله يبتقلد لأن حلزا الحرةلم والبداللم لو اللذى أشلار عللى الملتي الللانى عشلر ي شلرام
أنصلللار فلللى فلللض اإلعتصلللا وأضلللاف أنللله كلللان يخىلللر مكتلللا االرشلللاد األسللليق كللل ت اصلللي
وتداعيا الموق

 ،لذا فيو يبتقد أن المتي اللانى عشلر وأيملن د لد وسلبد الدتلاتن إت قلوا

على حشد انصار إستبراضلا لقلوتي وحمايلم للقصلر لدلن تلداعيا األحلدا يلوغلا لحلد القتل
فقد فرضيا األمر الواقم لحدو اإلشت ادا يين الىرفين 0


وشيد اللوا  /محمد أحمد ذكى قا د الحرس الجميورى أنه فى يو  2012/12/4إحتشلد
محللي قصللر اإلتحاديللم بللض الحشللود الرافضللم للعللمن الدسللتورةم للات ين مضللمون ذلللم
و سيا كلرتي أزاحوا الحواجز الت وضبتيا الشرىم حول القصر فلأخىر الملتي محملد مرسلى
يوجللوا مغادرتلله للقصللر وألنللا مغادرتلله ألقللى بللض المت للا رةن علللى مللؤخرة الركللاا الحجللارة
واألحذيلللم لدنللله إنصلللرف أملللان يلللدون حلللدو أى محاوللللم للقتحلللا القصلللر  ،كملللا إنصلللرف
سكرتير الجلسة
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المت ا رون و قى عدد قلي إعتصموا فى خمسلم عشلر خيملم أملا القصلر وأملا مسلجد عملر
يللن عيللد البزةللز فللى الجانللا اآلخللر وفللى السللاعم  2مللن ص ل اع يللو  2012/12/5إتص ل

لله

ات يللا المللتي اللللانى عشللر وأميللله سللاعم ل للض إعتصللا المت للا رةن فللرفض تجن للا ألحللدا
البنل

ولدنلله أصللر علللى ىل لله و بللد ا إتصل يلل  /أسللبد الشلليخم وأخيللر ي سللتحالم تن يللذ ىلللا

المتي محمد مرسى فأخير أن ذلم و أمر المتي محمد مرسى ل إتصل

له الملتي الللان

عشللر تلي ونيللا وىلللا منلله أن يميللله  24سللاعم إلنيللا الت للا ر واإلعتصللا وبللدون إسللتخدا
عن ل

فأجا لله أن له ال يرةللد أن يللرى مبتصللمين ح لول القصللر لللدى حضللور فللى الص ل اع وف لى

الخامس لم مللن ص ل اع يللو  2012/12/5شللا د بللض األسللم م الشللا كم فللى ىرةللق الللدخول
للقصللر فىلللا مللن المبتصللمين إ باد للا ف سللتجايوا لىل لله ل ل حضللر إليلله أسللبد الشلليخم مرتللديا
(ترةننل ) مما ينيئ أنه ا فى القصر  ،حيل كلرر عليله ىللا فلض اإلعتصلا وازاللم الخيلا
فأخير يوجود ش اا وبنا وأى ال ف الخيلا وأن اإلحتدلام ييل سليخل

كارلله  ،وا از إصلرار

أمر البميد  /شا أمنه قا لد شلرىم الحلرس والبميلد /لييلا ر ليس عمليلا الحلرس ي سلتىمع
األملر دون اإلحتدللام المت للا رةن ولقلد أيلغللا بللد ا تلي ونيلا ي سللتحالم اإلحتدللام المت للا رةن
لما سيسي ه ذلم من عن

فنق تلم الرؤيلم إللى أسلبد الشليخم لدلن األخيلر أخيلر لأن رجلالي

سوف يتصرفون فى األملر و حللول البصلر سليكون اإلعتصلا م ضلوض فحلذر ملن مغ لم ذللم
إل نلله سللوف يسللتن ر أيضللا مبتصللمى التحرةللر فللرد عليلله للأني سللوف ي ض لوا كللم اإلعتصللامين
اإل تحاديم والتحرةر أيضا فأعاد تحذير مرة أخرى  ،ولدى حضلور الملتي محملد مرسلى للقصلر
فى الباشرة ص اع يو  2012/12/5عقد إجتماعا مم فرةقه الر اسى إشترم فى حضور وكلذا
اللوا  /أحمد فايد واللوا  /أسامم الجندى كما حضر  /أسبد الشيخم و /أحمد عيلد البلاى و/
رفاعه الىيىاوى و /خالد القزاز وآخرون وأصر المتي محمد مرسى خمل اإلجتماع على فلض
سكرتير الجلسة
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اإلعتصا فأخير أن ال ض البن

سيؤدى لحدو كارلم فأجا م أنه ال يرةد عنل

لدلن علليي

التصرف ل ض اإلعتصا وشاركم الرأى ك من الللوا  /أسلامه الجنلدى واللوا /أحملد فايلد لملا
سلليحدله ذلللم مللن قت ل وعن ل
إسلتخدا البنل

ل ل عللرض علللى المللتي محمللد مرسللى أن يتللرم للله األمللر يللدون

 ،وأضللاف للأن وقيل أن يللدخ الللر يس قاعللم اإلجتملاع صللرع  /أسللبد الشليخم

قت ك من سيقترا من القصر ل عل ي نصراف المتي محمد مرسلى م كل ار فلى البصلر وكلان
ذلم ما يين الساعم 30ر 4مسا والساعم  5مسا خمفا لما إعتاد من اإل نصراف بد صلمة
البشللا ووصلل إللللى سللمبه أن مجموعللم ملللن اإلخللوان المسلللمين توجيلللوا لخيللا المبتصلللمين
وأزالو ا وفضوا اإلعتصا ووقتيا ل يكن الر يس قلد غلادر القصلر بلد لل حضلر إليله الملتي /
أسبد الشيخم واست سر ضاحكا عن رأيه فى الرجال الذين تولوا أمر فض اإلعتصا فأصر على
تحذير من مغ لم ملا حلد لل تلا م أحلدا اإلشلت ادا ملن خلمل التل لاز منزلله  ،ولقلد حادلله
ات يللا البميللد  /خالللد عيللد الحميللد وأن للأ للأن أسللبد الشلليخم يرةللد أن يلدخ

بللض المحتجللزةن

المصايين من اليوا م رق  4للقصر فرفض ذلم األملر ون له بلد إدخلالي  ،وليلذا السليا فيلو
يلقى يت به واقبم إصايتي واحتجلاز عللى أسلبد الشليخم واللذى كلان يلدير الموقل

 ،وأضلاف

أنه وفى الساعم  12مسا حادله المتي محمد مرسى ات يا أل دلر من س م ار وىلا منله
إشرام مدرعا ود ا ا الحرس الجميوري وذلم لل ص يين ال لرةقين المؤةلد والمبلارض وىللا
منلله التواصل ملم أسللبد الشلليخم المتواجلد وس ل المت للا رةن كللى يدل له علللى الىرةللق المناسللا
لدخول القلوا

حجلم علد تواجلد قلوا الشلرىم ووفلق ملا يبتقلد

لو شخصليا ف نله علزى لذا

الىلا إلى إنتقال الغل م فى ساحم اإلشت ادا إلى جانا المبارضين للمتي محمد مرسى وفلى
ال ار بللم صلل احا عللاود المللتي محمللد مرسللى اإل تصللال لله تل يونيللا مللرة أخللرى واسللتبجله فللى
اإل تصال أسبد الشيخم كما إستبج تقد قوا الحرس الجميورى فأجا ه أنه سليتوجه ين سله
سكرتير الجلسة
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لمتا بلللم الموقللل

وفلللى الخامسلللم أو السادسلللم صللل احا أدخللل قواتللله ملللن جيلللم المت لللا رةن

المبارضين ونشر األسلمم الشلا كم وكلان نلزول القلوا

بلد سلقوط القتلل والمصلايين وأضلاف

أن له اقللد علللى ذلللم سلليا فقللدان الشللرىم لقللدرتيا علللى المقاومللم لدلللرة حللدو إصللا ا ييللا
وأيضا سيا كلرة المحتشدين  ،وأضاف أن عدد المكالما التى تلقا ا من الر يس األسيق يلو
 2012/12/5تجللاوز البشللرة أو اإللنللى عشللر مكالمللم وأنلله وان كللان الللر يس قللد ىلللا منلله
ت رةق المت ا رةن يدون قوة إال أن ذلم المىلا كان غرض التنصل ملن مسل وليم ال لض أل نله
يوقن أن ال ض سوف يحد خسا ر و و ما دفبه شخصيا إلى علد اإلسلراع فلى إشلرام قواتله
ك لحاع المتي محمد مرسى وأردف أنله وفلى يلو  2012/12/6واللر إنتيلا األحلدا صلدر
ييللان مللن القصللر منسللوا خمفللا للحقيقللم للحللرس الجميللورى للاإلخم ال للورى لمحللي قصللر
اإل تحاديلم الللذى لل يكللن متواجللدا لله سللوى أنصللار المللتي محمللد مرسللى فقل الللذين إسللتجايوا
للييلان وتل اإلخلم فلو ار واسللتخلو ملن ذللم أن الملتي محملد مرسللى كلان مت قلا ملم أنصللار
على فض اإلعتصا القوة وكذلم سيا إشترام انصار فى عمليم ال ض لالقوة وملا نجل عنله
من إصا ا وقت خاصم وأن المتي محمد مرسلى كلان ينتملى للذا ال صلي اإلخلوانى  ،كملا
إسللتدل علللى ذلللم أيضللا مللن خللمل مللا قللرر المللتي أسللبد الشلليخم قي ل فللض اإلعتصللا يللو
 2012/12/5من أن أنصار سيحضرون وي ضون اإلعتصلا ملا تحملله تللم المبلومله ملن
ضرورة عل الر يس ييا وكذا مما ىل ه الر يس منه من إشرام المدرعا واللد ا ا لل صل يلين
الىرفين وتدلي ه التواص مم أسبد الشيخم ليحدد له الىرةق المناسا للدخول الملدرعا ولدل
ذ االسل اا يلرى أن اللر يس األسليق كلان مت قلا ملم أنصلار عللى فلض اإلعتصلا لالقوة وأن
أسللبد الشلليخم للو المسللؤل عللن وقللا م القت ل واإلصللا ا وخلللو فللى شلليادته إلللى أن المللتي
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محمد مرسى مت ق مم أنصار الذين قاموا ض اإلعتصا على أن ي ضو لالقوة وأنله مسل ول
عن حواد اإلصا ا والقت التى حدل  ،و وأسبد الشيخم وذلم وفق االس اا التاليم :ل
1ل إتصلال الملتي محملد مرسلى له تلي ونيلا صل اع يلو  2012/12/5وتدلي له لض اإلعتصلا
خمل ساعم واحدة و أنه ال يرةد أن يرى المت ا رةن عند القصر فى ص اع اليو الت لى 0
2ل مغادرة المتي محمد مرسى القصر م ك ار يلو  2012/12/5فلى السلاعم 30ر 4أو السلاعم 5
عص ل ار المخال للم لمللا إعتللاد اإل نص لراف بللد صللمة البشللا وكللان ذلللم بللد حضللور جماعللم
اإلخوان لساحم القصر وفضي اإلعتصا القوة 0
3ل وا از رفضه ل ض اإلعتصا القوة فقلد أخيلر أسلبد الشليخم لأن أنصلار سيحضلرون عصل ار
وي ضون اإلعتصا ول يلق اال للتحذي ار التى أيدا ا له من مغ م ذلم ال ض 0
4ل رغ م أسبد الشيخم فى إدخال  49محتج از مصا ا للقصر من اليوا لم رقل  4عللى نحلو ملا أخيلر
ه البميد /خالد عيد الحميد وأنه ىلا من االخير عد إجايته مىلقا إلى ذ الرغ م 0
5ل توجه أسبد الشليخم إليله سلاخ ار ضلاحكا مست سل ار علن رأيله فلى أت لاعي اللذين فضلوا اإلعتصلا
القوة 0
6ل ل إتصللال الللر يس األسلليق لله حللوالى  6م ل ار مسللا  2012/12/5ىلللا فييللا إشللرام د ا للا
ومدرعا الحرس الجميورى لل ص يين ال رةقين بدما صار الغل م للمبارضين له 0
7لل مللا ىل لله منلله الللر يس األسلليق خللمل للذ المحادلللا مللن ضللرورة التواصل مللم أسللبد الشليخم
المتواجد وس المت ا رةن كى يدله على الىرةق المناسا لدخول الد ا ا والمدرعا 0
8ل مباودة إتصال المتي محمد مرسى ه تلي ونيا الساعم  4ص اع يو  2012/12/6مسلتبجم
تن يذ التوجه السايق ذكر 0
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9لل حللرو المللتي محمللد مرسللى علللى إ يللار أنلله ال يرةللد إسلتخدا البنل

لبلملله األديللد للأن ذلللم

سوف يسيا خسا ر  ،ولقد ت ا ر المذكور يذلم إلخ ا رغيته فى التنص من المسل وليم عملا
سللليحد ملللن أحلللدا  ،و فللل يلللو  2012/12/7لملللا تلللواتر ن لللأ إحتشلللاد مؤةلللدون مسللللحون
للخوان مسجدى ار بم البدويم  ،الرحمن الرحي وأنيل صلدد التحلرم لمحلي القصلر الر اسل
مم تواجد المت ا رةن المبارضين نام مما دفبله إللى تحلذير الملتي محملد مرسلى ملرة أخلرى
ملللن ذللللم لدنللله لللل يلت للل لتحلللذير لللل إست سلللار األخيلللر علللن رد فبلللله إ از محاوللللم أى ملللن
المبارضلين إقتحلا القصلر فلأخير أنله سليق ض عليله فلو ار فلأمر يوجلوا قتلله وأنله أملر يللذلم
ص ته ر يسا للجميورةم 0
10ل الييان الذى صدر من القصر منسو ا زو ار للحرس الجميوري ي خم محي القصلر واسلتجا م
المؤةدون للمتي محمد مرسى لألمر اإلخم خمل ساعم واحدة 0
11ل أن المتي محمد مرسى ينتمى ل صي اإلخوان.
12ل اليد أن يبل المتي محمد مرسى ما قرر له أسبد الشيخم فى شأن حضور أنصار لل لض
واال مللا قللرر للله ذلللم ولقللد تأيللد ذلللم مللا ىل لله منلله المللتي محمللد مرسللى مراجبللم المللذكور
المتواجد مم المت ا رةن لتحديد له ىرةق الذى تسللده الملدرعا واللد ا ا وأنله لل يىللا منله
ذلم الىلا إال بد ما صار الغل م للمبارضين على مؤةدى المتي محمد مرسى0


وشيد اللوا  /شا عيد الغنى عيد البزةلز آمنله ر ليس شلرىم الحلرس الجميلوري أنله فل
يللو  2012/12/4أحللاط مبارض لى المللتي اللللانى عشللر قصللر اإلتحاديللم تبيي ل ار عللن رفضللي
للعمن الدستورى وانصرف المت ا رون فى الص اع ال ادر ليو  2012/12/5وتركلوا خل يل
حوالى  300مت ا ر إعتصموا فى علدد ملن الخيلا بضليا أملا يوا لم القصلر رقل  4والل بض
أمللا أي لواا أخللرى ولمللا ىلي ل الشللرىم مللن المبتصللمين إفس لاع الىرةللق أمللا أي لواا القصللر
سكرتير الجلسة
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إسللتجايوا ونقل لوا الخيللا بيللدا عللن األي لواا وأضللاف أنلله وفللى ص ل اع يللو  2012/12/5ق لا
اللوا محمد ذكل قا لد الحلرس ي سلتدعا ه لو والبميلد  /لييلا رضلوان ر ليس عمليلا الحلرس
الجميللورى فللى مكت لله حي ل شللا د المكتللا المللتي  /أسللبد الشلليخم يللردا رةاضللى ( تللرةننل
سو ) ودار حوار فى كي يم فض اإلعتصا ينا عللى ىللا أسلبد الشليخم حيل كل له الللوا /
محمد ذكى التوجه و /البميلد لييلا رضلوان إللى المت لا رةن إلسلتىمع األملر مشلي ار ليملا ملن
ىرف خ ى بد اإلحتدام يي  ،وىلا /أسبد الشيخم منه اإلستبانم يرجلال ملن شلرىم حلرس
الر اسم فى القصر وذلم الشد على المت ا رةن واخم ي فلت ا ار القيول وتوجيا للمت ا رةن
 ،فوجدا ييني أى لاال ونسلا فلأخى ار الللوا  /محملد ذكل يلذلم و لأن أى إحتدلام ييل سليؤدى
إلى كارلم و و االمر الذى فيما أيضا من إشارة المذكور ليما قي التوجله للللوار وأضلاف لأن
اإلشت ادا خارج القصر يلدأ

حللول عصلر يلو  2012/12/5وفلى مسلا ذللم اليلو أخىلر

البميد  /خالد عيد الحميد قا د مجموعم تأمين الر يس اللوا  /محمد ذكى أن  /أسبد الشليخم
يرةد إدخال بض المقيوض عليي ملن المت لا رةن إللى داخل القصلر الجميلورى  ،لدلن الللوا
أمر بد إدخالي للقصر وأضلاف أن المقلد  /ياسلر علود الضلا
أنه شا د /أحمد عيلد البلاىى ألنلا االحلدا

لالحرس الجميلورى أخيلر

شلارع الميرغنلى وقلد إسلتمر

لذ اإلشلت ادا

حتى الساعا االولى من ص اع يو 0 2012/12/6


وشلليد البميللد  /لييللا رض لوان إي ل ار ي ر لليس عمليللا الحللرس الجميللورى أنلله لمللا إسللتدعا
اللوا  /محمد ذكى إلستىمع أمر المت ا رةن واللوا  /شا آمنه حي وجلد  /أسلبد الشليخم
مكتا اللوا  /محمد ذكى وسلمبه و لو يىللا ملن األخيلر أن ي لض اإلعتصلا المتمركلز حلول
قصللر اإلتحاديللم وازالللم الخيللا  ،فأجا لله الل لوا  /محمللد ذك ل

للأن اسللتخدا القللوة فللى فللض

اإلعتصا سيؤدى إلى كارللم وا از تدلرار الىللا وتدلرار اللرفض ملن الىلرفين فقلد كل له الللوا /
سكرتير الجلسة
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محمد ذكى أن يت قد و /اللوا

شا آمنه أمر المت ا رةن يدون اإلحتدلام ييل واللر تن يلذ ما

ليذا األمر أيلغا أن أى إحتدام المبتصلمين سليؤدى لدارللم سليا تواجلد أى لال ونسلا يلين
المبتصمين 0


وشلليد البميللد  /خالللد عيللد الحميللد عيللد الللرحمن قا للد مجموعللم تللأمين ر لليس الجميورةلم أنله
خمل اإلشت ادا التى نشي ما يين مؤةدى ومبارضلى اللر يس األسليق يلو  2012/12/5قلد
تمكن بض المؤةدين من القل ض عللى بلض المبارضلين  ،وأنله تلقلى ملن ال ار لد محملد صلاير
إخىا ار ي يد يرغ م  /أسبد الشيخم إدخال بض المقيوض عليي للقصر الجميورى فتواص ملم
قا د الحرس اللوا  /محمد ذكى وأيلغه ما أخىر له ال ار لد  /محملد صلاير فلأمر الللوا  /محملد
ذكللى ح للر دخللول أى شللخو إلللى داخ ل القصللر فللأيل ذلللم الح للر إلللى ك ل عناصللر التللأمين
الحرس الجميورى وأضاف أنه سمم أن اليدف من إدخال المقيوض عليي داخ القصر و
إستجوايي

نام و الرغ من أن المتي  /أسبد الشيخم صل ته نا لا ر ليس ديلوان اللر يس لله

حق إصدار أوامر لشرىم الر اسم إال أني ومن منىلق حسي الوىنى تدخلوا لمنم كارلم إدخال
المقيوض عليي للقصر وتبذييي تح


وشيد ال ار د  /محملد صلاير محملد ضلا

صر 0
أملن المقلر اللدا

أنله يلو  2012/12/5أخىرتله

عناصللر تللأمين يوا للا القصللر للأن ركللاا الللر يس سلليغادر القصللر عص ل ار وذلللم المخال للم لمللا
إعتللاد الللر يس االنص لراف فللى الباشللر مسللا ا يوميللا وقي ل تللرم الركللاا أخىللر قيللا بللض
االشللخاو التبللدى علللى المبتصللمين الموجللودين الخيللا إمللا القصللر شللارع الميرغنللى فللأيل
قيادته يذلم  ،وفى المسا ت إخىار أن أشخاو يرةدون دخول القصر فتوجله لليوا له رقل 3
فشا د لملم أشخاو مدنيين يد عليي آلار الضلرا وكلان مبيل شخصلين ملتحيلين يرغ لان
فى إدخالي يداخ القصر قصد إستجوايي حسا إعتقاد فأست سر المقد  /وليد فتحلى لأمن
سكرتير الجلسة
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الر اسم الذى كان متواجدا نام فأخير أن المتي أسبد الشليخم قلد أملر يلذلم ف تصل ير يسله
الم اشللر البميللد  /خالللد عيللد الحميللد الللذى أخيللر للأن تبليمللا قا للد الحللرس الجميللورى تح للر
دخول أى شخو للقصر فمنبي من الدخول وأيل المقد  /وليد فتحى يذلم0


وشلليد المقللد  /وليللد فتحللى إيلل ار ي

الضللا

للالحرس الجميللوى أن المللتي اللللانى عشللر

إنصرف عصر يلو  2012/12/5ملن القصلر عللى غيلر ماإعتلاد ملن اإلنصلراف فلى المسلا
وفى مسا

ذا اليو أيلغه أحد المو ين التلا بين  /ألسلبد الشليخم يلرغيتي فلى إدخلال بلض

األفلراد إلللى داخل القصللر فللرفض وتوجلله إلللى مكتللا  /أسللبد الشلليخم وأيلغلله يللرفض دخللول أى
شخو إلى القصر أيا ما كلان إنتما له إلن القصلر لليس جيلم قل ض أو تح ل فأجا له مراجبلم
رؤسا

ف تصل

لاللوا  /أسلامه الجنلدى وأيلغله لاألمر فلرفض لو اآلخلر السلماع يلدخول أى

شخو إلى القصر فنق ذلم إلى تا بيه لل تقايل ملم المقلد  /محملد صلاير عنلد يوا له رقل 3
وكلللان مبللله بلللض األشلللخاو واست سلللر االخيلللر علللن لللذا األملللر  ،فلللأخير يتبليملللا الحلللرس
الجميورى فى ذا الخصوو 0


وشيد المقد  /سبيد رشوان رضوان الضا

الحرس الجميورى أنه كان مختصا ملن صل اع

 2012/12/5حتلللى فجلللر يلللو  2012/12/6يتلللأمين القصلللر ملللن الخلللارج وأنللله مسلللا يلللو
 2012/12/5شا د تدافم مجموعم من جماعلم اإلخلوان عللى الحلواجز الحديديلم فلى ىلرةقي
لللدخول حللر القصللر مللن الخللارج وكللان مبيل أحللد األشللخاو مكيل اليللدين ويقومللون ضللربه ،
ولما ىلا مني إستممه لتسليمه للجيا المختصم أيوا وتوجيوا ناحيم اا القصر فلحلق ييل
وحال ييني وبين دخلول القصلر فتوجيلوا له إللى شلارع الميرغنل وكلانوا مسلتمرون فلى ضلربم
فحاول مرة أخرى أن يتسلمه ملن الشلخو الممسلم له لدنله رفلض وىللا منله أن ييلت بملله
فق وسار للقصر حي تيين له أن أحمد عيد الباىى مدير مكتا الر يس األسليق لو القلا ض
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على ذلم الشخو المقيد مساعدة آخر ملتحى وأقس التحقيقا مص ار ومؤكدا على صحم ملا
شا د وماقرر فى خصوو المتي  /أحمد عيد الباىى 0


وشلليد  /ياسللر حسلن عويضلله ر لليس أمللن مجموعللم تللأمين المقللر للأن مقللر عمللله مللن خللمل
كشللم للالىرةق ( كارفلللان ) وذلللم لت قللد حاللللم الىرةللق وفللى يلللو  2012/12/5شللا د للللم
مجموعلللا قادملللم ملللن شلللارع الميرغنلللى قامللل

ىلللم أسلللوار القصلللر كملللا قامللل ي زاللللم خيلللا

المبتصمين وحلرد بضليا وضلرا كل ملن يلقلوا القل ض عليله وحلاول بضلي اإلحتملا

مقلر

عمله كشم الر اسم ( الدارفلان ) فحلرو عللى تيسلير ذللم للنسلا واألى لال وفلى الليل شلا د
بلض لؤال األشلخاو ممسللكين أحللد االشلخاو ويبتلدون عليلله الضلرا الميللرع ويحللاولون
التوجه ه نحو القصر وأن  /أحمد عيد الباى مدير مكتا الر يس األسليق أمسلم له ووضلبه
تح إ ىه وش حركته فحاول التدخ إلستخمصه مني لدنه فش

سيا كللرة علدد

وأضلاف

أن  /أحمد عيد الباى مبلو لديه شخصليا وعلل تواجلد الملذكور وسل المت لا رةن أنله لو
الذى أحضر وال يست بد أنه كان يقو قيادتي 0


وشللليد البميلللد  /محملللد محملللود توفيلللق ر للليس م احللل قىلللاع شلللرد القلللا رة أنللله فللل يلللو
 2012/12/4تواجد بض المت ا رةن أما قصر اإلتحاديم إعتراضا على اإلعمن الدسلتوري
الللذى أصللدر الللر يس األسلليق وقللا بضللي اإلعتصللا فللى عللدد مللن الخيللا  ،ل ل يللدأ علللى
الجانا االخر عير قنوا التواص االجتماعى إنىمد دعوا تحرةضيه اإلحتشاد حلول القصلر
لتأمينه إذا قرر /عصا البرةان نا ا ر ليس حلزا الحرةلم والبداللم فلى إحلدى لذ الوسلا

أن

اجيلللزة الدوللللم ضلللبي ه وملخنلللم لللالجراع فيجلللا عللللى الشلللبا أن ي لللرض إرادتللله وفلللى مقدملللم
الص وف أعضلا حلزا الحرةلم والبداللم وعلليي التلدفق عللى الميلادين خاصلم قصلر اإلتحاديلم
ويق ضوا على اليلىجيم المت ا رةن و
سكرتير الجلسة
المحكمة

متل سلين وملن حرضلي ملل عملرو موسلى واليرادعلى
رئيس
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وأحمد ش يق  ،كما دعا الناش  /حسا لرو لتدلوةن جلي

األ لتلراس وبنلا عللى تللم اللدعوة

فلقللد توجلله المبارضللون إلللى قصللر اإلتحاديللم وأزال لوا الخيللا وأخل لوا المنىقللم مللن المبارضللين
و سيا تدخ المؤةدين فقد إشت م الىرفلان األملادن المحيىلم القصلر إسلتخدم فييلا أسللحم
نارةللم ممللا أدى لسللقوط قتلللى ومصللايين ول ل تتوص ل التحرةللا إلللى ال للاعلىن وبنللا علللى مللا
تضمنته دعوة اإلحتشاد ذ من الق ض على المت ا رةن المبارضين  ،فقد حدل واقبلم قل ض
و إحتجاز وتبذيا المؤةدين ل بض المبارضين والتى تم ي شراف المتي /عم حمز 0


وشلليد البقيللد  /محمللد فتحللى محمللود وكي ل م اح ل فرقللم مصللر الجديللدة للأن التحرةللا التللى
أج ار لا توصلل إللى أن حلوالى عشلرة آالف مت للا ر ت لا روا أملا قصلر اإل تحاديلم فلى ت للا رة
سلللميم تبيي ل ار عللن رفضللي للعللمن الدسللتورى المشللار إلي له سللل ا وأن الجيللا المبنيللم أقام ل
ح لواجز حديديللم حللول محللي

القصللر لمنللم الت للا ر أمللا القصللر ممللا أدى إلللى منللم الحركللم

المرورةللم نللام  ،ل ل إنصللرفوا فللى نيايللم اليللو يينمللا إعتص ل ال ل بض مللني فللى خيللا أقامو للا
بض ليا كللان يج لوار سللياج القصللر لالقرا مللن اليوا للم رق ل  4وال ل بض اآلخللر كللان فللى الجيللم
المقايلللم للىرةللق وفللى يللو  2012/12/5تللدفق عللدد مللن مؤةللدى المللتي  /محمللد مرسللى مللن
جماعم اإلخلوان و بلض التيلا ار اإلسلمميم وأزاللوا لذ الخيلا لالقوة وضلربوا المبتصلمين ييلا
فأجيرو

على اإلنصراف وفى المسا عاد بض المبارضين ملرة أخلرى فحلدل إشلت ادا يلين

الىللرفين منللاىق شللارع األ ل ار وشللارع الميرغنللى وروكسللى وشللارع الخلي للم المللأمون إسللتخد
فييللا الىرفللان األسلللحم النارةللم والرشللق الحجللارة ممللا أدى إل تللمف بللض السلليا ار والمحللال
التجارةلللم  ،وأن التحرةلللا أسللل ر أيضلللا علللن تمكلللن المؤةلللدون ملللن ضللل

بلللض المبارضلللين

واإلعتدا عليي الضرا وقد المؤةدون للشرىم أسلحم نارةم وذخلا ر نسليوا حيازتيلا لدل ملن
 /محمد حسن على الينا و /ىارد على عيد الحى يينما ض
سكرتير الجلسة
المحكمة

المبارضون /عيد الرحمن أحمد
رئيس
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حسن و حوزته سمع نارى وىلقا كما تمكن المقد  /مبتز النمر األمن المركزى و مسلاعدة
بض المؤةدين من ض

ك من /سليد حسلن عللى الينلا و /محملد جملال محملد زكرةلا و حلوزة

األ ول سمحين نارةين وىلقا ومىوا قرن غزال ملم الللان وأنله الدشل

عللى الملتي  /سليد

حسن على الينا تيين سا قم إتيامه ف لمان إتياما منيلا القضليم رقل  1566لسلنم 2004
جللنح المىرةللم وموضللوعيا سللرقم ي ل د ار  ،وأنلله أيض لا مىلللوا ض ل ىه واحضللار للحك ل عليلله
لللالح س إلسللليوع فلللى جلسلللم  2012/4/1فلللى الجنحلللم رقللل  7794لسلللنم  2012المىرةلللم
وخصص صور من األوراد عن ض

ؤال األشخاو ت التصرف فييا إستقمال وأنه لالن ر

إلى كلرة عدد المت ا رةن من الىلرفين  ،واسلتخدامي لألسللحم النارةلم والييضلا والحجلارة فلى
تبدى مستمر فقد تبذر تحديد أشخاو الذين إرتديوا القت 0


وشيد ال ار د  /شادى وسا ناجى ر يس م اح قس مصر الجديدة أن التحرةا التلى أج ار لا
قللد توصللل إلللى أنلله وخللمل اإلشللت ادا التللى نشللي يللين المؤةللدين والمبارضللين نجللح بللض
المؤةدين فى ض

بض المبارضين واحتجزو

أما يوا ه القصر رق  4التى ل يكلن أماميلا

سوى عدد من جنود األملن المركلزى لحراسلتيا حيل قلا الملتي  /علم حملزة ي حتجلاز لملدة
ساعا والتبدى عليي الضرا كما قا ي سلتجوايي قصلد التوصل لمبرفلم ملن حرضلي عللى
الت ا ر كما شارم آخرون فى ذلم على النحو اللاي من بض المقلاىم المذاعلم عيلر وسلا
اإلعللم وأن تحرةاتلله لل تتوصل ال إلللى مرتدللا حلواد القتل وال لللدور المبارضللين فللى الجل ار
المرتد ه سوى ملن تل ضل ىه مبرفلم الشلرىم محلر از ألسللحم نارةلم مسلاعدة المؤةلدين ملل /
سيد حسن على الينلا  ،كملا شليد أيضلا أنله أجلرى تحرةلا تدميليلم علن كل ملن /رضلا محملد
الصاوى و /لملو مكاوى جمبلم و /عيلد الحكلي إسلماعي عيلد اللرحمن و /لانى السليد توفيلق
والمللذكورة أسللماؤ
سكرتير الجلسة
المحكمة

مللذكرة شللرىم الر اسللم والللذين أصللىحيوا المحتجللزةن لتسللليمي إلييللا فقللد
رئيس
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أسللل ر التحرةلللا إللللى أن لللؤال االشلللخاو الملللذكورة أسلللماؤ منتملللون لجماعلللم اإلخلللوان
المسلمين وأني تولوا الق ض على المحتجزةن واحتجاز وتبذييي 0


كملا شليد ال ار لد  /أيملن صلالح إيل ار ي صلالح الضلا

شلرىم فرقلم مصلر الجديلدة أنله واللر

تدلي ه التحرى عن دور المتي  /جمال صاير فى أحدا اإلتحاديم فقلد أجلرى تحرةاتله السلرةم
المسلللتقا ملللن بلللض المصلللادر السلللرةم  ،و ملللا أذاعتللله وسلللا

االعلللم المختل لللم إذ توصلللل

التحرةا إلى إشتراده فى األحدا التلى حلدل يلو  2012/12/5وكلان مصلىح ا مبله بلض
من أنصار ومواليه ودل على ذلم الحوار التلي زةون الذى أج ار المذيم  /حاف المرازى قنلاة
درة مم المتي المذكور عقا األحدا والذى أقر فيه يتواجد فى ذللم اليلو وحتلى فجلر اليلو
التالى حي تحد عن ذ االحدا وعملا تل ضل ىه ملن مضليوىا يلداخ خيلا المبتصلمين
لدن التحرةا ل تتوص إلى إشتراده فى إرتداا ج ار القت أو الشروع فيه 0


وشليد النقيلا  /أحملد علادل عيلد الللرحمن الضلا

لاإلدارة الباملم للمبلوملا والتوليلق يلوزارة

الداخليللم للأن النيا للم البامللم كل تلله ال ح ل فللى ش ل كم اإلنترن ل لجمللم مقللاىم ال للديو والصللور
المنشورة على الش كم والتى تتبلق أحدا قصر اإلتحاديم وكذا ما تتناولله مواقلم االخ لار فلى
ذا الشلأن  ،و ال حل فلى مواقلم اليوتيلوا وال ليس يلوم ومواقلم األخ لار واليلرامل التلي زةونيلم
فقللد توص ل الللى جمللم مقللاىم تصللوةر فللض خيللا المبتصللمين محللي القصللر واإلعت لدا علللى
شللاغيليا واىللمد النللار علللى المت للا رةن  ،واإلعتللدا وأعمللال تبللذيا علللى بللض المقيللوض
عليي مل  /مينا فيليا ومقاىم تتضمن تحلرةض  /وجلدى غنلي و /عصلا البرةلان عللى قتل
مبارضى المتي اللانى عشلر و بلض البلروض التلى تشل ه البلروض البسلكرةم لمؤةلدي الملتي
اللللانى عشللر يج لوار قصللر اإلتحاديللم و بللض للذ المقللاىم ت ل تصللوةر ا يواسللىم المراسلللين
أوالمللوبيم  ،ومللا ت ل إذاعتلله قن لوا التل للاز والمللداخم التل يزةونيللم خللمل ي لرامل تلي زونيللم
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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والللل بض نشلللر عللللى شللل كا اإل نترنللل  ،وأضلللاف لللأن المقلللاىم التحرةضللليم وان تبلللذر تحديلللد
تارةخيلللا إال أنيلللا كانللل جميبلللا قيللل يلللو  2012/12/5يينملللا تللل نشلللر المقلللاىم الخاصلللم
اإلعتللدا ا يللو األحللدا  2012/12/5وال ل بض منيللا ت ل نشللر بللد للذ األحللدا ل ل قللا
يتجميم ذ المقاىم وتحميليا واعداد تقرةر ييا ،


وشيد اللوا  /أحمد إي ار ي إسماعي خلي فايد مدير االدارة البامم لشرىم الر اسلم المخلتو
يتن لي دخلول وخلروج المللو ين واللزوار إللى قصلر الر اسللم أنله فل يلو  2012/12/5عقللد
المتي  /محمد مرسى إجتماعا القصر حضر و وك ملن /محملد رفاعله الىيىلاوى و /ياسلر
على و /أسبد الشيخم و /أحملد عيلد البلاىى و /محملود مكلى و /ملؤمن فلود و /محملد ذكلى
و /أسللامه الجن لدى ويبتقللد أن المجتمبللين مللن ال رةللق الر اسللى كللانوا علللى عل ل للأن عناصللر
اإلخوان المسلمين سوف يجلون البناصلر المبارضلم ملن أملا القصلر لدلن لل ي صلحوا صلراحم
عن ذلم ولقد أيدى أريه يرفض فض اإلعتصا لالقوة حسلا تبليملا القيلادا الشلرىم يلوزارة
الداخليم منبا من تدرار أخىا لورة ينلاير  ،كملا إست سلر الملتي الللانى عشلر علن سليا علد
تدخ الشرىم بدما إخترد المت ا رون قوا االمن المركزى فأجا ه أن ذلم كان سليؤدى إللى
سقوط قتل وجرحى من الجانيين ف ست سر ملرة أخلرى علن علد تلدخ الشلرىم بلدما إنصلرف
المت ا رون و قى أعداد قليلم مني للعتصا فأفيمه أن قيادا الشلرىم تلرفض ذللم لتجنلا
عللودة المت للا رةن مللرة اخللرى فيحللد إشللت ام يللين الىللرفين وافيملله أنلله اليللد مللن صللدور امللر
ر اسى ال ض حتى يلت فل لتز  /محملد مرسلى الصلم  ,وأضلاف لأن اللر يس األسليق إجتملم
أيضلللا مسلللكنه لللالتجمم الخلللامس يللل بض قيلللادا اإلخلللوان المسللللمين ملللل  /وزةلللر الشللل اا
والرةاضللم و /سللبد الدتللاتنى و /خيللر الشللاىر و /محمللد اليلتللاجى و /محمللد يللديم وغيللر مللن
القيللادا إال أنلله ال يبلل شللي ا عمللا دار فللى للذ اللقللا ا وقللرر أيضللا أنلله فللى عصللر فل يللو
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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 2012/12/5غللادر المللتي محمللد مرسللى القصللر م ك ل ار يينمللا للا

القصللر  /أسللبد الشلليخم

الللذى تللول إدارة االحللدا وفللى السللاعم 30ر 7مسللا ا ت ل إخىللار يوجللود إسللتخدا شللمارةب
خللارج القصللر وكان ل تبليمللا  /أسللبد الشلليخم للق لوا االمنيللم آنللذام للض اإلعتصللا وازالللم
الخيا القوة وت تدلي ه ي خىار القيادا االمنيم يذلم ولما أخىر قيادا الداخليلم ييلذا الىللا
رفض تن يذ ك من اللوا ين  /أسامه الصغير مدير أمن القا رة و /ماجد نوع قا د قلوا األملن
المركللزي ولمللا ايلل أسللبد الشلليخم رفللض الشللرىم لمىل للم أخيللر للأني سللوف يتصللرفون وأردف
أنه ووفق إعتقاد ف ن األمر ض اإلعتصا القوة اليد وأن يكون صاد ار من اللر يس األسليق
 ،وفى الساعم 1,30ملن صل اع يلو  2012/12/6إتصل

له  /أسلبد الشليخم مبات لا وىللا

منلله إحضللار قلوا إضللافيم إلن المت للا رةن يبتللدون علللى عناصللر اإلخلوان المسلللمين منىقللم
شللارع الخلي للم المللأمون وروكسللى التللى إمتللد إلييللا اإلشللت ادا التللى كان ل

سللاحم القصللر

و بللد ا أخيللر أحللد الضل اط ي حتجللاز بللض المت للا رةن المبارضللين أمللا يوا للم القصللر رق ل 4
وبي ل إصللا ا جسلليمم وقللد أوشللم بضللي علللى اليللمم وشللا د مللن خللمل فتحللا اليوا للم
مجموعم من الناس راقدة عللى االرض وعلليي آللار ضلرا ميلرع ووقل

الل بض اآلخلر حلولي

على شك دا لر وكلانوا يركللوني األقلدا وكلان  /أسلبد الشليخم يرغلا ي دخلالي القصلر وللدى
إسللتدعا مللأمور القس ل رفللض إسللتم المحتجللزةن لبللد تحرةللر محضللر الضللارا والمضللروا
ف تصل

النيا للم وكل لله ر لليس الللديوان يتحرةللر ذلللم المحضللر فللأخير انلله غيللر مخللتو يتحرةللر

محاضللر فدل لله يتحرةللر مللذكرة  ،ل ل قللا ر لليس الللديوان ي ل ج ار إتصللاال
حضلللر واسلللتلم

النيا للم البامللم حي ل

لللؤال المحتجلللزةن  ،ولملللا إست سلللر النيا لللم عملللن قلللا لللالق ض علللليي

واحتجاز أملى عليه  /أسبد الشيخم أسما كم ملن  /رضلا محملد الصلاوى و /لمللو مكلاوى
جمبم و /عيد الحكلي إسلماعي عيلد اللرحمن و /لانى سليد توفيلق مملا يلدل عللى وجلود شلييم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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كييلرة عللى إشلترام  /أسلبد الشلليخم فلى واقبلم إحتجلاز  49شللخو فحلرر ملذكرة يلذلم ضللمنيا
للذ االسللما وعرضلليا علللى ر لليس الللديون كمللا يللرى أن المللتي  /محمللد مرسللى قللد إت للق مللم
جماعم اإلخوان على فض اإلعتصا القوة وذلم عندما أصر على إخ ار وال رةق الر اسلى لأن
الشرىم لن ت ض اإلعتصا القوة ما ل يصدر أمر يذلم من ر اسم الجميورةم ودل على ذللم
ما يل  :أن عناصر التيار اإلسمم

الذين أزالوا الخيلا وفضلوا اإلعتصلا لالقوة كملا ل

الذين قاموا ي حتجاز  49مت لا ر بلد األحلدا عللى أعتلاا قصلر اإلتحاديلم ي شلراف  /أسلبد
الشيخم و /أحمد عيد الباى وكذلم ما يدر من  /أسبد الشيخم و /رفاعه الىيىلاوى ملن دور
فى إستدعا النيا م البامم وألنيما أيضا أخى ار أسما الذين ق ضوا على المحتجزةن 0


كمللا شلليد المقللد  /عمللرو مصللى ى حسللنى الض لا

قىللاع االمللن الللوىن أنلله والللر إصللدار

المتي محمد مرسلى للعلمن الدسلتوري يتلارةب  2012/11/22وملا أعق له ي صلدار موافقتله
علللى مسللودة الدسللتور أن وجلله المبارضللون عيللر وسللا

التواص ل االجتمللاع دع لوا لتن للي

م ا ار سلميم أما قصلر اإلتحاديلم يلو  2012/12/4شلبار مليونيلم اإلنلذار األخيلر فل ن
ل يتراجم الر يس عن ق ارراتله السلا قم تلن

م لا رة أخلري يلو  2012/12/7شلبار مليونيلم

الدار األحمر و ال ب حدل م ا رة سلميم يو  2012/12/4يداللم أن المت لا رةن بلد أن
أزاللوا الحلواجز الحديديللم الموجللودة أمللا القصللر لل يحللاولوا إقتحاملله وخل ل تلللم الم للا رة بللد
إنتيا يللا حلوالى  300مبتص ل الخيللا  0وعلللى إلللر للذا اإلعتصللا دع ل  /يللديم عيللد المجيللد
مرشد جماعم اإلخوان المسلمين مكتا اإلرشلاد إلجتملاع حضلر كل  /محملد خيلر الشلاىر و/
السيد محمود عز إي ار ي

و /محمود السيد عيد هللا غزالن و /أسامه أيو كر الصديق وذللم

لدراسم سي الرد عللى لذ الم لا ار وتللم اإلحتجاجلا وقلد أسل ر اإلجتملاع علن إتخلاذ قلرار
حشلللد بلللض عناصلللر لجماعلللم اإلخلللوان المسللللمين ملللن كافلللم أنحلللا الجميورةلللم أملللا قصلللر
سكرتير الجلسة
المحكمة
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اإلتحاديلللم يلللو  2012/12/5إ يلللا ار لقلللوتي وإل زاللللم الخيلللا التلللى إعتصللل ييلللا المبتصلللمين
ول ض اإلعتصا القوة كما توصل تحرةاته أيضا إلى أني قرروا أن يشرف على عمليلم حشلد
للذ البناصللر كل مللن  /محمللد محمللد إيل ار ي اليلتللاجى و /صل و حجللازى وتشللكي مجموعللم
الردع من ك من /أحملد المغيلر و /عيلد اللرحمن علز و /اأسلامه عللى جملال اللدين و /فاضل
محمللد ف لؤاد و /أميللر محمللد حسللا وتدللون ميمتيمللا تن للي ت رةللق المت للا رةن للالقوة والقللا
الق ل ض عللليي وتدلي ل

 /أيمللن عيللد ال لرؤوف علللى أحمللد للدد يتشللكي مجموعللا إلسللتجواا

المقيلللوض علللليي والحصلللول عللللى إعتلللرافي لللاني يت بلللون الن لللا السلللايق ورملللوز القيلللادا
الساسلليم المبارضللم و للأني أنقللدو

م للال ماليللم مقاي ل ت للا ر

للذا  ،كمللا توصللل أيضللا

التحرةا إلى أن ك من  /عصا حسين البرةان و/عيد هللا يدرع اس و /محملد عللى عللى أيلو
سللمر و /محمللد عيللد المقصللود ع ي ل و /خالللد عيللد هللا مصللى ى والداعيللم  /وجللدى غنللي قللد
قاموا عير وسا

اإلعلم المختل لم لالتحرةض عللى إسلتبمال البنل

ملم مت لا رى ومبتصلمى

قصر اإلتحاديم وار لايي وكلذلم دعلوة أنصلار للحتشلاد أملا القصلر ون لاذا للذلم فقلد حلد
حشد كييلر ملن جماعلم اإلخلوان المسللمين نجلح فل ت رةلق المت لا رةن لالقوة كملا نجحلوا فلى
إلق لا الق ل ض علللى  49مت للا ر واحتجللزو
اليدنيم وعذيو

أمللا اليوا للم ال ار بللم للقصللر وعللذيو

التبللذي ا

إلج لار عللى االعتلراف يت بيلتي ل للول الن لا السلايق فأحلدلوا ييل إصلا ا

شديدة وأن عم حملزة المنتملى لجماعلم اإلخلوان المسللمين كلان لو وآخلرون المسل ولين علن
عمليللم االسللتجواا  ،وأنلله كللان يقللو ينق ل أخ للار نتللا ل اإلسللتجوا ا إلللى  /أيمللن د للد وأن
االخيللر كللان يللدور ينقليللا لد ل مللن /أسللبد الشلليخم و /أحمللد محمللود عيللد البللاىى و /رفاعلله
الىيىاوى  ،وأن األخير أشرف على تسلي

ؤال المحتجزةن إلى النيا م البامم بلد أن رفضل

الشرىم إستممي سيا جسامم اإلصا ا التى لحقل ييل
سكرتير الجلسة
المحكمة

 ،كملا أضلاف لان التحرةلا التلى
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أج ار للا توصللل أيضللا إلللى أن مكتللا اإلرشللاد قللد أصللدر تدلي للا ي عللداد خىللاا جمللا يرى يلقيلله
المتي  /محمد مرسلى ليتضلمن خمفلا للحقيقلم أن التحقيقلا التلى تجرةيلا النيا لم الباملم ملم
المقيوض علليي قلد إعترفلوا يتقاضليي أملواال ملن بلض قيلادا ورملوز الن لا السلايق مقايل
نشللر ال وضل

وعلل إتسللاع دا للرة نىللاد المبلومللا التللى تضللمنتيا للذ التحرةللا عللن تلللم

الت تضمنيا تحرةا سيق إج ار يا فى شلير ملارس سلنم  2013سليا أن التحرةلا السلا قم
تم ل فللى عيللد ن للا اإلخ لوان ممللا أدى لبللد إسللتجا م مصللادر األمللن الللوىنى التبام ل مبلله
الد ا ة المىلو م يينما تحرر المصادر وتباملل

حرةلم ملم جيلاز األملن اللوىنى بلد سلقوط

الن ا وذلم الن ر إلى أن بض ذ المصادر كان من يلين جماعلم اإلخلوان المسللمين فضلم
علللن أن التحرةلللا المجللل ار أخيللل ار لللى التحرةلللا النيا يلللم التلللى أج ار لللا الجيلللاز وأردف لللأن
المتي /محمللد مرسللى قللد تسلليا فل حالللم الغضللا الشللبيى سلليا إصللدار للعللمن الدسللتورى
واللذى إسللتحوز موج لله عللى كافللم السللىا وعلزل موج لله النا للا البلا واصلرار علللى تمرةللر
الدسللتور الللذى رفضلله قىللاع عللرةض مللن الشللبا وتحديللد موعللد اإلسللت تا عليلله ممللا أدى الللى
ت شللى حاللم الغضللا فللى المجتمللم وتسلليا فللى تن للي

للذ الم للا ار التللى شللكل خىل ار علللى

جماعم اإلخوان المسلمين سيا البلز عللى تن لي مليونيلم لانيلم أىللق علييلا ملوةنيلم الدلار
االحمللر  ،وذلللم فللى حاللم عللد تراجللم الللر يس عللن ق ارراتلله وأردف للأن علل الللر يس للأمر فللض
أنصار للعتصا القوة متوافر يقينا سيا أنه ت ا ر ي ن كاده ملن جماعلم اإلخلوان المسللمين
بد ما تقلد منصا ر ليس الدوللم يينملا لو فلى حقيقلم األملر أحلد قيلادا الجماعلم لشلغله ملن
قي ل لمنصللا ر اسللم حللزا الحرةللم والبدالللم وأنلله كللان أحللد أعضللا مكتللا اإلرشللاد فضللم عللن
إنصلرافه مللن القصللر عصل ار م كل ار ملم قللدو أنصللار علللى غيللر المبتللاد  ،وأردف للأن مسللاعدى
الللر يس األسلليق  /أسللبد الشلليخم و /أحمللد عيللد البللاىى و /أيمللن د للد و /رفاعلله الىيىللاوى
سكرتير الجلسة
المحكمة
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كانوا يقدمون المساعدة أل نصلار الملتي محملد مرسلى ملن جماعلم اإلخلوان حلال قيلامي

لض

اإلعتصا القوة وةرى أن الملتي محملد مرسلى إن لل يكلن قلد أصلدر ليل تبليملا يلذلم فيلو
على االق قد وافق على ما فبلو  ،وما كان سي بلو أيضا وفلق أدوار ل التلى أشلار إلييلا فلى
محضر تحرةاته وذلم سيا كوني يبملون فى مؤسسم الر اسلم ويبمللون تحل أملر وةلرى أن
م للا ر المسللاعدة للذ واقبللم إحتجللاز عللدد  49مت للا ر التللى تمل يواسللىم أنصللار الللر يس
األسيق والجيا المبنيم ير اسم الجميورةم التى وفر لي اللقم والحمايم يدالللم أن اإلحتجلاز
تل أمللا يوا للم رقل  4لقصللر اإلتحاديللم وأن التحرةللا توصللل أيضللا إلللى أن  /محملد اليلتللاجى
ألنا األحدا كان على إتصال مم  /عم حمزة الذى كان يتولى اعمال إسلتجواا المت لا رةن
المقيوض عليي فضم عما أدد بض المحتجزةن أن عم حمزة كان على إتصال لات ى ملم
 /محمد اليلتاجى  ،وأضاف أيضا أن الر يس األسيق كان على عل ملا يجلرى سلاحم األحلدا
م لن إشللت ادا يللين الىللرفين يللدلي أنيللا كان ل تللت أمللا سللاحم القصللر فضللم عللن أن القن لوا
ال ضللا يم كانل تقللو ينقليللا م اشللرة وأن مكتللا اإلرشللاد وقيللادا الجماعللم قللد إسللتخدموا القللوة
والبن

والترويم والتيديد يداللم فض اإلعتصا القوة وازاللم الخيلا والتبلدى عللى المبتصلمين

وىللرد

خللارج محللي القصللر لالقوة والق ل ض علللى المت للا رةن غيللر سللند ييللرر واحتجللاز

واسللتجوايي وتبللذييي واج للار علللى اإلعترافللا المغلوىللم يت بيللتي للن للا السللايق و بللض
الرموز السياسيم المبارضم مقاي حصولي على أموال وذللم مقايل القيلا أعملال الت لا ر لل
تروةل ذ اإلعترافا المزورة فى وسلا
اإلجرام

اإلعلم لتشلويه صلورة المت لارةن تن يلذا لمشلروعي

ض اإلعتصا القوة واستبراض سيىرتي وقوتي وقدرتي على التصلدى ألى خىلر

يواجلله المللتي  /محمللد مرسللى والللذى ل ل يتبللرض ليللذا الخىللر ف ل واقللم األمللر  ،ممللا أدى إلللى
تبرةض حياة كليرةن للخىر وما نج عنه من سقوط عشرة قتلى وعدد كيير من المصلايين ملن
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

46
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

المت ا رةن وأفراد الشرىم واتمف الممتلدا البامم والخاصم و ى نتا ل حتميم للحشلد المقايل
من جيم جماعم اإلخوان المسللمين يلذا المكلان اللذى كلان له المؤةلدين  ،وأشلار إللى خىلاا
الر يس األسيق اللذى ألقلا يلو  2012/12/6ونقلتله وسلا

اإلعلم حيل أشلار فيله إللى أن

المت ا رةن المقيوض عليي قد إعترفوا ( خمفلا للحقيقلم ) فلى تحقيقلا النيا لم يتلقليي أملوال
بللض القيللادا والرمللوز المبارضللم إلحللدا ال وضللى فللى مواجيللم الن للا ييللدف إسللقاط الدولللم
وكان ذلم ف وق يد تحقيقا النيا م مم المقيوض عليي واخم سلييلي علدا أرببلم فقل ،
فضم عن أن التحقيقا ل تتضمن أى من ذ االعترافا المزعومم و لو ملا يؤكلد لأن عمقلم
الر يس االسيق ل تنقىم مم جماعم اإلخوان المسلمين 0


ولقد شيد البميد  /عم الدين سلي قيليو الم لت

لاألمن البلا أنله أجلرى تحرةاتله حلول

الواقبللم فأتلل متىا قللم مللم تحرةللا األمللن الللوىنى التللى أج ار للا الشللا د السللايق وذلللم ن لل ار
للتنسيق يين الجيازةن وأيد الشا د المذكور فيما ذ ا إليه من اقوال 0
 وشيد الميندس  /مينا جاد شاي التحقيقا

و الجلسم أنه اشترم يو  2012/12/5ف

الم ا رة محي قصر االتحاديم اعتراضا عل اإلعمن الدستوري الصادر ف  2012/11/21إال

انه فؤج

أنصار المتي محمد مرس يق ضون عليه ويبتدون عليه الضرا فأحدلوا ه اإلصا ا

الموصوفم التقرةر الىي

ومزقوا مم سه واتيمو الد ر ووضم أحد

قىبم من الخشا عل

رقيته واقتادو ال يوا م القصر شارع الميرغن واحتجزو لمد ساعتين مم آخرةن من المت ا رةن
كما جردو من مم سم البلويم و أوسبو ضربا األيدي واألرج و البص والحجارة و قىبم ماسورة

فيشموا أحد أسنانه البلويم ولما سألو عن اسمه خش
مسيح

اىمعي عليه حت

فتبل ينسيان اسمه فضربو واستجوبو للحصول منه عل

المبارضم مولو المال مقاي اشتراده ف

ال يكتش وا انه

اعتراف أن قيادا

ورموز

الم ا رة ولما رفض ددو القت وعذيو الضرا

الميرع و أضاف أن ؤال المبتدين كان بضي يضم مم سم ديوسا يحم شار حزا الحرةم
والبدالم و إذ عرض عليه النيا م البامم و بد ا المحكمم مقىم فيديو بنوان " اإلخوان يبذيون
سكرتير الجلسة
المحكمة
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المت ا رةن تبرف عل المتي عم حمزة ونسا اليه أنه استجو ه و و آخرةن من المقيوض

عليي و دد

القت لبد اعترافي أني من أت اع حمدين الص اح .

