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ضــــــــــــــــــــــد
 1ـ محمد خالد محمد حافظ
 2ـ محمد السيد السيد حجازي
 3ـ محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع
 4ـ فتح هللا فرج عوض حامد
 5ـ إسالم محمد أحمد فهمي
6ـ عماد خميس أحمد سليمان
 -7محمد شالبي عبد الخالق أبو طالب
 8ـ عبد هللا دخيل حمد عبد المولى
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 9ـ محمود إسماعيل محمد إسماعيل
10ـ محمد مصطفى محمد دسوقي
11ـ محمد عادل أحمد نصر الطيباني
12ـ محمود عجمي رمضان أحمد
13ـ محمود محمد ثابت دردير الراوي
14ـ حسن محمود حسن هاشم
15ـ محمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي
16ـ ناجي محمد عبد الرازق جاب هللا
17ـ صالح فرج هللا محمود فرج هللا
18ـ الطاهر محمد فتح هللا الشافعي
19ـ محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور
20ـ إسالم يكن علي خميس
ألنهم في غضون الفتـرة مـن عـا 2012حتـ 2016/4/9بـدوائر محافظـات القـاهرة واإلسـكندرية ومرسـ
مطروح بجمهورية مصر العربية وخارجها.
أوالً  :المتهمون من األول حت الثالث -:
أنش ـ وا وأسس ـوا ونظم ـوا وأداروا وتول ـوا زعام ـ جماع ـ ل علــى خـ ل
ـالم أحكــا لم الرــانو لن الغــرض منهــا الــدعوة إلــى

ـاِ الدولـ ل والس ل
ومنع مؤسس ل
ـلطاِ العامـ ل مـن ممارسـ ل أعمالهـا واإلعت ل
ل
الدستور والرو ل
ل
ـداِ علـى
تعطيل أحكا لم
انين ل

الحريـ ـ ل الشخص ــي ل للمـ ـواطنين واإلوـ ـرلار طالوح ـ ل
ـدة الوطنيـ ـ ل والس ــال لم اإلجتم ــاعي  ،ط ــأن أس ــس المتهم ــان ا ول
والثــاني جماع ـ طمحافظ ـ مطــروح تعتنــق ف ــر جماع ـ داع ـ

الــداعي لت فيـ لـر الحــار لم وشــرعي ل الخــرو لج علي ـ

وتغيي ـ لـر نظـ ــا لم الحكـ ـ لم طـ ــالرولة واإلعتـ ــداِ عل ــى أف ـ ـرلاد الرـ ـو ل
اِ المسـ ــلح ل والشـ ــرط ل ومنشـ ـ تهما  ،وإسـ ــتباح ل دمـ ـ ل
ـاِ
ل
تحالل أمـ ـوالهم وممتل ــاتهم به ــدم اإلخ ــالل طالنظ ــام الع ــام وتعـ ـري
المس ــيحيين ودور عب ــاداتهم وإسـ ـ
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س ــالم ل

المجتمع وأمنـ للخطـر  ،وتـولى المـتهم الثالـ

زعامتهـا وإدارتهـا خلفـا لهمـا  ،وكـان اإلرهـاب مـن الوس ل
ـاال التـي

تستخدمها هذه الجماع في تنفيذ أغ اروها على النحو المبين طالتحريراِ.
ثانياً  :المتهمون األول والثاني ومن الرابع حت السابع والرابع عشر والخامس عشر أيضاً -:
أمدوا جماع أسست على خالم أحكام الرانون طمعوناِ مادي ومالي  ،طأن أمدوا الجماع ـ مووـو اإلتهـام
الوارد طالبند أوال ـ طأسلح وذخاار وأموال ومعلوماِ ومواد تسـتخدم فـي صـنع المفرقعـاِ مـع علمهـم طمـا تـدعو
إلي وبوساالها في تحريق ذلك على النحو المبين طالتحريراِ .
ثالثاً  :المتهمون من الرابع حت الثامن عشر أيضاً :ـ
إنضموا لجماع أسست على خالم أحكام الرانون  ،طأن إنضموا للجماع ـ
مووو اإلتهام الوارد طالبند أوال ـ مع علمهم طأغراوها  ،على النحو المبين طالتحريراِ.
رابعاً  :المتهمون من الثاني حت الرابع والسادس ومن الثامن حت العاشر
أيضاُ :ـ
روجـوا ططريــق الرــول وال تاطـ

غـراض جماعـ أسســت علــى خــالم أحكــام الرــانون  ،طــأن عرــد المتهمــون مــن

الثاني حتى الراطع والسادس والعاشر دروسا لتأصيل ف رها وأمد المتهم السادس أعضـاِ الجماعـ طالمطبوعـاِ
التي إنطوِ على ذلك الف ر  ،وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شـعار جماعـ داعـ – الـذي
تعتنق ف ره الجماع  -على مدخل مدين مرسى مطروح وعلى حوااط ٍ
مبان طالمدين لإليحاِ طسيطرة الجماع
عليها على النحو المبين طالتحريراِ.
خامساً  :المتهم الثامن أيضاً:ـ
أ ـ قتل وآخرون مجهولون المجني علي  /صـموايل ألهـم ولسـن أسـعد عمـدا مـع سـبق اإلصـرار والترصـد  ،طـأن
بيتـوا النيـ ق وعرــدوا العــمم المصــمم علــى قتــل أي مــن المســيحيين المتواجــدين بدولـ ليبيــا  ،وأعــدوا لــذلك الغــرض
ســالحا أبــي

– خنجــر – ونفــاذا لــذلك إحتجــموا المجنــي علي ـ كرهــا عن ـ وأت ـوا ط ـ مكــبال وبطحــوه ثــم ذطحــوه

