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ألنهم في يوم  2013/8/14بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة
المتهمون جميعا حال كون المتهمين األول  ،والثاني  ،والحادى واألربعين
جاوزوا الخامسة عشر عاما من عمرهم ولم يبلغوا الثامنة عشر عاما .
إشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص
من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم
القتل العمد مع سبق اإلصرار والشروع فيه والتخريب واإلتالف العمدى
والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال
حملهم ألسلحة ناري وبيضاء وأدوات مما تستخدم في االعتداء علي
األشخاص وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم
به الجرائم اآلتية - :
 1ـ قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه  /هاني سمير عبد العظيم "أمين
الشرطة " -عمدا مع سبق اإلصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي
قتل قوات الشرطة المتواجدة بقسم شرطة حلوان ومن يحول دون تنفيذ
مخططهم اإلجرامي انتقاما لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في
االعتداء علي األشخاص وتوجهوا إلى مقر القسم وحاصروهم داخله وما
إن ظفروا به حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبه عيارا ناريا قاصدين
إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أودت بحياته

وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين

بالتحقيقات .
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وقداقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات آخري ذلك
أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر -:
قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم  /محمد إسماعيل رمضان إسماعيل ،
محمد رجب عبد هللا حسين " من قوات الشرطة "  ،محمد سمير عبد
الحميد محمد  ،عالء أنور محمد درويش  ،محمد حسن محمد عثمان – الذين
تصادف وجودهم بمحل الواقعة  -عمدا مع سبق اإلصرار بأن بيتوا النية
وعقدوا العزم علي قتل قوات الشرطة المتواجدين بقسم شرطة حلوان ومن
يحول دون تنفيذ مخططهم اإلجرامي وأعدوا لذلك الغرض األسلحة واألدوات
سالفة البيان وتوجهوا إلى قسم الشرطة وحاصروهم داخله وقذفوهم
بالحجارة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "مولوتوف " وما إن ظفروا بهم
حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم
فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية
المرفقة باألوراق والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى علي
النحو المبين بالتحقيقات .
ـ شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم المقدم  /محمد مصطفي
عطية عيسي  ،النقيب  /علي سالمة حسين  ،المالزم أول  /عمرو محمد
شوقي محمد  ،المالزم أول  /عبد المجيد محمود عبد المجيد محمد  ،المالزم
أول  /أشرف عبد الرحيم عز الدين زين العابدين  ،أمين شرطة  /سعيد محمد
إبراهيم النادي  ،أمين الشرطة  /إبراهيم عبود عبد السميع حسن  ،مندوب
الشرطة  /محمد السيد عبد الهادي فايد  ،مندوب الشرطة  /أيمن محمد
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عفيفي السيد  ،رقيب أول الشرطة  /صبحي عبد هللا عبد الرحيم  ،عريف
الشرطة  /أحمد سيد محمدين – من قوات الشرطة  ، -سعيد قرني محمود
محمد  ،محمد عمر عطية راشد  ،علي مختار أحمد حمد هللا  ،مصطفي جابر
حسن رفاعي  ،محمد عبد الحميد أحمد مسعد  ،إبراهيم نور الدين مبروك
مرسي  ،ماجد منير محمد عبد الصبور  ،إبراهيم فتحي صالح يوسف –
عمدا مع سبق اإلصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل قوات قسم
شرطة حلوان و من يحول دون تنفيذ مخططهم اإلجرامي وأعدوا لهذا
الغرض األسلحة واألدوات سالفة البيان وما إن ظفروا بهم حتى أطلق
مجهولون من بينهم صوب المجنى عليهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق
أرواحهم فأحدثوا بهم إصاباتهم الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير
الطبية المرفقة باألوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب ال دخــل إلرادتهــــم
فيه وهو مداركة المجنـي عليهم بالعالج وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على
النحو المبين بالتحقيقات .
ـ خربوا وآخرون مجهولون عمدا مبانى وأمالكا مخصصة لمصالح حكومية
" مبنى قسم شرطة حلوان " بأن أطلقوا صوبه وابال من األعيرة النارية
ورشقوه بالحجارة وألقوا عبوات مشتعلة "مولوتوف " بداخله وأضرموا
النار به

فأحدثوا به التلفيات الموصوفة بتقارير مصلحة تحقيق األدلة

الجنائية وإدارة اإلمداد والتموين بمديرية أمن القاهرة والتي تقدر بحوالي
مائتي وخمسين ألف جنيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث
الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى علي النحو المبين بالتحقيقات .
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ـ أتلفـــوا وآخــــرون مجهـــــولون عمدا أمواال منقولة سيارات الشرطة
أرقام (  / 1684ب  / 3939 ( ، ) 17ب  / 1113 ( ، ) 17ب ( ، ) 17
 / 1589ب  / 3952 ( ، ) 17ب  / 1683 ( ، ) 12ب 1824 ( ، ) 17
 /ب  / 1694 ( ، ) 11ب  /1692 ( ، ) 17ب  / 3743 ( ، ) 17ب 17
)  /1688 ( ،ب  / 1685 ( ، ) 17ب  / 1693 ( ، ) 17ب ( ، ) 17
 / 1686ب  / 6593 ( ، ) 17ب ، ) 11

(  / 6595ب ( ، ) 11

 ) 1628 ( ، ) 6544 ( ، ) 3157 ( ، ) 1711والتي ال يمتلكوها بأن
رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة إبان تواجدها بمحيط قسم شرطة
حلوان وأضرموا النار بها فأتوا عليها ونشأ عن ذلـــك الفعل تعطيل أعمال
مصلحة ذات منفعة عامة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين
بالتحقيقات .
 2ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مما ال
يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة (
مسدسات وبنادق ) وغير مششخنة ( بنادق وأفرد خرطوش ) بغير
ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في
اإلخالل بالنظام واألمن العام علي النحو المبين بالتحقيقات .
 3ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل علي األسلحة
سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص ألى منهم بحيازتها أو
إحرازها والبعض اآلخر مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها
وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في اإلخالل بالنظام
واألمن العام علي النحو المبين بالتحقيقات .
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 4ـ حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في االعتداء على
األشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية
وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في اإلخالل باألمن
والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
 5ـ أتلفوا وآخرون مجهولون عمدا أمواال منقولة ال يمتلكوها "سيارتين
متحفظ عليها بقسم حلوان" بأن رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة
وأضرموا النار بها فأتوا عليها فحدثت بها التلفيات المبينة باألوراق
والتي جاوزت قيمتها الخمسين جنيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي
وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
يكون المتهمون قد إرتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 2
 3 ، 3 ،مكررا من القانون رقم  10لسنة  1914بشأن التجمهر المعدل
بالقانون رقم  87لسنة  1968والمواد 90 ، 86 ، 46 ، 1 / 45 ، 39
 361 ، 3 ، 2 / 234 ، 231 ، 230 ،من قانون العقوبات  ،والمواد 1
 25 ، 6 ، 2 ، 1 /مكررا  35 ، 1 / 30 ، 26 ، 1 /مكررا  1/من
القانون رقم  394لسنة  1954بشأن األسلحة والذخائر المعدل بالقوانين
 26لسنة  165 ، 1978لسنة  ، 1981والمرسوم بقانون رقم  6لسنة
 2012والبند رقم (  ) 7من الجدول رقم (  ) 1والجدول رقم ( ) 2
والبندان ( أ  ،ب ) من القسم األول و البند ( أ ) من القسم الثاني من
الجدول رقم (  ) 3المرفقين بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم 1756
لسنة  2007والمواد  2 / 122 ، 111 ، 95 ، 2من القانون رقم 12
لسنة  1996بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم  126لسنة 2008
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المحــكــمة
بعد تالوة أمر اإلحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية
واإلطالع علي األوراق والمداولة قانونا
وحيث أن المتهم الخمسون قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم إعالنه
قانونا مما يجوز معة الحكم في غيبته عمال بنص الفقرة األولى من المادة
 384من قانون اإلجراءات الجنائية .
وحيث أن الواقعة حسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن لها وجدانها
وإرتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من
تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها في أنه وعلي أثر
ثورة الثالثون من شهر يونيو  2013التي إنتفض إليها الماليين من شعب
مصر للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر
وجنوح اإلرادة وشطط في إدارة البالد التي وإن قصرت مدتها إال أن
أحداثها كانت جسام وخطبها كان جلال وأمرها جد خطير حتي بلغ قدرا
إستعصى فيه علي صبر الصابرين ولم تفلح معة شفاعة الشافعين فإستيأس
الشعب مما آلت إليه األحوال وبات دوام الحال من المحال فتوافق علي
ثورتة التي أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم فإنتصر الشعب – من
الرافضين لحكمة – لرغبته وأرادته غير أن اآلالف من المناهضين للثورة
والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والمناصرين والمنضمين لجماعة
اإلخوان المسلمين لم يروق لهم ذلك وإعتبروه إنقالبا على الشرعية التي
أتت برئيسهم الي منصة الحكم فلم يجدوا بدآ سوى اإلعتصام بالميادين
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وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة سالفة البيان وما وصفوه
باإلنقالب على الحكم وأنهم صامدون حتى إعادة الحاكم ،وإتخذوا من ميدان
رابعة العدوية على وجه التحديد مركزا إعالميا لبث أفكارهم ورسائلهم
للداخل والخارج وللتأكيد على عدم إستقرار األوضاع وأنهم على درب
المقاومة سائرون ،عسى هللا أن يقضي أمرا كان مفعوال.
وناشدت الدولة المتجمهرين فى ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا من
خالل وسائل اإلعالم بإنهاء تجمهرهم إال أنهم أبوا وإستمرت جماعة
اإلخوان فى تصعيد ممارستها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلفت قيادات
الجماعة وكوادرها بالمكاتب اإلدارية بجميع محافظات الجمهورية بزيادة
الحشد فى ميدان رابعة ومحيطه وذلك لتكدير األمن والسكينة العامة وذلك
بإستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدموها ضد المعارضين إلنتمائهم
السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادى محيط رابعة المتاخم
لتجمهرهم.
ولما كان اإلعتصام في ميدان رابعة العدوية قد طالت مدته مما حدى
باألهالي وسكان المنطقة بالتقدم ببالغات إلى الجهات الرسمية تشكوا
تضررهم من أفعال نسبوها للمعتصمين فما كان من أجهزة الدولة المتعددة
إال أن ناشدت المعتصمين والقائمين عليهم بطلب فض اإلعتصام إال أنهم لم
يحركوا ساكنا.
ولما كان بقاء اإلعتصام قائما ومستمرا دون تدخل من الجهات المعنية مما
يشكل أضعافا لهيبة الدولة وإنتقاصا من سيادتها وإظهارها بمظهر العاجز
امين السر
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عن إدارة شئون البالد فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة اإلجراءات الالزمة
لتدراك ذلك األمر وكان المعتصمون والقائمون على أمرهم قد أعدوا عدتهم
تحسبا لهذا اليوم في صد وإفشال أي تدبير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات
الدولة حال تصديها لهم بإشاعة الفوضى األمنية في ربوع البالد.
وبتاريخ  2013/8/14قامت الجهات األمنية بالتوجه إلى حيث مكان
اإلعتصام وشرعت في إتخاذ االجراءات القانونية بناء على قرار السيد
المستشار  /النائب العام الصادر بتاريخ  2013/7/31بتكليف الشرطة
بإتخاذ الالزم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة
العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم
بمحافظة اإلسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية
وسائر الميادين األخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر والتى وقعت فيها
الجرائم ( مقاومة السلطات وإتالف المبانى الحكومية والخاصة وتعطيل
المواصالت والقتل العمد والقبض على الناس بدون وجه حق والتعذيب
البدنى وذلك بغرض إرهاب المواطنين وترويعهم ) وذلك لكشف مرتكبيها
وإتخاذ الالزم قانونا بشأنهم فى ضوء أحكام القوانين وضبط األسلحة
واألدوات المستخدمة فى ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم .
وبالفعل وعلى أثر قيام قوات إنقاذ القانون بفض إعتصام رابعة العدوية –
وبذات التاريخ سالف البيان – وبناءا على المخطط التخريبى من قبل
قيادات جماعة اإلخوان بإشاعة الفوضى األمنية فى ربوع البالد وإفشال أى
تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر عناصر
جماعة اإلخوان بالميادين فى المحافظات المختلفة وأن تكون ساعة الصفر
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هى وقت إتخاذ الدولة اإلجراءات إلنهاء التجمهر (إعتصام رابعة العدوية)
وبالفعل إضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض عناصر القوى
المتطرفة الموالية لهم بإرتكاب العديد من اإلنتهاكات الصارخة وذلك عندما
بدأ التعامل مع التجمهر والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمع
وأهدرت أسس النظام العام بالدولة فخرجوا في مسيرات منددة وتفوهوا
بألفاظ السباب واإلستهجان مرددة عبارات الوعد والوعيد مهددة باإلنتقام
وقطعوا علي أنفسهم عهدا بعودة رئيسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب
فصالوا وجالوا في الشوارع والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك
وإنتشرت ظاهرة المظاهرات و اإلعتصامات و اإلغتياالت

والتفجيرات

وغيرها من األفعال العدائية التي تتصف بالعنف وتحركها غريزة اإلنتقام
من كل من طالب بإقصائه من الشعب و القائمين علي حماية الشرعية من
رجال الشرطة والقوات المسلحة .
فكان لزاما علي الدولة أن تتخذ منن اإلجنراءات منا يكفنل إعنالء كلمنة القنانون
بفننض هننذا االعتصننام والن هننذا اليننوم قننادم ال محالننة فقنند أعنند المناهضننون لنه
عنندتهم وخطننط مجابهتهننا حيننث كانننت وقننائع هننذة القضننية الماثلننة – والتننى
تعتبرها المحكمة بحسبانها محكمنة الموضنوع – انهنا إحندي صنور اإلسنتعداد
المسننبق لمننا فيهننا مننن سننرعة رد الفعننل وتالحننق زمنننى أثننناء وعقننب أحننداث
الفض سالفة البيان مما يؤكد اإلستعداد والتجهيز المسبق لهذا اليوم .
فمع بزوغ نهار يوم  2013/ 8/14إستيقظ الشعب المصرى علي نبأ شنروع
قنننوات إنقننناذ القنننانون منننن رجنننال الشنننرطة فنننض إعتصنننامى رابعنننة العدوينننة
والنهضننة ولننم يمضنني إال سننويعات قليلننة حتننى تعننرض قسننم شننرطة حلننوان
امين السر
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بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة النى الهجنوم وإطنالق الننار علينه وعلني منن
بداخله من ضباط وأفراد الشرطة 0قاصندين منن ذلنك قنتلهم جنزاءآ لمنا قارفنه
جهاز الشرطة من فض اإلعتصام سالف الذكر وكرد فعل سنريع وعنينف ضند
من ينتمون الي هذا الكيان
ففي قرابة السناعة التاسنعة تقريبنا منن صنباح ذات الينوم سنالف البينان وبنناء
علنني تحننريض مننن بعننض قيننادات جماعننة اإلخننوان المسننلمين والتيننار السننلفى
وأئمة المساجد و المنتمين لجماعة االخوان المسنلمين والنذين ناشندوا النناس
(األهنننالى) وتحريضنننهم منننن خنننالل أبنننواق المسننناجد وكنننذا مؤيننندى النننرئيس
المعننزول وأهليننة المحجننوزين بننديوان قسننم شننرطة حلننوان  ,وحفننزوهم علنني
الخروج في مسيرات صوب ديوان القسنم سنالف النذكر للهجنوم علينه لإلنتقنام
من رجال الشنرطة ثنأرا لقنتالهم بإعتصنام رابعنة العدوينة بندعوى أن الشنرطة
أسقتطهم أثناء الفض وطالبوهم بأخذ حق المعتصمين .
فكانننت تلننك هنني شننرارة البنندء التنني علننى أثرهننا لبنني كثيننر مننن الغاضننبين مننن
جماعننة اإلخننوان المسننلمين والمتعنناطفين والمؤينندين النننداء .فقامننت اعننداد
كبيره من المتجمهرين (المتهمنين وأخنرين مجهنولين) جناوزت ألنف متجمهنر
تقريبا باإلشتراك في الهجوم علي قسم شرطة حلوان و تبايننت أهندافهم منن
هننذا الهجننوم مننا بننين المسنناهمه فنني إحننداث فوضنني عارمننه فنني الننبالد و بننين
إرهاب المنواطنين و بنين تندمير المنشنأت الشنرطيه المتمثلنه فني قسنم شنرطه
حلنننوان والفتنننك بمنننن فيهنننا منننن ضنننباط و أفنننراد و بنننين تهرينننب المسنننجونين
المحتجزين بديوان القسم و فني سنبيل ذلنك إنقسنم المتجمهنرين سنالفى البينان
بناءا على اإلتفاق المسبق فيما بينهم الي ثالثه أقسام0
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أولهما مجموعه من عناصنر التنظنيم اإلخنواني و كنذا الممنولين لهنم وقينامهم
بالتحريض و حشد مجموعات األشنخاص النذين يقومنون بتنفينذ الهجنوم علني
القسم ،
والثانيننة مجموعننه مننن عناصننر التنظننيم اإلخننواني و كننذا مننن الممننولين لهننم
قنناموا بننالتحريض و الحشنند أيضننا وتواجنندوا بأنفسننهم ليقومننوا بتنفيننذ الهجننوم
علي القسم ،
والثالثة مجموعه أخرى من العناصر النوعينه اإلجرامينة و كنذا منن األهنالي
المحجننوز ذويهننم وأصنندقائهم بالقسننم و كننذا مننن بعننض الخطننرين علنني األمننن
العننام للقيننام بتنفيننذ الهجننوم علنني القسننم باإلشننتراك مننع المجموع نات سننالفة
البيان.
وأن المتجمهرين ( المتهمين وأخرين مجهولين ) من جماعة اإلخوان
المسلمين ومن مؤيدى الرئيس المعزول والمناصرين لهم وكذا عناصر من
النوعيات اإلجرامية التى وإن تباينت أهدافهم إال انه قد جمعهم نية واحدة
تمثلت فى اإلنتقام من رجال الشرطة والفتك بهم لشفاء صدور تكاد تميز من
الغيظ من فرط الضغينة التى تكنها أنفسهم لهم بإعتبار أن الشرطة هى اليد
القاسمة لكل معتدى والقوة الضاربة لكل مجترى ذراع الدولة في بسط
سلطاتها وسيادتها فهى حائط الصد الذى يقوض جنوح الجانحين ومن هم
على القانون بخارجين ومن ثم فقد تباينت أسباب العداوة والبغضاء لدى
المعتدين فمنهم من إنبثقت وجهته من جراء أحداث فض االعتصام الذى هو
لهم بمثابة منطقة سيادة ونفوذ وإثبات وجود وبؤرة إلشاعة الفوضى وإثارة
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الفتن ورمزا للمقاومة على حد زعمهم وعدم إستقرار األوضاع بالبالد طالما
كان قائما ،ومنهم من أعماة نبأ قتل المعتصمين عن أن يتبصر حقيقة األمر
فهب مندفعا للزود عن جماعته فى أى مكان تحركة مشاعر الغيرة التى
أفقدته السيطرة علي توازنه ومنهم من شاركهم جمعهم طمعا في جمع المال
غير عابئ بعاقبة األمور أو مستقر األحداث وهم من هانت عليهم أنفسهم من
النوعيات اإلجرامية المتنوعة والخطرة والمأجورين (حلفاء الشيطان ) الذين
ال يحدهم حد أو يمنعهم مانع وعلى قدر إختالف أهدافهم إال أنه قد تملكتهم
غريزة اإلنتقام من كل من ينتمى لجهاز الشرطة بغير تميز ولو لم تكن له
جريرة سوى أنه من المنضمين لهذه المنظومة الشرطية وهو األمر الذى
يكشف أن عداوة المعتدين وبغضهم تجاه رجال الشرطة لم يتمثل في شخص
بعينة بل إتسع وإمتد ليشمل كل من حمل شرف إرتداء السترة العسكرية إال
ما أستثنى ألسباب خاصه .
ففي التاسعة من صباح يوم  2013/8/14تجمهر المتهمون وأخرون
مجهولون بأعداد جاوزت األلف متجمهر حيث إستجابوا لدعوات التحريض
ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة وتوجهوا صوب قسم شرطة
حلوان يشد بعضهم أزر بعض ويجمعهم غرض واحد هو اإلنتقام من رجال
الشرطة بشتي أنواعة وصورة .
وقد أعدوا لذلك عدتهم من إحراز بعضهم األسلحة النارية المختلفة من
البنادق األلية وبنادق الخرطوش والمسدسات وأفردة الخرطوش واألسلحة
البيضاء واأللعاب النارية والشماريخ والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وما
ان بلغوا محيط القسم سالف الذكر حتي طوقوه من جميع الجهات المحيطة
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به وإتخذوا ألنفسهم ساترا حجريا لإلحتماء به والتستر خلفه و شيدوه من
طوب األرصفة التى أتلفوها ،معترضين به شارع رايل أمام ديوان القسم
وذلك تحسبا لرد فعل رجال الشرطة إيذاء ما إنتواهم فعلة وعقدوا العزم
عليه وهو ما يقدح بتجاوزهم حد اإلعتراض السلمى وينفي عنهم عشوائية
التفكير بل هو اإلستعداد والتدبير.
حيث قام بعضهم بإعتالء العقارات المطلة علي القسم وقاموا بأطالق
األعيرة النارية صوبه وبمن بداخله من رجال الشرطة بينما كان األخرون
فى مواجهة القسم يطلقون األعيرة النارية و يقذفونهم بالزجاجات الحارقة
(المولوتوف) والكاوتشوك بعد أن قاموا بإشعالها وكذا الحجارة قاصدين من
ذلك قتلهم جزاء لما أقدمت عليه الشرطة من فض اإلعتصام وثأرا لما أشيع
عن قتل المعتصمين
وعلى الجانب األخر كان ضباط القسم واألفراد الشرطية قد علموا من
األهالي بقدوم المسيرة صوبهم فإستعدوا للزود عن عرينهم والدفاع عن
أنفسهم والتصدى للزحف القادم الذى يتوقعون أسبابه لكنهم ال يعلمون
عواقبه حيث إتخذوا موقعهم بديوان القسم وصدرت إليهم التعليمات بضبط
النفس علي هدى من التريص لبيان طبيعة الهجوم وإستبيان حدودة ومداه.
بيد أنهم وما أن تكشفوا حقيقة الهجوم بأنة مسلح وأن المتجمهرين قد
أمطروهم بوابل من األسلحة النارية المتنوعة – سالف الذكر – حتى
شرعوا في رد اإلعتداء تدريجيا بإطالق األعيرة التحذيرية – وقنابل الغاز
– لما عساها أن تكون رادعا للمتجمهرين وإشارة بأن رجال الشرطة لن
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يقفوا مكتوفين األيدى إيذاء هذا اإلعتداء غير أن هذا اإلجراء لم يقصى
المعتدين عن أن يتراجعوا عما أقدموا عليه وإنتوا فعله فإستمروا في
إعتدائهم حتى بدأوا فى النيل منهم مما حدى برجال القسم ( الضباط
واألفراد ) أن يتعاملوا معهم ويبادلونهم إطالق النار من خالل أسلحتهم
المسلمة إليهم محتمين في ذلك بمحيط القسم علي أمل أن يتراجع
المتجمهرين المعتدين أو تنفذ ذخيرتهم .
لكن هيهات لما يأملون فقد كان الدعم من األسلحة والذخيرة يأتي
المتجمهرين المعتدين ( المتهمين وأخرين مجهولين ) من خالل سيارات
ذات أرقام مجهولة تخترق صفوفهم وتمدهم بالبنادق األلية والبنادق
الخرطوش وأفردة الخرطوش والذخيرة لمواصلة اإلعتداء ولقد كان لهم ما
أرادوا إذا إستمر الهجوم واإلعتداء على ديوان قسم شرطة حلوان قرابة
اإلثنى عشر ساعة تقريبا سقط من رجال الشرطة من سقط وإصيب منهم
من أصيب ولم ينفض هذا اإلعتداء حتى بلغت قرابة الساعة التاسعة من
مساء ذات اليوم .
وازاء هذا الهجوم المتواصل لم تجد الشرطة بدا سوى اإلستعانة بمديرية
أمن القاهرة بطلب تشكيالت من األمن المركزى لتؤازرهم وتدعم صفوفهم
اال أنه قد تعذر وصولها لظروف الطريق وتم إمدادهم بثالث مدرعات من
القوات المسلحة والتى حضرت ظهر ذات اليوم ليتولي طاقمها مهمة الدفاع
عن القسم وحماية من به ضد هذا الهجوم الدامى الذى أنهك قوى الشرطة
من جراء من قتل ومن شرع فى قتله وهو ما إستتبع هروب مائة وثمانون
محتجزا تمكنوا من كسر باب الحجز بالدفع من الداخل والزوا بالفرار
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وتحررعن ذلك محضرا مستقال وفقا للثابت بالتحقيقات  .وقد وصل أيضا
تشكيل من قوات األمن عقب هروب المحجوزين بالقسم .
وحيث ان المتجمهرين المعتدين ( المتهمين وأخرين مجهولين ) في سبيل
تحقيق هدفهم المنشود إستخدموا فى إعتدائهم العديد من األسلحة النارية
المتنوعة من ( بنادق ألية ـ بنادق خرطوش ـ أفردة خرطوش ـ مسدسات )
فضال عن الزجاجات الحارقة (المولوتوف ) وإشعال الكاوتشوك واأللعاب
النارية فمنهم من أحضرها بمعرفته ومنهم من تلقاها بمحيط القسم وقد
تناوبوا إحرازها وإستخدامها فى إطالق النيران منها بمحيط القسم وذلك
لطول فترة األحداث والتى جاوزت إثنى عشر ساعة تقريبا .
ومن بين من تم رصده المتهم األول عبده حسين عبده سليمان الذي كان
يقوم برصد قوات الشرطه و يوجه المعتدين و قيامه بالتناوب بإطالق
النيران و الحجاره و قطع الطريق بتعليمات من العناصر اإلخوانية ليتمكن
من العوده و اإلعتداء علي قسم حلوان مره أخرى.
وأن المتهمون التاسع شعبان محمد قرنى محمد والعاشر وليد محمد قرنى
محمد والحادى عشر صالح عايد ربيع سليمان والثانى عشرعبد هللا محمد
أحمد عبد الرحمن رضا والثالث عشرعماد الدين ربيع رجب مهدى والرابع
عشر عبد الرحمن بدوى قرنى سعيد والخامس عشر وليد حسين عوده
سالمه والثامن عشر مصطفى على نادى عبد الفتاح والعشرون بهلول
أحمد عبد المعز مبارك والواحد والعشرون حميد سيد حميد راشد والثالث
والعشرون أحمد عبد العال السيد فرج والثامن والعشرون عبد الشافى
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أحمد عبد الشافى على والتاسع والعشرون عماد السيد محمد عيد والثالثون
أحمد سيد لبيب سيد أحمد درويش والحادى والثالثون هشام أحمد مسعد
طماعه والثانى والثالثون على عبد الفضيل عمر على و الثالث والثالثون
حسانين رشاد الحامدى حسانين والخامس والثالثون محمود مصطفى على
محمد واألربعون محمود عبد الباسط عبد الحافظ راوى والخامس
واألربعون أحمد إبراهيم عبد الجيد سالم والخمسون ناجى على عمار محمد
والواحد والخمسون على حسن عبد الحكيم والسابع والخمسون محمود
حمدى محمد خميس والثامن والخمسون محمد صادق عبده سليمان
يحملون األسلحة النارية ( بنادق ألية ـ بنادق خرطوش ـ أفردة خرطوش ـ
مسدسات ) ويطلقون من تلك األسلحة سالفة البيان ناحية القسم بالتناوب
فيما بينهم وفقا للثابت بالتحقيقات .

هذا وقد تعددت األفعال المادية التى أتاها المتهمين سالفى الذكر وكذا
باقى المتهمين وأخرين مجهولين حيث قام بعضهم ولطول فترة األحداث
والتى تقارب اإلثنى عشرة ساعة بالتناوب قبل وبعد إستعمالهم لألسلحة
سالفة الذكر فى اإلعتداء على قسم شرطة حلوان وذلك بقيامهم بإطالق
زجاجات المولوتوف وإشعال الكاوتشوك ناحية القسم وإلقاء الحجارة وهم
المتهمون التاسع شعبان محمد قرنى محمد والحادى عشر صالح عايد ربيع
سليمان والثالث عشر عماد الدين ربيع رجب والرابع عشر عبد الرحمن
بدوى قرنى سعيد والخامس عشر وليد حسين عوده سليمان والثامن عشر
مصطفى على نادى عبد الفتاح والعشرون بهلول أحمد عبد المعز مبارك
والواحد والعشرون حميد سيد حميد راشد والثالث والعشرون أحمد عبد
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العال السيد فرج والثامن والعشرون عبد الشافى أحمد عبد الشافى على
والثالثون أحمد سيد لبيب أحمد درويش والثالث والثالثون حسانين رشاد
الحامدى حسانين .
وأن المتهمون الثانى محمود إسماعيل حافظ شكرى والثالث محمود عبد
المطلب محمود مرسى

والسابع عبد المنعم محروس جيالنى البواب

والثامن المحمدى محمد عبد المقصود الغنام و السادس عشر مهدى حسين
عوده سليمان والسابع عشر إبراهيم حسين عوده سالمه والتاسع عشر
سمير محمد عبد اللطيف مصطفى والثانى والعشرون على سالم العزب
قنديل والخامس والعشرون يسرى عثمان بكرى عثمان والسادس والعشرون
أحمد عبد الرحمن محمود سيد و السابع والعشرون جمال محمود عبد الحليم
على والرابع والثالثون محمد السيد قاسم مزيد والرابع واألربعون خالد
إبراهيم عيد عبد السالم والسابع واألربعون إسالم بسيونى عبد المهدى
عرفه يقومون بإطالق زجاجات المولوتوف وإشعال الكاوتشوك وإلقاء
الحجارة ناحية القسم وان المتهمين جميعا وأخرين مجهولين كانوا يتناوبوا
ويتبادلوا أماكنهم بمحيط قسم شرطة حلوان وذلك لطول فترة األحداث .
كذلك فقد كان للمتهمات الرابعة زينب عاشور الشافعى الحلوانى والخامسة
سماح سمير مصطفى عثمان والسادسة عبير سمير مصطفى عثمان نصيب
فى اإلعتداء اذ لم يقتصر دورهم علي تأجيج مشاعر المعتدين وإطالق األلفاظ
النابية والسباب بل كان بحوزتهن جوال أخضر اللون يحوى ألعاب نارية
وشماريخ حيث كن يستخرجونها ويطلقونها علي ديوان القسم وبرفقتهم
أنذاك المتهم التاسع شعبان محمد قرنى محمد والعاشر وليد محمد قرنى
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محمد والسابع والعشرون جمال محمود عبد الحليم على والرابع والثالثون
محمد السيد قاسم مزيد  ،وقد ضبط بحوزتهن حال ضبطهم وفقا للثابت
بالتحقيقات على عدد  245سالح أبيض ( مطواه ) وعدد من األلعاب الناريه
وقد زادت المتهمة الرابعة زينب عاشور الشافعى الحلوانى علي ذلك إذ
كانت تمسك بخزينة سالح ألى وتقوم بتذخيرها وأنهم يقومون بتجهيز
األسلحة للمتهمين سالفى الذكر وتحريضهم على اإلعتداء على القسم .
والمتهمون الخامس عشر وليد حسين عوده سالمه والسادس عشر مهدى
حسين عوده سالمه والسابع عشر إبراهيم حسين عوده سالمه اذا انهم
كانوا يقومون بخلع طوب األرصفة والقائها علي القسم فضال عن إضرامهم
النيران في اطارات الكاوتش بمشاركة من المتهم الخامس والعشرين يسرى
عثمان بكرى عثمان الذى كان يشعل النيران في برميل لتسهيل عملية
إشعال االطارات  ،وقد شوهد المتهم السابع عبد المنعم محروس جيالنى
حال إلقائه أحد اإلطارات المشتعلة صوب القسم وجلب االسلحة و المتهم
الثالث كان يقوم بخلع طوب األرصفه و كان يساهم في بناء الساتر الحجري
وليس هذا فحسب بل كان المتهم السابع والعشرون جمال محمد عبد الحليم
على ضمن مجموعة حاولت إقتحام القسم من الخلف وكان يلقى الزجاجات
الحارقة علي سيارات الشرطة  ،وقيام المتهم الرابع عشرعبد الرحمن بدوى
قرنى سعيد يقوم بتذخير السالح النارى ( فرد خرطوش) ألخر ملثم
والخامس عشر وليد حسين عوده سالمه يمسك بندقية ألى دبشك خشب
أصفر ناحية شارع المراغى وأن المتهمين الثالثين أحمد سيد لبيب أحمد
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درويش والحادي والخمسين على حسن عبد الحكيم يطلقان النيران من
أفردة خرطوش صوب القسم .
كذلك فقد تم رصد مجموعة من المتهمين تقف بشارع عبد الرحمن فى
الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ذات اليوم سالف الذكر يلتفون حول
جوال أبيض اللون يحوى بنادق ألية وذخيرة يقومون بإخراج بندقيتين
آليتين أحدهما أمريكى الصنع واألخرى روسى الصنع ولونهما أسود
وذخائر متنوعة وتوزيعها على المتجمهرين مرتكبي الواقعة وهم المتهمون
السابع عبد المنعم محروس جيالنى البواب والثامن المحمدى محمد عبد
المقصود الغنام والثانى عشر عبدهللا محمد أحمد عبد الرحمن رضا والثالث
عشرعماد الدين ربيع رجب مهدى والتاسع عشر سمير محمد عبد اللطيف
مصطفى والعشرون بهلول أحمد عبد المعز مبارك والثانى والعشرون على
سالم العزب قنديل والثالث والعشرون أحمد عبد العال السيد فرج والرابع
والعشرون على عبد التواب حسين والخامس والعشرون يسرى عثمان
بكرى عثمان والثامن والعشرون عبد الشافى أحمد عبد الشافى على وأن
باقى المتهمين وأخرين مجهولين كانوا يقوموا بالتحريض ومؤازرة باقى
المتهمين سالفى الذكر أثناء إعتدائهم على قسم شرطة حلوان .هذا و قد تم
محاصرة القسم من جميع اإلتجاهات من قبل المتهمين وأخرين مجهولين (
رايل وعبد الرحمن والغربى وثابت ومحمود خاطر والظوغلى ) ويطلقون
النيران صوبه من خلف سواتر حجرية ومن أعلى العقارات المقابلة للقسم
ويرشقونه بقطع الحجارة والزجاجات الحارقة وكان قصدهم جميعا
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(المتهمين وأخرين مجهولين ) من ذلك قتل من فى القسم وإشعال النيران
فيه.
وقد أسفر ذلك اإلعتداء عن قتل أمين الشرطة هانى سمير عبد العظيم عمدا
مع سبق االصرار حيث اصيب بأصابة نارية حيوية علي هيئة فتحة دخول
يمين اسفل الظهر حدث من مقذوف ناري من طراز االعيرة النارية
الرصاصية مفردة المقذوف واستقر مقابل الفقرة الصدرية االولى محدثا
كسر بها وتعذر تحديد نوعة او عيارة وتعزى الوفاة الي هذة االصابة وما
نجم عنها من تهتكات باالحشاء الصدرية والباطنية مما ادى الى نزيف
دموى جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
وقد إقترنت جناية القتل أنفة البيان بجنايات أخري معاصرة لها ولكنها
مستقلة األركان ومتميزة األوصاف عن تلك المار ذكرها وهى أنه فى ذات
الزمان والمكان بمحيط قسم شرطة حلوان وحال إعتدائهم المتواصل
باألسلحة النارية بأنواعها المختلفة ( بنادق ألية ـ بنادق خرطوش )
والزجاجات الحارقة قتلوا المجنى عليهم محمد اسماعيل رمضان اسماعيل
ومحمد رجب عبد هللا حسين من قوات الشرطة ومحمد سمير عبد الحميد
محمد وعالء انور محمد درويش ومحمد حسين محمد عثمان الذين تصادف
وجودهم بمحل الواقعة عمدا مع سبق االصرار والتى اوردت تقارير الصفة
التشريحية الي ان المتوفي محمد اسماعيل رمضان سالم مصاب بجرح
مشرذم الحواف بصيوان االذن اليسري وأخريقع بيسار فروة الرأس وخلف
صيوان األذن اليسرى مباشرة وجرح ثالث يقع بأعلى يمين الوجه وأن هذه
الجروح المشرذمة الحواف والمصحوبة بفقود بالنسيج هى اصابات ذات
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طبيعة نارية حيوية حديثة حدثت ونتجت عن اإلصابة بمقذوف عيار نارى
مفرد تعذر تحديد النوع أو عياره أطلق من سالح ناري كطبنجة او بندقية
وتعزى الوفاة لإلصابة بطلق عيار ناري بالرأس وما أحدثه من كسور بعظام
الجمجمة وبعظام الرأس وبعظام الوجه وما أحدثه من تهتك ونزيف دموى
إصابي غزير بأنسجة الفصين األيمن واأليسر للمخ وما نتج عن ذلك من
حدوث ضغط شديد علي المراكز الحيوية بالمخ وتوقفها عن العمل وحدث
هبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية .
وان المتوفي محمد رجب عبد هللا أصيب بجرح بيضاوى الشكل يقع بأعلي
يسار الظهر في مستوى الفقرة الصدرية الخامسة وجرح اخر يقع بأعلي
يسار مقدمة الصدر عند الخط الحلمي األيسر بأعلي أنسية العضد األيسر
وجرح أسفل وحشية العضد األيسر وجرح بأعلي وسط الساعد األيسر وأن
اصابتيه الواقعتين بمنطقة الصدر ذواتا طبيعة نارية حيوية حدثت ونشأت
عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد (رصاصة) مطلق من سالح ناري
تعذر تحديد عياره وتعزى الوفاة الى إصابته النارية الحيوية الحديثة الواقعة
بيسار الصدر بما أدت إليه وأحدثته من تهتكات بالرئة اليسرى واألوعية
الدموية الرئيسية وما نتج عن ذلك من نزيف دموى غزير وصدمة نزيفية
إنتهت بالوفاة.
وكذلك فانة بتشريح جثة المتوفى محمد سمير عبد الحميد الذي تصادف
وجودة كونة يعمل بأحد المحال خلف قسم حلوان وجد بها إصابة نارية
حيوية حديثة بالعين اليسري نفذ المقذوف من خاللها ليخرج من خلفية االذن
اليمنى ومثلها ينشأ من سالح ناري مما يستخدم المقذوف المفرد فى تعميرة
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ويتعذر تحديد عيارة نظرا لعدم إستقراره وتعزى الوفاة لإلصابة سالفة الذكر
لما أحدثته من كسر بحق العين اليسري وبالجدارية اليسري وتهتك ونزيف
بالمخ ضاغط علي المراكز الحيوية والتنفسية مما أدى الي هبوط حاد
بالدورة الدموية أدى الى الوفاة.
اما المتوفي عالء أنور محمد درويش فقد أصيب بيسار الوجة إصابة ذات
طبيعة نارية حدثت من مقذوف ناري مفرد تم إطالقه من سالح معد إلطالق
مثل هذا النوع من المقذوفات وقد تعذر تحديد عياره و تعزى الوفاة الى هذة
اإلصابة وما صاحبها من تهتك باألنسجة وكذلك نفاذ الجرح والكسور
الشرخية وشظايا العظام لقاع الجمجمة وما نتج عنها من تهتك ونزيف
بالمخ والسحايا ادى الى توقف الوظائف الحيوية مما أدى الى الوفاة .كذلك
فقد اصيب المتوفى محمد حسن محمد عثمان بجرج نافذ بالجهة اليمنى من
الصدر أدى الى نزيف بلورى وإلتهاب رئوى حاد أدى إلى هبوط حاد
بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب مما أدى الى الوفاة .كذلك فقد قام
المتهمون وأخرون مجهولون بالشروع فى قتل المقدم محمد مصطفي عطية
عيسي والنقيب علي سالمة حسين والمالزم اول عمرو محمد شوقي محمد
والمالزم اول عبد المجيد محمود عبد المجيد محمد والمالزم اول اشرف
عبد الرحيم عز الدين زين العابدين وامين شرطة سعيد محمد ابراهيم
النادى وامين شرطة ابراهيم عبود عبد السميع حسن ومندوب شرطة محمد
السيد عبد الهادى فايد ومندوب الشرطة ايمن محمد عفيفي السيد ورقيب
اول شرطة صبحي عبد هللا عبد الرحيم وعريف شرطة احمد السيد محمدين
من قوات الشرطة وكذا سعيد قرنى محمود محمد ومحمد عمر عطية راشد
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وعلي مختار احمد محمد حمد هللا ومصطفي جابر حسن رفاعي ومحمد عبد
الحميد احمد مسعود وابراهيم نور الدين مبروك مرسي وماجد منير محمد
عبد الصبور وابراهيم فتحى صالح يوسف عمدا مع سبق االصرار من جراء
اطالقهم االعيرة النارية علي قوات الشرطة قاصدين من ذلك قتلهم على
النحو المار ذكرة فاحدثوا بهم ومن تصادف وجودة بمحيط القسم العديد من
االصابات المتنوعة والتى لوال عناية هللا وسرعة مداركتهم بالعالج لكان
للمتهمين ما أردوا ولتحقق قصدهم العمدى من قتل المجنى عليهم تنفيذا
لغرضهم من هذا اإلعتداء فضال عن التخريب واإلتالف العمدي لألمالك
المخصصة لمصالح حكومية وإشاعة الفوضى وجعل السلم العام فى خطر
وذلك جميعة بإستخدام القوة وحمل األسلحة النارية المششخنة وغير
المششخنة وزجاجات المولوتوف واألسلحة البيضاء .
فحال تواجد المقدم محمد مصطفي عطية نائب المامور أمام ديوان القسم
صحبة القوات للدفاع عنة وعدم تمكين المعتدين من اقتحامة وعند خروجة
من باب القسم اصابوة بطلق ناري باليد اليمنى وتم نقلة الى المركز الطبي
التخصصى لالنتاج الحربى والذى شخص االصابة بأنها إدعاء طلق ناري
دخول وخروج نتج عنة كسر بالمشطية لليد اليمني وكسر بالسالمية القريبة
لالصبع الخامس لليد اليمنى وتم عمل تثبيت للكسر وسمكرة للمفصل
وتثبيته ووصل لألوتار واما عن النقيب علي سالمة حسين فإنه عقب
وصول مدرعات الجيش فقد إتخذ من إحداهما ساترا وإحتمى بها وحال
وقوفه في منتصف شارع رايل وشارع عبد الرحمن أصابه أحد المتجمهرين
بطلق ناري من بندقية ألية كان يحملها صوب إتجاهه تحديدا من مسافة
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قاربت مائتين وخمسين مترا تقريبا فأحدثت إصابته التى وصفت بأنها جرح
بالعضد األيمن حسبما ورد بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي حلوان.
وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الواقعة وأثناء تواجد
المالزم اول عمرو محمد شوقي رئيس التحقيقات بالطابق الثاني بالقسم
شاهد بعض المتجمهرين يشعلون النيران بسيارات الشرطة والسيارات
المتحفظ عليها علي ذمة قضايا وكذا مكتب التجنيد بإستخدام الزجاجات
الحارقة المولوتوف فأسرع لإلستغاثة إال أن أحد الطلقات النارية التى كانت
تطلق علي القسم إرتطمت بالحديد المثبت علي النافذة بالطابق الثانى
وتناثرت شظاياها لتستقر بجسدة محدثة إصابتة وقد تم نقله الي المركز
الطبي التخصصى لإلنتاج الحربي حيث تبين أنه يعانى من وجود أجسام
غريبه في مناطق متعددة بالجسد باليد اليسري والساقين .وقد أود التقرير
الطبي الشرعي أن إصابته واقعه بائسية كف اليد اليسري ووحشية العضد
االيسر ومقدم ووحشية الساق اليسري وخلفية الساق اليمنى وان اصابتة
كانت نارية حدثت من عيار نارى أو أكثر كان معمر بمقذوف مفرد إصطدم
بجسم معترض وتفتت مع إستقرار أجزاء غير مميزة منة بالجسم وظهرت
ظلها باألشعات األمر الذي يجعل تحديد نوعه او عياره او نوع او عيار
السالح المطلق له متعذرا فنيا وقد شفي من إصابتة دون تخلف عاهه .
كذلك فقد أصيب المالزم أول عبد المجيد محمود محمد بجرح قطعى باألذن
اليسري وفروة الرأس أثناء تواجده أمام باب القسم إذ أنه قد إضطر
لإلستمرار في عمله بديوان القسم الذى ينتهى فى الثامنة صباحا نظرا
لظروف أمنية ومحاولة إقتحام القسم من المتهمين وفي قرابة الساعة
امين السر