 كما شيد عل خير عيد المحسن عيد الحلي التحقيقا

و يجلسم المحادمم أنه يبم حارس

بقار يرج أحمس شارع الخلي م المأمون وحال وقوفه القرا من ذا البقار يو 2012/12/5

شا د مسيرتين احدا ما قادمم من جيم الب اسيم واالخري قادمم من جيم قصر االتحاديم وأخذوا
ف أىمد النار و الضرا الحجارة وقا النان منيما القا الق ض عليه سيا تصوةر لمحدا

ييات ه المحمول وقاما اخرون االعتدا عليه الضرا واقتادو ال
احتجزو

اليوا م ال ار بم للقصر حي

نام واستجو ه المتي عم حمزة وعذيو و ددوة القت لحمله عل االعتراف وسرقوا

ات ه ونقودة و بض مم سم فاحدلوا اصايتم الموصوفم التقرةر الىي وأضاف انه تبرف عل
عم حمزة الذي تول استجوا ه لما شا دة عل جياز الدمييوتر .

 وشيد الس ير المتقاعد يحي
 2012/12/4اشترم ف
وق

زكرةا علمان نج

الم ا رة لمحتجاج عل

بض من المت ا رةن اما القصر وف

االعمن الدستوري  ,وانصرف ف

يو  2012/12/5شا د ف

االلدترونيم ما م اد أن خير الشاىر وجييته سيتوجيون
نام حي

فتوجه و االخر ال

التحقيقا

و الجلسم انه ف

يو

المسا ,
أحد المواقم

بد البصر ل ض اعصتا االتحاديم

شا د حشود غ يرة لمؤةدي المتي محمد مرس ول يجد أي من

وفر ولما است سر اخير بض
كر ا
المت ا رةن المبارضين والنا تجواله الىرد الجانييم شا د ا
المت ا رةن أن المنتمين لجماعم االخوان المسلمين ضربو
ذلم اليو وص عدد حشود االخوان ال
المت ا رةن حوال األل
زجاجا

ارببم او خمسم االف فرد يينما كان عدد

ل يدأ استخدا الحجارة والقناي المسيلم للدموع كما قا االخوان القا

المولتوف كما إستمم الصوا

استخدا الخرىو

حوال

وازالوا خيامي وف السا بم مسا

ىلقا

نارةم وشا د ك اروف ار ل اصيا ف

وجيم نتيجم

وقرر ايضا أن شارع الميرغن كان ملا م الخ االول للصدا وشيد ايضا

أنه رأي اعمال سح يقو ييا افراد جماعم االخوان الذين استخدموا االسلحم النارةم وأن احد
ق ز عليه وىرحم ارضا  ,وقاموا يتجرةد من مم سم ونقود و متبلقاته وسحلو حت
سكرتير الجلسة
المحكمة
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ليوبولس ل

اا القصر ل فقد وعيه وعندما حاول قا د احدي سيا ار

االسباف ادخاله ال

السيارة منبه االخوان من ذلم وتبللوا انه حالم مي وس من ش ا يا وقيدو الح ال والقو مقيدا
اما

اا القصر ومبه اخرةن ومك

ينزف دما ه من الساعم الباشرة مسا ا حت اللاللم عص ار

يو  2012/12/6واتيمو الجاسوسيم لما ادتش وا من ىاقتم أنه س ير و البمالم أيضا مقاي

تقاضيه اموال حي قا المتي عم حمزة استجوا م وتبذي ه لحملم عل االعتراف يتقاضيه امواال
من جيا

وتمكنوا من ت رةق تشكي من رجال الشرىم وشا د احد

ولما ىلا منه أن يسب ه  ,رفض سيا تبليما

حال اسبافم للمصايين ,

مرشد االخوان بد عمجم يينما قام

يركلم قدميا كلما مر يجوارة واتيمته الخيانم فخرج ضا

ىيي م

من الحرس الجميوري وىلا منيا ان

تحسن مباملته وف الساعم اللاللم عص ار أخل الىرةق وحضر سيارة الشرىم ونقلوا المصايين

ال قس مصر الجديدة واستشيد مقىم فيديو قدمه انىوي عل دعوة لمخوان المسلمين الن ير
البا

وكذا صورة صحي م الدستور ذكر ييا ان سبد الدتاتن ر يس حزا الحرةم والبدالم اعلن

اشترام الحزا ف

الم ا رة يو  2012/12/5اما القصر واردف يلاحتمال استخدا الىرفين

لمسلحم النارةم وان المتي محمد مرس

اليد وان يبرف أمر احتجاز مبارضيم النه ت اما

القصر الر اس ومم ذلم ل يأمر اتخاذ أج ار ا لمنم ذلم خاصم مم الدعوا الت وجييا خير
الشاىر ل ض االعتصا عير وسا

االتصاال

االلدترونيم فضم عما تبمد المتي محمد مرس

للتالير عل سير البدالم اتيامه خمل المؤتمر الصح

الذي عقدة ان المقيوض عليي يلىجيم

واني اعترفوا ما نسا اليي وكان ذلم قي قيا النيا م البامم التحقيق ف الواقبم .

 كما شيد رام صيري قرةاقو التحقيقا وبجلسم المحادمم انه وعم شي م عضوان ف حزا
اتحاد الشبا االشتراد وانيما علما أمر فض االعتصا القوة فقر ار ان يتوجيا ال ساحم قصر
االتحاديم ف الباشرة من مسا يو  2012/12/4وذلم ألسباف المصايين خاصم وانه صيدالن
إال ان مجموعم ملتحيم قاما ض ىه واحضارة وضربم وحدل

اصا ا

يرأسم وذلم لحملم عل

االعتراف أنه يتلق امواال من حمدين ص اح ومن اليرادع من اج ترتيا ت ا ار واتي عم

حمزة استجوا ه وضربه وانه شا دة يحضر من القصر صندود كرتونم شا د ييا اسلحم نارةم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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وذخا ر وقناي مسيلم للدموع واضاف انه سمم خمفا نشا ما يين ك من عم حمزة الذي كان

يرغا ف تسلي المضيوىين للنيا م البامم صح ه المضيوىا الموجودة الصندود يينما كان اخر
يدع

الدرديري يري ان يرس ايضا الشيود عل ض

ان

ات يا شخو لال

االسلحم مبي فأتص عم حمزة

عل من خمل الحوار انه المتي محمد اليلتاج

االج ار ا المناس م ف االمر سال

الذي فوضه اتخاذ

الذكر واردف أنه سمم اىمد اعيرة نارةم كليرة لدنه ل يبرف

مصدر ا وأن فرةق المنتمين لجماعم االخوان المسلمين

الذين قاموا الق ض عل عناصر من

المت ا رةن المبارضين وانه شا د عم حمزة واخرون حال دخولي وخرجي من القصر من
اليوا م الت ت ربىه اماميا .

 وشيد
وانصرف

عم محمود سبيد عيد ال ا ر شي م انيا شارك
وف

ص اع اليو التال

 2012/12/5علم

العضا جماعم االخوان التوجه لقصر االتحاديم فتوجي
الحزا رام

صيري السباف المصايين نام  ,ل

رب

ف

ت ا رة يو 2012/12/4

أمر توجيه محمود غزال ن لن ير عا

ف الخامسم مسا ا صح م زميليا

مبه ال

شارع جاني

لتجنا قناي

المولتوف والقناي المسيلم للدموع فقا اعضا من جماعم االخوان الق ض علييما واالعتدا

علييا الضرا واصايتيا وقا المتي عم حمزة تح حقي م يد ا واست سر ا لما عل انيا مسلمم
عن سيا ت ا ر ا  ,كما سمبته بد ذلم و و ييل المؤةدين انه اتص

مستشار الر يس  ,الذي

قرر ان يت ضربيا كسا ر المقيوض عليي وحاول احد البناصر تخليصيا من يديه دون جدوي

كما استقل سيارة اسباف السبافيا لدن المتي عم حمزة ركا السيارة واستجوبيا ل أمر أنزاليا

من السيارة واعاد ا لمكان احتجاز ا اما يوا م القصر وتمكن بض زمم يا من االتصال ي بض
قيادا حزا الحرةم والبدالم حي حضر احمد سييم المتحد االعمم

أس الحزا االخير وتدمن

من اخم سييليا .

 و شيد ي ار محمد حجازي أنه تصادف وجود منىقم روكس و أن عشرة اشخاو مللمين
من مؤةدي الر يس االسيق القوا الق ض عليه وتبدوا عليه واحدلوا اصا م يرأسه واستجوبو قصد
ان يقرر خمفا للحقيقم أنتما م للمبارضم وادخلوة سيارة اسباف  ,حي
سكرتير الجلسة
المحكمة

تول

عم حمزة
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استجوا م إلج ارة عل االقرار ما سيق ذكرة  ,و دد القت وار م ما سيحد له وسج له اقواله
ات

عل

محمول ل انزلو من السيارة وواصلوا جذ م واصىحيوة ال

لمدة ساعم  ,وقيدو وانه تبرف عل

عم

يوا م القصر واحتجزوة
ال يديو

شر
ا
حمزة من خمل عرض النيا م

المضيوىم مقر ار انه و الذي استجو م واحتجزة  ,كما اتي ك من المتيمين محمد مرس  ,و

محمد اليلتاج

التحرةض عل ضربم وأفاد أن ؤال االشخاو الذين ق ضوا عليه من جماعم

االخوان المسلمين ألني كانوا يربىون حول رقيت شارة خض ار تحم رمز جماعم االخوان .
محمد حسن نج

 وشيد مصى

وجلسم المحادمم أنه كان ألنا سيرة الىرةق

التحقيقا

البا فاجأ خمسم اشخاو مللمين مسلحين أسلحم ييضا
واالنتما ال المبارضم  ,حي

الق ض عليه واتيموة الد ر

تبرف عل المتي عم حمزة من خمل ما عرضته النيا م البامم

عليه من مقا ىم فيديو مقر ار انه اعتدي عليه الضرا واصا م ف

وجيم واستجو م  ,وقيدة

وأخرون مبه  ,واتيموة انه تقاض امواال ك يسق الشرعيم وةخرا ال مد وانتي إل انه أحتجز

لمدة ساعتين .
 وشيد أحمد محمد مصى
شارع الميرغن

لمحدا

فؤج

زك

التحقيقا

وبجلسم المحادمم أنه تواجد يو 2012/12/5

محي القصر لحمايم سيارته من االشت ادا

الت

دار

نام والنا تصوةرة

النين من الملتحين المنتمين لجماعم االخوان يبتديان عليه الضرا الشو

فاصايوا يرة ورأسم  ,ل احتجزوة وكان احد

ممسكا سكين و دد

السلخانم  ,واردف انه سمم اصوا اىمد اعيرة نارةم .

 وشيد عيد هللا اي ار ي عيد هللا اي ار ي التحقيقا
كان متواجدا ميدان روكس

لمشا دة االحدا

اصىحا م ال

ما سماة

وبجلسم المحادمم إنه يتارةب 2012/12/5
ف ؤج

ي بض من جماعم االخوان المسلمين

يبتدون عليه ضربا واصايو ف رأسم وةدة  ,وقاموا يتقييد واالستيم عل نقودة ومتبلقاتم ل

احتجزوة عند يوا م القصر وافاد أن المتي عم حمزة اعتدي عليه الضرا واستجو م خمل فترة
احتجازة الت استمر حت اللانيم عشر ليم من اليو التال .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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 كما شيد مصى

مصى

متول مصى
فؤج

التحقيقا وجلسم المحادمم أنه توجه ال ساحم

ي بض الملتحين يرتدون الجل اا من المنتمين لجماعم

القصر لمشا دة االحدا

حي

الد ر وأستجوبوة لم دال

أس من ارسلم ال ساحم القصر وقد تبرف عل المتي عم حمزة

االخوان يبتدون عليه الضرا فأصايو بمو جسمم  ,وقيدوا يديه ورجليم واحتجزوة واتيموة
لدي عرض النيا م لمقاىم فيديو  ,وقرر انه ضربم واستجو م .

 كما شيد كرة محمد حسين محمد التحقيقا وبجلسم المحادمم انه وحال تواجد محي قصر
االتحاديم سيا البم فؤج

شخو ملتح يلق الق ض عليه واعتدي عليه الضرا مباونم

اخرةن واحتجزوة عند يوا م القصر واستجوبوة وقد تبرف عل

المتي عم حمزة لدي عرض

النيا م عليه ل بض مقاىم ال يديو وقرر انه و الذي احتجزة وضربم واصا م يرأسم .
 كما شيد السيد فتح توفيق حسن التحقيقا

وبجلسم المحادمم انه قد تواجد مكان االحدا

لمتا بتيا ف ؤج ي بض الملتحين من المنتمين لجماعم االخوان المسلمين يق ضون عليه ويبتدون
عليه الضرا وادخلوة سيارة اسباف حي

تول شخو ملتح استجوا م الج ارة عل االعتراف

أنتما م للمبارضم و يتقاضيم م ال ماليم للقيا

ال

أعمال شغا  ,ل أنزله من السيارة واصىحيوة

يوا م القصر وقيدوة لش حركتم واحتجزوة من الساعم الواحدة والنص

حت

عصر اليو

التال وانه تبرف عل المتي عم حمزة من خمل عرض ليم النيا م لمقاىم فيديو  ,واتيمم أنه
أعتدي عليه الضرا واستجو م واضاف انه شا د واقبم التبدي عل

المبتدين اتيموة انه الس ير االس ار يل

وان ىيي م كان

الحذا وتسيي وانه سمم المتي عم حمزة ييات
عليي وأتي االخير التحرةض عل

ذلم وان احد

الس ير يحي

مم االخوان كان

محمد اليلتاج

نج وان

تضرا المحتجزةن

واخيرة اعداد المقيوض

ىلا من اخرةن إعداد األحراز المدع

ض ىيا .

 كما شيد وليد اليربري سيد عل

التحقيقا

وبجلسم المحادمم قرر انه كان يتا م االحدا

بدما فرغ من عمله ف وجئ ي بض االشخاو يق ضون عليه وضربوة و سرقوا نقودة واستجو م

المتي عم حمزة و ددة ال ج ارة عل االعتراف أنه تقاض لملما م جنيم من عمرو موس و
سكرتير الجلسة
المحكمة
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السا بم من ص اع اليو التال واضاف أن

محتج از عند القصر من الساعم التاسبم مسا ا حت

ىيي م كان تبتدي عليه مم المحتجزةن الضرا كما انه سمم محادلم تلي ونيم ما يين عم حمزة

ومحمد اليلتاج ال مغ االخير المقيوض عليي  ,واضاف انه تبرف عل المتي عم حمزة من
خمل ما عرضته النيا م البامم من مقاىم فيديو مقر ار أنه عذ م واستجو م لمعتراف عل النحو

السايق .

 وشيد محمد محمود احمد حن
والنا تواجد
خض ار عل

التحقيقا

وبجلسم المحادمم انه ف

يو 2012/12/5

محي قصر االتحاديم شا د جمم من االشخاو بضي ملتح

رأسي  ,وامسكوا ه واعتدوا عليه الضرا االيدي والبص

فاحدلوا اصايتم الراس وال ير وقيدوة من يديه واصىحيوة ال

وةربىون شارة

واالسلحم الييضا

قصر االتحاديم واحتجزوة عند

يوا م القصر حت عصر يو  2012/12/6واضاف ان المتي عم حمزة و الذي قيدة وفتشم
وعذ م الج ارة عل االعتراف انتما م للمبارضم  ,وانه نسا اليه و اق المحتجزةن اح ارز اسلحم
مولتوف كان

نارةم وبيضا وزجاجا

موجودة يداخ صندود من الدرتون  ,كما شا د واقبم

احتجاز وضرا وتبذيا ك من يحي زكرةا ورام صيري واالمير رعد وى
الواحد وان عم حمزة كان يتص تل ونيا المتي محمد اليلتاج

ال مغم

يدع عم عادل عيد
أن الوضم مسيىر

عليه واضاف انه تبرف عل المتي عم حمزة من خمل عرض النيا م عليه التحقيقا
مقاىم ال يديو وانتي

ال

اتيامم لد من المتي محمد مرس

التحرةض عل الضرا تاسيسا عل انتما

و محمد اليلتاج

الحد

وعم حمزة

وال االشخاو لحزا الحرةم والبدالم  ,وألن عم

حمزة كان عل اتصال يي .
 وشيد محمد سيد احمد التحقيقا
شا د احدا

وبجلسم المحادمم أنه توجه صوا مقر االتحاديم عندما

 2012/12/5حت يتا م ذ االحدا

مبه بض وسا

االسباف االوليم ف ؤج

 ,وتقدي البون الىي للمصايين حي

يخمسم من اعضا

كان

االخوان المسلمين يقمومون

الق ض عليه وضربم البص فاصايو واحتجزوة عند اليوا م ال ار بم لسور قصر االتحاديم وقرر
ان المتي عم حمزة عذ م واحتجزة الج ارة عل االعتراف أنه ينتم للمبارضم  ,وتقاض امواال
سكرتير الجلسة
المحكمة
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مني السقاط المتي محمد مرس واستمم لمحادلم تلي ونيم يين عم حمزة وبين محمد اليلتاج

أ عقييا دخول عم حمزة للقصر وعاد مبه اسيال حديد وىلقا

خرىو

ل نسا أمر احراز ا

ال المحتجزةن وانه قد تبرف عل المتي عم حمزة من خمل عرض النيا م عليه الحدي مقاىم
ال يديو .

 وشيد عيد حسن احمد محمد اي ار ي التحقيقا وبجلسم المحادمم انه ف يو 2012/12/5
توجه ال قصر االتحاديم غرض مشا دة االحدا

 ,وفوجئ ي بض االشخاو الملتحين يق ضون

عليه ويقيدوة ويحتجزوة ويستجوبوة ويضربوة فأحدلوا اصايتم  ,وان المتي عم حمزة الذي تبرف
عليه من خمل عرض النيا م لمقىم فيديو عليه التحقيقا

واستجو م وضربم وقا

و الذي احتجزة وقيدة الح ال

االستيم عل متبلقاتم الشخصيم  ,و ددة اخر القت ان ل يبترف أنه

من ات اع عمرو موس .

 وشيد تامر عوض عيد التواا التحقيقا و يجلسم المحادمم انه توجه يتارةب 2012/12/6
ال محي قصر االتحاديم لش ار ىبا  ,ف ؤج ي بض االشخاو الملتحين من جماعم االخوان

المسلمين يق ضون عليه ويضربونم ويقيدونه ويحتجزونه عند يوا م القصر فحدل اصا ا يوجيه

.

 كما شيد التحقيقا

فق رام حسن عيد الحق انه يتارةب  2012/12/5انه النا تواجد

محي القصر فأجاة جمم من جماعم االخوان المسلمين الق ض عليه و الضرا واحتجازة وانه لما

عرض

عليه النيا م احد مقاىم ال يديو التحقيق تبرف عل

المتي عم حمزة وقرر انه قا

احتجازة عند يوا م القصر و الضرا فحدل اصا اتم الرأس .
 وشيد أحمد عارف عل
فؤج

التحقيقا

فق  ,انه ف يو  2012/12/5النا عودتم من البم

مجموعم من االشخاو الملتحين يرتدون جمليا يلقون الق ض عليه ويقيدوا يديه ’

ويحتجزوة اما يوا م القصر ويضربونم فاحدلوا اصايتم واتيمو يتقاض م ال نقديم للقيا اعمال
الشغا والقت وانه ولدي عرض النيا م عليه مقىبا من ال يديو خمل التحقيق تبرف عل المتي
عم حمزة وقرر انه قا استجوا م وأست سارة عن الذي اعىاة م ال ماليم .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 كما شيد محمد جمال محمود عيد البزةز التحقيقا

وبجلسم المحادمم انه ف

يو

 , 2012/12/5توجه لمحي قصر االتحاديم غرض متا بم االحدا الجارةم نام  ,اال انه فؤج

ي بض من رجال االخوان المسلمين حاملين مىاوي واسلحم نارةم وسيوف وقناي مولتوف يقومون
القا الق ض عليه  ,وتقييد يديه واحتجازة اما يوا م القصر  ,والتبدي عليه الضرا واستجوا م

 ,وتبذي م لمقرار أنه حص من جيم المبارضم عل م ال نقديم ن ير قيامم أعمال شغا مما
ادي ال اصايتم ف

ىنم واضاف انه تبرف عل المتي عم حمزة لدي عرض النيا م عليم

التحقيق لمقىم فيديو مؤكدا عل انه قا يت تيشم وضربم واستجوا م واالستيم عل

الشخصيم.

سليمان التحقيقا

 وشيد حمدي عيد السم مصى

وبجلسم المحادمم انه ف

 2012/12/5كان متواجدا اما القصر وكل م شخو من جماعم االخوان حم
فرفض فقاموا واخرون ضربم فحدل

محتج از حت

متبلقاتم
يو

بض الىوا

اصا اتم الرأس وتقيد يديه واحتجازة اما يوا م القصر و

غروا شمس اليو التال

وتبرف عل

المتي عم حمزة  ,ونسا اليه انه قا

يت تشيه و االستيم عل متبلقاتم واالعتدا عليه الضرا واستجوا م وكان ذا التبرف مناس م

ان عرض عليم النيا م النا التحقيق مقىم فيديو ير فيه المذكور .
 وشيد امين جاير امين التحقيقا
روكس

فق

أنه ف

يو  2012/12/5وحال تواجد

مصر الجديدة ألصمع السيارة فوجئ ي بض الملتحين يرددون
شبار
ا

ميدان

دينيم قاموا

الق ض عليه وضربه شومم واسلحم ييضا فأحدلوا اصايتم  ,كما فتشو واحتجزوة واستولوا عل

متبلقاتم ووضبوا عصا م حول عينيم واتيموة اليلىجم ن ير تقاضيه مقاي مادي واضاف أنه
من خمل عرض النيا م عليه التحقيق لمقىم فيديو تبرف عل المتي عم حمزة وقرر أنه قا
استجوا م .
 وشيد أحمد م ارم عيد الحلي التحقيقا
روكس

فق

أنه ف يو  2012/12/5كان متواجدا ميدان

مصر الجديدة وف المسا انض لم ا رة المبارضين للمتي محمد مرس و بد ا فؤج

سكرتير الجلسة
المحكمة
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قيا بض المؤةدين التا بين لجماعم االخوان االعتدا عليه ضربا الشو فأحدلوا اصايتم الرأس

وق ضوا عليه واحتجزوة وعذيوة .

 وشيد محمد عم عيد ال تاع التحقيقا
ميدان روكس

فق

أنه ف

يو  2012/12/5وحال تواجدة

مصر الجديدة جري خل م عدد من االشخاو الملتحين التا بين لجماعم االخوان

المسلمين حاملين شو واسلحم نارةم واسلحم ييضا  ,واعتدوا عليه الضرا واحدلوا اصايتم
الموصوفم التقرةر الىي .
 وشيد ايمن محمد ىلا التحقيقا وبجلسم المحادمم أنه ف يو  2012/12/5وحال تواجد
شارع الميرغن

تجمم عليه عدد من االشخاو  ,والقوا الق ض عليه وقيدوة وضربوة فأحدلوا

اصايتم الميينه التقرةر الىي

الشرع

واصىحيوة ال

اا القصر حت

ص اع اليو التال

واستجوبوة مست سرةن عن من ارسلم والمقاي الذي تقاضا مني .

 كما شيد مصى

محمد ىا ر التحقيقا

فق

أنه ف

يو  2012/12/5والنا تواجدة

بدد من جماعم االخوان المسلمين يبتدون عليه الضرا فاحدلوا

محي قصر االتحاديم فؤج

اصايتم الموصوفم يتقرةر الىا الشرع وكان ذلم عندما حاول انقاذ احد االشخاو من ضربي

له واحتجزو عند اا القصر .

 وشيد محمد محمد خلي م التحقيقا
قصر االتحاديم وفؤج

فق

أنه ف

يو  2012/12/5كان متواجد محي

بدد من االشخاو يرتدون جل ا ا و بضي ملتح يرددون تافا

تدل

عل انتما ي لجماعم االخوان يبتدون عليه الضرا محدلين اصايتم واحتجزوة عند اا القصر
واضاف أن احدي الىيي ا

المنتميم لجماعم االخوان المسلمين اتيم

المحتجزةن الد ر واخذ

ف ركلي قدمييا وقام يتصوةر .
 كما شيد محمد ايو الوفا عل

التحقيقا وبجلسم المحادمم أنه ف يو  2012/12/5أنه و

حال تواجدة ساحم مقر االتحاديم سيا عملم ك رد أمن أحد البقا ار

نام فوجئ أعتدا عدد

من االشخاو المنتمين لجماعم االخوان المسلمين عليم الضرا االيدي والشو واحتجزوة عند
يوا م القصر فأحدلوا اصا اتم واتيموة أنه من ات اع عمرو موس .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 وشيد صيري رضا عل
ميدان روكس

فق

صالح التحقيقا

يو  2012/12/5والنا تواجد

أنه ف

مصر الجديدة ق ض عليم بض من جماعم االخوان واحتجزوة عند اا القصر

وقاموا ضربم فاحدلوا ه االصا م الموصوفم التقرةر الىي الشرع .
 كما شيد محمد صاير عيد البزةز التحقيقا
متواجد محي

يو  2012/12/5كان

فق و قرر أنه ف

قصر االتحاديم ف وجئ مجموعم من جماعم االخوان المسلمين يق ضون عليه

ويضربونم وارغموة عل ركوا سيارة واتجيوا ه صوا يوا م القصر  ,ل قيدوة واحتجزوة حت
كما نسيوا اليه احراز بض االسلحم كان

ير اليو التال

االصا ا الموصوفم يتقرةر الىا الشرع .
 وشيد محمد عيدة حسن التحقيقا
ليم لييم األ عم  ,قا

يداخ كرتونم واني احدلوا ه

انه ف يو  2012/12/5والنا تواجد

محي القصر

بض الملتحين القا الق ض عليه ونقلوة يدراجم يخارةم ال اما

االتحاديم واحتجزوة وحملوة جي ار عل

االعتراف ي نتما م للمبارضم عل

اا

غير الحقيقم واحدلوا

اصايتم الموصوفم التقرةر الىي .
 وشيد عامر على حسين التحقيقا
ميدان روكس

وبجلسم المحادمم انه ف

مصر الجديدة غيم متا بم االحدا

يو  2012/12/5تواجد

الجارةم نام ل استوق ه شخصان

يرتديان الجل اا من جماعم اإلخوان المسلمين و بد اىمعي على ىاقتم الشخصيم اعتديا
عليه الضرا البص والشو فاصا ا ي أرسه  ،ل احتج از عند يوا م القصر ل ت توجييه
ال

مستش

فلسىين لتلق

االسبافا

المزمم وذلم وفق التقرةر الىي

المرفق ل اعيد

احتجاز حت عصر اليو التال .
 وشيد محمد ىله عللى التحقيقا انه والنا تواجد محي قصر اإلتحاديم لمتا بم االحدا
نام فوجئ ي بض االشخاو الملتحين يبتدون عليه الضرا الشو والبص
الييضا ل اقتادو ال

يوا م القصر واحتجزو

نام حت

عصر اليو التال

واالسلحم

واني اصايو

االصا ا الموصوفه التقرةر الىي المرفق .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 وشيد عيد الغن

علوان عيد الغن

التحقيقا

انه وحال تواجد

محي

قصر اإلتحاديم

فوجئ مجموعم من االشخاو يق ضون عليه ويضربونه ويحتجزونه عند يوا م القصر
فاحدلوا ه االصا ا الموصوفم التقرةر الىي الشرع .
انه كان متواجدا محي قصر اإلتحاديم يو

 وشيد على مسبد محمد علمان التحقيقا

 2012/12/5اعتدي عليه بض المؤةدين الضرا الشو واالسلحم الييضا فاحدلوا ه
االصا ا

الميينم التقرةر الىي

خىأ انه من فرةق المبارضين لسياسم المتي

العتقاد

محمد مرسى .
 وشيد مح مد ممدوع عيد الحكي

التحقيقا

وبجلسم المحادمم انه تواجد اما قصر اإلتحاديم

ف اجأته مجموعم من االشخاو الملتحين كانوا يرددون تافا
واقتادو ال

تأييد المتي محمد مرسى

يوا م القصر واحتجزو وقاموا ضربه شو ومواسير من الحديد فاحدلوا ه

االصا ا الموصوفم التقرةر الىي الشرع .
 وشيد حاز رمضان حسنين التحقيقا
اإلتحاديم

انه يتارةب  2012/12/5توجه ال

محي

قصر

غرض االعتراض على اصدار المتي محمد مرسى لمعمن الدستوري ل فوجئ

اعتدا مجموعم من اإلخوان المسلمين عليه الضرا واتيمو الد ر و بدا

هلل فاصيا

االصا ا الموصوفم التقرةر الىي الشرع .
 وشيد ىلب

محمد اليدري التحقيقا

انه والنا

تواجد أما

قصر اإلتحاديم

يو

 2012/12/5قا عدة اشخاو من جماعم اإلخوان المسلمين ضربه واصىحا ه ال القصر
واحتجاز أما يوا م القصر واالعتدا عليه أسلحم ييضا وشو وأسيال من الحديد فاصايو
االصا ا الموصوفم التقرةر الىي الشرع .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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 كما شيد رضا نيي عيد

التحقيقا

وبجلسم المحادمم انه وحال تواجد

منىقم روكس

مصر الجديدة يو  2012/12/5ليم اعتدي عليه مجموعم من الملتحين من جماعم
اإلخوان المسلمين الضرا مسدس فزع انه من ات اعي ولما ل يستىم تحديد الشب م الت
ينتم

الييا ف

الجماعم كىليي فسحلو واقتادو للقصر واعتدوا عليه الضرا وقيدو

واحتجزو واحدلوا ه االصا ا الموصوفم التقرةر الىي الشرع .
 وشيد محمد عيد ال اس متولى التحقيقا

انه ف يو  2012/12/5والنا تواجد محي

قصر اإلتحاديم فاجأ بض من االشخاو الملتحين المنتمين ال جماعم اإلخوان المسلمين
االعتدا عليه الضرا فاصايوا راسه وقدمه وكان ذلم استخدا مىاوي وشو وسمس حديد
على نحو ما الي

التقرةر الىي واقتادو ال جوار يوا م القصر واستجوبوة واحتجزو

نام

حت اليو التال .
 وشيد االمير رعد أحمد محمد التحقيقا

انه ف يو  2012/12/5وخمل تواجد

محي

قصر اإلتحاديم اغته اشخاو ملتحين من المنتمين لجماعم اإلخوان المسلمين واعتدوا عليه
الضرا فأصايوا أرسه وعمو جسمه وكان ذلم استخدا مق ض سمع ناري وعصا فأصايو
ما ورد التقرةر الىي من إصا ا واحتجزو عند يوا م القصر .
 كما شيد مصى ى أحمد مصى ى التحقيقا

انه كان متواجدا ميدان روكس

اشخاو ملتحين من جماعم اإلخوان واعتدوا عليه الضرا فاصايو االصا ا

فق ض عليه
الت

ورد

التقرةر الىي الشرع واحتجزو وعذيو عند يوا م القصر .
 وشيد محمد حسين ع اس تما

التحقيقا

انه ف يو  2012/12/5وحال تواجد محي

قصر اإلتحاديم لمتا بم احدا الت ا ر اعتدي عليه بض االشخاو الضرا الشو وسرقوا

سكرتير الجلسة
المحكمة
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متبلقاته واتيمو

االنتساا ال

فاصايو االصا ا الت ورد

المبارضم واحتجزو عند القصر واعتدوا عليه الضرا
التقرةر الىي الشرع .

 كما شيد عمر على عيد الحميد سي
محي قصر اإلتحاديم

التحقيقا

انه ف

يو  2012/12/5وحال تواجد

اغته بض المنتمين لجماعم اإلخوان المسلمين وضربو واحتجزو عند

اا القصر فاحدلوا ه االصا م الموصوفم التقرةر الىي .
 كما شيد عمرو صمع محمود حاف

التحقيقا انه يتارةب  2012/12/5انه كان ف ىرةقه

لش ار دوا فاعترضه بض الملتحين واستجوبو وسرقوا متبلقاته واعتدوا عليه الضرا فأصايو
اإل صا ا

الميينم التقرةر الىي واقتادو ال يوا م قصر اإلتحاديم واحتجزو حت ص اع اليو

التال .
 كما شيد محمد حن

على حسنين التحقيقا انه ف يو  2012/12/5كان متواجدا محي

قصر اإلتحاديم عندما فاجأ شخو ملتح منتم لجماعم اإلخوان واستجو ه واتيمه اليلىجم
وتول

اخرون ملتحين كانوا يرددون تافا

مؤةد للمتي محمد مرسى وقاموا االعتدا عليه

الضرا وقيدو واقتادو ليوا م القصر واحتجزو حت ص اع اليو التال .
 كما شيد مباذ ىارد محمد التحقيقا

انه ف يو  2012/12/5كان متواجدا محي قصر

اإلتحاديم عندما فاجأ مجموعم اشخاو منتمين لجماعم اإلخوان المسلمين وضربو فاحدلوا ه
اإلصا م الموصوفم التقرةر الىي واقتادو ال يوا م القصر حي

احتجزوة وعذيو واتيمو الد ر

.
 وشيد كرة جمال عيد المنج

التحقيقا انه ف يو  2012/12/5كان متوجدا محي قصر

اإلتحاديم فوجئ ي بض من جماعم اإلخوان المسلمين حاملين ألسلحم خرىو

يبتدون عليه

الضرا واقتادو ليوا م قصر اإلتحاديم وقيدو واحتجزو وعذيو .
سكرتير الجلسة
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ومراس

 وشيد ايضا أحمد محمد سييم الصح

قناة االقص والمنتم لحزا الحرةم والبدالم

التا م لجماعم اإلخوان المسلمين التحقيقا وبجلسم المحادمم أنه ذ ا يو  2012/12/5ال
محي قصر اإلتحاديم حي شا د اشخاصا محتجزة محي القصر وعليي الار الضرا كما شا د
أسلحم مضيوىم واخير األشخاو الذين كانوا يحتجزوني
المضيوىا

لتغىيم االحدا

نام واتص

ه احد الصح يين وىلا منه التدخ لمفراج عن

ناشىه سياسيم كان محتجز عند قصر اإلتحاديم و
مم المحتجزةن الذين اخيرو انيا كان

أني ل يشا دو

حال ض ىي

تلق زجاجا

المجن علييا عم شي ه فاخذ ف الحوار
مليتوف عليي ل اتص

ه ات يا المتي

محمد اليلتاج من مكان يبتقد انه خارج القا رة وكرر عليه الىلا التوس لمفراج عن عم شي ه
ومن مبيا  ،وىلا منه ان يستخد ك جيد إلجا م ذلم المىلا
 واضاف انه التق

المتي عم حمزة واست سر عن ذ ال تاة فأجا ه انيا كان تلق زجاجا

مليتوف ولما سأله مرة اخري عما اذا كان قد شا د ا حال القا يا للزجاجا
حادله ات يا المتي محمد اليلتاج الخراجيا ىلا منه ان يحاد

ولما

اجا ه الن

عم حمزة النه و حك شيرته

سيكون له القدر على اقناع عم حمزة ادلر من قدرته و و بد ان حادله قرر عم حمزة انه
كان يوسبه ان ي رج عنيا من قي لدنه امسم عن ذلم خوفا علييا فىلا من المتي عم حمزة
ان يىلق سراحيا على مس وليتم الخاصم فت احضار ال تاة من كشم يجوار اا القصر واردف
انه فش ف اإلفراج عن شخو أخر كان محتج از و االخر .
 واضاف ان رجال الشرىم اقاموا كردونا أما القصر ول يكن لي اي دور ف االحدا .
 وشيد المحامى ان محمد درديري محمد انه ف يو  2012/12/5اشترم ف الت ا ار
المؤةد للر يس االسيق تواجد شارع الخلي م المأمون حي

كان

اإلشت ادا

وعمليا

كر وفر

اشترم و فييا ايضا وتوجه للحدود ال اصلم يين ال رةقين ومبه اخرون سيا تقد اخرون
سكرتير الجلسة
المحكمة
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الدتساا ارض ال ان تمكن وفرةقم من االستبانم صدادا
مرور ال يير وراي المؤةدين حال اىمقي الخرىو
اإلتحاديم حي

احتجز

وعلى الجيم المقايلم شا د أدشام

و شا د المحتجزةن المصايين محي قصر

انصار الر يس االسيق قيادة المتي عم حمزة ونم

ال

علمه ان

اإلخوان المسلمين كانوا ف حاجم ال محام عند اليوا م ال ار بم للقصر ولدونه محاميا فقد توجه
نحو

شا د المضيوىا

 ،حي

و

عدد من االسلحم الييضا وفردين خرىو

نقالم

و وات

وم ال ماليم ييد انه ل يشا د واقبم حيازة المحتجزةن ليذ المضيوىا .
 واضاف ان جماعم اإلخوان المسلمين اعتدوا على المحتجزةن فارس رسالم ات يه لبصا
سلىان يستغي

ه من االحتجاز وا مغيا لمن ييمه االمر وانه ىلا من المتي عم حمزة الذي

كان قا ما على امر اإلحتجاز اتخاذ االج ار ا القانونيم السليمم واالحت اظ يييانا الشيود القا مين
على ض

المحتجزةن وتحديد المضيوىا

تحديدا الت

ضى

مم ك شخو فاجا ه المتي

عم حمزة انه و المس ول عن امر االحتجاز وقا ىرد ولما شبر انه صار عرضه لمعتدا
عليه الضرا ىلا من أحد األشخاو أن يتص
حي

اخير ان االحتجاز ييذ الوسيلم غير قانون فاست سر عن أريم فأخير انه سوف يجمم

اسما القا مين على واقبم ض


المتي محمد اليلتاج الذي قا محادلته ات يا

المحتجزةن وارقا

وات ي و بد ا يمكن تسلي المحتجزةن .

ف وضه المتي محمد اليلتاج ف اتخاذ المز وفقا لما ي ار واعتذر له لما تبرض له فىلا

منه محادلم المتي عم حمزة و بد ا حادله وقا
قاموا ض

و يتجميم اسما وبيانا

االشخاو الذين

المحتجزةن كشيود للواقبم وتدوةنيا ف ورقتين وأعىا ا لي حت وصل لبم حمزة

وانصرف إل رت اىه موعد .


وقرر عم عادل عيد الواحد و عمر  14سنم لدي سؤاله على سيي االستدالل التحقيق

انه توجه واخرون ال
سكرتير الجلسة
المحكمة

محي

قصر اإلتحاديم ف

يو  2012/12/5فق ض عليه مجموعم
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اإلخوان المسلمين وضربو فاحدلوا ه االصا ا الموصوفم التقرةر الىي وقيدو وان المتي عم
حمزة الذي تبرف عليه من خمل عرض النيا م لمقىم فيديو قد اصا ه ف رأسه وأمر ال يور ف
عترف يت بيته لد من حمدين الص اح
قناة تا بم للخوان لل ا
و دد

الصبق الديربا وان ىيي م ترتدي خما ار كان

ومحمد اليرادع

وعمرو موس

تصور وت صق عليه كما شا د ىيي ان

يبتديان الضرا على يحي زكرةا ورام صيري .
 كما قرر ايضا حسن عيد البال ايو زةد ىيب وعمر  14سنم لدي سؤاله التحقيقا

على

سيي االستدالل ي نه توجه لمشا دة أحدا اإلتحاديم ف وجئ ي بض من جماعم اإلخوان المسلمين
يق ضون عليه ويضربونه مىوا وعص فأحدلوا ه اإلصا ا الموصوفم التقرةر الىي وأحتجزو
أما اا القصر .


و قللرر ايضللا أحمللد سللبيد عيللد لللدي س لؤاله علللى سلليي اإلسللتدالل للان توجلله لمحللي قصللر

اإلتحاديلم ف عترضلله بلض مللن جماعلم اإلخلوان المسللمين وضللربو فأصلايو اإلصللا م الموصللوفم
التقرةر الىي الشرع واحتجزو عند اا القصر .
 وقرر صير على صير لدي سؤاله على سيي االستدالل انه كان متواجدا ميدان روكس
فاعترضه اشخاو ملتحين من جماعم اإلخوان المسلمين وضربو فاحدلوا ه االصا ا الموصوفم
التقرةر الىي الشرع وقيود واقتادو ال ساحم القصر واحتجزو

نام ال ص اع اليو التال .

 وقرر محمد رضا على لدي سؤاله على سيي االستدالل ان مجموعم من المنتمين لجماعم
اإلخوان المسلمين اعتدوا عليه الضرا واحتجزو عند يوا م القصر .
 وقرر أحمد صمع محمد عيد البلي لدي سؤاله على سيي االستدالل ان مجموعم من اإلخوان
المسلمين اعتدوا عليه الضرا واحتجزو لدي يوا م قصر اإلتحاديم .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 وبمطالعــة التقــارير الطبيــه بخصــوص تو يــط الكشــف الطبــي علــى المجنــى
المحتجزي تبي ما يلى :ـ
عليهم ُ
 .1أورى التقرةر الىيى الشرعى الخاو المجنى عليه  /رامى صيرى قرةاقو ي صلايته يجلرع غيلر

مسللتوى الحللواف وملتيلللا منتصلل

يملللين الجييلله ىللول  6سللل وآخللر ىلللول  5سلل وسلللحجا

إحتداديه وجرع مستوى الحلواف أعللى يسلار الصلدر ىلول  8سل وكلد يج لن البلين اليمنلى وكلد
آخر الج ن الس لى للبين اليسرى وسحجا خدشيه يوحشيه أعلى الدت

األيمن ىول  6س .

 وأن إصلللا ا اللللرأس والوجللله والصلللدر واألىلللراف فلللى مجموعيلللا إصلللا ا ذا ىييبللله رضللليه
إحتداديه وقىبيه حدل من المصلادمه يجسل أو أجسلا صلل ه حلاد الحلواف وذا ىلرف ملديا ،
وال بض اآلخر سىح راض وخشن نوعا أيا كان نوعيلا وجلا زة الحلدو ملن ملل المصلادمه سلكين
وشومه واإلحتدام األرض أو ما شا ه ذلم وأنيا تحتاج علمج ملد ال تزةلد علن عشلرةن يوملا وأنله

ش ى من إصا اته يدون تخل

عا ه.

 .2وأفاد التقرةر الىيى الشلرعى الخلاو لالمجنى عليله  /رضلا نييل عيلد تيلين أنله مصلاا يجلرع
مستبرض الوضم يقم يخل يه الرس األيمن أ باد حوالى 6س 3 xسل  ،وجلرع مسلتبرض الوضلم

يقم يخل يه اليد اليسرى أسل

الم صل المشلىى السلممى ألصلا م الخنصلر والينصلر أ بلاد حلوالى

3س ل 3 xم ل  ،وجللرع قىبللى ىللولى الوضللم يخل يلله يمللين ال لرأس أ بللاد ح لوالى 2س ل 3 xم ل ،
وكدما متسحجه تقم منتص

الرأس وأعلى يسار الرأس أ باد حوالى  3x2س .

 و بض لذ الجلروع سلىحيه تحلد ملن المصلادمه يجسل أو أجسلا صلل ه ذو حافله حلادة أيلا
كللان نوعيللا  ،و بضلليا ذا ىييبلله رضلليه إحتداديلله تحللد مللن المصللادمه واإلحتدللام يجسل صلللا

راض أيللا كللان نوعيللا وجميبيللا جللا زة الحللدو مللن مللل التصللوةر والتللارةب الللواردين علللى لسللان

المللذكور وتحتللاج عللمج مللد أقل مللن إحللدى وعشللرةن يومللا وأن المجنللى عليلله شل ى يللدون تخلل
عا ه مستديمه .