طــالخنجر قاصــدين إزهــاق روح ـ حــال تواجــد المــتهم الثــامن علــى مســرح الجريم ـ للشــد مــن أزرهــم فأحــدثوا ط ـ
اإلصاطاِ التي أودِ طحيات  ،وقد ارت بت الجريم تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين طالتحريراِ.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
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قتل وآخرون مجهولون المجني علي  /عمِ طشري نصيف عبد المالك وتسـع عشـر آخـرين -مبينـ أسـمااهم
طالتحريراِ  -وآخر عمدا مع سبق اإلصرار والترصد  ،طأن بيتوا الني ق وعردوا العمم المصمم على قتل أي من
المســيحيين المتواجــدين بدول ـ ليبيــا ،وأعــدوا لــذلك الغــرض أســلح بيضــاِ – خنــاجر – ونفــاذا لــذلك احتجــموا
المجني عليهم كرها عن وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذطحوهم طالخناجر حال تواجد المتهم الثامن على مسرح
الجريم ـ للشــد مــن أزرهــم قاصــدين إزهــاق أرواحه ـم فأحــدثوا به ـم اإلصــاطاِ التــي أودِ طحيــاتهم ،وقــد ارت بــت
الجريم تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين طالتحريراِ.
ب ـ قــب

علــى شــخي فــي غيــر ا ح ـوال المصــرح بهــا فــي الر ـوانين والل ـوااح طغي ـ التــأثير علــى الســلطاِ

العامـ فـي أدااهــا عمالهـا  ،طـأن قــب

علـى أحــد المجنـي علـيهم المبينــين ببنـد اإلتهـام خامســا مسـتخدما فــي

ذلــك الرــوة والعنــف واإلرهــاب  ،ومســلما إيــاه للمــتهم الثالـ

 ،وقــد نجــم عــن الفعــل مــوِ الشــخي علــى النحــو

المبين طالتحريراِ.
سادساً  :المتهم الثالث أيضاً:ـ
أـ اشترك ططريق المساعدة فـي إرت ـاب جنايـ الرتـل  -مووـو اإلتهـام الـوارد طالبنـد خامسـا – طـأن إحتجـم أحـد
المجنــي علــيهم وســلم للمــتهم الثــامن ومجهــولين مــن عناصــر جماع ـ داع ـ

بليبيــا الــذين تول ـوا قــتلهم  ،فتمــت

الجريم بناِ على هذه المساعدة على النحو المبين طالتحريراِ.
ب ـ إحتجـم شخصـا كرهينـ طغيـ التـأثير علـى السـلطاِ العامـ فـي أدااهـا عمالهـا ،طـأن إحتجـم أحـد المجنـي
علــيهم المبينــين ببنــد اإلتهــام خامســا مســتخدما فــي ذلــك الرــوة والعنــف واإلرهــاب  ،ومســلما إيــاه لعناصــر جماعـ
داع

بليبيا ،وقد نجم عن الفعل موِ الشخي على النحو المبين طالتحريراِ.

سابعاً  :المتهمان التاسع والعاشر أيضاً:ـ
أ ـ شرعا في تخريب أمالرا عام  ،طأن شـرعا فـي تخريـب قسـم شـرط المخـازن والتوريـداِ التـاطع لمديريـ أمـن
مطـروح وأعـدا لــذلك بندقيـ آليـ ووعـاِ معبــأ طمـادة الجـازولين  ،ونفــاذا لـذلك إنطلرــا بد ارجـ طخاريـ قيـادة المــتهم
العاشر صوب الرسم آنف البيان وتسوره المتهم التاسـع وسـكب مـادة الجـازولين طـ تمهيـدا إلشـعالها حـال تواجـد
المــتهم العاشــر طمســرح الجريمـ لتأمينـ  ،وقــد أوقــف أثــر جريمتهمــا لســبب ال دخــل إلرادتهمــا فيـ وهــو مالحرـ
الشرط لهما  ،وقد ارت بـت الجريمـ تنفيـذا لغـرض إرهـابي وبرصـد إحـدا

الرعـب بـين النـاس وإشـاع الفووـى

على النحو المبين طالتحريراِ 0
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ب ـ ـ اسـتعم ــال الر ــوة والعن ــف والت ــهديد مــع مومــف عمــومي لحمل ـ طغيرحــق علــى اإلمتنــا عــن أداِ عمــل مــن
أعمال وميفت  ،طأن أشهر المتهم التاسع سالحا ناريا – بندقيـ آليـ – فـي وجـ المجنـي عليـ  /محمـود رجـب
نصر بالل – شـرطي طـادارة المخـازن والتوريـداِ طمديريـ أمـن مطـروح  -وأطلـق منـ وابـال مـن ا عيـرة الناريـ
لب ـ

الرعــب فــي نفسـ ليــتمكن مــن إوـرام النيـران طرســم شــرط المخــازن والتوريــداِ التــاطع للمديريـ حــال تواجــد

المتهم العاشر طمسرح الجريم لتأمين  ،ولم يبلغا من ذلك مرصدهما لمالحر الشرط لهمـا علـى النحـو المبـين
طالتحريراِ.
ثامناً  :المتهم األول أيضاً :ـ
إشترك ططرق التحري

واإلتفاق والمساعدة في جنـايتي الشـرو فـي التخريـب وإسـتعمال الرـوة والعنـف والتهديـد

مع مومف عمومي – مووو اإلتهـام الـوارد طالبنـد سـاطعا– طـأن حروـهما علـى إرت ابهمـا مصـد ار لهمـا ت ليفـا
بذلك وإتفق معهما على إرت ابهما واوعا لهما مخططا حدد ط دور كل منهما وساعدهما طأن أمدهما طالسالح
الناري – بندقي آليـ – الـالزم لتنفيـذها فتمـت الجريمـ بنـاِ علـى ذلـك التحـري

وهـذا اإلتفـاق وتلـك المسـاعدة

على النحو المبين طالتحريراِ.
تاســعاً  :المتهمــون األول ومــن الرابــع حت ـ الســادس ومــن التاســع حت ـ الثالــث عشــر والخــامس عشــر
والسادس عشر أيضاً :ـ
أ ـ حازوا وأحرزوا أسلح ناري مششخن  -بنادق آلي  -طغير ترخيي وممـا ال يجـوز التـرخيي طحيازتهـا أو
إحرازهــا طرصــد إســتعمالها فــي نشــام يخــل طــا من والنظــام العــام وبرصــد المســاس طمبــاد الدســتور وبالوحــدة
الوطني والسالم اإلجتماعي على النحو المبين طالتحريراِ.
ب ـ حازوا وأحرزوا ذخاار ممـا تسـتعمل علـى ا سـلح الناريـ ـ مووـو اإلتهـام الـوارد طالبنـد السـابق ـ دون أن
يكــون مرخصــا لهــم طحيازتهــا وإحرازهــا طرصــد إســتعمالها فــي نشــام يخــل طــا من والنظــام العــام وبرصــد المســاس
طمباد الدستور وبالوحدة الوطني والسالم اإلجتماعي على النحو المبين طالتحريراِ.
ـر  :المتهمــون األول والثالــث والخــامس والثــامن والعاشــر والحــادع عشــر والتاســع عشــر والعشــرون
عاشـ اً
أيضاً:ـ
طصــفتهم مص ـريين التحر ـوا طجماع ـ إرهابي ـ مررهــا خــارج الــبالد تتخــذ مــن اإلرهــاب والتــدريب العســكري وســاال
لتحريق أغراوها  ،طأن التحروا طمعسكراِ تدريبي تاطع لجماعـ داعـ