28

رئيس المحكمه

العاشرة والنصف صباح يوم الواقعه أصيب بطلق ناري ومن ثم نقله للهيئة
العامة للتأمين الصحي التى وصفت إصابته أنه جرح قطعى باألذن اليسرى
وفروة الرأس في التقرير الطبي الصادر عنها والذى بعرضه علي الطبيب
الشرعي أوري تقريره ان إصابة المجنى عليه بالرأس هى اصابة نارية
حدثت من اصابته بمقذوف نارى مفرد وكان ناتج اإلطالق من األمام وقد
شفي من إصابته دون تخلف عاهه .
كذلك فقد اصيب المالزم اول اشرف عبد الرحيم عز الدين زين العابدين
اتناء وقوفة على سلم القسم حيث اصيب بطلق نارى بالفخذ االيمن وتم
مداركتة بالعالج بالمركز الطبي التخصصى لالنتاج الحربي وقد اورى تقدير
الطب الشرعي ان اصابتة بالفخذ اليمنى كانت فى االصل ذات طبيعة نارية
حدث من االصابة بمقذوف نارى مفرد يتعذر تحديد عيارة نظرا لعدم
استقرار المقذوف بجسد المصاب وانة قد شفي منها دون تخلف عاهة .
كما اصيب ايضا امين الشرطة سعيد محمد ابراهيم النادى اذ انة وحال
وصولة الى مقر عملة بديوان قسم حلوان توجة الى استالم سالحة لمجابهة
التجمهرالذى احاط بالقسم اال انة قد اصيب بطلق خرطوش بالفخذ االيسر
والرقبة وبفروة الراس حسبما هو ثابت فى التقرير الطبي الصادر عن
مستشفى النصر بحلوان التابعة للهيئة العامة للتامين الصحى 0
وحال تواجد امين شرطة ابراهيم عبود عبد السميع بقـسم حلوان السـتالم
المسا جين وترحيلهم على الجهات المعنية شاهد اعداد غفيرة من جماعة
االخوان المسلمين ومن البلطجية وقد اعتدوا على القسم باالسلحة النارية
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حيث اصيب ونقل الى مستشفى النصر التى شخصت حالتة بانها طلق نارى
بالذراع االيمن وطلق خرطوش .
كذلك فقد اصيب مندوب الشرطة محمد السيد عبد الهادى فايد بطلق نارى
فى الوجة وتم استخراجة ابان عالجة بالمركز الطبي التخصصى لالنتاج
الحربى وايضا مندوب الشرطة ايمن محمد عفيفي السيد الذى اصيب بطلق
نارى في ذراعة االيسر وحال خروج المقذوف الذي اصابه فى وجهه من
مسافة الثمانية امتار تقريبا تمكن احد المعتدين ممن كانوا في العقار
المواجة للقسم من اصابة الرقيب اول شرطة صبحى عبد الرحيم سيد
بالوجة من الناحية اليسري باستخدام خرطوش وتم اسعافة بمستشفي
النصر بحلوان .
كذلك فلم يشفع الساتر الذى إحتمى به عريف الشرطة احمد سيد محمدين
السيد (الدشمة) من ان يجعلة بمأمن من اإلصابة إذ أنه وأثناء وقوفة أمام
باب القسم اصيب بطلقتين فى الذراع االيسر والجانب االيمن وتمكنت
األهالى من نقله الى المركز الطبي التخصصى لإلنتاج الحربي وقد ثبت من
تقرير الطب الشرعي ان اصابة المجنى عليه جاءت اسفل العضد األيسر
وأعلى يسار البطن وأنها كانت فى األصل ذات طبيعة نارية حدثت من
مقذوف ناري مفرد استقر بالبطن ولم يستخرج وظهر ظله باألشعة األمر
الذى يجعل تحديد نوعه أو عياره أو عيار السالح المستخدم متعذرا فنيا وقد
تم إطالقه من سالح معد الطالق مثل هذا النوع من المقذوفات وأن إصابة
المجنى علية بأعلي يسار البطن تخلف لديه من جرائها إستئصال بالطحال
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وجرح بالبنكرياس وجميعهم يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالى خمسة
وعشرون بالمائة .
ولم يقتصر األمر على رجال الشرطة فقط اذ لم يسلم من اإلصابة واالعتداء
من تصادف وجودهم بمحيط القسم من األهالي فعندما كان المجنى علية
سعيد قرنى محمود محمد في طريقة الى إستقالل مترو األنفاق فوجئ بحالة
هياج وهروب األهالى من أشخاص تقوم بإطالق النار فهرع مسرعا في
ذمرة الهاربين اال انه قد اصيب بطلق ناري في قدمة اليسري سقط على
أثرها مغشيا عليه وتم نقله الي مستشفي النصر بحلوان التى قامت بعمل
تهذيب للجرح وتحويلة الى مستشفي القصر العيني والتى لم تجد بدا سوى
بتر قدمة اليسري وقد وصفها الطبيب الشرعي في تقريرة أن المجنى عليه
اصيب بطلق ناري بالتجويف الخلفي للركبة اليسري بتاريخ 2013/8/14
ادى الى كسور بأعلى عظام الساق اليسري كذلك اصابة باالوعية الدموية
الرئيسية وانة قد اجرت لة عملية توصيل للشراين بمستشفي القصر العينى
ولكن حالة التنكرز في عظالت الساق هددت حياته مما اضطر الفريق الطبي
المعالج إلجراء عملية بتر فوق الركبة اليسري وان اصابة المذكور كانت
ذات طبيعة نارية مفردة حدثت من االصابة من عيار نارى مفرد وأطلقة من
سالح معد الطالق مثل هذا النوع من االسلحة وتخلف لدية من جرائها
عاهة مستديمة تمثلت في بتر الطرف السفلي االيسر من منبت الفخذ االيسر
تقدر بحوالى خمسة وستون بالمائة .
كما طال اإلعتداء لينال من المجنى علية محمد عمر عطية راشد الذى كان
متوجها لديوان قسم حلوان إلستخراج شهادة ميالد حيث فوجئ بأن القسم
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محاط بأعداد غفيرة من االشخاص وصفهم بالملتحين والمحرزين باالسلحة
النارية اال انة لم يقدر خطورة الموقف واستمر في وجهته نحو القسم وقبل
ان يبلغه بقليل فوجئ بشخص ملتحى يرتدى جلباب أسود اللون محرزا لفرد
خرطوش يباغته بإطالق النار عليه من مسافة الخمسة أمتار تقريبا قاصدا
من ذلك قتلة فأحدث به اصابته بالجانب األيمن من الصدر والذراع األيمن
مع انفجار بعدسة العين اليمنى وإمعانا فى اإلنتقام فلم يفرق إطالق النار
العشوائى بين من هو شرطى وبين من تواجد مصادفة فى مكان األحداث .
وعندما علم المجنى علية علي مختار احمد حمد هللا من خالل التلفاز ان
هناك هجوم علي قسم حلوان هب لمساعدة رجال الشرطة حيث شاهد العديد
من االشخاص يطلقون النار بكثافة صوب القسم فوقف برفقة امناء الشرطة
امام ديوان القسم فوجد احد اطارات الكاوتش المشتعلة تلقي علي سيارة
الترحيالت التابعة للقسم فحاول دفعها ولم يتمكن ثم فوجئ بطلق ناري
اصابه بظهره من الخلف وتم نقله الى مستشفي اإلنتاج الحربي والتى اعدت
تقريرا طبيا ثبت بة ان المجنى علية يعانى من نزيف شديد بالبطن وتهتك
باالمعاء وبروزلالمعاء خارج البطن وتم عمل استكشاف للبطن تبين وجود
تهتك شديد باالمعاء الدقيقة وتم استئصالها وتوصيل الجزء المتبقى وبة
جرح اخر بالشرج وتم استئصال الجزء المتبقي من الشرج مع عمل فتحة
تبرز خارجية .
كذلك فقد كان المجنى علية مصطفي جابر حسن متواجدا بديوان القسم
الستخراج صحيفة الحالة الجنائية من مكتب الفيش باعتبارها احد مسوغات
تعينة فى الهيئة العربية للتصنيع وعند خروجة من الباب الجانبي نظرا
امين السر

32

رئيس المحكمه

لالعتداء الواقع على القسم التف من خلفة واخذ وجهتة بشارع رايل حيث
فوجئ بطلق ناري اصابة فى رقبتة وترتب علية شلل تام فى القدمين وشلل
جزئ فى اليدين وتم اجراء عملية جراحية لة حسب التقرير الطبي الصادر
عن مستشفى جامعة القاهرة .كما اصيب محمد عبد الحميد احمد مسعد
بطلق ناري بعظمة الحوض حال عودتة لمسكنة وتم نقلة للمركز الطبي
التخصصى لالنتاج الحربي والذي شخص الحالة بانها طلق ناري بالبطن
وتم عمل استكشاف لها وتبين وجود تجمع دموى خارج الغشاء البريتونى
ووجود مجذوف نارى مستقر بالجانب االيسر من الحوض ولم يتم
استخراجة  .كما وصفها الطبيب الشرعي بان االصابات ذات طبيبعة نارية
حدثت من عيار ناري مفرد اطلق من سالح ناري معد لالطالق مثل هذة
االعيرة النارية وتعذر تحديد عيارة .
كما أصيب المجنى علية ابراهيم نور الدين مبروك مرسي الذى توجة
إلستقالله وسيلة مواصالت بالقرب من قسم حلوان حيث اصابته طلق ناري
فى فمة ادت الى قطع فى اللسان وكسر باالسنان واخترقت وإستقرت قبل
العمود الفقري بدون اصابات فى القصبة الهوائية او المريئ او الحبل
الشوقى حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى جامعة
القاهرة .
كذلك فلم يسلم المجنى علية ماجد منير محمد عبد الصبور من االعتداء فى
الوقت الذى توجة فيه للقسم لإلطمئنان علي احد اقاربه من ضباط القسم
وحال سيرة في شارع محمود خاطر اصيب بطلق ناري فى األلية اليسري
وتم عالجة واستخراج المقذوف منه والذى بعرضه على المعمل الجنائى
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وفحصة تبين انة مقذوف نارى مكون من قلب رصاصي وغالف من نحاس
خاص بطلقة مما تستخدم على االسلحة النارية عيار 39×7,62مم سبق
اطالقة باستخدام سالح مششخن الماسورة على غرار سابقة .
وكذلك وحال إنصرف المجنى علية إبراهيم فتحى صالح يوسف من العمل
مبكرا حيث توجة الى بيتة وبالسؤال عن نجلة تبين له أنه بمحيط القسم
فاصرع الحضاره وما ان وصل عثر علية يقف بجوار احد المدرعات
لمساعدة رجال الشرطه بالقسم اال انه اخذه وانصرف وما ان بلغ الشارع
الذى خلف القسم حتى شاهد دراجة بخارية يقودها شخص ملتحى ويرتدى
جلباب ابيض وبنطال رصاص اللون ومن خلفة يركب احد االشخاص يمسك
بيدة بندقية الية قام باطالق النار صوبه فاصابه بطلق ناري نافذ من الكتف
الى الصدر.
و كذا إحداث الحرائق بعدد من سيارات الشرطه و سيارات الحجوزات
المتواجده بمحيط القسم و كذا إتالف و تحطيم و حرق بعض محتويات القسم
هذا فضال عن إرهاب المواطنين و إثاره الذعر و الهلع في نفوسهم و تكدير
االمن العام .
ومن ذات المنطلق ولذات الغرض اإلرهابي الذى إنتواه المتهمون واألخرون
المجهولون فقد قاموا بإضرام النيران في صالة تستخدم كمكتب للتجنيد
والفيش تقع ببدروم مبنى القسم وكذا أربع سيارات تقف بجوار مبنى قسم
شرطة حلوان االولى ماركة شيفرولية تحمل لوحات معدنية رقم
/1684ب 17تابعة لوحدة المباحث بالقسم ذات كابينة امامية وصندوق
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خلفي (بوكس) والثانية ماركة تويوتا تحمل لوحات معدنية رقم
/3939ب 17ذات كابينة مزدوجة وصندوق خلفى تابعة لوحدة المباحث
بالقسم (بوكس) والثالثة نصف نقل متحفظ عليها على ذمة أحد القضايا
بالقسم بدون لوحات معدنية والرابعة ماركة جيب شروكى متحفظ عليها
علي ذمة احد القضايا .
وقد ثبت من تقرير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية ان الحريق
بدأ وتركز أثاره بعدة مناطق متفرقة لصالة خدمات الفيش والتجنيد وكذا
السيارات االربعة بكل سيارة على حدى وبحالة تشير لمعاصرتهم لبدء
نشوب الحريق الذى شب نتيجة القاء عبوات مشتعلة ومعبأة بمادة معجلة
علي االشتعال وفى هذة الحالة يبدأ الحريق علي هيئة السنة لهب مباشرة
فور ايصال المصدر الحرارى كما اسفر هذا عن حرق جميع دفاتر مواليد
 18جند بالكامل وجميع دفاتر  19تعبئة بالكامل ودفتر  37طلبية ودفتر
االوامر ودفتر إستمارات سفر جند وسفر ضباط وحريق جميع األساس
بالمكتب .
كذلك فقد خلف هذا اإلعتداء باألسلحة النارية المتعددة والزجاجات الحارقة
أثار تخريب وتلفيات بمبني ديوان قسم حلوان ومقوماته تمثلت في تهشم
زجاج باب القسم الخارجى وأثار إلطالق أعيرة نارية على واجهة المبنى
المطلة علي شارع رايل بطول المبنى وإرتفاعه والحوائط وأكشاك الحراسة
وسور القسم الخارجى وبرجى الحراسة وكذا أثار أخري لطلقات نارية علي
الحوائط الخارجية للقسم من الواجهة الجانبية المطلة على حارة طارق بن
زياد .
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كما وجد بالطابق الثانى (األول بعد األرضى ) بمكتب مفتش المباحث ثقبين
فى زجاج النافذة المطلة علي شارع رايل وأثار دماء علي جهاز التكيف
الخاص بالغرفة وتكسير زجاج النافذة المطلة علي حارة طارق بن زياد كما
وجد ثقب كبير بزجاج النافذة الخارجى بمكتب رئيس المباحث وايضا فقد
عثر علي أثار بعدة طلقات نارية في السقف والحوائط بصالة القسم بالطابق
الثانى0
اما وعن سيارات الشرطة التى كانت متواجدة بمحيط القسم فقد تم إتالفها
من المعتدين والمتهمين حيث تم إتالف السيارة رقم  1711شرطة بكسر
في اإلكصدام األمامى والفوانيس األمامية والخلفية وسرقة اإلكصدام الخلفى
وسرقة اللواحات المعدنية الخلفية وإحتراق مقعد السائق وسرقة طفاية
الحريق واإلستبن والكريك ومفتاح العجل والبطارية وتطبيق الباب الخلفى
والسيارة رقم ب 3952/ 12شرطة وبها تلفيات عبارة عن كسر الزجاج
األمامى وتطبيق خفيف بأنحاء السيارة وكسر فانوس اإلشارة األيمن
وتطبيق باإلكصدام األمامى وسرقة طفاية الحريق واإلستبن والكريك
والبطارية ومفتاح العجل والسيارة ب 1683/17شرطة بها تلفيات عبارة
عن كسر بالمرايا االمامية يمين وسرقة طفاية الحريق ومفتاح العجل
والبطارية والكريك واالستبن هذا وقد تكررت واقعة سرقة ذات االشياء من
جميع السيارات التى تعرضت لتلف التى سيرد ذكرها مما ال يجعلنا بحاجة
الى اعادة ترديدها منعا للتكرار .السيارة رقم ب 1824/11شرطة وبها
تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفى االيمن واالمامى يسار وفانوس
االشارة الخلفى االيسر وثقوب متفرقة من اثار طلقات النارية .والسيارة رقم
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ب 1694/17شرطة بها تلفيات عبارة عن كسر فوانيس االشارة الخلفية
وكسر االكصدام االمامى بالكامل كسر المرايا اليمنى واليسري وكسر زجاج
الكابينة الخلفي بالكامل والسيارة رقم ب 1692/17شرطة بها تلفيات
عبارة عن كسر زجاج الكابينة الخلفية من االجناب واالمام وكسر المرايا
الجانب االيسر وكسر باالكصدام االمامي وقطع الكاوتش الخلفى االيسر.
والسيارة رقم  3157شرطة بها تلفيات عبارة عن كسر المرايا اليمنى
واليسري وتطبيق بالباب الخلفي الخارجى وكسر فانوس االضاءة االمامى
االيمن وكسر االكصدام الخلفي وكسر فوانيس االشارة الخلفية وكسرالشفاط
االيمن وااليسر .والسيارة رقم ب 3743/ 17بها تلفيات عبارة عن كسر
فانوس االشارة الخلفي االيسر بالكامل وكسر الشبكة االمامية اليمنى
وتطبيق من الخلف بالجهة اليسري وكسر سلم الترحيل الخلفي االيسر
وتطبيق االكصدام .
والسيارة رقم  6544شرطة بها تلفيات عبارة عن كسر فوانيس االضاءة
االمامية وكسر الزجاج االمامى وقطع بالكاوتش الخارجى بالكامل وتهشم
الكابينة الخلفية بالكامل .السيارة رقم  1628شرطة بها تلفيات عبارة عن
كسر الزجاج الخارجى للكابينة الخلفية وكسر فانوس االشارة الخلفي .
السيارة رقم ب 1688/17شرطة بها تلفيات عبارة عن كسر باإلكصدام
الخلفي بالكامل وكسر فوانيس االشارة الخلفية بالكامل وثقب بالجانب االيمن
واثار طلقات نارية وكسر الشبكة االمامية وخلع فرش االبواب وكسر المرايا
االمامية اليسرى وتهشم واجهة السيارة االمامية .
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والسيارة رقم ب 1685/17شرطة وبها تلفيات عبارة عن كسر فانوس
االشارة الخلفي االيسر وتطبيق االكصدام الخلفي وكسر االكصدام االمامى
وكسر فانوس االشارة االيمن وشرخ البرابريز األمامى وكسر زجاج الكابينة
الخلفية الجانبية .
السيارة رقم ب 1693/17شرطة وبها تلفيات عبارة عن تطبيق االكصدام
الخلفي وتطبيق بالفانوس االمامى وكسر زجاج الكابينة الخلفي االيسر
وتطبيق بالرفرف االمامى االيسر .
السيارة رقم ب 1686/17شرطة بها تلفيات عبارة عن كسر االكصدام
االمامى وتطبيق بالرفر االيمن وكسر الكابينة الخلفي االيسر .
السيارة رقم ب 6593/11شرطة بها تلفيات عبارة عن كسر باالكصدام
االمامى وتطبيق بالرفرف االيمن وكسر زجاج الكابينة الخلفى االيسر .
والسيارة رقم ب 6593/11شرطة وبها تلفيات عبارة عن كسر االكصدام
االمامى وكسر فانوس االضاءة االمامى وكسر االشارة االمامية وتطبيق
بجانب السيارة من الجهة اليمنى وكسر زجاج الكابينة الخلفية بالكامل
وكسر بفوانيس االشارة الخلفية بالكامل وتطبيق االكصدام الخلفي وتطبيق
بالباب الخلفي بصندوق السيارة .
السيارة رقم ب 6595/11شرطة بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج االبواب
وكسر فوانيس االشارة الخلفية وكسر فانوس االشارة االمامى االيسر وكسر
االكصدام االمامى وتطبيق بالجانب االيمن وكسر المرايا اليمنى وكسر زجاج
الكابينة الخلفية بالكامل .
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كذلك فقد تم إتالف المدرعات الثالثه التابعة إلدارة التشكيالت باالدارة العامة
لقوات أمن القاهرة فقد اتلفت المدرعة ماركة رينو رقم  1113ب17
بتلفيات عبارة عن شرخ فى الزجاج االمامى من الجهة اليسري وكسر
المرايا اليمنى واليسري واصابة االربع اطارات الكاوتش بطلق نارى .
اما المدرعة الثانية ماركة رينو شيريا رقم  1589ب 17فقد اتلفت بكسر
في المرايا بالجهة اليسري وكسر الزجاج المصفح االمامي من الجهة
اليسري نتيجة طلقات رصاص وثقب الكاوتش الخاص بالجهة اليسري
بواسطة الطلقات النارية .
كذلك المدرعة الثالثة ماركة رينو شيريا رقم  3992ب 17فقد اتلفت بكسر
بالزجاج االمامى بالجهة اليسري نتيجة طلقات الرصاص وثقب بالكاوتش
االمامى بالجهة اليسري واليمنى بواسطة الطلقات النارية .
وثبننت بتقريننر اإلدارة العامننة لقطنناع الجنننوب بمديريننة أمننن القنناهرة أن قيمننة
التلفيات الخاصة بقسم شرطة حلنوان نتيجنة لألحنداث سنالفة البينان أن قيمنة
تلفيات منشأت قسم حلنوان مبلنغ وقندره ملينون ومائتنان وخمسنة وعشنرون
ألننف جنيهننا الغيننر (1225000جنيهننا )  .وأن قيمننة تلفيننات مركبننات قسننم
شننننننرطة حلننننننوان بإجمننننننالى سننننننتمائة وخمسننننننون ألننننننف ومننننننائتى جنيهننننننا
الغير(650200جنيها ) الخاصة بموضوع القضية الماثلة .
و ثبننننننت بتقننننننارير اإلدارة العامننننننة لتحقيننننننق األدلننننننة الجنائيننننننة أنننننننه تننننننم
اإلسنننتعراف علننني المتهمنننين الحنننادى و العشنننرين حميننند سنننيد حميننند راشننند
 ،والرابنننننع والثالتنننننون محمننننند السنننننيد قاسنننننم مزيننننند والخنننننامس والثالثنننننون
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محمننننود مصننننطفي علنننني محمنننند والسننننادس والثالثننننون تننننامر كمننننال عبنننند
الحمينننند السننننيد والسننننابع والثالثننننون محمنننند عبنننند هللا عبنننند النبنننني محمنننند
والثنننامن والثالثنننون سنننيد فنننوزي قرنننني عبننند القنننادر والتاسنننع والثالثنننون .
محسنننن حامننند عيننند سنننليمان واألربعنننون محمنننود عبننند الباسنننط عبننند الحنننافظ
راوي والحننننادى واألربعننننون علنننني أحمنننند صننننابر عينننند والثننننانى واألربعننننون
محمنند أحمنند عبنند الننرحيم أحمنند والثالننث واألربعننون أحمنند مصننطفي أحمنند
أمننننين والرابننننع واألربعننننون خالنننند إبننننراهيم عينننند عبنننند السننننالم والخننننامس
واألربعنننون أحمننند إبنننراهيم عبننند الجيننند سنننالم والسنننادس واألربعنننون ربينننع
محمنننود عنننروس حمننناد والثنننانى والخمسنننون محمننند محمنننود حامننند أحمننند
والثالننننث والخمسننننون محمنننند عننننزب محمنننند عننننوض والرابننننع والخمسننننون
حسنننن عنننز عطينننة يوسنننف والخنننامس والخمسنننون عصنننام عطنننا هللا محمننند
محمنننننود والسنننننادس والخمسنننننون أحمننننند عطينننننة محمننننند عطينننننة السنننننابع
والخمسننننون محمننننود حمنننندي أحمنننند خمننننيس والتاسننننع والخمسننننون عاصننننم
محمنننود علننني يوسنننف موسننني والسنننتون جنننابر صنننبحي سنننيد عبننند العزينننز
والواحنننند والسننننتون شننننعبان عاشننننور أحمنننند عينننند عبنننند الجليننننل والثننننانى
والسنننتون إيهننناب طلعنننت خمنننيس عبننند الهنننادي والثالنننث والسنننتون علننني
أحمننند علننني عبننند الحكنننيم والرابنننع والسنننتون عنننادل فنننرج حمنننزاوي رمضنننان
والخننننننامس والسننننننتون ولينننننند محمنننننند حمنننننناد عبنننننند الننننننرحمن والسننننننادس
والسننننتون رضننننا رمضننننان محمنننند بسننننطاوي والسننننابع والسننننتون السننننيد
ناصنننر أبنننو ضنننيف محمننند والثنننامن والسنننتون محمننند محمنننود أحمننند محمننند
بمقننناطع الفينننديو والتننني توثنننق بعنننض أحنننداث الواقعنننة ضنننمن األشنننخاص
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المشننناركين فننني إرتكننناب الواقعنننة وأن المتهمنننين سنننالفى النننذكر أقنننروا بنننأن
الصننور التننى بننداخل مقنناطع الفيننديو خاصننة بهننم وثبننت أيضننا حمننل المننتهم
الخننننامس والثالثننننون لسننننالح نننننارى بندقيننننة أليننننة مننننن تلننننك الفيننننديوهات
سالفة البيان.
وكما ثبت بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرارمن هيئة المحكمة عند تفريغها
لإلسطوانات والفالشات ظهور بعض المتظاهرين (المتجمهرين) يحملون
سالح ألى  ،كما ظهر إثنين يركبون دراجة بخارية األمامى جالس والخلفى
واقف ويسير جنبهم أشخاص يحملون سالح ألى وأن الذى يحمل سالح ألى
ملثم ويسير الشخصان الذين يركبون دراجة فى نفس إتجاه سير الذين
يحملون سالح ،وظهور مجموعة أخرى تقوم بتكسير الرصيف كما ظهر
مجموعة من المتظاهرين يقومون بإعداد المولوتف  .ومقطع فيديو أخر من
قناة مصر يوضح شخص عارى الجسد من الجزئ األعلى يجرى فى إتجاه
مجموعة من المتظاهرين ثم يظهر صوت إطالق نار كثيف ثم ظهر الشاب
الذى يطلق النار وسط مجموعة من المتظاهرين ثم جرى إلى الخلف وهو
وأخر ثم قال رجل هللا أكبر عليك ياوله هذا الشاب الذى أطلق النار ظهر من
الخلف ومن الجنب ولم يظهر وجهه ثم ظهر المتظاهرين يرددون هللا أكبر هللا
أكبر  .ومقطع أخر ظهر مجموعة من المتظاهرين خلف ساتر من الطوب
يرددون هللا أكبر ويطلقون الحجارة والمولوتوف واألعيرة النارية من خلف
الساتر وتالحظ أن الذين يطلقون النار جميعهم ملثمين وظهر خلف الساتر
حريق فى أماكن عدة وإستمرار صوت إطالق النار والمتظاهرين يقولون
إسالمية هللا أكبر ياحى ياقيوم إرحمنا هى هللا هى هللا  .ومقطع أخر ظهور
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ضباط ورجال الشرطة لتصدى الضرب الذى يأتى عليهم وهم مش عارفين
الضرب فين أحدهم يقول بيضرب منيين ده هم بيضربوا من أى عمارة وقال
األخر البرج ده هو اللى بيضربوا منه وبالفعل ظهرت بلكونة يوجد فيها
شخص صوت رجل ( )1وده اللى بيطلق النار على قسم الشرطة وصوت
رجل ( )2وأصاب أربعة لحد دلوقتى من زمالئنا وصوت رجل ( )1وأصاب
أربعة من رجال األمن بيضربوا علينا نار وخرطوش حى وعايزين يهجموا
على القسم ومقطع أخر ظهور مجموعة من رجال الشرطة ثم ظهور
مجموعة من المتظاهرين بعضهم يحمل سالح واألخر يحدف طوب ومقطع
أخر المتظاهرين فى الشارع ويهتفون بالروح والدم نفديك يإسالم وهللا أكبر .
ومقطع أخر يوضح المتظاهرين وهم يهتفون هللا أكبر ويكسرون الرصيف
وبعضهم يحمل سالح ألى ثم يهتفون هللا أكبر إسالمية إسالمية وظهر معهم
شيخ أزهرى وصوت رجل يقال تكبير هللا يردد المتظاهرين هللا أكبر الداخلية
بلطجية مع صوت إطالق أعيرة نارية كثيرة وواحد من المتظاهرين يقول
ياجماعة عايزين ذخيرة ألى إلى يعرف يجيب ذخيرة يجيب ويقول أخر ده
معاهم بندقيتين وإستمرار هتاف المتظاهرين وصوت أخر يقول القسم ولع
ويهتف المتظاهرين هللا أكبر هللا أكبر وإستمرار أصوات إطالق األعيرة
النارية وظهور سيارة مالكى بيضاء وظهور دخان حريق والمتظاهرين(
المتجمهرين ) يهتفون هى إسالمية هى إسالمية ومجموعة تقوم بتكسير
حجارة الرصيف وظهور صوت أحد المتظاهرين يقول دول رجالة ميه ميه
رجالة اإلخوان أصوات األعيرة النارية.
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كما ثبت ان جميع الفيديوهات تدور في محيط قسم حلوان وأن المقاطع ليس
بها مونتاج وتاريخ المقاطع 2013/8/14وأن السبعة والسبعون صورة
جميعها حول القسم ولكن منها ما هو موجود فى الفيديوهات ومنها ما هو
ليس موجود بها وبمعاينة الشوارع المؤيدة إلى قسم حلوان هى ذاتها التى
كان يدور فيها األحداث وأثار خلع الطوب وكذا العمارة التى كان يطلق منها
النار حسب ما ورد بالفيديو ووجد أثار إطالق نار على العمارة وأن جميع
األماكن مطابقة لما هو فى األحداث فى مقاطع الفيديو  .وأن الفيديوهات لم
يحدث بها مونتاج أو إضافة0

كانت تلك هى األفعال المادية التى أتاها المتهمون وأخرون مجهولون من
المعتدين النابعة من غريزة اإلنتقام التى إنتابتهم والتى كان بعثها الضغينة
من جراء فض اإلعتصام وقد إرتكبوا هذه األفعال عن علم بما يفعلون وإرادة
عازمة على إرتكاب الفعل وكشفت عنها سرعة رد الفعل المصاحب لزمن
فض اإلعتصام ونوعية السالح النارى المستخدم والموجه صوب رجال
الشرطة وكذا إطالق النار العشوائى تجاة كل ما يتواجد بمحيط القسم  ،فضال
عن زمن اإلعتداء الذى طال ليبلغ االثنى عشر ساعة تقريبا فبانت وكأنها
موقعة حربية هو ما يعكس مدى التصميم واإلصرار والعزيمة علي النيل من
رجال الشرطة وقتلهم وإتالف وتخريب منشأتهم وما يمت لهم بصلة وقد
إستغلوا فى ذلك جمعهم الذى إحتشدوا فيه يشد بعضهم أزر بعض وتجمعهم
غاية واحدة وهى اإلنتقام من رجال الشرطة والمتمثلة في ضباط قسم شرطة
حلوان وقد قصد كل منهم قصد األخر في إيقاع الجرائم التى وقعت منهم
وأسهم بدوره فى تنفيذها بما يتوافر في حقهم قصد المساهمة في الجريمة
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ونية التدخل فيها ولو لم يكن اإلتفاق بينهم نشأ إال لحظة تنفيذ الجريمة التى
أرتكبت بشكل صريح وعلنى ومعلوم لكل من تواجد في محيط قسم شرطة
حلوان وإطالق األعيرة النارية من األسلحة النارية التى كان يحرزوها
المتهمين وسقوط قتلى في صفوف رجال الشرطة ومن األهالى واحراق
مكتب التجنيد والفيش واحراق سيارات الشرطة واتالف البعض االخر كان
ذلك امام الكافة وتحت بصر وسمع المعتدين (المتهمين وأخرين مجهولين )
هو ما يجعل من المتهمين فاعلين أصلين ويرتب تضامنهم ومسئوليتهم
الجنائية عن الجرائم التي أرتكبت خاصة وأن المحكمة قد إعتبرت أن إطالق
قنابل الغاز واألعيرة التحذيرية بمثابة أمرللمتهمين باإلنصراف .
إال أنهم لم يرتدعوا أو ينصاعوا لألمر وإستمروا فى إعتدائهم بما تتحقق
معة مسئوليتهم الجنائية عن كافة الجرائم التى إرتكبوها مما ادي الي وفاه
المجنى عليهم السابق ذكرهم وفقا للثابت بتقارير الطب الشرعى ،وأصابوا
المجنى عليهم السالف ذكرهم أيضا باالصابات الوارده بالتقارير الطبيه
وفقا للثابت بالتحقيقات إال انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب ال دخل الرادتهم
فيه و هو مداركه المجني عليهم سالفي الذكر بالعالج و قد ارتكبوا جنايات
القتل العمد والشروع فى القتل تنفيذا لغرض ارهابي فضال عن قيامهم و
اخرين مجهولين بتخريب مباني عمدا وامالك عامه مخصصه لمصالح
حكوميه و مؤسسات عامه هو مبني قسم شرطه حلوان و محتوياته و ما به
من مركبات و اثاث و تسهيل هروب المحتجزين و كان ذلك منهم بقصد
إحداث الرعب بين الناس و إشاعة الفوضي بأن أطلقوا وابل من األعيره
الناريه مستهدفين رجال الشرطه و كل من تصادف وجوده بمحيط قسم
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شرطه حلوان سالف الذكر مستخدمين في ذلك األسلحة النارية المششخنة
وغير المششخنة وزجاجات المولوتوف والشماريخ واألسلحة البيضاء
والحجارة التي كانت بحوزتهم والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء
أعمالهم مستعملين القوه و العنف معهم حتى يتمكنوا من الهجوم عليهم إال
أنهم لم يبلغوا من ذلك مقصدهم لتصدي قوات الشرطة والقوات المسلحة
لهم و نتج عن ذلك التعدي وفاة و إصابه المجني عليهم سالفي الذكر و كان
الهدف من قتلهم ترويع المجني عليهم المذكورين و إلقاء الرعب بينهم و
تعريض حياتهم للخطر و منعهم من ممارسه عملهم الموكول إليهم و منعهم
من تنفيذ القوانين و اللوائح و تكدير األمن العام و السكينة العامة و إقترنت
هذه الجرائم بجنايات أخري و هي الشروع في القتل و حيازه وإحرازأسلحه
ناريه مششخنه وغير مششخنة وذخائر مما تستعمل على تلك األسلحة
سالفة الذكر وكذا أسلحة بيضاء واإلتالف والتخريب العمدى.
وأقرالمتهمين الرابع والثالثون محمد السيد قاسم مزيد والخامس واألربعون
أحمد إبراهيم عبد الجيد سالم بتحقيقات النيابة العامة قيامهما برشق قسم
شرطة حلوان بالحجارة أثناء األحداث .
و تم ضبـط المـتهم األول عبده حسـين عبده سـليمان بتاريخ 2013/8/16
بعد الواقعه بيومين بشارع عبد الرحمن بمحل كشرى وتحررعنه المحضر
رقم 2013/17575جنح حلوان.
و تم ضبط المتهم الثاني محمود إسماعيل حافظ شكرى فى اليوم التالى
للواقعة حال شروعه والمتهم الثالث محمود عبد المطلب محمود مرسى فى
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سرقة أحد األشخاص وبحوزت الثانى فرد خرطوش وتحررعن ذلك المحضر
رقم 2013/17574جنح حلوان وبمواجهتهما أقرا بإشتراكهما فى واقعة
اإلعتداء على القسم وأضاف الثانى أنه من ضمن من قام ببناء الساتر
الحجرى .
وتم ضبط المتهم الخامس عشر وليد حسين عوده سالمه بموجب إذن من
النيابة العامة وعثر معة أثناء ضبطة علي فرد خرطوش وطلقة.
وكذلك تم ضبط المتهم الثالث والثالثون حسانين رشاد الحامدى حسانين
وعثر بحوزته أثناء ضبطه وتفتيش مسكنه علي بندقية ألية عيار
 39×7,62تحمل رقم 22996و بمواجهته بمحضر الضبط اقر باحرازة
للسالح النارى سالف البيان وإستخدامه فى واقعة اإلعتداء علي ديوان قسم
حلوان وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2037لسنة2014جنح حلوان .
وكذلك عثر بحوزة المتهم السابع والخمسون محمود حمدى محمد خميس
علي بندقية ألية صناعة أجنبية كالشنكوف وكذا خزينة بداخلها سبعة طلقات
عيار  39×7,62بالقضية رقم 6339لسنة2014جنح حلوان .
وكذلك عثر بحوزة المتهم الثامن والخمسون محمد صادق على سليمان على
سالح نارى خرطوش بالقضية رقم 8348لسنة2014جنح حلوان .
هذا وأكدت تحريات األمن الوطنى والبحث الجنائى صحة الواقعة

وأن

قصدهم (المتهمين وأخرين مجهولين) من الهجوم على قسم شرطة حلوان
قتل من فى القسم من ضباط وأفراد شرطة وإشعال النيران فيه وتحقيق أكبر
قدر من الخسائر باألرواح و الممتلكات العامة والخاصة .
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و حيث ان الواقعه علي النحو سالف البيان استقام الدليل علي صحتها
وثبوتها في حق المتهمين من شهاده كال من مصطفى احمد على ياسين
عقيد شرطة مأمور قسم شرطة حلوان ومحمد كمال سعيد مصطفى مقدم
شرطة بقوات امن طره وعلى سالمة حسين سالمة نقيب شرطة بقسم شرطة
حلوان وعمرو عالء الدين الراوي مالزم أول شرطة بقسم شرطة حلوان
وأحمد سعيد محمد إبراهيم النادي أمين شرطة بقسم شرطة حلوان وحسن
محمد أحمد جاهين مالزم أول شرطة بقسم شرطة حلوان ومحمد زينهم
عباس إدريس مندوب شرطة بقسم شرطة حلوان وضياء جمال إبراهيم
محمود ورقيب شرطة بقسم شرطة حلوان وأيمن محمد عفيفي السيد مندوب
شرطة بقسم شرطة حلوان ومحمد إسماعيل حسين أحمد عريف شرطة بقسم
شرطة حلوان وأحمد عبد الفتاح محمد مرسي رقيب شرطة بقسم شرطة
حلوان وأحمد سيد محمدين السيد عريف شرطة بقسم شرطة حلوان ،ومحمد
عمر عطية راشد  ،وإبراهيم فتحي صالح يوسف  ،وربيع حسين رياض
حسان  ،وإبراهيم محمد عز الدين إبراهيم محمد ،عادل محمد عز الدين
إبراهيم محمد ،محمد مصطفي عطية عيسي مقدم شرطة نائب مأمور قسم
شرطة حلوان  ،أشرف عبد الرحيم عز الدين زين العابدين مالزم أول شرطة
قسم شرطة حلوان  ،عمرو محمد شوقي محمد مالزم أول شرطة بقسم
شرطة حلوان ،عبد المجيد محمود عبد المجيد محمد مالزم أول شرطة قسم
شرطة حلوان  ،إبراهيم عبود عبد السميع حسن أمين شرطة قسم شرطة
حلوان  ،محمد السيد عبد الهادي فايد مندوب شرطة بقسم شرطة حلوان ،
صبحي عبد هللا عبد الرحيم سيد رقيب شرطة قسم شرطة حلوان  ،علي
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مختار أحمد حمد هللا ،مصطفي جابر حسني حسن  ،محمد عبد الحميد أحمد
مسعد  ،سعيد قرني محمود  ،إبراهيم نور الدين مبروك مرسي  ،حازم سعيد
عبد السالم مصطفي عقيد شرطة وكيل فرقة مباحث حلوان  ،محمد السيد
العربي محمد مقدم شرطة رئيس وحدة مباحث حلوان سابقا  ،أحمد محمد
فرج محمود نقيب شرطة معاون مباحث حلوان سابقا  ،عمرو أحمد ناصف
عبد المنعم رائد شرطة بقطاع األمن الوطني ،إسالم أبو بكر الصديق توفيق
عبد الفتاح نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة حلوان ،إسالم حسن عبده
الدالي نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة حلوان  ،محمد لطفي إبراهيم
عيسي نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة حلوان ،أحمد سامح السيد
شعالن مالزم أول شرطة معاون مباحث قسم شرطة حلوان  ،حسام محمود
علي محمد عبد العال نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة حلوان  ،أحمد
محمد أحمد مصطفي خليل مالزم أول شرطة معاون مباحث قسم شرطة
حلوان  ،كريم عماد الدين عبد الرحمن االعصر مالزم أول شرطة معاون
مباحث قسم شرطة حلوان وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية للطب الشرعى
واثبت بتقارير مفتش الصحة وكذا التقارير الطبية وما ثبت بتقارير مصلحة
تحقيق األدلة الجنائية وبتقريرإدارة اإلمداد والتموين بمديرية أمن القاهرة
لقسم شرطة حلوان وبتقرير اإلدارة العامة لقطاع الجنوب بمديرية أمن
القاهرة ومن إقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة .

فقد شهد العقيد/مصطفى أحمد على ياسين

مأمور قسم شرطة حلوان

إنه إبان تواجده بديوان القسم وردت إليه معلومات بتوافد عناصر اإلخوان
والعناصر اإلجرامية للهجوم على القسم إنتقاما من فض إعتصام رابعة
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والنهضة فأمر بتعيين الخدمات الالزمة لتأمينه وفوجئ بتجمهر ما يربو
علي الف شخص من سالفى الذكر بمحيط مبنى القسم من جميع الجهات
وقاموا بمحاصرته ورشقه والقوات بالحجارة والزجاجات الحارقة وأطلقوا
صوبهم النيران بكثافة فتعاملت القوات معهم بالقدر المالئم من القوة وقد
أسفر ذلك التعدى عن إستشهاد المجنى عليهم األول والثاني والثالث وإصابة
العديد من ضباط وأفراد الشرطة وفقا للثابت بالتحقيقات وإضرام النيران
بمبنى القسم ومحتوياته وإحداث تلفيات به وبمركبات الشرطة وأخرى
متحفظ عليها حتى وصل دعم من القوات المسلحة بناءا على طلبه و التي
تولت التعامل معهم وإستمر ذلك التعدي حوالي إثنتي عشرة ساعة تقريبا
وأعزى قصدهم من ذلك إلزهاق روح قوات الشرطة وإقتحام القسم إلحداث
حالة من الفراغ األمني بالبالد .

كما شهد المقدم  /محمد كمال سعيد مصطفى

بقوات أمن طره

بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بإبصاره للمتهم السابع والعشرين جمال
محمود عبد الحليم على حال إلقائه زجاجات حارقة صوب إحدى سيارات
الشرطة وإضرام النيران بها  ،والمتهم الحادي و الخمسين على حسن عبد
الحكيم يطلق أعيرة نارية من سالح نارى فرد خرطوش صوب القسم أثناء
الواقعة ضمن مرتكبيها انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .

كما شهد النقيب/على سالمة حسين سالمة

بقسم شرطة حلوان

بمضمون ما شهد به الشاهد األول وقرر إصابته بطلق نارى بكتفه األيمن
من جراء التعدى الواقع عليهم وأضاف إبصاره للمتهم الثالث عشر عماد
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الدين ربيع رجب مهدى يرشق القسم بزجاجات حارقة وكان من ضمن
مجموعة من المتجمهرين يحملون زجاجات مولوتوف وأفردة خرطوش
والمتهمين الرابع عشر عبد الرحمن بدوى قرنى سعيد والخامس عشر وليد
حسين عوده سالمة والسادس عشر مهدى حسين عودة سالمة والسابع
عشرإبراهيم حسين عودة سالمة والثامن عشر مصطفى على نادى عبد
الفتاح كانوا وسط مجموعات من المتجمهرين يطلقون أعيرة نارية من
بنادق ألية على القسم والمتهمان السابع والعشرين جمال محمود عبد الحليم
على

والحادى والثالثين هشام أحمد مسعد طماعه مع مجموعة أخرى

تحاول إقتحام القسم وأنهم جميعا يشدون من أزر المتهمين أثناء الواقعة
ضمن مرتكبيها واضاف ان اصابتة حدثت من بندقية الية استخدمها المعتدي
من مسافة قاربت  250متر.

كما شهد المالزم أول /عمروعالء الدين الراوي

بقسم شرطة حلوان

بمضمون ما شهد به الشاهد األول وأضاف إبصاره للمتهمات الرابعة زينب
عاشور الشافعى الحلوانى والخامسة سماح سمير مصطفى عثمان
والسادسة عبير سمير مصطفى عثمان أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها يقفن
وسط المعتدين بشارع رايل في الفترة ما بين الثانية عشر ظهرا وحتي
الثانية مساءا تقريبا .

كما شهد المالزم أول  /أحمد حسن محمد أحمد

بقسم شرطة حلوان

بمضمون ما شهد به الشاهد األول وأضاف إبصاره للمتهم األول عبده
حسين عبده سليمان
امين السر
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محمود عبد المطلب محمود مرسى وهو يقوم ببناء ساترا حجريا لباقي
المتهمين مطلقي النيران صوب القسم والمتهمين الرابع عشر عبد الرحمن
بدوى قرنى سعيد والخامس عشر وليد حسين عوده سالمة والسادس عشر
مهدى حسين عوده سالمة والسابع عشر إبراهيم حسين عودة سالمة
والسادس والعشرين أحمد عبد الرحمن محمود سيد والحادي والثالثين هشام
أحمد مسعد طماعه وهم يضرمون النيران بإطارات الكاوتشوك ويلقونها
والحجارة صوب القسم والمتهم التاسع والعشرين عماد السيد محمد عيد
مطلقا النيران من سالح ناري فرد خرطوش صوب القسم والمتهم الثامن
عشر مصطفلى على نادى عبد الفتاح يشد من أزر باقي المتهمين أثناء
الواقعة ضمن مرتكبيها واضاف ان المعتدين بعضهم كان ملتحيا وبعضهم
كان ملثما وان الشرطة بدات في التعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع
وتم إطالق األعيرة التحزيرية في الهواء ثم بادلوهم إطالق النار عند حدوث
إصابات ووفاة في صفوف الشرطة .

كما شهد  /سعيد محمد إبراهيم النادي أمين شرطة بقسم شرطة حلوان
بمضمون ما شهد به الشاهد األول وقرر إصابته بطلق ناري خرطوش
بعموم جسده من جراء ذلك التعدي وأضاف إبصاره للمتهم العشرين بهلول
أحمد عبد المعز مبارك يطلق النيران من سالح ناري فرد خرطوش صوب
القسم وكذا المتهم الثالث والعشرون أحمد عبد العال السيد فرج يطلق النار
على القسم من سالح نارى والمتهمين السابع عبد المنعم محروس جيالنى
البواب والخامس والعشرين يسرى عثمان بكرى عثمان يلقون إطارات
الكاوتشوك المحترقة صوب القسم والمتهمين الثامن عشر مصطفى على
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نادى عبد الفتاح والثاني والثالثين على عبد الفضيل عمر على يرشقان
القسم بالحجارة والمتهم الثامن والعشرين عبد الشافى أحمد عبد الشافى على
يكسر قطع الحجارة للذين يرشقونها صوب القسم والمتهمين الرابعة زينب
عاشور الشافعى الحلوانى والخامسة سماح سمير مصطفى عثمان
والسادسة عبير سمير مصطفى عثمان والثامن المحمدى محمد عبد المقصود
الغنام والثاني عشر عبد هللا محمد أحمد عبد الرحمن رضا والثالث عشر
عماد الدين ربيع رجب مهدى والرابع عشر عبد الرحمن بدوى قرنى سعيد
والثاني والعشرين على سالم العزب قنديل والثالث والعشرين أحمد عبد
العال السيد فرج

والرابع والعشرين على عبد التواب حسين سليمان

يقومون بالشد من أزر المتهمين أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها واضاف بان
المعتدين قد استخدموا البنادق االلية والخرطوش في اعتدائهم علي القسم .

كما شهد  /محمد زينهم عباس إدريس مندوب شرطة بقسم شرطة حلوان
بمضمون ما شهد به الشاهد األول وأضاف بأنه فى يوم 2013/8/14بعد
ماراح خدمته عند المصرف المتحد فى حلوان تم إبالغه من زمالئه بالعودة
إلى ديوان القسم لتعرضه لهجوم وعلى الفور عاد وأبصر مسيرات تقوم
بالهجوم على القسم من جميع اإلتجاهات وبحوزتهم أسلحة نارية متنوعة
ومولوتوف وحجارة ويقوما باإلعتداء بها على القسم وأن عددهم يتجاوز
األلف وأنهم كانوا أيضا فى بعض العمارات المطلة على القسم وإبصاره
للمتهمين العاشر وليد محمد قرنى محمد و الثاني عشرعبد هللا محمد أحمد
عبد الرحمن رضا والثامن عشر مصطفى على نادى عبد الفتاح والعشرين
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بهلول أحمد عبد المعز مبارك والحادي والعشرين حميد سيد حميد راشد
والثامن والعشرين عبد الشافى أحمد عبد الشافى على والتاسع والعشرون
عماد السيد محمد عيد

والثاني والثالثين على عبد الفضيل عمر والخامس

والثالثون محمود مصطفى على محمد واألربعون محمود عبد الباسط عبد
الحافظ راوى والخامس واألربعون أحمد إبراهيم عبد الجيد سالم يطلقون
النيران من بنادق آلية وخرطوش صوب القسم وفقا للثابت بالتحقيقات
والمتهمين الثالث عشر عماد الدين ربيع رجب مهدى والخامس عشر وليد
حسين عوده سالمة والسادس عشرمهدى حسين عودة سالمة والسابع
عشر إبراهيم حسين عودة سالمة يرشقون القسم بقطع الحجارة والزجاجات
الحارقة والمتهم الرابع عشر عبد الرحمن بدوى قرنى سعيد يلقي أنبوبة
بوتاجاز صوب القسم والمتهم التاسع عشر سمير محمد عبد اللطيف مصطفى
يشد من أزر باقي المتهمين أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها وفقا للثابت
بالتحقيقات وقصدهم منذلك قتل من بداخل القسم من ضباط وأفراد شرطة
ومحاولة إقتحام القسم وتهريب المساجين .

كما شهد  /ضياء جمال إبراهيم محمود رقيب شرطة بقسم شرطة حلوان
بمضمون ما شهد به الشاهد األول وأضاف إبصاره للمتهم األول عبده حسين
عبده سليمان يقوم برصد تحركات قوات الشرطة للمتهمين  .والمتهمات
الرابعة زينب عاشور الشافعى الحلوانى والخامسة سماح سمير مصطفى
عثمان والسادسة عبيرسميرمصطفى عثمان يشدون من أزر المتهمين
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والمتهم التاسع والعشرين عماد السيد محمد عيد يطلق النيران من بندقية
آلية صوب القسم أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها وفقا للثابت بالتحقيقات .

كما شهد /أيمن محمد عفيفي السيد

مندوب شرطة بقسم شرطة حلوان

بمضمون ما شهد به الشاهد األول وقرر إصابته بطلق ناري بساعده األيسر
من جراء ذلك التعدي وأضاف إبصاره للمتهم التاسع والعشرين عماد السيد
محمد عيد يطلق النيران من بندقية آلية صوب القسم والمتهمين الرابع عشر
عبد الرحمن بدوى قرنى سعيد والثامن عشر مصطفى على نادى عبد الفتاح
والعشرين بهلول أحمد عبد المعز مبارك والثامن والعشرين عبد الشافى
أحمد عبد الشافى على والثالث و الثالثين حسانين رشاد الحامدى حسانين
والرابع والثالثين محمد السيد قاسم مزيد والرابع واألربعين خالد إبراهيم
عيد عبد السالم والسابع واألربعين إسالم بسيونى عبد المهدى عرفه
يرشقون القسم بقطع الحجارة والزجاجات الحارقة والمتهمتين الرابعة زينب
عاشور الشافعى الحلوانى والخامسة سماح سمير مصطفى عثمان تشدان
من أزر المتهمين أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها وتحفزهم على عدم التراجع
أو اإلنصراف وفقا للثابت بالتحقيقات.

كما شهد /محمد إسماعيل حسين أحمد عريف شرطة بقسم شرطة حلوان
بمضمون ما شهد به الشاهد األول

وأضاف إبصاره للمتهمين السابع

والعشرين جمال محمود عبد الحليم على والثاني والثالثين على عبد الفضيل
عمر على يشدان من أزر المتهمين أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها.

كما شهد /أحمد عبد الفتاح محمد
امين السر
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بمضمون ما شهد به الشاهد األول وأضاف إبصاره للمتهم الرابع عشر عبد
الرحمن بدوى قرنى سعيد يطلق النيران من سالح ناري فرد خرطوش
صوب القسم والمتهمين الثالث عشر عماد الدين ربيع رجب والثامن عشر
مصطفى على نادى عبد الفتاح يرشقان القسم بقطع الحجارة أثناء الواقعة
ضمن مرتكبيها وفقا للثابت بالتحقيقات .

كما شهد /أحمد سيد محمدين السيد

عريف شرطة بقسم شرطة حلوان

بمضمون ما شهد به الشاهد األول وقرر إصابته بطلق ناري بذراعه األيسر
وصدره من جراء ذلك التعدي وأضاف إبصاره للمتهم الثاني والثالثين على
عبد الفضيل عمر على يطلق النيران من سالح ناري مسدس صوب القسم
والمتهمة الرابعة زينب عاشور الشافعى الحلوانى تذخر بندقية آلية لشخص
يطلق منها النيران صوب القسم والمتهم التاسع والعشرين عماد السيد محمد
عيد حامال سالح أبيض سنجه مهددا قوات الشرطة بذبحهم والمتهمين
التاسع شعبان محمد قرنى محمد والعاشر وليد محمد قرنى محمد يرشقان
القسم بقطع الحجارة و الزجاجات الحارقة والمتهمين السابع والعشرين جمال
محمود عبد الحليم على والحادي والثالثين هشام أحمد مسعد طماعه يشدان
من أزر المتهمين أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها وفقا للثابت بالتحقيقات

كما شهد /محمد عمر عطية راشد
أنه إبان توجهه لديوان قسم شرطة حلوان إلستخراج شهادة ميالد أبصر
جمعا غفيرا من األشخاص يطلقون النيران صوبه فأصابته أحد هذه األعيرة
بالنصف األيمن من جسده وأضاف إبصاره للمتهم الثامن عشر مصطفى على
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نادى عبد الفتاح يطلق أعيرة نارية من بندقية آلية صوب القسم والمتهمين
التاسع شعبان محمد قرنى محمد والحادي والثالثين هشام أحمد مسعد
طماعه يشد من أزر المتهمين أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها وأعزي قصدهم
من ذلك إلي إزهاق روح من تواجد بمحيط قسم شرطة حلوان .

كما شهد /إبراهيم فتحي صالح يوسف
أنه أثناء قيامه بالبحث عن نجله بمحيط قسم شرطة حلوان أبصر جمعا
غفيرا من األشخاص يطلقون أعيرة نارية صوب القسم فحدثت إصابته بكتفه
األيمن بأحدها وأضاف إبصاره لشخص يشبة كثيرا للمتهم الثاني عشرعبد
هللا محمد أحمد عبد الرحمن رضا قائدا دراجة نارية تقل شخصا اخر خلفة
يطلق النيران من بندقية آلية صوب القسم أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها
وأضاف بأن المتجمهرين من اإلخوان وأن بعضهم كان يحمل األسلحة النارية
( البنادق والمسدسات والخرطوش ) وأعزي قصدهم من ذلك إلي إزهاق
روح قوات القسم.

كما شهد /ربيع حسين رياض حسان
أنه تبلغ له من أصدقائه تعرض قسم شرطة حلوان لهجوم ومحاولة اقتحام
فتوجه إليه لمناصرة قوات الشرطة وما إن وصل صوبه فأبصر جمعا من
من المتجمهرين يحاصرون القسم من جميع اإلتجاهات ( رايل وعبد الرحمن
والغربى وثابت ومحمود خاطر والظوغلى ) ويطلقون النيران صوبه من
خلف سواتر حجرية ومن أعلى العقارات المقابلة للقسم ويرشقونه بقطع
الحجارة والزجاجات الحارقة وأضاف إبصاره للمتهم الرابع عشر عبد
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الرحمن بدوى قرنى سعيد يقوم بتذخير السالح النارى ( فرد خرطوش)
ألخر ملثم والخامس عشر وليد حسين عوده سالمة يمسك بندقية ألى
دبشك خشب أصفر ناحية شارع المراغى والثالثين أحمد سيد لبيب سيد
أحمد درويش والحادي والخمسين على حسن عبد الحكيم يطلقان النيران
من أفردة خرطوش صوب القسم و رصد مجموعة من المتهمين تقف
بشارع عبد الرحمن فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا يلتفون حول
جوال ابيض اللون يحوى بنادق ألية وذخيرة يقومون بتفريق منه بندقيتين
آليتين وذخائر أحدهما أمريكى الصنع واألخرى روسى الصنع ولونهما
أسود وتوزيع طلقات متنوعة على المتجمهرين

مرتكبي الواقعة وهم

المتهمون السابع عبدالمنعم محروس جيالنى البواب والثامن المحمدى
محمد عبد المقصود الغنام والثانى عشر عبد هللا محمد أحمد عبد الرحمن
رضا والثالث عشر عماد الدين ربيع رجب مهدى والتاسع عشر سمير
محمد عبد اللطيف مصطفى والعشرون بهلول أحمد عبد المعز مبارك
والثانى والعشرون على سالم العزب قنديل والثالث والعشرون أحمد عبد
العال السيد فرج

والرابع والعشرون على عبد التواب حسين سلمان

والخامس والعشرون يسرى عثمان بكرى عثمان والثامن والعشرون عبد
الشافى أحمد عبد الشافى على  ،والمتهمين الرابعة زينب عاشور الشافعى
الحلوانى والخامسة سماح سمير مصطفى عثمان والسادسة عبير سمير
مصطفى عثمان والتاسع شعبان محمد قرنى محمد والعاشر وليد محمد
قرنى محمد والسابع والعشرين جمال محمود عبد الحليم على والرابع
والثالثون محمد السيد قاسم مزيد بحوزتهم جوال أخضر اللون فيه شماريخ
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وألعابا نارية وبيضربوا بها على القسم وكان قصدهم من ذلك قتل من فى
القسم وإشعال النيران فيه وأنه تعرف عليهم ألنهم من المنطقة .

كما شهد /إبراهيم محمد عز الدين إبراهيم محمد
أنه إبان تواجده بمسكنه يوم 2013/8/14سمع دوى إطالق أعيرة نارية
فخرج إلستبيان األمر فأبصر جمعا غفيرا من األشخاص يرشقون قسم شرطة
حلوان بقطع الحجارة والزجاجات الحارقة ويطلقون النيران صوبه ما أسفر
عن حدوث وفيات وإصابات بصفوف قوات القسم ومن تواجد بمحيطه
وإتالف عدد من سيارات الشرطة فتوجه وشقيقه شاهد اإلثبات السابع عشر
لمساعدة قوات الشرطة وذلك بإعطائهم مياه للشرب وكان اإلعتداء سالف
البيان فى شارع رايل أمام القسم وفى شارع عبد الرحمن وعلى يمين القسم
فى شارع الظوغلى وعلى شمال القسم فى شارع محمود خاطر ومن فوق
أسطح العقارات التى أمام القسم وعملوا سواتر من الحجارة من كل
اإلتجاهات حيث أبصر المتهمين الثالث عشر عماد الدين ربيع رجب مهدى
والتاسع والعشرون عماد السيد محمد عيد والخمسون ناجى على عمار
محمد يطلقون النيران من بنادق ألية صوب القسم والمتهمين التاسع
المحمدى محمد عبد المقصود الغنام  ،الثامن عشر مصطفى على نادى عبد
الفتاح  ،والثالثين أحمد سيد لبيب سيد أحمد درويش يطلقون النيران من
أفردة خرطوش صوب القسم والمتهم العاشر وليد محمد قرنى محمد يرشق
القسم بقطع الحجارة والمتهم الحادي والثالثين هشام أحمد مسعد طماعه
يوجه تحركات المتهمين التى تقوم بضرب النارعلى القسم ويشد من أزر
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المتهمين ( المتجمهرين) أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها وفقا للثابت
بالتحقيقات وأنه يعرف بعض المتهمين باإلسم والبعض األخر تعرف عليهم
من الصور( شكال) ألنهم من المنطقة وقرر بأنهم قصدوا من ذلك قتل من
بداخل القسم وأضاف بأن شاهد نائب المأمور أثناء إصابته من جراء
اإلعتداء ووفاة ثالثة أفراد من القسم وإصابة العديد من الضباط واألفراد
وأثناء قيام المتهمين وأخرين مجهولين ( المتجمهرين) باإلعتداء على القسم
كانوا يرددون عبارات هللا أكبر وياكافرة ياحكومة.

كما شهد /عادل محمد عز الدين إبراهيم محمد
بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف إبصاره للمتهمين الحادي عشرصالح
عايد ربيع سليمان والتاسع والعشرين عماد السيد محمد عيد والحادي
والثالثين هشام أحمد مسعد طماعه حاملين أسلحة نارية بنادق آلية يطلقون
منها النيران صوب القسم أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها وفقا للثابت
بالتحقيقات .

كما شهد المقدم /محمد مصطفي عطية نائب مأمورقسم شرطة حلوان
بمضمون ما شهد به الشاهد األول وأضاف بأنه قد ورد إليه عدة بالغات
شفوية بتوافد مجموعات من عناصر اإلخوان المسلمين بإتجاه القسم وأنهم
عملوا سواتر من قطع الحجارة وإعتلوا أسطح العقارات وفوجئ بقيامهم
برشق القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطالق األعيرة النارية مما
ترتب على ذلك إصابته من جراء التعدي الواقع من تلك العناصر سالفة
البيان وعلى قسم شرطة حلوان أثناء الواقعة
امين السر
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كما شهد المالزم أول /أشرف عبد الرحيم عز الدين قسم شرطة حلوان
بما ال يخرج عن أقوال سابقه وأضاف بأنه قد حدثت إصابته من جراء
إعتداء المتجمهرين على القسم .

كما شهد المالزم أول  /عمرو محمد شوقي محمد بقسم شرطة حلوان
بما ال يخرج عن أقوال سابقه وأضاف بأنه كان متواجدا فى القسم وفوجئ
بالمتجمهرين يشعلون النار فى سيارات الشرطة أمام القسم وتم إصابته
بطلق نارى من سالح ألى من المتجمهرين أمام القسم .

كما شهد المالزم أول/عبد المجيد محمود عبد المجيد بقسم شرطة حلوان
بما ال يخرج عن أقوال الشهود الثامن عشر والتاسع عشر ،والعشرين
وأضاف بأنه أصيب بطلق نارى من سالح ألى من جراء تلك األحداث بسبب
قيام المتجمهرين من جماعة اإلخوان المسلمين بمحاولة إقتحام قسم الشرطة
مستخدمين األسلحة النارية .

كما شهد /إبراهيم عبود عبد السميع أمين شرطة قسم شرطة حلوان
بما ال يخرج عن أقوال الشهود من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين
وأضاف أن إصابته حدثت من جراء تلك األحداث بسبب قيام المتجمهرين من
جماعة اإلخوان المسلمين بمحاولة إقتحام قسم الشرطة مستخدمين األسلحة
النارية وقد إصيب بطلق نارى بالذراع األيمن وطلقة خرطوش بالبطن .

كما شهد /محمد السيد عبد الهادي مندوب شرطة بقسم شرطة حلوان
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بما ال يخرج عن أقوال الشهود من الثامن عشر حتى الثاني والعشرين وأنه
أصيب بطلق نارى بالوجه .

كما شهد /صبحي عبد هللا عبد الرحيم رقيب شرطة بقسم شرطة حلوان
بما ال يخرج عن أقوال الشهود من الثامن عشر حتى الثالث والعشرين
وأضاف بأنه توجد عمارة فى مواجهة القسم فيها أشخاص يطلقون األعيرة
النارية منها وأنه إصيب من جراء ذلك من سالح نارى خرطوش بالوجه من
الناحية اليسرى.

كما شهد /علي مختار أحمد حمد هللا
بما ال يخرج عن أقوال الشهود من الثامن عشر حتى الرابع والعشرين وأنه
أصيب بطلق نارى أدى إلى تهتك باألمعاء من جراء األحداث .

كما شهد /مصطفي جابر حسني حسن
بمـا ال يخرج عن أقوال الشـهود مـن الثامن عشـر حتى الخامـس والعـشرين
وأضاف بأنه توجه للقسم إلستخراج فيش وتشبيه وحدثت إصابته فى رقبته
نتيجه إلطالق أعيرة نارية ناحية القسم .

كما شهد /محمد عبد الحميد أحمد مسعد
بما ال يخرج عن أقوال الشهود من الثامن عشر حتى السادس والعشرين
وأضاف بأنه أصيب بطلق نارى فى عظمة الحوض من جراء األحداث.

كما شهد /سعيد قرني محمود
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بحدوث إصابته إبان تواجده مصادفة بمحيط قسم شرطة حلوان أثناء الواقعة
وتم بتر رجله الشمال ( عاهة مستديمة . ) 0/0 65

كما شهد /إبراهيم نور الدين مبروك مرسي
بما ال يخرج عن أقوال سابقه واضاف بان الطلقة النارية التي أصابته في
بطنه .

كما شهد العقيد /حازم سعيد عبد السالم

وكيل فرقة مباحث حلوان

أن تحرياته السرية حول الواقعة أسفرت عن أنه في أعقاب قيام قوات االمن
بفض اعتصامي رابعه و النهضه قامت اعداد كبيره من االشخاص باالشتراك
في الهجوم علي قسم حلوان و تباينة اهدافهم من هذا الهجوم ما بين
المساهمه في احداث فوضي عارمه في البالد و بين ارهاب المواطنين و بين
تدمير المنشأت الشرطيه المتمثله في قسم شرطه حلوان و الفتك بمن فيها
من ضباط و افراد و بين تهريب المسجونين المحتجزين بديوان القسم و في
سبيل ذلك انقسمت الفئات لمجموعات من االشخاص الي ثالثه اقسام أولهما
مجموعه من عناصر التنظيم االخواني و كذا الممولين لهم قاموا بتحريض و
حشد مجموعات االشخاص الذين قاموا بتنفيذ الهجوم علي قسم شرطة
حلوان.
وثانيهما مجموعه من عناصر التنظيم االخواني و كذا من الممولين لهم
قاموا بالتحريض و الحشد ايضا تواجدوا بانفسهم و قاموا بتنفيذ الهجوم
علي قسم شرطة حلوان وقاموا بتناوب إطالق األعيرة النارية صوب القسم
وتوزيع األسلحة والذخائر وإلقاء زجاجات المولوتوف وإشعال النيران وإلقاء
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الحجارة وخلع طوب األرصفة وإستخدامها فى بناء سواتر وغلق الطريق
العام ومحاصرة القسم وكذا الشد من أذر من يقوم باإلعتداء على القسم
سالف الذكر والثالثة مجموعات من العناصر النوعيه االجراميه و كذا من
أهالي المحجوزين بالقسم و اصدقائهم و كذا من بعض الخطرين علي االمن
العام قاموا بتنفيذ الهجوم علي قسم شرطة حلوان باالشتراك مع المجموعه
الثانيه بان تناوبوا اطالق االعيره الناريه صوب القسم و توزيع االسلحه و
الذخائر و القاء زجاجات المولوتوف و اشعال النيران و القاء الحجاره و خلع
الطوب من االرصفه الستخدامه في بناء سواتر و غلق الطريق العام و
محاصره القسم و الشد من أذر الباقين وأن المتهمين وأخرين مجهولين هم
مرتكبى واقعة اإلعتداء على قسم شرطة حلوان وما ترتب عليه من وفيات
وإصابات وتخريب وإتالف  ،وأسفر ذلك عن وفاه كال من مندوب شرطه
هاني سمير عبد العظيم و مندوب الشرطه محمد رجب عبد هللا و امين شرطه
محمد اسماعيل و اصابه الضباط محمد مصطفي عطيه و عمرو محمد شوقي
و عبد المجيد محمود عبد المجيد و اشرف عبد الرحيم و علي سالمه حسين
و امين شرطه ابراهيم عبود عبد السميع و سعيد محمد ابراهيم و العريف
احمد سيد محمدين و صبحي عبد هللا عبد الرحيم و المندوب ايمن محمد
عفيفي السيد و محمد السيد عبد الهادي و المجند كريم ناصر المصري و
حسن صالح سيد و احمد محمد عبد الرحمن و كذا احداث الحرائق بعدد من
سيارات الشرطه و سيارات الحجوزات المتواجده بمحيط القسم و كذا اتالف
و تحطيم و حرق بعض محتويات القسم هذا فضال عن إرهاب المواطنين و
إثاره الذعر و الهلع في نفوسهم و تكدير األمن العام .وأضاف قيام المتهمين
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بإرتكابهم الواقعه وأخرين مجهولين وضبطه للمتهم الرابع والثالثين
والمتهمين من السادس و الثالثين حتى السادس واألربعين ومن الثانى
والخمسون وحتى السادس والخمسون و من التاسع و الخمسون حتي
الخامس و الستون نفاذا لقرار النيابة العامة و ان السالح المضبوط مع
المتهم الثامن و الخمسون هو نفس السالح المستخدم في الواقعه
وبمواجهتهم جميعا أثناء ضبطهم أقروا بارتكابهم الواقعة .

كما شهدالمقدم /محمد السيد العربي رئيس وحدة مباحث حلوان سابقا
بما ال يخرج عن مضمون شهادة سابقه و اضاف بان تحرياته تضمنت بعضا
من المتهمين الوارد ذكرهم بتحريات سابقه وأضاف قيام قيادات جماعة
اإلخوان المسلمين والتيار السلفى وأئمة المساجد ومؤيدى الرئيس المعزول
بتحريض األهالى وأهلية المحجوزين بديوان القسم وذلك بالتوجه إلى القسم
إلقتحامه وذلك بإطالق األعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة
صوب القسم وكذا خلع طوب األرصفة لبناء سواتر لهم وترتب على ذلك وفاة
المجنى عليهم وإصابة العديد من الضباط وأفراد األمن وغيرهم وفقا للثابت
بالتحقيقات .

كما شهد النقيب /أحمد محمد فرج معاون مباحث حلوان سابقا
يشهد بان تحرياته اسفرت عن ان المعتدين تواجدوا علي مسرح االحداث
بالشوارع المحيطه في القسم و العقارات المواجهه له و احرزوا بنادق آليه
مذخره اطلقوا منها النيران صوب العاملين بالقسم مما تسبب في حدوث
الوفيات و االصابات بصفوفهم الوارده بالتقارير الطبيه و تلفيات بالقسم و
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ذلك انتقام من فض اعتصام رابعه العدويه .وأضاف ضبطه للمتهمين األول
والثاني وبحوزته سالح ناري فرد روسي المستخدم في الواقعة  ،والثالث
،والثاني والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والتاسع
والعشرين والثالثين وبمواجهة األول والثاني أقرا بارتكابهم الواقعة .

كما شهد الرائد/عمرو أحمد ناصف عبد المنعم بقطاع األمن الوطني
يشهد بان تحرياته اسفرت عن قيام قيادات التنظيم االخواني المحظور نشاطه
بعقد لقاءات تنظيمي بتاريخ  2013/8/11تم االتفاق خالله علي االجراءات
التصعيديه التي ستقوم بها جماعة اإلخوان حال قيام وزاره الداخليه بفض
بؤرتي جماعه االخوان بميداني رابعه العدويه و النهضه حيث صدرت
تكليفات من تلك القيادات إلى مسئولى الجماعة بالعديد من المحافظات ومن
بينها محافظة القاهرة بالقيام بأعمال شغب بمختلف الميادين بالمحافظات
وإقتحام بعض أقسام الشرطة وحصار المؤسسات العامة وتعطيلها عن أداء
أعمالها و احداث حاله من الفوضي العامه بالبالد إلرهاب جموع المواطنين
و االيحاء للراي العام الداخلي و الخارجي بوجود اقتتال بين صفوف
المواطنين و قد عرف منهم المتهمين السابع و الثامن و الثاني و العشرون
و الثامن و االربعون كما اسفرت التحريات علي ان بعضا من هذه القيادات
ارتكبت الواقعه و هم المتهمون الثالث عشر و التاسع عشر و الثالث و
العشرون و الرابع و العشرون و الثالث و الثالثون و اضاف ان التكليفات
صدرت الي مسئولي التنظيم بالتعدي علي القوات باي طريقه كانت و تركت
لمسئول التنظيم حريه ما يفعلون و انهم كان قصدهم من الهجوم و التعدي
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علي ديوان قسم حلوان لقتل ضباطه و افراده و كل من يقف عقبه في
طريقهم فضال عن تدمير المبني سالف الذكر ومحتوياته وتهريب المحجوزين
إلشاعة الفوضى واإلرهاب بالبالد.

كما شهد النقيب/إسالم أبو بكر الصديق

معاون مباحث شرطة حلوان

أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهمين الرابعة والخامسة والسادسة
والسابع والتاسع والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع
عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين والتاسع واألربعين وقد عثر
بمسكن المتهمات الرابعة والخامسة والسادسة حال ضبطهم علي 245
سالح ابيض (مطواه بالجراب ) وكذا اثني عشر جوال وسبع عشر كرتونة
بداخلهم كمية كبيرة من االلعاب النارية المختلفة كما عثر بحوزة المتهم
الخامس عشر علي سالح ناري (فرد خرطوش مذخر بطلقة )

كما شهد النقيب/إسالم حسن عبده معاون مباحث قسم شرطة حلوان
أنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين الثامن والحادي عشر

كما شهد النقيب/محمد لطفي إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة حلوان
أنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين العاشر والثاني عشر والرابع
عشر والثامن عشر

معاون مباحث شرطة حلوان

كما شهدالمالزم أول/أحمد سامح السيد

أنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين العشرين والحادي والعشرين
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كما شهدالنقيب  /حسام محمود علي محمد معاون مباحث شرطة حلوان
بأنه كان متواجدا فى القسم يوم 2013/8/14ووردت إليه معلومات من
األهالى بتوافد عناصر من جماعة اإلخوان وبلطجية مأجورين لمحاولة
إ قتحام القسم بأعداد غفيرة وبإستبيان ذلك تبين قيامهم ببناء سواتر حجرية
وإعتالء بعض العقارات المقابلة للقسم وقاموا بإطالق النيران فى مواجهة
القسم وأن المتجمهرين كان بعضهم يحمل البنادق األلية واألفردة الخرطوش
والمسدسات إنتقاما من فض رابعة العدوية والنهضة وأدى ذلك إلى إستشهاد
ثالثة من أفراد القسم وإصابة العديد من منهم  ،وأنه نفاذا لقرار النيابة
العامة تم ضبط المتهمين الخامس والعشرين والسابع والعشرين والحادي
والثالثين والثاني والثالثين حيث ان االخير سبق اتهامه في العديد من
القضايا ( مسجل خطر ) .

كما شهدالمالزم أول /أحمد محمد أحمد مصطفي بمباحث شرطة حلوان
أنه كان يقوم بإعداد تحريات خاصة بالقضية رقم 2037لسنة2014جنح
حلوان بشأن بعض المتهمين الذين يحرزون أسلحة نارية وتبين أن من بين
هؤالء المتهمين المتهم الثالث والثالثون وحصل الضابط سالف البيان على
إذن من النيابة العامة المختصة بالقبض والتفتيش وعثر على بندقية ألية
بمسكنه وبمواجهته أقر بإستخدام السالح المضبوط في واقعه اإلعتداء علي
قسم شرطة حلوان.

كما شهدالمالزم أول/كريم عماد الدين عبد الرحمن بمباحث شرطة حلوان
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أنه نفاذا لقرار النيابة العامة تم ضبط المتهم السابع واألربعين و الذي قام
باشهار سالح ابيض في مواجهته و القوه و اخذ يلوح بها و احدث اصابه
احد االفراد حتي تمكن من ضبطه .

فلم يكن هذا األمر بمنأى عن الدليل بما كشفت عنه األوراق و ذلك
بإقرار بعض المتهمين بتحقيقات النيابه و ما ثبت بالتقارير الطبيه و
تقارير الطب الشرعي و تحريات المباحث واألمن الوطنى التي اكدت
صحه حدوث الواقعه علي النحو الثابت باالوراق و تقارير األدله
الجنائيه و تقرير اداره الحرائق و المفرقعات بالمعامل الجنائيه إضافة
للتقاريراللجان الفنية والمشكلة بمعرفة هيئة المحكمة
فقد ثبت بتقارير الصفه التشريحية-:
1ـ أن إصابات المجني عليه  /محمد رجب عبد هللا ذات طبيعة نارية حيوية
حديثة تنشأ عن طلق ناري واحد معمر بمقذوف مفرد ( رصاصة ) مطلق من
سالح ناري معد إلطالق ذلك النوع من المقذوفات من مسافة جاوزت مدى
اإلطالق القريب وتعزى الوفاة إلى اإلصابة الواقعة بيسار الصدر لما أحدثته
من تهتكات بالرئة اليسري واألوعية الدموية الرئيسية وما نتج عن ذلك من
نزيف دموي غزير وصدمة نزفية .
2ـ أن إصابات المجني عليه  /هاني سمير عبد العظيم نارية حيوية حديثة
على هيئة فتحة دخول بأسفل يمين الظهر حدثت من مقذوف عيار ناري مفرد
المقذوف من مسافة جاوزت مدى اإلطالق القريب من أسفل إلى أعلى وتعزى
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الوفاة لما نجم عنها من تهتكات باألحشاء الصدرية والبطنية مما أدى إلى
نزيف دموي جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
3ـ أن إصابات المجني عليه  /محمد إسماعيل رمضان نارية حيوية حدثت
بمقذوف عيار ناري مفرد من سالح ناري معد إلطالق األعيرة النارية
المفردة كالطبنجة أو البندقية من مسافة جاوزت مدى اإلطالق القريب وتعزى
الوفاة لما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والوجه وما أحدثته من تهتك
ونزيف دموي اصابي غزير بأنسجة الفصين األيمن واأليسر للمخ وضغط
شديد على المراكز الحيوية بالمخ وتوقفها عن العمل وهبوط حاد بالدورتين
الدموية والتنفسية .
4ـ أن إصابات المجني عليه  /محمد سمير عبد الحميد  -نارية حيوية حديثة
بالعين اليسري حيث نفذ المقذوف من خاللها ليخرج من خلفية اإلذن اليمني
تنشأ من سالح ناري مما يستخدم المقذوف المفرد في تعميره من األمام إلي
الخلف وتعزى الوفاة لما أحدثته هذه اإلصابة من كسر بحدق العين اليسري
والجدارية اليسري وتهتك ونزيف بالمخ ضاغط علي المراكز الحيوية
والتنفسية ما أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية أدي إلي الوفاة وهي جائزة
الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ
الواقعة .
 5ـ أن إصابات المجني عليه  /عالء أنور محمد درويش  -نارية حدثت من
مقذوف ناري مفرد تم إطالقه من سالح معد إلطالق مثل هذا النوع من
المقذوفات من األمام إلي الخلف من مسافة جاوزت مدي اإلطالق القريب 2
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–  3أمثال ماسورة السالح المستخدم وتعزي الوفاة لما أحدثته هذه اإلصابة
بيسار الوجه وما صاحبها من تهتك باألنسجة ونفاذ الجرح والكسور
الشرخية وشظايا العظام لقاع الجمجمة وما نتج عنها من تهتك ونزيف بالمخ
والسحايا أدي إلي توقف الوظائف الحيوية ما أدي إلي الوفاة.

و ثبت أيضا بتقرير مفتش الصحة - :
أن إصابات المجني عليه  /محمد حسين محمد عثمان – عبارة عن جرح
نارى نافذ بالجهة اليمني من الصدر أدي إلي نزيف بلوري والتهاب رئوي
حاد أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب .

وثبت بتقارير الطب الشرعي أن -:
 -1إصابات المجني عليه  /عمرو محمد شوقي نارية حدثت من عيار ناري
أو أكثر معمر بمقذوف مفرد اصطدم بجسم معترض وتفتت مع استمرار
أجزاء غير مميزة منه بالجسم .
 -2إصابات المجني عليه /عبد المجيد محمود عبد المجيد نارية حدثت من
اإلصابة بمقذوف ناري مفرد من االمام .
 -3إصابات المجنى عليه /أشرف عبدالرحيم عزالدين ذات طبيعة نارية
حدثت من اإلصابة بمقذوف نارى مفرد وهى جائزة الحدوث وفق التصوير
الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة .
 - 4إصابات المجني عليه  /احمد سيد محمدين ذات طبيعة نارية حدثت من
مقذوف ناري مفرد واستقر بالبطن ولم يستخرج وظهر ظله باألشعة تم
امين السر

70

رئيس المحكمه

إطالقه من سالح معد إلطالق مثل هذا النوع من المقذوفات وتخلف لديه من
جرائها استئصال بالطحال وجرح بالبنكرياس وجميعهم يعد عاهة مستديمة
تقدر بحوالي  25بالمائة .
 -5إصابات المجني عليه  /سعيد قرني محمود عبارة عن بتر بالجزء السفلى
للفخذ األيسر حدثت من سالح ناري مفرد وتخلف لديه من جرائها عاهة
مستديمة متمثلة في بتر الطرف السفلي األيسر من منبت الفخذ األيسر وتقدر
نسبتها بنحو . % 65
 - 6إصابات المجني عليه  /محمد عبد الحميد احمد ذات طبيعة نارية حدثت
من عيار ناري مفرد معد اإلطالق مثل هذه األعيرة وقد جاوزت مسافة
اإلطالق مدى اإلطالق وهو  2/1متر لألسلحة طويلة الماسورة و  4/1متر
لألسلحة قصيرة الماسورة .