 .3وأفللاد أيضللا التقرةللر الىيلللى الشللرعى يخصللوو  /مصللى ى محملللد الىللا ر أنلله مصللاا كلللد
متسحل ييمين فرو اللرأس غيلر منلت
سكرتير الجلسة
المحكمة

الشلك وأ بلاد حلوالى 1سل 2 xسل  ،و لى إصلا ه رضليه
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إحتداديه حدل من المصادمه يجس صلا ذو سىح خشن أيا كان نوعه  ،و ى جا زة الحدو فلى

تارةب يت ق وتارةب الواقبه  ،وش ى خمل أيا يدون تخل

عا ه .

 .4وأورى التقرةلر الىيلى الشلرعى فلى شللأن إصلا ا  /وليلد اليربلرى السلليد أنيلا جلرع ىلول 3سل
ييسللار الصللدر وعللدة كللدما

للروة اللرأس و أسل

بضلليا متسللحل منتشللر

البللين اليمنللى و بمللو

ال يللر  ،وكللذا عللد كللدما منتشللر ييسللار الصللدر و السللاد وال خللذ األيمللن  ،وقللد تغيللر المبللال

اإلصاييه األصليه للجرع المشا د ييسار الصدر  ،أما اقى اإلصلا ا المشلا د والموصلوفه بملو
جسد المذكور ذا ىييبه رضيه واحتداديله حلدل ملن جسل أو أجسلا صلل ه راضله بضليا خشلن

السىح أى كان نوعيا  ،وتش ى تلم اإلصا ا دون تخل

عا ه مستديمه .

 .5وأورى التقرةللر الىيللى الشللرعى الخللاو محمللد سلليد أحمللد أنلله مصللاا كللدما متسللحجه ف ل
أعلى خل يه الرأس أ باد حوالى 40س  1 x 2 ،1/2 xس ،

منتص

 وكد مقايل الب ل اللوجنى األيملن ملم وجلود تزةل

يشلم مب ل ملتحمله البلين اليمنلى  ،وكلد

مستقيمى الشك يقم أعلى يمين ال ير أ باد حوالى 7س  1،5 xس .
 وسحل مغىى قشر ينيه تقم يخل يه أس

الساعد األيسر أ باد 1س  ،وكذا كدما متسلحجه

مقد الرك ه والساد اليسرى أ باد حوال  1x2س .

 وكدما متسحجه تقم أنسيه أس

الساد اليمنى أ باد حوالى  1/2س 1 ،س .

 و للى إصللا ا ذا ىييبلله رضلليه إحتداديلله تحللد مللن المصللادمه واإلحتدللام يجس ل أو أجسللا

صل ه راضه أيا كان نوعيا  ،و ذ اإلصا ا تش ى عاد فى مد أق من واحد وعشرةن يوما يدون

تخل

عا ه .

 .6وتيين من التقرةر الىيلى الشلرعى الخلاو لالمجنى عليله  /مينلا فيليلا جلاد شلاى أن إصلا اته
ى جلرع ىلول حلوالى 2سل يقلم أعللى يسلار قمله فلرو اللرأس وسلحل ىلول حلوالى 3سل أعللى
يمين الجييه .
 وعد كدما غير منت مه الشك شامله لمب

الج لن البللوى والسل لى للبلين و منتصل

يسلار

الجييه .
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

65
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

 ونزة

منت

مب ل ملتحمله البلين اليمنلى ووحشليه مللتح البلين اليسلرى وكلد يللون ين سلجى غيلر
السىح اللداخلى للشل ه السل ليه عللى النلاحيتين ملم وجلود قىلم الشل ه

الشك شام لمب

الس ليه على الناحيه اليسرى  ،وكسر جز ى ينص

القاىم البللوى لألسلنان عللى الناحيله اليمنلى ،

وتور ملحوظ الجز الس لى يسار الوجه ومجموعه كدما وكدمه متسحجه يلون ين سلجى بضليا

غير منت

الشك وةتراوع أ باد ا ما يلين 10 x 15سل 6 x5 ،سل واقبلم لأعلى وحشليه البضلد

األيسر ومب

األيسر و أج از أس

خل يه الدت

يسار ال ير وبخل يه المرفق األيمن أعلى خل يله

الساعد األيمن ووحشليه البضلد األيملن والل بض اآلخلر عللى ي لم مسلتقيما

و أىوال تتراوع ما يين 10س إللى 15سل واقبله ومنتشلر يخل يله الدتل

بلرض حلوالى 2سل

األيملن وأعللى ومنتصل

يمين ال ير .

 وكد يلون ين سجى غير منت

الشك يقم أس

وحشيه ال خذ األيمن أ باد حوالى  4x6س .

 و ى جميبيا إصا ا ذا ىييبله رضليه إحتداديله تحلد ملن المصلادمه أو اإلحتدلام يجسل أو
أجسا صل ه راضه أيا كان نوعيلا و لى جلا زة الحلدو ملن ملل التصلوةر والتلارةب اللواردين حسلا
أقوال المجنى عليه المذكور .

 و ذ اإلصا ا تش

عاد أق من واحد وعشرةن يوما دون تخل

عا ه مستديمه.

 .7وأورى التقرةر الىيى الشرعى الخاو يلمصى ى محمد محملد حسلين أنله مصلاا يلمللم جلروع
للأىوال تتلراوع مللا يللين 1سل إلللى 3سل مصللايين يتللور وحوليمللا إحملرار  ،وجللرع مشللرز الح لواف

يتور وكد يلون ين سلجى ملزرد مصلحوا يتلور أسل

الج لن السل لى للبلين اليسلرى وممتلد إللى

مقاي الوجنه اليسرى فى مساحه 2 x4س  ،وكذا ضم سلحجا

أ بلاد تتلراوع يلين 1X2سل إللى

2x3س ل مقاي ل ال للم الس ل لى علللى الجانللا األيسللر  ،و بمللو ال يللر والىللرفين البلللوةين وأن للذ
اإلصا ا ذا ىييبه راضيه بضيا له سىح خشن خاد

أيا كان نوعيا وأنيلا جلا زة الحلدو فلى

تارةب قد يباصر تارةب الواقبم  ،وتش ى عاد فى غضون ضبه أيا دون تخل

عا ه .

 .8وأفلاد التقرةللر الىيللى الشلرعى الخللاو بلللى خيلر عيدالمحسللن أنلله مصلاا كللد متسللحل أ بللاد
2x2سل ييسللار الوجلله خلل
سكرتير الجلسة
المحكمة

الحاجللا األيسللر  ،وجللرع مشللرز الحلواف ىللول حلوالى 2سل للأعلى
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يسلار فلرو اللرأس خلل

منيل الشلبر األمللامى حلوالى 2سل  ،وكلد يلللون ملزرد لالج ن السل لى

للبين اليسرى وكد يلون مزرد الج ن الس لى للبين اليمنى .

 وأن ذ اإلصا ا ذا ىييبه رضيه حدل من المصادمه يجس أو أجسا صل ه راضه بضيا
خشلللن السلللىح أيلللا كلللان نوعيلللا حلللدل منللللذ  5-4أيلللا ملللن تلللارةب توقيلللم الدشللل

 2012/12/9و ذ اإلصا ا تش

ف غضون أيا يدون تخل

عا ه .

عليللله فلللل

 .9وأورى التقرةللر الىيللى الشللرعى الخللاو محمللود محمللد أحمللد حن للى أنلله مصللاا ي ضللبه جللروع
و بضلليا محللاط يتللور منتشللر قملله وخل يلله ال لرأس  ،وكللذا ضللبه كللدما و ضللم كللدما و ضللم
سحجا منتشرةن أسل

ونزةللل

سلللي

البلين اليمنلى واليسلرى و لأعلى يسلار الوجله ويسلار ويملين مقلد الجييله

ملتحمللله البلللين اليمنلللى واليسلللرى  ،و لللى إصلللا ا ذا ىييبللله رضللليه حلللدل ملللن

المصادمه يجس أو أجسا صل ه راضه أيا كلان نوعيلا وذا ىييبله إحتداديله حلدل ملن اإلحتدلام

يجس أو أجسا صل ه خشنه السىح محدود ايا كلان نوعيلا  ،و لذ اإلصلا ا جلا زة الحلدو فلى
تارةب يت ق للتارةب الذي قرر المجنى عليه ف  2012/12/5و لذ اإلصلا ا تشل ى فلى غضلون

أيا يدون تخل

.10

عا ه مستديمه .

وأفاد التقرةر الىيى الشرعى محمد حسين محمد أنه مصاا بلد كلدما تتلراوع مسلاحتيا

ما يين 3x2سل إللى 2x4سل منتشلر الوجله  ،وسلحجا تتلراوع مسلاحتيا ملا يلين 1x1سل إللى
1x2س ل الوجلله وال يللر والرك لله اليمنللى والقللدمين  ،و للى إصللا ا رضلليه إحتداديلله حللدل مللن
المصادمه واإلحتدام يجس أو أجسلا راضله وأجسلا خشلنه السلىح وتارةخيلا يت لق والتلارةب اللذي

قرر المجنى عليه وأن ذ اإلصا ا تش ى فى غضون أيا يدون تخل

عا ه مستديمه .

.11

وأورى التقرةللر الىيللى الشللرعى لبيللدهللا إي ل ار ي عيللدهللا أنلله مصللاا كللد متسللحل مقللد

منتص

الصدر تقرة ا ىول 7س  ،وكد يقلم مقايل الم صل السلممى القاعلدى ألصلا م الخنصلر

والينصللر لليللد اليمنللى  ،وكللد شللام الج للن البلللوى للبللين اليمنللى  ،وكللد مقاي ل النتللو الزةجللومى
األيمن أ باد حوالى 3x2س .

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس
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 وأن ذ اإلصا ا ذا ىييبه رضيه إحتداديه تحد من المصادمه واإلحتدام يجس أو أجسلا

صللل ه راضلله أيللا كللان نوعيللا وفللق التللارةب والتصللوةر كمللا ورد علللى لسللان المجنللى عليلله  ،و للذ

اإلصا ا تش ى يدون تخل
.12

عا ه مستديمه .

كمللا أفللاد التقرةللر الىيللى الشللرعى الخللاو بيللدالغن عل لوان عيللدالغن

رضى 1س

أنلله مصللاا يجللرع

رو الرأس مدم ومشؤز وسلحجا تتلراوع مسلاحتيا ملا يلين 3x2سل إللى 6x4سل

منتشللر للال ىن وال يللر  ،وأن للذ اإلصللا ا رضلليه إحتداديلله حللدل مللن المصللادمه يجسل صلللا

راضه أيا كان نوعيلا  ،وتارةخيلا يت لق والتلارةب اللذي ذكلر المجنلى عليله وأنيلا تشل ى فلى غضلون

أيا .
.13

وأفللاد التقرةلر الىيللى الشللرعى الخللاو مصللى ى أحمللد مصللى ى أنلله مصللاا بللد كللدما

غيللر منللت

الشللك يت لراوع أ باد للا مللا يللين 2x1س ل إلللى 5x3س ل ييمللين الجييلله و أس ل

الج للن

الس لى للبينين وبوحشيه الجاجا األيسر  ،وجرع أعلى مقد فرو الرأس وجرع قىر حوالى 2مل
ييسار فرو الرأس أعلى صيوان األذن اليسرى حوالى 5س ،

 و ى إصا ا رضيه سىحيه متباصر حدل من جس أو أجسلا صلل ه راضله أيلا كلان نوعيلا
وجا زة الحدو تارةب قد يباصر التارةب الذي ذكر المجنى عليه .

 واصا ه رشيه نارةلم ييسلار اللرأس قلد تباصلر التلارةب السلايق ذكلر وأن لذ اإلصلا ا جميبيلا

تش ى عاد يدون تخل
.14

عا ه وتحتاج لبمج أق من واحد وعشرةن يوما.

وأورى التقرةللر الىيلللى الشلللرعى لمحمللد ىللله عللللى أنلله مصلللاا يجلللرع رضللى ىولللله 2سللل

الجييه وجرع ىوله حوالى 3س

لرو اللرأس وسلحجا أىواليلا ملا يلين 1سل إللى 4سل منتشلر

الوجه وال ير والصدر  ،و ى إصا ا رضليه إحتداديله حلدل ملن المصلادمه واإلحتدلام يجسل أو
أجسا صل ه راضه خشنه السىح أيا كان نوعيا وتارةخيلا يت لق والتلارةب اللذي ذكلر المجنلى عليله

وأن ذ اإلصا ا تش ى فى غضون أيا يدون ترم عا ه مستديمه .
.15

وأفاد التقرةر الىيى الشرعى محمد حسين ع اس أنه مصاا يجرع مشرز الحواف محلاط

يتدد وتور

رو الرأس أس

سكرتير الجلسة
المحكمة

الشبر األمامى م اشر وكدما أسل

البينلين ومقايل قنىلر األنل
رئيس
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مم وجود سحجا ف يبض أج از يا الجييه ومقاي قنىر األن

و ضبه كدما شلرةىيه مزدوجله

للأىوال تتلراوع يللين 2سل 4 ،سل وعرضللي حلوالى 1س ل منتشللرةن للالىرفين الس ل لين وكللذا يسللار

الصللدر  ،و ل إصللا ا ذا ىييبلله رضلليه حللدل مللن المصللادمه يجسل أو أجسللا صللل ه أيللا كللان
نوعيا حدل ف تارةب يباصر تارةب الواقبم .

.16
منت

وأفللاد التقرةللر الىيللى الشللرعى الخللاو محمللد صللاير عيللدالبزةز أنلله مصللاا يجللرع غيللر

الشك ف مسلاحه حلوالى 1/2x2سل محلاط يتلور يقلم لأعلى قملم اللرأس  ،واإلصلا ه ذا

ىييبلله رضلليه حللدل مللن المصللادمه يجسل صلللا راض أيللا كللان نوعلله وفللى تللارةب مباصللر للتللارةب
الوارد على لسان المجنى عليله للواقبلم و لو  2012/12/5وتشل ى فلى غضلون أيلا يلدون تخلل

عا ه مستديمه .
.17

وأورى التقرةللر الىيللى الشللرعى الخللاو أحمللد سلليد عيللد الحميللد والللذى سل

اإلسللتدالال

أنه مصاا ألر إلت ا ف دور التدوةن علييا غرز جراحيه يوضم رأسل ىوليلا حلوالى 4سل عللى

الخلل المنصلل
المنص

3س .

م اشللر وفللى مسللتوى الخلل الواصلل يللين حللديتى الجللدارةن وأخللرى ييسللار الخلل

حوالى 20س وخل

مني الشبر األمامى حوالى 12س يوضلم مسلتبرض ىوليلا حلوالى

 وألر إلت ا فى دور التدوةن علييا غرز جراحيه ىوليا حوالى 5س يمين الجييه أعللى وحشليه
الحاجا األيمن حوالى 3س يوضم رأسى .

 وألر إلت ا ف دور التدوةن ف مساحه حوالى 1س وحوليا تور .
 ألر إلت ا ف دور التدوةن قىر ا حوالى 2م يخل يه اليد اليمنى .
 وكدما فل مسلاحا كييلر تشلم عملو خل يله ال خلذين األيملن واأليسلر و لى إصلا ا رضليه
ورضيه إحتداديه حدل من المصادمه يجس أو أجسا صل ه راضله الل بض منيلا ذو سلىح خشلن
أيلا كللان نوعيللا مللن شللو أو عصللا أو مللا شللا ه واصللا ه رشلليه يخل يلله اليللد اليمنللى و للذ اإلصللا ا

تش ى يدون تخل

عا ه ف أق من  21يوما وممكن حدوليا ألنا الت لا ر أملا قصلر اإلتحاديله

وف تارةب يباصر تارةب الواقبم فى . 2012/12/5
سكرتير الجلسة
المحكمة
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.18

وأفاد التقرةر الىيى الشرعى الخاو محملد علم عيلدال تاع أنله مصلاا يجلرع منتصل

الجييه ىول حوالى 3س وسحجا متددمه منتشر يمين الجييه أعلى يمين الوجه أ باد ك منيلا

حوالى 6x5س 5x4 ،س .
 وسحجا إحتداديه منتشر مقد أس

يسار الصدر وأس

ال ير وحول م صل الرك له اليمنلى

و للى إصللا ا ذا ىييبلله رضلليه ورضلليه إحتداديلله حللدل مللن المصللادمه يجس ل أو أجسللا صللل ه

راضه بضيا خشن السىح أيا كان نوعيا و
والضرا األيدى أو ما شا ه ذلم و

جا زة الحدو ملن ملل المصلادمه شلو أو حجلار

جا زة الحدو من نحو لملله أيلا سلا قه عللى تلارةب توقيلم

الدش

الىيى الشرعى يو . 2012/12/8

.19

وتيين ملن مىالبلم التقرةلر الىيلى الخلاو محملد عيدال اسل متلولى أنله مصلاا يخدشلين

للرو ال لرأس وعللدد مللن السللحجا

اليمنى واليسرى وخدو

الجييلله وت لور حللول البللين اليسللرى وخللد

الناحيه اليسلرى ملن الرق له وسلحجا

آخللر أس ل

البللين

الرق له ملن الناحيله اليسلرى وجلرع

قىبى اإلص م األوس من الناحيه الخارجيه ىول 1س .
.20

كمللا أفللاد التقرةللر الىيللى ي صللا م  /مصللى ى مصللى ى متللولى أنلله مصللاا كدملله سلليىه

.21

وتيين من مىالبم التقرةر الىيى الخاو مبلاذ ىلارد سلبد أحملد أنله مصلاا يتلور حلول

.22

سلليىه للرو ال لرأس

األن

وخد

الرك ه اليسرى وتور يذا الرك ه وكدما

سيىه الوجه .

البين اليمنى من الناحيه الخارجيه اليسرى .

وكلدما

وأفللاد التقرةللر الىيللى لسلليد فتحللى توفيللق حسللن أنلله مصللاا كللدما
الجييلله وخللدو

وجرع مخي
.23

وسللحجا

الجييلله واشللت ا كسللر للاألن

وتللور حللول البينللين وازرقللاد

الساد اليمنى .

وأفللاد التقرةللر الىيللى الخللاو للاألمير رعللد أحمللد محمللد أنلله مصللاا يجللرع للرو ال لرأس

وسحجه ييسار الجييه وكدمه على الحاجا األيسر وسحجا عللى األنل
وكدمه

ير القد األيمن وآلار سحجه منتص

سكرتير الجلسة
المحكمة

وكدمله منتصل

ال يلر

ال خذ من الناحيه الداخليه .
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.24

كما لي من التقرةر الىيى أليملن محملد ىللا إصلايته يجلرع سلىحى لرو اللرأس وكدمله

.25

وأفاد التقرةر الىيى لتامر عوض عيدالتواا السيد إصلايته يجلرع سلىحى الحاجلا األيسلر

.26

وتيين من التقرةر الىيى الخاو بم محمود سبيد عيلدال ا ر شلي ه أنيلا مصلا ه يجلروع

م ص الرك ه .

من الناحيه الخارجيه وتور اليد اليسرى .
قىبيه رو الرأس وكدما

.27

الرأس والوجه وأج از مت رقه من الجس .

وأفاد التقرةر الىيى أن  /ىلب محمد اليدرى مصاا سحجا يسار الجييه وبجلوار البلين
واشلت ا كسلر لاألن

اليمنى وتور األن

واليمنى مم وجود جرع مخي
.28

وتلور الشل اتين وسلحجه الرق له ملن الناحيله اليسلرى

ال خذ األيسر .

وتيين من التقرةر الىيلى لصليرى رضلا عللى يجلرع قىبلى لالرأس ىولله 1سل وآخلر ىولله
للال ير والدت ل

1س ل  ،وكللدما

األيمللن وكدملله للال ىن وكللدما متبللدد الجييلله والوجلله وزرقلله

سيىه البين اليسرى وتور الساد اليسرى

.29

وأورى التقرةر الىيى لرامى حسن عيلدالحق أنله مصلاا كدمله لرو اللرأس وجلرع ىلول

1س وعدد ملن الدلدما
اليمنى ونزة

.30

وخللدو

الجييله  ،وزرقله سليىه حلول البلين اليسلرى وزرقله شلديد حلول البلين

الملتحمه اليمنى وكدما أس

ال ير الناحيه اليسرى .

وأفاد التقرةر الىيلى لحملدى عيدالسلم مصلى ى أنله مصلاا بلدد ملن السلحجا
للالبين اليمنللى وكدملله حللول البللين اليسللرى ونزة ل

الجييله

الملتحملله اليسللرى وتللور الش ل تين

وخد

الصدر .

.31

وتيللين مللن التقرةللر الىيللى  /محسللن عيللدالبال أيللو زةللد والللذى س ل

علللى سلليي اإلسللتدالل

إصايته يجرع قىبى الرأس ىوله 2س وآخر ىوله حوالى 4س وآخر ال ىن ىوله حوالى 8س .
.32

وتيين من التقرةر الىيى إصا ه  /م ارم عيلدالحلي السليد يتلور فل فلرو اللرأس وجلرحين

متيتدللين ىوللله ك ل منيمللا 4س ل وجللرع آخللر مخللي
اإلماميه ال م البلوى وتور الش تين وكدما
سكرتير الجلسة
المحكمة

للرو ال لرأس وكسللر حللدي

السللنه القاىبلله

ال ير
رئيس
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.33

واورى التقرةللر الىي ل ألمللين جللاير أمللين حسللن أنلله مصللاا يتللور أس ل

واشللت ا وجللود كسللر للاألن

 ،وعللدد مللن السللحجا

واأليمن من الناحيه الخل يه وخدو
.34

البللين اليسللرى

للال ير والللذراع األيسللر مللن الناحيلله الخل يلله

الدوع األيسر والساعد األيمن .

وأفاد التقرةر الىيى ي صا م حاز رمضان حسلين يجلرع سلىحى مقلد اللرأس وآخلر يخلل

الرأس وتور الجييله وسلحجه ملن الجيله اليمنلى وسلحجه لالخ األيسلر وجلرع قىبلى يراحله اليلد

اليسرى ىوله حوالى 4س وسحجا متبدد ال ير مم جوع ال ير.
.35

وأورى التقرةر الىيى الخلاو لالمجنى عليله أحملد علارف عللى حملاد انله مصلاا يجلروع

.36

الوجله وجلرع سلىحى

قىبيه الرأس أىوال 1س 4 ،س 4 ،س وكذا جرع سىحى أعلى البين اليمنى .
وافاد التقرةر الىيى لبلى مسلبد محملد علملان أنله مصلاا كلدما

الحاجا وكدمه البين اليسرى وكدما

.37

الصدر وال ىن وجرع قىبى الرأس حوالى 1س .

وأفاد التقرةر الىيى الخاو بامر على حسين أحمد انه مصاا يلمللم جلروع إلنلان ىلول
ىللول 1س ل وتللور اس ل

2س ل واللال ل

البللين اليسللرى وكدملله للالبين اليسللرى ونزة ل

الملتحملله

اليسرى وكدمه سيىه البين اليمنى وتور الخد األيسر .

.38

وتيين من التقرةر الىيل لدلرة جملال عيلدالمنجى أحملد أنله مصلاا يجلرع متيتلم سلىحى

.39

وأورى التقرةللر الىيللى لبمللرو صللمع محمللود أنلله مصللاا كللدما متبللدد الوجلله وجللرع

.40

ولي من التقرةر الىيى لمحمد محمد خلي له حسلن أنله مصلاا يتلور حلول البلين اليسلرى

ىول 1س الرق ه من الناحيه اليسرى .

قىبى األن

وجرع قىبى الرأس سىحى وآخر الرأس ىوله 4س وآخر ىوله 3س .

واليمنللى وسللحجه أس ل

وأعلللى البللين اليمنللى وسللحجه أعلللى الش ل ا البليللا وخللد

للال ىن وآخللر

ال خذ األيسر .
.41

وأفاد االتقرةر الىيى الخاو محمد أيو الوفا على أحملد أنله مصلاا يجلرحين ىلول 2سل

5،س وسحجا

الجييه وتور البين اليسرى والش تين.

سكرتير الجلسة
المحكمة
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.42

منتصل

وتيللين مللن التقرةللر الىيللى الخللاو بيللد حسللن أحمللد محمللد إيلل ار ي أنلله مصللاا كدملله
فللرو اللرأس وآخللر مللؤخر ال لرأس وكدملله اس ل

ال ىن وآلار خدو

البللين اليسللرى وكدملله وسللحجا يجانللا

على ير القد األيمن .

.43

وأفاد التقرةر الىي الخاو بمر على عيدالحميد أنله مصلاا كدمله سليىه لرو اللرأس

.44

وتيين من التقرةر الىيى لمحمد ممدوع عيدالحكي أنه مصاا كدمه لالبين اليسلرى وجلرع

وتور حول البين اليسرى ونزة

الملتحمه واصا ه أس

البين اليمنى .

قىبى ىوله 3س وكدما متبدد ال ير وجرع الرأس .

.45
.46
.47

كما أفاد التقرةر الىيى الخاو محمد رضا على أنه مصاا يتور أس

وأورى التقرةر الىيى الخاو محمد حن ى على أنه مصاا يخد

صغير األن

وتيللين مللن التقرةللر الىيللى لمحمللد عيللد حسللن أنلله مصللاا كدملله منتص ل

وكدمه اس

اليسرى .
.48

البين .
.

فللرو ال لرأس

البين اليسرى وسلحجا يجانلا الل ىن ملن الناحيله اليسلرى وآللار كدمله يجانلا القلد

وأفاد التقرةر الىيى ألحمد صمع محمد عيدالبلي يتبرضه الضرا على الرأس فق .

 -ولقد أفاد

مذكرة اللوا  /أحمد فايد ل مدير اإلدارة البامم لشرىم ر اسم الجميورةم والمرفوعم

لر يس ديوان ر يس الجميورةم أنه فى يو الخميس الموافق  2012/12/6أخىر النقيا /أحمد
رجا الضا

المنتدا المقر الدا

يوجود ىرد شديد واستغالا

أن األمين البا المبين على اا رق  4شارع الميرغنى

على ال اا من الخارج  ,مما قد ينذر يوجود حد

خىير أو عم

عدا ى ييدد أمن المنشأة  .وبنا على ذلم فقد توجه اللوا  /أحمد فايد نحو ال اا وفتحه فتقاي
مم ك من المتيمين السيد /رضا محمد الصاوى ولملو مكاوى جمبم وعيدالحكي إسماعي
عيدالرحمن و انى سيد توفيق حي أخير المذكورون أنه قد ألقوا الق ض مبرفتي على مجموعم
من األشخاو سيا إلارتي الذعر يين المارة وأصايوا المت ا رةن وأني يحملون سمحا .
فتح

على ؤال األشخاو األرببم إلى حين أن يخىر الجيا األمنيم يتلم الواقبم .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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ومؤشر على ذ المذكرة من ر يس الديوان محمد رفاعه يتارةب  2012/12/6ي مغ السيد
المستشار /المحامى البا لنيا م شرد القا رة الدليم كى يتخذ سيادته ما ير .
ومؤشر أيضا على المذكرة من السيد ر يس النيا م /إي ار ي صالح ما ي يد الن ر واإلرفاد .
كما أرفق المذكرة كش ا أسما مجموعم من الذين تيسر الق ض عليي ومرفق قرةن ك إس رقمه
القومى ومح إقامته  ,وذلم على النحو التالى -:
 – 1يحيى ذكرةا علمان نج

 – 2حمدى عيدالسم مصى ى سليمان

 – 3محمد خالد ين الوليد عيدالرازد أحمد

 – 4سيد حسن على الينا

 – 5رامى صيرى قرةاقو

 – 6تامر عوض عيدالتواا

 - 7حاز رمضان حسنين

 – 8عمر على عيدالحميد سي

 – 9السيد فتحى توفيق حسن

 – 10رضا نيي عيد عوض

 – 11عامر على حسين أحمد

 – 12جمال محمود عيدالبزةز

 – 13تامر عوض عيدالتواا

 – 14رامى حسن عيدالحق

النصر

ومدون فى نيايم المذكرة وأخرةن حوالى  43فرد .
 كما أفاد لملم تقارةر للمخاي ار البامم حول الواقبم ما يلى -: – 1تقرةر مبنون ب ارة سرى جدا ومرفق ه خىاا مؤرل  2013/2/4يتوقيم أسامم سبد أمين
عا المخاي ار البامم ل موجه للمستشار /ىلب عيدهللا ل النا ا البا ل ردا على كتاا للسيد ر يس
نيا م مصر الجديدة فى  2012/12/11يخصوو ىلا المبلوما

والتحرةا

الخاصم يواقبم

اإلتحاديم فى  2012/12/5وبيان مرتديييا والمحرضين علييا وكذا أى تسجيم يخصوصيا .
ومؤشر على الخىاا من النا ا البا ي رساله لنيا م مصر الجديدة وذلم إلتخاذ المز قانونا .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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وورد التقرةر أنه فى ص اع األرببا
السياسيم المدنيم فى خيا

محي

الموافق  2012/12/5وألنا

قصر اإلتحاديم حضر

إعتصا عناصر القوى

عناصر التيار السياسى اإلسممى
القوة من

المؤةدة للدستور  ,وفضوا اإلعتصا وازالم الخيا واإلعتدا على المبتصمين وىرد
المنىقم مما أدى إلى البديد من اإلصا ا فى ص وف المبتصمين .
مسا

ذا

وتصاعد

األحدا

مصادما

واشت ادا

الخرىو

واألسلحم الييضا  ,حي

بد عودة عناصر القوى السياسيم المدنيم  ,فوقب

اليو

يين الىرفين إستخد فييا الرصاو الحى وقناي

المولوتوف والينادد

ت اإلىمد شك عشوا ى فأدى ذلم لقتلى ومصايين من

الىرفين  ,وكان إلستخدا الشرىم قناي المسيلم للدموع لت رةق المت ا رةن أن ق حج الخسا ر .
وأن بض من عناصر التيار السياسى اإلسممى ق ضوا على عدد كيير من المت ا رةن من
عناصر القوى السياسيم المدنيم حتى ت تسليمي لقوا األمن .
ولقد شارم من الىرفين فى ذ األحدا
البن

عناصر تتواجد شك ش ه لاي

فى األحدا

المصحو م

من ش اا األلتراس وأى ال الشوارع واليلىجيم  .والتى يت إستغمليا من قي مب

القوى

السياسيم لخدمم مصالحيا وأ دافيا السياسيم .
ويمكن اإلستبانم كامي ار أسوار اإلتحاديم وكذلم المادة اإلعمميم التى صور األحدا يواسىم
القنوا ال ضا يم المصرةم وكذا شيادة أىق الحراسم يوزارة الداخليم وقوا الحرس الجميورى .
وأورد التقرةر ما تمكن الوصول إليه شان األسما المليته كش

مرس من النيا م البامم

ل حصيا وأورد شأن محمد محمود محمود اليرمم عد اإلستدالل له على نشاط سياسى ضار لدن
إين عمه حسين حسين محمود اليرمه يتردد عنه إنتماؤ لجماعا
عليه فى عدة قضايا  ,ومشيور عنه إستخدا البن

سكرتير الجلسة
المحكمة

دينيم متىرفم وسيق الق ض

وتجارة السمع .
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ولقد لي

أنه ص اع يو  2012/12/5حشد مجموعم من اليلىجيم داخ سيارته ميكرو او

وتوجه يي صوا قصر اإلتحاديم وذلم لي ضوا إعتصا المت ا رةن .
وانتيى ذا التقرةر إلى أنه يرجم تصاعد األحدا
يين المت ا رةن فى محي

وحدو حاال

وفيا

قصر اإلتحاديم السيما مم ما قام

واصا ا
ه وسا

نتيجم اإلحتدام
اإلعم يين تلم

اإلحتدادا  .وأن التلي ونا المحمولم التى يحمليا المشاركين فى أحدا الت ا ر واإلعتصا غال ا
ما تدون يدون ييانا أو غير صحيحم .
 – 2تقرةر مرس يخىاا مبنون ب ارة سرى جدا  .للسيد المستشار النا ا البا  /شا يركا
ومؤرل  2013/7/25ردا على ىلا سيادته التحرى عن أحدا اإلتحاديم يو  2012/12/5من
حي

روفيا ومم ساتيا ومرتديييا والمحرضين علييا  ,وعما إذا كان الر يس السايق أو

المس ولين ير اسم الجميورةم أو الحكومم السا قين أو قيادا

جماعم اإلخوان المسلمين قد

اشتركوا فى تلم اإلحدا .
والخىاا يتوقيم محمد فرةد التيامى ر يس المخاي ار البامم .
حي أعاد ذكر ما تضمنه التقرةر األول من مبلوما .
وأضاف أنه يرجم تصاعد األحدا

وحدو

حاال

وفيا

واصا ا

السياسى اإلسممى إلى محي قصر اإلتحاديم  ,واستخدامي للبن
بد اإلعتدا عليي جسديا وقيا وسا
 – 3وورد التقرةر اللال

إلى قدو عناصر التيار
فى القيا

ىرد المبتصمين

اإلعم ينشر ذلم إعمميا .

المؤرل  2013/9/7يتوقيم أسامم سبد أمين عا المخاي ار

البامم

انه ردا على خىاا السيد ر يس نيا م مصر الجديدة يتارةب  2013/7/27حول ما إذا كان
الر يس األسيق والمس ولين ير اسم الجميورةم أن الحكومم السا قين أو أى من قيادا
اإلخوان المسلمين قد إشترم فى ذ األحدا
سكرتير الجلسة
المحكمة

سوا

جماعم

التحرةض أو اإلت اد أو المساعدة وتحديد
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أدوار أسبد الشيخم وأحمد عيدالباىى  ,إذا روى ذا

المبلوما

الواردة التقرةرةن السا قين

وأضاف أن عناصر التيار اإلسممى حضر إلى قصر اإلتحاديم شك مجمم ومن

ووفقا لخىم

مبد مس قا وليس عشوا يا  .اإلضافم إلى وجود عناصر قياديم ييني تقو ي مغ ما يحد على
األرض لقيادا أخرى غير متواجد من خمل اليوات
وأن المل بوما

ت يد أن بض الشخصيا

المحمولم وتتلقى مني التبليما .

المؤةدة والتا بم لجماعم اإلخوان المسلمين تتمل فى

ك من محمود فتحى رفاعه الىيىاوى ل أحمد محمد محمد عيدالباىى ل أسبد محمد أحمد الشيخه ل
أيمن د د .
كان

حي

تلم الشخصيا

تقو متا بم ك ما يحد

من وقا م محي قصر اإلتحاديم يتارةب

 2012/12/5إضافم لتلقييا إتصاال متبددة من خارج القصر كافم تىو ار األحدا .
وانتيى إلى أن البناصر المشاركم فى اإلشت ادا

من التيار السياسى اإلسممى ى عناصر

جماعم اإلخوان المسلمين ل وعناصر من حركم حازمون التا بم لحاز صمع أيو إسماعي .
وأور

تحرةا

قىاع األمن الوىنى التى أج ار ا المقد  /عمرو مصى ى فى محضر المؤرل

 2013/7/28انه ن اذا لقرار السيد المستشار ل النا ا البا ل التحرى عن روف ومم سا
ألحدا

قصر اإلتحاديم يو  , 2012/12/5وبيان ما إذا كان الر يس األسيق ومس ولو ر اسم

الجميورةم أو الحكومم أو قيادا

جماعم اإلخوان قد شارم فى ذ األحدا

أى وسيلم سوا

التحرةض أو اإلت اد أو المساعدة .
فقد أس ر التحرةا

أنه سيا إصدار اإلعمن الدستورى فى  2012/11/22ساد

حالم من

الخمف فى األوساط السياسيم والقضا يم ما يين فرةق مؤةد وفرةق مبارض ليذا اإلعمن .
وبتارةب  2012/12/1أصدر الر يس األسيق موافقته على مسود
 2012/2/15موعدا للستي ا
سكرتير الجلسة
المحكمة

الدستور وحدد يو

عليه مما دعا الجانا المبارض توجيه دعوا

عير ش كم
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من خمل مواقم اإلتصال اإلجتماعى والمواقم اإلخ ارةم لتن ي ت ا ر سلميم أما قصر

اإلنترن

اإلتحاديم يو  2012/12/4تح شبار مليونيم اإلنذار األخير  .واإلعمن عن انه وان ل يتراجم
الر يس األسيق عن قرار  ,فسيت تن ي ت ا ر يذا
تح

شبار مليونيم الدار األحمر و ال ب إنىلق

المكان يو الجمبم الموافق 2012/12/7
المسي ار

المبارضم لق ار ار

الر يس األسيق

عصر يو  2012/12/4إلى مقر اإلتحاديم وكان عدد المت ا رةن حوالى ستين أل
وأىلقوا اليتافا

تنديدا اإلعمن الدستورى فى حين قام

الت ا ر حتى الساعا

مت ا ر

الشرىم يتأمين مقر الر اسم واستمر

األولى ص اع يو  2012/12/5ل إنصرفوا من تلقا أن سي ي ستلنا

إعتصا حوالى لملما م مت ا ر  ,وأقاموا ليذا الغرض عدة خيا القرا من اليوا م رق  4للقصر
و ى تقاي مسجد عمر ين عيدالبزةز ونادى ليوبليس .
كما توصل التحرةا إلى أنه وفى أعقاا ذ ال اعليا إلى ان محمد يديم المرشد البا لجماعم
اإلخوان المسلمين قد وجه الدعوة إلى أعضا

ي م مكتا اإلرشاد للجتماع ير استه منىقم

المقى لتدارس أمل أسلوا للرد على ذ اإلحتجاجا
عيدا للىي

الشاىر والسيد محمود عز

حي

حضر ك من محمد خير محمد

إي ار ي ومحمود السيد عيدهللا غزالن وحسا أيو كر

الصديق .
حي إنتيى اإلجتماع إلى اإلت اد على حشد البناصر اإلخوانيم والموالين لي من كافم المحاف ا
للتواجد محي القصر إل يار قوتي وقدرتي على التصدى للمبارضين وحمايم مؤسسم الر اسم
وازالم خيا المبتصمين المبارضين القوة  ,واج ار

على إنيا إعتصامي وصرفي من مكان

إعتصامي عقا صمة البصر يو . 2012/12/5
وت توزةم الميا على أعضا الجماعم وفقا لما يلى -:

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

78
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

ك من القيادا

 – 1تدلي

اإلخوانيم محمد محمد إي ار ي اليلتاجى وص و

حمود حجازى

اإلشراف على ذلم الحشد .
ك من أحمد مصى ى حسين محمد المغير  ,وعيدالرحمن عز الدين إما وأسامم

 – 2وتدلي

على جمال الدين مليجى  ,وفاض محمد فؤاد كام سليمان وأمير محمد سا النجار يت رةق
المبتصمين المبارضين القوة اإلستبانم مجموعم الردع ل وتشكي مجموعا

أخرى للق ض

واستجواا بض وال المبتصمين .
 – 3وتدلي

أيمن

د د عيدالرؤوف مس ول األمن ير اسم الجميورةم يتشكي

مجموعا

إلستجواا البناصر التى سيت الق ض علييما مبرفم مجموعم الردع والحصول على إعترافي
يت بيتي لرموز الن ا السايق و بض الرموز السياسيم المبارضم مقاي حصولي على أموال ن ير
الت ا ر ضد الر يس األسيق  ,وكذا البم على ترويم ذ اإلعترافا

إعمميا لتشويه صورة

المت ا رةن المبارضين أما الرأى البا المحلى والدولى .
ل تدلي

بض عناصر مجموعا

الردع التداخ مم المبتصمين المبارضين لتحديد النشىا

السياسيين مني .
وذلم ي ستخدا أشبم الليزر تمييدا لض ىي أو التبدى عليي من قي البناصر اإلخوانيم .
كما أدد

التحرةا

وذلم من خمل وسا

قيا

بض البناصر اإلخوانيم التحرةض على الحشد أما قصر اإلتحاديم

اإلتصال اإلجتماعى ووسا

اإلعم كان أيرز عصا الدين محمد حسين

البرةان والسل ى محمد على أيو سمر والسل ى محمد عيدالمقصود والسل ى خالد عيدهللا مصى ى
ووجدى عيدالحميد محمد غني  .وأشار محضر التحرةا إلى أن أعمار ك من ورد ذكر المحضر
وبيان محال إقاماتي وبيان أعمالي .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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وأرفق محضر التحرةا

إسىوانم مدمجم تحتوى على مقاىم فيديو يلتيا بض القنوا

ال ضا يم

ومواقم اإلنترن يتصرةحا عصا البرةان وتحرةضه للمواىنين التوجه إلى قصر اإلتحاديم لض
المبارضين وكذا تصرةحا

عيدهللا يدر يىالا فييا الر يس األسيق ي ستخدا البن

لألق اط إن شاركوا مم المبارضين وكذلم تصرةحا

لوجدى غني

قصر اإلتحاديم ودع الر يس األسيق وكذلم تحرةضا

وتيديد

التحرةض لحمايم الشرعيم أما

لحمايم الشرعيم لد من محمد على أيو

سمر ووجدى عيدالحميد غني .
وأيضا تحرةضا

لخالد عيدهللا التصدى للمبارضين  ,ومداخله لبيدالمقصود محمد ع ي ى

التحرةض ضد المت ا رةن المبارضين .
وقد أيد

ان األشخاو السايق ذكر قد ن ذوا التدلي ا

التحرةا

 2012/12/5حي

الصادرة إليي عقا عصر يو

توجه بض من البناصر سال م الذكر ومن ييني أحمد المغير وعيدالرحمن

عز إلى قيا المبتصمين أما مسجد عمر ين عيدالبزةز وأزالو ا وقاموا صرف المبتصمين من
مكان اإلعتصا  ,مما دفم البناصر المبارضم لمباودة التجمم مسا ن س ذا

اليو المناىق

المحيىم قصر اإلتحاديم وانضموا للمبتصمين وتوجيوا إلى قصر اإلتحاديم

ات ين ي سقاط

الر يس األسيق مما أدى إلى حدو
النارةم والخرىو

إشت ادا

يين الجانيين إستخدموا خمليا إىمد األعيرة

واستبمال األسلحم الييضا وزجاجا المولوتوف والتراشق الحجارة .

ذ وقد إستمر تلم اإلشت ادا ك ار وف ار وأدى ذلم لحدو إصا ا يين الىرفين وسقوط عدد من
القتلى .
وقد خل على ألار ا القوا األمنيم لل ص يين الجانيين كما ألق الق ض على مليرى الشغا من
الجانيين و

محرزةن أسلحم خرىو

سكرتير الجلسة
المحكمة
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كما نجح

لجان الردع اإلخوانيم ى األخرى من ض

 49شخو واعتدوا عليي
إلج ار

الضرا واحتجزو

بض المت ا رةن المبارضين يل عدد

أما اليوا م رق  4للقصر  ,وعزبو

جسديا

على اإلعتراف اني يت بون فلول الن ا السايق  ,وتلقيي م ال ماليم ن ير الت ا ر

ضد الر يس األسيق  ,حي

حدد

التحرةا

أحد البناصر المس ولم عن عمليم اإلستجواا و و

اإلخوانى عم حمز على السيد .
وكان يتولى إىمع القيادى المتي أيمن د د ينتا ل اإلستجواا ص م أن األخير مس ول عن
اإلشراف عن عمليا

اإلستجواا واخىار رفاعم الىيىاوى وأسبد محمد الشيخم نا ا ر يس

الديوان وأحمد محمد عيدالباىى مدير مكتا الر يس األسيق ينتا ل ذ اإلستجوا ا .
وقد نسق محمد رفاعى الىيىاوى مم النا ا البا األسيق ينا على موافقم الر يس األسيق على
إ ي اد فرةق من النيا م البامم إلستم المت ا رةن المبارضين المحتجزةن عند يوا م القصر وعدد
 49شخو واستمر اإلشت ادا حتى الساعا االولى من ص اع يو  2012/12/6إن إنصرف
المبارضون .
وقام

بض البناصر المؤةدة للمتي محمد مرسى تح

إشراف محمد اليلتاجى وص و حجازى

اإلستمرار والتواجد أما القصر ل إنصرفوا عقا دو األوضاع .
كما أرفق المحضر عدد  2إسىوانم مدمجم تحتوى على مقاىم فيديو المنشور على القنوا
ال ضا يم والمواقم تصوةر إقتحا اإلخوان لخيا المبتصمين فى . 2012/12/5
ومشا د أخرى يستجوا فييا المتي عم حمز رفق أخرةن ل بض المت ا رةن المبارضين للر يس
األسيق وكذا تبذييي أما اليوا م رق  4لقصر اإلتحاديم .
وكذا مشا د لمؤةدى الر يس األسيق يتن ي ىايور الص اع يو  2012/12/6إحت اال اإلنتصار
على فرةق المبارضين للر يس و
سكرتير الجلسة
المحكمة
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أحد المشا د ليبلن نيه إشتراده فى أحدا اإلتحاديم  .وكذا صورة أخرى و و ممسم البصا خمل
األحدا
قيادا

 .كما تناول

التحرةا

حجازى ي خىار

أمر إضىمع ك من محمد اليلتاجى وص و

الجماعم مكتا اإلرشاد علما ينجاع لجان الردع وعناصر اإلخوان فى فض اإلعتصا

القوة إحتجاز بض المبارضين السلميين .
كما توصل

التحرةا

أيضا إلى أن قيادا

جما يرى يدعى خمله أن التحقيقا
إعترافا

مكتا اإلرشاد قد كل

الر يس األسيق يتوجيه خىاا

التى تجرةيا النيا م البامم قد توصل

إلى الحصول على

من جانا البناصر المضيوىم من المبارضين يتلقيي أموال من رموز قيادا

المبارضم

مقاي إحدا فوضى تجا مؤسسم الر اسم .
وقد ألقى الر يس األسيق ذا الخىاا ال ب فى  2012/12/6وفقا ليذا التوجه .
وأرفق محضر التحرةا إسىوانم مدمجم ليذا الخىاا .
كما توصل

التحرةا

التى أج ار ا البميد /عم الدين سلي م ت

الم اح

الجنا يم وحرر ا فى

محضر المؤرل  . 2013/7/27ينا على قرار السيد المستشار ل النا ا البا ل ىلا تحرةا
قىاع مصلحم األمن البا حول روف ومم سا

اإلتحاديم إلى مضمون ما توصل

أحدا

إليه

تحرةا قىاع األمن الوىنى سال م الذكر والتى أج ار ا المقد  /عمرو مصى ى جملم وت صيم .
كما إنتيى تقرةر فحو قضايا فنى إلدارة فحو المستندا
األدلم الجنا يم المبم الجنا ى أنه وبنا على تدلي

قس الصوتيا

اإلدارة البا لتحقيق

النيا م البامم أخذ صمم صو

المتي

عم حمز على ومضا اتيا ي صمم األصوا الواردة مقىبى (إعتراف يلىجيم قصر اإلتحاديم) و

( األخوان يبذيون مت ا رةن إلج ار على اإلعتراف ) والوارد ي سىوانتين مرفقتين فقد تبي ما
يلى :

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

82
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

 – 1المل
مبا

األول ( إعتراف يلىجيم قصر اإلتحاديم ) قد تضمن ع ا ار

مولوتوف وقناي مسيلم للدموع وفلوس األلوفا

" هللا يرر منم ممسكا

أق واحد فيي مبا أل

جنيه ولملم أالف جنيه ودى حصيلم ساعم س وأدى خرىو

جنيه وأل ين

وفيه قناي مسيلم للدموع كمان

أ ى مسكنا ا مم اليلىجيم اللى جايين يبتدوا على مقر الر اسم اللى جايين يتدلموا فى اإلعم
عن الحرةم والديمقراىيم و ى ما يبرفو

حرةم وال ديمقراىيم ما اليلىجيم ت بي واعترفوا على

أيوالبز الحرةرى وعمرو حمزاوى والسيد اليدوى وأحمد ش يق وأحمد ايو حامد واعترفوا على ك
الدما دول اللى عايزةن يخربوا اليلد اللى ييقولوا حرةم وناس كلير إتمسكوا مبا

وفى

خرىو

كارنيه حزا الوفد وقالوا إن السيد اليدوى مبىى ك واحد فيي  500جنيه علشان

كا واحد مبا

يجى يقتح القصر وتولم فيه السيد اليدوى اللى ك

القل على ق ا فى الميدان فى وس اليلىجيم

يتوعوا جاى ييتبدى على قصر الجميورةم  ,يتبدى على الشرعيم اللى عمر ما عرف مبنى ايه
ديمقراىيم وال عرف يبنى إيه شرعيم اللى ييبترض على اإلسم اللى عند اإلسم شكليا " .
 – 2المل

اللانى ( األخوان يبذيون مت ا رةن إلج ار

على اإلعتراف يتباىى أموال ) " مين

إدام فلوس تبترف وال يموتوم ير  ,وال وجيه وال عمر تنىق واال يموتوم أن قولم مين إدام
فلوس أنا ملي

دعوة الدم د المي مين إدام فلوس ت م مين ىيا إعترف  ,يييدلوم قول

لم كلمتين س نحميم يضربوم سي م من الدم د ومتقليو
وهللا قول مين اللى ورام م
اإلس اللى مسكنا
يخلو التقرةر إلى أنه

تانى يموتوم ضرا يقتلوم

تدل تانى قول مين اللى ورام  ,مين إدام فلوس ما قالوا عليم

ما اللى قالوا عليم اإلس فتشو "
ص األصوا

الموجود فى مل

ال يديو سال

الذكر و مقارنته بينم

صو المتي عم حمز على تيين أنيا مىا قم .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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 وأفاد كتاا مجلس أمنا إتحاد اإلذاعم والتلي زةون المؤرل  . 2014/5/15والمتضمن ردر يس قىاع األخ ار على مىلا النيا م البامم فى شأن وق إذاعم التل زةون لخىاا المتي محمد
مرسى للشبا  ,والذى تضمن تبقي ه على أحدا

اإلتحاديم وجا

اليوا ومن إستديو الحرس الجميورى فى الساعم الباشرة وس

ه أن الخىاا قد أذيم على
دقا ق من مسا يو الخميس

 , 2012/12/6وكان ذلم عقا نشرة األخ ار " .
ل كما لي

من عرض النيا م البامم وكذا البرض الذى اشرته المحادمم لمقاىم ال يديو المسجلم

على اسىوانا

مدمجم والمقدمم كىلا النيا م البامم من اإلدارة البامم للمبلوما

والتوليق وكذا

المقدمم من جياز األمن الوىنى يوزارة الداخليم والمستقا من التل زةون الرسمى للدولم والحرس
الجميورى وادارة التوليق والمبلوما

واإلنترن

يخصوو أحدا

وقا م إصا م وقت المت ا رةن

والتحرةض علييما مايلى :
1ل حضور مجموعم من األشخاو إلى ساحم قصر اإلتحاديم ويكيرون ويسيرون يخىى منت مم
وةرددون ع ارة " قوة ل عزةمم ل رجالم مرسى فى ك مكان " .
2ل قيا بض ؤال األشخاو ييد الخيا المنصو م ساحم القصر .
3ل محادلم تلي ونيم يين مذيبم قناة  25وبين المتي  /عصا البرةان أشار إلى اإلشت ادا
حدل

يو  2012/12/5ليس

التى

يين مؤةدى الر يس األسيق وبين مبارضيه إنما ى يين مؤةدى

اللورة وبين مبارضييا.
 -وح

فى حديله المؤةدين للشرعيم التوجه إلى ساحم القصر بش ار

المبارضين ,وكش

الىرف اللال

لنا ا عا حقيقى للدش

األالف للق ض على

الذى يىلق الرصاو وعلى الشبا أن يق ض عليي وتقديمي

عمن ين ق ومن يمول ؤال من الخارج ل فيجا على الجميم أن ينزل

للق ض على ؤال اليلىجيم.
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 4ل حدي

عير أحد يرامل التل از للمتي  /وجدى غني عن أحدا

اإلتحاديم يو ,2012/12/5

اتي فيه المبارضين للر يس الد ر ,مؤكدا على وجوا قت ك من يخرج على الشرعيم.
وأن على الشبا أن يخرج المميين لحمايم القصر ,ذلم أن األخوة

الذين يتولون حمايم

الر يس ,وأضاف أن المبارضين يستحقون القت  ,وكذلم ك من اع المسلمين وأنه ترم قىر
خوفا على حياته.
 5ل كما

ير المتي عم

حمزة فى أحد المشا د حال قيامه ي ستجواا بض المت ا رةن

الموجودين على اا قصر اإلتحاديم وكان أحد
الغم وكذلم شو د ى

حي

عارى الصدر وشخو آخر مصاا ي صا ا

كان المتي المذكور يتسا

عمن أعىا

النقود ,وعن الجيم التى

يت بونيا كما أمر يت تيشي .
كما

ير المتي  /محمد اليلتاجى فى مشيد آخر يو  2012/12/7مناس م تشييم جنازة

الشيدا و و يخىا موجيا حديله لشبا مصر ,وىاليي

بد الوقوع فى خىأ وأدد على وجوا

التحلى ييدو األعصاا وأشار إلى أن نام ساعم ص ر إذا ما ت الخروج على الشرعيم أو إقتحا
القصر وجا تقدي شيدا  .يينما ت

ال بض لمصر واللورة .