بليبيـا وسـوريا وتلرـوا تـدريباِ عسـكري
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بها وشارك المتهمون الثامن والحادي عشر والتاسـع عشـر والعشـرون فـي عملياتهـا الغيـر موجهـ لمصـر علـي
النحو المبين طالتحريراِ.
حادع عشر  :المتهمون األول والثالث والخامس ومن الثامن حت الحادع عشر أيضاً:ـ
اجتــازوا الحــدود المصـري الليبيـ خــارج نطــاق بواطـ الســلوم ودون إتمــام اإلجـراِاِ الالزمـ منهــا  ،طــأن تســللوا
عبـر الــدروب الصــحراوي مــن وإلــى دولـ ليبيــا دون المــرور عبــر المنافــذ الحدوديـ الرســمي علــى النحــو المبــين
طالتحريراِ.
ثاني عشر  :المتهمون من األول حت الثامن عشر أيضاً :ـ
ٍ
لمبان وأمـالك عامـ مخصصـ للم ارفـق
اشتركوا في اتفاق جنااي الغرض من ارت اب جريم التخريب العمدي
العام تنفيذاق لغرض إرهابي  ،وكان للمتهمين من ا ول حتى الثال

شأن فـي إدارة حركتـ علـى النحـو المبـين

طالتحريراِ.
يكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون المتهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ارت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا الجنايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاِ والجنح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المؤثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمواد
ثانيا  /أ

/2

 86 ، 86 ، 4/46 ، 1/45 ، 1/41 ، 40 ،مكر ار  86 ،مكر ار (أ) 86 ،مكر ار (د)  88 ،مكـر ار
3،2

 88 ،4 ، 3 ، 1 /مك ـ ـ ــر ار (ج)137 ، 96 ،2 ،1 /90 ،مك ـ ـ ــر ار (أ)/ 234 ، 232 ، 231 ، 230 ،2 ، 1/

،

 235م ــن ق ــانون العروب ــاِ والمـ ـواد  1/ 30 ،6 ، 4 ، 3 / 26 ، 6 ، 2 /1م ــن الر ــانون رق ــم  394لس ــن 1954
المعدل طالروانين أرقام  26لسن  1978و 101لسن  1980و 165لسن  1981و 97لسن  1992و6لسن
 ، 2012والبنــد (ب) مــن الرســم الثــاني مــن الجــدول رقــم ( )3الملحــق طالرــانون ا ول  ،والمــادتين  2 ، 1مــن
ا مر العسكري رقم  8لسن  1972طشأن مكافح التسلل .
المحكــمة
طعد تالوة آمر اإلحال وسما طلباِ النياط العام والمرافع الشفوي واإلطال علي ا وراق والمداول قانونا0
وحي

أن المتهمين الراطع والثامن والعاشر والتاسع عشـر والعشـرون

لـم يحضـروا جلسـ

المحارمـ ـ رغ ــم إعالنه ــم قانونـ ـ وم ــن ث ــم يج ــوز الحك ــم ف ــي غيب ــتهم عم ــال ب ــني الم ــادة  1/384م ــن ق ــانون
اإلجراِاِ الجنااي .
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وحي

ان الواقع حسبما استررِ في يرين المحكم وإطمأن اليها وميرها وارتاح لها وجدانها مستخلص من

أوراق الــدعوي ومــا تــم فيهــا مــن تحريرــاِ ومــا دار طشــأنها طجلســاِ المحارمـ تتحصــل فــي انـ وبخــروج الســيد
المسـيح عليـ السـالم والعاالـ المردسـ مـن أرض فلســطين والــدخول الـي أرض مصــر وأنهــم مكثـوا بهــا أربعـ
سـنواِ ترريبـ عنــدما كــان عمــر (الســيد المســيح) عليـ السـالم حـوالي عــامين ترريبــا هربــا مــن الملــك هيــرودس
الذي اعترد ان المسيح علي السالم سوم ينازع مل

فأراد التخلي من بذطح جميع أطفال بيت لحم من سن

سنتين فأقل.
وتعتبر ال نيس المصري أن مجىِ السيد المسـيح عليـ السـالم والعاالـ المردسـ الـي مصـر مـن أهـم ا حـدا
التي جرِ علي أرض مصـر فـي تاريخهـا الطويـل إذ عاشـت العاالـ المردسـ أربـع سـنواِ ترريبـا تشـرب ميـاه
النيل تبارك أرض ال نان طو وعرو .
ومــرِ العاال ـ المردس ـ الــي مصــر مــن مدينـ رفــح ثــم الع ـري

ومــرِ طكنيس ـ ابــو ســرج طمجمــع ا ديــان ثــم

ـرور طكنيسـ العـذراِ طالمعـادي ثـم شـرقا الـي
مدين ا لهـ طجوارمدينـ المقـازيق ثـم الـي مسـطرد ثـم بلبـيس ثـم م آ
سـمنود ثـم غربـا الـي البـرلس ثـم عبــرِ للفـر الغربـي للنيــل حتـي وصــلوا الـي وادي النطــرون وهـو ا ن يضــم
أربع أديرة وهى ترع غربى الدلتا جنوبى محافظ البحيرة .
وفــي معظــم المــدن التــي مــرِ فيهــا العاالـ المردسـ تــم بنــاِ أديـرة للعبــادة فيهــا  ،ومكثـت العاالـ المردسـ فــي
موقعهــا فــي رحلتــي الــذهاب و العــوده حي ـ

يوجــد موقــع التعميــد طال نيس ـ و الب ــر الــذي ش ـربت من ـ العاال ـ

المردس و اتجهت الرحل الي مجمع ا ديـار طالرـاهره الـذي يشـمل ال نيسـ المعلرـ لتتجـ طعـد ذلـك الـي كنيسـ
المعــادي وصـوال الــي كنيسـ جبــل الطيــر ا ثريـ التــي يوجــد بهــا المغــاره المردسـ و اتجهــت طعــد ذلــك الــي ديــر
جبل درن

حي

أقامت ط العاال المردس في طريق العوده .