و ثبت بالتقارير الطبية المبدئية - :
1ـ أن إصابات المجني عليه  /محمد مصطفى عطية عبارة عن طلق نارى
دخول وخروج نتج عنه كسر بالمشطية لليد اليمنى وتم عمل تثبيت للكسر
بالسالمية القريبة لالصبع الخامس لليد اليمنى وتم عمل تثبيت للكسر
وسمكرة للمفصل وتثبيته ووصل لالوتار .
 2ـ أن إصابات المجني عليه  /على سالمة حسين عبارة عن جرح بالعضد
االيمن على اثر ادعاء طلق ناري ومدة العالج اقل من عشرين يوم .
3ـ أن إصابات المجني عليه  /سعيد محمد إبراهيم عبارة عن طلق خرطوش
بالفخذ األيسر والرقبة وفروة الرأس .
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4ـ أن إصابات المجني عليه  /إبراهيم عبود عبد السميع عبارة عن طلق
ناري بالذراع األيمن وطلق خرطوش بالبطن .
5ـ أن إصابات المجني عليه  /محمد السيد عبد الهادي عبارة عن طلق ناري
بالوجه وتم استخراجها .
 6ـ أن إصابات المجني عليه  /أيمن محمد عفيفي عبارة عن طلق ناري
بالساعد األيسر( دخول وخروج) أدى إلى إصابة بالعصب األوسط لليد
اليسري وحرق من الدرجة األولى بالوجه .
 7ـ أن إصابات المجني عليه  /صبحي عبد هللا عبد الرحيم عبارة عن
خرطوش بالوجه من الناحية اليسري .
 8ـ أن إصابات المجني عليه  /محمد عمر عطية راشد عبارة عن انفجار
بمقلة العين اليمنى على هيئة جرح قطعي بالصلبة ونزيف بالخزانة األمامية
ومياه بيضاء تصادمية مع بروز األجزاء من الجسم الهدبي والجسم الزجاجي
وأثار طلق ناري خرطوش بالعين اليمنى والذراع األيمن والصدر .
 9ـ أن إصابات المجني عليه  /على مختار احمد عبارة عن تهتك باألمعاء
وبروزها خارج البطن واستئصال الجزء المتبقي من الشرج مع عمل فتحة
تبرز خارجية .
10ـ أن إصابات المجني عليه  /مصطفى جابر حسن عبارة عن طلق ناري
بالرقبة ترتب عليه شلل تام في القدمين وجزئي باليدين .
11ـ أن إصابات المجني عليه  /إبراهيم نور الدين مبروك عبارة عن طلق
ناري بالفم اخترقت واستقرت في العمود الفقري وتسببت في قطع اللسان
وكسر في األسنان .
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12ـ أن إصابات المجني عليه  /ماجد منير محمد محمد عبد الصبور عبارة
عن طلق ناري باإللية اليسري وتم استخرج المقذوف .
13ـ أن إصابات المجني عليه  /إبراهيم فتحي صالح عبارة عن طلق ناري
نافذ من الكتف إلى الصدر .

وثبت بتقارير مصلحة تحقيق األدلة الجنائية -:
1ـ االستعراف علي المتهم الحادي والعشرين والمتهمين من الرابع والثالثين
حتى السادس واألربعين ومن الثانى والخمسون وحتى السابع والخمسون
ومن التاسع والخمسون وحتى الثامن والستون بمقاطع الفيديو والتي توثق
بعض أحداث الواقعة ضمن األشخاص المشاركين في ارتكاب الواقعة وأن
المتهم الخامس وا لثالثين كان ممسكا ببندقية ألى ويطلق منها وأن هذا
اإلستعراف تم من خالل الفييوهات المبينة بالتحقيقات .
2ـ أن السـالح المضبوط بحوزة المتهم الثاني عبارة عن سـالح ناري محلى
الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة عيار  39 × 7.62وهو كامل وسليم
وصالح لالستعمال .
3ـ أن السالح المضبوط بحوزة المتهم الثالث والثالثين عبارة عن بندقية آلية
تعمل بنظام ثقب ومنظم الغاز صناعة أجنبية بماسورة مششخنة عيار 7.62
×  39وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال وان الذخيرة المضبوطة بحوزته
عبارة عن ست طلقات كل منها كاملة األجزاء غير مطروقة الكبسولة مما
تستخدم على السالح الناري انف الذكر وهى كاملة وسليمة وصالحة
لالستعمال .
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4ـ أن المقذوف المستخرج من المجني عليه  /محمد السيد عبد الهادي
عبارة عن غالف نحاسي بدون قلب مشوه جزئيا نتيجة اصطدامه بجسم أثناء
حركته بسرعة عالية تحمل جوانبه عدد اثنين انطباعات لخطوط ششخان
بالجهة اليمنى ما يشير لسبق إطالقه من سالح ناري مششخن الماسورة .
5ـ أن الحريق الذي شب بقسم شرطة حلوان بدأ وتركزت آثاره بعدة مناطق
متفرقة بصالة خدمات الفيش والتجنيد الموجودة ببدروم مبنى القسم نتيجة
إلقاء عبوات مشتعلة معبأة بمادة معجلة على االشتعال تعذر تحديد نوعها لما
لها من خصائص التطاير والتبدد وفى هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة
السنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري .
6ـ أن التلفيات واآلثار الحادثة بمبنى قسم شرطة حلوان يمكن حدوثها نتيجة
اصطدام أجسام صلبة سريعة الحركة لمقذوفات نارية اتخذت مسارها من
خارج ديوان القسم من المستوي األرضي ومستويات مختلفة العلو إلى أماكن
حدوثها .
 7ـ أن الحرينننق النننذي شنننب بسنننيارتي الشنننرطة الرقيمتننني (ب)1684/17
(ب )3939/17وسننننيارتين مننننن المننننتحفظ عليهمننننا بقسننننم حلننننوان نتيجننننة
القاءعبوات معجلة علي االشتعال تعنذر تحديند نوعهنا لمنا لهنا منن خصنائص
التطاير والتبدد وفى هذه الحالنة يبندأ الحرينق علنى هيئنة السننة لهنب مباشنرة
فور إيصال المصدر الحراري.

وثبت بتقريرإدارة اإلمداد والتموين بمديرية أمن القاهرة لقسم شرطة
حلوان:
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1ـ حدوث تلفيات نتيجة ضرب النار بواجهة القسم والواجهة الجانبية من
زجاج وخالفة وطلقات رصاص بالسور وتكسير زجاج المبنى األمامي .
2ـ تم إضرام النيران في مكاتب الفيش والتجنيد بالبدروم مما ترتب عليه
تلف الحوائط واألرضيات جراء الحريق .
3ـ تم إحداث تلفيات بأرضيات دورات المياه وحوائطها نتيجة الحريق .
4ـ تم إحداث تلفيات بأجهزة التكييف ببعض حجرات القسم .
و حيث أنه باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم
عدا الرابع والثالثين والخامس واألربعين بالتحقيقات فأقرا بقيامهما برشق
قسم شرطة حلوان وقواته بالحجارة وبظهورهما بأحد مقاطع الفيديو التي
توثق بعض أحداث الواقعة .
وقد مثل المتهمين بجلسة المحاكمة –وأنكروا اإلتهامات المسندة إليهم ،
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات تم القبض على المتهم الواحد والخمسون
وبمواجهته باإلتهامات المسندة إليه أنكرها.و حضر مع كل متهم محامي و
تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 18
 2015/ 2/ندبت المحكمة باحث إجتماعي من مديرية الشئون اإلجتماعية
التابعة لقسم لحلوان بعد أن حلف اليمين لتقديم تقرير عن حالتهم االجتماعية
عن المتهمين عبده حسن عبدة سليمان ومحمود اسماعيل حافظ شكري
وعلي احمد صابر ومحمد احمد عبد الرحيم احمد  .وقدمت النيابة العامة
األحراز وهى الفالشات والسيديهات والصورالفوتوغرافية وفقا للثابت
بمحاضر الجلسات وطلب الدفاع مشاهدة السيديهات والفالشات وقامت
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المحكمة بفض األحراز بعد التأكد من أختامها وندبت فني لعرض السيديهات
وبجلسه  2015 /2/26حضر الفني برئاسة النقيب شرطة  /أحمد هشام
عمر وعرضت المحكمة السيديهات في العديد من الجلسات وسمحت المحكمة
للدفاع بالتعقيب عليها وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ثم طلب الدفاع ندب
لجنه فنية لتفريغ اإلسطوانات (السيديهات والفالشات ) لبيان ما اذا كان بهم
حذف أو إضافة أو مونتاج فقررت المحكمة ندب لجنه ثالثيه من إتحاد
اإلذاعة والتليفزيون وبجلســـة  2015/ 3/12حضر أعضاء اللجنة كل من
كمال عواد محمد ،محمد سعيد الشاذلي ،احمد محمد احمد وقامت المحكمة
بتسليمهم األحراز بعد أن حلفوا اليمين وصرحت لهم بتقديم التقرير خالل
شهر من تاريخ إستالمهم لألحراز وبذات الجلسة قررت المحكمة التأجيل
لجلسة 2015/3/25وتكليف السيد مدير أمن القاهرة بتشكيل لجنة لحصر
التلفيات التى حدثت فى مبانى والممتلكات لقسم شرطة حلوان وكذا األضرار
المالية فى سيارات الشرطة فى تاريخ الواقعة وبجلسة 2015 /3/25
حضر الباحث اإلجتماعي /سميرزكي عبد الحميد وقدم أربعة تقارير للمتهمين
السالف ذكرهم والمحكمة ناقشتة في التقارير المقدمة بمعرفته وتبين
للمحكمة أن المتهم الثانى واألربعون محمد احمد عبد الرحيم احمد أن عمره
وقت الواقعة تجاوز الثمانية عشر عاما بشهرين وخمسة أيام وبجلسة 4/15
 2015/طلب الدفاع الحاضر مع المتهم  41علي احمد صابر عيد طلب
عرضة علي الطب النفسي لبيان حالتة والمحكمة قررت عرضة بوضعه تحت
المالحظة في مستشفي األمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة خمسه
عشر يوم لبيان مدي قدرته العقلية وعما اذا كانت به آفه عقلية قبل وأثناء
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الواقعة بتاريخ  2013/8/14من عدمه وعما إذا كان مسئوال عن أفعاله في
تلك الفترة من عدمة وإعداد تقرير مفصل بذلك وتم وضعه مرة أخرى بقرار
من المحكمة تحت المالحظة الطبية بالمستشفى األمراض النفسية والعصبية
بالعباسية لمدة خمسة وأربعون يوما أخرى وإعداد تقرير عن حالته وبجلسة
 2015/ 4/22حضر أعضاء اللجنة الثالثية وقدمت تقرير بفحص األحراز
أثبت فيه أن اللجنه قامت بتفريغ اإلسطوانات والفالشات في عدد( )59ورقة
بعد أن قامت اللجنه بمعاينة الشوارع التي ظهرت في الفيديوهات وتبين من
معاينة الشوارع المؤيدة إلى قسم شرطة حلوان هى ذاتها التى كان يدور فيها
األحداث وأن جميع الفيديوهات تدور في محيط قسم حلوان وتاريخ المقاطع
 2013 /8/14وأن المقاطع ليس بها مونتاج أو إضافة وتبين من المعاينة
أيضا أثار خلع الطوب وكذا العمارة التى كان يطلق منها النار حسب ما ورد
بالفيديوهات ووجد أثار إطالق نار على العمارة وأن جميع األماكن مطابقة
لما هو فى األحداث فى مقاطع الفيديو وتأكدت انها هي وتم طبع الصور من
الفيديوهات والفالشات وبلغت ( )70صورة وظهر فيها أحداث إقتحام قسم
حلوان وأصوات إطالق طلقات نارية كثيفه ،ومتجمهرين ( متظاهرين)
يحاولون إقتحام قسم حلوان بأسلحة نارية وسط أنصارهم وجماعه اإلخوان
يطلقون النارعلي القسم ،ولحظة تصدي ضباط قسم حلوان للمتجمهرين (
المتظاهرين) والبلطجية وسقوط ضحايا وإصابة األخرين  ،ونشوب حريق
بقسم شرطة حلوان وظهور وجود ستائر من الطوب وتبين من فحص
اإلسطوانة الموجودة داخل حافظة مستندات مدون عليها حسن عز عطية
يوسف /وليد محمد حماد وعند تشغيلها تبين أنه مسجل عليها مقطع فيديو
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مدته  6,43يوضح الفيديو مجموعة من المتظاهرين يطالبون الساكن بى
إغالق الشبابيك كما ظهر صوت إطالق نار  ..وظهور بعض المتظاهرين
يحملون سالح ألى كما ظهر إثنين يركبون دراجة بخارية األمامى جالس
والخلفى واقف ويسير جنبهم أشخاص يحملون سالح ألى وأن الذى يحمل
سالح ألى ملثم ويسير الشخصان الذين يركبون دراجة فى نفس إتجاه سير
الذين يحملون سالح وظهور مجموعة أخرى تقوم بتكسير الرصيف كما ظهر
مجموعة من المتظاهرين يقومون بإعداد المولوتف  .ومقطع فيديو أخر من
قناة مصر يوضح شخص عارى الجسد من الجزئ األعلى يجرى فى إتجاه
مجموعة من المتظاهرين ثم يظهر صوت إطالق نار كثيف ثم ظهر الشاب
الذى يطلق النار وسط مجموعة من المتظاهرين ثم جرى إلى الخلف وهو
وأخر ثم قال رجل هللا أكبر عليك ياويل هذا الشاب الذى أطلق النار ظهر من
الخلف ومن الجنب ولم يظهر وجهه ثم ظهر المتظاهرين يرددون هللا أكبر هللا
أكبر  .ومقطع أخر ظهر فيه مجموعة من المتظاهرين خلف ساتر من الطوب
يرددون هللا أكبر ويطلقون الحجارة والمولوتوف واألعيرة النارية من خلف
الساتر وتالحظ أن الذين يطلقون النار جميعهم ملثمين وظهر خلف الساتر
حريق فى أماكن عدة وإستمرار صوت إطالق النار والمتظاهرين يقولون
إسالمية هللا وأكبر ياحى ياقيوم إرحمنا هى هللا هى هللا .ومقطع أخر ظهور
ضباط ورجال الشرطة لتصدى الضرب الذى يأتى عليهم وهم مش عارفين
الضرب فين أحدهم يقول بيضرب منيين ده هم بيضربوا من أى عمارة وقال
األخر البرج ده هو اللى بيضربوا منه وبالفعل ظهرت بلكونة يوجد فيها
شخص صوت رجل ( )1وده اللى بيطلق النار على قسم الشرطة وصوت
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رجل ( )2وأصاب أربعة لحد دلوقتى من زمالئنا وصوت رجل ( )1وأصاب
أربعة من رجال األمن بيضربوا علينا نار وخرطوش حى وعايزين يهجموا
على القسم .ومقطع أخر ظهور مجموعة من رجال الشرطة ثم ظهور
مجموعة من المتظاهرين ( المتجمهرين) بعضهم يحمل سالح واألخر يحدف
طوب  .ومقطع أخر المتظاهرين ( المتجمهرين)

فى الشارع ويهتفون

بالروح والدم نفديك يإسالم وهللا أكبر ومقطع أخر يوضح المتظاهرين(
المتجمهرين) وهم يهتفون هللا أكبر ويكسرون الرصيف وبعضهم يحمل سالح
ألى ثم يهتفون هللا أكبر إسالمية إسالمية وظهر معهم شيخ أزهرى وصوت
رجل يقال تكبير هللا ويردد المتظاهرين( المتجمهرين) هللا أكبر الداخلية
بلطجية مع صوت إطالق أعيرة نارية كثيرة وواحد من المتظاهرين(
المتجمهرين) يقول ياجماعة عايزين ذخيرة ألى إلى يعرف يجيب ذخيرة
يجيب ويقول أخ ده معاهم بندقيتين وإستمرار هتاف المتظاهرين وصوت أخر
يقول القسم ولع ويهتف المتظاهرين( المتجمهرين)

هللا أكبر هللا أكبر

وإستمرار أصوات إطالق األعيرة النارية وظهور سيارة مالكى بيضاء
وظهور دخان حريق والمتظاهرين ( المتجمهرين) يهتفون هى إسالمية هى
إسالمية ومجموعة تقوم بتكسير حجارة الرصيف وظهور صوت أحد
المتظاهرين( المتجمهرين) يقول دول رجالة ميه ميه رجالة اإلخوان أصوات
األعيرة النارية والي أخر ما ورد فيه والمحكمة تحيل اليه .وتداولت القضية
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وطلب الدفاع مناقشة اللجنة سالفة
البيان وقد إستجابت المحكمة إلى ذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وناقشت المحكمة أعضاء اللجنة ومكنت المحكمة للدفاع مناقشتهم وقررا
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بمضمون ما ورد بالتقرير وأضاف رئيس اللجنة عند مناقشته أمام المحكمة
ان الصور الموجودة بملف القضية معظمهم موجودة بالسيديهات الذى
شاهدها وفقا للثابت بمحاضر الجلسات .وقد ورد تقرير اللجنة المشكلة بناءا
على قرار المحكمة الصادر بجلسة  2014 /3/12والخاص بتقدير قيمة
التلفيات الخاصة بقسم شرطة حلوان نتيجة لألحداث سالفة البيان أن قيمة
تلفيات منشأت قسم حلوان مبلغ وقدره مليون ومائتان وخمسة وعشرون
ألف جنيها الغير (1225000جنيها )  .وأن قيمة تلفيات مركبات قسم
شرطة حلوان بإجمالى ستمائة وخمسون ألف ومائتى جنيها الغير (
650200جنيها ) وناقشتهم المحكمة بجلسه  2015/6/ 4وسمحت
المحكمة للدفاع بمناقشتهم وفقا للثابت بمحاضر الجلسات  0وبجلسه
 2015/ 12/15قدمت النيابه العامة تقرير صادر من مستشفي إداره الطب
النفسي

بخصوص عرض المتهم /علي احمد صابر عيد الذي عرضته

المحكمه لبيان حالته بناء علي طلب دفاعه الذي ثبت فيه (أنه ال يعاني وقت
الفحص وال وقت إرتكاب الجريمة من أي إضطراب نفسي أو عقلي يفقد أو
ينقص اإلدراك واإلختيار والحكم على األمور ومعرفة الخطأ من الصواب
،وبناءا عليه يعد مسئوال عن اإلتهام المسند إليه وحالته ال تستدعي حجزه
لعدم ثبوت المرض العقلي)0
وبذات الجلسه قدم المجنى عليه  /مصطفي جابر حسن حسن صحيفة دعوى
مدنية معلنة في المواجهة ضد المتهمين وكذلك المتهمان ناجي علي عمار
محمد،علي حسن عبد الحكيم وذلك فى مواجهة مساعد أول وزير العدل
بصفته رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة اإلخوان المسلمين بمبلغ
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مائه الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدنى المؤقت خصما من أموال
جماعة اإلخوان المسلمين المتحفظ عليها على سند بأنه توجه للقسم
إلستخراج فيش وحدثت إصابته فى رقبته نتيجه إلطالق أعيرة نارية ناحية
القسم يوم . 2013/8/14
وقد استمعت المحكمة لشهادة جميع شهود االثبات بناء علي طلب الدفاع ـ
اال ما تعزر علي المحكمة إحضاره لتغير محل إقامته وعدم اإلستدالل عليه
وبعد أن إتخذت المحكمة جميع اإلجراءات القانونية المنصوص عليها فى
قانون اإلجراءات الجنائية وفقا للثابت بمحاضر الجلسات  .وسمحت المحكمة
للدفاع بمناقشة شهود اإلثبات فشهدوا بمضمون ما شهدوا به بتحقيقات
النيابة العامة فيما عدا الشاهدين السابع والخامس عشر فقد عدل كال منهما
عن شهادته وفقا للثابت بمحاضر الجلسات وإستمعت المحكمة الي شهادة
سته وخمسون شاهد نفي مما تمسك الدفاع بسماعهم وحضر المستشار
نائب الدولة عن كال من محافظ القاهرة بصفته ووزير الداخلية بصفته وقدم
صحيفه دعوى مدنيه طلب في ختامها إلزام المتهمين بالتعويض بمبلغ مليون
جنيها تعويض مدنى مؤقت عن األضرار المادية واألدبية و التلفيات لصالح
وزاره الداخلية وذلك فى مواجهة مساعد أول وزير العدل بصفته رئيس لجنة
حصر وإدارة أموال جماعة اإلخوان المسلمين وقدم قيمة التلفيات المقدمة
من لجنة التقدير وطلب تنفيذ طلباته الواردة بصحيفة دعواة المدنية وترافعت
النيابة العامة وطلبت توقيع أقصى العقوبة طبقا لمواد اإلتهام الواردة في أمر
اإلتهام ثم ترافع الدفاع الحاضر مع المتهمين وفقا للثابت بمحاضر الجلسات
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و التمسوا القضاء ببراءه المتهمين مما نسب اليهم تأسيسا علي الدفوع
االتيه:ـ

أوال  :بعدم دستورية نصوص المادة  86عقوبات لمخالفتها للمادتين
92 ، 70من الدستور وطلب وقف السير فى الدعوى بحالتها وإحالتها
للمحكمة الدستورية .
ثانينننننا :بطنننننالن قنننننرار اإلحالنننننة لمخالفتنننننه المنننننادة  214منننننن قنننننانون
اإلجننننننراءات الجنائيننننننة لعموميتننننننه و لعنننننندم تحدينننننند األفعننننننال الماديننننننة
التننني إقترفهنننا كنننل منننتهم تحديننندا عننندم انطبننناق القنننانون رقنننم  10لسننننة
 1914بشننننأن التجمهننننر علننننى واقعننننات النننننزاع وإن القننننانون الواجننننب
التطبينننق هنننو القنننانون رقننننم  23لسننننة  1914بشنننأن التظننناهر والننننذي
تم إلغاؤه بالقرار بقانون رقم  107لسنة  2013بشأن التظاهر .
ثالثننا :بإنقضنناء النندعوى الجنائيننة قبننل المتهمننين لصنندور أمننر مننن قبننل
النيابننننة العامننننة بننننأال وجننننه إلقامننننة النننندعوى الجنائيننننة قبننننل كننننل مننننن
المتهمنننين رمضنننان عمنننر أحمننند سنننالم  ,علنننى سنننيد فنننتح البننناب ,طنننارق
حسننننن محمنننند عبنننند المجينننند  ,طننننارق سننننيد حمننننود مرسنننني و أخننننرين
والنننننوارد أسنننننماؤهم بمحضنننننر التحرينننننات المنننننؤرخ  2014/4/7حنننننال
إتحاد مراكزهم القانونية مع المتهمين الماثلين .
رابعنننا :بطنننالن محاضنننر التحرينننات ( البحنننث الجننننائى واألمنننن النننوطنى
) المرفقننننة بنننناألوراق والمتعلقننننة بننننالمتهمين  ,وبطننننالن اإلذن الصننننادر
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مننننن النيابننننة العامننننة الصننننادرة بضننننبط وإحضننننار المتهمننننين البتنائهمننننا
علنننننى تحرينننننات منعدمنننننة بمخالفتهنننننا لننننننص المنننننادة  127منننننن قنننننانون
اإلجراءات الجنائية .
خامسا  :بطالن تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين لحصولها بالمخالفة
لنص المادة  124من قانون اإلجراءات الجنائية وبطالن ما لحقها من
إجراءات .
سادسنننننا  :بطنننننالن التحقيقنننننات التننننني تمنننننت بمعرفنننننة النيابنننننة العامنننننة
لتزويرهنننا تزوينننرا معنوينننا علنننى النحنننو الثابنننت بنننأقوال شنننهود اإلثبنننات
السابع والخامس عشرأمام هيئة المحكمة .
سننننابعا  :بطننننالن تحقيقننننات النيابننننة العامننننة التنننني تمننننت مننننع المتهمننننين
إلجرائهنننننا بالمخالفنننننة لننننننص المنننننواد  206 ،70 ،69مكنننننرر (أ) منننننن
قانون اإلجراءات الجنائية .
ثامننننا :بطنننالن اإلقنننرار المنسنننوب للمتهمنننين بالتحقيقنننات لكوننننه تنننم تحنننت
تأثير اإلكراه البدنى والمعنوى.
تاسنننعا  :بطنننالن التحقيقنننات التنننى أجرتهنننا النيابنننة العامنننة منننع المتهمنننين
لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى الموضوعية.
عاشننننرا  :إسننننتحالة إسننننتعراف شننننهود اإلثبننننات جميعننننا علننننى المتهمننننين
منننن خنننالل منننا أدلنننوا بنننه بتحقيقنننات النيابنننة العامنننة علنننى فنننرض صنننحته
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الحنننادى عشنننر  :بطنننالن وتنننناقض أقنننوال شنننهود اإلثبنننات فننني جزئينننات
الشنننهادة منننع بعضنننهم النننبعض فضنننال عنننن غينننرهم ممنننا ينبنننئ عنننن عننندم
صننننحة الواقعننننة وعلننننى النحننننو الننننذي ال يسننننتطاع معننننه الموائمننننة بننننين
أقوال الشهود أو رفع التناقض بينهم.
الثننننننانى عشننننننر  :بطننننننالن معنننننناينتي النيابننننننة العامننننننة لقسننننننم حلننننننوان
وتناقضننننننها مننننننع معاينننننننة مننننننأمور القسننننننم بتنننننناريخ 2013 / 8/ 15
وتناقضهما معا مع الثابت باللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة .
الثالنننث عشنننر  :بطنننالن عمنننل اللجننننة المشنننكلة بنننناء علنننى قنننرار النياينننة
العامنننة لفحننننص مننننا لحنننق القسننننم مننننن تلفينننات وكننننذا اللجنننننة المشننننكلة
بنننناء علنننى قنننرار المحكمنننة بجلسنننة  2015 / 3 / 12ومنننا انتهنننى الينننه
من تقدير قيمة التلفيات بمبنى القسم والسيارات .
الرابننننع عشننننر  :بطننننالن النننندليل المسننننتمد مننننن اإلسننننطوانات المدمجننننة
والفالشنننات المرفقنننة بنننأوراق الننندعوى ومنننا تضنننمنته منننن مقننناطع فينننديو
وصور فوتوغرافية وعدم صالحيتها كدليل إتهام للمتهمين .
الخننننننامس عشننننننر :إنتفنننننناء أركننننننان جريمننننننة التجمهروإنتفنننننناء جريمننننننة
اإلشتراك فى التجمهر .
السادس عشر :انتفاء اإلتفاق الجنائى فى حق المتهمين كوسيلة للمساهمة
الجنائية وإنتفاء المسئولية التضامنية.
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السابع عشر  :إنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز األسلحة النارية.
الثامن عشر :إنتفاء أركان جريمة قتل المجني عليهم وانتفاء ظرف
اإلقتران في حق المتهمين في الدعوى الماثلة .
التاسع عشر :إنتفاءأركان جريمة التخريب واإلتالف في حق المتهمين.
العشرون  :شيوع اإلتهام .
الواحد والعشرون :كيدية اإلتهام وتلفيقه.
الثانى والعشرون :

إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وبالمضبوطات.

الثالث والعشرون  :إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبة لباقى أفراد
القوة المرافقة له .
الرابع والعشرون  :عدم معقولية الواقعة و خلو األوراق من ثمة دليل
تصح به اإلدانة .
الخنننننامس والعشنننننرون  :عننننندم قبنننننول اإلدعننننناء المننننندني المقنننننام منننننن
الحكومة لرفعة على غير صفة .
وقننننندموا( الننننندفاع) العديننننند منننننن حنننننوافظ المسنننننتندات والمنننننذكرات إطلعنننننت
علننننيهم المحكمننننة وخلصننننوا فيهننننا النننني طلننننب البننننراءة وقننننررت المحكمننننة
حجنننز القضنننية للحكنننم لجلسنننة 2017/6/17وتنننم مننند أجنننل الحكنننم لجلسنننة
 2017/7/29وبهننننذة الجلسننننة قننننررت المحكمننننة احالننننة المتهمننننين الثابننننت
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اسنننمائهم بالقرارألخنننذ النننرأي الشنننرعي فيمنننا نسنننب النننيهم وحنننددت جلسنننة
 2017 / 10 /10للنطق بالحكم.
وحيث أنه ومتى إستقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفا
وتقديما لهذا القضاء تشير المحكمة بادئ ذي بدء أنه من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخالصها سائغا مستندا إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في األوراق ،ولها كامل الحرية
في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا
الدليل مأخذه الصحيح من األوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد
فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع اإلعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم األخذ بها .
ومن المقرر فقهآ وقضاءآ أن محكمة الموضوع مطلقة بأن تمحص الواقعة
المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبيقآ صحيحآ دون أن تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم .
كما أنه من المقرر أيضا حق محكمة الموضوع فى رد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف القانونى الصحيح دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المبينة بأمر

اإلحالة هى بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد والمحكمة تشير أيضا أنه
من المقرر قضاءا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة
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التدليلية لوقائع الدعوى وأنها ال تلتزم بإجابة طلبات الدفاع مادامت الواقعة
قد وضحت لديها ولم ترى هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا اإلجراء.
لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن الواقعة على الصورة المتقدمة واضنحة
وضننوحا جليننا وال حاجننة لهننا بالطلبننات التننى أبننداها النندفاع فننى الجلسننات وفقننا
للثابت بمحاضر الجلسات ومنها طلب إستدعاء األطباء الشرعيين الذين قاموا
بتشنننريح جثنننث المجننننى علنننيهم لمناقشنننتهم فيمنننا ورد بتقننناريرهم منننن نتنننائج
التشننريح بننناءا علننى طلننب النندفاع  ،السننيما وأن نتيجننة تشننريح جثننث المجنننى
عليهم المبينة أسنمائهم بالتحقيقنات ثبنت بهنا أن سنبب وفناتهم جميعنا هنو منا
نجننم عننن اإلصننابات الناريننة التننى لحقننت بهننم .و المحكمننة تطمننئن إلننى مننا ورد
باألوراق من أقوال شهود اإلثبات وتقارير قسنم األدلنة الجنائينة وكافنة تقنارير
الطب الشرعى وكذا كافة التقنارير الطبينة والتقنارير الفنينة وغيرهنا منن كافنة
األدلننة األخننرى الثابتننة بالتحقيقننات و التننى إسننتندت المحكمننة إليهننا وفقننا لمننا
إنتهننت إليننه بإستخالصننها  ،كمننا أن المحكمننة وعلننى منندى عشننرات الجلسننات
وعلى مدار أكثر من العامين تقريبا قد مكننت هيئنة الندفاع منع المتهمنين منن
إبداء ما يعن لهنم منن مالحظنات وطلبنات واسنتجابت لجمينع طلبناتهم المنتجنة
فى الدعوى ومكنت الدفاع من جميع طلبناتهم وفقنا للثابنت بمحاضنر الجلسنات
ووفقا لما هو مقنرر بقنانون اإلجنراءات الجنائينة  ،وأتمنت المحكمنة إجنراءات
نظر الدعوى بسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمنين الموكنل والمنتندب
 ،ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذه الطلبنات التنى قررهنا الندفاع وفقنا للثابنت
بمحاضر الجلسات غير منتجة فى الدعوى أو فى نفى التهمة عنن المتهمنين ،
وأن مننا أثنناره النندفاع مننن طلبننات فننى هننذا الشننأن منناهو إال لتعطيننل الفصننل فننى
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الدعوى وإلمادة أجل التقاضى دون مقتضى وال ترى المحكمة موجبا له ومنن
ثم تلتفنت عنهنا المحكمنة وتطرحهنا جانبنا دون أن يدعند ذلنك إخنالال منهنا بحنق
الدفاع.

أوال  :وحيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 86عقوبات
لمخالفتها للمادتين 92 ، 70من الدستور وطلب وقف السير فى الدعوى
بحالتها وإحالتها للمحكمة الدستورية .
فإن ذلك مردود عليه بأن القانون رقم  48لسنة  1979في شأن المحكمة
الدستورية العليا قد حددت فى المادة 29منه ما إذا دفع بعدم دستورية قانون
ما فى منازعة قضائية أمام المحكمة التى تفصل فى المنازعة فيكون لها أحد
خيارين:
أوال ـ فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى دستورية القانون
(الذى يحكم المنازعة والذى دفع فيه بعدم الدستورية) إذا ما تحقق لها جدية
الدفع  ،أى مخالفة الدستور  ،فإنها تمتنع عن تطبيقه دون أن تقضى بإلغائه.
ثانيا ـ وإما أن توقف الفصل فى الدعوى  ،وتحدد لمن أثار الدفع ميعادا ال
يجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع
الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن.
ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية
الدفع بعدم الدستورية وأن األمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد
ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها.فإنه
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بادئ ذى بدء يتعين اإلشارة إلى أن القانون يحدد العقوبات المعبرة عن
التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق .
والمحكمة عندما تحكم باإلدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها ،
وهذا التفريد أمر ضرورى لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها  ،فالحكم
بالعقوبة ال ينعزل عن السياسة الجنائية الذى يباشر القاضى وظيفته فى
إطارها  ،وقد رسم القانون إطارا لممارسة القاضى هذه السلطة فوضع حدا
أدنى وحدا أقصى للعقوبة  ،وحدد الظروف المشددة واألعذار القانونية
المعفية والمخففة  ،ورسم حدود الوظيفة القضائية للمحكمة فى إختيار
العقوبات داخل هذا اإلطار  ،والمحكمة عندما تمارس إختيارها للعقوبة تجرى
ذلك بصورة تفريديه تتالئم مع شخصية المجرم ألنها تحاكمه بسبب الجريمة
وال تحاكم الجريمة نفسها  ،فالتفريد الطبيعى يباشره القاضى ال ينفصل عن
المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة
فرضها المشرع بصورة مجردة ،شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعا
 ،وأن إنزالها بنصها على الواقعة اإلجرامية ينافى مالئمتها لكل أحوالها
ومتغيراتها ومالبساتها  ،ألن سلطة تفريد العقوبة هى التى تخرجها من
قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها .
ويعد تفريد العقوبة عنصرا فى مشروعيتها  ،فمشروعية العقوبة من الناحية
الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى
حدود القانون وأن حرمانه من ذلك بصورة مطلقه ينطوى على تدخل فى
شئون العداله وأنه يشترط لكى يكون الدفاع الذى يبديه المتهم أو الحاضر
معه دفاعا جوهريا إستلزم القانون توافر عدد من الشروط يجب توافرها حتى
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يكون هناك إلتزام على المحكمة التى تم إبداء الدفع أمامها بالنظر فى الدفع
والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض  ،ومن هذه الشروط أن يكون للدفع
أصل ثابت فى األوراق  ،وأن يكون الدفع منتجا أى ظاهر التعلق بموضوع
الدعوى وأن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع .
هذا وقد فنندت المحكمنة العقوبنة المقنررة للجنرائم المنسنوبة للمتهمنين حسنب
الفعننل المننادى فننى كننل جريمننة علننى حننده والقصنند الجنننائى فيهننا وفقننا للثابننت
بمضنمون تلننك المننادة سنالفة الننذكر( المننادة 86عقوبنات) وأن تلننك المننادة هننى
مادة تعريفية لإلرهاب .
وقد نص قانون العقوبنات فنى المنادة  86مننه " يقصند باإلرهناب فنى تطبينق
أحكام هذا القانون "كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديند أو التروينع  ،يلجنأ
إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ،بهندف اإلخنالل بالنظنام
العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر....إلخ " ممنا منؤداه أن العننف
فننى تطبيننق أحكننام قننانون العقوبننات يتسننع للقننوة أو التهدينند أو الترويننع ،وال
يشترط أن يكنون العمنل اإلرهنابى النذى اقترفنه ضنمن مشنروع إجرامنى داخنل
منظومة األعمال اإلرهابية بل يكفى أن يتم فنى إطنار حركنة إجرامينة منن أجنل
إرتكاب العمل اإلرهابى ،وقد يكنون السنلوك اإلجرامنى فنى إطنار اإلشنتراك فنى
منظمة إرهابية مما يعتبنر فنى حند ذاتنه جريمنة إرهابينة .إمنا إذا رأى القاضنى
أن أحننوال الجريمننة ال تقتضننى إسننتبدال العقوبننة المقننررة بعقوبننة أخننف وأن
الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظنروف التنى البسنت الجريمنة ال تبعنث
على اإلعتقناد بعندم العنودة إلنى مخالفنة القنانون  ،وأننه لنن يتجنه إلنى تخفينف
امين السر

90

رئيس المحكمه

العقوبننة عندئننذ اليكننون لتلننك المننادة المنندفوع بهننا بعنندم دسننتوريتهما وجننود
حقيقى فى األوراق .
متننى كننان مننا تقننندم وكانننت المحكمننة تنننرى أن الجننرائم المنسننوبة للمتهمنننين
والتننننى ثبننننت إرتكننننابهم لهننننا والظننننروف التننننى البسننننت إرتكننننابهم للجريمننننة
تجعنننل المحكمنننة ال تفكنننر فنننى الننننزول بالعقوبنننة المقنننررة لتلنننك الجنننرائم أو
تخفيفهننننا  ،وأنهننننا فننننى الحنننندود الننننذى حننننددها القننننانون فننننى هننننذا الشننننأن اال
مااسنننننتندت الينننننة المحكمنننننة واسنننننتخدمت المنننننادة رقنننننم  88مكنننننررا ج منننننع
بعننننض المتهمننننين ومننننن ثننننم يضننننحى هننننذا النننندفع غيننننر متعلننننق بموضننننوع
الننندعوى المطروحنننة علنننى المحكمنننة األمنننر النننذي يفصنننح عنننن عننندم جديتنننه،
ومنننن ثنننم يكنننون نعننني الننندفاع فننني هنننذا الصننندد قائمنننا علننني غينننر سنننند منننن
القانون وتقضى المحكمة برفضه.

ثانينننا :وحينننث أننننه عنننن الننندفع بنننبطالن قنننرار اإلحالنننة لمخالفتنننه المنننادة
 214منننن قنننانون اإلجنننراءات الجنائينننة لعموميتنننه ولعننندم تحديننند األفعنننال
المادينننة التننني إقترفهنننا كنننل منننتهم تحديننندا وعننندم انطبننناق القنننانون رقنننم
 10لسننننننننة  1914بشنننننننأن التجمهنننننننر علنننننننى واقعنننننننات الننننننننزاع وإن
القنننانون الواجنننب التطبينننق هنننو القنننانون رقنننم  23لسننننة  1914بشنننأن
التظننناهر والنننذي تنننم إلغننناؤه بنننالقرار بقنننانون رقنننم  107لسننننة 2013
بشأن التظاهر .
فمردود عليه أنه من المقرر وفقا لنص المادة  2/214منن قنانون اإلجنراءات
الجنائية والتي تنص على أنه"وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتهنا منن
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المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهنام تبنين فينه
الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظنروف المشنددة أو
المخففننة للعقوبننة ومننواد القننانون المننراد تطبيقهننا ،وترفننق بننه قائمننة بمننؤدى
أقوال شهوده وأدلة األثبنات  .وينندب المحنامي العنام منن تلقناء نفسنه محامينا
لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالتنه إلنى محكمنة الجناينات إذا لنم يكنن قند وكنل
محاميا للدفاع عنه وتعلن النيابة العامة الخصوم بناألمر الصنادر باإلحالنة إلنى
محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره ".
ومن المستقر عليه قضاءا هو إعتبنار قنرار اإلحالنه منن مراحنل التحقينق وأن
المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منهنا إسنتكمال منا
فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعنه بشنأنها أمامهنا فإننه ال
محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطالن أمراإلحالة  ،وإال ترتب على البطالن
إعادة الدعوى إلى جهة التحقينق منن بعند إتصنالها بالمحكمنة وهنوغير جنائز.
كننذلك فننإن لمحكمننة الموضننوع سننلطة إسننتخالص الصننورة الصننحيحة لواقعننة
الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي غير مقيدة بالقيند والوصنف النوارد
بأمر اإلحالة من النيابة العامة .
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن القضية المطروحة رفعت بمعرفة
المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية إلى محكمة إستئناف القاهرة
بتقرير إتهام بيَّن فيه الجرائم المسندة إلى المتهمين بأركانها المكونة لها
وكافة الظروف المشددة والمخففة للعقوبة ،وكذا مواد القانون المنطبقة على
الواقعة

وأرفقت به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة اإلثبات وبندب

المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين المحبوسين ،وأعلنت المتهمين
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بأمر اإلحالة خالل المدة القانونية وأرفق بأوراق الدعوى ما يفيد ذلك  ،ومن
ثم يكون قرار اإلحالة قد إتبعت بشأنه اإلجراءات القانونية الصحيحة  ،فضال
عن أن أمر اإلحالة هو عمل من أعمال التحقيق فال محل إلخضاعه لما تجرى
عليه األحكام من قواعد البطالن  ،ومن ثم فإن القصور فى أمر اإلحالة ال
يبطل المحاكمة وال يؤثر فى صحة إجراءاتها  .وأن ما أثاره الدفاع فى هذا
الشأن يعد تدخل صارخ من قبل الدفاع فى اإلختصاص األصيل المقرر قانونا
للنيابة العامة طبقا لنص المادة  2/214من قانون اإلجراءات الجنائية سالفة
البيان .ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشأن حيث
أنها قامت بتطبيق القواعد المقررة قانونا وفقا لما نصت عليه المادة 2/214
من قانون اإلجراءات الجنائية ومن ثم يكون الدفع فى مجمله قائم على غير
سند من القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .

ثالثا :وحيث أنه عن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين لصدور
أمر من قبل النيابنة العامنة بنأال وجنه إلقامنة الندعوى الجنائينة قبنل كنل منن
المتهمننين رمضننان عمننر أحمنند سننالم  ,علننى سننيد فننتح البنناب ,طننارق حسننن
محمد عبد المجيد  ,طارق سيد محمود مرسني و أخنرين والنوارد أسنماؤهم
بمحضر التحريات المؤرخ  2014/4/7حنال إتحناد مراكنزهم القانونينة منع
المتهمين الماثلين .
فمــــردود عليـــه مـــن أنـــه مـــن المقــــرر قضـــاءا " أن األوامــــر بـــأال
وجننننننه إلقامننننننة النننننندعوى المتعلقننننننة بتقنننننندير النننننندليل ال تمتنننننند حجيتهننننننا
إلننننى مننننتهم أخننننر لننننم يشننننمله األمننننر فننننإذا قضنننني فننننى األمننننر بننننأال وجننننه
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لعنننندم كفايننننة النننندليل علننننى أحنننند بعينننننه لننننيس لننننذلك حجننننة عننننند محاكمننننة
أخر
ومننننننن المقننننننرر أيضننننننا "أن األمننننننر بأالوجننننننه إلقامننننننة النننننندعوى الجنائيننننننة
المبننننننني علننننننى أسننننننباب عينيننننننة كحالننننننة ثبننننننوت أن الجريمننننننة لننننننم تقننننننع
أصننننننال أو علننننننى أنهننننننا فنننننني ذاتهننننننا ليسننننننت مننننننن األفعننننننال التنننننني يعاقننننننب
عليهنننننا القنننننانون يكتسنننننب ـ كأحكنننننام البنننننراءة ـ فإننننننه ال يحنننننوز حجيتنننننه
إال في حق من صدر لصالحه".
ومنننن ثنننم فنننإن المحكمنننة تقنننر النيابنننة العامنننة علننني تصنننرفها فننني هنننذا الشنننأن
وتكنننون اإلجنننراءات التننني أتخنننذت فننني حنننق المتهمنننين جميعنننا صنننحيحة لهنننا
أصننننلها الثابننننت فنننني األوراق حيننننث أنننننه ال توجنننند ثمننننة حجيننننة لمننننا أثننننارة
الننندفاع فنننى هنننذا الشنننأن بالنسنننبة للمتهمنننين محنننل المحاكمنننة  .وأن النيابنننة
العامنننة لنننم يغنننل يننندها فنننى تطبينننق القنننانون أى لهنننا فنننى أى وقنننت وفقنننا لمنننا
تسنننفر إلينننه التحقيقنننات أن تقنننيم اإلتهنننام ألى منننتهم متنننى قنننام الننندليل علنننى
ذلنننك  .ومنننن ثنننم يكنننون نعننني الننندفاع فننني هنننذا الصننندد قائمنننا علننني غينننر سنننند
من القانون وتقضى المحكمة برفضه.