7ل كما ير الر يس األسيق المتي  /محمد مرسى يو  2012/12/6حال توجييه لخىاا للشبا
تحد فيه عن األحدا التى حدل ييو  4ل  5ديسمير مشي ار إلى أنيا وان يد أنيا تح غىا
الخمف السياسى إال أنيا فى حقيقم األمر غير ذلم أن الخمف يت حله الديمقراىيم.
وأشار إلى ما تبرض له ركاا الر يس من إعتدا يو  2012/12/4مما أدى إلى إصا م أحد
إصا م الغم.
كما تحد

عن أحدا

يو  2012/12/6حي

سق فيه ستم من ش اا مصر ,واصا م 700

شخو.
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

85
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

وأن قوا

األمن ألق

الق ض على  80شخصا وتول

النيا م التحقيق مبي حي

لي

أني على

إتصال القوى السياسيم ,و بضي تقاضى أمواال ,كما إعترفوا على األشخاو الذين قاموا
يتحرةضي على ذلم ,وأن النيا م البامم سوف تبلن عني .
عن اإلعتراض على اإلعمن الدستورى ووعد ي نيا ه كما وعد القوى السياسيم الحضور

وتحد

والمناقشم.
8ل كما ير المجنى عليه /مينا فيليا جاد شاى فى مقىم " اإلخوان يبذيون مت ا رةن إلج ار
على اإلعتراف يتقاضى أموال من ال لول " حال إستجوا ه وآخرةن وتيديد
أني من أت اع /حمدين ص احى .كما ير مجردا من بض مم سه وكان

القت إن ل يبترفوا
الدما تسي من

وجيه وأحاط أحد األشخاو قىبم من الخشا حول عنقه وقد تبرف على المتي  /عم حمزة
محددا أنه و الشخو الذى تولى إستجوا ه وآخرةن.
 9ل و ير المجنى عليه /على خير عيدالمحسن فى أحد المقاىم أما قصر اإلتحاديم النا
إستجوا ه ,حي تبرف على المتي  /عم حمزة و أنه و الذى قا ي ستجوا ه إذ ير ذلم جلياًَ
وكان ييدد أن أخرون سيقتلونه مست س ار أيا عمن أعىا نقودا.
10ل و ير المجنى عليه /يحيى زكرةا علمان نج أحد المقاىم حال إحتجاز أما قصر اإلتحاديم
وأخرةن وبد
عم

ه بض اإلصا ا

حمزة وأنه

وكان مبي

بض الضماضا

و الذى أشرف على تبذي ه و لعتدا

الىييم  ,وقد تبرف على المتي /
عليه الضرا غرض إج ار على

اإلعتراف وتقاضيه أمواال من أفراد وجيا  ,خاصم وأنه عل أنه س ير سايق.
11ل كما يدا المجنى عليه /رامى صيرى قرةاقو فى بض المقاىم ألنا إسجوا ه وتبذي ه وعليه
ضماضا

ىييم ,كما ير المتي  /عم حمزة و و ممسم رد خرىو  ,وعدة ىلقا
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عن /حمدين ص احى وعمرو حمزاوى و أنيما أرسم ذا الجمم إلى قصر اإلتحاديم

وكان يتحد

غرض إسقاط الشرعيم.
 12ل كما

ير

المجنى علييا /عم محمود سبيد عيدال ا ر شي ه فى بض المقاىم ألنا

إستجواييا وتبذيييا.
13ل و ير المجنى عليه /ي ار محمد حجازى فى بض مقاىم ال يديو بنوان " إعترافا
قصر اإلتحاديم " حي

يلىجيم

تبرف على المتي  /عم حمزة و أنه و الذى إحتجز واستجو ه واعتدى

عليه السا.
 14ل و ير المجنى عليه /مصى ى محمد حسين نج ي بض مقاىم ال يديو و و ممسم ضماضم
ىييم ووضبيا على رأسه ,وكان أحد الملتحين يستجو ه ,وقد تبرف على المتي  /عم حمزة مقر ار
أنه تول أستجوا م والتحقيق مبه واإلعتدا عليه الضرا والسا واإلشراف على إحتجاز وتقييد
يديه وكان ذلم غرض إج ار على اإلعتراف يتقاضيه أمواال ن ير قيامه أعمال شغا.
 15ل ما تيين من عرض مقىم فيديو بنوان " إعترافا

يلىجيم قصر اإلتحاديم " يور المجنى

عليه /كرة محمد حسين محم د يجوار يوا م القصر وتبرف على صورة المتي  /عم حمزة فى
المقىم وقرر أنه

و الذى إحتجز عند يوا م القصر وعزبه واعتدى عليه الضرا والسا

واستجو ه.
 16ل وتبرف المجنى عليه /السيد فتحى توفيق حسن على المتي  /عم حمزة من خمل عرض
بض المقاىم عليه و أنه و الذى إستجو ه واعتدى عليه الضرا النا إحتجاز أما يوا م قصر
اإلتحاديم وأيضا ألنا تواجد سيارة أسباف.
17ل و ير المجنى عليه /وليد اليربرى فى بض مقاىم ال يديو ألنا إستجوا ه وتبذي ه.
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 18ل برض أحد مقاىم ال يديو على المجنى عليه /محمود محمد أحمد حن ى تبرف على المتي /
عم حمزة ,مشي ار إلى أنه قا يتقيد وت تيشه وتبذي ه قصد إج ار على اإلعتراف أنه ينتمى
للمبارضم.
19ل كما ير المجنى /عليه محمد سيد أحمد عمر أحد مقاىم ال يديو ألنا تبذي ه واستجوا ه
حي تبرف على صورته ال يديو.
20ل و برض أحد مقاىم ال يديو على المجنى /عليه عيد حسن أحمد محمد تبرف على المتي /
عم حمزة ,و أنه و ذا

الشخو الذى إحتجز وقيد يديه الح ال واستجو ه واعتدى عليه

الضرا واستولى على متبلقاته الشخصيم وكان ييدد المحتجزةن القت للعتراف يتبيتي لبمرو
موسى.
21ل كما تبرف المجنى عليه /رامى حسن عيدالحق على المتي  /عم حمزة لدى يور ال يديو
ألنا

عرض أحد المنقاىم عليه وقرر انه إحتجز عند يوا م القصر واعتدى عليه الضرا

واستجو ه.
 22ل وكذلم تبرف المجنى عليه /أحمد عارف على ,على المتي  /عم حمزة من خمل عرض
مقاىم ال يديو عليه ,وقرر أنه كان يصدر األوامر ألت اعه لتقييد المحتجزةن كما قا ي ستجوا ه
عن سيا حضور لساحم قصر اإلتحاديم واست سر عن الشخو الذى أعىا نقودا ن ير ذلم.
 23ل و برض أحد مقاىم ال يديو على المجنى عليه /محمد جمال عيدالبزةز تبرف على المتي /
عم حمزة ,كما قرر أنه و الذى فتشه واستولى على متبلقاته الشخصيم واعتدى عليه الضرا.
24ل وتبرف أيضا المجنى عليه /حمدى عيدالسم مصى ى من خمل عرض مقىم فيديو عليه
على المتي  /عم حمزة مقر ار أنه و من قا يت تيشه واإلستيم على متبلقاته الشخصيم
واإلعتدا عليه الضرا واستجوا ه.
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25ل وتبرف المجنى عليه /أمين جاير أمين مناس م عرض مقىم فيديو عليه على المتي  /عم
حمزة ,وأنه شا د حال إستجوا ه ل بض المحتجزةن.
 26ل كما ير من عرض أحد مقاىم ال يديو يور المتي  /أحمد مصى ى حسين محمد المغير
و و يحم شومم محي قصر اإلتحاديم حي

أقر التحقيقا

أنيا صورته التى ير

المقىم,

وعل تواجد محي قصر اإلتحاديم لتأييد قر ار المتي محمد مرسى.
 27ل كما ير المجنى علييا /عم شي م أحد مقاىم ال يديو مسجلم على إسىوانه مدمجم تقد
ييا الشا د /أحمد محمد محمد على سييم من قناة األقصى حي

أقر المذكورة المقىم أن

األخير و الذى أىلق سراحيا.
28ل و ير ايضا الشا د /أحمد محمد محمد على سييم أحد المقاىم على األسىوانه المدمجم
التى قا يتقديميا حال محالوته إلقناع المت ا رةن يتسلي المجنى عليي المحتجزةن إلى الشرىم.
لللللل كما أورى تقرةر اإلدارة البامم للمبلوما

والتوليق يوزارة الداخليم يتجميم بض من مقاىم

ال يديو والصور المتداولم المواقم اإلخ ارةم المحليم والبالميم على ش كم المبلوما الدوليم شأن
أحدا

قصر اإلتحاديم يو  2012/12/5وت وضبيا على قرو صلا ورد

ه المشا د األتيم

:
 1ل مقىم مصور من جرةدة اليو السا م على موقم يوتيوا تح

عنوان " أحد الش اا األخوان

بد إزالم الخيا " وي ير فيه مجموعم من المت ا رةن يرقو أحد

فود خيمم بد إزالتيا.

2ل كما ير المجنى عليه /مينا فيليا فى لقىا

على موقم اليوتيوا بنوان " األخوان يجردون

مت ا ار من مم سه ويسحلونه " وقد تجرد من مم سه وأحاى
ويضم أحد

ه مجموعم من المت ا رةن

عصا حول عنقه ويمسكونه من زراعيه ويقتادونه القوة ويبتدون عليه الضرا.
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3ل كما ورد على موقم المصرى اليو يتارةب  2012/12/5تح

عنوان " الشبا سيتدفق على

اإلتحاديم لحمايم الشرعيم وسنكون فى مقدمم الص وف " أدد فيه أن الشبا قادر على فرض
إرادته واضا ف فى ص حم على ال يس يوم أن الشبا سيحمى الشرعيم خاصم أما اإلتحاديم
وىلا من المبارضين الراغيين فى السلىم التراجم قي فوا األوان وأن د المصرى ح ار على ك
مواىن شرة

وأن الر يس لن يتراجم والشبا قادر على حمايم الشرعيم.

4ل كما ورد خير على موقم جرةدة اليو السا م يتارةب  2012/12/5بنوان " الدعوة السل يم
الجيزة تدعوا السل يين للحتشاد أما اإلتحاديم " ومصدر ذ الدعوى و مجلس إدارة الدعوى
السل يم الجيزة وذلم لحمايم الشرعيم موجيا الدعوى إلى أينا

مصر المخلصين وىاليي

التصدى لمحاوال إحراد اليلد.
5ل و ير على موقم يوةتيوا من ي قناة البربيم يو  2012/12/5محمد أيو سمر األمين البا
لحزا السممم والتنميم والقيادى يتن ي الجياد يدعو فيه إلى الجياد ضد الشبا المصرى وذلم
إن سق حك الر يس األسيق المتي  /محمد مرسى.
6ل وب

تيديد من /عيدهللا يدر الذى قرر أنه كان متواجدا محي

 2012/12/5وكان ذلم من خمل حوار مم المذيم عاى
من سيرم

لمرسى سنخر عينه ومن سيخال

عيدالرشيد على قناة الحاف  ,وأن ك

سيرب على أى عمارة.

 7ل و ير المتي  /جمال صاير فى إحدى المقاىم و و مسرع األحدا
أقر فيه أنه ش ارم فى أحدا

قصر اإلتحاديم يو

يو  2012/12/5حي

اإلتحاديم وحتى فجر اليو التالى وكان ذلم خمل حوار مم

اإلعممى حاف المرازى قناة درة .
 8ل كما ير /محمد أيوسمر فى أحد المقاىم خمل حوار ات ى قال فيه " لو حد

جو على

الر يس المنتخا أو محاولم اليجو على الشرعيم " ف ن التيا ار الجياديم كليا تبلن الجياد ونحن
سكرتير الجلسة
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أ

قوة واستخدمنا ا ضد من و أشد مني قوة ,ف ذا خرجوا عن الشرعيم أنا أعلن علنا أس

الجياديين كلي سنخد أقصى قوة للدفاع عن الشرعيم وعن الشبا.
9ل تسجي تل زةونى للمتي  /محمد مرسى يو  2012/12/6والسايق اإلشارة إليه سل ا والذى قرر
فيه أن بض المت ا رةن المبارضين قد إعترفوا أني مستأجرةن من بض القوى السياسيم مقاي
أمواال دفب
إستمر

لي ولي

أن إذاعم ذا التسجي كان مم يدايم التحقيقا

وقي اإلنتيا منيا إذ

ذ التحقيقا ق ار م الساعا البشرة.

ل ذا وقد أورى أيضا تقرةر مصلحم األدلم الجنا يم أن مضا اة صمم صلو الملتي  /علم حملزة
على السيد على الصو الوارد مقاىم ال يديو سال

الذكر وجد متىا قم.

ل كما ورد يتقرةر لجنم تقصى الحقا ق فى أحدا

محي قصر اإلتحاديم التى شكليا المجلس

القومى لحقود األنسان والمرس للسيد القاضى /محمد حسا الدين الغرةانى ر يس المجلس إلى
المستشار /ىلب عيدهللا النا ا البا آنذام يتارةب  2012/12/26مايلى :
ل إن اللاي

أن المجتمم المصرى إنقس على ن سه إلى فرةقين يتي ك فرةق اآلخر ,وأصاي

المجتمم نذور حالم تمزد لنسيجه الذى ىالم كان متماسكا يبلى قيمم الدولم على أى قيمم وذلم
يدايم من ق ار ار

ر يس الجميورةم الدستورةم التى ألار جدال واسبا يين مؤةد ومبارض تم ا

تأييد ومبارضم يين أىراف المبادلم وقد زاد من اإلحتقان التمسم الرأى من األىراف فور ىرع
مشروع الدستور والدعوى والتحديد لموعد اإلست تا عليه وبل اإلحتقان حدته وتحول
اإلحتشاد أما قصر اإلتحاديم إلى أحدا
إذ توال

الدعوا

عن

ًّ
خل

ضحايا من المواىنين يين وفيا

للتجمم أما قصر اإلتحاديم مقر ر اسم الجميورةم لرفض ق ار ار

دعاوى
واصا ا
الر يس

المتبلقم اإلعمن الدستورى الصادر فى  2012/11/22والىرع لمسودة مشروع الدستور وتجمم
اآلالف من أنصار القوى واألحزاا المدنيم فى محي القصر حي
سكرتير الجلسة
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شا كم لمنم المت ا رةن من دخول حر القصر وقدر أعداد ؤال المت ا رةن حوالى أدلر من
مليون مواىن ولقد مر

نص

ليلم اللملا  2012/12/4سم وىغى علييا ىا م الحذر

واليدو ل فى عصر يو األرببا الموافق  2012/12/5صدر
واألحزاا المؤةدة التوجه إلى قصر اإلتحاديم لتأييد ق ار ار
و ال ب نجح
لق ار ار

الدعوا

الر يس وتقدر أعداد

المبتصمين المبارضين بد ىرد

الر يس ومسودة مشروع الدستور,
القصر ل قا المت ا رون المؤةدون

فى إستقىاا عدد كيير لمحي
اآلالف للتوجه لمحي

دعوا

قصر اإلتحاديم ,و د الخيا الخاصم

منيا وسيىروا على المنىقم المحيىم القصر وبنيايم يو

األرببا  2012/12/5يدأ تجمم عدد من المبارضين لق ار ار

الر يس مرة أخرى فى محي القصر

خاصم بد إنتشار األخ ار حول قيا المت ا رةن المؤةدين لق ار ار
المت ا رةن المبتصمين الرافضين للق ار ار  ,وبدأ
الدخان وتىور األمر للشت ادا
المصايين والقتلى ,فتدخل

قوا

من قيادا

التيا ار

اإلشت ادا

األسلحم النارةم والخرىو
الشرىم التى كان

على

الر يس للعتدا

أوال يت ادل القذف الحجارة وقناي
مما أدى إلى وقوع الم ا

متواجدة منذ يدايم األحدا

من

لل ص يين

المت ا رةن المبارضين المؤةدين والمبارضين.
وقا عدد من المت ا رةن المؤةدين لق ار ار الر يس يدور الشرىم فى األحدا حي قاموا اإلمسام
ك شخو وقم فى أيديي من المبارضين واحتجاز والتحقيق مبه واج ار على اإلعت ارف أنه
تا م لل لول وأنه حص على اموال مقاي تواجد الم ا ار أو أنه عمي وةتلقى تموة من الخارج
ك حسا ي ته وت تسجي ذلم صو وصورة كما قاموا يتبذيا المحتجزةن وتسليمي
للشرىم وقوا

الحرس الجميورى ل قام

مباينم موقم األحدا
المؤةدين لق ار ار

وت ض

بد ذلم

نيا م مصر الجديدة ص اع الخميس 2012/12/6

 90شخو ,يجانا  49أخرةن ت ض ىي من قي المت ا رةن

الر يس ,والذين ت إحتجاز تيين أن جميبي تبرض للضرا الميرع وةوجد فى

سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

92
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

ك مني إصا ا ت إل اتيا فى حينه موجا محضر إج ار ا و موجا تقارةر ىييم وأفاد ك مني
أن من قا

مجموعم تنتمى إلى جماعم األخوان المسلمين ,وأني تبرضوا للضرا

ض ىي

اعمال شغا لقا م ال نقديم كما أذاع التل زةون

والتبذيا للعتراف أني مأجورةن إلحدا

المصرى ألنا التحقيقا خىاا للر يس قرر فيه أن المتيمين إعترفوا يتلقيي أموال وأن نام أدلم
على ذلم ,و و ما ل يلي

التحقيقا .

وانتي التحقيقا إلى اإلفراج عن جميم المتيمين المقيوض عليي عدآ من ض
نارةم وعدد

حوزته أسلحم

أرببم افراد وتيين أن أغلا المتوفين فى األحدا ينتمون إلى الىرفين على حد سوا

وأن أخر المتوفين و الحسينى أيو ضي

الذى توفى يو  2012/12/12نتيجم إصايته ىلق

نارى الرأس ,ولقد إدعى المؤةدون لق ار ار
شيادة شقيقه وخىييته كما إتخذ

اإلعتدا ا

الر يس ي نتما ه إليي  ,لدن لي

عد إنتما ه وفق

منحا أخر إمتد إلى اإلختىاف والق ض واإلحتجاز

والتبذيا والتنكي ول يش م كون بضي من النسا وقد وقب

حواد

تحر

ال تيا

تمادى

فييا ك ىرف فى إستبراض قوته على الىرف األخر وذ ا التقرةر أيضا إلى أن اإلشت ادا حدل
نتيجم توجيه دعوا

من قيادا

المؤةدين لق ار ار

الر يس محي

قصر اإلتحاديم للدفاع عن

الشرعيم وأشار التقرةر إلى إرفاد فيدو ا تتضمن القيادا الراعيم لذلم وأن مؤسسا الدولم ما
فييا مؤسسم الر اسم كان رد فبليا دون المستوى لدرجم أنيا ال

بضيا فى توجيه اإلتيا لىرف

دون األخر حتى يدون تحقيق وأوصى التقرةر ضرورة التحقيق فى إنتيادا التى قا ييا عدد من
المت ا رةن المؤةدين لق ار ار الر يس فى حق المت ا رةن المبارضين والمتمللم فى واقبم اإلحتجاز
غير القانونى ,واإلعتدا

الضرا ,والتبذيا يومى  6 / 5ديسمير  2012كما أوصى التقرةر أيضا

التحقيق مم الذين دعوا مؤةديي للذ اا إلى قصر اإلتحاديم واإلحتدام المبتصمين ومن ورد
أسما ي فى التورط فى عمليا إحتجاز وتبذيا المت ا رةن المبارضين وقد عرج التقرةر أيضا فى
سكرتير الجلسة
المحكمة
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ختامه على مذكرة تقد ييا السيدان المستشاران /مصى ى خاىر المحامى البا األول لنيا م شرد
القا رة  ,وأي ار ي صالح حسين ر يس نيا م مصر الجديدة إلى السيد المستشار ر يس مجلس
القضا األعلى ورد ييا أنه وألنا إج ار مباينم مكان األحدا
األسيق المستشار  /مصى

خاىر مست س ار عن مجرةا

ات

المستشار النا ا البا

التحقيق فأيلغه أنه ت ض

 90متيما على ذمم القضيم فأجا ه أنه نام  49يلىجى ت ض ىي واحتجاز

حوالى

عند يوا م

نسق مم رفاعه الىيىاوى ر يس الديوان على أساس أن تتوجه النيا م للقصر
القصر رق  4وأنه ًّ
إلستممي  ,وأضاف له أنه يتبين إتخاذ قرار حاز شأن ؤال المتيمين و ال ب توجه إلى القصر
ن اذا لما تقد والتقى ر يس الديوان المذكور الذى ناوله مذكرة ت يد ض

 49متي

مبرفم

المت ا ر ومبي سمع نارى ( فرد خرىو )  ,و بض الىلقا و بض األسلحم الييضا و منا رة
المتيمين تيين تبرضي جميبا للضرا الميرع والذى تخل
وفى محضر إج ار ا

و موجا تقارةر ىييم حي

المسليمن قاموا ض ىي وضربو

وعذيو

عنه إصا ا

ك ت إل اتيا فى حينه

قرروا له أن مجموعم من جماعا

للعتراف أني مأجورةن إلتيان أحدا

اإلخوان
شغا لقا

م ال ماليم ف اشر النيا م التحقيق بد أن عرض علييا محض ار الواقبم وكان ذلم فى الساعم
اللاللم والنص
التحقيقا

مسا الخميس وت إستجواا جميم المتيمين وورد المذكرة أيضا أنه وألنا

المذكورة أذاع التل زةون المصرى خىا ا للر يس األسيق ي يد إعتراف ؤال المتيمين

يتلقيي أمواال ,وأن نام أدلم على ذلم و و مال تليته التحقيقا

و بد اإلنتيا من التحقيق ت

عرض األمر على المستشار ر يس المكتا ال نى للنا ا البا  ,والذى افاد أن النا ا البا يرغا
فى إتخاذ قرار حاس فى شأن ؤال المتيمين ,فأجا ه بد وجود أدلم يمكن اإلستناد إلييا فى
إتخاذ مل

ذا القرار وان جميم المحققين أجمبوا على إخم سيي المتيمين عدآ أرببم فق

لحيازتي أسلحم نارةم كما احتشد حوالى  2000من أ الى المتيمين ومجموعم كييرة من
سكرتير الجلسة
المحكمة
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المحامين تنديدا لتأخر النيا م البامم فى إخم سيي المتيمين وأخير أنه يتبين ح س مجموعم
من سىا المتيمين الذين ال يشغلون و ي م وكانوا عدد

 45متيما فأجا ه الرفض و بد ا

أخير السيد األستاذ /اي ار ي صالح ر يس نيا م مصر الجديدة أنه سيخلى سيي جميم المتيمين
وت إعمن ذلم لبد وج ود أدلم وفى اليو التالى استدع النا ا البا المستشار  /مصى
واألستاذ  /أي ار ي صالح وكذا فرةق المحققين حي
قرار إخم السيي

خاىر

أسا إستق الي جميبا ووجه لي لوما سيا

الرغ من إ مغه بد وجود أدلم ضد

و أن ذلم يبد سو تقدير للموق

وعلى من يرغا فى عد البم مبه أن يقد ىل ا يذلم و الرغ من ذلم وما تضمنته األحدا ومن
مقايلم النا ا البا التى إنىو على إ انته والمحققين وما حملته من تيديد غير صرةح ين عن
رغيته فى ح س ؤال المتيمين و و ما أشار إليه الييان الذى صدر من مكت ه والذى أشار إلى
أن ه سوف يت ح س من تتوافر ضد أدلم حتى لو كان أخلى سييله ,لدني آلروا مواصلم البم
إلى أن تلقى األستاذ  /مصى

خاىر ىرةق ال ادس كتا ا من النا ا البا ينقله للبم ينيا م ينى
النيا م البامم ونقله

سوة

وكان ذلم فى اليو السايق على تقديمه لىلا ي نيا ند ه للبم

للبم

المحاد  .ولما كان قرار النا ا النق منىوى على ج از عن مخال م ل يرتدييا ,وأيضا

تيديدا صرةحا ل رةق البم من المحققين مما حدآ السيد األستاذ /اي ار ي صالح يتقدي ىلا
ي نيا ند ه البم
تبليقا

النيا م البامم و االخر فى ذا

بض المن ما

يومان راي

اليو كما نو التقرةر فى ذا

الوق

إلى

الدوليم لحقود اإلنسان حول الواقبم كان من يينيا ما ذكرته من مم "

وت " من أن خىاا مرسى يو  6ديسمير الذى أشار فيه إلى وجود إعترافا

من

المبتقلين تؤكد وجود أدلم على أني يلىجيم مأجورةن مما يزةد من المخاوف شأن حقوقي فى
إج ار ا

تقاضى سليمم ,كما ي تح ال اا أما شكوم فى أن السلىا

كان

تبل

اإلعتقاال

غير

القانونيم خارج قصر الر اسم.
سكرتير الجلسة
المحكمة
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ل كما عرض التقرةر تقرةر صح ى ألحدى الصح

" المصرى اليو " من مكان الواقبم ورد ه أنه

مجرد الق ض على شخو تنشأ غرفم فى أقرا مكان يجانا أحد الم انى أو األسوار ,ل يت
ت تيشه بد ذلم واإلستيم على ما مبه من أموال أو وات
إستجوا ه الذى تتخلله توجيه لدما

وص با

أو ىاقا

ويم قي اليد فى

من حين ألخر إلج ار على اإلعتراف أنه يلىجى

مأجور ,ويسألو عن سيا توجه لساحم اإلتحاديم ,وما إذا كان تقاضى أمواال للت ا ر ,وما إذا
كان يت م /محمد اليرادعى أو حمدين ص احى أو الحزا الوىنى المنح .
وكلما ن ى التي التى يوجيونيا إليه زادو ضربا وس ا األا واأل .
وةتولى أحد اإلعضا توليق اإلستجواا كامي ار مو اي كما يتصلون قناة مصر  25ال ضا يم كى
تأتى للتسجي مبي ي عت ار يلىجيم ت إلقا الق ض عليي .
و بد فترة من اإلستجواا ينق المقيوض عليه من غرفم التبذيا ال رعيم إلى الغرفلم الر يسليم وفلى
الىرةق يتواص الضلرا الميلرع والسلا شلتى أنلواع الشلتا وتمزةلق المم لس ,وقلد يقيملون ح لم
جماعيللا عليلله قيل إدخاللله الغرفللم المركزةلم وفييللا يتللولى أحللد المحللامين المنتمللين لجماعللم األخلوان
ي ستم ىاقا الرق القومى واألموال وك ما لديه من متبلقا  ,ليسلميا إلى الشرىم.
وحي

أنه ومن بد ف ن المحكمم يدا ة تنو إلى ان السيد األستاذ المستشار /وزةر البدل أصدر

ق ار ار ينق المحادمم فى ذ الدعوة إلى أداديميم الشرىم وذلم وفق ما ورد قرار سيادته رق
 2013/8583وتارةب  2013/11/2وذلم عمم ينو المادة  8من السلىم القضا يم رق 46
لسنم  1972كما وأن سيادته أصدر قرار رق  4910لسنم  2014فى  2014/7/1يندا
المستشار /أحمد صيرى يوس

( ر يس محكمم إست ناف ينى سوة

القا رة لن ر الدعوى رق  10790لسنم  2013جنايا

) للبم

محكمم إست ناف

مصر الجديدة لمدة ستم أشير أو لحين

اإلنتيا من ن ر ا أييما أقرا ل أصدر قرار رق  10077لسنم  2014فى 2014/12/27
سكرتير الجلسة
المحكمة
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يتجديد الندا المذكور لمدة ستم أشير أو لحين ال ص فى القضيم أييما أقرا وحي
و الجلسم األول

إنه

يتارةب  2013/11/4ولدى تموة السيد األستاذ المستشار /عيدالخالق عايد ل

المحامى البا االول ل مكتا السيد المستشار النا ا البا ألمر اإلحالم قا المتيمون وكذا بض
ممن حضر الجلسم من أت اعي

التشوي

عل

سيادتم وانخرىوا فى ترديد اليتافا

السياسيم

والخوض فى أمور السياسم فتبذر على المحكمم اإلستمرار فى ن ر الدعوى األمر الذى حدا ييا
إلى رفم الجلسم والدلوف لغرفم المداولم إلى حين عودة الن ا لقاعم المحكمم مرة أخرى ولما
تحقق ذلم استأن

المحكمم عقد الجلسم وت است ناف تموة أمر اإلحالم ل سأل

المحكمم

المتيمين عن التي المنسو م إليي إال اني رفضوا اإلجا م وأعىوا يور إلى ي م المحكمم وقد
ألي

األستاذ /سلي البوا ل المحامى ل حضور من قي حزا الحرةم والبدالم مدافبا عن المتي

اللانى عشر وىلا أجم ىويم للىمع واإلستبداد وأيد فى ذلم اقى المدافبين عن المتيمين مما
دعا المحكمم إلى إست سار المتي اللانى عشر عن قيوله المحامى المذكور من عدمه ف عتص
الصم

من جديد و بد ا عاد المتيمون و بد الحضور إلى التشوي

السياسم والتى ال تم

والخوض فى أمور

لموضوع الدعوى يلمم صلم فقرر المحكمم رفم الجلسم للمرة اللانيم

والدخول لغرفم المداولم حي قرر المحكمم ندا المحامى صاحا الدور للدفاع عن المتي اللانى
عشر والتأجي لجلسم  2014/1/8كىلا الدفاع للىمع واإلستبداد .
وبجلسم  2014/2/1ت إحاىم ق و المتيمين ألواع زجاجيم ولي
تد

ه سماعا

مكير يداخله

للمتيمين سماع ما يدور قاعم المحادمم على نحو دا .

أما عن أصوا

المتيمين فم يت وصوليا يوضوع إلى داخ القاعم إال موجا م تاع يتحك فيه

ر يس الدا رة .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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ولقد حرص المحكمم فى ك جلسم من جلسا المحادمم تدلي

عضو يسار ي تيا اإلنتقال فى

حضور السادة ي م الدفاع لمباينم وتجربم وصول الصو إلى ق و اإلتيا قي إدخال المتيمين
ليا وضوع وصول الصو

ه ولي

إلى الق و فى ك مرة وت إل ا

إتخاذ ذا اإلج ار فى

محاضر الجلسا .
ومن حي

أن الدعوى قد تداول

فى جلسا

متباق م على النحو الذى حوته محاضر الجلسا

وبيا مل المتيمون األول /أسبد محمد أحمد الشيخه واللانى /أحمد محمد محمد عيدالباىى
واللال  /أيمن عيدالرؤوف على أحمد د د وال ار م /عم حمزة على السيد والسا م /عيدالحكي
إسماعي عيدالرحمن محمد والحادى عشر /جمال صاير محمد مصى ى واللانى عشر /محمد
محمد مرسى عيسى البياط واللال عشر /محمد محمد إي ار ي اليلتاجى وال ار م عشر /عصا الدين
محمد حسين البرةان و مواجيتي
الدعوى  ,إستبرض

اإلتيا المسند إليي أنكرو وأيد

فييا أدلم الليو التى أوردتيا وانتي

النيا م البامم مرافبتيا فى

إلى ىلا توقيم أقصى عقو م على

المتيمين .
وقرر الدفاع أن النيا م البامم سيق ليا إصدار أم ار أالوجه فى األوراد

ما يمتنم مبه ن ر

الدعوى وقد صورة من مذكرة لنيا م مصر.
وحي

أن وب حدى جلسا

المحادمم قدم

النيا م البامم ينا على ىلا الدفاع أص تلم المذكرة

مميورة يتوقيم السيد األستاذ /إي ار ي صالح ل ر يس نيا م مصر الجديدة ل وقد كان
إلى مكتا السيد المستشار النا ا البا آنذام تضمن

وقا م الدعوى حي

أرسل

ييا

خلو فييا األستاذ/

إي ار ي صالح ل ر يس نيا م مصر الجديدة ل إلى إقتراع ما يلى -:
 – 1التقرةر أال وجه إلقامم الدعوى الجنا يم عن وقا م القت والشروع فيه والسرقم واإلتمف
والتبدى على ض اط الشرىم لبد مبرفم ال اع .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 – 2التقرةر أال وجه إلقامم الدعوى الجنا يم عن وقا م إستبراض القوة وحيازة األسلحم النارةم
والذخا ر المنسو م للمتيمين المضيوىين لبد ك ايم األدلم .
 - 3نسب صورة من األوراد تخصو عن واقبم إحتجاز المجنى عليي
حمزة على يدون وجه حق وتيديد

القت وتبذييي

التبذي ا

مبرفم المتي  /عم

اليدنيم والتداخ فى و ي م

عموميم وةت التصرف فييا إستقمال يتقدي المتي  /عم حمزة على للمحادمم الجنا يم.
 – 4ينسب من األوراد عن وقا م إحراز المتيمين /سيد حسن على الينا و ىارد على عيدالحى و
عيدالرحمن أحمد أيو الحسن سمع نارى وذخا ر غير ترخيو وحيازة سمع أييض غير مقتضى
من الضرورة المينيم والشخصيم وةت التصرف فييا إستقمال يتقدي المتيمين للمحادمم الجنا يم .
 – 5ينسب صورة من األوراد عن واقبم إحراز المتي  /أحمد مصى ى حسين المغير لسمع أييض
غير مقتضى من الضرورة المينيم والشخصيم وةت التصرف فييا إستقمال يتقدي المتي للمحادمم
الجنا يم .
 – 6ينسب صورة من األوراد تخصو لوقا م تحرةض على إرتداا الج ار

مح الواقبم وةت

التحقيق والتصرف فييا إستقمال .
ت التأشير على تلم المذكرة السلب من األوراد يتارةب  2013/8/31وتقرر إستي ا

حي

التحقيقا ي بض اإلستي ا ا .
والدفاع الحاضر مم المتيمين شرع روف الدعوى وأوجه دفوعه ودفاعه ساندا إيا ا ما قدمه من
مذك ار

شارحم وحواف حو مستندا

لتبزةز ما ذ ا إليه فى دفاعه ىالبتيا المحكمم ووق

على ما حوتيا من أوجه دفوع ودفاع .
ومن حي

أن الدفوع التى ألار ا الدفاع فى مرافبته الش ويم وما حوته المذك ار المقدمم منه حال

تجم فى الدفوع التاليم و ى -:
المرافبم أو تلم المقدمم تبقي ا علييا
ّ
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 – 1الدفم بد إختصاو المحكمم وال يا ين ر الدعوى و ىمن إج ار ا

التحقيق والمحادمم

إعماال لنو المادة  159من الدستور المصرى الصادر فى  2014/1/18وعلى نحو مخال

لما

يقضى ه القانون رق  247لسنم  1956شأن محادمم ر يس الجميورةم .
 – 2الدفم بد إختصاو المحكمم محليا ين ر الدعوى على سند من أن اإلختصاو ينبقد
للدا رة المختصم الج ار التى تقم يدا رة مصر الجديدة .
 – 3الدفاع ي ىمن إج ار ا المحادمم لبد شرعيم الق و الزجاجى .
 – 4الدفاع ي ىمن مكان إنبقاد المحكمم فى أداديميم الشرىم إذ أن مكان اإلنبقاد الىييبى و
قاعا المحكمم .
 – 5الدفاع ي ىمن المحادمم لبد عمنيم الجلسا

ومنم ذوى المتيمين والجميور من الحضور

إعماال لنو المادة  298أ ج .
 – 6الدفم أن نيا م مصر الجديدة سيق وأن أصدر

األوراد أمر األ وجه إلقامم الدعوى

الجنا يم قي المتيمين عن وقا م إستبراض القوة لبد ك ايم األدلم .
 – 7الدفم ي ىمن التحقيقا

لمخال تيا لنو المادتين  106 , 64مكرر من قانون اإلج ار ا

الجنا يم على سند أن الصحيح أن يندا قاضى تحقيق للواقبم السيما وأن النيا م البامم أصدر
أمر األ وجه إلقامم الدعوى الجنا يم فضم عن أن يكون المحقق يدرجم ر يس نيا م على األق .
ا
 – 8ىمن إستجواا المتيمين /أسبد محمد أحمد الشيخه و أحمد محمد محمد عيدالباىى وأيمن
عيدالرؤوف على أحمد د د لبد إستدعا المحاميين الذين ىليوا حضور قي اإلستجواا .
 – 9مىال م محكمم الجنايا

اقامم الدعوى على متيمين آخرةن غير من أقيم الدعوى عليي

إعماال ينو المادة  11من قانون اإلج ار ا الجنا يم .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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 – 10الدفم بد دستورةم المادتين  375مكرر و  375مكرر أ من قانون البقو ا

لبد

عرضيما على المجلس التشرةبى .
 -11الدفم يتوافر حالم اإل احم عمم المادتين  61 , 60من قانون البقو ا .
 – 12ىمن اإلحتجاز والق ض على المتيمين األول /أسبد محمد أحمد الشيخم واللانى عشر/
محمد محمد مرسى عيسى البياط فى ال ترة من  2013/7/3وحتى  2013/8/3النس م للمتي
األول و  2013/8/17النس م للمتي اللانى عشر عمم ينو المادة  405من قانون اإلج ار ا
الجنا يم إلحتجاز ما فى مكان مجيول " وحدة الض ادع ال شرةم منىقم أيى قير البسكرةم وكذا
ىمن التحقيق مبي إلستجواييما فى منىقم عسكرةم .
 – 13ىمن الح س الصادر قي المتيمين االول واللانى عشر سال ى الذكر لح سيما فى غير
األمادن المخصصم لذلم إستنادا إلى نو المادة  41من قانون اإلج ار ا الجنا يم .
 – 14الدفم يتوافر حالم التل س لدى المقيوض عليي " عدد  " 54والوراد أسما ي كمجنى عليي
القضيم واإلحتجاز والتبذيا .
 – 15الدفم يتوافر حالم الدفاع الشرعى عن الن س للمتي السا م /عيدالحكي اسماعي
عيدالرحمن محمد على سند من أن المبارضين أىلقوا عليه الخرىو

مما دفبه إلى التوجه إلى

مكان األحدا .
 – 16ىمن تحرةا

األمن الوىنى والمخاي ار

البامم والم اح

جديتيا وتناقضيا وتجيي مصدر ا وألنبداميا ولدونيا تحرةا

الجنا يم األوليم والنيا يم لبد
منقولم مخال م للواقم وفقدانيا

لشرىى الد ايم والجديم وإليتنا يا على خصومم سياسيم .
 – 17ىمن فض األحراز لبد مشا دة المتيمين ليا ولبد نسيتيا إليي .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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 – 18ىمن عرض جميم مقاىم ال يديو فى ساحم المحكمم لبد مواجيم المتيمين ييا وعد
تمكين المتيمين من رؤةتيا والتبرف على محتوا ا لوجود ق و زجاجى ال يسمح الرؤيا الواضحم
.
 – 19ىمن ت رةغا

مقاىم ال يديو وتقارةر ا التى حرر

مبرفم اللجنم المشكلم من إتحاد

إلييا اإلضافم والتبدي

ما يشوا أعماليا التزوةر وكذا

اإلذاعم والتل زةون إلمتداد يد البي
مخال م نو المادة  149إل ا .

 – 20ىمن الق ض على المتي ال ار م /عم حمزة على السيد والحاص فى  2013/8/19على
سند من أن مأمور الض

القضا ى النقيا /محمد الصادد ل مباون م اح

قس أول الزقازةق ل

غير مختو مكانيا الق ض عليه .
 -21تناقض شيود اإلل ا
شيدوا ه أما

فيما ييني وكذلم تناقضي فى أقوالي فى تحقيقا

النيا م وفيما

ذ المحكمم .