وأن العاالـ المردس ـ ســل ت نفــس الطريــق الســابق فــى العــودة حي ـ

نملــت علــى الشــاطىِ الغربــى عنــد كنيس ـ

العذراِ طالمعادى ثـم مـرِ علـى مصـر الرديمـ ثـم أخـذِ طريرهـا إلـى المطريـ عـين شـمس الرديمـ ومنهـا إلـى
مسـطرد ومـن هنـاك توجهـت إلـى مدينـ (لينتوبـوليس) وموقعهـا حاليـا خ اراـب تـل اليهوديـ قـرب شـبين الرنـاطر
ومنها توجهت إلى بلبيس وبسطا وفاقوس والفرما والعري

ثم إلى غمة ومنها إلى الناصرة حي

إسـتررِ هنـاك

سنواِ طويل .
وبدخول اإلسالم مصر علي يد الفاتح الصحابي عمرو بن العاص في عهد الخليف عمر بـن الخطـاب سـن
 19هجري 640م وفردان اإلمبراطوري البيمنطي مصر من يد الروم في الدول الرومي ومنـذ الفـتح اإلسـالمي
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لمصر يتعاي

فيها ا قبام والمسلمين وحدة وطني واحدة ال فرق بين مسلم وقبطـي فهـم نسـيا واحـد  0فرـال

رسـول هللا  -صـلى هللا عليـ وسـلم ( اذا فتحـت مصرفاستوصـوا طـالربط خيـرآ) هكـذا قـال رسـول هللا -صــلى هللا
عليـ وســلم عــن أقبــام مصــر لــذلك فهــم لــديهم شــأن خــاص ومنملـ متميـمة يعيهــا عرــل كــل مســلم ويضــعها فــي
قلب 0
ولـ ــو نظرنـ ــا قبـ ــام مصـ ــر فنجـ ــد فـ ــي كتـ ــب الحـ ــدي

أن أم المـ ــؤمنين أم سـ ــلم رو ـ ـي هللا عنهـ ــا قالـ ــت ان

رس ـ ــول هللا ص ـ ــلى هللا عليـ ـ ـ وس ـ ــلم أوص ـ ــي عن ـ ــد وفاتـ ـ ـ فر ـ ــال ( هللا هللا ف ـ ــي ق ـ ــبط مص ـ ــر فـ ـ ـان م س ـ ــتظهرون
عليهم ويكونون ل م عدة وأعوان في سبيل هللا) رواه الطبراني0
وا حادي

التي أوصي فيها الرسول -صلى هللا علي وسلم كثيرة منها (ان م سـتفتحون أروـ يـذكر فيهـا الريـرام

فاستوص ـوا طاهلهــا خي ـرآ فــان لهــم ذم ـ ورحم ـ )( ،مــن آذى لذ لاميــا فأنــا خصــم  ،ومــن كنــت خصــم خصــمت يــوم
الريام )( ،من آذى ذميا فرد آذاني ومن آذاني فرد آذى هللا) .
وعــن عمــر بــن العــاص أن ـ ســمع رســول هللا  -صــلى هللا علي ـ وســلم يرــول (إذا فــتح هللا علــيكم مصــر طعــدي
فاتخذوا فيها جندا كثيفا ،فذلك الجند خير أجنـاد ا رض) قـال أبـو طكـرم ولـم ذاك يـا رسـول هللا -صـلى هللا عليـ
وسلم ؟ قالم (إنهم في ربام إلى يوم الريام ).
وأن اإلســالم هــو ديــن التســامح والمحبـ والمــودة والســالم 0وأن ا صــل فــى اإلســالم هــو حظــر وحرــن الــدماِ ،
وثبت ذلـك علـي مـدار تـاريص مصـر طعـد دخـول اإلسـالم فرـد دافـع المسـلمين والمسـيحيين عـن مصـر وـد العديـد
من الطامعين في مصر حتي رفعوا الصـليب فـي الحمـالِ الصـليبي التـي جـاِِ مـن اوروبـا ووقـف المصـريون
جميعا ود اإلحتالل ا جنبي في ثورة  1919ثم ود الصهيوني التي احتلت سيناِ وحررهـا المصـريون جميعـا
( المسلمين والمسيحيين ) في ارتوبر . 1973
إال أنـ ـ مه ــر ف ــي ا ونـ ـ ا خي ــرة ف ــي ه ــذا العص ــر طع ــد س ــروم دولـ ـ ال ارف ــدين (العــراق) طع ــد أن أجهـ ـم عليه ــا
الطامعين في ثرواتها جماع أطلرت على نفسها على حد زعمهم تنظيم الدول اإلسالمي (تنظيم داع ) و هو

تنظيم إرهابي م ل
وطن فـي سـوريا والعـراق فـي الوقـت الـراهن ويسـعى إلـى نشـر نظامـ وف ـرة إلـى مـا وراِ المشـرق

العربي (إلى ليبيا ومصر وأفغانستان وغيرهم من البلدان ا خرى ).
و إنبثق هذا التنظيم من الفر العراقي لتنظيم الراعدة الذي أسس وبناه أبو مصعب المرقاني في عام 2004
في أعراب غمو العراق  2003وابتداِ من عام  2004تولي قيادت أبو طكر البغدادي والذى انتشر طشكل كبير
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ويحارب كل من يخالف أراا وتفسيرات الشاذة وأن انتشر في طع

البلدان العربي عن طريق البيع او السفر

لإللتحاق طصفوف  ،وإزدهر في العراق طشكل كبير إعتبا ار من عام  ،2006ثم في سوريا طفعل حال الفووى
منذ عام  2011وإنتشر في ليبيا ونشط في العديد من المناطق في ليبيا مستغل الفووي والفراغ ا مني في
البالد ،ويضم التنظيم سالف الذكر في صفوف السوريين والعراقيين والمراتلين اإلرهابيين العرب و ا جانب
المنحدر معظمهم من شمال أفريريا وأوروبا والشرق ا وسط وآسيا الجنوبي ومنطر الروقاز وغيرها من البلدان
ا

ا خرى .