رابعنننننا :وحينننننث أننننننه عنننننن الننننندفع بنننننبطالن محاضنننننر التحريات(البحنننننث
الجنننننائى واألمننننن الننننوطنى ) المرفقننننة بنننناألوراق والمتعلقننننة بننننالمتهمين
,وبطنننالن اإلذن الصنننادر منننن النيابنننة العامنننة الصنننادرة بضنننبط وإحضنننار
المتهمنننين البتناءهمنننا علنننى تحرينننات منعدمنننة بمخالفتهنننا لننننص المنننادة
 127من قانون اإلجراءات الجنائية .
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فمردود عليهما بأنه من المقرر وطبقا لنص المادة  21منن قنانون اإلجنراءات
الجنائيننة " يقننوم مننأمور الضننبط القضننائى بالبحننث عننن الجننرائم ومرتكبيهننا ،
وجمع اإلستدالالت التى تلزم للتحقيق فى الدعوى "
ومننن المقننرر بنننص المننادة 127مننن قننانون اإلجننراءات الجنائيننة " يجننب أن
يشتمل كل أمر على إسم المتهم  ،ولقبنه  ،وصنناعته  ،ومحنل إقامتنه والتهمنة
المنسوبة إليه وتاريخ األمر .
ومن المقرر قضاءا بمقتضنى ننص المنادة  21منن قنانون اإلجنراءات الجنائينة
أن الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتنقيب عنن األدلنة عنن طرينق
اإلستدالالت التى يقومون بإجرائها سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجنرائم
أو بناءا على تكليف من السلطة المختصة بنذلك  ،ومنا يقنوم بنه رجنال الضنبط
القضننائى فننى سننبيل جمننع األدلننة أو التعننرف علننى وقننائع الجريمننة أو فاعيليهننا
وهو ما يسمى بإجراءات اإلستدالل وما يقدمونه كنتيجه لها يكنون مجنرد أدلنة
تحننت التحقيننق أو إسننتدالالت إلننى أن يننتم تحقيقهننا بمعرفننة جهننة التحقيننق أو
الحكننم فتأخننذ وضننعها كأدلننة تصننلح باإلدانننة  ،والقننانون ال يوجننب أن يتننولى
منننأمور الضنننبط القضنننائى بنفسنننه التحرينننات أوأن يكنننون علنننى معرفنننة سنننابقة
بننالمتحرى عنننه بننل لننه أن يسننتعين فيمننا يجريننه مننن تحريننات بمعاونننة رجننال
السلطة العامة والمرشدين السريين ومنن يتولنوا إبالغنه عمنا وقنع بالفعنل منن
جرائم مادام أنه إقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إلينه وبصندق إبالغنه عمنا وقنع
بالفعننل مننن جننرائم والتحقننق منهننا  ،وعلننى ذلننك فننإن مهمننة مننأمور الضنننبط
القضننائى بمقتضننى المننادة  21مننن قننانون اإلجننراءات الجنائيننة ـ الكشننف عننن
الجرائم والتوصل إلنى معاقبنة مرتكيبيهنا فكنل إجنراء يقنوم بنه فنى هنذا السنبيل
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يعتبر صحيحا منتجا ألثره ما لم يتندخل بفعلنه فنى خلنق الجريمنة أو التحنريض
على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجانى غير معدومة وال تثريب على منأمور
الضبط القضائى أن يصتنع فنى تلنك الحندود منن الوسنائل البارعنة فنى الكشنف
عنننن الجريمنننة وال يتصنننادم منننع أخنننالق الجماعنننة وأن ذلنننك التخفنننى وإنتحنننال
الصفات وإصنطناع المرشندين ولنو أبقنى أمنرهم سنرا مجهوال.ومنأمور الضنبط
القضائى عندما يقوم بتحرياته عن الجرائم ومرتكبيها فإن يعتمد علنى عناصنر
تظهر له أثناء هذه التحريات تدل على جنديتها مثنل إسنم المنتهم ومحنل إقامتنه
وعملننه وعناصننر الجريمننه التننى إرتكبهننا ونننوع السننالح الننذى إسننتخدمه فيهننا
وغير ذلك من العناصر التى تترائى له أثناء إجراء هذه التحريات. ،كما اليننال
مننن ذلننك أيضننا عنندم ذكننر الضننباط مجننرى التحريننات لمصننادرهما السننرية التننى
إعتمننندا عليهنننا فنننى التحنننرى أو منننن عاونهمنننا فنننى ذلنننك ،وكنننذلك تحديننند أدوار
المتهمين فى األفعال المادية فى التجمهر إذ أن ذلك كله ليس منن بنين عناصنر
التحريات الالزمة لصحتها،وعناصر هذه التحريات تخضع لتقدير مصندر اإلذن
بالقبض والتفتيش ومن بعده محكمة الموضنوع فلهنا أن تقندر جدينة التحرينات
بناء على هذه العناصر .
ذلنننك أن منننن المقنننرر أن تقننندير جدينننة التحرينننات وكفايتهنننا هنننى منننن المسنننائل
الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضنوع التنى يوكنل األمنر فيهنا إلنى
سننلطة التحقيننق تحننت إشننراف محكمننة الموضننوع التننى متننى إقتنعننت بجديننة
اإلستدالالت التى بنى عليها أمر التفتنيش وكفايتهنا لتسنويغ إجرائنه فنال معقنب
عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع ال بالقانون .
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لما كان ذلك وكانت المحكمة إطمأنت إلى جدية التحريات التى أجراها كنال منن
العقيد /حازم سنعيد عبند السنالم مصنطفي وكينل فرقنة مباحنث حلنوان والرائند/
عمنرو أحمند ناصنف عبند المننعم بقطناع األمنن النوطني بقينام قينادات التنظنيم
االخننواني المحظننور نشنناطه بعقنند لقنناءات تنظيمي نة بتنناريخ  2013/8/11تننم
اإلتفننناق خاللنننه علننني اإلجنننراءات التصننناعديه التننني سنننتتبع حنننال فنننض وزارة
الداخلينننه لبنننؤرتي جماعنننة اإلخنننوان المسنننلمين والمؤيننندن والمناصنننرين لهنننم
بميداني رابعه العدويه و النهضه من القيام بأعمال شغب بمختلف المينادين و
إقتحنننام أقسنننام الشنننرطه و حصنننار المؤسسنننات العامنننه و تعطيلهنننا عنننن أداء
أعمالهننا و إحننداث حالننه مننن الفوضنني العامننه بننالبالد و اإليحنناء للننرأي العننام
الداخلي و الخارجي بوجنود إقتتنال بنين صنفوف المنواطنين و قند عنرف مننهم
المتهمننين السننابع و الثننامن و الثنناني و العشننرون و الثننامن و االربعننون كمننا
اسننفرت التحريننات علنني ان بعضننا مننن هننذه القيننادات أرتكبننت الواقعننه و هننم
المتهمنننون الثالنننث عشنننر و التاسنننع عشنننر و الثالنننث و العشنننرون و الرابنننع و
العشننرون و الثالننث و الثالثننون و اضنناف ان التكليفننات صنندرت إلنني مسننئولي
التنظيم بالتعدي علي القوات بأي طريقه كانت و تركت لمسئول التنظيم حرينه
ما يفعلون و انهم كان قصدهم من الهجوم و التعدي علني دينوان قسنم حلنوان
قتل ضباطه و أفراده و كل من يقف عقبه في طريقهم فضال عن تدمير المبني
و محتوياته .وقامنت اعنداد كبينره منن األشنخاص ( المتجمهنرين ) باالشنتراك
فنني الهجننوم علنني قسننم حلننوان و تباين نت أهنندافهم مننن هننذا الهجننوم مننا بننين
المساهمه في إحداث فوضي عارمه في البالد و بين إرهاب المنواطنين و بنين
تدمير المنشأت الشرطيه المتمثلنه فني قسنم شنرطه حلنوان و الفتنك بمنن فيهنا
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مننن ضننباط و أفننراد شننرطة و بننين تهريننب المسننجونين المحتجننزين بننديوان
القسننم و فنني سننبيل ذلننك إنقسننمت الفئننات تلننك المجموعننات إلنني ثالث نة أقسننام
المجموعه األولنى منن عناصنر التنظنيم اإلخنواني و كنذا الممنولين لهنم قناموا
بتحريض و حشد مجموعات األشخاص الذين قاموا بتنفيذ الهجوم علي القسم
و قنند توصننلت التحريننات النني أن مننن بينننهم المتهمننون الثننامن و االربعننون و
التاسع و االربعون وأخرين و المجموعنه الثانينة أيضنا منن عناصنر التنظنيم
االخواني و كذا من الممولين لهم قناموا بنالتحريض و الحشند أيضنا وتواجندوا
بأنفسنننهم و قننناموا بتنفينننذ الهجنننوم علننني القسنننم و رصننندت مننننهم التحرينننات
المتهمنننين السنننابع و الثنننامن و الثالنننث عشنننر و التاسنننع عشنننر و العشنننرون و
الثنناني و العشننرون و الثالننث و العشننرون و الرابننع و العشننرون و الخننامس و
العشنننرون و الثنننامن والعشنننرون و الثالنننث و الثالثنننون وأخنننرين والمجموعنننة
الثالثننة مننن العناصننر النوعيننه االجراميننه و كننذا مننن األهننالي المحجننوز ذويهننم
بالقسم و أصدقائهم و كذا من بعنض الخطنرين علني األمنن العنام قناموا بتنفينذ
الهجننوم علنني القسننم باإلشننتراك مننع المجموع نات سننالفة الننذكر ب نأن تننناوبوا
إطننالق األعيننره الناري نة صننوب القسننم و توزيننع األسننلحه و الننذخائر و إلقنناء
زجاجننات المولوتننوف و إشننعال النيننران و إلقنناء الحجنناره و خلننع الطننوب مننن
األرصفة إلستخدامها في بناء سواتر و غلق الطريق العنام و محاصنره القسنم
و الشنند مننن أذر بعضننهم الننبعض و هننم المتهمننون مننن األول حتنني الخمسننون
عدي من سبق ذكرهم في المجموعتين االولني و الثانينه و قند اسنفر ذلنك عنن
وفاه وإصابة كال من المجنى عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات و كنذا احنداث
الحرائق بعندد منن سنيارات الشنرطه و سنيارات الحجنوزات المتواجنده بمحنيط
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القسم و كنذا إتنالف و تحطنيم و حنرق بعنض محتوينات القسنم هنذا فضنال عنن
إرهنناب المننواطنين و إثنناره الننذعر و الهلننع فنني نفوسننهم و تكنندير األمننن العننام
وأمكن التوصل الي أخرين اشنتركوا فني تلنك الواقعنه فتحنرر بشنأنهم محاضنر
تحريات و اصندار اذن النيابنه العامنه بضنبطهم وفقنا لمنا تنم اإلسنتعراف علينه
وفقا للثابت بالتحقيقات .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن التحريات جناءت واضنحة وتندل علنى أن ضنباط
األمن الوطنى والبحث الجنائى سالفى الذكر قاموا بالبحث والتحرى والتنقينب
للتوصل إلنى تلنك العناصنر والتنى شنملت أسنماء المتهمنين مرتكبنى الواقعنة و
محال إقنامتهم وأدوارهنم علنى مسنرح األحنداث واألعمنال المنوطنة بهنم أننذاك
ومننن ثننم فننإن هننذه التحريننات تكننون جديننة غيننر قاصننرة وال مرسننلة بالنسننبه
للمتهمننين كمننا لننم تتعننارض تلننك التحريننات مننع بنناقى أدلننة النندعوى الماديننة أو
الفنيننة ومننن إقننرارات بعننض المتهمننين سننالفى الننذكر وكننذا المضننبوطات التننى
ضبطت بحوزة بعضهم وفقا للثابت بالتحقيقات،كما اليننال منن ذلنك أيضنا عندم
ذكر الضباط سالفى النذكر لمصنادرهما السنرية التنى أعتمند كنال منهمنا عليهنا
فى التحرى أو من عاونهما فى ذلك ،وكذلك تحديد أدوار المتهمين فى األفعنال
المادية فى التجمهنر إذ أن ذلنك كلنه لنيس منن بنين عناصنر التحرينات الالزمنة
لصحتها0 ،لما كان ذلك فقد إقتنعت المحكمة بجدية تلك التحرينات وقند جناءت
متفقة مع باقي أدلنة الندعوي وال تنناقض فيهنا ومنن ثنم فنان المحكمنة تطمنئن
إليها وتري أنها أجريت فعال بمعرفة الضباط محررى محاضر التحريات وأنها
حننوت علنني وقننائع صننريحة وواضننحة تصنندق مننن أجراهننا وأنهننا تقننر النيابننة
العامة على إصندارها أذن القنبض والتفتنيش بنناءا علنى تلنك التحرينات وتنرى
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جننديتها وكفايتهننا لتسننويغ إصنندار اإلذن ومننن ثننم يكننون النندفع فنني غيننر محلننة
وعلى غير سند من القانون وتقضي المحكمة برفضة.

خامسنننا  :وحينننث أننننه عنننن الننندفع بنننبطالن تحقيقنننات النيابنننة العامنننة منننع
المتهمننين لحصننولها بالمخالفننة لنننص المننادة  124مننن قننانون اإلجننراءات
الجنائية وبطالن ما لحقها من إجراءات .
فننإن ذلننك مننردود عليننه بأنننه وطبقننا لنننص المننادة  124مننن قننانون اإلجننراءات
الجنائية "ال يجوز للمحقق فني الجناينات وفني الجننح المعاقنب عليهنا بنالحبس
وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره منن المتهمنين أو الشنهود إال بعند
دعوة محاميه للحضنور عندا حالنة التلنبس وحالنة السنرعة بسنبب الخنوف منن
ضياع األدلنة علنى النحنو النذي يثبتنه المحقنق فني المحضنر .وعلنى المنتهم أن
يعلننن إسننم محاميننه بتقريننر لنندى قلننم كتنناب المحكمننة أو إلننى مننأمور السننجن أو
يخطر به المحقق .....إلخ".
ومن المستقر عليه قضاءا أنه يجوز إستجواب المتهم أو مواجهته بغير دعنوة
محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة وأن تقدير
ذلك موكنول للمحقنق تحنت رقابنة محكمنة الموضنوع.كذلك فنإن إلتنزام المحقنق
بنندعوة محننامي المننتهم بجنايننة لحضننور اإلسننتجواب أو المواجهننة – فنني غيننر
التلننبس – مشننروط بننأن يكننون المننتهم قنند أعلننن إسننم محاميننه بتقريننر لنندى قلننم
كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق.
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وبأن نص المادة سالفة الذكر قند إسنتثنى حالنة إسنتجواب المتهمنين فني غيبنة
محاميهم عند توافر أمرين ،األول هو حالة التلبس والثناني هنو حالنة السنرعة
بسبب الخوف من ضياع األدلة .
لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامنة أنهنا تثبتنت منن شخصنية
المتهمين وأحاطهم السنيد المحقنق ( النيابنة العامنة ) علمنا بالتهمنة المنسنوبة
إليهم عمال بالمادة  1/123من قانون اإلجراءات الجنائية.
ولمننا كننان المتهمننون ال يمننارون فنني أن المحقننق قبننل البنندء فنني إسننتجوابهم
وسننألهم عمننا إذا كننان لننديهم محننام يحضننر معهننم بالتحقيقننات فكانننت إجننابتهم
بالنفي وفقنا للثابنت بتحقيقنات النيابنة العامنة وهنو األمنر النذي جعنل المحقنق
يشرع فورا في إستجواب المتهمين لتوافر حالنة السنرعة التني يتعنين تنداركها
خشية ضياع األدلة مما يسلم معه التحقيق من إجراءات البطالن.
وهننديا علننى مننا تقنندم وكانننت الجننرائم محننل التحقيق نات( اإلسننتجواب ) مننع
المتهمننين تسننتلزم سننرعة إجننراء التحقيننق معهننم خشننية مننن ضننياع األدلننة فننى
غيبة محناميهم .هنذا وقند ثبنت للمحكمنة حضنور محنامين منع بعنض المتهمنين
وفقا للثابت بالتحقيقات وكذلك أثناء إسنتكمال التحقيقنات معهنم بمعرفنة النيابنة
العامة ومن ثم فإن المحكمنة تقنر النيابنة العامنة علني تصنرفها فني هنذا الشنأن
وتكون اإلجراءات التي أتخنذت فني حنق المتهمنين جميعنا صنحيحة لهنا أصنلها
الثابننت فنني األوراق كمننا كفننل القننانون للمتهمننين ضننمانات اخننري بعنند اتصننال
القضية بالمحكمنة وافسنح لهنم المجنال لتندارك اي قصنورفي تحقيقنات النيابنة
العامننة ان وجنند وقنند اسننتجابت المحكمننة لكافننة طلبننات النندفاع الجوهريننة مننن
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اعادة سماع شهود االثبات وشهود النفني وسنمحت للندفاع مناقشنتهم ومنن ثنم
يكون الدفع أقيم على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه.

سادسننا  :وحيننث أنننه عننن النندفع ب نبطالن التحقيقننات التنني تمننت بمعرفننة
النيابة العامنة لتزويرهنا تزوينرا معنوينا علنى النحنو الثابنت بنأقوال شنهود
اإلثبات السابع والخامس عشرأمام هيئة المحكمة .
فمنننردود علينننه بأننننه منننن المقنننرر قضننناءا أن وزن أقنننوال الشنننهود وتقننندير
الظننروف التننى يننؤدون فيهننا الشننهادة متننروك لتقنندير محكمننة الموضننوع بغيننر
معقب ،وأن من حق محكمة الموضوع األخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة منن
مراحل التحقيق أو غيرهنا دون أن تلتنزم ببينان سنبب أخنذها بنأى منن رواياتنه
وإن تعننددت ،وأن النعننى علننى المحكمننة أخننذها بروايننات الشننهود فننى مرحلننة
سابقة دون تلك التى أدلوا بها فى الجلسة ،دون بينان سنبب ذلنك ،غينر مقبنول
كون ذلك من مطلقاتها ومما يدخل فى سلطتها التقديرية.
وحيث إنه من المقرر فقها وقضاءا أن اإلثبات الجننائى يخضنع لمبندأ اإلثبنات
الحننر ،وهننو مننا يعنننى اإلعتننراف للقاضننى الجنننائى بحريننة كاملننة فننى تكننوين
عقيدتننه عننن النندعوى وفقننا لمننا يمليننه عليننه إقتناعننه الشخصننى محمننوال علننى
األدلننة التننى إطمننأن إليهننا وجدانننه وإسننتراح لهننا ضننميره إثباتننا ونفيننا ،وأن
لمحكمة الموضوع أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عنن الصنورة الصنحيحة
لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى منا تستخلصنه منن
مجمننوع األدلننة والعناصننر المطروحننة عليهننا دون أن تتقينند فننى هننذا التصننوير
بنندليل بعينننه أو أقننوال شننهود بننذواتهم أو باألدلننة المباشننرة ،إذ اليشننترط أن
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تكون األدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل
جزئيننة مننن جزئيننات النندعوى ألن األدلننة فننى المننواد الجنائيننة متسنناندة يكمننل
بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ،فنال ينظنر إلنى دلينل بعيننه
لمناقشته على حده دون بناقى األدلنة بنل يكفنى أن تكنون األدلنة فنى مجموعهنا
كوحدة مؤدية إلى منا قصنده الحكنم منهنا ومنتجنة فنى إكتمنال إقتنناع المحكمنة
وإطمئنانها إلى ما إنتهى إليه ،ومن ثم يكون للقاضى الجنائى إذا لنم يقنم علنى
اإلشننتراك دلي ن ال مباشننر مننن إعتننراف أو شننهادة الشننهود أو مننا شنناكل ذلننك أن
يسننتدل عليننه بطريننق اإلسننتنتاج أو القننرائن التننى تكننون لديننه ،كمننا أن لننه أن
يستنتج حصوله من أعما ٍل الحقه ،بشنرط أن يكنون هنذا اإلسنتدالل سنائغا ولنه
من ظروف الدعوى ما يبرره .
لما كان ذلك وكانت المحكمة إطمأنت إلى شهادة كل من الشاهد السنابع محمند
زينننهم عبنناس إدريننس ،الشنناهد الخننامس عشننر،ربيع حسننين رينناض حسننان
بتحقيقات النيابة العامة حيث قرر محمند زيننهم عبناس إدرينس شناهد اإلثبنات
السننابع بإبصنناره للمتهمننين الثنناني عشننر والثننامن عشننر والعشننرين والحننادي
والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرون والثاني والثالثنين يطلقنون
النيران من بنادق آلية صوب القسم والمتهم العاشر يطلق النينران منن بندقينة
خرطننوش صننوب القسننم والمتهمننين الثالننث عشننر والخننامس عشننر والسننادس
عشننر والسننابع عشننر يرشننقون القسننم بقطننع الحجننارة والزجاجننات الحارقننة
والمننتهم الرابننع عشننر يلقنني أنبوبننة بوتاجنناز صننوب القسننم والمتهمننين التاسننع
عشر والسابع واألربعين يشدون من أزر باقي المتهمنين أثنناء الواقعنة ضنمن
مرتكبيها وفقا للثابت بالتحقيقات.
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كما قرر ربيع حسين رياض حسان شاهد اإلثبات الخنامس عشنر أننه تبلنغ لنه
من أصدقائه تعرض قسم شنرطة حلنوان لهجنوم ومحاولنة اقتحنام فتوجنه إلينه
لمناصننرة قننوات الشننرطة ومننا إن وصننل صننوبه فأبصننر جمعننا مننن األشننخاص
يحاصننرون القسننم مننن جميننع اإلتجاهننات ويطلقننون النيننران صننوبه مننن خلننف
سواتر حجرية ومن أعلى العقارات المقابلة للقسنم ويرشنقونه بقطنع الحجنارة
والزجاجنننات الحارقنننة وأضننناف إبصننناره للمتهمنننين الرابنننع عشنننر والثالثنننين
والحنننادي والخمسنننين يطلقنننون النينننران منننن أفنننردة خرطنننوش صنننوب القسنننم
والمتهم الخامس عشر حامال بندقية آلينة والمنتهم الثناني يرشنق القسنم بقطنع
الحجنننارة والمتهمنننين السنننابع والثنننامن والثالنننث عشنننر والعشنننرين والثننناني
والعشنننرين والثالنننث والعشنننرين والخنننامس والعشنننرين والثنننامن والعشنننرين
بحننوزتهم جننوال فرقننوا منننه بننندقيتين آليتننين وذخننائر علننى مرتكبنني الواقعننة
والمتهمين الرابعة والخامسة والسادسة والتاسع والعاشر والسابع والعشرين
بحننوزتهم جننوال فرقننوا منننه ألعابننا ناريننة علننى مرتكبنني الواقعننة والمتهمننين
الحادي عشر والسادس عشر والسابع عشر والحادي والعشنرين يشندون منن
أزر المتهمين أثناء الواقعة ضمن مرتكبيها.
ولما كان ذلك وكان الثابنت أن الشناهد السنابع تعنرض بتناريخ 2014 /5/11
لحريق شنب بسنيارته رقنم ف ى هنـ 571مصنرأثناء وقوفهنا أمنام العقنار رقنم
 13شارع محمود عطنوه منن شنارع حفننى أبوجبنل وتحنررعن ذلنك المحضنر
رقم 10385لسنة2014جنح حلوان  ،وأن الحريق سالف البيان بندأ وتركنز
بصاج وطالء السيارة ومن تلك المنطقة إمتدت مؤثرات الحرينق إلنى بناقى منا
شننمله الحريننق مننن محتويننات وأن سننبب الحريننق شننب نتيجننة إيصننال مصنندر
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حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقنة مشنتعلة أو
ما شنابه ذلنك بمحتوينات منطقنة البداينة بعند سنكب كمينة منن منادة الجنازولين
المعجلة على اإلشتعال وفى هذه الحالة يظهر الحرينق علنى هيئنة ألسننه لهنب
مباشننننرة فننننور إيصننننال المصنننندر الحننننرارى .وقررالشنننناهد السننننابع سننننالف
الذكربالمحضر سالف البيان بأنه يترك سيارته تحت بيته فى شارع حفنى أبنو
جبل عرب غنيم حلنوان وأن هنناك شنبه جنائينة فنى الحنادث وأننه ينتهم أهنالى
المتهمننين الننذين تننم القننبض علننيهم فننى واقعننة قسننم شننرطة حلننوان وأن سننبب
إتهامننه أنننه قنند شننهد علننى بعضننهم وذلننك بإسننتعرافهم بالفيننديوهات فننى نيابننة
جنوب القاهرة وكان فى ناس غريبه بيكلموه ويطلبوا منه تغينر شنهادته وتنم
حفنظ المحضنر سنالف النذكر بتنناريخ 2014/6/29بنالتقرير بنأال وجنه إلقامننة
الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل  .وأنه قد إستدعاء الشاهد السنابع محمند
زينننننهم عبنننناس إدريننننس أمننننام هيئننننة المحكمننننة لسننننماع شننننهادته بتنننناريخ
2015/11/15، 2015/5/27وتنننم أيضنننا سنننماع شنننهادة الشننناهد الخنننامس
عشرربيع حسين رياض حسان أما هيئة المحكمة بتاريخ .2016/1/6
ولما كان ذلك وكنان الثابنت بشنهادة كنال منن شناهدى األثبنات( الشناهد السنابع
والخامس عشر ) سالفى الذكر بتحقيقات النيابة العامة والتى وثقت وإطمأننت
المحكمننة لشننهادتهما سننالفة البيننان والتننى إتفقننت شننهادتهما مننع شننهادة بنناقى
شننهود اإلثبننات وبنناقى أدلننة النندعوى األخننرى وفقننا لمننا إنتهننت المحكمننة فننى
إستخالصها  ،وأطرحت المحكمة أقوالهما (الشاهد السابع والخنامس عشنر )
بجلسة المحاكمة لمجافاتها للحقيقة الدالءها تحت رهبة الخوف التهديد.
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وال يصح فى صحيح النظر القانونى أن توصف المحاكمنة بنالبطالن إلسنتعمال
المحكمة سلطة خولها لها القانون حيث أن منن حنق محكمنة الموضنوع األخنذ
بننأقوال الشنناهد فننى أى مرحلننة مننن مراحننل التحقيننق أو غيرهننا دون أن تلتننزم
ببيان سبب أخذها بأى من رواياته وإن تعددت .
وبننذلك يكننون قنند ثبننث للمحكمننة علننى وج نه الجننزم واليقننين أن مننا شننهدا بننه
الشاهد السابع بجلسة المحاكمة وعدوله عن شهادته الثابتة بتحقيقات النيابنة
العامة إنما قصدا تضليل القضاء خوفا من ذوى أهنالى المتهمنين منن النبطش
به وفقا للثابت بالمحضر رقم 10385لسنة2014جنح حلوان  ،ويسرى ذلنك
أيضا على الشاهد الخامس عشر.ويضحى ما أثاره الدفاع فنى شنأن ذلنك جندال
موضوعيا فى تقدير األدلة ،ويعد تندخل صنارخ وغينر قنانونى منن قبنل الندفاع
فنننى سنننلطة المحكمنننة الموضنننوعية وهنننو منننا تسنننتقل بنننه المحكمنننة وال يجنننوز
مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .

سابعا  :حيث أنه عن الدفع ببطالن تحقيقات النيابنة العامنة التني تمنت منع
المتهمين إلجرائها بالمخالفة لنص المنواد  206 ،70 ،69مكنرر (أ) منن
قانون اإلجراءات الجنائية .
فقننند نصنننت المنننادة 206مكنننرر1/منننن قنننانون اإلجنننراءات الجنائينننة " يكنننون
ألعضنناء النيابننة العامننة مننن درجننة رئننيس نيابننة علننى األقننل ـ باإلضننافة إلننى
اإلختصاصننات المقننررة للنيابننة العامننة ـ سننلطات قاضننى التحقيننق فننى تحقيننق
الجنايننات المنصننوص عليهننا فننى األبننواب األول والثننانى والثننانى مكرروالرابننع
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات " .
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وأن القانون إشترط في المادة  206مكرر (أ) سالفة الذكر أن يكون المحقنق
من درجة رئنيس نيابنة علنى األقنل خاصنة فيمنا يتعلنق بإسنتجواب المنتهم ولنم
يمنننح هننذه الصننالحية لغيننرهم مننن دون هننذه الدرجننة ،وذلننك قياسننا علننى نننص
المننادة  70مننن قننانون اإلجننراءات الجنائيننة حينمننا سننلبت هننذه الرخصننة مننن
قاضي التحقيق وحرمته من ندب غيره للقيام بإستجواب المتهم .
فإن ذلك مردود عليه بأن القانون قد إخنتص النيابنة العامنة دون غيرهنا برفنع
الدعوى الجنائية ومباشرتها وال ترفع منن غيرهنا إال فني األحنوال المبيننة فني
القننانون ،ويقننوم النائننب العننام بنفسننه أو بواسننطة أحنند أعضنناء النيابننة العامننة
بمباشننرة النندعوى الجنائيننة (المادتننان األولننى والثاني نة مننن قننانون اإلجننراءات
الجنائية) ومن ثم فإختصاص النيابة العامة كسلطة تحقيق إنما هو إختصناص
أصننيل ،أمننا قاضنني التحقيننق فإنننه يباشننر تحقيننق النندعوى بموجننب قننرار ننندب
يصدر له من رئيس المحكمة اإلبتدائينة بنناء علنى طلنب النيابنة العامنة أو منن
رئيس محكمة اإلستئناف إذا كنان الطلنب منن وزينر العندل (المادتنان 65 ،64
إجراءات جنائية).
ولما كان القانون قد جعل من الندب وسيلة تمكن قاضي التحقينق منن مباشنرة
عمله فكان لزاما عليه أن يبين للقاضي المنتندب حندود سنلطاته الممنوحنة لنه
خاصة فيما يتعلق بندب غيره فسمح له بتكليف أحد أعضناء النيابنة العامنة أو
أحد مأموري الضبط القضائي للقينام بعمنل معنين أو أكثنر منن أعمنال التحقينق
عدا إستجواب المتهم ذلك أن اإلستجواب هو عماد التحقيق.
والقيـاس مـع الفـارق إذا مـا قـورن بإختصـاص رئيس النيابة العامة الوارد
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بالمننادة  206مكننرر (أ) والننذي يباشننر التحقيننق بإعتبنناره إختصنناص أصننيل
للنيابة العامة يستمد قوامه من سلطات النائب العام الذي هو في األصل ممثال
عن الهيئة اإلجتماعية ومن ثم فهي كل ال يتجنزأ ،فنإذا منا كلنف رئنيس النيابنة
غيره من السادة الوكالء لمباشرة التحقينق تحنت إشنرافه ورقابتنه فنإن ذلنك ال
يكون ندبا لهم بل هي من قبيل التنظيم اإلداري للعمنل الواقنع فني إختصاصنهم
بمقتضى القانون فقد نصنت المنادة  26منن قنانون السنلطة القضنائية علنى أن
"رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم … إلخ".
أمننا وعننن المننادة  206مكننرر أ مننن قننانون اإلجننراءات الجنائيننة فننإن المسننتفاد
منهنننا أن المشنننرع حينمنننا أراد أن يضنننيف ألعضننناء النيابنننة العامنننة – فنننوق
إختصاصننهم – سننلطات قاضنني التحقيننق عننند تحقيننق جنايننات بعينهننا قنند قصننر
مباشرة هذه اإلختصاصات اإلضافية على درجة رئنيس نيابنة علنى األقنل ،ولنم
يسلب من هم دون ذلك منن األعضناء منن إختصاصنهم األصنيل وهنو التحقينق
واإلسنننتجواب والمواجهنننه إذ يظنننل عملهنننم صنننحيحا منننادام لنننم يتجننناوز تلنننك
السلطات اإلضافية ومنن ثنم يحنق لنوكالء النيابنة العامنة مباشنرة التحقينق فنى
مثل هذا النوع من القضايا (جرائم اإلرهاب المنصوص عليها فى القسنم األول
مننن البنناب الثننانى مننن قننانون العقوبننات) وال مجننال للقينناس علننى مننا تضننمنته
المننادتين70، 69مننن قننانون اإلجننراءات الجنائيننة بشننأن قصننر ننندب قاضننى
التحقيق للنيابة العامة على أعمنال التحقينق عندا اإلسنتجواب إذ أن إختصناص
قاضننى التحقيننق قنند يكننون بننناءا علننى طلننب النيابننة العامننة والننذى متننى أحيلننت
األوراق كننان هننو المخننتص دون غيننره بمباشننرة التحقيننق أمننا وكيننل النيابننة
العامنة فإنننه يباشنر التحقيننق بإعتبناره إختصنناص أصنيل للنيابننة العامنة يسننتمد
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قننواه مننن سننلطات النائننب العننام بإعتبنناره ممننثال للمجتمننع فننإذا مننا كلننف رئننيس
النيابة غيره من أعضاء النيابة العامة المختصين قنانوا ممنن هنم أدننى درجنة
إلجراء التحقيق تحت إشرافه ورقابته فنإن ذلنك ال يكنون نندبا لهنم بنل هنو منن
قبيل التنظيم اإلدارى للعمل الواقع فى إختصاصهم بمقتضنى القنانون وإعمناال
لما تقضى به المادة  26من قانون السلطة القضنائية منن تبعينة رجنال النيابنة
لرؤسائهم بترتيب درجاتهم .
لمنننا كنننان ذلنننك وكنننان الثابنننت بننناألوراق أن إجنننراءات التحقينننق واإلسنننتجواب
والمواجهننه قنند أجريننت بمعرفننة وكننالء نيابننة فننإن مننا أجننرى مننن تحقيقننات فننى
الدعوى بمعنرفتهم قند تنم وفقنا لصنحيح القنانون و تقنره المحكمنه األمنر النذي
يكون معه الدفع بغير سند صحيح من القانون وتقضى المحكمة برفضه.

ثامنننا  :وحيننث أنننه عننن النندفع بننبطالن اإلقننرار المنسننوب لننبعض المتهمننين
بالتحقيقات لكونه تم تحت تأثير اإلكراه البدنى والمعنوى
فمردودعليه فقد جاء هذا الدفع مجهال لبيان أسنباب ذلنك النبطالن المندعى بنه،
وغير منرتكن إلنى أي ركينزة تنرجح تنوافره وتخرجنه منن حينز القنول المرسنل
الخالي من الدليل إلى حيز القول المدعم بسنده ،لذا فنال علنى المحكمنة ان هني
عولننت علننى النندليل المسننتمد مننن هننذا اإلعتننراف مننادام لننم يثبننت عننواره وجنناء
خاليننا مننن عيننوب اإلرادة التنني تبطلننه أو تنننال مننن صننالحيته ،وهننو مننا يرشننح
للمحكمننة أن تعتنند بننه وتأخننذ بمننا أدلننى بننه بعننض مننن المتهمنين مننن إعترافننات
وتجعلها في مصاف الدليل المعتبر قانونا والمؤثر في عقيدة المحكمة وتطمنئن
إلى صحة اإلعترافات وسالمة اإلجراءات التي أسفرت عننه وأنهنا وليندة إرادة
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حرة غينر معيبنة ،وال يننتقص منهنا عندولهم عنن اإلعتنراف وانكنارهم إرتكناب
الجريمة ،إذ أنه من المقرر قضاءا أن للمحكمة الحق فني األخنذ بنأقوال المنتهم
في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعند ،كمنا أن
للمحكمة أن تعول فني قضنائها علنى إقنرار المنتهم ولنو كنان واردا فني محضنر
الشرطة متى اطمأنت إليه.
وحيث أن المحكمة – بوصفها محكمة الموضوع – تطمئن لمنا جناء بنإعتراف
بعض من المتهمين بالتحقيقات سواء كان هذا االعتراف في حق نفسنه أو فني
حننق غيننره مننن المتهمننين 0األمننر الننذي يكننون معننه النندفع المبنندي مننن النندفاع
مجافيا للواقع والقانون يتعين رفضه.

تاسننعا  :وحيننث أنننه عننن النندفع بننبطالن التحقيقننات التننى أجرتهننا النيابننة
العامة مع المتهمين لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى الموضوعية.
فإن ذلك مردود عليه بأن ما تجريه النيابة العامة من تحقيقنات فنى الندعوى
ال يعنندوا أن يكننون مننن قبيننل التحقيننق اإلبتنندائى الننذى يخضننع لرقابننة محكمننة
الموضوع فى شأن سالمة إجراءاته  ،وأنه لم يكن السبيل الوحيد الذى يسنتقر
به الحال فى الدعوى ،بل أن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى يمكنه منن
خاللهننا تفننادى مننا يعننن لننه مننن شننكوى أو يدعيننه مننن قصننور ،حيننث كفلننت لننه
المنننادتين  272، 271منننن قنننانون اإلجنننراءات الجنائينننة أن تجنننرى المحكمنننة
تحقيقا فى الدعوى بمعرفتها تستمع فيه إلى شهود اإلثبات ومن بعدها شنهود
النفى وتمكن الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمين وللمحكمة
مننن هننذه اإلجننراءات مجتمعننة تكننون عقينندتها فننى شننأن الصننورة الصننحيحة
امين السر

110

رئيس المحكمه

للواقعة فيها من موازنتها بين أدلة الدعوى من الثبوت والنفنى وإننزال أقنوال
الشننهود وسننائر األدلننة التننى تؤهلهننا إلتخنناذ القننرار الننذى يكشننف عننن حقيقننة
الواقعة ويستتبع إنزال صحيح القانون فيها0
ولما كان ذلك وكانت المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع قد إسنتجابت لكافنة
طلبات الدفاع الجوهرية ومن بينها مناقشنة شنهود اإلثبنات التنى إرتكننت إليهنا
النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إليهم منا يعنن لهنم منن أسنئلة
بل وأنها إستمعت إلى العديد من شنهود النفنى وفقنا للثابنت بمحاضنر الجلسنات
وأنها أيضا ندبت لجنة فنية لتفريغ اإلسطوانات والفالشات وأنهنا شنكلت لجننة
من مديرية أمن القاهرة لتقدير قيمة التلفينات نتيجنة لألحنداث وحققنت القضنية
بما يتفق والقواعد المقررة طبقا لقانون اإلجنراءات الجنائينة  ،فإنهنا بمقتضنى
هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهنم المقنرر قانوننا بمنا يسنلبهم حنق
التزرع بالندفع بقصنور تحقيقنات النيابنة العامنة أو العنروج عليهنا بثمنة مطعنن
ألن المحكمننة قنند أفسننحت لهننم المجننال لتنندارك ذلننك األمننر إن وجنندو  .ومننن ثننم
يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.

عاشرا  :وحيث أنه عن الدفع بإسنتحالة إسنتعراف شنهود اإلثبنات جميعنا
على المتهمين من خالل ما أدلوا بنه بتحقيقنات النيابنة العامنة علنى فنرض
صحته .
فمردود عليه بأنه من المقرر قضاءا أن اإلثبات الجنائى يخضع لمبدأ اإلثبات
الحننر وهننو مننا يعنننى اإلعتننراف للقاضننى الجنننائى بحريننة كاملننة فننى تكننوين
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عقيدتنه عنن الندعوى وفقننا لمنا يملينه علينه إقتناعننه الشخصنى محمنوال علننى
األدلة التى إطمأن إليها وجدانه وإستراح لها ضميره إثباتا ونفيا.
ومن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشهود على المتهم ما دامت قد
إطمأنت إليه ،إذ العبرة هنى بإطمئننان المحكمنة إلنى صندق الشنهود أنفسنهم،
كما أن من حق محكمة الموضنوع أن تسنتخلص الصنورة الصنحيحة للواقعنة
مننن أقننوال الشننهود وسننائر العناصننر المطروحننة علننى بسنناط البحننث حسننبما
ينننؤدى إليننننه إقتناعهننننا وأن تطننننرح مننننا يخالفهنننا مننننن صننننور أخننننرى مننننادام
إستخالصها سائغا مستندا إلى أدلنة مقبولنة فنى العقنل والمنطنق ولهنا أصنلها
الصحيح فى األوراق.
ومن المقررقضناءا أن تقندير آراء الخبنراء مهمنا وجنه إليهنا منن إعتراضنات
ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقندير القنوة
التدليلية لتقرير الخبينر المقندم إليهنا ،شنأنه فنى ذلنك شنأن األدلنة لتعلنق األمنر
بسلطتها التقديرية فى تقدير الدليل ،وللمحكمنة أن تأخنذ منن تقرينر الخبينر منا
تراه وتطرح ما عداه وال معقب عليها فنى ذلنك ،كمنا أنهنا ال تلتنزم بنالرد علنى
الطعننون الموجهننة إلننى تقننارير الخبننراء مادامننت قنند أخننذت بمننا جنناء بهننا ألن
مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليه .
لما كان ذلك وكان الثابنت للمحكمنة منن مطالعنة تقرينر مصنلحة تحقينق األدلنة
الجنائية (االسنتعراف المصنور) أننه بمطابقنة المقناطع المصنورة بالفينديوهات
ومضنناهاتها علننى صننور المتهمننين المننأخوذة لهننم بمعرفننة الخبيننر فننى عنندة
مواضع بناء على إنتداب النيابة العامة فقد تم اإلستعراف علي المتهم الحادي
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والعشننرين والمتهمننين مننن الرابننع والثالثننين حتننى السننادس واألربعننين ومننن
الثانى والخمسون وحتنى السنابع والخمسنون ومنن التاسنع والخمسنون وحتنى
الثنامن والسنتون بمقناطع الفيننديو والتني توثنق بعننض أحنداث الواقعنة ضننمن
األشننخاص المشنناركين فنني إرتكنناب الواقعننة منقبننل بعننض شننهود اإلثبننات وفقننا
للثابت بالتحقيقات .
لما كان ما تقدم وكان الخبير المنتدب قد قام بمباشنرة المهمنة التنى تنم ندبنه
لها بمعرفة النيابة العامة وجاءت أعماله ونتائجها فى حدود قنرار النندب دون
تجنناوز لننه ،والمحكمننة تطمننئن لتقريرمصننلحة تحقيننق األدلننة الجنائيننة وإلننى
سالمة أبحاثه التى بننى عليهنا ،ومنن ثنم فإنهنا تعنول علنى منا إنتهنى إلينه منن
نتائج وكانت المحكمنة قند إطمأننت إلنى منا أدلنى بنه بعنض شنهود اإلثبنات منن
إستعرافهم على بعض المتهمين من خالل صنورهم الملتقطنة منن اإلسنطوانات
أو الفالشات وفقا للثابت بتقرير قسم األدلة الجنائية وحددوا بهذا اإلسنتعراف
المتهمننين الننذين شنناهدوهم حننال مقننارفتهم للجريمننة وتواجنندهم علننى مسننرح
األحداث وتساندوا فى تحديد هويتهم وأسمائهم بما توافر لدى سنلطة التحقينق
مننن بيانننات الننرقم القننومى والصننور التننى سنناعدته فننى الجننزم والقطننع وتحدينند
شننخص مننن شنناهدوه بمسننرح األحننداث ،وقنند وثقننت بهننا المحكمننة دلننيال علننى
ثبوت تواجند المتهمنين بمسنرح األحنداث ومشناركتهم فنى التجمهنر وإرتكنابهم
الجرائم التى ثبتنت للمحكمنة والمبيننة بمندونات هنذا القضناء فضنال عنن إقنرار
المتهمين محل اإلستعراف بأن تلك الصور خاصنة بهنم وفقنا للثابنت بتحقيقنات
النيابة العامة فان نعى الدفاع فى هذا الصدد اليعدوا أن يكون جدال موضوعيا
فى تقدير األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال يجوز مـجادلتها فيـه ومـن ثـم
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تقضى المحكمة برفض الدفع .