 – 22تناقض الدلي ال نى مم الدلي القولى النس م للمجنى عليي ف وقا م اليلىجم والق ض
واإلحتجاز والتبذيا .
وانتيى الدفاع إلى ىلا الحك يي ار ة المتيمين مما أسند إليي على سند من إنت ا أركان جرةمتى
إستبراض القوة والتلويح البن

واستخداميم ا ضد المجنى عليي وكذا جرةمم الق ض واإلحتجاز

والتبذيا قي المتيمين وأن ما وقم مني كان عمم م احا ل يخرج عن كونه ت ا ار سلميا ك له
دستور  2012فى المادة  50منه .
وحيث أن المحكمة ـ وبادئ ذى بدء ـ تقرر أنه تلتفت ع

الدفوع وأوجه الدفاع التى

أيدا ا المتيمون شأن اإلتيا المسند إليي عن وقا م القت البمد مم سيق اإلصرار والترصد
وحيازة أسلحم نارةم وذخا ر غير ترخيو وكذا واقبم ضرا المجنى عليي ال ال عدد
سكرتير الجلسة
المحكمة
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شخصا الميينم أمر اإلحالم حس ان أنيا إنتي

إلى ي ار تي من اإلتياما

ذ

الوارد تح

الينود من امر اإلحالم على نحو ما سوف يرد ذكر الحقا .
وانىمقا من سلىم المحكمم اإلست لارةم المخولم ليا وحد ا دون غير ا والتى تتمل

فى

إختصاصيا ال ص فى ك ما يتبلق ي ختصاصيا إرتدا از على ميدأ اإلختصاو اإلختصاو
المقرر يوص ه أحد القواعد اإلج ار يم المتبلقم الن ا البا فيى تستي أس اا حكميا الرد على
ما ألار دفاع المتي اللانى عشر من عد إختصاو ذ المحكمم وال يا ين ر الدعوى و ىمن
إج ار ا

التحقيق والمحادمم على سند من نو المادتين  152من دستور  2012و 159من

الدستور المصرى الصادر فى  2014/1/18وعلى نحو مخال
 1956/247شأن محادمم ر يس الجميورةم وبتحلي

لما يقضى ه القانون رق

ذا الدفم توى ه ل حله تيين للمحكمم أنه

مكون من عنصرةن جو رةين األول شخو ذو ىييبم سياسيم يتمل فى الزع أن المتي ر يس
لل مد ما يجب اإلختصاو لمحادمته مسندا لمحكمم ذا

تشكي دستورى خاو واللانى قانونى

يتبلق ينو دستورى مدعى يوجوا إعماله إلنقاذ ما دفم ه وأنه للرد على ذا الدفم بنصرةه
المكونين لمزةل ذى ىا م سياسى دستورى إج ار ى فرةد  ,كان اليد للمحكمم أن تلق على الحد
الوىنى المصرى ن رة شاملم متبمقم بين فاحصم مدققم ليتسنى ليا الحك على مدى مشروعيم
ما ترتا عليه من نتا ل تتص

الدفم الملار إتصاال وليقا  ,و ذة الن رة تجبليا تق أر ي مبان ينود

عقد إجتماعى سلي أفرغ فى دستور أقر فى عا  2012موجا رضا وأ ليم كاملين يين ىرفى
ما شبا مصر وحادميا الذى يمل يين يدى ذ المحكمم متيما اليو  .ييد إنه وج ار ما رآ
الشبا خروجا ي ومروقا وانقم ا من جانا المتي ( الر يس السايق ) على ينود ذا البقد
اإلجتماعى الدستورى واخمال جسيما ما ي رضه عليه من عم يوال لتحقيق مصالح ذا الوىن
شب ا وأرضا ومن ح اظ ي خمو على مقوماته اإلجتماعيم الركيزة فقد قضى شبا مصر نتيجم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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لذلم حتميم فسب ذا البقد وسحا اللقم الشبييم من المتي لخىورة إستمرار على مصير الوىن
ومقوماته  .فلما أيى المتي واصر على ال قا فى سدة الحك رغ إرادة الشبا المحدد لمصير ذا
البقد  ,فل يجد الشبا يدا غير اللورة إلج ار الحاد على اإلنصياع والتخلى عن حك ال مد وحي
أنه من من ور عل السياسم و حسا الم يو المت ق عليه فى المباج البلميم من كون اللورة
وعا يت

ى تحرم شبيى ا

سرعم وفجاة و قوة غرض إحدا

الصبيد السياسى فى دول ما تغي ار

تغي ار

جذرةم كاملم على

تتمل فى اإلىاحم ين ا حك ي ار الشبا قد فقد صمحيم

اإلستمرار فى إدارة ال مد وتسيير مقدراتيا ليح محله ن اما أخر جديدا يرتضيه عمو الشبا
ليليى رغ اته ويحقق مصالح الوىن يوال واخمو  .ومن من ور عل القانون  ,فى اللورة وان
كان

عمم شبييا يت ي رادة مجموع أ

والقوانين لذا فيى ت

الوىن إال أنه تجرى غال ا خارج ن ا ما تن مه الدساتير

فى ن ر الحاد الذى لار عليه الشبا عمم غير مشروع يينما ت قى فى

ن ر الشبا عمم وىنيا شرعيا لدونه يت ق ويحقق إرادته المبتيرة يوص ه األصي فى مواجيم إرادة
الحاد غير ال مبتير يوص ه التا م  .وحس ما و مت ق عليه ي جماع فى فقه عل السياسم فاللورة
ت

يين ذ المشروعيم من وجيم ن ر الشبا وذلم الجمود من وجيم ن ر الحاد حتى يكتا

ليا النجاع وفرض السيىرة البامم على مجرةا

األمور ونجاع اللورة و اللمرة التى تنتل مجرد

تضحى اللورة
إذعان الحاد لمىالييا وانصياعه كر ا أو ىوعا إلرادتيا  .وبيذا النصر الشبيى ّ
عمم مشروعا ال من وق

نجاحيا وانما ألر رجبى منذ يو والدتيا ل يتل ما يترتا علييا من

آلار مستقيليم بد ذلم الشرعيم والتى تبرف الشرعيم اللورةم و ذا يبنى إذا أن نجاع اللورة و
المبيار المادى لمشروعيتيا  .إال أنه ومم وضم ذ الم ا ي فى الحس ان فقد إتسم

لورة

اللملين من يونيو  2013المشروعيم منذ الو لم األولى لنشوبيا إذ أنيا ل تنشأ إال فى نىاد ما
تقر النصوو القانونيم وذلم ض نو دستورى فرةد و دي اجم دستور  2012السايق والتى
سكرتير الجلسة
المحكمة
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جا ييا ما يلى  ( :ذا و دستورنا  .وليقم لورة الخامس والبشرةن من يناير والتى فجر ا ش اينا
حوليا شبينا وانحاز إلييا قواتنا المسلحم بد أن رفضنا فى ميدان التحرةر وفى ىول

والت

ال مد وعرضيا ك صور ال ل والقير والىغيان واإلستيداد واإلقصا والنيا وال ساد واإلحتقار
وجا رنا حقوقنا الداملم عي

ل حرةم ل عدالم إجتماعيم ل كرامم إنسانيم مش وعم يدما شيدا نا

وآال مصايينا وأحم أى النا وجياد رجالنا ونسا نا واستبدنا أجوا حضارتنا الب يمم وعيق تارةخنا
ال از ر  ....واستم ار ار للورتنا الىا رة التى وحد

المصرةين على كلمم سوا لينا دولم ديمقراىيم

حديلم  ..تبلق تمسكنا الم ادر الباليم أوال الشبا مصدر السلىا

يؤسسيا وتستمد منه

شرعيتيا وتخضم إلرادته  ..إلب .
ذ الدي اجم الدستورةم تؤكد إذن إعتراف دستور مصر السايق اللورة وتيرز إقرار كونيا عمم
مشروعا ي وحضارةا من شأنه أن يرتا حالم جديدة كاملم تتس
تتحد

الشرعيم فالدي اجم وان كان

فى سياقيا عن لورة يناير إال أن النصوو الدستورةم حسا ىييبتيا ى دوما نصوو

عامم مجرد و التالى فيذ الدي اجم تنسحا حكميا على لورة يناير وكذلم على ك عم مادى
مشا ه ليا جرى حال وجود ذ الدي اجم فى حيز الن اذ ليس ذا فحسا ي أن فى ذ الدي اجم
ما يجب من إنحياز القوا

المسلحم لللورة ملا م مؤشر لنجاحيا حي

لورة الخامس والبشرةن من يناير التى فجر ا ش اينا والت
المسلحم وبيذا تدون ذ الدي اجم قد كرس
نجاحيا ف ى م يو
القوا

ورد أول سىر فييا أن

حوليا شبينا وانحاز إلييا قواتنا

دستورةا أركان شرعيم أى لورة والمؤشر الدال على

ذ الدي اجم نجد أن إلت اف الشبا حول لورة و دلي شرعيتيا وأن إنحياز

ا لمسلحم ليا و مؤشر نجاحيا لما كان ذلم وكان

لورة اللملين من يونيو قد قام

ي جماع شبيى عار وارادة وىنيم ا رة ىاغيم غير منقورة وال مجحودة  ,وأنه قد ترتا علييا
و سيييا إنحياز وانصياع ليس القوا المسلحم فحسا وانما كذلم كافم أجيزة وسلىا الدولم فيما
سكرتير الجلسة
المحكمة
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عدا المت ي الذى كان يشغ وقتيا منصا ر يس الجميورةم فيذا يبنى أنيا كان
الناحيم القانونيم إذ نشأ

لورة فرةدة من

متسمم المشروعيم الدستورةم منذ فجر ا وحتى نجاحيا و ى والحق

م ارقم يندر أو ربما يستحي إيجاد شييه ليا فى ن ا دستورى أخر وبذلم يتضح قانونا أن لورة
اللملين من يونيو  2013إستمد

مشروعيتيا من مصدرةن المصدر األول مادى تقليدى تمل

فى إرادة الشبا المصرى التى وحد ا تد

إلس اغ الشرعيم على اللورة مجرد نجاحيا دون حاجه

ألى مبين أخر  ,أما المصدر األخر فيو ن رى دستورى تمل فى دي اجم الدستور السايق الصادر
فى  2012والت

عاصر اللح ا

األول

نجاع اللورة كمبيار مادى مم كونيا قد ولد

لللورة مسجم مولد ا وبيذا ف ن تضافر المصدرةن ل
فى

نو دستورى يس

علييا الشرعيم كمبيار

قانونى ل يؤدى إلى نتيجم واحدة و ى شرعيم الحالم السياسيم والدستورةم التى ترتي علييا وكذلم
شرعيم ك ما تحقق ضليا من آلار ما ف ذلم تبىي دستور  2012الذي تم مولد اللورة الذي
ت صحيحا .
لما كان ما تقد وكان الييان الصادر فى  2013/7/3من القيادة البامم للقوا

المسلحم فى

حضور سلىا الدولم عدا الر اسم و أول ما ترتا على ذ اللورة من نتا ل وكان ذا الييان قد
جا يرس خارىم الىرةق التى تحقيقا ليا لار الشبا  ,ولما كان فى أول يند فى ذ الخارىم قد
نو على تبىي البم يدستور  2012شك مؤق

 ,ف ن ذا يبنى كنتيجم أولى أن النو

الدستورى الذى تمسم ه دفاع المتي إيتغا نزع إختصاو ذ المحكمم قد ا مبىم غير نافذ
منذ لح م إصدار ذا الييان وحي أن اليند اللانى فى ييان نو على ما ي يد عزل المتي " الذى
كان يشغ منصا ر يس الدولم قي اللورة " وتبيين ر يس المحكمم الدستورةم ر يسا مؤقتا لل مد ,
ف ن ذا يبنى كنتيجم لانيم زوال حق المتي عنه كر يس للجميورةم  .تلم الص م التى كان من
شأنيا لو إستمر أن تمنحه حق الملول أما المحكمم الخاصم التى أشار إلييا نو المادتين
سكرتير الجلسة
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 152من دستور  2012لو ل يبى و  159من دستور  2014الحالى  ,كما وأن المحكمم
وعلى فرض صحم إعتقاد المتي الدفم الميدى منه ومن وجيم ن ر فق والذى فرضته المحكمم
وال تساي ر فيه ف نيا تنو فق أن النو على جب محادمم ر يس الجميورةم المرتدا لجنايم أما
محكمم خاصم على نحو ما ورد يدستورى  2012والدستور الحالى ف نه يشترط شان ذلم ضرورة
صدور قانون ين

تشكيليا واج ار ا المحادمم أماميا فضم من تحديد البقاا الذي ل يصدر بد

والسيما أن المادة الباشرة من قانون السلىم القضا يم رق  64لسنم  1972قد نو على أن
يكون إنشا محاد اإلست ناف أو المحاد اإليتدا يم وتبيين إختصاو ك منيا أو تبديله قانون .
ومن ل فلما كن قانون تحديد يك المحكمم الخاصم محادمم ر يس الجميورةم المرتدا لجرةمم
جنا يم من حي

كي يم تشكيليا واج ار تيا والبقو ا

المقررة ييا ل يصدر بد ف ن اإلختصاو

حسا األص ينبقد للمحاد الباديم صاح م اإلختصاو األصي و و ما تختو ه الدا رة
الجنا يم لمحاد اإلست ناف .
ولما كان ما سيق وكان أمر إحالم المتي اللانى عشر ليذ المحادمم قد تحرر يتارةب
 2013/8/31وكان أولى جلسا محادمته أما
اإلج ار ا

جا

ذ المحكمم  2013/11/4وذلم يبنى أن ذ

الحقم على تبىي دستور  2012وفى

سرةان وليقم دستورةم أخرى مؤقتم

ى اإلعمن الدستورى الصادر فى  2013/7/6و و ما يجز صحم وسممم إج ار ا
والملول من الناحيتين الدستورةم واإلج ار يم وحي
 2012التى تن

اإلحالم

أنه مم تبىي نو المادة  152من دستور

محادمم ر يس الجميورةم فى حالم إتيامه الخيانم الب مم أو يجنايم ومم زوال

الص م الر اسيم قي اإلحالم والملول ليذ المحادمم يكون ما قد ألار دفاع المتي من عد
إختصاو ذ المحكمم وال يا ين ر الدعوى قد غدى عارةا من أى سند صحيح ال من الواقم وال
من القانون وبذلم ت
سكرتير الجلسة
المحكمة

ذ المحادمم التى يمل أماميا المتي

ى وحد ا صاح م اإلختصاو
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اإلست لارى األصي ن ر الدعوى دون سوا ا و و ما يحدو ا لرفض الدفم الميدى بد اإلختصاو
والييمنم على الدعوى لل ص فييا .
وم حيث أنه ع الدفط الثانى بد إختصاو المحكمم محليا ين ر الدعوى على سند من
أن اإلختصاو ينبقد للدا رة المختصم فى الج ار التى تقم يدا رة مصر الجديدة فى حين أن الدا رة
 23جنايا شمال القا رة المن ور أماميا الدعوى تختو الج ار التى تقم يدا رة القا رة الجديدة
فمردود عليه أن توزةم البم على دوا ر محكمم اإلست ناف ال يبدو أن يكون توزةبا إدارةا يين
دوا ر المحكمم المختصم وليس من شأن ذلم التوزةم أن يخلق نوعا من اإلختصاو تن رد ه
دا رة دون أخرى مما ال يرتا ال ىمن على مخال ته كما أن من المقرر أنه ليس من شأن قيا
الجمبيم البموميم لمحكمم إست ناف القا رة يتوزةم القضايا على الدوا ر المختل م ى قا لنو المادة
 30من قانون السلىم القضا يم الصادر قانون رق  46لسنم  1972أن يخلق نوعا من
اإلختصاو تن رد ه دا رة دون أخرى وال ينينى على قرار الجمبيم البموميم يوضم ذ القواعد
التن يميم سلا واليم إحدى دوا ر المحكمم إذ عدل توزةم القضايا الى دا رة أخرى ولما كان ذلم
وكان

محكمم اإلست ناف قد وزع

القضيم مح الدعوى أما الدا رة  23جنايا

شمال القا رة

مشكلم من مستشارى محكمم إست ناف
وأن الحك سيصدر على النحو المحق ذكر ومن دا رة
ّ
القا رة يوص يا محكمم جنايا

ف نه يكون قد صدر من ي م شكل

وفقا للقانون ويكون إتصال

المحكمم الدعوى قد ت صحيحا وقانونيا ,األمر الذى ال مناو مبه سوي رفض ذا الدفم وىرحم
من نىاد األوراد .
وحيث أنه ع الدفط الثالث ي ىمن إج ار ا

المحادمم لبد شرعيم الق و الزجاجى كمردود

عليه أنه من المؤكد م أدنى شم وال جدال كمسلمم قانونيم يدا يم أن فص المتي عن ي م
الدفاع و ي م المحكمم ما ال يمكنه من رؤةته ما يحد
سكرتير الجلسة
المحكمة

داخ قاعم المحكمم وسماع ك صغيرة
رئيس
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وكييرة تدور من مناقشا وحجل وب ار ين وتحقيقا واستجوا ا يب حتما المحادمم الممشروعيم
و الت بيم المنىقيم يصيا الحك ذاته ال ىمن المىلق المتبلق الن ا البا على سند من
اإلخمل حق المتي ف الحضور والبل والدفاع كما وأنه إن كان حق المتي فى رؤيم ما يجرى
وسماع ما يقال فى المحكمم حق له يجا أن يك
مقيد سماع المحكمم له التحد
تسمح له المحكمم التحد

له غير إذن وال رقا م ف ن حقه فى الحدي

فيو له ك الحق فى التحد

لييدى رأيه ودفاعه ولدن بد أن

فليس من حقه أيدا أن ينيرى فى الحدي

فى أى وق

وفى ك وق

كي ما شا

غير إست ذان للمحكمم شأنه فى ذا شأن دفاعه غير أن المحكمم ملزمم أن تمكنه

من الحدي

على القضيم

كلما عن له ذلم ىالما إنصا حديله على الجز يم مح النقا

المىروحم عند ذ تدون مكل م اإلنصا
اإلستماع لتن ي األحادي

له فى ك األحوال وللمحكمم الحق فى أن تدير جلسا

وتبىى ك ىرف دور فى التحد

صورة من مم تحقق الغايم من

اإلستماع دون إخمل ين ا الجلسم وفى عدة دول وفى البديد من المحادما أر المحكمم ضرورة
وضم المتيمين داخ ق و زجاجى عازل ألس اا مت اينم و و ما ت إنتياجم ف

ذ الدعوي ما

ألار ح ي م ي م الدفاع والحقيقم تقول أن ذا الق و الزجاجى و ملا م نقىم ضب
يمكن أن تصاا فيه مشروعيم المحادمم فيرد ييا أن لي

إج ار يم

أنه يبزل حواس المتي عن المحادمم

يجبله حاض ار للمحادمم يجسد دون حواسه التى تحقق له ركن البل ما يجرى فييا  ,ومن ناحيم
عمليم حتم علينا أن ن ي أن المبضلم تدمن فى ن ا الصو اإللدترونى داخ الق و وليس فى
جس الق و ذاته فأى عىا فى ن ا الصو سيؤدى لبزل المتي عن الجلسم وفو ار سيؤدى الى
تبىي ميدأ المواجيم يين المتي والنيا م وحق الدفاع عن ن سه و ى حقود دستورةم قي أن
تدون إج ار يم مجرد تبىي

ذ الحقود ولو للانيم واحدة من الناحيم الن رةم فيذا يؤدى

الضرورة ال ل ىمن اإلج ار ا الذى إتخذ فى ذ اللانيم وانما ل ىمن المحادمم يرمتيا و نا تدمن
سكرتير الجلسة
المحكمة
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الخىورة لذا ف ن المحكمم ل تيذل فق ك ىاقتيا ال إلقناع دفاع المتي

سممم اإلج ار ا

وانما

كذلم إلقناع ك من سيىالم حكميا واقناع محكمم الرقا م على القانون التى ستحاد الحك ييذ
التى دع

السممم والمحكمم تت ي أل بد مدى المير ار

الى وضم المتيمين فى ق و زجاجى

فبلى ما يدى لد مشا د فالمتيمين عزموا على اليذيان أمور منيتم الصلم يوقا م القضيم واليد
فى الخىا م السياسيم ي عتقاد أن المتي اللانى عشر أنه يخىا فى الشبا كر يس و اقى
ا لمتيمين كأعمدة الن ا الحاد ولربما وجيوا خىا اتي الى أنصار
كما وأني سيينون ييذياني

ذا الى إفساد المحادما

المترصد وربما سوف يستمرون ىوال الوق
والتيلي

ليحلوا على إرتداا الج ار

أما الدافم داخليا وخارجيا و بض اإلعم

فى سا المحكمم والجي

والمخاي ار

قصد تحوة األمر الى فوضى عارمم ال يمكن منيا السيىرة عل

وفى الصياع

الجلسم لذا دع

الضرورة الى وضم ق و يسمح للمتيمين المشا دة التامم والسماع يوضوع ولدن ال يسمح لي
الحدي

إذل خرج عن موضوع الدعوي فالمتيمين يداخ الق و ييذلون قصارى جيد

زو ار أني ال يسمبون أيا مما يجرى القاعم وكلما إدعوا ذلم توق
وال وضى ليتحول الق و من وسيلم لض
توق

ىمن اإلج ار ا

ليليتوا

الجلسم وعميا اليرج والمرج

الجلسم الى وسيلم الى إن متيا ولذا ف ن المحكمم

سيا وضم المتيمين فى ق و زجاجى أن أجر تجربم عمليم للق و

الزجاجى قي يدايم ك جلسم ول تدت ى ي ج ار
محضر ك جلسم إج ار إخت ار للق و من حي

ذ التجربم فى يدايم المحادمم وألي

ذلم فى

سماع ك صغير وكييرة تنىق ييا المحكمم

وةنىق ييا الدفاع فى القاعم ورؤيم المتيمين لد الحضور فى الجلسم ومن نا فقد أليت
المحكمم قي يد ك جلسم سممم الق و وعد عزله نيا يا ال للرؤيم وال الصو وال للسمم ك
ذ اإلج ار ا

مليتم ومولقم فى محاضر الجلسا

ومن ل تمتم المتيمين حقوقي الدستورةم

فى ك لح م من لح ا المحادما كما وأن المحكمم قد يين فى الرد على ذا الدفم مشروعيم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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اإلج ار والضرورة الملحم التى دع اليه لح

ن ا الجلسم واتاحم فرصم تحقيق البدالم  ..الب ,

وتجز المحكمم أن ذا الق و لن يؤلر على حقود ايا من المتيمين خمل المحادمم وأنه اليمكن
ألحد أن يمارى فى حق المحكمم فى إدارة الجلسم كي ما عنا ليا مادا
المتيمين وال حقود دفاعي والمحكمم أليت

ذا ل يؤلر على حقود

سممم إج ار اتيا لد من يىالم حكميا ولد من

شا د أحدا المحادما ومن ل يكون الدفم فى غير محله متبينا رفضه .
وحيث أنه ع

الدفط الرابط ي ىمن مكان إنبقاد المحكمم فى أداديميم الشرىم إذ أن كان

اإلنبقاد الىييبى و قاعا

المحاد فمردود عليه ما سيق ذكر من أن السيد المستشار /وزةر

البدل قد أصدر القرار رق  3583لسنم  2013عمم صمحياتم المنصوو علييا ف القانون
ينق مكان إنبقاد المحكمم من مكانيا األصلى ( محكمم شمال القا رة التجمم الخامس ) إلى مقر
أداديميم الشرىم ومن ل يكون الدفم فى غير محله .
وحيث أنه ع

الدفط الخامس ي ىمن المحادمم لبد عمنيم الجلسا

ومنم ذوى المتيمين

والجميور من الحضور إعماال لنو المادة  268من قانون اإلج ار ا الجنا يم فالمحكمم تقرر أن
ميدأ عمنيم الجلسا

و من األصول الدستورةم وقد أدد قانون السلىم القضا يم ذا الميدأ فى

المادة  118وكذا قانون اإلج ار ا الجنا يم المادة  268إذ ذ البمنيم ضمان للصالح البا ومن
خمليا يتمكن الجميور من متا بم أعمال القضا مما يدع اللقم ه وليذا قي أن الىا م البلنى
إلج ار ا

المحادمم و وسيلم الرقا م من أج ت بي البدالم ومن خمليا يستىيم اإلعم نشر

مبلوما محايدة متبلقم ينشاط المحاد فتسي فى ش افيم وجديم فى تقوي أعمال القضا ودون
تألير فى مجرةاته وقد يقتض الن ا ف

بض القضايا تحديد الدخول إل قاعم الجلسم يتصارةح

فيذا التحديد ال يقيد البمنيم ىالما أنيا ال توزع عل ف م مخصوصم من الناس ل والمحكمم قد
راع

ميدأ عمنيم الجلسا
سكرتير الجلسة
المحكمة

على النحو اللاي

محاضر ا وسمح

حضور الخصو ومحاميي
رئيس
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وأقاربي ون م

ذلم من أج المحاف م على الن ا داخ الجلسم حم

ىاقا

مبينم ( تصارةح

) لد شخو يرغا فى الحصول علييا ول تمنم أحدا تقد ىلا ذ ال ىاقم ل كما وأن المحكمم
سا ر ىرد النشر وقد نقل الصح

واإلذاعم

المر يم صورة كافيم وش افم و و ما يقىم أن المحكمم ل تيدر ميدأ عمنيم الجلسا

لما كان

سمح ينشر ما يدور داخ الجلسا من إج ار ا

ذلم ما تقد ف ن ذا الدفم ال سند له خليقا الرفض .
وحيث أنه وع الدفط السادس ان النيا م البامم ( نيا م مصر الجديدة ) سيق وأن أصدر
فى األوراد أم ار أالوجه إلقامم الدعوى الجنا يم قي المتيمين فمردود عليه فى إيجاز غير مخ
من أن النيا م البامم إذا إرتأ

بد التحقيق اإليتدا ى أنه ال وجه إلقامم الدعوى الجنا يم لمحادمم

المتي وأصدر أم ار يذلم ولدن يشترط لصحم ذا األمر عندما يكون صاد ار من النيا م البامم فى
الجنايا

ل أن يصدر المحامى البا أو من يقو مقامه ( المادة  1/ 209إج ار ا

جنا يم )

وجو ر ذا األمر و عد رفم الدعوى الجنا يم إلى المحكمم وةجا أن يكون واضحا فى مدلوله
فم يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراد الدعوى مذكرة محررة يرأى ر يس النيا م المحقق يقترع فييا
على المحامى البا إصدار أمر األوجه إلقامم الدعوى  ,ف ذا وافق المحامى البا على المذكرة
التى أقترح إصدار ذا األمر أعتير األس اا الوارد فى ذ المذكرة أس ا ا لألمر ل ولما كان ما
تقد وكان الموجود ضمن أوراد الدعوى مذكرة محررة يرأى ر يس النيا م األستاذ /إي ار ي صالح ل
المحقق ل يقترع فييا إصدار األمر أالوجه إلقامم الدعوى الجنا يم فى شق من ذ الدعوى فل
يوافقه المحامى البا وانما تأشر علييا منه فى  2013/8/31سلخيا واعادة أوراد القضيم
ي ستي ا االوراد والتحقيقا

ومن ل يكون قد لي

على وجه القىم واليقين أنه ل يسيق للنيا م

البامم إصدار أمر أالوجه إلقامم الدعوى الجنا يم األوراد ويكون رفم الدعوى الجنا يم اما

سكرتير الجلسة
المحكمة

ذ
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صحيح القانون متبينا

المحكمم قد صادف من القانون صحيحم ومن ل يكون ذا الدفم قد خال
رفضه .

وحيث أنه ع الدفط السابط ي ىمن التحقيقا لمخال تيا نو المادتين  206 , 64مكر ار من
قانون اإلج ار ا

الجنا يم فمردود عليه أنه عمم المادة  1/64إج ار ا

ى جيم اإلختصاو األصيلم فى التحقيق اإليتدا ى وأن اإلستلنا

جنا يم أن النيا م البامم
و توليه مبرفم قاضى

التحقيق إذا أر النيا م البامم أن تحقيق الدعوى مبرفته أدلر مم مم الن ر إلى روفيا الخاصم
أى أن األمر جوازى و ذا و ما أدد عليه دستور  2014فى المادة  189منه حين نو على أن
النيا م البامم جز ال يتج أز من القضا تتولى التحقيق وتحرةم م اشرة الدعوى الجنا يم عدا ما
يستلنيه القانون  .ولما كان ذلم وكان ندا قاضى للتحقيق جوازى فى مواد الجنايا

ول تىلا

النيا م البامم أو أى من المتيمين أو المدعين الحق المدنى ذلم األمر الذى ترى فيه المحكمم
أنه ال ىمن على التحقيقا

التى تم

مبرفم النيا م البامم والسيما أن النيا م البامم جز من

السلىم القضا يم وال تت م وزةر البدل وأعضا يا وكذلم النا ا البا غير قايلين للبزل ما يؤكد
اللقم فى النيا م البامم عندما تتولى التحقيق وأن المحكمم تنو أنيا سلد
إج ار ا

سيي الحياد التا ل وأما عن مخال م المادة  206مكرر  1/إج ار ا

فى ك ما اشرته من
جنا يم فمردود على

ذلم أنه وان كان القانون أعىى إختصاصا ذاتيا ألعضا النيا م البامم من درجم ر يس نيا م
على األق

أن خولي سلىم محكمم الجنح المستأن م منبقدة فى غرفم مشورة شان الح س

اإلحتياىى المنصوو عليه فى المادة  143إج ار ا جنا يم وذلم فى تحقيق الجنايا المنصوو
علييا فى القس األول من ال اا اللانى من الدتاا اللانى من قانون البقو ا
اإلحتياىى مدد متباق م ال تزةد ك منيا على  45يوما إذا إقتض

ى مد الح س

مصلحم التحقيق ذلم وان ذا

اإلختصاو الذاتى ألعضا النيا م البامم من درجم ر يس نيا م على األق يمل ضمانا
سكرتير الجلسة
المحكمة
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حي

ص م االمر اإلج ار وةترتا على مخال ته ىمن الح س اإلحتياىى فالمحكمم تنو إل أن

ذا اإلختصاو الذاتى لر يس النيا م ال يحول دون ممارسم أعضا النيا م ممن ليسوا فى درجم
ر يس نيا م اإلختصاو الممنوع للنيا م البامم ى قا للقانون فى الج ار
 206مكر ار  1/إج ار ا

المشار إلييا فى المادة

جنا يم إذا ما تولوا التحقيق فييا فضم عن أن اللاي

يتحقيقا

النميا م

البامم أن أوامر الح س اإلحتياىى الصالدر قي المتيمين ومد ح سي صدر جميبيا من ر يس
النيا م المحقق أو من المحامى البا المختو بد البرض عليه ول يلي أن عضو نيا م ممن و
أق من درجم ر يس نيا م قد أمر ح س أى من المتيمين أو قا مد ح سه إال بد البرض على
ر يس النيا م أو المحامى البا المختصين ومن ل يكون ذا الدفم قد خال
وحيث أنه وع

الدفط الثام

صحيح القانون .

ي ىمن إستجواا المتيمين األول /أسبد محمد أحمد الشيخه

واللانى /أحمد محمد محمد عيدالباىى واللال  /أيمن عيدالرؤوف على أحمد د د لبد إستدعا
النيا م البامم المحامين الذين ىلا حضور
 124إج ار ا

قي اإلستجواا فمردود عليه أنه وان كان

جنا يم بد تبديليا القانون رق  74لسنم  2007قد أوجي

المادة

على المحقق فى

الجنا يم أال يستجوا المتي  ..إال بد دعوة محاميه للحضور ف ن مقتضى ذا النو أن حضور
المحامى واجا إج ار ى فى ألنا اإلستجواا فى الجنايا

إال أن القانون تحرر من ذا اإللت از فى

حالم السرعم سيا الخوف من ضياع األدلم والمحكمم ترى أن النيا م البامم كان
ذا الحق و دع

حرةصم على

األستاذ السيد /عيد عيدالبزةز ل المحامى ل والمقيد ينقا م المحاميين الحضور

مم المتيمين اللملم واصىحيته مبيا حين إستجوايي
اإلسكندرةم ومديرةم أمن القا رة وألي

أمادن تواجد

منىقم سجن أيو قير

ذا الحضور محاضر اإلستجواا وأنيا المنتد م للمحامى

المذكور إال أن المتيمين إعترضوا على حضور المحامى المنتدا وىليوا محامين مبينين
أشخاصي إال أنه ن ار لحالم السرعم سيا الخوف من ضياع الدلي وأن فى إنت ار إعمن
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

114
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

المحاميين الذين ىليوا من جانا المتيمين للحضور مبي والذى يستلز وقتا واج ار ا أر النيا م
البامم خوفا على الدلي سرعم إستجواا المتيمين فى حضور المحامى المنتدا من قيليا وعلى
النحو الملي

محاضر اإلستجواا و التالى ف ن النيا م البامم كان قد يذل ك ما لدييا من جيد

وكان عد إستدعا المحامين المىلوبين مرد

روف ىار ه ال تملم مبيا النيا م وقتا فضم عن

حالم السرعم والضرورة الملجأة إلستجوايي مخافم ضياع ألول ومن ل فقد توافر حالم من حاال
ذا اإلستجواا فى سياج من الشرعيم

الضرورة لدى المحقق تيرر إستجواا المتيمين وقد ت
اإلج ار يم منأى عن ال ىمن .

وحيث أنه ع الدفط التاسط أن تقي المحكمم الدعوى على متييمن أخرةن غير من أقيم
عليي الدعوى وتسند وقا م أخرى إعماال لنو المادة  11من قانون اإلج ار ا
عليه أنه إذا كان القانون قد خول محكمم الجنايا
متيمين غير من أقيم

إذا ار

الجنا يم فمردود

فى دعوى مرفوعم أماميا أن نام

الدعوى عليي أو وقا م أخرى غير المسندة إليي او أن نام جنايم

وجنحم مرت ىم التيمم المبروضم علييا فليا أن تقي الدعوى على وال األشخاو أو النس م
ليذ الوقا م فتحيليا إلى النيا م البامم لتحقيقيا والتصرف فييا إال أن ذا الحق جوازى للمحكمم
التى ترى كافم الوقا م األخرى التى شملتيا التحقيقا

قد نسخ

ليا النيا م البامم لم

صور

أخرى يت إستدمال التحقيق فييا والتصرف فى ك منيا إستقمال والمحكمم ليس ليا أن تنوا عن
النيا م البامم فى تقدير األدلم الجديدة عن تلم الوقا م المذكورة وذلم خارج نىاد التصدى ولما
كان ذلم ما تقد وكان أمر التصدى من قي المحكمم جوازى ليا ومن ل يكون الدفم فى غير
محله متبينا رفضه .
وحيث أنه ع

الدفط العاشر لبد دستورةم نو المادتين  375مكرر 1/و  375مكرر 1/

(أ) لبد عرضيا على المجلس التشرةبى فمردود عليه أنه بد قيا لورة الخامس والبشرةن من
سكرتير الجلسة
المحكمة
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يناير وتنحى الر يس السايق محمد حسنى م ارم عن السلىم فى الحادى عشر من فيراير 2011
وتدلي ه للمجلس األعلى للقوا

المسلحم ي دارة ش ون ال مد قا المجلس األعلى للقوا

ي صدار اإلعمن الدستورى االول فى اللال

المسلحم

والبشرةن من شير فيراير  2011وقا فيه يتبىي

مجلس الشبا والشورى المنتخيين فى عا  2010وتبليق البم يدستور عا  1971القا
ذام ومن ل ف ن سلىم التشرةم غرفتييا قد إنتقل

أن

إلى مؤسسم المجلس البسكرى والذى أصدر

المرسو قانون ي ضافم المادتين مح الىبن ومن ل يكون الدفم فى غير محله .
وحيث أنه ع الدفط الحادى عشر يتوافر حالم اإل احم عمم المادتين  61 , 60من قانون
البقو ا

على سند من أن نام أس اا إ احم ومانم عقاا فمردود علييا أن أس اا اإل احم

يمكن تبرة يا انيا أحوال ين

الشارع فييا عن واقبم ص م التجرة اللايتم ليا موجا نو

قانونى سيا تجرد ا من مبانى اإل ل والبدوان التى تدمن فييا علم التجرة والبقاا فترد الواقبم
إلى أص األشيا فى اإل احم وي ي من ذلم أن أس اا اإل احم يقصد ييا األحوال التى يرتدا فييا
سلوم مادى وةتىايق مم ما و وارد فى نو تجرةمى إال أنه ال تقو فيه علم تجرة ضد األخير
الممللم فى كونه ماسا ي حدى المصالح أو الحقود المحميم جنا يا فيتجرد السلوم األول من
مبانى اإلل والبدوان غير المشروع ومن ل يوص

كونه عمم م احا  .ولما كان أس اا اإل احم

ى إستلنا من األص السايق ولزاما أن يرد ييا نو ف نيا تدون محددة على سيي الحصر ييد
أن تحديد ا ال يم نم من التوسم فى ت سير ا إلى حد القياس علييا والمحكمم أن القياس المح ور
فى المجال الجنا يم و ما يكون تجرةما ال إ احم ومن ل ف ن ما أرتد ه المتيمون من إستبراضي
للقوة وتلويحي البن

ضد المجنى عليي التحقيقا

والحاد األذى المادى والمبنوى يي وفرض

السىو عليي إلرغامي على فض ت ا ر السلمى وكذا ق ضي على أخرةن واحتجاز وتبذييي
ال يشك سيا من أس اا اإل احم ول ترتدا ذ األفبال ينيم سليمم او عمم حق مقرر
سكرتير الجلسة
المحكمة
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مقتضى الشرعيم وذلم على النحو الذى سردته المحكمم فى حيليا

حكميا كما أنه ال مجال فى

األوراد إلع ا ا لمتيمين من البقاا فى الج ار التى قاموا ي رتداييا فل يلي فى التحقيقا
خىر محدد الن س يجب إرتداا المتيمين لج ار مي
يتصور أن يكون قيا المجنى عليي

ى الوسيلم الوحيدة لدفم الخىر الحالى وال

الت ا ر السلمى سي ا إلقتراف المتيمين جرةمتى اليلىجم

والق ض والتبذيا ومن ل يكون الدفم قد خال
عما تقد أن البقيد /سي

وجود

صحيح القانون يتبين رفضه وتنو المحكمم فضم

الدين زغلول ل مأمور قس مصر الجديدة ل قد شيد أنه حاول أن يؤخر

تقد مؤةدى المتي اللانى عشر صوا المبارضين المبتصمين سلميا إل حين إنصراف المبارضين
لدني أيوا وتقدموا صوبي دافبيين الشرىم أمامي وأصروا عل البدوان ما ينت

مبه توافر حالم

من حاال اإل احم ف مسلدي البدوان .
وحيث أنه ع الدفط الثانى عشر ي ىمن اإلحتجاز والق ض على المتيمين األول أسبد محمد
أحمد الشيخم واللانى عشر محمد محمد مرسى البياط فى ال ترة من  7/3وحتى 2013/8/3
النس م للمتي األول و 2013/8/17النس م للمتي اللانى عشر عمم ينو المادة  41إج ار ا
جنا يم ي حتجاز فى مكان مجيول ( وحدة الض ادع ال شرةم منىقم أيى قير البسكرةم ) وكذلم
ىمن التحقيق مبي إلستجواييما فى منىقم عسكرةم فمردود عليه أن تبيا إج ار ا

الق ض

على متيمين اليلىجم واإلحتجاز والق ض يدون وجه حق والتبذيا ليس من يين أس اا اإلع ا
من ذ المس وليم وال من موانم البقاا علييا ومن ل ف نه على إفتراض صحم ما إدعا دفاع
اإلجر ى لدونيما ن ذا غير أمر
ا
المتيمين من أن الق ض علييما واحتجاز ما قد إعت ار ما ال ىمن
من السلىم القضا يم المختصم وف منىقم ال تخضم لقانون السجون ف ن ذين ال بلين يشكمن
مبا سلوكا مجرما تنشأ ه عند ليو

صحته القىبيم مس وليم مرتد ه الجنا يم والتى توجا

محادمته وعقا ه وفقا للقانون ييد أن ليو
سكرتير الجلسة
المحكمة

ذ الجرةمم األخيرة ال تب ى المقيوض علييما
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والمحتجزةن المس وليم الجنا يم عما أسند إليي من الج ار سال م الييان فالق ض واإلحتجاز غير
و سلوم مني

إج ار قانونى سلي

الصلم ما قد يكون قد إقترفه المتيمين من ج ار

سايق على ذا اإلج ار ال اى أو غير فم عمقم مىلقم يين الج ار المن ورة أما
وبين ما ت فى وق

الحق علييا من إج ار ا

اإلج ار ا

ذ المحكمم

مدعى ىمنيا حال الق ض وألنا اإلحتجاز ذا

فضم على أنه ل يدعى ول يتيين للمحكمم أن نام أدلم إستحدل
المدعى ي ىمنيا فم مضيوىا

فى وق

أو إستند

على ذ

وال إعتراف وال أدنى من ذلم وال أدير ت إستقا ه من

ذ اإلج ار ا و ذا يجز بد تألير ذ اإلج ار ا المىبون ي ىمنيا على ما ت حله المحكمم من
أدلم إتيا مبروضم علييا وال على ما تسند إليه من ي ار ين وحجل .
ولما كان ما تقد فالمحكمم تقضى أن الدفم الميدى غير منتل فى الدعوى وال يؤلر على مسار
تحقيق أدلتيا وال على إسناد المس وليم الجنا يم ومن ل فيى تىرحه جان ا بد أن فندته ل أما وعن
ىمن التحقيقا

إلستجواا المتيمين فى مكان مجيول ل تحدد النيا م فى التحقيقا

فانه من

المقرر أن تحديد عضو النيا م البامم للمكان الذى يجرى فيه تحقيقاته و من الييانا التى يتبين
إل اتيا فى التحقيق الجنا ى ى قا للقانون  .ومن ل ف ن عد ذكر عضو النيا م ليذا الييان يبد
خىأ فنيا فى التحقيق ل ييد أنه إذا كان اإلختصاو الجرةمم مح التحقيق لاي
أنه ل ت ير للمحكمم أيم دال

األوراد وحي

تشير إلى إنتيام حقود المتيمين أو اإلنتقاض منيا ألنا

التحقيق أيا كان المكان الذى ت فيه ذا التحقيق ف ن إغ ال ذا الييان ال يبد سي ا ل ىمن
التحقيق كما أنه ال يؤلر على سممم ما تتخذ

ذ المحكمم من إج ار ا

حقوقيما المزمم للدفاع عن ن سييما وايدا دفوعيما تلم اإلجرا ا

كل

ليما فييا ك

التى تجا وتجير أى عوار

أخر فضم عن أن اإلج ار المت ق عن لمم دلي ما ومن ل ف ن مم ينيا دفاع المتيمين فى ذا
الصدد أيضا يكون فى غير محله .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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وحيث أنه ع

الدفط الثالث عشر ي ىمن الح س الصادر فى حق المتيمين االول واللانى

عشر سال ى الذكر ح سيما فى غير األمادن المخصصم لذلم إستنادا إلى نو المادة  41من
قانون اإلج ار ا الجنا يم فمردود عليه أن المادة  1مكرر ( أ ) من قانون تن ي السجون المصرى
قد جا ييا على أن يودع ك من تسلا حرةته على أى وجه فى أحد السجون الميينم فى المادة
 1من ذا القانون أو أحد األمادن التى يصدر يتحديد ا قرار من وزةر الداخليم ويسرى علييا
األحكا الوارد فى

ذا القانون ولما كان ذلم وكان وزةر الداخليم قد أصدر القرار رق

 2013/176فى  2013/5/2ي نشا سجن عمومى مديرةم أمن اإلسكندرةم يسمى سجن شديد
الحراسم أيى قير ويبم

ه من تارةب صدور السايق ومن ل يكون ح س المتيمين فى السجن

المذكور قد صار صحيحا وفى مكان قا يتحديد وزةر الداخليم وتسرى عليه األحكا الوارد فى
قانون السجون ومن ل يكون الدفم فى غير محله متبينا رفضه .
وحيث أنه ع

الدفط الرابط عشر يتوافر حالم التل س لدى المقيوض عليي ( عدد ) 54

والوارد أسما ي كمجنى عليي فى الق ض واإلحتجاز والتبذيا فمردود عليه أنه ولما كان من
المقرر قانونا ان ال تتوافر حالم التل س الجرةمم إال النس م لمن شا د ا من مأمور الض
القضا ى لدى يمارس إختصاصه الميين فى القانون فى أحوال التل س وفقا للمواد , 35 , 34
 1/46إج ار ا
يقوموا اإلج ار ا

جنا يم كما ال تتوافر إال لد من شا د ا من األفراد أو رجال السلىم البامم لدى
التى رخو ييا القانون فى المادتين  38 , 37إج ار ا

جنا يم وذلم حسا

أن التل س اليدخ فى تدوةن الجرةمم وانما يتبلق ي دتشافيا كما أنه ال يك ى لترتيا اآللار
القانونيم على التل س مجرد توافر إحدى حاال

األرببم المنصوو علييا فى المادة  30إج ار ا

جنا يم وانما يتبين أن يت ذلم من خمل ىرةق مشروع أى وفقا ألعمال مىا قم للقانون وبنا ا
عليه فم يجوز إل ا

حالم التل س ينا ا على أعمال غير مشروعم أو تنىوى على إفت اته على

سكرتير الجلسة
المحكمة
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حقود األفراد دون سند من القانون ولما كان ذلم وكان
اإلل ا على النحو اللاي
ض

المحكمم قد إىمان

إلى أقوال شيود

أس اا حكميا وقد تأدد لدييا أن أيا من شيود اإلل ا قد قرر أنه قا

أى من المجنى عليي الذين وقم عليي من المتيمين وقا م الق ض ال اىلم واإلحتجاز غير

الحق والتبذيا حالم تل س يجرةمم ما وقد تأدد ذلم كافم التحرةا
الدلي ال نى المتمل فى شيادة المجنى عليي وق

المؤةدة ليذ األقوال وكذلم

الق ض ال اى عليي وتبذييي فى مكان

حجز عند اليوا م ال ار بم قصر اإلتحاديم كما وأن المحكمم فى ذا المقا تقرر تزةدا ردا على
ما قرر دفاع المتيمين فى ذا المقا أن المتيمين ما الذين سلموا رجال الشرىم ي عت ار من
مأمورى الض ىيم القضا يم المجنى عليي وصندود من الدرتون ه المضيوىا ( أسلحم وذخا ر
) تشك حيازتيا أو إحراز ا جرةمم ف ن تلقى مأمور الض
لقيا حالم التل س ما دا

القضا ى ن أ الجرةمم عن الغير ال يك ى

و ل يشيد ا أو يشيد أل ار من ألار ا ينيئ يذاته عن وقوعيا وال يصح

اإلستناد إلى القول من دفاع المتيمين أو من المجنى عليي كانوا وق

الق ض عليي فى حالم

تل س يجرةمم لمجرد اإل مغ الواقبم بد حصوليا ف ن حالم التل س فى ذا المقا قد إنتي
مح

آلار الجرةمم والشوا د التى تدل علييا وال يمكن نس م المضيوىا

والمحكمم إنتي

فى حكميا إلى توافر ج ار

الق ض واإلحتجاز والتبذيا للمجنى عليي والمقترنم

يجرةمم اليلىجم قي المتيمين ومن ل يكون ذا الدفم قد خال
وحيث عنه ع

السال م إلى أى مني

صحيح القانون متبينا رفضه .

الدفط الخامس عشر يتوافر حالم الدفاع الشرعى عن الن س قي المتي

السا م /عيدالحكي إسماعي عيدالرحمن محمد فمردود ما و مقرر أن تقدير الوقا م التى يستنتل
منيا قيا حالم الدفاع الشرعى أو إنت اؤ ا متبلق موضوع الدعوى ليذ المحكمم ال ص فيه متى
كان

الوقا م مؤديم إلى النتيجم التى خلو إلييا الحك كما أن ذا الدفاع الشرعى ل يشرع

لمباق م مبتد على إعتدا ه إنما شرع لرد البدوان واذا كان ذلم وقد ينى الدفاع ذا الدفم على سند
سكرتير الجلسة
المحكمة
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من أن المبارضين للعمن الدستورى أىلقوا الخرىو

مما دفم المتي إلى التوجه لمكان األحدا

لحمايم الشرعيم على حد قوله والمحكمم ترى أن ذا الدفم فى غير محله وأنه أسس على اسانيد
بيدة ك ال بد عن حالم الدفاع الشرعى أيم ذلم أن المادة  247عقو ا
وجود حق الدفاع الشرعى متى كان من الممكن الركون فى الوق
السلىم البموميم ف ضم عن أي من المتيمين أو غير
الدفاع الشرعى إذ اللاي

من التحقيقا

قد نص

على عد

المناسا إلى اإلحتما يرجال

إقتح قصر اإلتحاديم ليتولد بد حق

وأقوال الشيود تواجد رجال الحرس الجميورى واألمن

المركزي واألمن البا اما القصر وليس أدل على ذلم من أن اللوا  /محمد زكى شيد أنه أصدر
أوامر لرجال الحرس الجميورى منم بض من رجال ىاق الر اسم من إدخال بض من المقيوض
عليي

القصر كما كانوا يرغيون  ,وأضاف أنه عندما صار

اإلشت ادا

الغل م للمبارضين فى ساحم

إستبان ه المتي اللانى عشر وىلا منه أن يشرم الد ا ا

والمدرعا

لل ص يين

المبارضين والمؤةدين واستجاا لذلم الىلا فى الوق المناسا .
فأى حدي

بد ذلم يمكن اإلفت ار

ه على توافر الدفاع الشرعى مم عد وجود إعتدا ومم إمكانيم

اللجو لرجال السلىم البامم ومم توافر قصد ك فرةق اإلعتدا على ال رةق األخر مما ينت ى مبه
توافر حق الدفاع الشرعى ويضحى الدفم يتوافر على غير سند من واقم أو قانون جدير الرفض .
وحيث أنه ع

الدفط السادس عشر الميدى من المتي اللال

اليلتاجى من عد تواجد

عشر /محمد محمد إي ار ي

مكان االواقبم ( مقر اإلتحاديم ) يومى  2012/12/6 , 12/5وأنه

كان مدينم ال يو مستندا فى ذلم إلى النىاد الحغرافى الذى تواجد فيه اليات

المحمول الذى

يخصه رق  01002667786فمردود عليه أن المتي منسوا إليه تيمم اإلشترام ىرةق
المساعدة فى إرتداا جرةمم اليلىجم المقترنم يجنايم الق ض والتبذيا يتبذي ا
الذى إستقر عليه المحكمم فى حكميا فالمحكمم إستخلص
سكرتير الجلسة
المحكمة

يدنيم على النحو

وقوع اإلشترام فى حق المتي من
رئيس
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جماع ما حوته إدارتيا من ق ار ن واستق ار ا واستنتاجا وكافم الممكنا البقليم فضم عن شيادة
الشيود شأن دور المتي فى الواقبم والتى إىمأن

إلييا المحكمم على النحو الوارد أس اا

حكميا فضم عن أن تقرةر شركم فودافون التا م ليا خ اليات
الجغرافى لليات

المذكور ورد ه أن النىاد

المملوم للمتي عن يومى  12/5و  2012/12/6وجد فى مناىق جميبيا فى

القا رة والجيزة يو  2012/12/5وفى يو  2012/12/6لي

تواجد النىاد الجغرافى لليات

المحمول الخاو المتي منىقم وبجوار مدخ خ رع ىرةق القا رة ال يو الساعه  10,37وحتى
الساعم  10,38ل عاد النىاد الجغرافى لليات

إلى سنترال الرةان الجيزة (  ) 10,39و بد ذلم

إلى مناىق الير والبمرانيم ودار السم وال ساتين والمقى والتجمم الخامس وأداديميم م ارم
والتجمم االول ومدينم الرحاا ومدينتى ومدينم الشرود ومدينم الباشر من رمضان وىرةق
اإلسماعيليم ل منتجم جول

القىاميم التجمم الخامس والمحكمم تستنتل من التقرةر تواجد

المتي يو  12/5و  2012/12/6القا رة والجيزة ول يلي

ليا على وجه القىم تواجد مدينم

ال يو على حسا ما قرر الدفاع إذ تواجد فق فى الساعم  10,37والمنىقم مدخ خ رع ىرةق
ال يو يو  2012/12/6و ذا ال ين ى إشتراده فى إرتداا الج ار

المنسو م إليه إذ ال يشترط

اإلشترام ىرةق اإلت اد او المساعدة تواجد المتي على مسرع الحاد ولما كان ذلم وكان البيرة
فى المحادمم الجنا يم ى إقتناع القاضى ينا على ما يجرةه من تحقيق فى الدعوى ومن كافم
عناصر ا المبروضم على ساط ال ح

فم يصح مىاليته يدلي دون آخر ومت

إقتنم القاضى

األدلم المبروضم أمامه الصورة التى إرتسم فى وجدانه للواقبم وخلو إلى إرتداا المتي إيا ا
وجا عليه أن ينزل البقاا ه ى قا للقانون مبنى أنه يكون فى ح ّ من األخذ يدلي الن ى ولو
تضمنته ورقم رسميم ما دا ذا الدلي غير مقىوع صحته او يصح فى البق أن يكون مخال ا
للحقيقم  .ولما كان ما تقد
سكرتير الجلسة
المحكمة

ف ن المحكمم فى ح من كتاا شركم فودافون على النحو المتقد
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ذكر وأن المحكمم ف

مجال التدلي عل

عد أشترام المتي إىمأن

فى حكميا وخلص

إلى

إشرام المتي اللال عشر ف إرتداا الواقبم ل والمحكمم تحي فى ذا الخصوو كسيا للرد عليه
على ما ألار أيضا دفاع المتي اللانى /أحمد محمد محمد عيدالباىى يخصوو النىاد الجغرافى
لليات

المحمول رق  0121111116المملوم له ومن ل يكون الدفم فى غير محله متبينا

رفضه وتنو المحكمم إلى أن تواجد اليات

فى مكان ما حسا خىاا شركم المحمول المختصم ال

يستلز حك اللزو البقلى تواجد صاح ه فى ذا

المكان ألن المتصور أن يتواجد المذكور فى

اخر وبذلم يمكنه التحرى عل غير حق بد ذلم ما ورد كتاا شركم

مكان أخر مستخدما ليات
المحمول على نحو ما سل

خاصم أن المست اد من ذلم وجود اليات

فى مكان ما لدن ذلم ال

يمنم صاح ه من التواجد مكان أخر مستخدما لجياز أخر و ذا أمر متصور عقم مما يجب الدفم
جدير الرفض .
وحيث أنه ع الدفط السابط عشر ي ىمن تحرةا األمن الوىنى والمخاي ار البامم والم اح
الجنا يم األوليم والنيا يم على سند من عد جديتيا وتجيي مصدر ا وتناقضيا وانبداميا وأنه
تحرةا

منقولم مخال م للواقم وفقد

عليه ان محاضر التحرةا
ى فى جو ر ا ما قا

شرط ك ايم وجميبيا ميينم على خصومم سياسيم فمردود

عم قانونى يتدون من عدة عناصر أو مكونا
ه مأمور الض

موضوعيم وشكليم ل

القضا ى من جيته للوقوف على حقيقم القول يوقوع

جرةمم وصحم إسناد ا إلى شخو مرتدييا ل و ذ التحرةا تخضم لرقا م ذ المحكمم الت تري
أنيا توافر ليا كافم عناصر ا الموضوعيم والشكليم فأص ح دليم على ن از م القا مين ييا الذين
تحروا الصدد ومحادا الواقم و ذا فضم عن أن القانون أجاز للضا

عد الدش

عن مصادر

التى إستبان ييا فى أمور التحرى ولما كان ذلم وكان من المقرر أن تقدير جديم التحرةا
وك ايتيا من المسا
سكرتير الجلسة
المحكمة

الموضوعيم التى يوك فييا األمر إلى سلىم التحقيق تح

إشراف ذ
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المحكمم ف ن المحكمم تقتنم صحتيا وجديتيا وتبول علييا فى تدوةن عقيدتيا ي عت ار ا قرةنم
مبززة لما ساقته ذ المحكمم من أدلم سياسيم على ليو اإلتيا قي المتيمين ومن ل يكون
الدفم فى غير محله .
وحيث أنه ع

عشر ي ىمن فض األحراز لبد مشا دة المتيمين ليا وكذا

الدفط الثام

إج ار ا نقليا و بد نسيتيا إليي فمردود علييا إنه إذا كان القانون قد قصد حين ن
الخاصم يتحرةز المضيوىا
اإلل ا
عي

اإلج ار ا

وفضيا تن ي البم والمحاف م على الدلي لبد تو ن قوته فى

ولدن ل يرتا عل ى مخال تيا أى ىمن ويك ى أن تقتنم المحكمم أن األحراز ل يقم ييا
األوراد أن األحراز المضيوىم ى وحدة تخزةن قرو صلا (

ل لما كان ذلم وكان اللاي

 ) CDوأسىوانم مدمجم سبم  4,7جيجا اي

ماركم سامسونل وتحتوى على مقاىم فيديو
اإلتحاديم وقد أليت

وصور حملته من ش كم المبلوما

الدوليم ( اإلنترن ) وجميبيا ألحدا

المحكمم محاضر جلساتيا إج ار ا

الحرز وفضه على مرأى ومسمم ومشا دة من المتيمين

ووكم ي ول يبترض أحد مني وق

فض األحراز كما وأن المحكمم تقتنم أن تلم األحراز ل يقم

ه أى عي ومن ل يكون ذا الدفم فى غير محله خاصم أن نس م األحراز إلى المتيمين فى ذ
الحالم غير متصور لدونيا بض التسجيم
صور وأحدا
وعرض

المر يم ومن ل ف ن ما دار ييذ التسجيم

و الذى ينسا للمتي ولقد واجي

من

المحكمم المتيمين ما دار التسجيم

محتوا ا عليي من خمل شاشم ليتتيا المحكمم ق و اإلتيا خصيصا ليذا الغرض

لدني كدأيي منذ فجر التحقيقا

حتى أختتم

المحكمم جلساتيا كانوا يلزمون الصم

 .ومن ل

يضحى ذا الدفم و األخر جدير الرفض .
وحيث أنه ع

الدفط التاسط عشر ي ىمن عرض جميم مقاىم ال يديو فى ساحم المحكمم

لبد تمكن المتيمين من رؤةتيا ومواجيتي ييا والتبرف على محتوا ا لوجود ق و زجاجى ال
سكرتير الجلسة
المحكمة
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يسمح الرؤيم فمردود عليه ما سيق أن ساقته المحكمم فى الدفم اللال
الزجاجى " والمحكمم تحي إليه كما وأن المحكمم قد راع
ال نيين المتخصيين البرض ووفر
الزجاجى وتأدد

عدد لم

شاشا

صحم إج ار ا

" عد شرعيم الق و
البرض ف نتدي

القاعم منيا شاشتين يداخ الق و

من مشا دة المتيمين لمقاىم ال يديو ل بض الوقا م من أحدا

وواجيتي ييا ول يرددوا ذلم على النحو اللاي

أحد

محاضر الجلسا

اإلتحاديم

ومن ل يكون الدفم فى غير

محله جدير الرفض .
وحيث أنه ع

الدفط العشرون ي ىمن ت رةغا

مقاىم وتقارةر ا التى حرر

مبرفم اللجنم

المشكلم من إتحاد اإلذاعم والتل زةون المصرى إلمتداد يد البي إلييا اإلضافم والتبدي
ّ

ما يشوا

أعماليا التزوةر فمردود عليه أنه إذا كان من المقرر أن تقدير أ ار الخي ار وال ص فيما يوجه إلى
تقارةر

من مىا عن مرجبه إلى ذ المحكمم التى ليا كام الحرةم فى تقدير القوة التدليليم

لتقرةر الخيير شأنه فى ذلم شأن سا ر األدلم فليا مىلق الحرةم فى األخذ ما تىم ن إليه منيا
واإللت ا

عما عدا وال يقي مصادرة حق المحكمم فى ذا التقدير ل وان كان ذلم ما تقد ف ن

المحكمم قد إىمأن

اإلتحاديم وعلق

ين سيا إلى مقاىم ال يديو المصور ل بض وقا م أحدا

مبرفتيا على ذ المقاىم وواجي المتي ال ار م /عم حمزة على السيد والمجنى عليي ييا كما
واجي
الجلسا

اقى المتيمين يوقا م اليلىجم واستبراض القوة وذلم على النحو اللاي
والمحكمم تنو أنيا نح

تقرةر اإلذاعم والتل زةون جان ا وجزم

الخيير فى تقرةر على سند من أن وقا م الدعوى قد أيد
المحكمم ى الخيير االعلى وأنه قد فرغ

ت صيم محاضر
ى ما ل يجز ه

ذلم عند ا وأددته لدييا خاصم وأن

المحكمم ين سيا ذ المشا د وقام

يوص

فييا ى قا لمشا داتيا فى حضور المتيمين والمحامين والجميور الحاضر الجلسم وأليت
المحتوى محضر جلسم المحادمم بيدا عن الت رةغا
سكرتير الجلسة
المحكمة

ما دار
ذا

التى أجرتيا اللجنم المنتد م ي تحاد اإلذاعم
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والتل زةون  .و و ما عول

عليه المحكمم ف

قضا يا حس ان إنه الدلي الذى إستمد

المحكمم قناعتيا عل حدو الواقبم ومن ل يكون الدفم قد خال

منه

صحيح القانون متبينا رفضه .