وأن هـذا التنظـيم (تنظــيم داع ـ ) تدعـي انها اســالمي وهي ال تمـت الي اإلسالم طصل  ،وهو تنظيم مسلح
يتبع ا ف ارالسلفي الجهادي ويهدم أعضاا حسب إعترادهم وزعمهم الي إعادة الخالف اإلسالمي وتطبيق
الشريع اإلسالمي فى وجه نظرهم فأتي علي ا خضر والياطس و إستباحوا نفسهم واستحلوا دماِ المسلمين
والمسيحيين  ،واستباحوا سلب النساِ وبيعهم سبايا ورقيق ،وتبنوا النمع الديني المتشددة حي

تبنوا ا ف ار

الجهادي والت فيري وذلك بت فير العاملين طالرواِ المسلح والشرط وإستهدافهم طالعملياِ العدااي واستهدافهم
المواطنين المسيحيين وإستحالل ممتل اتهم ودمااهم ودور عبادتهم وإستهدام المنشأِ الهام والحيوي .
ـس أقو قفس ٍ
ل
ل
ـاد لفـي ا َ َقر ل
ٍ
ل ل
ـاس
ض قف ق أقَن قمـا ققت قـل الَن ق
وعن الرتـل وسـفك الـد لم الحـرام فرـال هللا تعـالي قم َـن ققت قـل قنَفسـا ط قغ َيـر قنَف َ ق
ل
قح قيا الَناس قج لميعا ( البررة  )190ونصلي ونسلم على رسول ا مين المبعو رحم
قح قي ق
اها قف ق أقَن قما أ َ
قجميع قو قم َن أ َ
للعالمين خص رب إتما لم مكارلم ا خالق فنهـاه عـن إرـرلاه الن ل
ـاس حتـى يكونـوا مـؤمنين بـل نهـاه عـن أي إرـرٍاه فـي
ق
الدين .
هؤالِ(تنظيم داع ) يسمون أنفسهم الدول اإلسالمي وهؤالِ تنظيم الراعـدة وهـؤالِ جبهـ النصـرة وغيرهـا

مــن المســمياِ ا خــرى كــل يــدعي ل
لنفسـ ل العصــم ق مــن الــدين وكــل يــمعم أنـ علــى الحـق المبــين وكــل اتخــذ مــن
مبــاد ل التشـ ل
ـف ا وطــان  ،فتــارة يســتترون طالحارمي ـ وتــارة يســتترون خلــف ال ـو ل
ـدد ذريع ـ لســفك الــدماِ ونسـ ل
الِ
ق
والبراِ وتارة يرتدون عباِة إقام ل الخالف  ،وبمع ٍم منهم وبشعار ٍ
اِ ب ارقـ ٍ خالطـ أخـذوا يسـتحلون دمـاِ المسـلمين
ق
ـااس والمســاجد
ـلم مــنهم رجــل وال ام ـرأة وال شــيص فــي السـ لـن هــو طعــين  ،أخــذوا يفجــرون ال نـ ق
والمســيحيين مــا سـ ق
هت ــون ا عـراض ويروعــون المنــين ويلــوون ألســنتهم طكلمـ ٍ
يرطعــون الطــرق ويســلبون ا مـوال ي ل
ـاِ لتحســبوهم مــن
ق
ق
ل
رشق كل مـنهم
جمعان منهم
ا ولياِ الصالحين هللا أربر هللا أربر وما هللا طمصلح عمل المفسدين وإذا الترى
ق
الخر طال فر وممقوا أجساد طعضـهم الـبع

أيـن أنـتم مـن تعـاليم رسـول هللا صـلى هللا عليـ وسـلم إذ قـال مـن

آذى ذميا فرد آذاني .
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ولـم ترتصـر ممـارسـاِ هـذا التنظـيم سـالف البيان على الرتل والنهب وسفك
الدماِ بل أقدم أيضا على تفجير الجوامع التاريخي خاص في الموصل كجامع نبـي يـونس ،ونبـي شـيت  ،وقـام
بتحطــيم م ارقــد ا ام ـ والفرهــاِ المــدفونين فــي المنــاطق التــي خضــعت لســيطرتهم ،كمــا طــال التــدمير ال نــااس
والمعابد التي تعود الى المسيحيين.
ويرـوم تنظـيم داعـ

عمـدا بتـدمير التـ ار العـالمي للبشـري مثلمـا يتضـح مــن ممارسـات اإلجراميـ فــي مـدن تــدمر

ونمــرود والحضــر التاريخي ـ  ،وتــدمير متحــف الموصــل وتــدمير ا ثــار التاريخي ـ التــي يعــود تاريخهــا الــى ماقبــل
الميالد والتي تمثل الحضارة ا شوري .
ظمـ التـي يمارسـها ،وال س اـيما تهريـب
ويعود إستمرار التنظيم في البرـاِ أساسـا إلـى مختلـف أنشـط اإلتاجـار المن ا

النفط والرطع ا ثري  ،ونهب السكان المحليين .