الحننادى عشننر  :وحيننث أنننه عننن النندفع بننبطالن وتننناقض أقننوال شننهود
اإلثبنات فني جزئينات الشنهادة منع بعضنهم النبعض فضنال عنن غينرهم ممننا
ينبئ عن عدم صحة الواقعة وعلى النحنو النذي ال يسنتطاع معنه الموائمنة
بين أقوال الشهود أو رفع التناقض بينهم .
فمردود عليه أيضا من أننه منن المقنرر أن الشنارع لنم يقيند القاضنى الجننائى
فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنمنا تنرك لنه حرينة
تكوين عقيدتنه منن أى دلينل تطمنئن إلينه منادام مأخنذه منن األوراق صنحيحا ,
فضننال عننن أن وزن أقننوال الشنناهد وتقنندير الظننروف التننى تننؤدى فيهننا شننهادته
والتعويل على أقواله مهمنا وجنه إليهنا منن مطناعن وحنام حولهنا منن شنبهات
مرجعننه إلننى المحكمننة  ،كمننا أن للمحكمننة األخننذ بمننا تطمننئن إليننه مننن أقننوال
الشاهد فى أى مرحلنة منن مراحنل التحقينق وتطنرح منا ال يتفنق معنه منن تلنك
األقوال مادام أنه يصنح أن يكنون الشناهد صنادق منن ناحينة فنى أقوالنه وغينر
صادق فى شطر منها .
ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشناهد ال يننال منهنا منادام الحكنم قند
إستخلص اإلدانة منن أقوالنه إستخالصنا سنائغا التنناقض فنى ذلنك أن المحكمنة
تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إلينه وتطنرح منا عنداه دون ان تكنون ملزمنة
بالرد فى حكمها إذ أن األصل أنها التلتنزم بنأن تنورد منن أقنوال الشناهد اإل منا
يقننيم عليننه قضننائها  ،و لمننا كننان ذلننك وقنند جنناء هننذا النندفع مرسننال فلننم يبننين
مواطن هنذا التنناقض وإنمنا جناء فنى صنورة أقنوال عنابرة غيرمحنددة المعنالم
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وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضا بين أقنوال شنهود اإلثبنات بمحضنر الضنبط
وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة فيما عدا ماشهد به شاهدى اإلثبات السابع
والخامس عشر بجلسة المحاكمة فقد سبق التعرض لهما وفقا لما إنتهت إلينه
المحكمننة عننند الننرد عليننه بالنندفع السننادس سننالف البيننان فنحيننل إليننه منعننا
للتكننرار .هننذا والمحكمننة إطمأنننت الننى أقننوال شننهود اإلثبننات علننى نحننو مننا
إستخلصننته مننن األوراق بمننا ال تننناقض فيننه دون أن تسترسننل المحكمننة فننى
سننردها مننرة أخننرى فننان نعننى النندفاع فننى هننذا الصنندد اليعنندوا أن يكننون جنندال
موضوعيا فى تقدير األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال يجوز مجادلتها فيه
ومننننننننننننننننن ثننننننننننننننننم تقضنننننننننننننننننى المحكمننننننننننننننننة بننننننننننننننننرفض الننننننننننننننننندفع .

الثاني عشر  :وحيث أنه عن الدفع بنبطالن معناينتي النيابنة العامنة لقسنم
شنننرطة حلنننوان وتناقضنننها منننع معايننننة منننأمور القسنننم بتننناريخ / 8/ 15
 2013وتناقضهما معا مع الثابت باللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة
فمردود عليه بأنه من المقرر أن المعاينة التى تجريها النيابة العامنة أو تنندب
إلجرائها من تراه مناسبا للقيام بذلك ،ال يلحقهنا النبطالن سنواء لغيناب المنتهم
أو لعدم إجرائهنا فنى ميعناد معنين ،وكنل منا يكنون للمنتهم هنو أن يتمسنك لندى
محكمة الموضوع بما قد يكنون فنى المعايننة منن نقنص أو عينب حتنى تقندرها
المحكمة وهى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى سائر األدلة.
ومن المقرر أيضا أن اإلثبات الجنائى يخضع لمبدأ اإلثبات الحر وهو منا يعننى
اإلعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقا
لما يمليه عليه إقتناعـه الشخصـى محمـوال علـى األدلـة التـى إطمــأن إليهـا
امين السر

115

رئيس المحكمه

وجدانه وإستراح لها ضميره إثباتا ونفيا،
ولما كان ذلك وكان الندفاع ينعني علنى المعايننة التنى أجرينت لمسنرح الواقعنة
بمعرفة النيابة العامة بالبطالن وكذا تناقضها مع الثابت بمعاينة منأمور القسنم
شنننرطة حلنننوان لمسنننرح الجريمنننة – ووجنننود إخنننتالف بينهمنننا وبنننين الثابنننت
باللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة ولما كان ذلنك وكاننت المحكمنة بمنا لهنا منن
سلطة التحقيق النهائى فى الندعوى إلسنتبيان الحقيقنة فقند شنكلت لجننه وفقنا
للثابت بمحاضر الجلسات للوقوف على حقيقة ذلنك وإنتهنت اللجننة أن قيمنة
التلفيات بقسم شرطة حلوان بمبلغ وقدره مليون ومائتان وخمسنة وعشنرون
ألننف جنيهننا الغيننر (1225000جنيهننا )  .وأن قيمننة تلفيننات مركبننات قسننم
شنننرطة حلنننوان بإجمنننالى سنننتمائة وخمسنننون ألنننف ومنننائتى جنيهنننا الغينننر (
 650200جنيها ).
ولمننا كننان ذلننك وكانننت المحكمننة إطمأنننت لتلننك المعاينننات وكننذا التقريننر سننالف
الننذكر وإلننى سننالمة أبحاثننه التننى بنننى عليهننا وفقننا لمننا إنتهننت المحكمننة فننى
إستخالصها دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى  ،ومنن ثنم فإنهنا
تعول على ما إنتهى إليه من نتائج .فان نعى الدفاع فنى هنذا الصندد اليعندوا أن
يكون جدال موضوعيا فى تقندير األدلنة وهنو منا تسنتقل بنه المحكمنة وال يجنوز
مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .

الثالننث عشننر  :وحيننث أنننه عننن النندفع بنبطالن عمننل اللجنننة المشننكلة بننناء
على قرار النياية العامة لفحنص منا لحنق القسنم منن تلفينات وكنذا اللجننة
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المشننكلة بننناء علننى قننرار المحكمننة بجلسننة  2015 / 3 / 12ومننا إنتهننى
اليه من تقدير قيمة التلفيات بمبنى القسم والسيارات .
فمردود عليه قضاءا أن تقدير آراء الخبنراء مهمنا وجنه إليهنا منن إعتراضنات
ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقندير القنوة
التدليلية لتقرير الخبينر المقندم إليهنا ،شنأنه فنى ذلنك شنأن األدلنة لتعلنق األمنر
بسلطتها التقديرية فى تقدير الدليل ،وللمحكمنة أن تأخنذ منن تقرينر الخبينر منا
تراه وتطرح ما عداه وال معقب عليها فنى ذلنك ،كمنا أنهنا ال تلتنزم بنالرد علنى
الطعننون الموجهننة إلننى تقننارير الخبننراء مادامننت قنند أخننذت بمننا جنناء بهننا ألن
مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه .
ومن المقرر أيضا أن اإلثبات الجنائى يخضع لمبدأ اإلثبات الحنر وهنو منا يعننى
اإلعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فنى تكنوين عقيدتنه عنن الندعوى وفقنا
لما يمليه عليه إقتناعه الشخصى محموال على األدلة التى إطمأن إليها وجداننه
وإستراح لها ضميره إثباتا ونفيا ،ومن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعنرف
الشهود على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه ،إذ العبرة هى باطمئنان المحكمنة
إلى صدق الشنهود أنفسنهم ،كمنا أن منن حنق محكمنة الموضنوع أن تسنتخلص
الصورة الصحيحة للواقعة من أقوال الشهود وسائر العناصنر المطروحنة علنى
بسنناط البحننث حسننبما يننؤدى إليننه اقتناعهننا وأن تطننرح مننا يخالفهننا مننن صننور
أخنرى منادام استخالصننها سنائغا مسنتندا إلننى أدلنة مقبولنة فننى العقنل والمنطنق
ولها أصلها الصحيح فى األوراق.
لما كان ما تقدم وكان الخبراء المنتـدبين مـن قبـل النيابـة العامـة وكـذا هيئـة
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المحكمة قد قامت بمباشرة المهمة التى تم ندبهما لها وفقنا للثابنت بتحقيقنات
النيابننة العامننة وكننذا بمحاضننر جلسننات المحاكمننة وجنناءت أعمننال تلننك اللجننان
ونتائجها فى حدود قنرار النندب دون تجناوز لنه ،وكاننت المحكمنة تطمنئن لتلنك
التقننارير وإلننى سننالمة أبحاثننه التننى بنننى عليهننا وفقننا لمننا إنتهننت المحكمننة فننى
إستخالصها دون أن تسترسل المحكمنة فنى سنردها منرة أخنرى ومنن ثنم فإنهنا
تعول على ما إنتهى إليه من نتائج ،وقد تم بحثه عنند النرد علنى الندفع السنابق
فحيل إليه منعا للتكرار.فان نعى الندفاع فنى هنذا الصندد اليعندوا أن يكنون جندال
موضوعيا فى تقدير األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال يجوز مجادلتهنا فينه
ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .

الرابنننع عشنننر  :وحينننث أننننه عنننن الننندفع بنننبطالن الننندليل المسنننتمد منننن
اإلسننطوانات المدمجننة والفالشننات المرفقننة بننأوراق النندعوى ومننا تضننمنته
من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية .
فمردود عليه بأنه من المقرر قضاءا أن لمحكمة الموضوع أن تسنتخلص منن
أقوال الشهود وسنائر العناصنر المطروحنة أمامهنا علنى بسناط البحنث الصنورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إلينه إقتناعهنا ،وأن تطنرح منا يخالفهنا
من صور أخرى منادام إستخالصنها سنائغا مسنتندا إلنى أدلنة مقبولنة فنى العقنل
والمنطنننق ،وكنننان وزن أقنننوال الشنننهود وتقننندير الظنننروف التنننى ينننؤدون فيهنننا
شننهادتهم وتعويننل القضنناء علننى أقننوالهم مهمننا وجننه إليهننا مننن مطنناعن وحننام
حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضنوع تنزلنه المنزلنة التنى
تراهننا وتقنندره التقنندير الننذى تطمننئن إليننه دون معقننب عليهننا فننى ذلننك إذ يرجننع
األمر كله إلى اطمئنانها.
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ولما كانت المحكمة تطمئن إلى شهادة كل من شهود اإلثبات من الثانى وحتنى
السننابع عشننر وإلننى مننا قننرروه مننن تعننرفهم علننى المتهمننين المبننين أسننمائهم
بالتحقيقنننات وتأيننند ذلنننك بشنننهادة شنننهود اإلثبنننات منننن الثالثنننون وحتنننى الرابنننع
والثالثون وتعول على شهادتهم فى قضائها وفقا لمنا إنتهنت إلينه المحكمنة فنى
إستخالصها دون أن تسترسل المحكمة فى سرد األحداث منرة أخنرى ،ومنن ثنم
تطننرح المحكمننة المطنناعن والشننبهات التننى يحنناول النندفاع إثارتهننا حننول تلننك
الشهادة ،فان نعى الدفاع فى هذا الصدد اليعندوا أن يكنون جندال موضنوعيا فنى
تقدير األدلة وهنو منا تسنتقل بنه المحكمنة وال يجنوز مجادلتهنا فينه فضنال عنن
ذلنننك ان االسنننطوانات والفالشنننات قننند فرغتهنننا اللجننننه المنتدبنننة منننن المحكمنننة
واودعنننت تقريرهنننا بمنننا جننناء فيهنننا وقننند اكننندت اللجننننة ان هنننذة االسنننطوانات
المدمجننة والفالشننات لننم ينندخل عليهننا منتنناج او اضننافة فهنني مصننورة لمكننان
الواقعننة حنننول قسننم شنننرطة حلنننوان وان االشننخاص التننني بالصننور هنننم نفنننس
الشخاص في الفيديوهات ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع .

الخننننامس عشننننر  :وحيننننث أنننننه عننننن النننندفع بإنتفنننناء أركننننان جريمننننة
التجمهروإنتفاء جريمة اإلشتراك فى التجمهر .
فمردود عليهما بأن المادة األولى من القانون رقم  10لسنة  1914فنى شنأن
التجمهر تنص على أن (إذا كنان التجمهنر المؤلنف منن خمسنة أشنخاص علنى
األقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين
بننالتفرق فكننل مننن بلغننه األمننر منننهم ورفننض طاعتننه أو لننم يعمننل بننه يعاقننب
بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز عشرين جنيها).
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وتنص المادة الثانية منه على أنه ( إذا كان الغرض من التجمهر المؤلنف منن
خمسة أشخاص على األقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفينذ القنوانين
أو اللننوائح ،أو إذا كننان الغننرض منننه التننأثير علننى السننلطات فننى أعمالهننا أو
حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلنك التنأثير أو الحرمنان باسنتعمال
القنننوة أو التهديننند باسنننتعمالها ،فكنننل شنننخص منننن المتجمهنننرين اشنننترك فنننى
التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علنم بهنذا الغنرض ولنم يبتعند عننه يعاقنب
بننالحبس منندة التزينند عننن سننتة أشننهر أو بغرامننة ال تتجنناوز عشننرين جنيهننا،
وتكننون العقوبننة الحننبس الننذى ال تزينند مدتننه عننن سنننتين أو الغرامننة التننى ال
تتجنناوز خمسننين جنيهننا مصننريا لمننن يكننون حننامال سننالحا أو آالت مننن شننأنها
إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة .
وتنص المادة الثالثة على أنه ( إذا استعمل المتجهرون المنصوص عليهم فنى
المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبالغ مندة الحنبس علينه
فى الفقرة األولى فى المادة المذكورة إلنى سننتين لكنل شنخص منن األشنخاص
الذين يتنألف مننهم التجمهنر ،وجناز إبنالغ مندة الحنبس المنصنوص عليهنا فنى
الفقرة الثانية منها إلنى ثنالث سننين لحناملى األسنلحة أو اآلالت المشنابهة لهنا
.وإذا وقعنننت جريمنننة بقصننند تنفينننذ الغنننرض المقصنننود منننن التجمهنننر فجمينننع
األشنخاص الننذين يتنألف منننهم التجمهنر وقننت ارتكناب هننذه الجريمنة يتحملننون
مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور).
وحيث أنه من المسنتقر علينه قضناءا فني شنأن المادتنان الثانينة والثالثنة منن
قنانون التجمهننر أن شننروط قيننام التجمهننر قانوننا أن يكننون مؤلفننا مننن خمسننة
أشخاص على األقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو مننع أو تعطينل
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تنفيننذ القننانون أو اللننوائح أو التننأثير علننى السننلطات فنني أعمالهننا أو حرمننان
شخص من حرية العمل بإستعمال القنوة والتهديند بإسنتعمالها ومنناط العقناب
على التجمهر هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .
فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمنادتين سنالفتي النذكر إتجناه غنرض
المتجمهرين إلى مقارفة الجرائم التني وقعنت تنفينذا لهنذا الغنرض وأن تكنون
نية اإلعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفنذوا غرضنهم المنذكور ،وأن
تكون الجرائم التي أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامني منن طبيعنة واحندة
ولننم تكننن جننرائم إسننتقل بهننا أحنند المتجمهننرين لحسننابه دون أن يننؤدي إليهننا
السير الطبيعي لألمور ،وقد وقعت جميعها حال التجمهر.
كننذلك فإنننه مننن المسننتقر عليننه قضنناءا أيضننا أن التجمهننر قنند يكننون بريئننا
مسننموحا بننه فنني بنندء تكوينننه ثننم ينقلننب إلننى تجمهننر معاقننب عليننه  ،ويكفنني
حصننول التجمهننر عرضننا ومننن غيننر إتفنناق سننابق إلسننتحقاق المتجمهننرين
للعقاب.
كذلك فإنه من المسنتقر علينه قضناءا أن منناط العقناب علنى التجمهنر وشنرط
تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغنرض مننه
هننو ثبننوت علمهننم بهننذا الغرض.وبننذلك يكننون المشننرع الجنننائى قنند جعننل مننن
توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه الذى عرفها به قانوننا أمنرا تتحقنق
به صور المساهمة فى الجرائم التى يرتكبهنا أحند المتجمهنرين جناعال معينار
المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر وإتجاه اإلرادة إلنى
تحقيق هذا الغرض ،وكل ذلك بإعتبار أن األصنل فنى الشنريك أننه شنريك فنى
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الجريمة وليس شريكا مع فاعلها يستمد صنفته هنذه منن فعنل اإلشنتراك ذاتنه
الننذى جعلننه القننانون مؤثمننا ،إذ أن اإلشننتراك هننو نشنناط تبعننى يصنندر عننن
صند بنه التندخل فنى نشناط إجرامنى وينرتبط بنه وبنتيجتنه برابطنة
الشريك ويق د
السببية .وال يشترط للعقاب فى جريمة التجمهر سبق صندور أمنر منن رجنال
السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق متنى كنان الغنرض منن التجمهنر ارتكناب
الجنننرائم ،ذلنننك أن جريمنننة التجمهنننر المنصنننوص علينننه بالمنننادة الثانينننة منننن
القننانون رقننم  10لسنننة  1914تتحقننق بوقننوع تجمهننر مؤلننف مننن خمسننة
أشننخاص علننى األقننل إذا كننان غرضننهم منننه إرتكنناب جريمننة مننا أو شننئ ممننا
نصننت عليننه هننذه المننادة ،ويحننق العقنناب علننى كننل شننخص يشننترك فننى هننذا
التجمهر وهو عنالم بنالغرض مننه أو علنم بهنذا الغنرض ولنم يبتعند عننه ،وال
يلزم لذلك أن يدخل فى التجمهر منذ بدايتنه أوأن يبقنى فينه فتنرة منن النزمن،
بننل يعتبننر مشننتركا فننى التجمهننر بمجننرد إلتحاقننه بننالمتجمهرين وهننو عننالم
بغرضهم .
ومناط العقاب على التجمهنر وشنرط تضنامن المتجمهنرين فنى المسنئولية عنن
الجننرائم التننى تقننع تنفيننذا للغننرض منننه هننو ثبننوت علمهننم بهننذا الغننرض ،وأن
تكون نية اإلعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضنهم المنذكور،
وأن تكننون الجننرائم التننى إرتكبننت قنند وقعننت نتيجننة نشنناط إجرامننى مننن طبيعننة
واحنندة ولننم تكننن جننرائم اسننتقل بهننا أحنند المتجمهننرين لحسننابه دون أن يننؤدى
إليها السير الطبيعى لألمور ،ولم يكن اإللتجاء إليهنا بعيندا عنن المنألوف النذى
يصح أن يدفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قند توقعنوه بحينث
تسننوغ محاسننبتهم عليننه بإعتبنناره مننن النتننائج المحتملننة مننن اإلشننتراك فننى
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تجمهر عن إرادة للمشاركة فينه وعلنم بغرضنه ،وأن تكنون قند وقعنت جميعهنا
حال التجمهر.
ولما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوي أن المتهمنين منن ضنمن حشند
المتجمهرين والذى يتألف من أكثر من ألف متجمهنر تقريبنا وكنان ذلنك تنفينذا
لغنننرض إرهنننابى تمثنننل هنننذا الغنننرض فنننى تقننندير أمنننن المنننواطنين وسنننكينتهم
وطمأنتيهم وتعريض حياتهم وسالمتهم للخطر وذلك منن خنالل تجمهنر مسنلح
جنناوز أفننراده خمسننة أشننخاص وكننانوا قنند تجمعننوا وأجمعننوا أمننرهم علننى أمننر
واحنند معلننوم لننديهم هوالهجننوم علننى قسننم شننرطة حلننوان نتيجننة لقيننام قننوات
الشرطة بفض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة فتجمهر المتهمون وأخنرون
مجهولون بأعداد جاوزت األلف متجمهنر تقريبنا السناعة التاسنعة منن صنباح
يننوم 2013/8/14حيننث إسننتجابوا لنندعوات التحننريض ممننن ينفخننون نننوافير
الشر ويشعلون فتيل الفتنة وتوجهوا صوب قسنم شنرطة حلنوان يشند بعضنهم
أزر بعض ويجمعهم غرض واحد هو اإلنتقام من رجال الشرطة بشتي أنواعة
وصورة  .وقد اعدوا لذلك عدتهم من إحراز بعضهم األسلحة النارية المختلفنة
مننن البننننادق األليننة والمسدسنننات والخرطنننوش واألسننلحة البيضننناء وااللعننناب
الناريننة والشننماريخ والزجاجننات الحارقننة (المولوتننوف) ومننا ان بلغننوا محننيط
القسم حتني طوقنوه منن جمينع الجهنات المحيطنة بنه وإتخنذوا ألنفسنهم سناترا
حجريا لإلحتماء به والتستر خلفه و شيدوة من طوب األرصفة التى أتلفوها ،
معترضننين ب نه شننارع رايننل أمننام ديننوان القسننم وذل نك تحسننبا لننرد فعننل رجننال
الشرطة إيذاء ما إنتواهم فعلة وعقدوا العنزم علينه وهنو منا يقندح بتجناوزهم
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حنند اإلعتنننراض السننلمى وينفننني عنننهم عشنننوائية التفكيننر بنننل هننو اإلسنننتعداد
والتدبير.
حيننث قننام بعضننهم بننإعتالء العقننارات المطلننة علنني القسننم وإطننالق األعي نرة
الناريننة صننوبه ومننن بداخلننة مننن رجننال الشننرطة بينمننا كننان األخننرون فننى
مواجهننة القسننم يطلقننون األعيننرة الناريننة و يقننذفونهم بالزجاجننات الحارقننة
(المولوتننوف) والكاوتشننوك بعنند أن قنناموا بإشننعاله والحجننارة قاصنندين مننن
ذلك قتلهم جزاءا لما أقدمت عليه الشنرطة منن فنض اإلعتصنام سنالف البينان
وثأرا لما أشيع عن قتل المعتصمين .وان المتجمهنرين المعتندين ( المتهمنين
وأخننرين مجهننولين ) فنني سننبيل تحقيننق هنندفهم المنشننود قنند إسننتخدموا فننى
إعتنندائهم العدينند مننن األسننلحة الناريننة المتنوعننة مننن ( بنننادق أليننة ـ بنننادق
خرطننوش ـ أفننردة خرطننوش ـ مسدسننات ) فضننال عننن الزجاجننات الحارقننة
(المولوتننوف ) وإشننعال الكاوتشننوك واأللعنناب الناريننة فمنننهم مننن أحضننرها
بمعرفته ومنهم منن تلقاهنا بمحنيط القسنم وقند تنناوبوا إحرازهنا وإسنتخدامها
فننى إطننالق النيننران منهننا دون أن تسترسننل المحكمننة فننى سننرد األحننداث مننرة
أخرى وفقا لما إستخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وتحقيقاتها .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن األفعال المادية التى أتاها المتهمنون و أخنرون
مجهولون من المعتدين النابعة من غرينزة اإلنتقنام التنى إنتنابتهم والتنى كنان
باعثهنا الضنغينة مننن جنراء فنض اإلعتصننام سنالف البينان وقنند إرتكبنوا هننذه
األفعال عن علم بما يفعلون وإرادة عازمة على إرتكناب الفعنل وكشنفت عنهنا
سننرعة رد الفعننل المصنناحب لننزمن فننض اإلعتصننام ونوعيننة السننالح النننارى
المستخدم والموجة صوب رجال الشنرطة وكنذا إطنالق الننار العشنوائى تجناة
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كل ما يتواجد بمحيط قسم شرطة حلوان فضال عن زمنن اإلعتنداء النذى طنال
ليبلننغ اإلثنننى عشننر سنناعة تقريبننا فبانننت وكأنهننا موقعننة حربيننة هننو مننايعكس
منندى التصننميم واإلصننرار والعزيمننة علنني النيننل مننن رجننال الشننرطة وقننتلهم
وإتالف وتخريب منشأتهم وما يمت لهم بصلة وقند إسنتغلوا فنى ذلنك جمعهنم
الننذى إحتشنندوا فيننة يشنند بعضننهم أزر بعننض وتجمعهننم غايننة واحنندة وهننى
اإلنتقام من رجال الشرطة والمتمثلة في ضباط قسم شرطة حلوان وقند قصند
كل منهم قصد األخر فني إيقناع الجنرائم التنى وقعنت مننهم وأسنهم بندوره فنى
تنفيذها بما يتوافر في حقهم قصد المساهمة فني الجريمنة ونينة التندخل فيهنا
ولو لم يكن اإلتفناق بيننهم نشنأ إال لحظنة تنفينذ الجريمنة التنى أرتكبنت بشنكل
صريح وعلنى ومعلوم لكل من تواجد فني محنيط إطنالق األعينرة النارينة منن
األسننلحة الناريننة التننى كان نت بحننوزة وحيننازة بعننض المتهمننين علننى مسننرح
األحداث وفقا لما إنتهت المحكمة بإستخالصها .
ليس هذا فحسب بل أن ماجاء قاطعا فى شأن توافر ركن العلم لدى المتهمين
هو ما أتاه المتجمهرون فور وصولهم لمسرح األحداث من اإلعتداء وإحداث
حالة من الفوضى العارمة وكانت هذه الجرائم التى أرتكبنت قند وقعنت نتيجنة
نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم إستقل بهنا أحند المتجمهنرين
لحسابه  .إال أنهم لم يرتدعوا أو ينصاعوا لألمر وإستمروا فى إعتندائهم بمنا
تتحقنق معنة مسنئوليتهم الجنائينة عنن كافنة الجنرائم التنى ارتكبوهنا ممنا أدي
الننني وفننناه وإصنننابة المجننننى علنننيهم وفقنننا للثابنننت بتقنننارير الطنننب الشنننرعى
وبالتقارير الطبيه المرفقنة بالتحقيقنات وتخرينب وإحنراق وإتنالف الممتلكنات
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العامننة والخاصننة بقصنند إحننداث الرعننب بننين الننناس وإشنناعة الفوضننى تنبننئ
بعلم من إشترك فيها بالغرض من التجمهر.
فإن هذا المشهد واضح الداللة يكشف وبجالء عن عدم سلمية التجمهر وأننه
جاء محمال بتكليفات عدائية إرتفعت إلى حد الجنرائم التنى أرتكبنت فنى العلنن
بما يسلب أى مننهم حنق التنزرع بعندم العلنم منن الهندف والغنرض اإلجرامنى
للتجمهر إنما كان بقصند إرتكناب جريمنة ومننع تنفينذ القنوانين واللنوائح وأن
المتجمهرين يعلمون بهذا الغرض مسبقا بدليل قبول تنفيذه بالحالة التي كنان
عليهننا كننذلك فننإن مننن ينندعي عنندم علمننه بننالغرض مننن التجمهننر فكننان يكفيننه
اإلنصياع ألمنر ضنابط الشنرطة النذي أمنرهم باإلنصنراف فإمنا وأنهنم رفضنوا
ذلنننك وأصنننروا علنننى منننوقفهم فإننننه مننننذ تلنننك اللحظنننة يكنننون قننند علنننم بعننندم
مشروعية الغرض منن التجمهنر وعندم سنلميته ومنا دام لنم يبتعند عننه وآثنر
البقاء فتحقق مسئوليته الجنائية عن كافة الجنرائم بصنفتهم شنركاء وهنو منا
يعرف بالتضامن في المسئولية الجنائية.
كما وأنه ومن المقرر طبقا لنص المادة  43عقوبات والتي نصت علني (منن
إشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير تلك التي تعمد إرتكابها متي
كانننت الجريمننة التنني وقعننت بالفعننل نتيجننة محتملننة للتحننريض أو اإلتفنناق أو
المساعدة)  .ولما كان ذلك وكان ما أتاه المتهمنين و أخنرين مجهولنون منن
وقائع شكلت جرائم معاقب عليهنا قانوننا وكاننت هنذه الجنرائم أرتكبنت بقصند
تنفيذ الغرض المقصنود منن التجمهنر والمعلنوم لهنم األمنر النذى تتحقنق معنه
مسئولية جميع المشاركين فى التجمهر األمر الذي يكنون معنه الندفع المبندي
من الدفاع مجافيا للواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .
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السننادس عشننر ـ حيننث أنننه عننن النندفع بانتفنناء اإلتفنناق الجنننائى فننى حننق
المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية وإنتفاء المسئولية التضامنية :ـ
فمردود عليه بأن نص المادة  39من قانون العقوبات فقد جرى علنى أننه (
يعنند فنناعال للجريمننة ( أوال ) مننن يرتكبهننا وحننده أو مننع غيننره ( ثانيننا ) مننن
يدخل فنى إرتكابهنا إذا كاننت تتكنون منن جملنة أعمنال فينأتى عمندا عمنال منن
األعمال المكونة لها ) وحيث أن المتهمين قند تنوافرت فنيهم نينة اإلتفناق فنى
إرتكاب الجرائم المنسوبة إليهم وأن ما إرتكبوه من أفعال إنما كان فنى سنبيل
تنفيذ هذه النية والتى كمنا سنبق وأن أشنارت المحكمنة سنلفا عنند ردهنا علنى
النندفع السننابق مباشننرة دون أن تسترسننل المحكمننة فننى سننردها مننرة أخننرى
فنحيل إليه منعا للتكنرار وذلنك جميعنه علنى هندى ممنا إستخلصنته المحكمنة
بإستخالصها سالف الذكرمن أقوال شنهود اإلثبنات وكنذا كافنة األدلنة األخنرى
التنننى وردت بالتحقيقات،ممنننا يشنننكل مسنننئولية المسننناهمين فيهنننا باإلشنننتراك
والمسنناهمة واإلنضننمام الجنننائى األمننر الننذي يكننون معننه النندفع المبنندي مننن
الدفاع مجافيا للواقع والقانون يتعين رفضه.

السابع عشر  :حيث أننه عنن الندفع بإنتفناء أركنان جريمنة حينازة وإحنراز
األسلحة النارية.
فمردود عليه بأن من المقرروفقا لننص المنادة األولنى منن القنانون رقنم 394
لسننننة  1954الصنننادر فنننى شنننأن األسنننلحة والنننذخائرعلى أننننه ( يحظنننر بغينننر
ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز األسلحة النارينة
المبينننة بالجنندول رقننم ( )2وبالقسننم األول مننن الجنندول ( )3وكننذلك األسننلحة
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البيضاء المبينة فى الجدول رقنم ( )1المرفنق .وال يجنوز بنأى حنال التنرخيص
فنننى األسنننلحة المبيننننة فنننى القسنننم الثنننانى منننن الجننندول رقنننم ( )3وكاتمنننات أو
مخفضات الصوت ،والتلسكوبات التى تركب على األسلحة النارية ).
كمننا نصننت المننادة 6/26مننن ذات القننانون ( ومننع عنندم اإلخننالل بأحكننام البنناب
الثننانى مكننررا مننن قننانون العقوبننات تكننون السننجن المشنندد أو المؤبنند وغرامننة
التجنناوز عشننرين ألننف جنيننه لمننن حنناز أو أحننرز بالننذات أو بالواسننطة بغيننر
ترخيص سالحا من األسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمنى ( ) 3، 2منن
هذا القانون أو ذخائرهنا ممنا تسنتعمل فنى األسنلحة المشنار إليهنا أو مفرقعنات
وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة  ،وتكون
العقوبنننة اإلعننندام إذا كاننننت حينننازة أو إحنننراز تلنننك األسنننلحة أو النننذخائر أو
المفرقعات بقصد إستعمالها فى أى نشاط يخل باألمن العام أو بالنظام العنام أو
بقصنند المسنناس بنظننام الحكننم أو مبننادئ الدسننتور أو النننظم األساسننية للهيئننة
اإلجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السالم اإلجتماعى ) .
ومفنناد ذلننك أن المشننرع جعننل مننن حيننازة وإحننراز األسننلحة الناريننة والننذخائر
بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص أمرا مؤثما ،وشدد العقوبة المفروضة على
حيازتهننا أو إحرازهننا إذا تننوافر الظننرف المشنندد وهننو حيازتهننا وإحرازهننا فننى
أمنناكن التجمعننات أو وسننائل النقننل العننام أو أمنناكن العبننادة وشننددها أيضننا إذا
كانت حيازة أو إحراز تلك األسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد إسنتعمالها
فى أى نشاط يخل باألمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكنم
أو مبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيئنة اإلجتماعينة أو بالوحندة الوطنينة
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أو السالم اإلجتمناعى ويسنرى ذلنك علنى األسنلحة النارينة المنصنوص عليهنا
فى الجداول الملحقة بالقانون .
وحيننث أنننه مننن المقننرر قضنناءاأن جريمننة حيننازة سننالح نننارى أو إحننرازه تننتم
بمجننرد الحيننازة أو اإلحننراز ،ويكفننى لتحقننق جريمننة إحننراز سننالح نننارى بغيننر
ترخيص مجرد الحيازة المادية للسالح طالت أو قصرت أينا كنان الباعنث علنى
حيازته ولو كانت ألمر عارض أو طارئ ،وقيام هذه الجريمة ال يتطلنب سنوى
القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السالح النارى بدون
ترخيص عن علم ،وليس بالزم ثبوت الحيازة أو اإلحنراز بضنبط السنالح غينر
المرخص كركن مادى لتوافر وقوع الجريمة ،بنل يكفنى إثبنات وقوعنه ولنو لنم
يضبط السالح ،ذلك أن للمحكمة كامل الحرينة فنى أن تسنتمد إقتناعهنا منن أى
دليل تطمئن إليه ،وال يمنع من المساءلة وإستحقاق العقاب عدم ضبط السالح
وأنه من النوع المعين بالقانون.
وحيث أنه عن الظرف المشدد فنى جريمنة إحنراز وحينازة األسنلحة والخناص
بتغليظ العقاب إذا كان حيازة أو إحراز الجنانى للسنالح الننارى فني أحند أمناكن
التجمعننات وقصنند الجننانى مننن حيازتننه أو إحننرازه اسننتعماله فننى نشنناط يخننل
باألمن العام والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو السالم االجتماعى ،فإنه يجنب
لقيننام الجريمننة تننوافر ركنننين أساسننيين همننا الننركن المننادى ويتمثننل فننى نشنناط
إيجابى يقوم به الجانى كحمل السالح أو إحرازه بدون ترخيص وركن معننوى
يتمثنننل فنننى روح المسنننئولية الجنائينننة القائمنننة علنننى تنننوافر القصننند الجننننائى
بعنصرية العلم واإلرادة ،وأن يكون حمله للسالح وسنط تجمنع منن األشنخاص
بقصد إستعماله فى نشاط يخل باألمن العام أو النظام العام .
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متننى كننان مننا تقنندم وكننان الثابننت مننن التحقيقننات حيننازة وإحننراز بعننض مننن
المتهمننين وأخننرين مجهننولين مننن المتجمهننرين بنننادق آليننة وأسننلحة ناريننة
مششنننخنة وغينننر مششنننخنة وذخنننائر بغينننر تنننرخيص ،وفقنننا لمنننا إستخلصنننته
المحكمة من التحقيقات دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى منعا
للتكنننرار وكنننان إحنننرازهم وحينننازتهم لهننننا بنننذواتهم وبواسنننطة غينننرهم مننننن
المتجمهرين الذين شاركوا فى التجمهر وإستخدموها فى أحد أماكن التجمعات
(اإلعتداء على قسم شرطة حلوان ) والتعدى على قوات الشرطة وانتهاءا لما
صنناحب التجمهننر مننن إخننالل بنناألمن والنظننام العننام وتعننريض قننوات الشننرطة
للخطر وترويعها ومنع السلطات من القيام بمهامها،وقد ترتب علنى ذلنك وفناة
وإصابة المجنى عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات .
لما كان ذلك وكان عماد اإلثبات فى المواد الجنائية هو إطمئننان المحكمنة إلنى
ثبوت الواقعة المسنندة للمنتهم ،واألصنل أن الجنرائم علنى اخنتالف أنواعهنا –
إال ما استثنى بنص خاص  -جائز إثباتها بكافة الطرق القانونينة ومنهنا البيننة
وقننرائن األحننوال  .وإذ كننان ذلننك وكانننت جريمننة إحننراز السننالح والننذخيرة ال
يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سنائر المسنائل الجنائينة منن
طننرق اإلثبننات ،وال يمنننع مننن مسنناءلة المننتهم وإسننتحقاقه العقنناب عنندم ضننبط
السالح مادامنت المحكمنة قند إقتنعنت منن األدلنة التنى أوردتهنا أن المنتهم كنان
يحوز السالح الذى قال عنه الشهود ،وأنه أطلق منه الننار وأننه سنالح يحظنر
القانون إحرازه أوحيازته فإذا هنى أقامنت قضناءها بثبنوت هنذه الجريمنة علنى
ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشنهود فنال تكنون قند خالفنت القنانون
فى شىء .
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وحيننث أن المحكمننة إطمأنننت إلننى شننهادة شننهود اإلثبننات وكننذا كافننة األدلننة
األخرى التى وردت بالتحقيقات وأقامت قضائها بثبوت هنذه الجريمنة فنى حنق
المتهمننين وأخننرين مجهننولين مننن ثبننوت مشنناركتهم فنني التجمهننر ،وأن حمننل
المتجمهرين لألسنلحة فنى مكنان التجمعنات كنان بقصند إسنتعمالها فنى اإلخنالل
باألمن والنظام العام وذلك أخنذا ممنا ثبنت للمحكمنة منن أن قصند المتجمهنرين
(المتهمين وأخرين مجهنولين) منن التجمهنر إسنتهدف تعطينل تنفينذ القنوانين
واللوائح والتأثير على السلطات فنى أعمالهنا ومننع رجنال الشنرطة منن العمنل
وتعطيل وسنائل النقنل العنام لنشنر الفوضنى بإسنتعمال القنوة والعننف والتهديند
بإستعمالها وقتل رجنال الشنرطة وإتنالف الممتلكنات العامنة والخاصنة ،وإتجنه
غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغنرض وقند جمعنتهم نينة
اإلعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المنذكور ،ومنن ثنم يدسنأل جمينع
المتهمين المشاركين فيه عن جرائم إحراز وحيازة األسنلحة النارينة والنذخائر
التى ال يجنوز التنرخيص بهنا ،وكنذا األسنلحة النارينة والنذخائر الغينر منرخص
بها ،واألسلحة البيضاء التى حملهنا المتهمنون سنالفى النذكر والمشناركين فنى
التجمهروفقننا للثابننت بالتحقيقننات ممننا يرتننب بينننهم تضننامنا فننى المسننئولية
الجنائيننة بإعتبارهننا وقعننت حننال التجمهننر ولننم يسننتقل بهننا أحنند المتجمهننرين
لحسننابه ،وكننان وقوعهننا بقصنند تنفيننذ الغننرض مننن التجمهننر ،ولننم تقننع تنفيننذا
لقصد سواه.وال يقدح فى ذلك ما قنرره الندفاع بشنأن المنتهم الثالنث والثالثنون
بأن قد تم صدور حكم عن تهمة حيازة وإحراز سالح نارى( بندقية ألينة) فنى
القضية رقم 2037لسنة2014ج حلوان فمنردود علينه بنأن عقناب منتهم عنن
جريمة حيازة أو إحراز سالح نارى بدون ترخيص فى واقعنة منا ال يمننع عنن
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عقابننه عننن ذات السننالح فننى واقعننة أخننرى  ،إذ أن جريمننة حيننازة أو إحننراز
سالح نارى تتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السالح النارى بدون ترخيص عنن
علم .ومن ثم فان نعى الدفاع فى هذا الصدد اليعدوا أن يكون جندال موضنوعيا
فى تقدير األدلة وهو ما تستقل بنه المحكمنة وال يجنوز مجادلتهنا فينه ومنن ثنم
تقضى المحكمة برفض الدفع.