وحيث أنه ع الدفط الواحد والعشرون ي ىمن الق ض على المتي ال ار م /عم حمزة على
السيد الحاص فى  2012/8/19على سند من أن مأمور الض
ل مباون م اح

القضا ى النقيا /محمد الصادد

قس اول الزقازةق ل غير مختو مكانيا الق ض عليه فمردود عليه ما سيق وأن

قررته المحكمم فى الدفم السادس عشر من أن المحكمم ل تستند فى حكميا على ذا اإلج ار
المىبون ي ىمنه فضم عن أنه ىالما أن قرار ض

المتي واحضار كان قد صدر من النيا م

المختصم فى  2013/7/30فيوك أمر تن يذ لمأمور الض

القضا ى الذى يتواجد المتي فى

دا رة إختصاصه ومن ل يكون ذا الدفم غير منتل فى الدعوى وال يؤلر على صحم مسار تحقيق
أدلتيا وال على إسناد المس وليم الجنا يم عنيا ولذا يكون الدفم فى غير محله ومن ل تىرحه
المحكمم .
وحيث أنه وع الدفط الثانى والعشرون يتناقض شيود اإلل ا فيما ييني وكذا تناقضي فى
أقوالي فى تحقيقا النيا م البامم عما شيدوا ه اما

ذ المحكمم فمردود عليه أنه لما كان من

المقرر أن وزن أقوال الشيود وتقدير ال روف التى يؤدون فييا شيادتي وتبوة القضا على
أقوالي ميما وجه إلييا من مىاعن وحا حوليا من الشييا

ك ذلم مرجبه إلى ذ المحكمم

تنزليا المنزلم التى ت ار ا وتقدر ا التقدير الذى تىم ن إليه متى أخذ
أىرح

جميم اإلعت ا ار

شيادتي ف ن ذلم يبنى أنيا

التى ساقيا الدفاع لحمليا على عد األخذ ييا فضم عن أن تناقض

الشا د أو تضا ربه فى أقواله ال يبيا الحك وال يقدع فى سممته ما دا إستخلو الحقيقم
إستخمصا سا غا ال تناقض فيه كما وأن المحكمم غير ملزمم سرد روايا
وبيان أخذ ا ما إقتنب
سكرتير الجلسة
المحكمة

الشا د إذا تبدد

ه ي حسييا أن تودر منيا ما تىم ن إليه وتىرع ما عداته وليا فى ذلم
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أن تأخذ أقواله فى أى مرحلم من مراح التحقيق والمحادمم دون ان تيين البلم فى ذلم ولما كان
ذلم ما تقد وكان المحكمم ال ترى تناقضا فى أقوال الشيود وعلى فرض حصوله فالمحكمم أخذ
ما أىمأن

إليه من أقوال الشيود حت لو خال

بضيا قول أخر و

غير ملزمه أن تبرض

كم القولين أو تذكر أخذ ا أحد ما دون األخر ومن ل ف ن ذا الدفم يضحى ال سند له خليقا
الرفض .
وحيث أنه وع الدفط الثالث والعشرون يتناقض الدلي القولى النس م للمجنى عليي الذين
وقم عليي وقا م اليلىجم والق ض ال اى واإلحتجاز غير حق والتبذيا فمردود عليه أنه ليس
مز أن تىايق أقوال الشيود مضمون الدلي ال نى ي يك ى أن يكون جماع الدلي القولى كما
أخذ

ه المحكمم غير متناقض مم الدلي ال نى تناقضا يستبصى على الموا مم والتوفيق واذا

كان ذلم وكان المحكمم ل تر تناقضا يين الدلي القولى والدلي ال نى المتمل فى التقارةر الىييم
اإليتدا يم والشرعيم للمجنى عليي ومن ل يكون الدفم ال مح له خليقا الرفض .
وحي أنه و عن اقى أوجه دفاع المتيمين وانكار الذى يبد ضربا من ضروا الدفاع ف ن الغايم
منيا و التشكيم فى أدلم الليو التى إى من
المحكمم فييا مم ما يستأ

إلييا المحكمم وعول

علييا فى اإلدانم وال تجد

ردا خاصا والسيما أن أوجه الدفاع األخرى التى ألار ا الدفاع ف نيا قد

إنحدر إلى جدل فى الموضوع ترى المحكمم فيما سيق أن ساقته من أدلم كافيا لضحضه غير
حاجم إلى تت م الدفاع فى جميم أوجه ومناحى دفاعه فى الموضوع .
للللل وحي

أنه ومن بد ف ن من المقرر قانونا ف حك المادة  375مكرر/ع " أن جرةمم اليلىجم

جرةمم عمديه ما يستوجا توافر ركنييا المادي والمبنوى وف مجال الركن المادى ف ن النشاط
اإلجرامى قد ر نه المشرع على سيي الحصر يتحقيق أى من األفبال األ تيم :

سكرتير الجلسة
المحكمة
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 -1استبراض القوة 2ل التلويح البن
والبن

3ل التيديد ي ستخاد القوة والبن

4ل استخدا القوة

ال ب .

-1وةتحقق استب ارض القوة ضد المجنى عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ي يار أى عم
من أعمال القير أو اإلرغا سوا ين سه أو يواسىم الغير وتقدير ما إذا كان ال ب الذي آتا
المتي من قيي استبراض القوة من عدمه يبد مسألم موضوعيم يختو قاضى الموضوع يتقدير ا
وذلم من خمل روف ومم سا ك واقبم على حد .
 -2أما التلويح البن

ف نه ينصرف إلى مجرد إ يار إمكانيم اللجو للقوة والشدة و الجملم فيو

يتحقق ي يار أى إج ار غير جا ز قانونا وأيا ما كان

وسيلم المتي ف

إ يار ذلم اإلج ار

شرةىم عد إىمد تيديد ي ستبمال القوة أو استبماليا ال ب واال إل ندرج ال ب تح

أى من

حالتى التيديد ي ستخدا القوة أو إستبراض إستخداميا حسا األحوال.
 -3ف حين تنصرف ع ارة التيديد استخدا القوة أو البن

إلى مجرد الوعيد شر وةتحقق ذلم

يزرع الخوف فى ن س الغير دون الوصول لحد استخدا القوة ال ب واال لصار استبراضا للقوة
 -4ف ذا ما تحقق استخدا القوة أو البن

ال ب ف ن ذلم يتحقق ه الصورة ال ار بم من صور

النشاط المشك للجرةمم.
أما عن النتيجم اإلجراميم المتولدة عن ذا النشاط المؤل ف ن المشرع ل يكت

يتجرة مجرد

ارتداا إحدي صور النشاط المادى الخاو الجرةمم والسايق ذكر ا إنما استوجا فضم عن ذلم
أن يترتا على حصول ذلم النشاط إمكانيم تحقق إحدى الصور الت ورد

النو و ى إلقا

الرعا ف ن س المجنى عليه أو تددير أمنه أو سكينته أو ىمأنينته أو تبرةض حياته أو سممته
للخىر أو إلحاد ضرر شئ من ممتلداتم أو مصالحه أو المساس حرةته الشخصيم أو شرفه أو
إعت ار  ,ومن ل ف نه يمكن القول أن النتا ل سال م الذكر إما أن تدون ماديم مل إلحاد الضرر
سكرتير الجلسة
المحكمة
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شئ من ممتلدا المجن عليه واما أن تدون نتا ل مبنويم و و ما عددته المادة المذكورة ف
شأن إلقا الرعا ف ن س المجنى عليه أو تددير أمنه أو سكينته أو ىمأنينته أو تبرةض حياته
أو سممته للخىر أو المساس حرةته الشخصيم أو شرفه أو إعت ار وتنو المحكمم إلى أن
المشرع وان صرع أربم صور للنشاط المادى ليذ الجرةمم والذى مقتض تحقق إحدا ا يتحقق
ذلم النشاط كما سيق القول إال أنه يترتا و حك اللزو البقلى إضافم صورة خامسم إلى صور
النشاط المادى المشك للجرةمم و ى ك فب أو تيديد يمس حرةم المجنى عليه الشخصيم أو
شرفه أو إعت ار وتستخلو ذ الصورة الت عنا ا الشرع ضمنا من خمل تحقق نتيجم مبينم
للجرةمم صرع ييا المشرع و ى متى كان عن شأن ذلم ال ب أو التيديد المساس حرةته
الشخصيم أو شرفه أو إعت ار و و ما يتىلا أصم توافر ال ب أو التيديد الذي يحقق المساس
أى من ذ اإلعت ا ار المبنويم المذكورة ويستوى ان يكون ذلم إما اإلفت ار على المجنى عليه
كذ ا ي عمن ما يمس ييذ االعت ا ار أو ينشر ا حس ان أنيا ال ب صحيحم ما دا كان من شأن
ذلم النشاط فى الحالتين أن يمس حرةم المجنى عليه أو شرفه أو إعت ار .
أما عن الركن المبنوي لتلم الجرةمم حس ان إنيا جرةمم عمديم ف ن القصد الجنا ى فييا و حسا
األص يتحقق يتوافر عنصرى البل واإلرادة.
-1

البل ينصرف لبناصر الجرةمم وأركانيا ويكون ذلم ي درام أن مح اإلعتدا

و انسان

فضم عن إدرام الجانى أن من شأن سلوكه ذا أمكانيم المساس أمن أو سكينه أو ىمانينم أو
حياة أو سممم أو ممتلداتم أو حرةته الشخصيم أو شرفه أو إعت ار حسا األحوال .
 -2أما عن لان عنصرى القصد الجنا ى و و اإلرادة فتبنى سيىرة إرادة ال اع على السلوم
اإلجرامى واإل تجا

ه نحو تحقيق غايم مبينم و الجملم ف نه يمكن القول يتحقق القصد ي رادة

تحقيق النشاط وايضا ارادة تحقيق النتيجم الت ذكرتيا المادة المؤلمم لل ب .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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 -3وتضي

المحكمم أنه وغنى عن الييان أن المادة  375مكرر عقو ا

ف صرةح نصيا

يتىلا أن يأتى ال اع أحدى صور السلوم االجرامى المشك لجرةمم اليلىجم قصد محدد و
ترويم المجنى عليه أو زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو تخوي ه و ى الغايم النيا يم من ارتداا
الجرةمم ما يقىم أن المشرع اشترط لتحقق تلم الجرةمم فضم عن توافر القصد الجنا ى البا
بنصرةم السا قين البل واإلرادة ف نه استوجا أيضا وجوا تحقيق قصدا جنا يا خاصا يجسد
ال اع

على تلم الجرةمم أال و و ترويم المجنى عليه أو تخوي ه أو زوجه و من ل يتبين أن

تتجم إرادة ال اع إلى قصد تحقيق إحدى الغايا

ينت ى

المذكورة ف متن النو المذكور حي

توافر القصد الجنا ى لديه اذا ل تدرم نيه ال اع قصد تحقيق أى من ذ الغايا المذكورة.
وحي أن ومتى إستخلص المحكمم من عناصر الدعوى تحقق توافر أركان الجرةمم على الت صي
السايق ييانم ولي

لدييا أن ال اع قصد ترويم المجن عليه أو تحقيق أى من الغايا

األخرى

الذى ذكر ا النو ف نه يستوى بد ذلم أن يكون ال اع قد قصد تن يذ ما دد ه فبم أ ال و غير
حاجم إلى سبى المحكمم إلى التبرف على األ لر ال بلى الذي أحدلم ذلم التيديد أو ذلم الترويم
ف ن س المجن عليه ما دام

قد لي

لدييا أن ال اع قصد تحقيق أى من النتا ل المذكورة

ذا وقد ارتأى المشرع تشديد البقو م المقررة قانونا أصم للج ار

األخرى الت

تقم ينا على

ارتداا الجرةمم المنصوو علييا المادة  375مكرر عقو ا .
ولقد انتيل المشرع ف المادة  375مكرر تشديد عقو م الج ار األخرى الت تقم ينا ا على وقوع
تلم الجرةمم وذلم وفق القواعد االتيم:
-1

مضاع م الجرةمم االدن واالقص لبقوبتى المقررة أليم جنحم تقم ينا ا على إرتداييا

-2

يرفم الحد االقص لبقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرةن سنم أليم جنايم اخرى

تقم ينا على إرتداييا يدال من خمسم عشر سنم
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

130
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

-3

وتدون البقو م السجن المشدد أو السجن اذا ارتدي جنايم الجرع أو الضرا أو إعىا

المواد الضارة الم ضيم إلى المو المنصوو علييا المادة  236عقو ا

والت تقم ينا ا على

ارتداا الجرةمم المنصوو علييا ف المادة السا قم.
-4

أما اذا كان

الجرةمم التى نص علييا المادة  236ع مسيوقم ي صرار أو ترصد تدون

البقو م السجن المؤبد أو المشدد.
-5

وتدون البقو م االعدا إذا تقدم الجرةمم المنصوو علييا المادة  375مكرر أو

اقترن ييا أو ارت ى ييا أو تلتيا جنايم القت البمد المنصوو علييا ف ال قرة األول من
المادة  234عقو ا كما يجا ان يقض ف جميم االحوال يوضم المحكو عليه بقو م مقيدة
للحرةم تح مراق م الشرىم مدة سارةم لمدة البقو م ييا حي ال تق عن سنم وال تجاوز خمسم
سنوا
وحي أنه وعلى دى ما نص عليه المادة  280عقو ا ف نيا تجر ك ق ض على أى شخو
أو ح سه أو حجز يدون أمر أحد الحكا المختصين يذلم وف غير األحوال المصرع ييا قانونا ل
تضمن نو ال قرة اللانيم للمادة  282عقو ا تشديدا لبقو م الق ض المنصوو علييا ف
المادة  280عقو ا يجبليا السجن المشدد اذا دد ال اع المجنى عليه القت أو ًّ
عذ م
التبذي ا اليدنيم ولما كان الق ض على شخو و إمسادم من جسمم وتقييد حركته وحرمانه من
حرةم التجول وكان ح س الشخو أو حجز يبن حرمانه من حرةته فترة من الزمن وكان

ذ

االفبال اللملم تشترم ف عنصر واحد و حرمان الشخو من حرةته وقتا ىال أو قصر ف نه
يتبين القول أن الشارع يبتير أن ك حد من حرةته الشخصيه ف التحرم سوا عد ذلم ق ضا أو
ح سا أو حج از مباقا عليه ف كلتا المادتين  280و  282عقو ا فتوقم عقو م الجنحم الميينم
فى المادة األولى وعقو م الجنايم فى األحوال الميينم المادة اللانيم قرتييا والقول غير ذلم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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يتجافى مم المنىق ف نه ليس من المبقول ان يكون المشرع قد قصد المادة تغلي البقو م ف
حالم الق ض فق دون الح س أو الحجز مم أن الق ض أخ

من الح س والحجز

والتيديد القت والتبذيا قسيمان ك ايم تحقق واحد منيما الحك على المتي مراعا ال رف
المشدد سايق الذكر سوا أدان التيديد القت قد حص ف وق الق ض أو النا الح س أو
الحجز إذ ال يشترط أن يكون التيديد القت أو التبذيا تاليا للق ض وغايم األمر أن يقم فبم
تيديدا القت سوا

قول أو فب موجه للمقيوض عليم و غض الن ر عما يوقبه ذلم التيديد ف

ن س المجن عليه من اعتقاد ان الجان قد يقتلم فبم ولو كان

ذا

روف الحال تيرر عند

االعتقاد والخوف من القت .
اما التبذي ا اليدنيم فان القانون ل يبرف مبن التبذي ا اليدنيم ول يشترط ليا درجم مبينم من
الجسامم وغايم االمر أن المشرع قد أرتأي أن يترم ذلم لتقدير محكمم الموضوع الت تستخلصيا
من روف الدعوي ومم ساتيا ويك

يور المتي على مسرع الجرةمم واتيانه عمم من االعمال

المكونم ليا مما يدخله ف نىاد ال قرة اللانيم من المادة  39من قانون البقو ا يجبلم فاعم
أصليا ف الجرةمم مل إقتياد المجنى عليه أو ضربم أو تقييدة واقتيادة لمكان حجزة ما دا قصد
المتيمين ل ينصرف إلى اقتيادة إلى مقر الشرىم ف ن ذلم يجبلي فاعلين اصليين ف جنايم
الق ض واالحتجاز المقترنم يتبذي ا يدنيم ى قا لنو المادت  280و  282عقو ا .
وحي

أن وعن الج ار

المحتملم المنصوو علييا ف المادة  43عقو ا

فان المشرع قد رتا

على االشترم ف جرةمم ما ان يتحم الشرةم ايضا ت به مس وليم وقوع اي جرةمم أخري غير
الت تبمد إرتداييا مادام كان الجرةمم االخيرة نتيجم محتملم للتحرةض أو االت اد أو المساعدة
الت

اتا ا الشرةم وبذلم يكون الشارع قد خرج عن االص البا المقرر ف

سكرتير الجلسة
المحكمة
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االصليم والت بيم ف الج ار

والذي مقتضا ال يس

الجان عن الجرةمم الت ارتدييا أو اشترم

ف ارتداييا أحدي الىرد االمنصوو علىيا ف المادة  40عقو ا .
ييد ان الشارع واذ تصور حاال تقم فييا نتيجم اخري محتملم للمسا مم ف الجرةمم االصليم
المقصودة ايتدا مت كان ذلم متصو ار وفقا للمجري البادي لممور وحم مس وليتيا على
المسا مين ف الجرةمم االصليم ف نه يذلم يكون قد خرج عن االص البا وجب المتي مسؤال
ايضا عن النتا ل المحتملم لجرةمتم االصليم مت كان ف مقدورة ان يتوقم حدوليا ومن ل ف ن
ل يتوقم فأنه يكون يذلم قد قصر ف حق ن سم ما ال يب يه من المسؤليم الجنا يم ف

ذ

الحالم عن الجرةمم االخري الت ل يرتدييا.
وتقدير توافر االحتمال من عد توافر و امر متبلق الوقا م ي ص فيه قاض الموضوع ذلم ان
الضا

ف قياس االحتمال وعدمه ال ين ر فيه إلى شخصيم الشرةم ووجيه ن رة ي ين ر ص ه

عاملم إلى عملم الذى أتا والى الجرةمم الت قصد ا اصم ييذا البم والجرةمم االخري الت
تبد مقصد وغن عن الييان ان نو المادة  43عقو ا وان ورد يخصوو الشرةم ف
الجرةمم ف نه يسري ايضا على ال اع فييا من اا أول ومن ل ينىيق النو على ال اعلين
وكذلم الشركا سوا

سوا وةترتا على ما سل

أنه ال يجوز على ال اع ان يتحدي حصر

مس وليتم الجنا يم فق عن الجرةمم الت ارتدييا و دون الجرةمم االخري المحتملم الت ل
يرتدييا وارتدييا غير من المشاركين أو ال اعلين ف الجرةمم االصليم قالم ان المادة  43تخاىا
الشرةم دون ال اع
وحي انه و انزال القواعد القانونيم سال م الذكر ص م عامم على واقبا الدعوى فان المحكمم قد
ايقن من خمل ما سيق ذكرة من ادلم الليو الت أىمان ليا وأسس علييا قضا يا ان
أوصاف االفبال الت ارتدييا المتيمون على الت صي المستخلو من اقوال الشيود وايضا وفق
سكرتير الجلسة
المحكمة
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الت صي الذي سيرد مؤخ ار بد ذلم تتحقق ه جرةمم استبراض القوة والتلويح البن
استخدا القوة والبن

فاالعمن عير وسا

والتيديد

االعم والتواص االجتماع عن وجوا إحتشاد

مؤةدى المتي محمد مرس لتأييدة وكذا تحرةض المحتشدين على فض اعتصا المبارضين
السلم

القوة يبد ف حد ذاته تيديدا استخدا القوة والبن

ل ما تل ذلم االعمن من تجمم

انصار المتي اللان عشر ساحم مقر اال تحاديم وفق من ومم واحدة وف وق واحد حي كان
المتيمون يسيرون يخى منت مم وةيت ون تافا مؤةدة للمتي اللان عشر حس ما ير من
مقاىم ال يديو السايق ذكر ا من قي وما أعقا ذلم من زح
األمنين من خمل ادلر من اتجاة لتىويقي

الحشود صوا خيا المبتصمين

من االما ومن الخل

ل استمرار تقد المؤةدين حت

أن تقيقر امامي رجال الشرىم المتركزةن ف ىرةق الخيا ف ن ذلم يشك ايضا تلويحا البن

ل

تمادي نشاط المحتشدين للمتي اللان عشر بد ذلم إلى حد استخدامي ال ب القوة والبن

ف

مواجيم المبارضين ولقد تجسد ذلم يجم ف

د خيا المبتصمين وحرقيا واالعتدا على

بضي مما دفبي التخل عن متبلقاتي وال رار من المكان
اما عن االلر المترتا على ذ السلوم ماديا أو مبنويا ى قا للقانون وقد تحقق االلر المبنوى
الستبراض القوة وذلم القا الرعا ف

ن وس المبتصمين ما فيي من نسا واى ال فتبالى

صراخي النا ال ض كما تحقق تددير امني وسكينتي وىمأنينتي وتبرةض حياتي وسممتي
للخىر و و ما تجسد ف فرار المبتصمين الذي يدا يوضوع مقاىم ال يديو الت ىالبتيا المحكمم
والنيا م البامم وكذلم وفقا لشيادة البقيد سي

سبد زغلول مأمور قس

مصر الجديدة

كما تحقق االلر المادي ايضا سيا ترم المجن عليي من خوفي متبلقاتي الت استحوذ علييا
المتيمون واخذوا ف عرضيا على وسا

سكرتير الجلسة
المحكمة
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يذلم و حرقي الخيا ايضا اض ار ار ممتلدا

المبتصمين ذا عن توافر الركن المادي لجرةمم

استبراض القوة الذى تحقق ال ب .
اما عن ركنيا المبنوي فقد ات المتيمون ذلم النشاط عن عل وارادة التجمم ىواعيه واختيا ار
وتوجيي إلى ساحم االتحاديم تلييم لندا قادة جماعتي فوجيوا نشاىي من اعتدا على
المبتصمين المسالمين الجم ي منيا مم علمي يذلم وكان ذلم غايم نيا يم ى ترويم
المبتصمين وتخوي ي وف ذلم ما يك

لتوافر ذلم الترويم وفق المجري البادي لممور و و ما

تحقق عمم ييروبي من الخيا وترم الساحم للمتيمين وبذلم تدون جرةمم استبراض القوة
يركنييا وفقا لنموذجيا القانون قد تحقق توافر ا األوراد يوضوع تا .
وحي انه عن جرةمم الق ض واالحتجاز وما صاحييا من تبذي ا يدنيم للمجن عليي وتيديد
القت وى قا لما شيد ه شيود الواقبم وايضا وفق مشا دا النيا م البامم والمحكمم لمقاىم
ال يديو يجلسا المحادمم وذلم على الت صي السايق ييانم و حس ما سيرد ذكرة ايضا فيما بد قد
تحقق اركانيا ى االخري ذلم ان المتيمين ق ضوا على المجن عليي واقتادو
االحتجاز على سور قصر االتحاديم يجوار اليوا م رق ارببم وقيدو

إلى مكان

واعتدوا عليي الضرا

فأحدلوا إصا اتي المليتم التقارةر الىييم و منا رة النيا م التحقيقا الميينم مقاىم ال يديو
ايضا وكان ذلم لساعا ىوال استمر حت اليو التالى على يو الق ض .ف

بض األحيان كما

ت تجرةد بضي من مم سي البلويم و ددوا بضي القت النا استجوايي الج ار على
األعتراف انتما ي لجييم المبارضم والن ا السايق ولتقاضيي امواال مني ولقد يدا ذلم يوضوع
ف حالم المجن عليه مينا فيليا ما سج ف مقىم ال يديو إذ ت تصوةر واقبم الق ض عليه
واقتياد المتيمين له صوا سياج القصر و و مقيد اليدين كما احاط احد المتيمين من المؤةدين
رقيتم قىبه كييرة من الخشا وجردو من مم سه البلويم و ير على وجيه االصا ا الجسيمم
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

135
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

الت كان تسي منيا الدما ل جري استجوا م و سيا خشيتم من المتيمين المؤةدين وخوفم من
ادتشاف ديانتم المسيحيم في تدوا ه فقد قرر لي انه نس اسمه متبلم قد الذادرة كما دد
المتي عم حمزة القت كذلم يد االصا ا الت

المجنى عليه على خير يوضوع كما حي

ير المتي عم حمزة و و يستجو م لحملم على االعتراف واإلدال

أس من ارسلم من رجال

المبارضم للمتي محمد مرس كما ددوة القت حت يدلى لي ييذ االسما ولي

ال ب من

تقرةر المضا ا ال نيم ان الصو صاحا التيديد و صو المتي عم حمزة.
كما قرر المجنى عليه الى

عادل عيد الواحد ال ال من البمر أرببم عشر سنم أن المتي عم

حمزة دد الصبق الديربا كما ىلا منه أن ي ير ف قناة تت م جماعم اإلخوان المسلمين ليقر
فييا أنه من أت اع حمدين الص اح واليرادع وعمرو موس

وبذلم تحقق ال ب التيديد القت

وكذا تحقق حدو التبذي ا اليدنيم للمجن عليي ف واقبم احتجازة يجوار سور قصر االتحاديم
كما عرفيا المشرع ف المادتين  280و  281من قانون البقو ا .
جرةمم الق ض واالحتجاز والتبذيا والتيديد القت تبد وفقا للمجري البادي لممور من

ولما كان
عداد الج ار

المحتملم لجرةمم استبراض القوة والبن

ما كان يستوجا على مرتدا الجرةمم

االخيرة وكذلم ك من شارم فييا يتحرةض أو ات اد أو مساعدة ان يتوقم حدو جرةمم الق ض
واالحتجاز والتبذيا ي وغير ا من الج ار
الحاال

االخري المتصور حدوليا وفقا للمألوف ف

ومن ل يضح جميم المتيمين الذين ارتديوا جرةمم استبراض القوة والبن

مل

ذ

وشركا ي

فييا مس ولين ايضا عن جرةمم الق ض والتبذيا اعت ار ان الجرةمم اللانيم ى نتيجم محتملم
للجرةمم األول وفق صحيح القانون.

سكرتير الجلسة
المحكمة
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وحي انه وف ضو ما تضمنته ادلم الليو السايق ذكر ا من ادلم قاىبم على ليو االتيا ف
حق المتيمين والت تىم ن إلىيا المحكمم وتتخذ منيا دعامم ترس علىيا ذا القضا وعلى دي
ما سيق ذكر فانه ي ير يجم ما يل :
أولا  :أن ما اسند للمتيمين األول اسبد محمد الشيخم واللان احمد محمد عيد الباى واللال
ايمن عيد الرؤوف د د وال ار م عم حمزة على والخامس رضا محمد الصأوي والسادس لملو
مكأوي جمبم والسا م عيد الحكي اسماعي عيد الرحمن و اللامن ان سيد توفيق والتاسم احمد
مصى

المغير والباشر عيد الرحمن عز الدين االما والحادي عشر جمال محمد صاير واخرون

مجيولون قد استبرضوا القوة ولوحوا البن
ورام

واستخدمو ما ضد ك من يحي زكرةا علمان نج

صيري قرةاقو وغير ما من المت ا رةن المبارضين لق ار ار

محمد مرس

والمذكور اسما ي

وال ال عدد

التحقيقا

المتي اللان

عشر محمد

ارببم وخمسون شخصا وغير

من

المبتصمين قصد ترويبي والحاد األذي المادي والمبنوي يي وفرض السىوة عليي وصوال إلى
ارغامي عنوة على ان ي ضوا ت ا ر

السلم المبير عن أعتراضي على ق ار ار

المتي اللان

عشر حي ات قوا على التجمم اما قصر االتحاديم واخرون من جماعم االخوان المسلمين وموالين
لي وذلم استجا م لقرار بض قيادا

جماعم االخوان المسلمين التجمم اما القصر وفض

اعتصا مبارضيم القوة والمبلن عنه سل ا يوسا

االعم والتواص االجتماع فتوجيوا صوا

الخيا الت يبتص ييا المجن عليي فيدمو ا وحرقو ا واعتدوا على المبتصمين الذين احتموا ييا
على نحو ما شيد ه الشيود السا قين وسجلتم وسا

االعم السايق االشارة ليا ما ييرز ان

المتيمين قد قصدوا يتلم األفبال المسا مم ف

ذ الجرةمم وتوافر لديي نيم التدخ فييا تحقيقا

وق

الجماعم

الت اقي الذي ال يتشترط لتوافر مض

مبين وانصا على تن يذ قرار قيادا

تستخلصم المحكمم ىرةق االستنتاج من وقا م الدعوي وذلم من سب
سكرتير الجلسة
المحكمة
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والمكان ونوع الصلم ييني و ى ت بيتي لجماعم االخوان المسلمين والموألين لي من التيا ار
االسمميم االخرى وتجمبي ف

وق

محدد ومكان محدد وتوجيي صوا خيا المبتصمين

المبارضين ليدميا وت رةق المبتصمين القوة وصدور الجرةمم سال م الذكر عن اع

واحد

واتجا ي جميبا وجيم واحدة ف تن يذ ا وقد قصد ك مني قصد االخر ف ايقاعيا فتحقق يذلم
قصد مسا متي ف الجرةمم وتوافر لديي نيم التدخ فييا اعت ار ان ك مني فاع اصل مم
غيرة فتوافر ف

حقه قصد المسا مم ف

جرةمم استبراض القوة و ما يتوافر ه التضامن ف

المس وليم الجنا يم ييني جميبا
وحي

انه ومن بد فقد وقب

مني ومن اخرةن موالين لي ينا ا على جرةمم استبراض القوة

سال م الذكر ايضا جنايم الق ض و االحتجاز وتبذيا يتبذي ا

يدنيم الرببم وخمسين شخصا من

ييني مينا فيليا جاد شاي وعلى خير عيد المحسن عيد الحلي ويحي زكرةا علمان نج ورام
صيري قرةاقو تواضروس وعم محمود سبيد عيد ال ا ر شي م وب ار محمد حجازي فاحدلوا يي
الموصوفم التحقيقا

االصا ا

ادلم الليو ولما كان

والتقارةر الىييم الشرعيم والسايق االشارة إلييا ت صيم قا مم

ذ الجنايم نتيجم محتملم لجرةمم استبراض القوة الت قصد ا المتيمون

اصم وذلم وفقا للمجري البادي لممور ومن ل وعمم المادة  43عقو ا
َوال ال اعلين وشركا ي فييا سوا

وحي

فيسأل عنيا ايضا

سوا

ان المحكمم تستخلو من قا مم الشيود السايق استبراضيا ضلوع المتيمين من األول

حت الحادي عشر ف ارتداا الجرةمم المنصوو علىيا ف المادة  375مكرر ع وما تم ا من
جرةمم محتملم ليا و ى جرةمم الق ض و االحتجاز والتبذيا الت
األول كما ت رد المحكمم لد مني االدلم الت استند

ترتي

ليا ف القضا

على حدو

الجرةمم

ادانتي وفق ما يل من

ييان -:
سكرتير الجلسة
المحكمة
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التحقيقا

-1المتي األول  /اسبد الشيخم -:وذلم شيادة اللوا محمد ذك

وبجلسم المحادمم

عندما نق رؤةتم إلى اسبد الشيخم والت رفضيا المتي اللان عشر يخصوو رفضم لسرعم فض
االعتصا سيا ما سيترتا ذلم من خسا ر ألن االحتدام يي سيخل
الرجال التا بون لي سوف يتصرفون وي ضوا االعتصا

كوار فاجايي المتي ان

حلول عصر يو  2012/12/5وحذرة

من ان ذلم سيؤدي لتدخ المبتصمين التحرةر فاجا م اني سي ضون كم االعتصامين و دد
بد ا قت ك من يقترا من قصر االتحاديم ولما فض جماعم االخوان المسلمين ومواليي
االعتصا

القوة حضر إليه المتي اسبد الشيخم ساخ ار وسأله متيكما عن رأيم ف الرجال الذين

فضوا االعتصا القوة .
ات يا البميد خالد عيد الحميد شأن رغ م المتي اسبد الشيخم ف ادخال بض

وف المسا ان أ

المحتجزةن المصايين من اليوا م رق ارببم إلى داخ القصر فرفض اللوا محمد زك ومم ص اع
يو  12/6ألح علي م المتي محمد مرس
ومدرعاتم ل ص

ف

ادلر من اتصال ات

ان يشرم قوا

الحرس

االشت ام ما يين فرةق المؤةدين والمبارضين وذلم سيا انتقال الغل م ف

االشت ادا إلى المبارضين وألح عليه مستبجم ف اتصال اخر يينيا وىلا منه ان يتص
اسبد الشيخم المتواجد ف

ساحم االشت ام مم المت ا رةن حت

المتي

يدله على انسا ىرةق تسلدم

الد ا ا والمدرعا لدخول تلم الساحم فرفض ذلم الىلا ولقد ايد البميد خالد عيد الحميد الشا د
السايق ف

شيادتم السا قم ف

شأن رغ م المتي اسبد الشيخم ف

ادخ المحتجزةن للقصر

الستجوايي .
كما ش يد اللوا

شا عيد الغن عيد البزةز أن المتي اسبد الشيخم قد ىلا منه ان يستبين

يرجال شرىم حرس الر اسم ف فض االعتصا وأن يشدد على المت ا رةن المبارضين واجم ي
من اما القصر وشيد ايضا المقد وليد فتح اي ار ى أن لما ىلا منه احد مو
سكرتير الجلسة
المحكمة
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الشيخم ادخا ل بض المحتجزةن إلى داخ القصر رفض و ادر التوجم إلى اسبد الشيخم وايلغم
يرفضم فىلا منه ان يراجم رؤسا م و ي تصالم اللوا اسامم الجندي ايدة ف قرار الرفض .
كما شيد اللوا احمد اي ار ي فايد مدير االدارة البامم شرىم الر اسم ان لما رفض
استم المحتجزةن سيا االصا ا

الت

الشرىم

يي فقد كل م ر يس الديوان يتحرةر مذكرة لتسليميا

للنيا م البامم الت استبلم منه عن اسما من قا الق ض عليي واحتجاز فأمل عليه المتي
اسبد الشيخم اسما ك من المتيمين رضا محمد الصأوي ولملو مكاوي جمبم وعيد الحكي
اسماعي عيد الرحمن و ان

سيد توفيق و ال ب حرر مذكرة يواقبم االحتجاز وضمنيا اسما

المذكورةن .
أن المتي اسبد الشيخم كان يساعد انصار المتي محمد

وى قا لشيادة المقد عمرو مصى

مرس النا فضي االعتصا وان المتي ايمن د د كان يخىر ينتا ل استجواا المحتجزةن
كما شيد المقد ع م الدين سلي م ت
عمرو مصى

ف

االمن البا

ان تحرةاتم قد تىا ق

مم تحرةا

المقد

ذا الخصوو ن ار للتنسيق يينيما ف البم .

-2المتي اللان احمد عيد الباى  -:حي شيد المقد سبد رشوان التحقيقا وبجلسم المحادمم
انه شا د المتي احمد عيد الباى

قا ضا على احد االشخاو مكي اليدين وكان مبه أخرون

ويبتدون الضرا على ذلم الشخو فبرض عليي استممه فرفض المتي احمد عيد الباى
وىلا منه ان ييت فق

اختصاصا عمله وتوجيوا ه صوا يوا م القصر وأيدة ف تلم الشيادة

المقد  /ياسر عويضم ر يس أمن مجموعم تأمين المقر أن المتي أحمد عيد الباى ي مساده
المجن عليه قد تمكن من ش حركته وأنه ى قا لشيادة المقد عمرو مصى
عيد الباى

أن المتي أحمد

كان يقد المساعدة النصار المتي محمد مرس ألنا فضي لمعتصا

سكرتير الجلسة
المحكمة

القوة كما
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شيد البميد عم الدين سلي م ت
مصى

ف

ذا الشأن .

-3المتي اللال
التق

االمن البا

ان تحرةاته تىا ق

مم تحرةا

المقد عمرو

ايمن د د -:اذ شيد اللوا احمد جمال الدين انه ف فجر يو 2012/12/6

المتي ايمن

د د واست سرة عن سيا عد تن يذ ما ات ق عليه مم سبد الدتاتن

يخصوو انسحاا رجال جماعم االخوان المسلمين من ساحم االتحاديم واجا م ان االنسحاا
سوف يت لدن ذلم سيحد
علمي

مجرةا

االحدا

بد الصمة على الموت

مسجد عمر ين عيد البزةز مما يدل على

على مستوي قيادة المحتشدين المؤةدين للمتي اللان

عشر وةينيئ

ضلوعم ف ارتداا الجرةمم
أن تحرةاتم توصل

إلى ان اجتماع مكتا

كما شيد المقد عمرو مصى

االرشاد المنبقد لدراسم كي يم الرد على اعتصا المبارضين للمتي اللان

عشر قد انتيى فيما

انتيى إلي ه يتدلي

ايمن

قىاع االمن الوىن
د د يتشكي

المجموعا

المختصم الستجواا المقيوض عليي

والحصول على االعتراف أني يت بون رموز الن ا السايق والقيادا
تقاضيي امواال وشيد ايضا ان تحرةاتم قد دل
عيد الباى

السياسيم المبارضم مقاي

على ان ك من المتيمين اسبد الشيخم واحمد

وايمن د د كانوا يساعدون مؤةدى المتي اللان

عشر محمد مرس

حال قيامي

ض االعتصا القوة وان المتي عم حمزة كان ينق نتا ل استجواا المحتجزةن إلى ايمن د د
الذي كان يدورة ييلغيا إلى المتيمين اسبد الشيخم واحمد عيد الباى
كما شيد البميد عم الدين سلي قييو م ت

االمن البا

ان تحرةاتم دل

على ما دل

عليه

تحرةا الشا د السايق وذلم سيا التنسيق يين مصلحم االمن البا وجياز االمن الوىن
-4المتي ال ار م عم حمزة على السيد -:وى قا لشيادة المقد عمرو مصى

االمن القوم ان

عم حمزة ص تم احد المس ولين بمليم االستجواا فقد قا استجواا المحتجزةن ى قا لما ير
سكرتير الجلسة
المحكمة
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يوسا

االعم والتواص االجتماع وانه كان يقو ا مغ المتي ايمن د د ينتا ل االستجواا

وان المتي محمد اليلتاج

كان على اتصال المتي عم

حمزة و و ما اددة ايضا بض

المحتجزةن ف شيادتي كما ايدة ف ذلم البميد عم الدين سلي الم ت
التحرةا

الت

اج ار ا و االخر التنسيق مم المقد عمرو مصى

شادي وسا ناج

ر يس م اح

االمن البا من خمل
كذلم ووفق شيادة ال ار د

قس مصر الجديدة فأن تحرةاتم توصل

ايضا إلى ان المتي

عم حمزة قاد عمليم احتجاز المبارضين المحتجزةن ومبه المتيمين الخامس والسادس والسا م
واللامن وذلم اما اليوا م ال ار بم لقصر االتحاديم لمدة ساعا
واستجوبي وساعد ف ذلم اخرون وذلم وفقا لما اذاعتم وسا
كما شيد ايضا البميد محمد محمود توفيق ر يس م اح
اشرف على عمليا
الج نا

ان صو

عديدة واعتدى عليي

الضرا

االعم والتواص االجتماع

شرد القا رة أن المتي عم حمزة قد

الق ض واحتجاز المحتجزةن المبارضين وتبذييي كما لي
الشخو الذي كان يستجوا المتيمين ف

من تقرةر المبم

مقاىم ال يديم يتىايق مم صمم

صو المتي عم حمزة .
المتهمون الخامس رضا الصاوع والسادس لملوم مكاوع والسابط عبد الحكيم إسماعي

والثام هاني سيد توفيق -:اذ شيد اللوا احمد اي ار ي اسماعي فايد مدير االدارة البامم لشرىم
الر اسم انه شا د المحتجزةن اما يوا م القصر وبي الار جروع واحاط يي المؤةدون للمتي
اللان

عشر وذلم على شك دا رة حي

ركلو

االقدا و سيا اصايتي الجسيمم رفض قس

شرىم مصر الجديدة استممي ولما قا ر يس مجلس الديوان اخىار النيا م ولدي حضور ا
است سر عمن قا الق ض على المحتجزةن فأمل عليه المتي اسبد الشيخه أسما ك من رضا
محمد الصاوي ولملو مكاوي جمبم وعيد الحكي اسماعي عيد الرحمن و ان سيد توفيق فحرر
مذكرة الواقبم وضمنيا ذ االسما .
المتهم التاسط أحمد مصطفي حسي محمد المغير-:
سكرتير الجلسة
المحكمة
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ير ف احدي مقاىم ال يديو الت عرضتيا النيا م البامم والي

حي

وكذلم ف عرض المحكمم ف الجلسم والي

مضمونه محضر الجلسم و و يحم قىبم خشا

كييرة النا فض المحتشدين والمؤةدين للمتي اللان
مواجيتم التحقيقا

مضمونم ف التحقيقا

عشر محمد مرس

ييذا المقىم قرر حدولم وتبل

القوة ولدي

لمعتصا

حم القىبم الخشييم انيا غرض الدفاع

عن الن س .
حسن ان تحرةاتم السرةم توصل إلى ان مكتا االرشاد لجماعم

كما شيد المقد عمرو مصى

االخوان المسلمين يخصوو ح

الرد على اعتصا المبارضين قد انتيى ف

اجتماعم يو

 2012/12/5إلى إختيار المتي احمد المغير ضمن مجموعم الردع ل ض االعتصا
كما شيد البميد عم الدين سلي م ت

االمن البا

النتيجم الت توص إلي يا تحرةا المقد عمرو مصى

أن تحرةاتم السرةم قد توصل

إلى ذا

يخصوو المتي احمد المغير على النحو

السايق ييانم
وشيد النقيا احمد عادل عيد الرحمن الضا
أنه استجا م لىلا النيا م البامم ال ح
المنشورة ييذ الش كا
التدلي

ووسا

االدارة البامم للمبلوما
ف

ش كا

االنترن

التواص االجتماع عن احدا

والتوليق يوزارة الداخليم

عن مقاىم ال يديو والصور
قصر االتحاديم وانه ن اذا ليذا

فقد توص إلى جمم مشا د فض االعتصا و اقتحا الخيا المذكورة سل ا وقدميا إلى

النيا م البامم
المتهم العاشر عبد الرحم عز الدي امام-:

حي شيد المقد عمرو مصى
احدا

االتحاديم قد توصل

حسن المقد االمن الوىن ان تحرةاتم السرةم الت اج ار ا عن

إلى ان مكتا االرشاد لجماعم االخوان المسلمين ف اجتماعم يو

 2012/12/5مناس م دراسم الرد على االعتصا قد انتيى فيما انتيى إليه إلى تدلي
عيد الرحمن عز الدين اما
سكرتير الجلسة
المحكمة

االشترام ف

المتي

مجموعم الردع ل ض االعتصا وقد ايد ذا الشا د
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البميد عم الدين سلي
مصى

االمن البا لتىايق تحرةاتم الت

اج ار ا مم تحرةا

المقد عمرو

.