رمـا يتاجـر التنظيم طالبشـر فيمـارس الر اق طحق النسـاِ والفـتياِ مـن بناِ
ويجند التنظيم الفتيان قس ار ليحولهم إلى جنود .
سيما لألغراض الجنسي  .ا
ا قلياِ ،وال ا
وأن جراام داعـ

فـي منـاطق نفـوذهم فاقـت جميـع الجـراام التـي جـرِ علـى ايـدي الغـمواِ السـاطر التـي دخلـت

المنطر  ،وقد طور التنظيم اإلرهابي سالف الذكر مصادر تمويلـ اإلقليميـ مضـيفا إلـى مـوارده مـن الضـرااب
واإلتاواِ التي فروـها فـي المنـاطق التـي يسـيطر عليهـا فـي سـوريا والعـراق فضـال عمـا تعـود عليـ مـن عمليـاِ
بيع للنفط في تلك المناطق .
ٍ
مصدر تمويلي أساسي لتنظيم داع
وفي الختام ال يمكننا إغفال

هى المساعداِ التي يتلراها من طعـ

الـدول

التي ترعي االرهاب  ،وفي هذا االطار ترددِ أسماِ دول كثيرة من الغرب وأيضا من منطرـ الشـرق ا وسـط ،
وإن كانت جميعها تنفـي فـي العلـن أي تـورم لهـا فـي تمويـل اإلرهـاب وترـدم لهـم تلـك الـدول التـي ترعـي اإلرهـاب
الدعم اللوجستي من ا موال والسالح لتنفيذ عملياِ عدااي ود الدول المعني لهم بذلك .
وأن هدم ذلك التنظيم على حد زعمهم بناِ الدول اإلسالمي طمبدأ فروي الجهـاد فـي الـداخل والخـارج وت فيـر
الحكـام وفـي ســبيل ذلـك اســترطبوا عناصـر مــن كـل صــوب مـن الشـباب مــن كـل الــدول العـالم وذلــك عبـر شــبك
المعلوم ــاِ الدوليـ ـ وغيره ــا م ــن وس ــاال الت نولوجي ــا الحديثـ ـ  ،وعل ــى أس ــاس ذل ــك ت ــم ت ــويين مجموعـ ـاِ م ــن
المســلحين طمدينـ درنـ المبــايعين طــالوالِ لــمعيم داعـ

أبــو طكــر البغــدادي و علــي اثــر ذلــك أنشــأ البغــدادي ثالثـ
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فرو في ليبيا في برق فـي الشـرق و فـمان فـي الصـحراِ الجنوبيـ و طبـرق فـي الغـرب و بـدأ ينضـم اليهـا طعـ
الشــباب مــن مصــر الــذين أخــذوا يبــايعون البغــدادي وإعتنــاقهم أف ــار قوامهــا ت فيــر الحــارم بــدعوة عــدم تطبيــق
الشريع اإلسالمي ليروموا طأعمال عدااي في مصر و ليبيا وسوريا وغيرها من البلدان العربي ا خرى وا جنبي
على حد سواِ .
هـذا ولـم يكن ت ـوين هـذا التنظيم (داعـ ) واإلنضمام الي عمـال مـجردآ من أي
أفعال مادي بل أن إنشاا كان بهدم الريام طأعمال إرهابي ود مؤسساِ الدول والرـاامين علـي إدارتهـا داخـل
جمهوري مصر العربي وخارجها وأنها أعمال جهادي مسلح على حد زعمهم.
ل
عصر الصحاط روي هللا عنهم خوارج يغالون في الت فير ويبنون على ذلك سـفك دمـاِ
وقد عانت ا ام منذ
المسلمين قبل أتبا الدياناِ ا خرى ،عصب وال من البشـر تـارة سـموا سـلفا طـالخوارج وتسـموا حـديثا طالراعـدة
وأخي ار سموا أنفسهم بدول اإلسالم وما هم من اإلسالم إنما هم جماع الفساد واإلفساد والضالل  ،سـموا أنفسـكم
ما ش تم لستم سوى أام الضالل .
ٍ
ثم كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011وتطلعت البالد إلى ٍ
جديد ت ون في مصر وطنا ل لل
عهد
َ
الضالل في تروي ل
شوكتها و ل
ل
ل
ل
عناصرها إلى
إيفاد
أخذِ جماعاِ الظال لم و
المصريين ول َن هيهاِ هيهاِ إذ
َ
ق
الداار في سوريا وليبيا حتى إذا تلرت تلك العناصر ما يكفي من التدر ل
ل
ل
ل
يباِ على حروب
الرتال
جبهاِ

وسفك ل
ل
ل
دماِ العسكريين والشرطيين والمدنيين على قد ٍم سواِ
إلشعال الجبه ل الداخلي للبالد
العصاطاِ عادِ
ل
تطبيق الشريع ل اإلسالمي ل وإقام ل الخالف
تحت زَع لم

وما أفعالهم تلك إال استعذاطا للدماِ وسعيا وراِ السلط

وعاونهم في ذلك جماع أخرى من جماعاِ اإلفك والضالل التي كانت تحكم البالد في ذلك الوقت والتي

ل
ل
ل
الرتال في الخارج حتى يكو قن لها عناصر مدرب تستطيع
جبهاِ
السفر إلى
العناصر المتطرف على
حرو َت
ق
ق
ل
ينطل على ل
ل
ل
ل
ذكاِ المصريين فاذا هم يفيرون
ط لم
ذلك المخط ق
من خاللها اإلسترواِ على مؤسساِ الدول إال أن ق
ويثورون يلفظون تلك الجماعاِ المتأسلم

التي تدثرِ طعباِة الدين وما هم إال زمرة من الخاانين الذين

هب المصريون وما خافوا بل قاموا عليهم
ووعوا المصريين بين خيارَين إما أن يحكموهم أو أن يرتلوهم فما ر ق
عباِة ل
قوم ق ٍ
ل
الدين
رجل
رجل واحد وكانت ثورة 30يونيو 2013والتى لفظت تلك الجماع فاذا بها تخلع عنها
ق
قبحها المبين وتظهر كل منها سوِ خبي لتها وخب ق ل
الرصين الممعوم وت شف عن ل
طبعها وبعدها كل البعد عن
ق
حسنون صنعا وهم في الحرير ل
تعالي لم الدين  ،وكل منهم يدعي أن طعملل يتررب إلى هللال زلفى يحسبون أنهم ي ل
ق
ق ق ق
شرك أهل الجاهلي و واللهم.
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هذا ويمارس تنظيم داع

سلطت طاستخدام العنف الشديد في أراض إستحوذ عليها طالروة سواِ كان فى العراق

أو سوريا أو ليبيا وغيرها من البلدان ا خرى
ويسـعى تنظـيم داعـ

إلـى بـ

الرعـب فـي العـالم برمتـ مـن خـالل إستراتيجيت اعالمي التي تعرض مشاهد

الفظااع التي يرت بها التنظيم ووعيده لبلدان العالم ومشاريع الهجومي (سواِ أرانت طأمر مباشر من التنظيم أو
يرت بها أفراد متطرفون طصف شخصي يعلنون ارتباطهم بتنظيم داع