الثنننامن عشنننر  :وحينننث أننننه عنننن الننندفع بإنتفننناء أركنننان جريمتنننى القتنننل
والشروع فى القتل للمجنني علنيهم وانتفناء سنبق اإلصنرار وانتفناء ظنرف
اإلقتران في حق المتهمين في الدعوى الماثلة .
فمردود علية  ،بأن المادة  230من قانون العقوبات تنص على أنه " :كنل
من قتل نفسا مع سبق اإلصرار على ذلك أو الترصد يعاقب باإلعدام .
ونصننت المننادة 234م نن ذات القننانون مننن قتننل نفسننا عمنندا مننن غيننر سننبق
إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد .ومع ذلك يحكم علنى فاعنل
هذه الجناينة باإلعندام إذا تقندمتها أو اقترننت بهنا أو تلتهنا جناينة أخنرى...الخ
وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى"
وأن جنايه القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعندى علنى الننفس
بعنصننر خنناص هننو أن يقصنند الجننانى مننن إرتكنناب الفعننل الجنننائى إزهنناق روح
المجننننى علينننه ,وكاننننت هنننذه النينننة "نينننة القتنننل"تكمن وتختبنننئ بنننين ظلمنننات
المضننمور بنننفس الجننانى والتننى يسننتلزم كشننف سننترها اإلرتكننان الننى إمننارات
ومظاهر خارجيه تنبئ عنها ,وتستقى منن عناصنر الفعنل اإلجرامنى النذى أتناه
الجانى والنتيجة التى تحققت من جراء هذا الفعل ومدى حرصه وعزمنه علنى
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بلوغ هذه النتيجنة بمنا اليندع مجناال للشنك بأننه قند إنتنوى إتيانهنا تصنديقا لمنا
تولد بنفسه من نية إزهاق روح المجنى عليه.
وأنه يكفى إلثبات توافر نينة القتنل إستخالصنه منن األفعنال المادينة التنى أتاهنا
الجانى وتوقيت توجيهه هذه األفعنال ووسنيلة القتنل والعننف فنى توجينه الفعنل
فننى مواقننع المجنننى علننيهم  ,كمننا يكفننى إلثبننات نيننة القتننل أن يكننون المتهمننين
إسننتعملوا أدوات قاتلننة بطبيعتهننا وتننوجههم إلنني قتننل المجنننى عليننه إذ علننى
المحكمة أن تستقرء الباطن من خالل إستنطاق الفعل لمكنونه وإستبيان داللنة
إتيانه للوقوف على حقيقة ما قصده الجانى وإزاحة الستار عن نيته من خنالل
إستخالص سائغ يؤدى إلي النتيجة التى إنتهى إليها.
وحيننث أثبننت الحكننم تننوافر نيننة القتننل فننى حننق الفنناعلين فننإن ذلننك يفينند حتمننا
توافرهننا فننى حننق مننن أداه معننه باإلشننتراك فننى المسننئولية ,وأن النيننة المبيتننة
علنننى اإلعتنننداء يصنننح أن تكنننون غينننر محنننددة ويكفنننى فيهنننا أن يننندير الجنننانى
اإلعتداء على من يعترض عمله.
ولما كنان ذلنك وكنان الثابنت منن األوراق والتحقيقنات وأقنوال شنهود اإلثبنات
وكافننة أدلننة النندعوى والتننى إطمأنننت إليهننا المحكمننة أن نيننة إزهنناق الننروح
تحققت وأمكنن إستخالصنها منن الضنغينة التنى إمنتألت بهنا نفنوس المتهمنين
المتجمهننرين وأخننرين مجهننولين والتننى غرسننها بننداخلهم قيننادات اإلخننوان
المسننلمين مسننتغلين مننا لمسننوه فننيهم مننن التسننليم بمننا يقولننون والثقننة فيمننا
يصنعون والطاعة لما ينأمرون حينث نزعنوا عننهم لبناس التقنوى ووصنفوهم
بالخونننة والكننافرين والمنننافقين وصننورا لهننم لقننائهم بهننم كلقنناء األعننداء فننى
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معركننة فتوجهننوا الننى محننيط قسننم شننرطة حلننوان فننى السنناعة التاسننعة مننن
صننباح يننوم  2013/8/14وتجمهننر المتهمننون وأخننرون مجهولننون بأعننداد
جنناوزت األلننف متجمهننر حيننث إسننتجابوا لنندعوات التحننريض ممننن ينفخننون
نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة وتوجهوا صنوب قسنم شنرطة حلنوان يشند
بعضننهم أزر بعننض ويجمعهننم غننرض واحنند هننو اإلنتقننام مننن رجننال الشننرطة
بشتي أنواعة وصورة .
وقنند اعنندوا لننذلك عنندتهم مننن إحننراز بعضننهم األسننلحة الناريننة المختلفننة مننن
البنادق األلية وبنادق الخرطنوش والمسدسنات وأفنردة الخرطنوش واألسنلحة
البيضاء واأللعاب النارية والشماريخ والزجاجات الحارقة (المولوتنوف) ومنا
ان بلغوا محيط القسم حتي طوقنوه منن جمينع الجهنات المحيطنة بنه وإتخنذوا
ألنفسننهم سنناترا حجريننا لإلحتمنناء بننه والتسننتر خلفننه و شننيدوة مننن طننوب
األرصفة التى أتلفوها  ،معترضين به شنارع راينل أمنام دينوان القسنم وذلنك
تحسبا لرد فعنل رجنال الشنرطة إينذاء منا إنتنواهم فعلنة وعقندوا العنزم علينه
وهننو مننا يقنندح بتجنناوزهم حنند اإلعتننراض السننلمى وينفنني عنننهم عشننوائية
التفكير بل هو اإلستعداد والتدبير.
حيث قام بعضهم بإعتالء العقارات المطلة علي القسم وإطالق األعيرة النارية
صوبه ومن بداخله من رجال الشرطة بينما كان األخنرون فنى مواجهنة القسنم
يطلقنننون األعينننرة النارينننة و يقنننذفونهم بالزجاجنننات الحارقنننة (المولوتنننوف)
والكاوتشننوك بعنند أن قنناموا بإشننعاله والقنناء الحجننارة قاصنندين مننن ذلننك قننتلهم
جزاءا لما أقدمت عليه الشرطة منن فنض اإلعتصنام وثنأرا لمنا أشنيع عنن قتنل
المعتصننمين  .وقنند تننزودوا باألسننلحة الناريننة بأنواعهننا المختلفننة وزجاجننات
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الحارقة المولوتنوف بناعثهم فنى ذلنك ثنأرهم ممنن ظلمهنم وننزع عننهم ملكهنم
وسننلطانهم بغننرض تنفيننذ مقصنندهم و مخططهننم اإلجرامننى وقنناموا باإلعتننداء
علننى المجنننى علننيهم بننأن قننام بعضننهم بننإطالق األعيننرة الناريننة مننن األسننلحة
الناريننة التننى بحننوزتهم صننوب قننوات الشننرطة واألهننالى وفقننا للثابننت بتقننارير
الطب الشرعى وبالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقنات قاصندين منن ذلنك قنتلهم
ومننن ثننم فننإن نيننة إزهنناق الننروح تكننون قنند تحققننت لنندى الفاعننل وتتحقننق معننه
مسننئولية جميننع المتهمننين بإعتبننار أن الجريمننة إرتكبننت بقصنند تنفيننذ الغننرض
المقصود من التجمهر والذى يسنتبين منن خنالل ظنروف الندعوى ومالبسناتها
والجرائم التى ارتكبت فيها.ومن ثم فان نينه القتنل تنوافرت فنى حنق المتهمنين
وأخننرين مجهننولين بوصننفهم الفاعننل األصننلى لهننذه الجريمننة للمجنننى عليننه /
هانى سنمير عبند العظنيم حينث اصنيب بأصنابة نارينة حيوينة علني هيئنة فتحنة
دخول يمين اسفل الظهنر حندث منن مقنذوف نناري منن طنراز االعينرة النارينة
الرصاصية مفردة المقذوف واستقر مقابل الفقرة الصدرية االولى محدثا كسنر
بها وتعنذر تحديند نوعنة او عينارة وتعنزى الوفناة الني هنذة االصنابة ومنا نجنم
عنهننا مننن تهتكننات باالحشنناء الصنندرية والباطنيننة ممننا ادى الننى نزيننف دمننوى
جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .وكنذا محمند اسنماعيل رمضنان
اسننماعيل مصنناب بجننرح مشننرذم الحننواف بصننيوان االذن اليسننري واخريقننع
بيسار فنروة النراس وخلنف صنيوان االذن اليسنرى مباشنرة وجنرح ثالنث يقنع
باعلي يمين الوجه وان هنذة الجنروح المشنرذمة الحنواف والمصنحوبة بفقنود
بالنسننيج هننى اصننابات ذات طبيعننة ناريننة حيويننة حديثننة حنندثت ونتجننت عننن
االصننابة بمقننذوف عيننار ننناري مفننرد تعننذر تحدينند النننوع او عيننارة اطلننق مننن
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سننالح ننناري كطبنجننة او بندقيننة وتعننزى الوفنناة لالصننابة بطلننق عيننار ننناري
بالراس وما احدثة من كسور بعظنام الجمجمنة وبعظنام النراس وبعظنام الوجنة
ومننا احدثننة مننن تهتننك ونزيننف دمننوى اصننابي غزيننر بانسننجة الفصننين االيمننن
وااليسر للمخ وما نتج عن ذلك من حدوث ضغط شديد علني المراكنز الحيوينة
بننالمخ وتوقفهننا عننن العمننل وحنندث هبننوط حنناد بالنندورتين الدمويننة والتنفسننية
.وكننذا محمنند رجننب عبنند هللا قنند اصننيب جثتننة بجننرح بيضنناوى الشننكل بننة فقنند
بجوهر نسيج يقع باعلي يسار الظهنر فني مسنتوى الفقنرة الصندرية الخامسنة
وجرح اخر يقع باعلي يسار مقدمنة الصندر عنند الخنط الحلمني االيسنر بناعلي
انسية العضد االيسر وجرح اسفل وحشية العضد االيسنر وجنرح بناعلي وسنط
السنناعد االيسننر وان اصننابتية الننواقعتين بمنطقننة الصنندر ذواتننا طبيعننة ناريننة
حيوية حدثت ونشات عن طلنق نناري واحند معمنر بمقنذوف مفنرد (رصاصنة)
مطلق من سالح ناري تعذر تحديند عينارة وتعنزى الوفناة النى اصنابتة النارينة
الحيويننة الحديثننة الواقعننة بيسننار الصنندر بمننا ادت اليننة واحدثتننة مننن تهتكننات
بالرئة اليسرى واالوعية الدموية الرئيسية وما نتج عن ذلك من نزيف دمنوى
غزير وصندمة نزيفينة انتهنت بالوفناة  .وكنذلك محمند سنمير عبند الحميند وأن
إصابته نارية حيوية حديثة بنالعين اليسنري نفنذ المقنذوف منن خاللهنا ليخنرج
من خلفية االذن اليمنى ومثلهنا ينشنأ منن سنالح نناري ممنا يسنتخدم المقنذوف
المفرد فنى تعمينرة ويتعنذر تحديند عينارة نظنرا لعندم اسنتقرارة وتعنزى الوفناة
لإلصننابة سننالفة الننذكر لمننا أحدثتننه مننن كسننر بحننق العننين اليسننري وبالجداريننة
اليسنري وتهتنك ونزينف بنالمخ ضناغط علني المراكنز الحيوينة والتنفسنية ممنا
ادى الي هبوط حاد بالدورة الدموية ادى النى الوفاة.وكنذلك عنالء اننور محمند
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درويش فقد اصيب بيسار الوجة اصابة ذات طبيعنة نارينة حندثت منن مقنذوف
ناري مفرد تم اطالقة منن سنالح معند الطنالق مثنل هنذا الننوع منن المقنذوفات
وقنند تعننذر تحدينند عيننارة و تعننزى الوفنناة الننى هننذة االصننابة ومننا صنناحبها مننن
تهتنك باالنسننجة وكنذلك نفنناذ الجنرح والكسننور الشنرخية وشننظايا العظنام بقنناع
الجمجمننة ومننا نننتج عنهننا مننن تهتننك ونزيننف بننالمخ والسننحايا ادى الننى توقننف
الوظننائف الحيويننة ممننا ادى الننى الوفنناة  .وكننذلك محمنند حسننن محمنند عثمننان
بجرج نافنذ بالجبهنة اليمننى منن الصندر ادت النى هبنوط حناد بالندورة الدموينة
ووقعت عنة الوفاة .
كما خاب أثر جريمة الشروع في قتل المجني عليهم المقندم محمند مصنطفي
عطية نائب المامور والذى أصيب بطلق نناري باليند اليمننى دخنول وخنروج
نننتج عنننة كسننر بالمشننطية للينند اليمننني وكسننر بالسننالمية القريبننة لالصننبع
الخامس لليد اليمنى وتم عمل تثبيت للكسروسمكرة للمفصل وتثبيتنه ووصنل
لألوتنار .والنقيننب علنني سننالمة حسننين بطلننق ننناري مننن بندقيننة أليننة وأصننيب
بجننرح بالعضنند األيمننن حسننبما ورد بننالتقرير الطبنني الصننادر مننن مستشننفي
حلوان  .كما أصنيب المنالزم اول عمنرو محمند شنوقي حينث تبنين أننه يعنانى
من وجود أجسام غريبه في مناطق متعددة بالجسد باليد اليسري والسناقين .
وقد أود التقرير الطبي الشرعي أن إصنابته واقعنه بائسنية كنف اليند اليسنري
ووحشننية العضنند االيسننر ومقنندم ووحشننية السنناق اليسننري وخلفيننة السنناق
اليمنننى وان اصننابتة كاننت ناريننة حنندثت مننن عيننار نننارى أو أكثننر كننان معمننر
بمقذوف مفرد إصطدم بجسم معترض وتفتت مع إستقرار أجزاء غير ممينزة
منة بالجسم وظهرت ظلها باألشعات األمر الذي يجعل تحديد نوعه او عيناره
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او نوع او عيار السالح المطلق لنه متعنذرا فنينا وقند شنفي منن إصنابتة دون
تخلف عاهه .
كذلك فقد أصيب المالزم أول عبد المجيند محمنود محمند بطلنق نناري وصنفت
إصننابته أنننه جننرح قطعننى بنناألذن اليسننرى وفننروة الننرأس فنني التقريننر الطبنني
الصادر عنها والذى بعرضه علني الطبينب الشنرعي أوري تقرينره ان إصنابة
المجنننى عليننه بننالرأس هننى اصننابة ناريننة حنندثت مننن اصننابته بمقننذوف نننارى
مفرد وكان ناتج اإلطالق من األمام وقد شفي من إصابته دون تخلف عاهه
كنذلك فقنند اصننيب المنالزم اول اشننرف عبنند الننرحيم عنز النندين زيننن العابنندين
بطلق نارى بالفخنذ االيمنن وتنم مداركتنة بنالعالج بنالمركز الطبني التخصصنى
لالنتنناج الحربنني وقنند اورى تقنندير الطننب الشننرعي ان اصننابتة بالفخننذ اليمنننى
كانت فنى االصنل ذات طبيعنة نارينة حندث منن االصنابة بمقنذوف ننارى مفنرد
يتعننذر تحدينند عيننارة نظننرا لعنندم اسننتقرار المقننذوف بجسنند المصنناب وانننة قنند
شفي منها دون تخلف عاهة .
كما اصيب ايضا امين الشنرطة سنعيد محمند ابنراهيم الننادى بطلنق خرطنوش
بالفخذ االيسنر والرقبنة وبفنروة النراس حسنبما هنو ثابنت فنى التقرينر الطبني
الصادر عن مستشفى النصر بحلوان التابعة للهيئة العامة للتامين الصحى.
كمننا أصننيب امننين شننرطة ابننراهيم عبننود عبنند السننميع بطلننق ن نارى بالننذراع
االيمن وطلق خرطوش  .كذلك فقد اصيب مندوب الشنرطة محمند السنيد عبند
الهننادى فاينند بطلننق نننارى فننى الوج نه وايضننا مننندوب الشننرطة ايمننن محمنند
عفيفي السيد الذى اصيب بطلق نارى في ذراعة االيسر.وكذا إصنابة الرقينب
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اول شرطة صبحى عبند النرحيم سنيد بالوجنة منن الناحينة اليسنري بإسنتخدام
خرطوش.كنذلك إصنابة العريننف الشنرطة احمنند سنيد محمنندين السنيد بطلقتننين
فننى الننذراع االيسننر والجانننب االيمننن وقنند ثبننت مننن تقريننر الطننب الشننرعي ان
اصابة المجنى علينه جناءت اسنفل العضند األيسنر وأعلنى يسنار النبطن وأنهنا
كانننت فننى األصننل ذات طبيعننة ناريننة حنندثت مننن مقننذوف ننناري مفننرد اسننتقر
بالبطن ولم يستخرج وظهر ظلنة باالشنعة االمنر النذى يجعنل تحديند نوعنة او
عيارة او عيار السالح المستخدم متعذرا فنيا وقند تنم اطالقنة منن سنالح معند
الطالق مثل هذا النوع من المقذوفات وان اصابة المجنى علينة بناعلي يسنار
النننبطن تخلنننف لدينننة منننن جرائهنننا استئصنننال بالطحنننال وجنننرح بالبنكريننناس
وجميعهم يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالى خمسة وعشرون بالمائة .
كمننا أصننيب أيضننا المجنننى عليننة سننعيد قرنننى محمننود محمنند بطلننق ننناري فنني
قدمة اليسري وتحويلة الى مستشفي القصر العيني والتنى لنم تجند بندا سنوى
بتر قدمة اليسري وقد وصفها الطبيب الشرعي فني تقرينرة أن المجننى علينه
اصيب بطلق ناري بالتجويف الخلفني للركبنة اليسنري بتناريخ 2013/8/14
ادى الى كسور بأعلى عظام السناق اليسنري كنذلك اصنابة باالوعينة الدموينة
الرئيسية وانة قد اجرت لة عملية توصيل للشراين بمستشفي القصنر العيننى
ولكن حالة التنكرز في عظالت الساق هددت حياته مما اضطر الفريق الطبني
المعالج إلجراء عملينة بتنر فنوق الركبنة اليسنري وان اصنابة المنذكور كاننت
ذات طبيعة نارية مفردة حدثت من االصابة من عيار نارى مفرد وأطلقنة منن
سننالح معنند الطننالق مثننل هننذا النننوع مننن االسننلحة وتخلننف لديننة مننن جرائهننا
عاهة مستديمة تمثلت في بتر الطرف السفلي االيسر من منبت الفخذ االيسنر
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تقدر بحوالى خمسة وسنتون بالمائنة .كمنا أصنيب أيضنا المجننى علينة محمند
عمننر عطيننة راشنند بطلننق نارفأحنندث بننه اصننابته بالجانننب األيمننن مننن الصندر
والذراع األيمن مع انفجار بعدسة العين اليمنى .كما أصنيب أيضنا احمند حمند
هللا من خالل التلفاز بطلنق نناري اصنابه بظهنره منن الخلنف وأننه يعنانى منن
نزينف شنديد بنالبطن وتهتنك باألمعناء وبروزلألمعناء خنارج النبطن وتنم عمننل
إستكشنناف للننبطن تبننين وجننود تهتننك شننديد باألمعنناء الدقيقننة وتننم إستئصننالها
وتوصنننيل الجنننزء المتبقنننى وبنننه جنننرح أخنننر بالشنننرج وتنننم إستئصنننال الجنننزء
المتبقي من الشرج مع عمنل فتحنة تبنرز خارجينة .كمنا أصنيب المجننى علينة
مصطفي جابر حسن بطلق ناري اصابة فى رقبتة وترتب علينة شنلل تنام فنى
القدمين وشلل جزئ فى اليدين وتم اجراء عملية جراحينة لنة حسنب التقرينر
الطبي الصادر عن مستشفى جامعنة القناهرة .كمنا اصنيب محمند عبند الحميند
احمنند مسننعد الزالننى بطلننق ننناري بعظمننة الحننوض وتننم نقلننة للمركننز الطبنني
التخصصى لالنتناج الحربني والنذي شنخص الحالنة بانهنا طلنق نناري بنالبطن
وتم عمل استكشاف لها وتبين وجود تجمنع دمنوى خنارج الغشناء البريتنونى
ووجنننود مقنننذوف ننننارى مسنننتقر بالجاننننب االيسنننر منننن الحنننوض ولنننم ينننتم
استخراجة  .كما وصفها الطبينب الشنرعي بنان االصنابات ذات طبيبعنة نارينة
حدثت منن عينار نناري مفنرد اطلنق منن سنالح نناري معند لالطنالق مثنل هنذة
االعيرة النارية وتعذر تحديد عيارة .كما أصنيب أيضنا المجننى علينة ابنراهيم
نننور النندين مبننروك مرسنني بطلننق ننناري فننى فمننة ادت الننى قطننع فننى اللسننان
وكسر باالسنان واخترقنت وإسنتقرت قبنل العمنود الفقنري بندون اصنابات فنى
القصننبة الهوائيننة او المريننئ او الحبننل الشننوقى حسننبما هننو ثابننت بننالتقرير
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الطبي الصادر من مستشفى جامعنة القناهرة .وكنذا المجننى علينة ماجند منينر
محمنند عبنند الصننبور اصننيب بطلننق ننناري فننى األليننة اليسننري وتننم عالجننة
واستخراج المقذوف منه والذى بعرضه على المعمنل الجننائى وفحصنة تبنين
انة مقذوف نارى مكون من قلب رصاصي وغالف منن نحناس خناص بطلقنة
ممنننا تسنننتخدم علنننى االسنننلحة النارينننة عينننار 39×7,62منننم سنننبق اطالقنننة
باستخدام سالح مششخن الماسورة على غرار سنابقة .وكنذلك المجننى علينة
ابنننراهيم فتحنننى صنننالح يوسنننف أصنننيب بطلنننق نننناري نافنننذ منننن الكتنننف النننى
الصنندر.هذا وقنند خنناب أثننر جريمننة الشننروع فنني قتننل المجننني علننيهم سننالفى
الذكر ألسباب ال ترجع إلي إراده الجناة و هو مداركتهم بالعالج.
وحيث أنه عن ظرف سبق اإلصرار فإننه منن المقنرر أن سنبق اإلصنرار حالنة
ذهنية تقوم بنفس الجانى قد ال يكون لها فى الخارج أثر محسوس يندل عليهنا
مباشرة إنما هى تسنتفاد منن وقنائع وظنروف خارجينة يستخلصنها القاضني إذ
البحننث فننى تننوافر هننذا الظننرف مننن إطالقننات قاضننى الموضننوع يسننتنتجه مننن
ظروف الدعوى مادام موجب تلنك الظنروف وهنذه العناصنر التتننافر عقنال منع
هذا اإلسنتنتاج وليسنت العبنرة فنى تنوافر ظنرف سنبق اإلصنرار بمضنى النزمن
لذاته بين التصميم على الجريمه ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بنل العبنرة
هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجانى إنتهنى بتفكينره
الى خطة معينه رسمها لنفسنه قبنل تنفينذ الجريمنه كنان ظنرف سنبق اإلصنرار
متوافرا والتقبل المنازعة فيه.
ومن المستقر عليه أيضا أنه اليشترط لتوافر سبق اإلصرار أن يكون غرض
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المصننر هننو العنندوان علننى شننخص معننين بالننذات بننل يكفننى أن يكننون غرضننه
المصمم عليه منصرفا إلي شخص غير معين وجده أو إلتقى به مصادفة.
ولمننا كننان ذلننك وكننان الثابننت مننن أقننوال شننهود اإلثبننات وكافننة أدلننة النندعوى
األخرى والتى إطمانت المحكمنة إليهنا أن المتهمنين وأخنرين مجهنولين إتفقنوا
فيما بينهم بأن بيتوا النينة وعقندوا العنزم علني قتنل قنوات الشنرطة المتواجندة
بقسم شرطة حلوان ومن يحنول دون تنفينذ مخططهنم اإلجرامني انتقامنا لفنض
إعتصننامى رابعننة العدويننة والنهضننة بنننالقوة وأعنندوا لننذلك األسننلحة النارينننة
وغيرهننا مننن األدوات ممننا تسننتعمل فننى اإلعتننداء علننى األشننخاص يكشننف عننن
توافر ظرف سبق اإلصرار على القتل العمد ألى شخص تتحين الفرصنة لقتلنه
وهننو منناتحقق بشننأن المجنننى علننيهم سننالفى الننذكر وفقننا للثابننت بالتحقيقننات
وتسننتخلص منننه المحكمننة تننوافر نيننة إزهنناق الننروح لنندى المتهم نين وأخننرين
مجهولين وأن هذه النية العمدية بالقتنل مشنمولة بظنرف سنبق اإلصنرار و أن
وسننيلة اإلعتننداء علننى المجنننى علننيهم إنمننا كننان عبننارة عننن األسننلحة الناريننة
األلينننة المششنننخنة وكنننذلك األسنننلحة الغينننر مششنننخنة وزجاجنننات المولوتنننوف
وغيرها من األدوات األخرى .
اذ من المستقر عليه أن سبق االصرار هنو وصنف للقصند الجننائى الشنأن لنه
بالوسننيلة التننى تسننتعمل فننى اإلعتننداء علننى المجنننى عليننه وإيذائننه نتيجننة لهننذا
القصد المصمم عليه من قبل.
وحيث أنه عن حالة اإلقتران في حق المتهمين فيشترط لتنوافر حالنة االقتنران
أن تقع جناية قتل وأن يقترن القتل بجناية أخنرى ،فيتعنين لتنوافر هنذا الظنرف
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المشدد أن يقترن القتل بارتكاب جناية أخرى ،وال يتطلب القنانون نوعنا معيننا
من الجنايات ،فيسنتوى اقتنران القتنل بجناينة منن الجناينات التنى تنطنوى علنى
اعتداء على المصلحة العامنة أو تلنك التنى تنطنوى علنى اعتنداء علنى مصنالح
األشخاص ،ويستوى فى هذه الجناينة أن تكنون تامنة أو شنروعا ،ويشنترط أال
تكون الجناينة المقترننة بالقتنل مشنتركة معنه فنى أى عنصنر منن عناصنره وال
فننى أى ظننرف مننن ظروفننه التننى يعتبرهننا القننانون عننامال مشننددا للعقنناب ،أى
يتعننين أن تتعنندد األفعننال الماديننة التننى يقارفهننا الجننانى ولننو كانننت وقعننت أثننناء
واقعننة واحنندة بننل ولننو كانننت لننم ترتكننب إال لغننرض واحنند أو بننناء علننى قصنند
جنائى واحد ،إذ العبرة هى بتعدد األفعال وتميزها عن بعضها بالقدر الذى يعند
به كل منها مكوننا لجريمنة مسنتقلة .وأن يكنون بنين الجننايتين رابطنة زمنينة،
فيتعننين تننوافر تعاصننر زمنننى بننين القتننل والجنايننة األخننرى ،واليتطلننب القننانون
فترة زمنينة معيننة لتنوافر هنذا االقتنران ،بنل كنل منا يشنترط هنو أن يقنع القتنل
والجناية األخنرى فنى فتنرة زمنينة يصنح معهنا القنول بأنهمنا متعاصنرتان ولنم
يشترط القانون أن تقع الجريمتان فى مكان واحد ،وال أن يكون بينهمنا رابطنة
أخرى كاتحاد الغرض أو السبب وال أن تتقدم إحداهما عن األخرى ،فيصنح أن
يكننون القتننل سننابقا أوتاليننا للجنايننة األخننرى ،واألمننر متننروك تقننديره لمحكمننة
الموضوع ،ويتعنين بطبيعنة الحنال أن يكنون المسنئول عنن الجنريمتين شخصنا
واحدا ،سواء كان بوصفه فاعال أصليا أو شنريكا فنى الجنريمتين أو فناعال فنى
إحداهما وشريكا فى األخرى .
متى كنان منا تقندم وكنان الثابنت بناألوراق أن جناينة قتنل هنانى سنمير عبند
العظننيم قنند وقعننت بفعننل إطننالق النننار عليننه مننن أحنند المتجمهننرين ( المتهمننين
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وأخنننرين مجهنننولين ) بقصننند إزهننناق روحنننه وأن كنننل منننن الجناينننات األخنننرى
المشار إليها قد نشأت عن أفعال متعددة إستقل كل منها عن جناية قتنل هنانى
سننمير عبنند العظننيم  ،بحيننث تعننددت أفعننال االعتننداء وتعننددت نتائجهننا الضننارة
وكننون كننل منهننا جريمننة مسننتقلة بأركانهننا عننن جريمننة القتننل المقتننرن بهننا،
وتوافرت بينهم رابطة زمنية يصح معها القنول بأننه اليوجند بنين جناينة القتنل
المقتننرن بهننا وبننين الجنايننات األخننرى زمننن محسننوس ،إذ وقعننت كننل هننذه
الجرائم وفقا للثابت بنأمر اإلحالنة ومنا إنتهنت أينه المحكمنة بإستخالصنها دون
أن تسترسننل المحكمننة بسننردها مننرة أخننرى ومننن ثننم يتننوافر ظننرف اإلقتننران
جناية قتل المجننى علينه هنانى سنمير عبند العظنيم بالجناينات األخنرى النواردة
بأمر اإلحالة في حق المتهمين وأخرين مجهولين .
وحيث أنه من المقنرر شنرعا أن الحرابنة منن أشند الجنرائم خطنرا لمنا تنطنوي
علينننه منننن إرهننناب النننناس وقتنننل لألنفنننس وهتنننك لألعنننراض وسنننلب لألمنننوال
حناربدون
وعقوبة المحارب نزل فيها قنول الحنق سنبحانه ({ ِإنَّمنا جنزا دء الَّنذِين يد ِ
ض فسادا أ ْن يدقتَّلدوا أ ْو يدصنلَّبدوا أ ْو تدق َّ
ِيه ْم
سولهد وي ْ
سع ْون ِفي ْاأل ْر ِ
َّللا ور د
َّ
طنع أ ْيند ِ
وأ ْر دجلد دهن ْم ِمن ْ
ي فِنني النند ْنيا ول دهن ْم فِنني
نن ِخلن ٍ
نف أ ْو يد ْنفن ْنوا ِمننن ْاأل ْر ِ
ض ذ ِلننك ل دهن ْم ِخن ْنز ا
ذاب ع ِظيم ) [المائدة . ] 33:
ْاآل ِخر ِة ع ا
وحيث أنه منن المقنرر شنرعا أن القريننة القاطعنة هنى منا يستخلصنه المشنرع
من أمر معلوم للداللة وهى إمارة ظاهرة تفيد العلنم عنن طرينق اإلسنتنتاج بمنا
ال يقبننل شننكا أو إحتمنناال ومنهننا مننا نننص عليننه الشننارع أو إسننتنبطه الفقهنناء
بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضنى منن دالئنل الحنال وشنواهده بإعتبنار أن
القضاء فيهم ,ومن القنرائن القاطعنة مناال يسنوغ تعطينل شنهادته ألنهنا أقنوى
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مننن البينننة واإلقننرار وهمننا خبننران يتطننرق إليهمننا الكننذب والصنندق ولمننا كننان
الغرض من الدليل الذى يقوم إلى القضاء هو إيبانه الحق وإظهاره وقند يوجند
فى الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحنق
في الخصومة وليس من العدالنة وال منن الحنق أن تهندر داللتهنا ويحجنر علنى
القضاء األخذ بنه وأن العندوان النذى يمارسنه أفنراد أو جماعنة يشنمل صننوف
التخويف واألذى والتهديد وقطع الطريق وكل فعل من أفعنال العننف أوالتهديند
يقع تنفيذا لمشروع إجرامى يهدف إلنى إلقناء الرعنب بنين النناس أو تنرويعهم
بإيننذائهم أو تعننريض حينناتهم أو حننريتهم أو أمنننهم أو أحننوالهم للخطننر ومنهننا
إلحاق الضرر بالمرافق واألمناكن العامنة أو الخاصنة أو تعنريض أحند المنوارد
الوطنية أو الطبيعية للخطر وكل هنذا منن صنور الفسناد فنى األرض التنى نهنى
هللا سبحانه وتعالى المسلمين عنهنا فنى قولنه " والتبنغ الفسناد فنى األرض إن
هللا ال يحب المفسدين " فهذا النوع من الجنرائم واألفعنال اإلجرامينة هنو النذى
يرفضه اإلسالم شكال وموضوعا إذ اليحل لمسلم أن ينروع مسنلما كمنا أخبرننا
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)
وكانت القرائن السالف بسطها تومئ فى مجموعها أن المتهمين وأخرين
مجهولين تعاونوا وإتفقوا وإشتركوا فيما بينهم على اإلثم والعدوان يبغون
الفساد فى األرض وعلى أثر قيام قوات إنفاذ القانون بفض إعتصام رابعة
العدوية وبناءا على المخطط التخريبى من قبل قيادات جماعة اإلخوان
بإشاعة الفوضى األمنية فى ربوع البالد وإفشال أى تدابير يمكن أن تتخذ من
قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر عناصر جماعة اإلخوان بالميادين
فى المحافظات المختلفة وأن تكون ساعة الصفر هى وقت إتخاذ الدولة
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اإلجراءات إلنهاء التجمهر(فض إعتصام رابعة العدوية) وبالفعل إضطلعت
عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم
بإرتكاب العديد من اإلنتهاكات الصارخة وذلك عندما بدأ التعامل مع التجمهر
والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام
بالدولة فخرجوا في مسيرات منددة وتفوهوا بالفاظ السباب واإلستهجان
مرددة عبارات الوعد و الوعيد مهددة باإلنتقام قطعوا علي أنفسهم عهدا
بعودة رئيسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب فصالوا وجالوا في الشوارع
والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك وإنتشرت ظاهرة المظاهرات و
اإلعتصامات و اإلغتياالت والتفجيرات وغيرها من األفعال العدائية التي
تتصف بالعنف وتحركها غريزة اإلنتقام من كل من طالب بإقصائه من الشعب
و القائمين علي حماية الشرعية من رجال الشرطة والقوات المسلحة .وقد
اعدوا لذلك عدتهم من إحراز بعضهم األسلحة النارية المختلفة من البنادق
األلية وبنادق الخرطوش والمسدسات وأفردة الخرطوش واألسلحة البيضاء
واأللعاب النارية والشماريخ والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وما ان بلغوا
محيط القسم حتي طوقوه من جميع الجهات المحيطة به وإتخذوا ألنفسهم
ساترا حجريا لإلحتماء به والتستر خلفه و شيدوة من طوب األرصفة التى
أتلفوها  ،معترضين به شارع رايل أمام ديوان القسم وذلك تحسبا لرد فعل
رجال الشرطة إيذاء ما إنتواهم فعلة وعقدوا العزم عليه وهو ما يقدح
بتجاوزهم حد اإلعتراض السلمى وينفي عنهم عشوائية التفكير بل هو
اإلستعداد والتدبير.
وحيث ان المتجمهرين المعتدين ( المتهمين وأخرين مجهولين ) في سبيل
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تحقيق هدفهم المنشود إستخدموا فى إعتدائهم العديد من األسلحة النارية
المتنوعة من ( بنادق ألية ـ بنادق خرطوش ـ أفردة خرطوش ـ مسدسات )
فضال عن الزجاجات الحارقة (المولوتوف ) وإشعال الكاوتشوك واأللعاب
النارية فمنهم من أحضرها بمعرفته ومنهم من تلقاها بمحيط القسم وقد
تناوبوا إحرازها وإستخدامها فى إطالق النيران منها وذلك لطول فترة
األحداث والتى جاوزت إثنى عشر ساعة تقريبا .
حيث قام بعضهم بإعتالء العقارات المطلة علي القسم وإطالق األعيرة
النارية صوبه ومن بداخله من رجال الشرطة بينما كان األخرون فى
مواجهة القسم يطلقون األعيرة النارية و يقذفونهم بالزجاجات الحارقة
(المولوتوف) والكاوتشوك بعد أن قاموا بإشعاله والقاء الحجارة قاصدين
من ذلك قتلهم جزاءا لما أقدمت عليه الشرطة من فض اإلعتصام وثأرا لما
أشيع عن قتل المعتصمين وفقا لما إنتهت المحكمة فى إستخالصها .دون
أن تسترسل المحكمة في سرد األحداث بغرض تنفيذ مخططهم اإلجرامى
وتكدير األمن والسكينة العامة تنفيذا لألغراض اإلرهابية لجماعة االخوان
المسلمين و انهم إتفقوا وإشتركوا فيما بينهم إلرتكاب تلك الواقعة تنفيذا
لمخطط جماعة اإلخوان المسلمين بنشر حالة من الفوضى والهياج فى
البالد وتكدير السلم العام والسكينة العامة والقاء الرعب فى نفوس المجنى
عليهم بقصد إراقة الدماء وإزهاق أرواح المجنى عليهم على النحو المبين
بالتحقيقات فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن ال يكون سديدا ومن ثم تقضى
المحكمة برفضه.
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التاسنننع عشنننر :وحينننث أننننه عنننن الننندفع بإنتفننناء أركنننان جريمنننة التخرينننب
واإلتننالف فنني حننق المتهمننين وفقننا لنننص المننادتين 361، 90مننن قننانون
العقوبات
فمننردود عليننه أن المننادة  90مننن قننانون العقوبننات تنننص علننى أن ( يعاقننب
بالسجن مندة ال تزيند علنى خمنس سننين كنل منن خنرب عمندا مبنانى أو أمالكنا
عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامنة أو للمؤسسنات العامنة
أو الجمعيات المعتبرة قانوننا ذات نفنع عنام .ويضناعف الحند األقصنى للعقوبنة
إذا ارتكبت تنفينذا لغنرض إرهنابى .وتكنون العقوبنة السنجن المؤبند أو المشندد
إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحنداث الرعنب بنين النناس
أو إشنناعة الفوضننى  .وتكننون العقوبننة اإلعنندام إذا نجننم عننن الجريمننة مننوت
شخص كان موجودا فنى تلنك األمناكن.ويحكم علنى الجنانى فنى جمينع األحنوال
بدفع قيمة األشياء التى خربها).
والركن المادى فنى هنذه الجريمنة هنو التخرينب الواقنع علنى مبنانى أو أمنالك
عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامنة أو للمؤسسنات العامنة
أو الجمعينننات المعتبنننرة قانوننننا ذات نفنننع عنننام ،وال يلنننزم فنننى تلنننك المبنننانى أو
األمننالك أن تكننون مملوكننة لجهننة مننن الجهننات العامننة وإنمننا يكفننى أن تكننون
مخصصننة لجهننة مننن تلننك الجهننات ولننو كانننت مملوكننة لفننرد أو لجهننة مننا مننن
القطاع الخاص.
وهذه الجريمة عمديـة تتميز بـأن القصـد الجنـائى فيهـا هـو مجـرد انصـراف
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اإلرادة إلى التخريب ،مع العلم بأن األشياء التى تخرب مبنانى أو أمنالك عامنة
أو مخصصة لجهة من الجهات العامة المحددة فى نموذج الجريمة.
ويعاقب مرتكب التخريب بالسنجن مندة ال تزيند علنى خمنس سننين  .ومنع ذلنك
يدضاعف الحد األقصى لهذه العقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهنابى
لتصبح السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات .
وتصبح العقوبه السنجن المؤبند أو المشندد إذا تنوافر ظنرف مشندد يتكنون منن
عنصرين أحدهما مادى واآلخر معنوى -:
العنصننر المننادى يتحقننق إذا وقعننت جنايننة التخريننب فننى زمننن هينناج أو فتنننة،
والهياج معناه تمنرد الشنعب ،والفتننة معناهنا مواجهنه بنين عنصنرين أو أكثنر
من العناصر المتخاصنمة فنى الشنعب ،وتنؤدى اسنتطالتها فنى النزمن إلنى قينام
حرب أهلية .
والعنصر المعنوى يتعلق بنفسية فاعلها وهو أن يكون قد ارتكب الجريمنة فنى
زمنن الهينناج أو الفتننة بقصنند إحنداث الرعننب بنين الننناس أو إشناعة الفوضننى.
ويدحكم على الجانى فى جميع األحوال بدفع قيمة األشياء التى خربها.
لما كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن قسم شرطة حلوان وما بداخلنه منن
أثاث ومنقوالت ،وسنيارات الشنرطة هنى منن األمنالك العامنة المملوكنة للدولنة
ومخصصنننة لنننوزارة الداخلينننة حسنننبما جننناء بتقريرمصنننلحة األدلنننة الجنائينننة
وبتقرينننر اإلدارة العامنننة لقطننناع الجننننوب وثبنننت إنصنننراف إرادة المتهمنننين
وآخرين مجهولين إلى تخريب مبنى القسنم ومحتوياتنه عمندا ،فنأطلقوا صنوبه
األعيرة النارية ،وألقوا زجاجات المولوتوف على المبنى مما أدى إلى اشنتعال
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النيننران بننه واحتننراق أجننزاء منننه وفقننده صننالحيته ،مننع علمهننم بننأن المبننانى
واألشننياء التننى يخربونهننا هننى أمننالك وزارة الداخليننة ومخصصننة لجهننة مننن
الجهات العامة هو قسم شرطة حلنوان وكنان ذلنك تنفينذا لمنا توافقنوا علينه منن
وجننوب اإلنتقننام مننن الشننرطة ،ملننوحين بننالعنف ضنند ضننباط وأفننراد قسننم شننرطة
حلنننوان مسنننتهدفين تنننرويعهم وتخنننويفهم وبقصننند بنننث الرعنننب والخنننوف فنننى
نفوسننهم وإشنناعة الفوضننى ومنننع رجننال الشننرطة والعنناملين بالقسننم مننن أداء
أعمالهم تحقيقا للغرض من التجمهر ،وتمكنوا من إتمام جريمتهم.
وحيث أن المحكمة إطمأنت إلى شهادة شهود اإلثبات وكافنة األدلنة األخنرى و
منها األدلة الفنية فنى الندعوى والتنى تقطنع بتعمند قينام المتجمهنرين بإرتكناب
األفعال المنهى عنها وإتجاه إراداتهم إلى إحداث التخريب بمنقنوالت وسنيارات
قسم شرطة حلوان مع علمهم بأن ما يحدثوننه غينر حنق وتنوافرت لنديهم نينة
اإلضرار لعلمهم أن إضرام النيران فنى هنذه السنيارات ومنقنوالت قسنم شنرطة
حلوان البد وأن يأتى عليهنا ويجعلهنا غينر صنالحة لإلسنتخدام ،ومنن ثنم تضنر
بملكيتها ،ويسيئ إليها قصدا وعمدا .وأقامت قضائها بثبوت هذه الجريمة فنى
حننق المتهمننين مننن ثبننوت مشنناركتهم فنني التجمهننر الننذى إسننتهدف إرتكنناب
الجننرائم ومنننع وتعطيننل تنفيننذ القننوانين واللننوائح والتننأثير علننى السننلطات فننى
أعمالهننا باسننتخدام القننوة والتهدينند بإسننتعمالها ،وإتجننه غرضننهم إلننى مقارفننة
الجننرائم التننى وقعننت تنفيننذا لهننذا الغننرض وقنند جمعننتهم نيننة اإلعتننداء وظلننت
تصننناحبهم حتنننى نفنننذوا غرضنننهم المنننذكور ،ممنننا يرتنننب بيننننهم تضنننامنا فنننى
المسننئولية الجنائيننة عننن هننذه الجريمننة بإعتبارهننا وقعننت حننال التجمهننر ولننم
يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ،وكان وقوعهنا بقصند تنفينذ الغنرض منن
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التجمهننر ،ولننم تقننع تنفيننذا لقصنند سننواه ومننن ثننم يدسننأل عنهننا جميننع المتهمننين
المشاركين فيه.
وحيث أن الفترة التي حدث فيها التجمهر إنما هي زمن هياج وفتنة وكان منن
بين أغراض المتجمهرين أحداث الرعب بين النناس وإشناعة الفوضنى والقتنل
والتخريب وثبت للمحكمة أن هذا التخريب نتيجة للسلوك اإلجرامى الذى أتناه
المتهمين وأخرين مجهولين وبذلك تتوافر أركان جريمتى التخرينب واإلتنالف
العمنندى للمتلكننات العامننة والخاصننة طبقننا لنننص المننادتين  361، 90عقوبننات
وفقا لما إستخلصته المحكمة منن األوراق ودون أن تسترسنل المحكمنة بسنرد
األحننداث مننرة أخننرى منعننا للتكننرار وفقننا للثابننت بالتحقيقننات ومننا إنتهننت إليننة
النيابة العامة بمعاينتها وكذا كافة التقارير الفنية المرفقة بناألوراق ومنن ثنم
فإن هذا الدفع غير قائم على سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه.