المتهم الحادع عشر جمال صابر محمد مصطفي-:

إذ

ير ف

احدي مقاىم ال يديو الخاصم احدا

المحكمم خمل حوار تل زةون

أحد القنوا

االتحاديم الت

ىالبتيا النيا م البامم وكذا

وقد اقر فيه أنه تواجد ف

احدا

االتحاديم يو

 2012/12/5واستمر حت فجر يو  2012/12/6وتىرد ف حديلم إلى ىييبم المضيوىا
الت ض ىيا المؤةدون للمتي اللان عشر محمد مرس داخ خيا المبتصمين المباضرةن النا
فض االعتصا
وشيد ال ار د ايمن صالح اي ار ي صالح الضا

شرىم فرقم مصر الجديدة أنه والر تدلي

من

االتحاديم ون اذا ليذا التدلي

فقد

النيا م البامم التحري عن دور المتي جمال صاير ف احدا
اس ر تحرةاتم إلى اشترام المتي المذكور ف

احدا

يو  2012/12/5اما قصر االتحاديم

وانه ايضا اصىحا مبم بض من انصارة ( حازمون ) ولقد تأيد ذلم خمل وجودة ف اليرنامل
التل زةون على الت صي السايق ذكرة .
وحي انه وعلى ذ الم ادر القانونيم الت سيق سل ا و انزال حكميا ايضا على المتيمين اللان
عشر محمد محمد مرس

البياط ومحمد اي ار ى اليلتاج

وعصا الدين محمد حسين البرةان

ووجدى عيد الحميد محمد غني فأني قد اشتركوا ىرد التحرةض واالت اد والمساعدة ف ارتداا
الجرةمتين سال ت الذكر ( استبراض القوة والبن

والق ض واالحتجاز المقترن التبذي ا

اليدنيم

وكذا التيديد القت ) وذلم ات اد المتي اللان عشر محمد مرس مم المتيمين من األول حت
الحادي عشر على ارتداييا وساعد

المتي اللال

عشر محمد اليلتاج

حشد انصار المتيمين

من جماعم االخوان وغير من الموالين لي وحرضي المتيمان ال ار م عشر عصا الدين محمد
البرةان ووجدي محمد غني علنا على ارتداييا فوجيا عير وسا
سكرتير الجلسة
المحكمة

االعم وش كا

التواص
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االجتماع خى ا تحرةضيم دع

ل ض اعتصا مبارض المتي اللان عشر القوة والبن

فتم

ينا ا على ذا التحرةض واالت اد وتلم المساعدة جرةمم استبراض القوة والبن
وما ت بيا من جرةمم محتملم ومترت م علييا و

جرةمم الق ض واالحتجاز الرببم وخمسين

مبارضا للمتي محمد مرس والسايق ذكر وتبذييي يتبذي ا

يدنيم وتيديد بضي القت وكان

ذلم قصد ترويبي والحاد االذي المادي والمبنوي يي وفرض السىوة عليي وصوال إلى ارغامي
عنو على فض ت ا ر السلم المبير عن اعتراضي على ق ار ار المتي محمد مرس وذلم وفق
الت صي السايق ييانم من قي .
واالت اد كوسيلم لمشترام ف الج ار

يكون يتقاي االردا

المت ق علي ه وال يتشرط لتوافرة مض وق
االت اد علييا م اشرة ولما كان
واذ كان القاض

الجنا

واتحاد نيم اىرافم على ارتداا ال ب

مبين ومن الجا ز عقم وقانونا ان تقم الجرةمم بد

النيم امر داخل ال يقم تح

فيما عدا االحوال االستلنا يم الت

الحواس وال ت ير بمما

خارجيم

قيدة فييا القانون ينوع مبين من

االدللم ح ار ف ان يستمد عقيدتم من اي مصدر شا فأن له اذا ل يق على االشترام دلي م اشر
مادي محسوس من اعتراف أو شيادة الشيود أو غيرة فللقاض ان يستدل عليه ىرةق االستنتاج
من الق ار ن الت تقو لديم ما دا

ذا االستدالل سا غا وله من روف الدعوي ما ييررة ي له ان

سيتنتل حصولم من اي فب الحق إل رتداا الجرةمم ويكي م للقول يتوافر االت اد أن يستخلصم من
وقا م الدعوى ومم ساتيا ىالما كان استخمصم سا غا
وغن عن الييان ان االت اد يين المتيمين و ص م عامم يرتا ييني ف صحيح القانون تضامنا
ف المسؤوليم الجنا يم صرف الن ر عن مدي مسا مم فب ك مني ف النتيجم المترت م عليم
أما االشترام ىرةق المساعدة فينصرف إلى المساعدة ف االعمال المجيزة أو المتممم الرتدااالجرةمم وةتحقق ذلم يتقدي البون لل اع االصل
سكرتير الجلسة
المحكمة

أعمال سا قم أو مباصرة لنشاىم وةترتا
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علييا تحقق النتيجم االجراميم المرجوة من ذلم التدخ ويستوى فى ذلم ان تدون الجرةمم الت
وقتيم أو مستمرة ول يشترط الشارع لتحقق االشترام ىرةق المساعدة المنصوو علييا

وقب

ال قرة اللاللم من المادة  40عقو ا

سوي ان يكون الشرةم عالما ارتداا ال اع للجرةمم وان

يساعدة ف االعمال المجيزة أو المتممم الرتداييا .
وال يشترط ف االشترام التحرةض وجود عمقم م اشرة مم ال اع للجرةمم وك ما توج ه المادة 40عقو ا فق ان تدون الجرةمم قد وقب ينا ا على تحرةض الشرةم على ارتداييا ويستوي
ذا كله ان يكون اتصالم ال اع قرة ا م اش ار أو بيدا و الواسىم اذ المدار ف ذلم كما و

ف

ا ر من النو على عمقم المتي يذا ال ب المكون للجرةمم و أشخاو من سا موا فييا
و ص م عامم يتحقق التحرةض ك فب و ك قول يييل شبور ال اع فيندفم نحو ارتداا
الجرةمم مح التحرةض
لدن االشترام يوجه عا ال يتحقق اال اذا لي ان الشرةم قصد االشترام ف الجرةمم و و عال
ييا وان يكون لديم نيم التدخ مم ال اع تدخم مقصودا يتجاوا صدا مم فبلم
وغن عن الييان ان فب االشترام ال تتحقق فيه الص م الجنا يم اال يوقوع الجرةمم الت حص
االشترام فييا
وحي

انه وعلى دي ما تقد من م اد

قانونيم و انزال احكاميا على وقا م الدعوي وفق ما

تضمنتم ادلم الليو والمشار إلييا سل ا والت وكما سيق القول تىمأن إلييا المحكمم وتستبين
ييا فيما خلص إليه قضا يا
فانه ي ير يجم ان ما اسند للمتيمين اللان عشر محمد محمد مرس البياط و محمد إي ار ي
اليلتاج وعصا الدين محمد البرةان ووجدي عيد الحميد غني قد اشتركوا مم المتيمين من األول

سكرتير الجلسة
المحكمة
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وحت

الحادي عشر ف ارتداا جرةمم استبراض القوة وما تم ا قانونا ينا ا علييا من جرةمم

االحتجاز المقترن التبزةا والتيديد القت
من بد ان توافر لد من قص د االشترام الجرةمم كما توافر لد مني نيم التدخ مم ال اعلىن
السايق ذكر وقد وقب

الجرةمم ال ب ينا ا على ذا االشترام الذي توافر وبجم ف حق ك

من المتيمين اللان عشر واللال
ك

عشر وال ار م عشر والخامس عشر وذلم وفقا لتوافر االدلم قي

مني والت تسوقيا المحكمم وفقا لما يل :

المتهم الثاني عشر محمد محمد مرسي عيسي العياآ -:
اذ شيد التحقيقا يجلسم المحادمم البميد سي

الدين سبد زغلول مأمور قس مصر الجديدة انه

والر ما تردد أن مؤةدي المتي اللان عشر سيأتون لساحم االتحاديم ل ض اعتصا المبارضين
له القوة استجا م مني للدعوا
وقد حضر ف

الت اىلقتيا قيادا

جماعم االخوان ف

ذا الخصوو و ال ب

الساعم اللاللم من يو  2012/12/5ز ا البشرة االف من التيا ار

االسمميم

ورددوا ع ا ار التاييد للمتي محمد مرس .
وشيد اللوا احمد جمال الدين وزةر الداخليم التحقيقا
محمد مرس

و الجلسم ايضا ان المتي اللان عشر

ات م تل ونيا ونق إليه غض م سيا ما تبرض له موك م حال انصرافم ف

يو

 2012/12/4من اعتدا من جانا المت ا رةن متيما الشرىم التراخ ف ادا عمليا فاجا م
أن التحرةا

توصل

إلى سلميم الت ا رة خاصم وان يين المبتصمين اسر كاملم ييني نسا

واى ال ولذلم يتبذر استخدا القوة ف فضي لما يسي م ذلم من خسا ر فادحم واعتقادا من المتي
محمد مرس

يتقصير الشرىم ف

حمايم القصر فقد استدع

الجميورةم والحرس الجميوري واست سر
الوصول إلى القصر كما شيد أنه ف

المتي

بض الباملين ير اسم

عن سيا تمكن المت ا رون والمبارضون له من

اجتماع المتي واخرةن من الباملين القصر ص اع يو

 2012/12/6ىلا من المتي تن يذ اخم ساحم االتحاديم من مؤةديم وفق االت اد الذي ت يينه
سكرتير الجلسة
المحكمة
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و يين سبد الدتاتن فاشار المتي إلى احد من المتيمين احمد عيد الباى أو اسبد الشيخم على
ما يذكر وىلا مني متا بم ذا االمر و بد االجتماع الذي استمر ساعم عل

انصارف انصار

المتي محمد مرس من ساحم االتحاديم وةري ان حزا الحرةم والبدالم اشار على المتي محمد
مرس اشترام انصارة ف فض االعتصا وانتيى إلى ان المتي محمد مرس قد ات ق مم ايمن
د د وسبد الدتاتن لحشد انصارة من جماعم االخوان وذلم الستبراض قوتي ف فض االعتصا
وحمايم القصر وانتيى إلى انه كان يخىر المتي ويحيىم علما ك االحدا الت حدل ف ساحم
القصر
-وشيد اللوا محمد زك

التحقيقا وبجلسم المحادمم أن المتي المذكور اتص

ه ات يا ف

الساعم اللانيم ص اع يو  2012/12/5وىلا منه فض االعتصا خمل ساعم واحدة فرفض لما
يسي ه ذلم من خسا ر كما ىلا منه ف اتصال اخر أنه ال يرةد ان يري المبتصمين اما القصر
لدي حضورة ف ص اع ذلم اليو وف يو  2012/12/5اجتمم المتي بدد من فرةقم الر اس
وخم ل االجتماع اصر المتي مرة اخري على مىلا فض االعتصا لدنه كرر رفضي لذلم الىلا
لما سيسي م البن

من حدو كارلم

وف مسا يو  2012/12/5يدأ الغل م ف ساحم االشت ادا للمبارضين للمتي فأتص
المتي

ه

ات يا ليم أدلر من س م ار ىال ا منه اشرام المدرعا ود ا ا الحرس الجميوري

لل ص يين ال رةقين كما ىلا منه ان يتواص مم المتي اسبد الشيخم المتواجد وس االحدا ك
يرشدة إلى الىرةق المناسا لدخول ذ األ ليا لدنم رفض ايضا ل حادلم مرة اخري استبجاال
لتن يذ ذ المىالا وكرر المتي إتصاال تم اليات يم ه الستبجالم ف تن يذ ذا الىلا حت يلغ
ذ االتصاال نحو الن عشر محادلم ف ذلم اليو ويضي

الشا د ان المتي متنصم من

مس وليم اعمال ال ض وما سيسي م من خسا ر كليرة كان يبلميا المتي جيدا فقد ت ا ر يرفضه
سكرتير الجلسة
المحكمة
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الستخدا القوة و بد دو االشت ادا وانصراف المبارضين اصدر الر اسم ييانا منسو ا إلى
الحرس الجميوري على غير الحقيقم اعت ار ساحم القصر منىقم عسكرةم يجا اخم يا فو ار
ف ستجاا انصار المتي الذين كانوا متواجدون م رد

الساحم.

ولد ما تقد ذكر ف ن الشا د رأي أن المتي كان مت قا مم انصارة المؤةدين له على فض اعتصا
المبارضين له القوة وكذلم ايضا لمس اا الت ليم الت ساقيا ف شيادته -:
-مغادرة المتي للقصر م ك ار يو  2012/12/5الساعم ال ار بم والنص

أو الخامسم مسا ا على

غير ما اعتادة من االنصراف بد صمة البشا وتوادا تلم المغادرة مم حضور مؤةديه من
جماعم االخوان إلى ساحم القصر .
ما أسلللر م إليه اسبد الشيخم يخصوو حضور انصار االخوان ل ض االعتصا ول يب أ
التحذي ار

الت اعلمم أمر ا ل ما أيدا اسبد الشيخم من سخرةم بد فض انصار لمعتصا

القوة وذلم است سارة عن رأيه ف الرجال الذين فضوا االعتصا .
اصرار المتي اسبد الشيخم على ادخال تسبم وارببون محتج از مصا ا من اليوا م ال ار بم لقصراالتحاديم لوال انه منم من ذلم االمر .
-تحاور المتي مبه يو  2012/12/7مست س ار عن موق م لو حد

اقتحاما للقصر فلما اجا م

أنه سيق ض على ك من يقتح القصر رفض ذا الرأي وأمرة ص تم ر يسا للدولم قتلم .
-ل يىلا المتي اشترام مدرعا

ود ا ا

الحرس الجميوري عندما كان

الغل م لمؤةديم ف

ساحم االشت ادا لدن و بد أختمف االمر وصار الغل م للمبارضين له على المؤةدين ادر ىلا
اشترام ذ اإل ليا لل ص يين المت ا رةن .
-االستجا م ال ورةم لمؤةدي المتي المتواجدين ساحم القصر م رد

للييان الذي اصدرتم ر اسم

القصر ونسيتم كذ ا للحرس الجميوري اخم ساحم القصر حي اخلوا الساحم فو ار
سكرتير الجلسة
المحكمة
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وبجلسم المحادمم اللوا احمد اي ار ى اسماعي فايد مدير ادارة شرىم

-كما شيد التحقيقا

الر اسم أن المتي اجري اجتماعا

منزلم التجمم الخامس وق

االخوان مل وزةر الرةاضم و سبد الدتاتن

االحدا

مم بض قيادا
ومحمد يديم و

و خير الشاىر ومحمد اليلتاج

غير لدنه ال يبل عما دار ييذا االجتماع
واضاف أن المتي محمد مرس است سر عن سيا عد تدخلم بد اختراد المت ا رةن لموك ميو  2012/12/4فافيمم أن التدخ كان سيؤدي لنتا ل جسيمم وانه لما ايل قيادا

الشرىم

يذلم رفض مدير االمن المركزي وكذلم مدير امن القا رة التدخ ل ض االعتصا حت

ال يبود

المبتصمين لساحم القصر مرة اخري وان االمر يتىلا صدور أمر ر اس منه يذلم فألر المتي
الصم .
وشيد المقد عمرو مصى

الم ت

االرشاد من خمل اجتماعم ل ح

االمن الوىن ان تحرةاته السرةم توصل

سي الرد على االعتصا قد انتيى إلى وجوا حشد عناصر من

جماعم االخوان ومواليي ل ض االعتصا
الواقبم قد تضمن

تقاضوا امواال من بض قيادا
وقد الق المتي

ضمن من كل ي ف

القوة وكل

تن يذ ذ الميمم

اعداد خىاا جما يرى يضمنم خمفا للحقيقم ان تحقيقا النيا م البامم الت

المتي محمد مرس
اشرتيا ف

إلى ان مكتا

اعترافا

للمقيوض عليي من المبارضين له ت يد كذ ا أني

ورموز الن ا السايق مقاي اشترادي ف االحدا

ال ب الخىاا وق

يد التحقيقا

ونشر ال وض

متضمنا ما ىل م منم مكتا االرشاد على

الت صي السايق ييانه
كما اتي الشا د المتي محمد مرس يتوافر علمم احدا
الر يس فقد استمر قا دا ضمن قيادا

االتحاديم ذلم انه ورغ تقلدة لمنصا

جماعم االخوان المسلمين خاصم وانه كان ر يسا لحزبيا

السياس من قي واحد اعضا مكتا ارشاد ا فضم عن انه قد ادر االنصراف م ك ار يو االحدا
سكرتير الجلسة
المحكمة
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على غير البادة ساعم حضور انصارة مم االخذ ف االعت ار ان غالييم المتيمين يبملون تح
ر استم القصر وان واقبم االحتجاز تم
وشيد البميد عماالتحاديم قد تىا ق

الدين سلي
مم تحرةا

مبرفتي و يجوار سور قصر االتحاديم

االمن البا
االمن الوىن

أن تحرةاتم السرةم الت

اج ار ا حول واقبم

سيا التنسيق يين جيازي االمن البا واالمن

الوىن
وتلم ى اقوال شيود الواقبم ت سرد ا على الت صي السايق ييانم والت يبود مرجم تقدير المحكمم الموضوع الت
الشيود جميبا وغير

انزلتيا مكانم عاليم وذلم الىم نان المحكمم إلى ما ورد شيادة وال
من الشيود والت

تقىم ان المتي كان مت قا مم اق

ارتداا جرةمم استبراض القوة وما تم ا من جنايم الق ض واالحتجاز الت

المتيمين على
اقترن

التبذيا

والتيديد القت
وتضيف المحكمة إلى ما تقدم ما يلي :
أن المتي مسا يو  2012/12/5ل يكن ف حاجم لتدخ رجال الحرس الجميوري لما كان
الغل م لمؤةديم من جماعم االخوان ومواليي وانه ل يىلا تدخلي اال بدما انقلي الرح وصار
الغل م للمبارضين على المؤةدين و و ما يكش

عن امرةن األول تايد للمؤةدين له الذين ات ق مم

بضي ومم قياداتي على اشترادي ف فض االعتصا القوة إذ كي

يستبين الحرس الجميوري

ف مواجيم من ات ق مبي على أدا ذلم الدور و و ما يدركم جيدا ايضا المؤةدون له يداللم عد
تباملي مم قوا الحرس الجميوري الت شارك لل ص يين القوتين ينا ا على ىلا المتي
أما األمر اللان فيو ان المتي اللان عشر كان حرةصا على حياة المؤةدين له يداللم استبانتم
يرجال الحرس الجميوري للتدخ ال وري لل ص يين القوتين و ذا الىلا الذي ىل م المتي والح
ف ىل م م ار

كليرة حت تم

سكرتير الجلسة
المحكمة

االستجا م إليه وال غرو ان استخلص

المحكمم من جماعم توافر
رئيس

151
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

ات اد المتي اللان

عشر مم اق

المتيمين االخرةن على ارتداا جرةمم استبراض القوة وما

ترتا علىيا من ق ض واحتجاز ىالما ان القانون اجاز للمحكمم ان تستخلو االت اد من وقا م
الحقم على ارتداا الجرةمم .
وتضي

المحكمم أستنادا إلى شيادة اللوا  /أحمد جمال أنه بدما أت ق مم سبد الدتاتنى عل

سحا عناصر األخوان من الساحم للتيد ه ولما ل يت تن يذ ذلم فقد ىلا من المتي محمد
مرس تن يذ  ,و بد ا أصدر ر اسم القصر ق ار ار نس م زروا للحرس الجميوري أعت ار ساحم
القصر منىقم عسكرةم ووجوا إخم يا فو ار  ,و صدور القرار المذكور انصاع له المؤةدون للمتي
اللان عشر من الساحم خمل ساعم واحدة وذلم و عين السيىرة وعين االتصال وعين التواص
ما يين المتي اللان

عشر و المتيمين القاىم داللتم على االت اد المسيق ييني جميبا على

ارتداا ما اسند لي من جر وصوال لتحقيق النتيجم الت
تحقيقيا على مدي يو كام يواسىم ح
لدنم فش ف

ىالما سب

المتي اللان

عشر إلى

رجال سلىانه على ال ض القوة أسلوا غير ا ر

تحقيق تلم النتيجم مما دعا الن يستيدل يي مؤةديم من اج تحقيقيا فصار

االت اد مبي على ذلم وصان ذا االت اد حمايتي واحاىم يرعايتي النا االحدا

حت

ت

انتيا يا .
كما تستخلو المحكمم ايضا توافر االت اد ما يين المتي اللان

عشر وبين اق

المتيمين

االخرةن على ارتداا الجرةمم وذلم عند امبان الن ر ف واقبم احتجاز المبارضين على اليوا م رق
ارببم قصر االتحاديم مقر حك المتي اللان عشر وتبذييي وتقيد

و استجوايي غرض انت ازع

اعترافا مني ت يد انتما ي لرموز المبارضم وبتقاضيي امواال مني ن ير نشر ال وض
كتبليما

مكتا االرشاد وذلم على النحو الذي تضمنته تحرةا

االمن الوىن

وتىا ق

الساحم
مبه

شيادة مجرةيا التحقيقا و الجلسم وكان ارادة هللا حاسمم وذلم يتسجي تلم الواقبم الماديم ف
سكرتير الجلسة
المحكمة
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ا شم صورة يمكن ان تتخيليا مخيلم أحد ولمدة ليس
الي و وكان ذلم من خمل ما اذاعتم وسا
فق صور ي كان

وواضحم وليس

القصيرة إذ قارب

االعم ووسا

ف

بض االحيان مدة

التواص االجتماع ف صور قاىبم

مصحو م ايضا أصوا

المتيمين والمجن عليي على حد

سوا خمل عمليم استجواا شبم ما حوته من ع ا ار التيديد القت كما سيق القول ذا فضم
ف

عما لي

التحقيقا

على لسان الشيود من دخول المتي عم حمزة الذي كان يقود فرةق

التبذيا يدخول القصر كلي ار ل البود ة للساحم كمحأولم ادخال المتيمين للقصر مبه الستجوايي
لوال ان رفض رجال الحرس الجميوري ذلم .
ايضا ما اتا المبذيون من احتجاز بض المحتجزةن ف كشم ممصق ليوا م القصر مل المجن
علي يا عم شي م وذلم وفقا لشيادة احمد محمد سييم مدير قناة االقص واخي ار ما شيد ه بض
المجن عليي مم الت صي السايق استبراض سل ا من ان المتي عم حمزة قد احضر صندود
المضيوىا

الت

إدعى ض ىيا مم المبتصمين من داخ القصر فد ما تقد ل يكن لياتيم

المتيمون ف مكان ممصق للقصر و ك حرةم االنتقال المتصورة دخوال وخروجا من القصر ذاته
رمز الحك النا ارتدايي لجرةمم االحتجاز والتبذيا الت

حدل

على مرأي من رجال الشرىم

والحرس الجميوري ي ال عزو أ نيا كان على مرأي ومسمم ك المصرةين ي ك البال من خمل
وسا

االعم الت

كان

تنق للبال ك

ذ االحدا

المشينم ومن البجا ان بض وسا

اإلعم تدين لمخوان الوال وكأن الجمد يقد دلي ادانتم للبال اجمم غير أ ه يت بيا
لذلم الجر وما كان لخل
إمبان ف

التنكي

سياس أن يييح مل

ذا الجر ي والجير الجر ف أمان تا ما ص ه

اشخاو عزل وكان مرتدا ذلم ف

الحرس الجميوري فل يكن ليحد

إرتدا ه

ذلم كله لوال أن أس

مأمن تا من تدخ رجال الشرىم أو
عليي المتي اللان

عشر من امنه

وحمايتم الدلير حت أىم نوا اني مبزل عن يد القانون واال ما خاىروا أتيان ذا الجر والجير
سكرتير الجلسة
المحكمة
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ه علنا وتصوةرة واذاعتم عير قنوا

التل از ونقله عير وسا

أيضا غير

اإلتصال األجتماع

عاي ين ال الدولم وال سمبتيا وال سلىتيا وال قانونيا الذي تيجحوا ي عمن اإلفت ا عليه علنا ف
حضور سلىا

الدولم  ,وروعوا أيضا األمنين الغير مشاركين ف

التل از لصور التبذيا ال شبم للمقيوض عليي

األحدا

ييوتي

ف

برض

فدان لي ما تصورو سل ا من ترويم وايذا وب
حينه االمر الذي

للخوف يين الجميم ورغ ذلم فل تلحق يي لسلىم اي اذي أو سو ف

تستخلو منه المحكمم توافر ات اد المتي مم وال المتيمين وغير على ارتداا الجر المسند
لي فصار لي ما ات قوا علي ه من بد ان تمكنوا من السيىرة على جميم االحدا

الجارةم ساحم

اال تحاديم ق ار م ادلر من يو دان لي خملم الجميم ما شا وا .
المتهم الثالث عشر محمد محمد ابراهيم البلتاجي-:
إذ شيد المقد عمرو مصى

االمن الوىن

حسن ضا

التحقيقا

وبجلسم المحادمم

يخصوو ما سىرة ف محضر تحرةاتم من ان مكتا االرشاد لجماعم االخوان المسلمين اجتماعم
المخصو ل ح

اختيار وسيلم الرد على اعتصا المبارضين لسياسم المتي اللان

انتيى إلى حشد انصارة اما قصر االتحاديم لد

ي ضوا االعتصا

عشر قد

القوة وت اسناد االدوار

للمتيمين حي اسند المتي اللال عشر امر االشراف على حشد المؤةدين للمتي اللان عشر كما
توصل

التحرةا

إلى ان المتي كان خمل االحدا

على اتصال مم المتي عم حمزة الذي

اختو استجواا المقيوض عليي من المبارضين و ذا االمر الذي تأدد أيضا
المحتجزةن و و ما نتيى إليه ايضا ف تحرةاتم البميد عم الدين سلي م ت
شيد التحقيقا و الجلسا
وشيد المجن

عليه رام

مضمون ما شيد ه المقد عمرو مصى

األمن البا الذي

.

صيري قرةاقو و و احد المحتجزةن اما قصر االتحاديم أن خمفا

نشا ما يين المتي عم حمزة و ان
علىي للنيا م البامم صح م المضيوىا
سكرتير الجلسة
المحكمة

شيادة بض

درديري المحام
الت

نسي

سيا رغ م األول ف تسلي المقيوض
إليي حيازتيا يينما رأي االخر أن يرس
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الشيود على واقبم الض

صح م المتيمين مما دعا المتي عم حمزة إلى محادلم شخو لال

ات يا والذي عل من خمل الحوار انه المتي محمد اليلتاج الذي فوضم اتخاذ االج ار المناسا
كما شيد المجنى عليه محمود محمد احم د حن

احد المحتجزةن اما قصر االتحاديم أن المتي

عم حمزة كان على اتصال المتي محمد اليلتاج

عير اليات

قصد ا مغم السيىرة على

االحدا
كما شيد المجن

علىه محمد سيد احمد عمر أحد المحتجزةن اما قصر االتحاديم أنه سمم

المتي عم حمزة يتص

المتي محمد اليلتاج

ل خروجم ومبه اسيال من الحديد وىلقا خرىو
كما شيد احمد محمد سييم الصح

ات يا واعقا المحادلم دخول عم حمزة للقصر
ونسا حيازتيا للمحتجزةن .

ومراس قناة االقص

التوس لمفراج عن ناشىم سياسيم ى عم شي م كان
حادلم ات يا المتي محمد اليلتاج وىلا منه ذا

ان صح

اتص

ه وىلا منه

ضمن المحتجزةن اما القصر بد ا

الىلا السايق االفراج عن عم شي م ومن

مبيا كما ىلا منه ان ييذل اقص جيدة لتحقيق ذلم فىلا من المتي محمد اليلتاج لما له من
شيرة وقدرة على اقناع المتي عم حمزة ان يحاد المتي عم حمزة الرافض لمفراج عنيا و بد
ذلم اخيرة المتي عم حمزة انه كان ممتنبا عن اىمد سراحيا خشيم ان يصيييا اذي فدرر عليه
ىلا االفراج عنيا فأمر عم حمزة أحضار ا من كشم مجأور ل اا القصر لدنه فش ف اخم
سيي شخو اخر كان مبيا
كما شيد المحام
ت ا ار

ان محمد درديري محمد المنتم لحزا الحرةم والبدالم أنه كان يشارم ف

التأييد للمتي محمد مرس

فنم

إلى علمه أن بض من جماعم االخوان المسلمين

المتواجدين عند اليوا م ال ار به للقصر وأحتجزوا بض المبارضين كانوا يىليون محاميا لمستبانم
جر ا
ه التخاذ إ ا
سكرتير الجلسة
المحكمة

تسلي المحتجزةن والمضيوىا

فتوجه إليي حي

عل مني

أنه أحدا ل
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يشا د المحتجزةن حال حيازتي ليذ المضيوىا
الشيود الذين قاموا ض

فىلا من المتي عم حمزة االحت اظ يييانا

المحتجزةن وتحرةز المضيوىا

ونسا ك حرز إلى حا زة لدن المتي

عم حمزة اخيرة كونه و المس ول عن امر االحتجاز ل رفض ذا الىلا كما قا

ىرد من

المكان
فىلا من أحد االشخاو ان يتص
إليه عد قانونيم إج ار ا
اسما الذين قاموا ض

المتي محمد اليلتاج وبذلم تمكن من محادلتم ات يا فنق

االحتجاز فساله محمد اليلتاج
المحتجزةن وارقا

فأعتذر له المتي اليلتاج

عن رأيه وتصور قأخير أنه سيجمم

وات ي و بد ذلم يمكن تسلي المحتجزةن للشرىم

سيا ما تبرض له من أذى وفوضه ف اتخاذ اإلج ار ا

الصحيحم

المزمم وفقا لرؤةتم ل ىلا محادلم المتي عم حمزة بد ا قا يجمم اسما وبيانا
ض ىوا المحتجزةن ودونيا ف ورقتين وتركيا حت وصل
مشا د ال يديو المرفقم األوراد والت

عقد

الذين

للمتي عم حمزة كما ير من أحد

المحكمم جلسم لمشا دتيا وكان المشيد يو

 2012/12/7مناس م تشييم جنازة شيدا الجماعم المتي محمد اليلتاج و و يخىا موجيا
حديلم لشبا مصر مشي ار إلى وجود ساعم ص ر إذا ما ت الخروج على الشرعيم واقتحا القصر
وةجا تقدي شيدا .
وحي ان المحكمم تستخلو من جماع ما تقد ذكرة مدي تورط المتي محمد اليلتاج ف عمليم
حشد المؤةدين للمتي محمد مرس وذلم حس ما انتي
البا السايق ذكر ا فضم عن متا بم لمن حشد
ك من المجن

عليي رام

إليه تحرةا

وذلم وفقا لما شيد ه التحقيقا

صيري ومحمود محمد حن

المتي عم حمزة و و ما ايدته التحرةا

جيازي االمن الوىن واالمن
و الجلسم

ومحمد سيد احمد ي تصالم المستمر

السا قم ايضا النا تواجد

كما انه كان يوجه ويأمر

على نحو ما شيد ه النان من مؤةدي المتي محمد مرس ينتميان لحزا الحرةم والبدالم وذلم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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على الت صي السايق ذكرة و ما الشا دان احمد محمد سييم الصح

ومراس قناة االقص و ان

محمد درديري محمد المحام اذ ىلا المتي محمد اليلتاج من احمد سييم التوس لدي القا مين
على امر احتجاز المبارضين االفراج عن عم شي م وحاد

ذا الخصوو

المتي عم حمزة ف

فاستجاا االخير واحضر ا من كشم مجاور لسور القصر وت االفراج عنيا وكذلم صار االمر
النس م للمحام

ان محمد درديري الذي ىلا محادلم المتي محمد اليلتاج

رأيه ف شأن جمم اسما الشيود على واقبم الض
ضى

ات يا ونق إليه

وتحرةز المضيوىا ونس م ك منيا إلى من

مبه ل تسلي المحتجزةن واالحراز للشرىم فاستحسن المتي محمد اليلتاج

جر ا
درديري المحام فأيدة وفوضه ف اتخاذ اإل ا

رأي محمد

الت يرا ا ول ي ته ان يبتذر له سيا األذي

الذي تبرض له من عم حمزة ىردة له
ذا و تنو المحكمم إلى ان المتي محمد اليلتاج وان ل يتواجد ساحم االشت ادا

االتحاديم اال

انه اسي ف جمم االت اع ي وتا بي النا عملي ضمانا لحسن م ي ف الساحم فاحيانا يتص
يي

ات يا واحيانا اخري يتصلون

ه ات يا ىل ا للنصح واالرشاد ف أمور احتجاز المقيوض

عليي ي انه حرو على استمرار التواص مم االت اع تمييدا لحشد جديد بد انتيا احدا
االتحاديم وفق الخىاا الذي القا يو  2012/12/7حي

ح

على تقدي شيدا ون ه ات اعه

إلى وجود ساعم ص ر عند اقتحا القصر ومن ل فقد تواص المتي مم ات اعه قي الحشد كما
تواص مبي النا االحدا
ات اعه ممن حشد وغير

فأمر ووجه كي
بد االحدا

تمييدا لحشد جديد فحدد لي ساعم الص ر وح

تقدي شيدا وبذلم يكون قد وص االحدا
لمشت ادا

مم االحدا

شا و بد ا ن ذ االت اع ما أمر ه ل تواص مم
السا قم على االشت ادا

المحقم على ذ المشت ادا

مم االحدا

على

المباصرة

مما يؤكد اشترادم ىرةق المساعدة ف

ارتداا الجرةمم وذلم حشد اعوانه ف ساحم االتحاديم واستمرارة ف متا بتي بد ذلم .
المتهم الرابط عشر عصام الدي محمد حسي العريان-:
سكرتير الجلسة
المحكمة
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إذ شيد المقد  /عمر مصى ى حسن ل األمن الوىنى ل أن تحرةاته السرةم التى أج ار ا حول واقبم
اإلتحاديم أن اإلجتماع الذى عقد

بض من عناصر مكتا اإلرشاد لجماعم اإلخوان المسلمين

يخصوو دراسم الرد المناسا على م ا ار

المبارضين للمتي محمد مرسى حي

خلو

اإلجتماع الى حشد أن ار الجماعم أما قصر اإلتحاديم إ يا ار لقوتي وإل زالم خيا المبتصمين
وفض اإلعتصا و مناس م ذلم فقد قا المتي  /عصا حسين البرةان وأخرون وعير وسا
اإلع م المختل م التحرةض على استبمال البن

مم المت ا رةن ضد المتي  /محمد مرسى أما

مقر اإلتحاديم وىرد المبتصمين وار ايي وكل ي يدعوة أنصار ايضا للحتشاد مبي أما القصر
تحقيقا للغرض السايق ذكر .
وأنه ن اذا لذلم فقد ت اإلحتشاد الذى نجح فى فض إعتصا المبارضين والقا الق ض على
بضي واحتجاز أما اليوا م ال ار بم للقصر .
كما شيد أيضا البميد /عم الدين سلي قييصى الم ت

األمن البا أنه أجرى تحرةا سرةم

حول واقبم اإلتحاديم التنسيق مه جياز األمن الوىنى وتوصل

ذ التحرةا الى ما خلص إليه

تحرةا األمن الوىنى السايق ذكر ا
كما ورد يتسجيم ال يديو المرفقم األوراد و استبرضتيا النيا م البامم واليت مضمونيا
التحقيقا وكذلم استبرضتيا المحكمم الجلسم حي رصد محادلا تلي ونيم يين أحدى
المذيبا

قناة  25و يين المتي  /عصا البرةان حي أشار خمليا الى اإلشت ادا التى حدل

يو  2012/12/5قرر أنيا ليس اشت ادا يين مؤةدى المتي  /محمد مرسى وبين المبارضين له
أنما ى فى الحقيقم اشت ادا يين مؤةدى اللورة ومبارضييا .
ل ح

فى حديله جماعم المؤةدين للشرعيم على التواجد الى ساحم قصر اإلتحاديم بش ار

اآلالف وذلم للق ض على المبارضين للمتي  /محمد مرسى والبم على كش
سكرتير الجلسة
المحكمة

الىرف اللال الذى
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يىلق الرصاو وعلى الشبا أن يق ض عليي وتقديمي لنا ا عا حقيقى للدش

عمن ين ق

ومن يمول ؤال فيجا على الجميم أن ينزل للق ض على ؤال اليلىجيم .
وةيين من ذا التسجي أمران األول أنه جا منىويا على تحرةض صرةح للمؤةدين للمتي  /محمد
مرسى التوجه لقصر اإلتحاديم بش ار
على الىرف اللال
اإلشت ادا

اآلالف للق ض على مبارض

المتي المذكور والق ض

وتقديمي للنا ا البا  ,وذلم لسييين أن المؤةدين

المؤةدين للشرعيم ألن

التى حدل

يو  2012/12/5إنما

ى اشت ادا

ما يين مؤةدى اللورة وبين

مبارضييا .
و ذا يكش

عن تواف ر جرةمم التحرةض على ارتداا جرةمم استبراض القوة والبن  ,وعن نيم

تداخ المتي  /عصا البرةان فى النشاط اإلجرامى المشك ليذ الجرةمم إذ ت ذلم التحرةض قي
اليد فى ذا النشاط ساحم اإلتحاديم بد ا خرج

جماعم المؤةدين للمتي  /محمد مرسى فى

اعداد غ يرة ى قا لما ذكر المتي  /عصا البرةان فى خىا ه ما يقىم يتوافر نيم تدخ المتي
المذكور التى صار واضحه فى النشاط اإلجرامى وكان ذا التدخ محركا لنشاط المؤةدين للمتي /
محمد مرسى الذين استجايوا لندا المتي عصا البرةان فور صدور فتحقق

موج ه إشت ادا

يو . 2012/12/6
أما األمر اللانى فيو التىايق ال ا ر والشديد ما يين فدر خىاا المتي عصا البرةان وفدر
خىاا المتي محمد مرسى على نحو ما ذكر سل ا ما يؤكد توافر إتحاد نيتيما فى التداخ ف
النشاط اإلجرامى المؤل والذى شيدته ساحم اإلتحاديم يو . 2012/12/6
فدم الخىايين تضمنا فدرة البمالم مقاي تموة و ذلم يرد ت ا ار

المبارضين الى كونيا وقب

من أشخاو تقاضوا أمواال من أخرةن من جيم المبارضم والن ا السايق ن ير القيا

اعمال

الشغا ذ  .وحول تلم ال كرة سار نيل المتيمين فى ذ الدعوى فيذا و قول المتي  /عصا
سكرتير الجلسة
المحكمة
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البرةان  ,و ذا و خىاا المتي محمد مرسى  ,و ذا و مضمون إستجواا المتي  /عم حمزة
للمؤةدين المحتجزةن أما ديوان قصر اإلتحاديم .
الذى أضن

ن سه ومن مبه من فرةق اإلستجواا و ار

ح

حلي

عن التموة المادى ليؤال

المبارضين سوا من حي نوعيته أو كميته أو شخو من تقد ه إليي .
األمر الذى يكش

عن وحد إتجا المتيمين فد ار وعقيدة ونيه,الذي ينأى وي ود مرحلم مجرد

التوافق فق ي ل يكن ذلم إال وليد ترتيا وات اد وعل نا
على مسرع األحدا

الخىم اإلجراميم المىلوا تن يذ ا

ووفقا لما انتيى إليه إجتماع مكتا اإلرشاد لجماعم االخوان المسلمين كما

سيق اإلشارة سل ا  ,وقد تحقق لي تن يذ الخىم حسا ما خى ليا مكتا اإلرشاد تماما.
المتهم الخامس عشر  /وجدى عبدالحميد محمد غنيم-:
إذ شيد التحقيقا

وبجلسم المحادمم المقد  /عمرو مصى ى حسن األمن الوىنى أن تحرةاته

السرةم التى أج ار ا حول واقبم اإلتحاديم قد توصل

الى أنه و بد ما قرر مكتا إرشاد جماعم

اإلخوان المسلمين فض إعتصا مبارضى المتي محمد مرسى من أما مقر اإلتحاديم القوة فقد
قا المتي وجدى غني عير وسا
محمد مرسى على استبمال البن

اإلعم المختل م ي لقا خىاا يحرض فيه مؤةدى المتي
مم مت ا رى ومبتصمى مقر اإلتحاديم وار ايي وكذلم ح

انصار للنتشار مبي أما القصر .
وكان من نتاج ذلم أنه ت إحتشاد مؤةدى المتي محمد مرسى أما قصر اإلتحاديم وفرقوا
المت ا رةن المبارضين له كما نجحوا فى القا الق ض واحتجاز  49مت ا ار مني أما اليوا م
ال ار بم لقصر اإلتحاديم وعذيو
كما شيد أيضا التحقيقا
البا

ل لول الن ا

السايق

إلنتزاع إعتراف مني

يت بيتي

وبجلسم المحادمم البميد /عم الدين سلي قييصى الم ت

األمن

أن تحرةاته السرةم التى أج ار ا حول واقبم اإلتحاديم قد أت

مىا قم لتحرةا

جياز األمن

الوىنى وذلم سيا التنسيق الذى ت من جياز األمن البا واألمن الوىنى ألنا إج ار التحرةا .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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ولي

من خمل عرض النيا م البامم وكذلم المحكمم ألحد مقاىم ال يديو مرفق األوراد وجود

حدي

يو 2012/12/5

تل زةونى مصور ير من خمله المتي وجدى غني مبلقا على أحدا

إتي فيه مبارضى المتي محمد مرسى الد ر وأوجا فيه قت ك من يخرج على الشرعيم وأن
األخوة

الذين يتولون حمايم المتي  /محمد مرسى  ,ودعا الشبا الى الخروج المميين لحمايم

مقر اإلتحاديم وأ در دما المبارضين للمتي  /محمد مرسى يزع استحقاقي للقت وكذلم ك من
اع من المسلمين .وةتيين من مجم ما تقد أن المتي وجدى غني قد أراد يخىا ه التحرةض
على تحقيق ما تضمنه الخىاا أيدى المؤةدين للمتي محمد مرسى .
فأراد يذلم أن يتداخ فى البم اإلج ارمى الذى أدى فى النيايم إل
إستبراض المؤةدين للقوة والبن

وقوع النتيجم المتمللم ف

وما ترتا علييا من جرةمم الق ض واإلحتجاز ل بض المبارضين

وتبذييي وكان ذلم كله ألر اإلحتشاد أما قصر اإلتحاديم تلييم لما ورد فى خىاا المتي المشار
إليه سل ا ومن ل تحقق يذلم فى حق المتي وجدى غني توافر اإلشترام ىرةق التحرةض ي حدى
وسا

اإلعم على ارتداا الجرةمم سال م الذكر .

وتنو المحكمم أيضا الى أن شيادة عدد من المجنى عليي ما فيي  /عم شي م والس ير /يحيى
محمد نج قد ورد ييا أني توجيوا لساحم قصر اإلتحاديم فى أعقاا دعوا
األخوان المسلمين إلت اعي
الدعوا

قيادا

جماعم

التوجه الى ساحم القصر ل ض اإلعتصا و و مايبنى وصول ذ

ليس فق لمؤةدى المتي محمد مرسى ي أيضا الى مبارضيه ما يقىم األلر الذى

خل ته ذ الدعوا

من شحذ م المؤةدين وتوجيي حسا التبلىما

الصادرة لي فى التوجه

لقصر اإلتحاديم ل ض اإلعتصا .

سكرتير الجلسة
المحكمة
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وحي

أن لما كان ما تقد جملم وت صيم وكان

المحكمم قد إىمأن

أيضا الدلم الليو السايق

سرد ا ومن ل يكون قد إستقر فى عقيدة المحكمم على سيي الجز واليقين و ما ال يدع مجاال
للشم أن المتيمين :
1ل أسبد محمد أحمد الشيخم
2ل أحمد محمد محمد عيدالباىى
3ل أيمن عيدالرؤوف على أحمد د د
4ل عم حمزة على السيد
5ل رضا محمد الصأوى
6ل لملو مكاوى جمبه ع ي ى
7ل عيدالحكي اسماعي عيدالرحمن محمد
8ل انى سيد توفيق سيد
9ل أحمد مصى ى حسين المغير
10ل عيدالرحمن عزالدين األما
11ل جمال صاير محمد مصى ى
12ل محمد محمد مرسى عيسى البياط
13ل محمد محمد اي ار ي اليلتاجى
14ل عصا الدين محمد حسين البرةان
15ل وجدى عيدالحميد محمد غني
ألني فى يومى  2012/12/6 , 2012/12/5يدا رة قس مصر الجديدة

محاف م القا رة

المتيمون من األول وحتى الحادى عشر :
سكرتير الجلسة
المحكمة
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1ل إستبرضوا وأخرون مجيولون القوة ولوحوا البن

واستخدمو ما ضد المت ا رةن المبارضين

للمتي اللانى عشر األتى أسما ي وأخرةن :
1ل محمد سيد أحمد عمر 2ل محمود محمد أحمد حن ى
3ل رامى صيرى قرةاقس 4ل أحمد م ارم عيدالحلي
6ل محمد عم عيدال تاع

5ل محمد عيد حسن

7ل حسا الدين حسن عيدالحميد 8ل محمد ىه على النجار
10ل كرة محمد حسين

9ل عيدالغنى علوان عيدالغنى

12ل أيمن محمد ىلا

11ل محمد صاير عيدالبزةز

14ل يحيى زكرةا علمان نج

13ل عيد حسن أحمد

16ل محمود حن ى على

15ل حاز رمضان حسنين

18ل محمد حسين ع اس

17ل حسن عيدالبال أيوزةد

20ل عم عادل عيدالواحد

19ل محمد جمال محمود
21ل حمدى عيدالسم مصى ى
23ل مصى ى مصى ى متولى
25ل على مسبد محمد
27ل السيد فتحى توفيق

22ل مصى ى أحمد مصى ى
24ل رامى حسن عيدالحق

26ل محمد عيدال اس متولى
28ل عمر على عيدالحميد

29ل عامر على حسين 30ل تامر عوض عيدالتواا
31لأحمد سيد عيد 32ل أحمد صمع محمد
33ل وليد اليربرى على

34ل محمد رضا على

35ل ىلب محمد اليدرى 36ل رضا نيي عيد
سكرتير الجلسة
المحكمة
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37ل مباذ ىارد سبد

38ل عيدهللا اي ار ى عيدهللا

39ل محمد محمد خلي م 40ل كرة جمال عيدالمنجى
41ل صيرى رضا على 42ل أحمد عارف على
43ل محمد أيوالوفا على 44ل األمير رعد أحمد
45ل صير على صير

46ل مصى ى محمد صاير

47ل عمرو صمع محمود 48ل محمد ممدوع عيدالحكي
49ل أمين جاير أمين

50ل عم محمود سبيد شي م

51ل على خير عيدالمحسن 52ل مينا فيليا جاد شاى
53ل ي ار محمد حجازى

54ل مصى ى محمد محمد نج

وكان ذلم قصد ترويبي والحاد األذى المادى والمبنوى يي وفرض السىوة عليي إلرغامي على
فض ت ا راتي السلميم أن تجمم المتيمون وأخرون مجيولون من أعضا جماعم األخوان
المسلمين وكذا الموالون لي ى قا لتبليما

مكتا إرشاد الجماعم المس قم وتوجيوا فى مسي ار

متبددة صوا مكان إعتصا المجنى عليي وأمادن ت ا ر
اللانى عشر بضي حامم ألدوا
اإلعتدا عليي وفرقو

مبدة للعتدا

ومبي أخرون من مبارضى المتي

على األشخاو  ,و اغتوا المجنى عليي

وحرقوا خيامي  ,وكان ذلم تن يذا لغرض ار ايى حالم كون بض

المجنى عليي من اإلنا وال بض األخر ل ييل عمر لمانى عشر سنم ميمديم كاملم .
2ل ق ضوا وأخرون وأحتجزوا عند سور قصر اإلتحاديم دون وجه حق  ,وعذيوا يتبذي ا
المجنى عليي المنو عن أسما ي يوص

التيمم األولى وذلم ان ق ض عليي المتيمون

الخامس والسادس والسا م واللامن وأخرون واقتادو

سكرتير الجلسة
المحكمة

يدنيم

الى سور قصر اإل تحاديم واحتجزو يجوار
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واستجوبي المتي ال ار م و دد المجنى عليي مينا جاد شاى  ,على خير عيدالمحسن والى
عم عادل عيدالواحد وأخرةن القت البمد .
كما عذا المتيمون سال ى الذكر وأخرون المجنى عليي المذكورةن يتبذي ا
اإلصا ا

يدنيم فأحدلوا يي

الموصوفم التقارةر الىييم الشرعيم المرفقم حال كون بضي أى اال وكان ذلم تن يذا

لغرض إر ايى .
وقد كان جرةمم الق ض المذكورة جرةمم محتملم لجرةمم إستبراض القوة سال م الذكر ووقب ينا
على إرتداا الجرةمم األخيرة على النحو الميين التحقيقا .
المتيمون من اللانى عشر حتى الخامس عشر :
اشتركوا مم المتيمين السايق يياني

ىرد التحرةض واإلت اد والمساعدة فى إرتداا الجرةمتين

سال تى الذكر أن إت ق المتي اللانى عشر مبي على ارتداييا وساعد

المتي اللال

عشر

حشد أنصار المتيمين وحرضي المتيمان ال ار م عشر والخامس عشر علنا على ارتداييا أن
وجيا عير وسا

اإلعم المختل م وش كا

إعتصا المبارضين لي القوة والبن

التواص

اإلجتماعى خى ا تحرةضيم على فض

على النحو الميين التحقيقا فتم الجرةمم ينا على ذا

اإلت اد وذام التحرةض وتلم المساعدة .
األمر الذى يتبين مبه القضا

ي دانتي جميبا عمم ينو المادة  2/304إج ار ا

جنا يم

ومباقيتي ى قا للمواد  375 , 282 , 280 , 171 , 86 , 43 , 41 , 40 , 39مكر ار ,
 1/375مكر أر من قانون البقو ا

والمادة  116مكر ار من القانون رق  12لسنم  1996شأن

الى

المبدل القانون رق  126لسنم . 2008

وحي

أن الجرةمتين سال ى الذكر مرت ىتان إرت اىا ال يقي التجز م ما يستوجا مبه القضا

البقو م المقررة ألشد ما و ى جرةمم اإلحتجاز المقترنم التبذيا عمم المادة  32عقو ا .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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وحي

أن المحكمم تلز المتيمين المصارة

الجنا يم عمم المادة  313من قانون اإلج ار ا

الجنا يم .
وحي

أن وعن كافه الدعاوى المدنيم الت حوتيا الدعوى فلما كان

المحكمم ترى أنيا تحتاج

لتحقيق خاو لل ص فييا ما يبى ال ص فى الدعوى الجنا يم ومن ل فالمحكمم تحيليا إلى
المحكمم المدنيم المختصم لل ص فييا عمم المادة  2/309إج ار ا جنا يم .
وحي أن النيا م البامم قد إتيم أيضا ك من المتيمين من األول وحتى الخامس عشر سال ىالذكر :
ألني فى يومى  2012/12/6 , 2012/12/5يدا رة قس مصر الجديدة

محاف م القا رة

المتيمون من األول حتى الحادى عشر :
1ل قتلوا وأخرون مجيولون المجنى عليه الحسينى محمد أيوضي

أحمد عمدا مم سيق اإلصرار

والترصد أن ييتوا النيم وعقدوا البز على قت من يحول دوني وفض اإلعتصا السلمى سال
الذكر  ,وأعدوا ليذا الغرض األسلحم واألدوا
مكان تواجد المبتصمين وما ان

سال م الييان وتوجيوا ييا وأخرون مجيولون إلى

روا يي حتى أىلق مجيول من ييني صو ه عيارا نارةا

قاصدين من ذلم إز اد روحه فأحدلوا ه اإلصا ا

يتقرةر الص م التشرةحيم والتى أود

حياته

وكان ذلم تن يذا لغرض إر ايى على النحو الميين التحقيقا .
وقد إقترن تلم الجنايم يجنايم أخرى ذلم أني فى ذا الزمان والمكان سال ى الذكر -:
أ– قتلوا وأخرون مجيولون ك من محمد محمد سنوسى على و محمود محمد إي ار ي أحمد عوض
عمدا مم سيق اإلصرار والترصد ان ييتوا النيم وعقدوا البز على قت ك من يحول دوني وفض
اإلعتصا السلمى آن

الذكر وأعدوا ليذا الغرض األسلحم سال م الييان وتوجه المتيمون وأخرون

مجيولون إلى مكان تواجد المبتصمين وما ان
سكرتير الجلسة
المحكمة

روا المجنى علييما حتى أىلق المجيولون
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صوبيما أ عيرة نارةم قاصدين إز اد روحييما فأحدلوا ييما اإلصا ا
التشرةحيم  ,والتى أود

الموصوفم يتقارةر الص م

حياتيما وكان ذلم تن يذا لغرض إر ايى على النحو الميين التحقيقا .