ويحارب التنظيم كل من يخالف آراا

وتفسيرات الشاذة من المدنيين والعسكريين ويصفهم ال
الشرك والنفاق ويستحل دماِهم.
طالردة و لا
إن مصر لن تخذل أبدآ ولن تركع إال هلل ،فهي ذاِ ثوابت ال يعرفها إال مـن قـ أر تاريخهـا  ،فلهـا أروـا فريـدة و
لهـا جـي

جسـور مـن أبنــاِ هـذا الشـعب ـ ليسـوا مــن المرتمقـ ـ يـدافعوا عـن الــوطن والشـعب و الـذين قـال عــنهم

الرسول ـ صلى هللا علي وسلم "إن فتحتم مصر فخذوا منها جندآ كثيف فانهم خير أجناد ا رض "
و لهم شرط قويـ تحمـي الشـعب و تـدافع عنـ فـى الـداخل  ،وأن الجـي

والشـرط مـن نسـيا هـذا الشـعب ومـن

أبناِ هذا الوطن يشربون من نيل و يأرلون من أرو و يعيشون وسـط إخـوانهم فـال يمكـن زعـمعتهم أو الـدخول
فيما بيـنهم أو تفرقـ صـفوفهم فهـم مـن أبنـاِ الشـعب الواحـد مـن المسـلمين و المسـيحين اليمكـن تفـرقتهم أو النيـل
منهم طاإلنشراق و الخصوماِ أو الصراعاِ الطاافي وذلك بب

الفرق واإلنرسـام نهـم نسـيا واحـد ملتحمـين ـ

ول تراليد صارم أشد ما ت ون الصرام و ل أحاسيس فياو رفيع متحدين وحدة وطني واحدة.
فرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المتهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين مجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولين عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتهم وخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط مجابهتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك لتنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
مخططهم اإلرهابى حي

كانت وقااع هذة الرضي الماثل – والتى تعتبرها المحكم طحسبانها محكم المووو

– أنها إحدي صـور اإلسـتعداد والتجهيـم لمخططـاتهم اإلرهابيـ فـى بـ

الرعـب فـى نفـوس المـواطنين المصـريين

(المســلمين وا قبــام) علــى حــد سـواِ فــان مــا قــام طـ المتهمـين وأخـرين مجهــولين مــن إثــارة المعــر و الفــم ونشــر
للرعــب بــين النــاس والتــى إنتابــت المصــريين مــن ج ـراِ الج ـراام اإلرهابي ـ والــذين أقــدموا عليه ـا وفرــا للثابــت طــأمر
اإلحال

إنما تنم عن عمل جبان وخسـيس مـن المـأجورين ( المتهمـين ) سـواِ مـن نفـذه أو الـذي حـرض عليـ

أو من شارك في أو إتفق أو ساعد أوصنع أو أمدهم طالمال وا دواِ للتنفيـذ  ،وأنهـم يوجهـون رسـال الـي العـالم
الخارجي طعدم وجود ا من وا مان و عدم اإلستررار في البالد(مصر) ف ان الرد سالح المواجه .
وقـد أفصــحت ا وراق والتحريرــاِ قيــام المـتهم ا ول /محمــد خالــد محمــد حـافظ – مكنــى أبــو يوســف وشــهرت
حمادة الباشا طاإلتصال مع قياداِ بتنظيم داع

اإلرهابي بدول ليبيا عبر شبك المعلومـاِ الدوليـ  ،واتفاقـ
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معهم على تأسـيس جماعـ تعتنـق ذاِ أف ـار التنظـيم سـالف الـذكر الراامـ علـى ت فيـر الحـارم وشـرعي الخـروج
علي بدعوى عدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي  ،واسـتباح دمـاِ العـاملين طـالرواِ المسـلح والشـرط والمسـيحيين
وإستحالل أموالهم  ،ووجوب تنفيذ أعمال عداايـ وـدهم ووـد المنشـ ِ العامـ  ،طغـرض إسـرام الدولـ والتـأثير
على مروماتها اإلقتصادي واإلجتماعي واإلورار طالوحدة الوطني والسالم اإلجتماعي ،و أن نفاذا لذلك اإلتفاق
أســس والمــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجـازي جماعـ بنطــاق محافظـ مطــروح تعتنــق أف ــار تنظــيم داعـ
الت فيري وتتولى تنفيذ أعمال عدااي داخل البالد ود الرضـاة وأفـراد الرـواِ المسـلح والشـرط ومنشـ تهما ووـد
المسيحيين ودور عبادتهم  ،إلشاع الفووى وتعطيل العمل طأحكام الدسـتور طغـرض إسـرام مؤسسـاِ الدولـ .
وإنضم لتلك الجماع سالف البيان المتهمـون الثالـ

 /محمـود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع و ال ارطـع  /فـتح

هللا فرج عوض حامد والخامس  /إسالم محمد أحمد فهمى و السادس  /عمـاد خمـيس أحمـد سـليمان و الثـامن /
عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى و التاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل و العاشــر  /محمــد مصــطفى
محمــد دســوقي والحــادى عشــر  /محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــاني والثــانى عشــر  /محمــود عجمــي رمضــان
أحمد والثال

عشر  /محمود محمد ثابت دردير الراوي و الراطع عشر  /حسن محمود حسن هاشم و الخـامس

عشر  /محمد تامر أحمـد علـي حسـن البنهـاوي و السـادس عشـر  /نـاجي محمـد عبـد الـرازق جـاب هللا و السـاطع
عشــر  /صــالح فــرج هللا محمــود فــرج هللا والثــامن عشــر  /الطــاهر محمــد فــتح هللا الشــافعي  ،واعتمــدِ تلــك
الجماع سالف الذكر على ما أمدها ط المتهم الثانى  /محمد السيد السيد حجازى من أسلح ناريـ وذخـاار تـم
تهريبها من دول ليبيا ،وما أمدها ط المتهمون ا ول /محمد خالد محمد حافظ  ،و الثانى  /محمد السيد السـيد
حجــازي  ،و الخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــي مــن أم ـوال لتمويــل عملياتهــا العدااي ـ  ،وتخصيصــهم أمــارن
إلجتماعاتهم وإخفاِ أسلحتهم عرم منها مسكن المتهم ا ول  /محمد خالد محمد حافظ ال اان في شار علـم
الروم – مدين مرسى مطروح– محافظ مطروح ،والصيدلي المملوك للمتهم الحادى عشر  /محمد عادل أحمـد
نصر الطيباني خلف بنك السي أي بي طشار علم الروم بذاِ المدين  .و قام المتهم ا ول  /محمد خالد محمـد
حافظ طاإلعداد عضـاِ جماعتـ بووـع برنامجـا إرت ـن إلـى محـورَين أولهمـا م تـولى مسـ وليت – عرـب وـبط