العشرون :حيث أنه عن الدفع بشيوع اإلتهام
فمردود عليه أنه من المقرر و طبقنا لننص المناده  43عقوبنات و مفادهنا منن
إشترك في جريمه فعليه عقوبتها و لو كانت غير تلك التي تعمد إرتكابها متني
كانننت الجريم نة التنني وقعننت بالفعننل نتيج نة محتمل نة للتحننريض أو اإلتفنناق أو
المساعده التى حصلت .
و من المقرر قضاء أن الشريك يتحمل مع فاعنل الجريمنة المسنئولية الجنائينة
عن الجريمة التي يرتكبها هذا األخير و لو كانت غير تلك التني قصند إرتكابهنا
و تم اإلتفاق عليها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجه للجريمة التني
إتفق عليها الجناه فاعلين كانوا أو شركاء.
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ولما كان ذلك وأن وقائع القتل والشنروع فنى القتنل وكافنة اإلتهامنات المسنندة
للمتهمين وأخرين مجهولين والتى أدانت المحكمنة بهنا المتهمنين بعند أن ثبنت
لهننا إشننتراكهم بننالتجمهر وعلمهننم بأغراضننه وأن تلننك الجننرائم قنند وقعننت مننن
المتجمهرين بشهادة شهود اإلثبات وكافة األدلة األخنرى والتنى اطمأننت إليهنا
المحكمة ،وقد شهد بعضهم وفقا لما إستخلصته المحكمة بأن من أطلنق الننار
على المجننى علنيهم قاصندا منن ذلنك قنتلهم كنان المتهمنين وأخنرين مجهنولين
مننن بننين المتجمهننرين ،بننل وتننم تحدينند مننن أحننرز وأطلننق األعيننرة الناريننة مننن
األسلحة النارينة المششنخنة وغينر المششنخنة وفقنا لمنا إستخلصنته المحكمنة
من أوراق الدعوى وتحقيقاتها وكانت األدلة التنى سناقتها المحكمنة فنى إثبنات
تلننك الوقننائع ال شننبهة للشننيوع فيهننا وإنمننا جنناءت بأدلننة واضننحة وقاطعننة فننى
إثبات واقعنات القتنل والشنروع فنى القتنل وكافنة اإلتهامنات المسنندة للمتهمنين
وأخرين مجهولين.إذ أنه منن المقنرر أن تحديند وضنبط السنالح المسنتخدم فنى
القتل ليس من بين أركان جريمة القتل ،وال يفيد الجنانى أو يقيند المحكمنة فنى
القضاء باإلدانة عدم ضبط السالح أو تحديده ويكفى فى هذا المقنام أن تطمنئن
المحكمة إلى إرتكاب الجانى للجريمة بأدلنة صنحيحة وسنائغة حتنى لنو لنم ينتم
ضبط السنالح المسنتخدم فنى الجريمنة أو ينتم تحدينده بدقنه ،وترتنب علنى ذلنك
حننندوث حننناالت الوفننناة و اإلصنننابات وفقنننا للثابنننت بالتقنننارير الطبينننة المرفقنننة
بالتحقيقات وإحداث حالة من الفوضى ممنا يشنكل مسنئولية المسناهمين فيهنا
باإلشننتراك والمسنناهمة األمننر الننذي معننه يكننون قنند تننوافرت نيننه المتهمننين و
أخننرين مجهننولين فنني اإلشننتراك فنني التجمهننر مننع علمهننم بننالغرض اإلجرامنني
الذي يهدفون إليه و هنو منا يتحقنق بنه تضنامنهم فني المسنئولية عنن الجنرائم
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التي تقع تنفينذا لهنذا الغنرض إذ أنهنا وقعنت نتيجنه نشناط إجرامني منن طبيعنه
واحده و لم تكن من قبيل الجرائم التي إستقل بها أحد المتجمهنرين لحسنابه و
يكون قد تنوافرت لنديهم أيضنا العلنم بنأن هنذه األفعنال تشنكل جنرائم مؤثمنه و
معاقننب عليهنننا طبقنننا للقننانون ومنننن ثنننم تننوافرت لنننديهم ( المتهمنننين وأخنننرين
مجهنننولين ) جميعنننا السنننلوك اإلجرامننني و نينننه اإلعتنننداء علننني النحنننو الثابنننت
بالتحقيقنننات وفقنننا لمنننا إستخلصنننته المحكمنننة دون أن تسترسنننل المحكمنننة فنننى
سننردها مننرة أخننرى و مننن ثننم يكننون النندفع قننائم علنني غيننر سننند مننن الواقننع و
القانون و تقضي المحكمه برفضه .

الواحد والعشرون  :حيث أنه عن الدفع بكيدية اإلتهام وتلفيقه.
فمردود علية بما هو مقنرر ان المحكمنة تنزن أقنوال الشنهود وتقندرها التقندير
الذى تطمئن الية بغير معقب  .ولما كانت المحكمنة إطماننت النى أقنوال شنهود
اإلثبات وكافة أدلة الدعوى األخرى وإقتنعنت بحصنول الواقعنه بالصنوره التنى
إستخلصتها المحكمة من إرتكاب المتهمنين تلنك الواقعنة وفقنا لمنا إنتهنت إلينه
المحكمة بإستخالصها فضال عن ذلنك منا اكدتنة التحرينات الجنائينة وتحرينات
االمن النوطني السنابق سنرد محتنواهم التني جناء فنيهم صنحت حندوث الواقعنة
علنني النحننو الثابننت بيانننة وان مجننري التحريننات لننيس لهننم عالقننة باشننحاص
المتهمين ومنن ثنم يكنون الندفع علنى غينر سنند منن الواقنع والقنانون وتقضنى
المحكمة برفضه.

الثانى والعشرون :وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة.
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فمننردود عليننة بننأن المحكمننة تطمننئن تمننام اإلطمئنننان إلننى أن المتهمننين هننم
مرتكبى الواقعة محل التحقيقات وذلنك إلطمئنانهنا لصندق رواينة شنهود إثبنات
الواقعة وكافة أدلة الدعوى األخنرى ومنا إستخلصنته المحكمنة منن التحقيقنات
ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

الثالث والعشرون  :وحيث أنه عن الدفع بإنفراد ضنابط الواقعنة بالشنهادة
وحجبة لباقى أفراد القوة المرافقة له .
فمردود علية بأن حجب الضابط أفراد القوة المرافقة المصاحبة لنه والسنكوت
عننن األدالء بأسننمائهم وإنفننرادة بالشننهادة الينننال مننن سننالمة أقوال نة وكفايتهننا
كنندليل فننى النندعوى إذ يظننل األمننر مخننول للمحكمننة التنني لهننا أن تننزن أقننوال
الشاهد وتقندرها التقندير النذي تطمنئن إلينه ويبعنث علنى تكنوين عقيندتها ،لمنا
كان ذلك وكان األمر لم يقتصر على شهادة ضابط الشنرطة بمفنرده بنل شنملت
العديد من الضباط وفقا للثابت بقائمة أدلة الثبنوت  ،وكنان القنانون لنم يشنترط
نصننابا معينننا للشننهادة األمننر الننذي يكننون معننه النندفع بغيننر سننند صننحيح مننن
القانون فتقضى المحكمة برفضه .

الرابع والعشرون  :ـ حيث أنة وعما أثناره الندفاع منن أوجنه دفناع أخنرى
حاصلها التشكيك فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمنة بقالةعندم معقولينة
الواقعة و خلو األوراق من ثمة دليل تصح به اإلدانة.
فهننننو فننننى حقيقتننننه ال يعنننندوا أن يكننننون جنننندال موضننننوعيا فننننى تقنننندير األدلننننة
وإستخالص منا تنؤدى إلينه ممنا تسنتقل بنه هنذه المحكمنة ولمنا كاننت الصنورة
التننى إستخلصننتها المحكمننة مننن أقننوال شننهود اإلثبننات وكننذا إقننرارات بعننض
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المتهمنننين بالتحقيقنننات وسنننائر األدلنننة األخنننرى التنننى أوردتهنننا ال تخنننرج عنننن
اإلقتضننناء العقلنننى والمنطقنننى ولهنننا صنننداها وأصنننلها فنننى األوراق فنننال يجنننوز
منازعتهننا فننى شننأنه ويكننون نعننى النندفاع فننى هننذا الصنندد غيننر سننديد ومننن ثننم
تقضى المحكمة برفض الدفع.
ولمنا كنان ذلننك وكاننت المحكمننة تطمنئن إلنى أدلننة اإلثبنات فنني الندعوى سننواء
القولية منها أو الفنية التي بنيت علنى أسنباب سنائغة تنؤدي إلنى النتيجنة التني
إنتهت إليها كذلك أقراربعض المتهمنين بتحقيقنات النيابنة العامنة فانهنا تعنرض
عن إنكار المتهمنين جميعنا إرتكنابهم للجنرائم المسننده إلنيهم بالتحقيقنات إذ ال
يعدوا هذا األمنر مننهم سنوي محاولنه للنتملص منن وزر الجريمنة لإلفنالت منن
عقابها فضنال عنن مجافاتهنا األدلنه الثابتنة التني طرحتهنا المحكمنة علني بسناط
البحث و قلبت فيها الرأي و محصنتها عنن بصنر و بصنيره فوجندتها سنديده و
متسننانده  .كمننا لننم تفلننح محنناوالت النندفاع مننن اإلفتئننات عليهننا أو الطعننن فنني
سننالمتها أو اإلنتقنناص مننن قوتهننا فنني التنندليل فإسننتحوذت علنني كامننل إطمئنننان
المحكمة و كان لها أثرها البالغ في تكوين عقيندة المحكمنه فيمنا إنتهنت إلينه ،
وكانننت المحكمننة قنند أطرحننت كننل مننا يخننالف هننذا اإلطمئنننان إمننا لكونننه مجنافي
للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل في الدعوى.

وحيننث أن المحكمننة وقنند إنتهننت إلننى ثبننوت إرتكنناب المتهمننين للجننرائم محننل
التنننداعى  ،ومنننن ثنننم وطبقنننا لننننص المنننادة 2/381منننن قنننانون اإلجنننراءات
الجنائيننة أصننندرت قرارهننا بجلسنننة 2017/7/29بإرسننال أوراق الننندعوى
وبإجمنناع أراء أعضننائها إلننى فضننيلة مفتننى الجمهوريننه لتسننتدل علننى رأى
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الشننريعة اإلسننالميه فننى أمننر عقوبننة المتهمنين كننال مننن السننابع عبنند المنننعم
محنننروس جيالنننني البنننواب الثنننامن المحمننندي محمننند قرنننني محمننند الرابنننع
والعشرون علي عبد التواب حسين سلمان الثالث والثالثون حسنانين رشناد
الحمدي حسانين الخامس والثالثون محمود مصطفي علي محمد الخمسنون
ننناجي علنني عمننار محمنند السننابع والخمسننون محمننود حمنندي احمنند خمننيس
الثننامن والخمسننون محمنند صننادق عبننده سننليمان وحننددت جلسننة 10/10
 2017للنطق بالحكم0
فجنناءت إجابننة فضننيلة المفتننى بأنننه ثبننت لنندار اإلفتنناء المصننرية مننن واقننع
أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشنأنها بجلسنات المحاكمنة
أن الجرائم التى نسبت للمتهمنين المطلنوب أخنذ النرأى الشنرعى فيمنا نسنب
إليهم قد ثبت لدار األفتاء من واقع االوراق وما بها من مسنتندات ان المتهمنين
قد ارتكبوا وأخرون االفعال المسندة اليهم وذلك أخذآ مما شنهد بنه الشنهود ومنا
ان اسفرت عننه التحرينات ومنا ثبنت منن بعنض الصنور التني أقنر بعضنهم بأنهنا
صورته وعليه فأنهم بذلك قد سعوا فني األرض فسنادآ وروعنوا األمننين وقتلنوا
واصابوا وأحرقنوا ودمنروا المنال العنام ومنن ثنم يسنتحق أن يننزل بهنم حكنم هللا
تعالي األ وهو العقاب المنصوص عليه في اآلية الكريمنة السنابقة وهنو االعندام
حد حرابة لقتلهم المجني عليهم سالفي النذكر عمندآ وسنعيهم فني األرض فسنادآ
وترويعهم األمنين فمتي كان ذلك فأذا ما أقيمنت هنذه الندعوي بنالطرق المعتبنرة
قانونآ قبل المتهمين الثابت اسمائهم بالقرار ولم تظهر في األوراق شنبهة تندرء
الحد عنهم كان جزاؤهم االعدام حد حرابة جزاء وفاقآ0
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فمننن جمنناع مننا تقنندم يكننون قنند ثبننت لنندى المحكمننة علننى وجننه القطننع والجننزم
واليقين أن المتهمين:
 1ـ عبده حسين عبده سليما
2ـ محمود إسماعيل حافظ شكري
3ـ محمود عبد المطلب محمود مرسي
4ـ زينب عاشور الشافعي الحلواني
 5ـ سماح سمير مصطفي عثمان
6ـ عبير سمير مصطفي عثمان
 7ـ عبد المنعم محروس جيالني البواب
8ـ المحمدى محمد عبد المقصود الغنام
 9ـ شعبان محمد قرني محمد
 10ـ وليد محمد قرني محمد
 11ـ صالح عايد ربيع سليمان
 12ـ عبد هللا محمد أحمد عبد الرحمن رضا
 13ـ عماد الدين ربيع رجب مهدي
 14ـ عبد الرحمن بدوي قرني سعيد
15ـ وليد حسين عودة سالمة
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 .16مهدي حسين عودة سالمة
 .17إبراهيم حسين عودة سالمة
 .18مصطفي علي نادي عبد الفتاح
 .19سمير محمد عبد اللطيف مصطفي
 .20بهلول أحمد عبد المعز مبارك
 .21حميد سيد حميد راشد
 .22علي سالم العزب قنديل
 .23أحمد عبد العال السيد فرج
 .24علي عبد التواب حسين سلمان
 .25يسري عثمان بكري عثمان
 .26أحمد عبد الرحمن محمود سيد
 .27جمال محمود عبد الحليم علي
 .28عبد الشافي أحمد عبد الشافي علي
 .29عماد السيد محمد عيد
 .30أحمد سيد لبيب سيد أحمد درويش
 .31هشام أحمد مسعد طماعه
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 .32علي عبد الفضيل عمر علي
 .33حسانين رشاد الحامدي حسانين
 .34محمد السيد قاسم مزيد
 .35محمود مصطفي علي محمد
 .36تامر كمال عبد الحميد السيد
 .37محمد عبد هللا عبد النبي محمد
 .38سيد فوزي قرني عبد القادر
 .39محسن حامد عيد سليمان
 .40محمود عبد الباسط عبد الحافظ راوي
 .41علي أحمد صابر عيد
 .42محمد أحمد عبد الرحيم أحمد
 .43أحمد مصطفي أحمد أمين
 .44خالد إبراهيم عيد عبد السالم
 .45أحمد إبراهيم عبد الجيد سالم
 .46ربيع محمود عروس حماد
 .47إسالم بسيوني عبد المهدي عرفة
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 .48وائل فاروق محمد طلب
 .49عبد الرحمن محمود سيد
 .50ناجى علي عمار محمد
 .51علي حسن عبد الحكيم
 -52محمد محمود حامد أحمد
 -53محمد عزب محمد عوض
 -54حسن عز عطية يوسف
 -55عصام عطا هللا محمد محمود
 -56أحمد عطية محمد عطية
 -57محمود حمدي أحمد خميس
 -58محمد صادق عبده سليمان
-59عاصم محمود علي يوسف موسي
 -60جابر صبحي سيد عبد العزيز
 -61شعبان عاشور أحمد عيد عبد الجليل
 -62إيهاب طلعت خميس عبد الهادي
 -63علي أحمد علي عبد الحكيم
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 -64عادل فرج حمزاوي رمضان
 -65وليد محمد حماد عبد الرحمن
 -66رضا رمضان محمد بسطاوي
 -67السيد ناصر أبو ضيف محمد
 -68محمد محمود أحمد محمد
ألنهم في يوم  2013/8/14بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة
المتهمننون جميعننا حننال كننون المتهمننين األول  ،والثنناني  ،والحننادي واألربعننين
جاوزوا الخامسة عشر عاما من عمرهم ولم يبلغوا الثامنة عشر عاما .
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهنر مؤلنف منن أكثنر منن خمسنة أشنخاص
من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جنرائم القتنل
العمد مع سنبق اإلصنرار والشنروع فينه والتخرينب واإلتنالف العمندى والتنأثير
علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم ألسلحة
نارية وبيضناء وأدوات ممنا تسنتخدم فني االعتنداء علني األشنخاص وقند وقعنت
منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم اآلتية - :
 1ـ قتلننوا وآخننرون مجهولننون المجننني عليننه  /هنناني سننمير عبنند العظننيم "أمننين
الشرطة " -عمندا منع سنبق اإلصنرار بنأن بيتنوا النينة وعقندوا العنزم علني قتنل
قوات الشرطة المتواجدة بقسم شرطة حلوان ومنن يحنول دون تنفينذ مخططهنم
اإلجرامننني انتقامنننا لفنننض اعتصنننامى رابعنننة العدوينننة والنهضنننة وأعننندوا لنننذلك
الغنننرض أسنننلحة نارينننة وبيضننناء وأدوات ممنننا تسنننتخدم فننني االعتنننداء علننني
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األشخاص وتوجهوا إلى مقر القسم وحاصروهم داخله وما إن ظفروا به حتنى
أطلق مجهولون من بيننهم صنوبه عينارا نارينا قاصندين إزهناق روحنه فأحندثوا
إصنابته الموصنوفة بتقرينر الصنفة التشنريحية والتني أودت بحياتنه وكنان ذلنك
تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات آخنري ذلنك أننه فني
ذات الزمان والمكان سالفي الذكر -:
قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم  /محمد إسنماعيل رمضنان إسنماعيل ،
محمد رجب عبد هللا حسين " من قوات الشرطة "  ،محمد سمير عبد الحميد
محمد  ،عالء أنور محمد درويش  ،محمد حسن محمد عثمان – الذين تصادف
وجننودهم بمحننل الواقعننة  -عمنندا مننع سننبق اإلصننرار بننأن بيتننوا النيننة وعقنندوا
العننزم علنني قتننل قننوات الشننرطة المتواجنندين بقسننم شننرطة حلننوان ومننن يحننول
دون تنفيذ مخططهم اإلجرامي وأعندوا لنذلك الغنرض األسنلحة واألدوات سنالفة
البيننان وتوجهننوا إلننى قسننم الشننرطة وحاصننروهم داخلننه وقننذفوهم بالحجننارة
وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "مولوتوف " وما إن ظفروا بهم حتنى أطلنق
مجهولننون مننن بينننهم صننوبهم أعيننرة ناريننة قاصنندين إزهنناق أرواحهننم فأحنندثوا
إصنناباتهم الموصنننوفة بتقنننارير الصنننفة التشنننريحية والتقنننارير الطبينننة المرفقنننة
بنناألوراق والتنني أودت بحينناتهم وكننان ذلننك تنفيننذا لغننرض إرهننابى علنني النحننو
المبين بالتحقيقات .
 شننرعوا وآخننرون مجهولننون فنني قتننل المجننني علننيهم المقنندم  /محمنند مصننطفيعطينة عيسنني  ،النقيننب  /علنني سننالمة حسننين  ،المننالزم أول  /عمننرو محمنند
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شوقي محمد  ،المالزم أول  /عبد المجيد محمود عبند المجيند محمند  ،المنالزم
أول  /أشرف عبد الرحيم عز الدين زين العابدين  ،أمنين شنرطة  /سنعيد محمند
إبراهيم النادي  ،أمنين الشنرطة  /إبنراهيم عبنود عبند السنميع حسنن  ،منندوب
الشننرطة  /محمنند السننيد عبنند الهننادي فاينند  ،مننندوب الشننرطة  /أيمننن محمنند
عفيفنني السننيد  ،رقيننب أول الشننرطة  /صننبحي عبنند هللا عبنند الننرحيم  ،عريننف
الشرطة  /أحمد سنيد محمندين – منن قنوات الشنرطة  ، -سنعيد قرنني محمنود
محمد  ،محمد عمر عطية راشد  ،علي مختنار أحمند حمند هللا  ،مصنطفي جنابر
حسننن رفنناعي  ،محمنند عبنند الحمينند أحمنند مسننعد  ،إبننراهيم نننور النندين مبننروك
مرسي  ،ماجد منير محمد عبد الصبور  ،إبراهيم فتحي صالح يوسنف – عمندا
مع سبق اإلصرار بنأن بيتنوا النينة وعقندوا العنزم علني قتنل قنوات قسنم شنرطة
حلنننوان و منننن يحنننول دون تنفينننذ مخططهنننم اإلجرامننني وأعننندوا لهنننذا الغنننرض
األسلحة واألدوات سالفة البيان وما إن ظفروا بهم حتنى أطلنق مجهولنون منن
بينهم صوب المجنى عليهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهنم فأحندثوا بهنم
إصاباتهم الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية المرفقة باألوراق
وقد خاب أثنر جنريمتهم لسنبب ال دخـنـل إلرادتهـــنـم فينه وهنو مداركنة المجننـي
عليهم بالعالج وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات
ـ خربوا وآخرون مجهولون عمدا مبانى وأمالكا مخصصة لمصالح حكومية "
مبنننى قسننم شننرطة حلننوان " بننأن أطلقننوا صننوبه وابننال مننن األعيننرة الناريننة
ورشقوه بالحجارة وألقوا عبوات مشتعلة "مولوتوف " بداخله وأضرموا النار
بننه فأحنندثوا بننه التلفيننات الموصننوفة بتقننارير مصننلحة تحقيننق األدلننة الجنائيننة
وتقرير اإلدارة العامة لقطاع الجننوب بمديرينة أمنن القناهرة والتني تقندر بمبلنغ
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1225000جنيها مليون ومائتان وخمسة وعشنرون ألنف جنيهنا الغينر وكنان
ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعنب بنين النناس وإشناعة الفوضنى
علي النحو المبين بالتحقيقات .
 أتلفـــوا وآخــــرون مجهـــــولون عمدا أمواال منقولة سيارات الشنرطة أرقنام ( / 1684ب  / 3939 ( ، ) 17ب  / 1113 ( ، ) 17ب 1589 ( ، ) 17
 /ب  / 3952 ( ، ) 17ب  / 1683 ( ، ) 12ب  / 1824 ( ، ) 17ب 11
)  / 1694 ( ،ب  /1692 ( ، ) 17ب  / 3743 ( ، ) 17ب ( ، ) 17
 /1688ب  / 1685 ( ، ) 17ب  / 1693 ( ، ) 17ب / 1686 ( ، ) 17
ب  / 6593 ( ، ) 17ب ، ) 11

(  / 6595ب ( ، ) 1711 ( ، ) 11

 ) 1628 ( ، ) 6544 ( ، ) 3157والتي ال يمتلكوها بأن رشقوها بالحجارة
والزجاجات الحارقة إبان تواجندها بمحنيط قسنم شنرطة حلنوان وأضنرموا الننار
بها فأتوا عليها فأحدثوا به التلفيات الموصنوفة بتقنارير مصنلحة تحقينق األدلنة
الجنائيننة وتقريننر اإلدارة العامننة لقطنناع الجنننوب بمديريننة أمننن القنناهرة والتنني
تقدر 650200جنيها ستمائة وخمسنون ألنف ومنائتى جنيهنا الغينر ونشنأ عنن
ذلـــك الفعل تعطيل أعمنال مصنلحة ذات منفعنة عامنة وكنان ذلنك تنفينذا لغنرض
إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
 2ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسنلحة نارينة ( بننادق آلينة ) ممنا ال يجنوز
الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة ( مسدسنات وبننادق )
وغير مششنخنة ( بننادق وأفنرد خرطنوش ) بغينر تنرخيص وكنان ذلنك فنى أحند
أمنناكن التجمع نات وبقصنند اسننتعمالها فنني اإلخننالل بالنظننام واألمننن العننام علنني
النحو المبين بالتحقيقات .
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 3ـ حازوا وأحنرزوا بالنذات والواسنطة ذخنائر ممنا تسنتعمل علني األسنلحة سنالفة
الذكر حال كون بعضها غير مرخص ألى مننهم بحيازتهنا أو إحرازهنا والنبعض
اآلخر مما ال يجوز التنرخيص بحيازتهنا أو إحرازهنا وكنان ذلنك فني أحند أمناكن
التجمعننات وبقصنند اسننتعمالها فنني اإلخننالل بالنظننام واألمننن العننام علنني النحننو
المبين بالتحقيقات .
 4ـ حنننازوا وأحنننرزوا أسنننلحة بيضننناء وأدوات ممنننا تسنننتعمل فننني االعتنننداء علنننى
األشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان
ذلننك فنني أحنند أمنناكن التجمعننات وبقصنند اسننتعمالها فنني اإلخننالل بنناألمن والنظننام
العام على النحو المبين بالتحقيقات .
 5ـ أتلفوا وآخرون مجهولون عمندا أمنواال منقولنة ال يمتلكوهنا "سنيارتين منتحفظ
عليهننا بقسننم حلننوان" بننأن رشننقوها بالحجننارة والزجاجننات الحارقننة وأضننرموا
النننار بهننا فننأتوا عليهننا فحنندثت بهننا التلفيننات المبينننة بنناألوراق والتنني جنناوزت
قيمتهننا الخمسننين جنيهننا وكننان ذلننك تنفيننذا لغننرض إرهننابي وذلننك علنني النحننو
المبين بالتحقيقات .
األمنننر النننذي يتعنننين معنننه إداننننتهم عمنننال بنننالمواد 313، 1/309، 2/304
2/381 1/ 253 ، 220،من قانون اإلجراءات الجنائية وإننزال العقناب بهنم
عمننال بننالمواد  3 ، 3 ، 2مكننررا مننن القننانون رقننم  10لسنننة  1914بشننأن
التجمهر المعدل بالقانون رقنم  87لسننة  1968والمنواد 46 ، 1 / 45 ، 39
 361 ، 3 ، 2 / 234 ، 231 ، 230 ، 90 ، 86 ،منن قنانون العقوبنات ،
والمنننواد  25 ، 6 ، 2 ، 1 / 1مكنننررا  35 ، 1 / 30 ، 26 ، 1 /مكنننررا 1/
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منننن القنننانون رقنننم  394لسننننة  1954بشنننأن األسنننلحة و والنننذخائر المعننندل
بالقوانين  26لسنة  165 ، 1978لسننة  ، 1981والمرسنوم بقنانون رقنم 6
لسنننة  2012والبننند رقننم (  ) 7مننن الجنندول رقننم (  ) 1والجنندول رقننم ( ) 2
والبندان ( أ  ،ب ) من القسم األول و البند ( أ ) من القسنم الثناني منن الجندول
رقم (  ) 3المرفقين بالقانون وقنرار وزينر الداخلينة رقنم  1756لسننة 2007
والمننننواد  2 / 122 ، 111 ، 95 ، 2مننننن القننننانون رقننننم  12لسنننننة 1996
بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم  126لسنة  2008م والمنادتين 32
 88 ،مكررآ( ج)
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين فقد وقعت لغرض إجرامى واحد وإرتبطت
ببعضها إرتباطا ال يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم
عليهم بالعقوبة المقررة ألشدهم عمال بنص المادة  32عقوبات.
وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فإنها تلزم بها المحكوم عليهم عمال بننص
المننادة 313مننن قننانون اإلجننراءات الجنائيننة عنندا المحكننوم علننيهم( الحنندث)
ومصادرة المضبوطات .
وحيث أنه عن الدعاوى المدنية المقامة من قبل كال من المدعين بالحق
المدنى( وزير الداخلية بصفته بطلب إلزام المتهمين بأداء تعويض مدنى
مؤقت قدره مليون جنيها عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لقيامهم
بإتالف المنشأت العامه فى قسم شرطة حلوان وقتل وإصابة رجال الشرطة
وإتالف السيارات) وكذا ( المجنى عليه مصطفى جابر حسن حسن رفاعى
بإلزام المتهمين ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيس لجنة حصر وإدارة
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أموال جماعة اإلخوان المسلمين بأداء مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على
سبيل التعويض المدنى المؤقت خصما من أموال اإلخوان المسلمين المتخفظ
عليها وفقا للثابت بصحيفة الدعوي المدنية لما أصابه من ضررمادى
ومعنوى نتيجة لإلصابة التى لحقت به والتى أدت إلى شلل تام فى القدمين
وجزئى باليدين وفقا للثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وذلك
خصما من أموال اإلخوان المتحفظ عليها وفقا للثابت بصحيفة دعواه
المدنية.
فلما كانت المادة  220من قانون اإلجراءات الجنائية قد أجازت رفع
الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة
أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية  .وهو ما دعى كال من
المدعين بالحق المدنى ( وزير الداخلية بصفته والمجنى عليه مصطفى جابر
حسن رفاعى ) بإقامة دعواهم المدنية سالفتى الذكر عمال بنص المادة
 251من قانون اإلجراءات الجنائية والتى تنص على " لمن لحقه ضرر من
الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها
الدعوى الجنائية ،فى أى حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار
بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة  275من قانون اإلجراءات الجنائية وال
يقبل منه ذلك أمام المحكمة اإلستئنافية " .
ومن المقرر بنص المادة 253من قانون اإلجراءات الجنائية ومفادها "ترفع
الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المنتهم بالجريمنه اذا كنان بالغنا وعلنى
من يمثله اذا كان فاقد األهليه فان لم يكن له منن يمثلنه وجنب علنى المحكمنه
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ان تعين من يمثله طبقا للمنادة السنابقه .ويجنوز رفنع الندعوى المدنينه ايضنا
على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم " .
حيننث يشننترط المشننرع القامننه النندعوى المدنيننه علننى المننتهم ان يكننون بالغننا
كامل األهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقام الدعوى على من يمثلنه ( النولى
– الوصننى  -المتبننوع – الرقيننب …) واذا تبننين عنندم وجننود مننن يمثننل فاقنند
االهليننننه ( المننننتهم ) كننننان علننننى المحكمننننه ان تعننننين لننننه مننننن يمثلننننه.
ومننن المقررقضنناءا أن النندعوى المدنيننه التننى تقننام ضنند المننتهم نفسننه يجننب
لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترفع على من يمثله ان كان فاقد االهلينه
فننناذا كنننان الثابنننت ان الننندعوى المدنينننه قننند رفعنننت علنننى المنننتهم وبوشنننرت
اجراءتهننا فننى مواجهتننه مننع انننه كننان قاصننرا عننندما رفعننت عليننه النندعوى
وعندما حكم عليها فيها فان الحكم يكون قند خنالف القنانون حينث اسنتند النى
نص الماده  173مدنى فى قضائه برفض الدفع بعندم قبنول الندعوى المدنينه
مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى" .
ولمنننا كنننان ذلنننك و كاننننت هننناتين الننندعويين المننندنيتن إسنننتوفت كنننال منهمنننا
أركانهما الشكليه بالنسبة للمحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم األول والثانى
والثالننث والحننادى واألربعننون والثننانى واألربعننون ومننن ثننم تقضننى المحكمننة
بقبولهمننا شننكال للمحكننوم علننيهم جميعننا عنندا المحكننوم علننيهم األول والثننانى
والثالث والحادى واألربعون والثانى واألربعون .
وحيث أنه لما كان نص المادة  163من القانون المدني قد جرى على أنه
"كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" .ومن ثم فإن
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المسئولية التقصيرية تقوم على ركائز حاصلها ثبوت الخطأ في جانب الغير
وأن يكون هذا الخطأ قد رتب ضررا وارتبط بعالقة سببية بينه وبين الخطأ.
وكان من المستقر عليه قضاءا أن استخالص الخطأ وعالقة السببية بين
الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع وال رقابة
عليه لمحكمة النقض فيه إال بالقدر الذي يكون استخالصه غير سائغ .
لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التي أقامها السيد وزير الداخلية بصفته
قد وجدت سندها من األوراق في الضرر المادي الذي لحق بوزارة الداخلية
من جراء التلفيات التى أصابت قسم شرطة حلوان وفقا للثابت بمعاينة إدارة
اإلمداد والتموين بمديرية أمن القاهرة ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة
هيئة المحكمة وثبت حدوث تلفيات نتيجة ضرب النار بواجهة القسم
والواجهة الجانبية من زجاج وخالفة وطلقات رصاص بالسور وتكسير زجاج
المبنى األمامي و إضرام النيران في مكاتب الفيش والتجنيد بالبدروم مما
ترتب عليه تلف الحوائط واألرضيات جراء الحريق وإحداث تلفيات بأرضيات
دورات المياه وحوائطها نتيجة الحريق وإحداث تلفيات بأجهزة التكييف
ببعض حجرات القسم وأن قيمة تلفيات منشأت قسم حلوان مبلغ وقدره
مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيها الغير (1225000جنيها).
وأن قيمة تلفيات مركبات قسم شرطة حلوان بإجمالى ستمائة وخمسون ألف
ومائتى جنيها الغير(650200جنيها).
كذلك في األضرار المعنوية – وهي بالغة األثر – إذ أن في االعتداء على
رجال الشرطة واألصل فيهم أنهم حماة األمن الداخلي للبالد وأن رجالها
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ينتمون إلى إحدى الوزارات السيادية في المجتمع ،أصحاب الطبيعة الخاصة
المستمدة من قوام عملهم وارتباطه بأمن المواطن ومجابهة أعمال الشغب
والبلطجة واإلرهاب ،فإذا ما تم قذفهم وسبهم ورشقهم بالحجارة وإصابتهم
باألعيرة النارية ووفاة بعضهم نتيجة لتلك األحداث وترويعهم فإن ذلك الفعل
من المتهمين إنما هو خطأ جسيم ألحق بالغ الضرر بوزارة الداخلية وأصابها
في كرامتها وكبريائها وخلخل شموخها وثقة المواطن فيها ومن ثم توافرت
أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعالقة السببية بينهما فى حقهم
( المحكوم عليهم ) األمر الذي ترى معه المحكمة إلزام المحكوم عليهم
متضامنين– عدا المحكوم عليهم األول والثانى والثالث والحادى واألربعون
والثانى واألربعون – بأن يؤدوا للسيد وزير الداخلية بصفته مبلغ وقدره
مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك فى مواجهة مساعد
أول وزير العدل بصفته رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة اإلخوان
المسلمين وذلك على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه بالنسبة للدعوي المدنية المقامة من المجنى عليه  /مصطفى جابر
حسن رفاعى لما كان ذلك وكان الثابت أن تلك الدعوى سالفة البيان قد
وجدت سندها من األوراق في الضرر المادي الذي لحق بالمجنى عليه /
مصطفى جابر حسن رفاعى (المدعى المدنى) لما أصابه من ضررمادى
ومعنوى نتيجة لإلصابة التى لحقت به وأدت إلى شلل تام فى القدمين وجزئى
باليدين وفقا للثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وذلك وفقا لما إنتهت
إليه المحكمة بحكمها بإدانة المتهمين (المحكوم عليهم ) دون أن تسترسل
المحكمة فى سرد األحداث مرة أخرى فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وذلك
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وفقا لما هو ثابت بأسباب الحكم المبينة بعاليه  ،ومن ثم توافرت أركان
المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعالقة السببية بينهما فى حقهم(
المحكوم عليهم ) األمر الذي ترى معه المحكمة إلزام المحكوم عليهم
متضامنين عدا المحكوم عليهم األول والثانى والثالث والحادى واألربعون
والثانى واألربعون بأن يؤدوا للمجنى عليه  /مصطفى جابر حسن رفاعى(
المدعى المدنى ) مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى
المؤقت نتيجة لألضرار المادية واألدبية التى لحقت به وذلك فى مواجهة
مساعد أول وزير العدل بصفته رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة
اإلخوان المسلمين وذلك على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

فلهذه األسباب
بعد اإلطالع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة غيابيا للخمسون وحضوريا للباقين
أوال  :وبإجماع أراءأعضائها بمعاقبة كال من :ـ
عبد المنعم محروس جيالني البواب
المحمدى محمد عبد المقصود الغنام
على عبد التواب حسين سلمان
حسانين رشاد الحامدى حسانين
محمود مصطفى على محمد
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ناجى على عمار محمد
محمود حمدى أحمد خميس
محمد صادق عبده سليمان

باإلعدام شنقا عما أسند إليهم بأمر اإلحالة .
ثانيا بمعاقبة كال من :ـ
شعبان محمد قرنى محمد
وليد محمد قرنى محمد
صالح عايد ربيع سليمان
عبد هللا محمد أحمد عبد الرحمن رضا
عماد الدين ربيع رجب مهدى
عبد الرحمن بدوى قرنى سعيد
وليد حسين عوده سالمه
مصطفى على نادى عبد الفتاح
سمير محمد عبد اللطيف مصطفي
بهلول أحمد عبد المعز مبارك
حميد سيد حميد راشد
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علي سالم العزب قنديل
أحمد عبد العال السيد فرج
يسري عثمان بكري عثمان
أحمد عبد الرحمن محمود سيد
جمال محمود عبد الحليم علي
عبد الشافى أحمد عبد الشافى على
عماد السيد محمد عيد
أحمد سيد لبيب سيد أحمد درويش
هشام أحمد مسعد طماعه
على عبد الفضيل عمر على
محمد السيد قاسم مزيد
تامر كمال عبد الحميد السيد
محمد عبد هللا عبد النبي محمد
سيد فوزي قرني عبد القادر
محسن حامد عيد سليمان
محمود عبد الباسط عبد الحافظ راوى
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أحمد مصطفي أحمد أمين
خالد إبراهيم عيد عبد السالم
أحمد إبراهيم عبد الجيد سالم
ربيع محمود عروس حماد
إسالم بسيوني عبد المهدي عرفة
وائل فاروق محمد طلب
عبد الرحمن محمود سيد
على حسن عبد الحكيم
محمد محمود حامد أحمد
محمد عزب محمد عوض
حسن عز عطية يوسف
عصام عطا هللا محمد محمود
أحمد عطية محمد عطية
عاصم محمود علي يوسف موسي
جابر صبحي سيد عبد العزيز
شعبان عاشور أحمد عيد عبد الجليل
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إيهاب طلعت خميس عبد الهادي
علي أحمد علي عبد الحكيم
عادل فرج حمزاوي رمضان
وليد محمد حماد عبد الرحمن
رضا رمضان محمد بسطاوي
السيد ناصر أبو ضيف محمد
محمد محمود أحمد محمد

بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بأمر اإلحالة .
ثالثا بمعاقبة كال من :ـ
محمود عبد المطلب محمود مرسي
زينب عاشور الشافعي الحلواني
سماح سمير مصطفي عثمان
عبير سمير مصطفي عثمان
مهدى حسين عودة سالمه
إبراهيم حسين عودة سالمه
محمد أحمد عبد الرحيم أحمد
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بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم بأمر اإلحالة
رابعا  :بمعاقبة كال من :ـ
عبده حسين عبده سليمان
محمود إسماعيل حافظ شكري
على أحمد صابر عيد

بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم .
خامسنننا  :بنننإلزام المحكنننوم علنننيهم بالتضنننامن فيمنننا بيننننهم بنننرد قيمنننة
األشننياء التننى خربوهننا وقنندرها 1875200جنيهننا ( مليننون وثمانمائننة
وخمسة وسبعون ألف ومائتى جنيه ).
سادسا  :إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم عدا األول والثانى
والثالننث والحننادى واألربعننون والثننانى واألربعننون بننأمر اإلحالننة بننأداء
مبلنغ قنندره ملينون جنيهننا تعننويض مندنى مؤقننت للمندعى المنندنى (وزيننر
الداخلية بصفته) .
سابعا  :إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بيننهم عندا األول والثنانى
والثالننث والحننادى واألربعننون والثننانى واألربعننون بننأمر اإلحالننة بننأداء
مبلننغ مائننة ألننف وواحنند جنيننه علننى سننبيل التعننويض المنندنى المؤقننت
للمدعى المدنى مصطفى جابر حسن حسن رفاعى (المجنى عليه) .
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ثامنا :إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المحكوم عليهم (
الحدث ) ومصادرة المضبوطات .

صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسه 2017/10 / 10
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