ا-أحدلوا وأخرون مجيولون عمدا المجنى عليي األتى أسما ي -:
 – 1محمد عيدالمنب محمد على

 – 2محمد على محمد على

 – 3محمد رمضان أنور

 – 4محمد عيدالرحمن إي ار ى

 – 5شرة

 – 6محمود مل حسين أحمد

محمد مصى ى

 – 7منال فارود حلي

 – 8عيدهللا محمود حسين

 – 9أحمد فيص سبد

 – 10محمد يسرى عيدالبزةز

 – 13صالح عيود حسين

 – 14وحيد السيد إي ار ى
 – 16يوس

 – 15سليمان صالح سليمان
 – 17أحمد عيدالصيور عيدالرحي

 – 18عاى

شحاته حامد
نبي توفيق

 – 19شا ند عيدالحميد شحاته
اإلصا ا

الموصوفم التقارةر الىييم المرفق األوراد والتى نشأ من ج ار يا مرض وعجز عن

األشغال الشخصيم مدة ال تزةد على عشرةن يوما حال كوني حاملين ألسلحم وأدوا

 ,وكان ذلم

تن يذا لغرض إر ايى حال كون بض المجنى عليي أى اال وذلم على النحو الميين التحقيقا .
 – 2حازوا وأحرزوا الذا
خرىو

والواسىم و غير ترخيو أسلحم نارةم غير مششخنم ( أسلحم

) وكان ذلم أحد أمادن التجمبا و قصد إستبماليا فى اإلخمل الن ا واألمن البا .

 – 3حازوا وأحرزوا الذا
مرخصا لي

والواسىم ذخا ر مما تستبم فى األسلحم سال م الذكر دون أن يكون

حيازتيا أو إحراز ا وكان ذلم أحد أمادن التجمبا

و قصد إستبماليا فى اإلخمل

الن ا واألمن البا .
سكرتير الجلسة
المحكمة
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المتيمون من اللانى عشر حتى الخامس عشر -:
إشتركوا ىرد التحرةض واإلت اد والمساعدة فى إرتداا الج ار

سال م الييان ان إت ق المتي

اللانى عشر مم المتيمين من األول حتى الحادى عشر سال ى الذكر على إرتداييا وساعد
المتي اللال عشر علييا حشد أنصار المتيمين وحرضيما المتيمان ال ار م عشر والخامس عشر
علنا على إرتداييما ان وجيا عير وسا
تحرةضيا دع

اإلعم المختل م وش كا

إلى فض إعتصا المبارضين القوة والبن

التواص اإلجتماعى خىا ا

على النحو الميين التحقيقا

 ,فتم

الجرةمم ينا على ذلم اإلت اد والتحرةض وتلم المساعدة .
وىلي

النيا م البامم مباقيتي عمم المواد , 230 , 171 , 86 , 43 , 41 , 40 , 39

 242 , 241 , 235 , 234 , 231عقو ا والمواد /26 , 6 , 1/1

6 , 4 , ,1

من القانون رق

 394لسنم  1954فى شأن األسلحم والذخا ر المبدل القانوةن رقمى  46لسنم 165 , 1978
لسنم  1981والجدول رق  2المرفق والمرسو قانون رق  6لسنم  2012والمادة  116مكرر
من القانون رق  12لسنم  1996شأن الى

المبدل القانون رق  126لسنم . 2008

وذلم على سند مما أوردته النيا م البامم قا مم أدلم الليو المرفقم والسايق اإلشارة إلييا فى ذا
الحك ومن ل فالمحكمم تحي إلييا منبا للتدرار .
وحي

ان من المقرر قانونا أن األحكا الجنا يم تينى على اليقين وليس على مجرد ال ن أو

التخمين ومن ل ف ن المحكمم ال تساير النيا م البامم فى اإلتيا المسند للمتيمين فى شأن
جنايا القت البمد واحراز السمع واحراز الذخا ر وجنحم الضرا .
وذلم فقا لألمور األتى ذكر ا -:
 – 1كان محصلم شيادة محمود عيدالقادر محمود حسنين المصاحا للمجنى عليه الحسينى أيو
ضي

وق

الحادلم  /أن األخير أخير انه شا د المتي عيدالرحمن عز حال تحديد ألشخاو
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بيني وذلم يتسلي أشبم الليزر إليي قصد تسيي إصايتي ن ار لشدة الزحا  .و بد أن تجوال
سويا لتصوةر األحدا

منىقم روكسى ل شارع الخلي م المأمون ل شارع الميرغنى حي

إنىلق

عدة أعيرة نارةم وكان المؤةدون يحتمون أيراج صاج  .ل عادا إلى شارع الخلي م المأمون مرة
أخرى وأخذا يتحدلان سويا حي

شا د حوالى خمسين أو ستين شاا يستخدمون األلباا النارةم

وةتجيون سرعم صوا المؤةدين للمتي اللانى عشر الذين ربوا فى إتجا قصر اإلتحاديم ,
ف رتأى المجنى عليه الحسينى أيو ضي

تصوةر حال روبي  ,وجرى حتى الحديدة ال اصلم يين

إتجا ى شارع الخلي م المأمون وألنا وقوفيما فى ذا المكان ترامى إلى سمبه صو ىنين شئ
كىنين النح ل إصىد ذلم الشئ ييمين رأس المجنى عليه فأسقىه على األرض .
واسترس فى شيادته شارحا لوضم المجنى عليه وق

إصايته أن كان يق

مدخ شارع

الميرغنى مم شارع الخلي م المأمون لتصوةر واقبم فرار جماعم اإلخوان من أما الش اا سال
الذكر واتجا ي صوا قصر اإلتحاديم شارع الميرغنى و بد أن أت التصوةر إلت
فحدل

ناحيم اليمين

الرأس فى وق شيد أحدا مختل م .

وكذلم كان وقا م إىمد األعيرة النارةم كلرة وق حدو إصا م المجنى عليه وكان مصدر ا أحد
الشوارع الجانييم الواقبم على يمين شارع الميرغنى  .وفى ذا الوق

كان المؤةدين يياجمون

المبارضين من شارع الميرغن ى ومن شارع جانيى مت رع منه  .و سيا ال م المخي على المكان
فل يتمكن من مشا دة الشخو الذى أىلق النار على المجنى عليه الحسينى أيو ضي

 .وألنا

نقله إلسبافه أخذ أحد األشخاو انه تصوةر المجنى عليه كما أخذ اخر حقييتم  .ل ت إعادة ألم
التصوةر بد ذلم ول ترد الحقي م .
 – 2وكان

شيادة مجدى أحمد عيدالحميد عمار التحقيقا

أنه شا د أحد األشخاو يق

فى

شرفم الىايق األول لبقار شارع أحد وفيق يين شارعى الخلي م المأمون والميرغنى  .فسمم ىلقم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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مسدس تصدر ك س

دقا ق تقرة ا وكان ذلم الشخو يصوا سمحه تجا المؤةدين فأصاا

الدلير وكان ال م شديدا وأنه ل يمكنه التبرف على ذا الشخو  .فضم عن انه شا د إعتدا
من جيم شارع محمد وفيق ناحيم الميرغنى تجا المؤةدين أيضا .
 – 3لي

من مباينم النيا م البامم تىايق الوص

المباينم  ,وبت تي
كما قام

الذى أدلى ه ذلم الشا د للبقار المذكور مم

النيا م للبين التى أرشد عنيا ذلم الشا د فل يس ر ذلم عن ض

أسلحم .

النيا م سؤال محمود عمران فتح ال اا ل حارس البقار رق  49شارع الخلي م المأمون

فشيد أنه رغ إغمقه لل اا الحديدى للبقار وق

األحدا

إال أن بض المت ا رةن تسلقوا سوبر

مارك فاميلى فوصلوا إلى شرفم عيادة الىايق األول ون ار لدلرة عدد

فقد إخت أ لتجنا أذا

.

 – 4وشيد المجنى عليه الس ير /يحيى علمان التحقيق و الجلسم انه عندما توجه إلى مقر
اإلتحاديم يو  2012/12/5ل يشا د نام سوى المؤةدين فق ول يشا د المبارضين نام ,
وفى المسا أخذ فى التجول فى الشوارع الجانييم فشا د كر وفر يين المؤةدين والمبارضين بدما
زاد أعداد المت ا رةن وسمم صو إىمد أعيرة نارةم .
وكان شارع الميرغنى ملا م الخ األول للصدا يين ال رةقين .
 – 5وشيد انى محمد درديرى محمد التحقيقا

أنه مسا يو  2012/12/5شا د إشت ادا

ال رةقين شارع الخلي م المأمون .
وكان

نام أعمال كر وفر من جانا ال رةقين إشترم و االخر فييا ين سه .

وأضاف أنه وعندما يدأ ال رةقان فى غلق الحدود يينيما  ,حي

كان

و ضمن األشخاو

المتجيين نحو ذ الحدود  ,و قا أخرون التقد وادتساا أرض إلى أن أحضر المؤةدون
صدادا

 .أما المبارضين فقد إستخدموا األدشام المصنوعم من ال يير وشا د ىلقا

الخرىو

تنىلق إلى أن تىور االمر إلى إىمد أعيرة نارةم .
سكرتير الجلسة
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و الجلسم ان

 – 6وشيد اللوا  /أحمد جمال الدين ل وزةر الداخليم األسيق ل التحقيقا

اإلشت ادا يين ال رةقين تصاعد ف متد إلى خارج محي قصر اإلتحاديم حتى وصل إلى شارع
الخلي م المأمون وميدان روكسى ل ترام

أىراف ساحم اإلشت ادا

فسق قتلى ومصايين كما

أصيا خمل ذلم ستين فردا من الشرىم .
 – 7وشيد اللوا محمد ذكى ل قا د الحرس الجميورى ل التحقيقا
من ص اع يو  2012/12/6أمر ي شرام المدرعا

و الجلسم أنه وفى الخامسم

لل ص يين المت ا رةن بد حدو

القت وكان ذلم ينا ىلا المتي اللانى عشر  ,خاصم أن الشرىم كان

قد فقد

وقا م

قدرتيا على

مقأومم المت ا رةن سيا ما لحق ييا من إصا ا وأيضا سيا كلرة الحشود الموجود .
 – 8وشيد البميد محمد محمود توفيق ل ر يس م اح
تدخ الموةدون حدل

قىاع شرد القا رة ل التحقيقا

إشت ام ييني وبين المبارضين وكان ذلم فى األمادن التى تحي

أنه إلر
القصر

وت خمل اإلشت ام إىمد أعيرة نارةم فسق قتلى كما سق مصايين  .وأن التحرةا التى تم ل
تتوص إلى ال اعلىن .
 – 9وشيد البقيد محمد فتحى محمود ل وكي م اح
مسا يو  2012/12/5حدل

إشت ادا

فرقم مصر الجديدة ل التحقيقا

انه فى

يين المؤةدين والمبارضين إستخد خمليا األسلحم

النارةم  ,وكان ذلم سيا عود المبارضين مرة أخرى بد فض اإلعتصا إلى الساحم التى أمتد
إلى شارع األ ار وشارع الميرغنى وميدان روكسى وشارع الخلي م المأمون  ,وقد المؤةدون بض
األسلحم والذخا ر ونسيوا حيازتيا إلى ك من محمد حسن على الينا وىارد على عيدالحى .
يينما ض

المبارضون عيدالرحمن أحمد حسن و حوزته سمع نارى وىلقا

مبتز النمر األمن المركزى و مساعدة بض المؤةدين من ض

كما تمكن المقد

ك من سيد حسن على الينا

ومحمد جمال محمد ذكرةا و حوزة األول سمحين نارةين وىلقا  ,ومىوا قرن غزال مم اللانى ,
سكرتير الجلسة
المحكمة
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وانه و الدش

على المتي سيد حسن على الينا تيين سا قم إتيامه فى لمان قضايا منيا القضيم

رق  1566لسنم  2004جنح المىرةم وموضوعيا سرقم ي د ار  ,وأنه مىلوا ض ىه واحضار
ن ار للحك عليه الح س لمدة أسيوع يجلسم  2012/4/1وكذلم مىلوا فى الجنحم رق 7794
لسنم  2012المىرةم .
ون ار إلى كلرة عدد المت ا رةن من الىرفين واستخدامي ألسلحم نارةم وبيضا وحجارة على نحو
مستمد فقد تبذر تحديد األشخاو الذين قاموا القت .
 – 10وشيد ال ار د /أيمن صالح إي ار ي ل الضا
تدلي

رقم مصر الجديدة ل التحقيقا

من النيا م البامم التحرى عن دور المتي جمال صاير فى األحدا

أنه ينا على

 ,فقد توص إلى أنه

قد شارم فييا و بض أنصار أيضا .
حي

أدلى فى حدي

األحدا

تل زةونى يتواجد يو  2010/12/5حتى فجر إلىو التالى وشرع ت اصي

وما ت ض ىه يخيا المبتصمين لدن تحرةاته ل تتوص إلى أنه إشترم فى إرتداا ج ار

القت أو الشروع فيه .
 -11وشيد اللوا أحمد إي ار ي فايد  /مدير إدارة شرىم الر اسم ل التحقيقا
ساحم اإلشت ادا

أنه سيا إنتقال

من ساحم مقر اإلتحاديم إلى شارع الخلي م المأمون وميدان روكسى وأيضا

سيا إعتدا المبارضين على المؤةدين  ,فقد ىلا منه المتي أسبد الشيخم إحضار قوا
إضافيم للسيىرة على الموق
 – 12وشيد البقيد سي

.
الدين سبد زغلول ل مأمور قس مصر الجديدة

التحقيقا

و الجلسم

أنه فى يو  2012/12/5والر حضور المبارضين للمكان ىلا مني عد التقد إل حين مغادرة
المبارضين لدني رفضوا واستمروا فى السير لدرجم أني دفبوا قوا الشرىم أمامي إلى أن وصلوا
لمكان الخيا واعتدوا على المبارضين وحرقوا خيامي ف ر المبتصمون اربون .
سكرتير الجلسة
المحكمة

رئيس

172
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

كما تقيقر القوا أيضا إلى مسافم  400متر سيا إندفاع المؤةدين ل تقد حوالى خمسم عشر
أل

من المؤةدين من ناحيم وجيم روا المبتصمين الذين أص حوا يين شقى الرحا مما دعا إلى

عم كردون من رجال األمن حول المبتصمين حتى ال تد سي أقدا مجموعت

المؤةدين بد

إلتحاميما سويا .
أعداد أخرى من جماعم األخوان المسلمين من كافم المحاف ا

وفى المسا وصل

نحو لملين أل  ,وف المقاي إرت م عدد المبارضين إلى خمسين أل

فصار عدد

مت ا ر فتمركز المبارضون

أعلى ن ق الميرغنى وتمركز المؤةدون شوارع الخلي م المأمون والميرغنى واي ار ي اللقانى وميدان
روكسى ,ل إنض إلى مجموعم المبارضين مجموعم األلتراس وحركم  6ايرة وت ادلوا إىمد
النار ,ف متد

اإلشت ادا

إلى ميدان روكسى ومنىقم الخلي م المأمون ومنىقم الدوربم وشارع

األ ار يين المبارضين وعدد
حوال ستين أل

حوالى س بين أل

شخو ,وبين مؤخرة حشود المؤةدين وعدد

شخو واستمر إىمد األعيرة النارةم يين الىرفين لمدة ساعتين ونص

خمليا عشرة قتلى فى المناىق المحيىم القصر ,وتحول
الشرىم فى السيىرة على الموق
المت ا رةن كانوا قد تركوا سياراتي

لتبذر توقم إحتشاد ك

اإلشت ادا

سق

إلى حرا شوارع ,وفشل

ذ األعداد الغ يرة ,فضم عن أن

الىرةق البا وغادروا موقم األحدا

مما حال يين رجال

الشرىم وبين أدا مياميا كما شيد أيضا أنه شا د مجموعم من األشخاو تتجه نحو مكان
األحدا

وأخذوا فى إىمد النار على المؤةدين وأيضا على المبارضين سوا

سوا ول تدتش

وةتي .
وفى ص اع يو  2012/12/6ت ض
الخرىو

حوالى  70شخو كما ض

البديد من األسلحم

والىلقا خصص ليا محاضر مستقلم.

سكرتير الجلسة
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13ل كما أورى تقرةر تحرةا األمن القومى المؤرل  2013/2/4أن فى مسا يو 2012/12/5
تصاعد

األحدا

اإلشت ادا

يين المؤةدين والمبارضين لق ار ار المتي اللانى عشر ,حي

مم الىرفين عناصر تتواجد شك ش ه لاي

فى األحدا

المصحو م البن

وأى ال الشوارع واليلىجيم ,وتلم البناصر يت إستغمليا من قي مب
لخدمم مصالحيا وأ دافيا السياسيم حي
وقناي المولوتوف وبنادد الخرىو

إستخد الىرفان فى اإلشت ادا

واألسلحم الييضا  ,حي

شارم

من ش اا األلتراس
القوى السياسيم وذلم
يينيما الرصاو الحى

ت اإلىمد شك عشوا ى كما

إستمر اإلشت ادا يين الىرفين ك ار وف ار مما أدى إلى سقوط قتلى ومصايين كلرة من الىرفين.
وكان إلستخدا الشرىم للقناي المسيلم للدموع لت رةق المت ا رةن ألر فى التقلي من حج
الخسا ر .
كما تضمن التقرةر أنه و حو كش

أسما

بض األشخاو ارسلته النيا م البامم للتحرى

عني فأنه ل يستدل على نشاط سياسى ضار لمحمد محمود محمود اليرمم لدنه يتردد عن إين
عمه حسين حسين محمود اليرمم إنتماؤ لجماعا
قضايا ,واشتير عنه إستخدا البن

دينيم متىرفم وسيق الق ض عليه فى عدة

واإلتجار فى السمع ,وأنه فى ص اع يو  2012/12/5قا

حشد مجموعم من اليلىجيم يداخ سيارة ميكرو او وتوجه يي صوا قصر اإلتحاديم غرض
فض إعتصا المت ا رةن المبارضين القوة.
كما إنتيى تقرةر أخر التحرةا

أعد أيضا جياز األمن القومى فى  2013/9/7إلى أن عناصر

من حركم حازمون التا بم لحاز صمع أيواسماعي قد إشتركوا فى اإلشت ادا يو 2013/12/5
مم عناصر من جماعم األخوان المسلمين.
14ل وشيد الدكتورة ماجدة مل القرضأوى ل ر يس قىاع الىا الشرعى وكيير األى ا الشرعيين
ور يس اللجنم المشكلم ل حو التقرةر الىيى الشرعى األول لتشرةح جلم الحسينى أيوضي
سكرتير الجلسة
المحكمة
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المقذوف الذى أصاا رأس المجنى عليه الحسينى أيوضي

غير تقليدى ل يسيق ليا أن شا دته

من قي فى عمليا وأنه يتميز أنه حك المواد المصنم منيا ف نه يت ت إلر إختراقه لجس المجنى
عليه و و من األسلحم المدمدمم ,واضاف
لدنيا جزم

أنه ليس خرىو

وأن الىلقم أصاي

أنه يتبذر التوص لمبرفم نوع السمع الذى أىلقه

على خمف ما ألي فى التقرةر الىيى الشرعى األول .

رأس المجنى عليه الحسينى ايوضي

من جيم اليمين مم األخذ فى اإلعت ار

أن الرأس متحركم.
15ل وشيد أيضا الدكتور محمود أحمد محمد على ل ر يس قىاع كيير األى ا الشرعيين وعضو
اللجنم السايق ذكر ا ل حي

ا ر الشا دة السا قم فيما ذ ي

إليه وأضاف ان المقذوف الذى

أصاا المجنى عليه من الممكن أن يكون مىلق إما من سمع نارى ىوة الماسورة أو من سمع
نارى قصير الماسورة مل الىينجم ومن الممكن أن تدون الماسورة مششخنم ومن الممكن أيضا
أن تدون الماسورة غير مششخنم.
و سيا ت ت

الىلقم يرأس المجنى عليه ,فقد تبذر على اللجنم تحديد نوع السمع المستخد فى

إىمد ذ الىلقم عل وجه التحديد .
16ل ما إنتيى إليه تقرةر الص م التشرةحيم المؤرل  2012/12/11يخصوو وفاة /محمد سيد
أحمد سم و و من مؤةدى المتي اللانى عشر محمد مرسى والذى توفى ألنا أحدا

مسا يو

 2012/12/5من أن اإلصا م الموصوفم الجمجمم نارةم حيويم حدل من عيار مت ت ومتىور
عليه آلار ميازةا وةيدو من عيار  5,5م وال يصلح أىلق من سمع ىوة الماسورة أو سمع
قصير الماسورة ي تجا من األما إلى الخل

النس م للوضم اللاي

للجس مم األخذ فى اإلعت ار

أن الرأس جز متحرم وتبزى الوفا ليذ اإلصا م.

سكرتير الجلسة
المحكمة
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17ل ما شيد ه التحقيقا

سيد أحمد يسين مرسى و و من مؤةدى المتي اللانى عشر محمد

مرسى أنه وألنا إشتراده فى أحدا

يو  2012/12/5لحمايم القصر سيا ما رددته أجيزة

التل از أن عشرة آالف مت ا ر سوف يقتحمون القصر ويشكلون مجلس ر اسى وألنا تواجد
أصا م ىلق نارى فى فخذ األيمن وعل من الىييا الذى أجرى له الجراحم فى المستش ى التى
إنتق إلييا أنه إستحال عليه إستخراج المقذوف من فخد لدون الىلق من نوع (الدمد ) المحر
دوليا إستخدامه.
18ل ما أورى ه التقرةر الىيى الشرعى المؤرل  2012/12/11يخصوو فحو األسلحم
فى صندود كرتون وقي أنيا ض ى

المضيوىم والتى كان

مم المت ا رةن المبارضين للمتي

محمد مرسى أنه عدد أنواع كليرة من األسلحم المضيوىم كان من يينيا م روف متىور عيار
 6,35م وم روف أخر متىور أيضا لدنه عيار 9م .
كما أورى التقرةر أيضا يوجود  3فوارغ لىلقا
خرىو

عيار  12م  ,و  5فوارغ لىلقا

و 10فوارغ لىلقا

خرىو

لىلقا

عيار  16م وكذلم  49فارغ لىلقا

صو عيار  9م و 10فوارغ لىلقا

9م

 9م ومقذوف لىلق عيار  6,35م ومقذوف لىلق عيار  9م  ,وفارغ

لىلق عيار  6,35و 2فارغ لىلق عيار . 5,5
وفرد خرىو

عيار  12م واستخد فى تارةب يت ق والتارةب الحاد

مسيلم للدموع ما يكش

ولملم عشر فارغ لقناي

عن ع مم ترسانم األسلحم المستخدمم فى اإلشت ادا حجما و شأنا .

 19ل و الرغ من تبدد أنواع األسلحم المستخدمم فى اإلشت ادا
المؤرل  2012/12/11سال

ف ن التقرةر الىيى الشرعى

الذكر قد خلو إلى أن وفا ك من محمد محمد سنوسى  ,محمود

محمد اي ار ي  ,محمد خمف ع اس  ,انى محمد اإلما  ,محمد ممدوع أحمد ال تحد

سكرتير الجلسة
المحكمة
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المحرزة كما ال تحد

من األسلحم النارةم الخرىو

من مل ىلقا

الخرىو

وال من رشا

فوارغيا المحرزة.
20ل أن جميم األجيزة المناط ييا أمر التحرى ل تتوص إلى مبرفم أى ممن إرتدا جنايا
أو إحراز األسلحم أو الذخا ر دون ترخيو ي حتى وقا م الضرا البمد ايضا الت
الرغ من وجود بض أت اعي
سي

ساحم اإلشت ادا

ليم

حتى أن مأمور قس مصر الجديدة البميد/

الدين زغلول ل يرشد عن فاع واحد فى ذ الج ار

اإلشت ادا

حدل

القت

رغ تواجد و حك منص ه ساحم

ىوال مدة إستمرار ا ل ترة ىوةلم آيم ذلم ما شيد ه أن إىمد األسلحم النارةم قد

إستمر لمدة ساعتين ونص

.

وما جرى على وزارة الداخليم من عد قدرتيا فى التوص لتحديد ال اعلين ما تحويه من أجيزة
مل األمن الوىنى واألمن البا وما ت رع منه من أجيزة أخرى ينىيق كذلم على جياز األمن
القومى الذى قد لملم تقارةر خل

جميبيا من تحديد أشخاو ال اعلين و و االمر الذى حدا

النيا م البامم فى مرحلم من مراح تحقيق الدعوى إل تحرةر مذكرة ي قتراع ف األوراد األوجم
إلقامم الدعوى الجنا يم لبد مبرفم ال اع عن ج ار القت البمد واحراز األسلحم النارةم والذخا ر
غير ترخيو فى ذ الدعوى.
وحي

أنه وعلى دى ما سيق إستبراضه من أمور التى تحي إلييا المحكمم تجن ا للتدرار ف ن

المحكمم تلخو ال روف واألحدا

التى ال س

وقوع ج ار

القت واحراز أسلحم وذخا ر دون

ترخيو والضرا البمد ونلخصيا فيما يلى :ل
أوال النىاد الجغرافى للشت ادا :لقد يدأ اإلشت ادا

محي قصر اإلتحاديم ل إمتد النىاد الجغرافى إلى شوارع الميرغنى والخلي م

المأمون واأل ار ومنىقم روكسى ومنىقم الدوربم و بض الشوارع الجانييم مما أدى إلى إستحالم
سكرتير الجلسة
المحكمة
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السيىرة علييا من الشرىم حتى خار قوا ا سيا اإلتساع الشديد لساحم اإلشت ادا

ما يتبذر

مبه نس م اإلتيا ي رتداا ج ار القت البمد واحراز األسلحم والذخا ر يدون ترخيو والضرا البمد
ل رةق دون أخر .
لانيا  :األشخاو المشاركون فى اإلشت ادا :
لقد إستبان جماعم األخوان المسلمين فى اإلشت ادا يرجاليا ومؤةديي وأيضا يرجال من التيا ار
اإلسمميم األخرى مل رجال حركم حازمون التى ينتمى إلييا المتي جمال صاير الذى إشترم فى
األحدا

ومبه بض أعضا

ذ الحركم كما إستبان

الجماعم المذكورة أيضا أى ال الشوارع

واليلىجيم وأعضا األلتراس حس ما ذ ي إليه تحرةا األمن القومى وعلى غرار ما ت بله التيا ار
السياسيم فى مل

ذ ال روف وعلى الجانا اآلخر كان المبارضون وانض إليي عدد من أعضا

حركم  6ايرة وأعضا من الألتراس وأى ال الشوارع واليلىجيم أيضا .
واذا ك

ذ النوعيا

والتشكيم

المختل م والمتبددة فقد أضاف

الى الحشود األصليم المتناحرة

حشودا إضافيم أخرى مما أدى لسقوط قتلى ومصايين سيا التضارا البشوا ى على ما ذ ا إليه
تقرةر تحرةا األمن القومى .
وفى ضو ذلم الحشد الديير الذى قارا مجموعه الما م ولملين شخو حسا شيادة البميد سبد
زغلول مأمور قس مصر الجديدة ف نه و حك اللزو البقلى يستحي تحديد فرةق و أشخاو
مرتديى ج ار
التحرةا

القت البمد واحراز األسلحم والذخا ر والضرا البمد على نحو ما ذكرته تقارةر

وكذا بض الشيود ي حتى من ت ض ىي خمل األحدا

خصص

النيا م البامم لي

نسب مستقلم تصرف فييا إستقمال .
لاللا  :ال روف التى أحاى
حدل

اإلشت ادا :

بض اإلشت ادا ليم ,وكان

سكرتير الجلسة
المحكمة

بض الشوارع خاصم الجانيى منيا م لمم.
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وقام

الحشود من الىرفين المؤةدين والمبارضين أعمال الدر وال ر ,فأد

اإلشت ادا

صار أقرا إلى حروا الشوارع على حد قول البميد سي

إلى أن

ذة

الدين زغلول مأمور قس

مصر الجديدة إستخد فييا اسلوا التىوةق من جانيى المقدمم والمؤخرة فالمبتصمين فروا أما
المؤةدين ل فاجأ

عدد أخر من المؤةدين ودا مو

من جيم ىرةق فرار ي أن المؤةدون دفبوا

أيضا رجال الشرىم لمسافم  400متر على نحو ما شيد ه البقيد سي

الدين زغول مأمور قس

مصر الجديدة .
كما إعتلى بض األشخاو ألنا اإلشت ادا

شرفم أحد البقا ار

واتخذوا منه مكانا عليا ممي از

إلىمد النيران على المشاركين فى اإلشت ادا

مبدل ىلقم ك س

دقا ق وكان ذلم المكان على

مقربم من المكان الذى قت
وقد إنتقل

ه الحسينى أيوضي

النيا م إلى ذا المكان وقام

.

مباينته كما شيد

األحدا

أن ت ادل الىرفان المؤةد

والمبارض ال وز ينتيجم اإلشت ادا مؤقتا إذ عندما كان الغل م فى ادر األمر للمؤةدين ل يىلا
المتي محمد مرسى من اللوا محمد زكى قا د الحرس الجميورى إشترام مدرعا
ت ص يين ال رةقين إنما عندما يدأ

الحرس ك

الغل م فى اإلنتقال لص وف المبارضين أسرع محادلم اللوا

محمد زكى وىلا منه أن يشرم المدرعا والد ا ا وذلم غرض ال ص يين ال رةقين ,وذلم على
نحو ما شيد ه اللوا محمد زكى.
وكان لتداخ

ك

ذ ال روف والمم سا

المتبددة التى أحاى

اإلشت ادا

يين المؤةدين

والمبارضين أن يستحي مبيا على سيي الجز واليقين تحديد اشخاو ال اعلين أو تحديد الجيم
المتسي م فى إرتداا الج ار المذكورة.
ار با ىييبم األسلحم النارةم المستخدمم فى اإلشت ادا :

سكرتير الجلسة
المحكمة
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من بض التقارةر الىييم الشرعيم أنه ت إستخدا نوع محر من الىلقا

لي

سيا إنشىار ا

ألج از صغيرة عندما تستقر يجس المجنى عليه مما يسيا تدمير و و ما يبد نوعا جديدا من
الىلقا شديدة الخىورة آيم ذلم أن الدكتورة ماجدة مل ر يس قس مصلحم الىا الشرعى قرر
الجلسم أنيا ل تشا د ذ الىلقا من قي .
و الرجوع إلى التحقيقا

ف ن ذ الىلقا

ولتبذر مبرفم نوع السمع الذى إنىلق
الىلقا

أصاي

أحد المبارضين و الحسينى أيوضي

منه سيا ت ت

فقتلته

المقذوف و اصاا أيضا ذا النوع من

إلنين من المؤةدين ما محمد سيد أحمد سم  ,و سيد أحمد ياسين مرسى فقتل

األول

وأصاي اللانى ما يتبذر مبه نس م ذا النوع على وجه الجز ألى من ال رةقين.
كذلم تبدد

أنواع األسلحم المستخدمم والمضيوىم فى األحدا

الشرعى من أسلحم خرىو
خصص
إز
ا

حس ما ذ ا التقرةر الىيى

عيار 16م 12 ,م 9 ,م وىلقا

 6,35م  5,5 ,والتى

ليا النيا م صورة مستقلم مما يصبا مبه تحديد شخو مرتدا الج ار

السايق ذكر ا

ذا التنوع الشديد فى األسلحم والذخا ر المضيوىم مما يؤدى إلختمط والت اس أمر اإلسناد

شأنيا.
وليس أدل على ذلم ما ذ ا إليه تقرةر الص م التشرةحيم من أن وفاة ك من محمد محمد
سنوسى  ,محمود محمد اي ار ي و ما المنتمين للمبارضين للمتي محمد مرسى ومحمد خمف
ع اس و انى محمد اإلما ومحمد ممدوع أحمد و
صورة من األوراد عن واقبم قتلي ال تحد
تحد

من مل ىلقا

ما شيد ه البقيد سي

سكرتير الجلسة
المحكمة

الخرىو

وال من رشا

من مؤةديه حي

خصص

من مل األسلحم النارةم الخرىو

النيا م البامم
المحرزة كما ال

فوارغيا المحرزة وذلم كله مم األخذ فى اإلعت ار

سبد زغلول مأمور قس مصر الجديدة من أنه شا د مجموعم من
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األشخاو يقتحمون ساحم األحدا
المبارضين سوا

وأىلقوا األعيرة النارةم على ك من المؤةدين وكذلم على

سوا ول يتيسر ض

ذا وقد أس ر

فى النيايم

ذ

أى مني .
اإلشت ادا

المتبددة األىراف والتى حدل

ىوال ليلم

 2011/12/5عن وفاة ك من :
1ل الحسينى أيوضي
و

2ل محمد محمد سنوسى

من المنتمين لجانا المبارضين للمتي اللان

3ل محمود محمد اي ار ي
عشر و

القتل

ف

ذ الدعوى وف

أمر

أحالتيا.
كما أس ر أيضا عن وفاة ك من :
1ل خالد ىه أيوزةد
4ل محمد ممدوع أحمد

3ل محمد سبيد أحمد سم

2ل عم محمد توفيق

6ل ياسر محمد اي ار ي

5ل انى محمد سند االما

7ل محمد خمف عيسى
و

من المنتمين لجانا المؤةدين للمتي اللانى عشر لدن ل تتضمنيا ذ الدعوى لما أمر

ه

النيا م البامم من نسب صورة من األوراد خصصتيا عن واقبم وفاتي يت التصرف فييا استقمال.
وتستخلو المحكمم من جماع ما تقد أن اإلشت ادا
اإلتحاديم إل

كان

قد إتسم نىاقيا من ساحم قصر

أن شم شوارع الميرغنى  ,و األ ار  ,و الخلي م المأمون  ,و منىقم روكسى  ,و

منىقم الدوربم و بض الشوارع الجانييم وكان ال م مخيما على المكان واإلضا ة غير كافيم
وتزايد عدد المشاركين فى اإلشت ادا من بض الم ا الى مايزةد على ما م ولملين شخو .
ل ولقد إنض الى فرةق جماعم األخوان المسلمين رجال من التيا ار

اإلسمميم األخرى مل حركم

حازمون واستبان ذا ال رةق أيضا أى ال الشوارع واليلىجيم و أعضا من األلتراس.

سكرتير الجلسة
المحكمة
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ل كما إنض ل رةق المبارضين عدد من حركم  6ايرة وأعضا من االلتراس وأى ال الشوارع
واليلىجيم.
ل كما إندس عدد من األشخاو أىلقوا النار على ال رةقين ونال مني .
ل أما عن ىييبم األسلحم المستخدمم فيى متبددة ض

ال اقى منيا آيم ذلم

بضيا ول يت ض

أن بض اإلصا ا النارةم حدل من أسلحم غير التى ت ض ىيا.
ل وما توص مبرفته من ذ األسلحم والذخا ر ى ىلقا خرىو
عيار 12م  ,ىلقا

9م  ,ىلقا

عيار  6,35م  ,ىلقا

عيار 16م وىلقا خرىو
عيار  5,5م ىلقا

مدمدمم

تنشىر ي ختراقيا لجسد الضحيم وبذلم تبذر ييان ىييبم السمع الذى أىلقيا كما أنيا محرمم
دوليا و

حديلم اإلستخدا عل نحو ما شيد ه كيي ار مصلحم الىا الشرع .

ل أما عن فترة إىمد األعيرة النارةم فقد إستمر ق ار م الساعتين ونص

وكان أحد مىلقى النار

يىلق م رد ىلقم ك  6دقا ق بد أن تمكن من إعتم شرفم أحد المسادن المىلم على ساحم
اإلشت ادا فأصاا الدلير من األشخاو.
ل أما عن أسلوا القتال فدان ك ار وف ار واىمد عشوا ى للنيران
ل وليذ اإلعت ا ار

ل يتمكن المصاحا للمجنى عليه الحسينى أيوضي

وق

الحاد

من رؤيم

قاتله رغ سماعه لصو ىنين إنىمد البيار النارى الذى إستقر فى رأسه وتلم األعت ا ار ساقتيا
أيضا تبل ييا رجال الشرىم فى شأن تيرةر عد ض ىي ألى قات من المشاركين فى األحدا .
ل وحي أن الن ر لدافم اإلعت ا ار السايق ذكر ا ف نيا جميبا تدعو المحكممالى التشكم فى نس م
اإلتيا

القت البمد واحراز االسلحم النارةم والذخا ر يدون ترخيو والضرا البمد الى المتيمين

على سيي اإلختصاو وذلم إستنادا الى كافم اإلعت ا ار السايق ذكر ا من قي  ,فضم عن أن ما
ساقته النيا م البامم من أدلم أوردتيا قا مم أدلم الليو المقدمم منيا ال تسب
سكرتير الجلسة
المحكمة
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رئيس

182
تابع قضية النيابة العامة رقم  10790لسنة  2013جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم  936لسنة  2013كلي شرق القاهرة

اإلتيا ليؤال المتيمين فأحدا ل يشا د أيدا شخصا محددا حال إرتدا ه لج ار
األسلحم والذخا ر والضرا البمد كما أن أحدا ل يض

القت واحراز

ألنا إرتدا ه ليا وذلم على خمف اإلعتدا

الذى وقم على الخيا والمبتصمين ه والسا قم لوقا م القت

كلير وذلم لليو حدوله من جماعم

األخوان المسلمين والموالين لي ى قا لما سجلته أشرىم ال يديو وشيد ه الشيود على نحو ما
سيق ذكر .
ذا من ناحيم ومن ناحيم أخرى فم مجال الى إلقا ت به اإلتيا السايق على ؤال المتيمين
قالم أن ذ الج ار

إرتدييا مجيول مت ق مبي على إرتداا جرةمم اليلىجم وكان

ج ار

القت

واحراز األسلحم والذخا ر والضرا نتا ل محتملم لجرةمم اليلىجم على غرار ما سيق إت اعه فى
شأن جرةمم اإلحتجاز المقترن التبذيا إعماال لحك المادة  43عقو ا وذلم أن نو المادة 43
عقو ا

ي ترض ي ار ة أن الشرةم فى الجرةمم األصليم يت ق مم ال اع فييا على إرتداييا أو
الذكر جرةمم أخرى غير تلم التى

حرضه على ذلم أو ساعد فى إرتداييا ل يرتدا ال اع سال

إت ق الشرةم علييا أو حرض علييا أو ساعد فى إرتداييا متى كان
المجرى البادى لألمور نتيجم محتملم للجرةمم األولى التى إرت

الجرةمم األخرى وفق

ييا األلنان الشرةم وال اع وال

تسرى ذ المادة على الشرةم فق إنما تسرى أيضا على ال اع من اا أولى كما سيق القول
وغايم األمر حتى تسرى ذ المادة فيجا أن يكون مرتدا الجرةمم األخرى و فاع أو شرةم فى
الجرةمم األولى مح اإل ت اد أو التحرةض أو المساعدة ألن النو يخاىييما شرةكا أو فاعم
وبذلم يستوي أن تدون الجرةمم اللانيم ى نتيجم محتملم للجرةمم األولى سوا أدان مرتدا
الجرةمم اللانيم مبلوما أو مجيوال ىالما تحقق الشرط األول كونه فاعم أو شرةكا فى الجرةمم
األولى أن يكون ال اع ف
المتصارعم لي

الجرةمم اللانيم مجيوال عل

إىمد الل

 .خاصم وأن ال ا

أنيا متبددة ما يتبذر نس م ذ الج ار ل م دون غير ا من ال ا
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أن فاع الجرةمم اللانيم أنه شرةم أو فاع ف الجرةمم األول مح االت اد أو المساعدة

يلي

أو التحرةض ما يستحي مبه تىييق نو المادة  43عقو ا
األخرى دون توافر ال ار

الت عنتيا المادة  43عقو ا والقول غير ذلم يحم الشرةم أو ال اع

ف الجرةمم األول نتيجم جميم الج ار
مبي أو يساعد

حس ان ان صال ك جرةمم من

الت

قد تقم من فاعلين أخرةن قد ال يبرفي ول يت ق

أو يحرضي ك من أرتداا الجرةمم األول

لصرةح نو المادة  43عقو ا

و

ف نيا أيضا تبد نتيجم شاذة تتناف

البقو م وذلم يتحمله عقو م ارتداا ج ار

نتيجم فضم عن مخال تيا
صراحم مم ميدأ شخصيم

ل يرتدييا و كما ل يشترم ف

أرتداييا إذن نام

فارد جو ري ما يين فرضين  .األول -:أن يكون ال اع المجيول من يين جماعم األخوان
المسلمين أو الموالين لي  ,واللان أن يكون ال اع المجيول تبذر تحديد أنتما م إل

اي من

ال رةقين المتصارعين المؤةد والمبارض .
إذ ليو ال رض األول يؤدي ال تىييق المادة  43عقو ا عل غرار ما ت ف شأن إسناد تيمم
إستبراض القوة واالحتجاز أما لو تحقق ال رض اللان ف نه يستحي مبه إعمال حك المادة  43ع
وال رض األخير و الذي تحقق ف

ذ الدعوي وحي

أن محتوي ما تقد ف ن االتيا المسند

للمتيمين قتم و إح ار از السلحم و ذخا ر يدون ترخيو و ضربا يكون مح شم كيير لما سيق
سردة من أس اا ذا فضم عن انه ومن عجا أن تسند النيا م البامم للمتيمين حيازة وأحراز
الذا

و الواسىم و غير ترخيو أسلحم نارةم غير مششخنم ( أسلحم خرىو

وحيازة الذا

) وكذا إحراز

والواسىم ذخا ر مما تستبم ف األسلحم سال م الذكر الرغ من عد ض

ذ

األسلحم حت يمكن التبرف عل ىييبتيا وما إذا كان غير مششخنم حقا من عدمم  ,ذا فضم
عن أن تقارةر الص م التشرةحيم للقتل الحسين أيو ضي
م رد متىور ت ت
سكرتير الجلسة
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لخىورة ألارة  ,ومحمد محمد السنوس مصاا ف الصدر

و و محر دوليا ى قا لمبا دة جيني

مقذوف ناري م رد أىلق من سمع مبد ليذا النوع و ه إصا م أخري الساعد األيمن من عيار م
 ,محمد محمد إي ار ي مصاا الرأس إصا م نارةم حدل
عيار  5,5م ما يقىم أن األسلحم اللملم ليس
ما ورد قيد النيا م البامم وبذلم يضح
 .االمر الذي يستوجا مبه القضا

من سمع ناري مششخن الماسورة م رد

أسلحم غير مششخنم ( خرىو

) عل نحو

ذا االتيا عل غير سند من القانون وتىرحم المحكمم

الي ار ة عمم ينو المادة  1/304عقو ا

ومن نافلم القول أنه ومن بد ان قض المحكمم قضا يا شقيه  ,فأدان من أدان من المتيمين
وب أر

من ي أر

مني – وفق ما تضمنه ك قضا من أس اا موضوعيه وقانونيه فل ي قى

للمحكمم سوى أن تنو إلى بض ما تضمنته ذ الدعوى من وقا م ل يسيق تداوليا المحاد
المصرةم  ,إذ منذ الجلسم األولى للمحادمه أعرا المتي اللانى عشر عن عد اعترافه ييذ
المحكمه  ,ولقد ساقه ذا اإلنكار إلى الدفم بد إختصاصيا وال يا ولقد سيق للمحكمه من ضمن
ما أوردته من أس اا لقضا يا أس ا ا قانونيه ردا على ذا الدفم وخلص إلى ىرحه جان ا
 -وحدي

المحكمه نا ليس استرجاعأ لحك القانون الذى ذكر سل ا إنما و فق إلماىه الللا

عن السيا الذى ساد المتي ليذا اإل نكار وذلم الدفم
أما عن األمر اللانى الذى يدا ضمن وقا م المحادمه فى ذ الدعوى فيو يتص
ذكر  ,و و حرو المتيمين ىوال جلسا
لي الم حكمه خمل الجلسا

األمر السايق

المحادمه على عد اإلجا ه على األس له التى وجيتيا

 ,ي حرصوا على أن يديروا يور إلى ي م المحكمه على وجه

الدوا ىوال الجلسا ال ال عدد ا  55جلسم
 -ولب السيا ف إتيان المتيمين ليذين األمرةن و ما أورد القضا المصرى فى سال

البيد

أس اا الحك الذى أصدرته المحكمه البسكرةه فى الدعوي رق  5لسنم  1949عايدين يجلسم
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 1949/10/13ير اسم السيد المستشار  /محمد مختار عيد هللا ضد المتي عيد المجيد أحمد
حسن وآخرةن يتي قت المرحو  /محمود فيم

اشا ر يس وز ار

النقراش

مصر يتارةب

 1948/2/28فلقد ورد الصحي ه رق  116من ذا الحك المذكور ألنا إستبراضه لرساله
التبالي للمرحو حسن الينا إلى إخوان الدتا ا ييان ألركان الييبه و

-:

الجياد – التضحيه – الىاعه – الل ا – التجرد – اإلخو التامه
 أما مراح الدعوة فيى -: -1التبرة

ينشر ال كر البامه يين الناس يواسىم الجمبيا

اإلدارةه تدون ميمتيا البم للخير

البا الوع واقامم المنشأ النافبه وغير ذلم.
 -2التدوةن – وذلم ي ستخمو البناصر الصالحه لحم أع ا الجياد
 -3التن يذ وذلم الدعو للجياد و البم الجاد
 ولقد خلص الرساله إلى أن إيمان ال رد الييبه يوجا عليه مقاىبم ما يلى-: -1المحاد األ ليه
 -2ك قضا غير إسممى
 -3األنديه
 -4الصح
 -5الجماعا
 -6المداراس
 -7اليي ا المنا ضه لل كر اإلسمميه على أن تدون ذ المقاىبه المذكور تامه
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 ومن ل فالمحكمه تنو إلى أن األمور السايق ذكر ا ي نكار المتيمين للمحكمه والدفم بدإختصاصيا وال يا – وعد اإلجا ه على األس له الت

وجيتيا لي و ادارتي

يور

للمحكمم

فذلم كله و تىييق للتبليما األولى لقادة جماعم اإلخوان المسلمين وفقا لما تقد ذكر سل ا

فلللللللللليلللللللذ األسيلللللللللللللللللللللللاا
حكم

المحكمم حضورةا لألول واللانى واللال

وال ار م والسا م والحادى عشر واللانى عشر

واللال عشر و ال ار م عشر .
وغياييا للخامس والسادس و اللامن والتاسم والباشر والخامس عشر .
أولا ً :يرفض الدفوع بد إختصاو المحكمم .وب ختصاصيا ين ر الدعوى .
ثانياً :مباق م ك من أسبد محمد أحمد الشيخم وأحمد محمد محمد عيدالباىى وأيمن عيدالرؤوف
على أحمد د د وعم حمزة على السيد ورضا محمد الصاوى ولملو مكاوى جمبم ع ي ى و انى
سيد توفيق سيد وأحمد مصى ى حسين محمد المغير وعيدالرحمن عز الدين إما ومحمد محمد
مرسى عيسى البياط ومحمد محمد اي ار ي اليلتاجى وعصا الدين محمد حسين البرةان ووجدى
عيدالحميد محمد غني

السجن المشدد لمدة عشرةن سنم وبوضبي تح

خمس سنين والزامي المصارة

مراق م الشرىم لمدة

الجنا يم وذلم عن تيمتى إستبراض القوة والبن

 ,والق ض

واإلحتجاز المقترن التبذي ا اليدنيم .
ثالثاً :و مباق م ك من عيدالحكي إسماعي عيدالرحمن  ,وجمال صاير محمد مصى ى السجن
المشدد لمدة عشر سنوا
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وبوضبيما تح

مراق م الشرىم لمدة خمس سنوا

والزاميما
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المصارة

الجنا يم ,وذلم عن تيمتى إستبراض القوة والبن  ,والق ض واإلحتجاز المقترن

التبذي ا اليدنيم.
رابعاً :ي حالم الدعوى المدنيم إلى المحكمم الم دنيم المختصم م مصروفا  .وعلى قل كتاا تلم
المحكمم تحديد جلسم لن ر ا واعمن الخصو ييا.
خامساً :يي ار ة جميم المتيمين سال ى الذكر مما نسا إليي من تي القت البمد  ,واحراز
السمع والذخا ر يدون ترخيو ,والضرا البمد .

 صدر ذا الحك وتلى علنا يجلسم اليو اللملا الموافق .2015/4/21سكرتير المحكمة
المحكمة
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