المــتهم الثــانى  /محمــد الســيد الســيد حجــازى  -المــتهم الثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى وهــو محــور
ف ــري قــاام علــى إمــدادهم طمطبوعــاِ والتــرويا لهــا ططريــق الرــول وال تاطـ تتضــمن ا ف ــار الت فيريـ لهــم وعرــد
لراِاِ تنظيمي طمسكن المتهم ا ول  /محمد خالد محمد حافظ يتم خاللها تدارس تلك ا ف ار لترسيص قناعاتهم
بهــا  ،وقــام المتهمــون الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازى والثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع

وال ارطــع  /فــتح هللا فــرج عــوض حامــد والســادس  /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان و الثــامن  /عبـد هللا دخيــل حمــد
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عبــد المــولى والتاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والعاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى طــالترويا
ططريق الرول وال تاطـ
والثال

غـراض الجماعـ سـالف الـذكر طـأن عرـد المتهمـون الثـاني  /محمـد السـيد السـيد حجـازى

 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع والراطع  /فـتح هللا فـرج عـوض حامـد والسـادس  /عمـاد خمـيس

أحمــد ســليمان والعاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى طــالترويا دروســا لتأصــيل ف رهــا وأمــد المــتهم الســادس/
عماد خميس أحمد سليمان أعضاِ الجماع طالمطبوعاِ التي إنطوِ على ذلك الف ـر  ،وطبـع المـتهم السـادس
 /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان و الثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى والتاســع  /محمــود إســماعيل محمــد
إسماعيل والعاشر  /محمد مصطفى محمد دسوقى شعار جماع داع

الذي تعتنق ف ره الجماع

على مدخل

مدين مرسى مطروح وعلى حوااط ٍ
مبان طالمدين لإليحاِ طسيطرة الجماع عليها.
وثانيهمــا م محــور عســكري قــاام علــى تــدريب أعضــاِ الجماع ـ بــداخل الــبالد وخارجهــا ،حي ـ

تــولى مس ـ وليت

داخــل ال ــبالد المتهم ــان ال ارط ــع  /فــتح هللا ف ــرج ع ــوض حام ــد ،والخ ــامس  /إســالم محم ــد أحم ــد مص ــطفى فهم ــي
بتــدريب أعضــاِ الجماعـ علــى اســتخدام ا ســلح الليـ طالمنــاطق الصــحراوي طــأطرام محافظـ مرســى مطــروح
مستخدمين ا سلح اللي التي وفرها المتهمون ا ول  /محمد خالد محمد حافظ والراطع  /فـتح هللا فـرج عـوض
حامــد و الخــامس عشــر  /محمــد تــامر أحمــد علــى حســن البنهــاوى  ،بينمــا جــرى اإلعــداد طالخــارج عــن طريــق
إلحاق طعضهم طمعسكراِ تنظيم داع

اإلرهابي بدولـ ليبيـا عـن طريـق تسـللهم عبـر الـدروب الصـحراوي غـرب

الـبالد لتلرـي تــدريباِ متردمـ فيهــا علـى أســاليب حـرب العصـاطاِ ،وكيفيـ تصـنيع العبـواِ المفرقعـ واســتعمالها
واســتخدام ا ســلح الناريـ المختلفـ  ،وفــي إطــار ذلــك اإلعــداد التحــق المتهمــون ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ
والثال

 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع و الخامس /إسالم محمد أحمد فهمـى والثـامن  /عبـد هللا دخيـل

حمــد عبــد المــولى والعاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى والحــادي عشــر /محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــانى
بتنظــيم داعـ

بليبيــا وتلرـوا تــدريباِ عســكري طأحــد معســكرات  ،كمــا تــولى المــتهم الثالـ  /محمــود عبــد الســميع

محمــد عبــد الســميع مسـ ولي أحــد معســكراِ ذلــك التنظــيم طمدينـ ســرِ الليبيـ  .وقــام المــتهم الثــامن /عبــد هللا
دخيل حمد عبد المولى وآخرون مجهولون فـى قتـل المجنـي عليـ  /صـموايل ألهـم ولسـن أسـعد عمـدا مـع سـبق
اإلصرار والترصد  ،طأن بيتوا الني ق وعردوا العمم المصمم على قتل أي مـن المسـيحيين المتواجـدين بدولـ ليبيـا ،
وأعــدوا لــذلك الغــرض ســالحا أبــي

– خنجــر – و احتجــموا المجنــي عليـ كرهــا عنـ وأتـوا طـ مكــبال وبطحــوه ثــم

ذطحوه طالخنجر قاصدين إزهاق روحـ حـال تواجـد المـتهم الثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى علـى مسـرح
الجريمـ للشــد مــن أزرهـم فأحــدثوا طـ اإلصـاطاِ التــي أودِ طحياتـ ولـم ينتهــى الحــال طجريمـ الرتــل العمــد ســالف
الــذكر بــل إقترنــت بهــا أن ـ فــى ذاِ الممــان والمكــان ســالفى البيــان إرت ب ـوا( المــتهم الثــامن وأخ ـرين مجهــولين )
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جريم أخرى مسترل ا ركان عن الجريم المرترن بها طأن قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليهم /عصام بـدار
ســمير إســحق  ،ومــالك فــرج إب ـراهيم ســعيد  ،وســامح صــالح فــاروق معــوض  ،ويوســف شــكري يونــان شــحات ،
وتاووروس يوسف تاووروس شـنودا  ،وماجـد سـليمان شـحات سـليمان  ،وأطـانوب عيـاد عطيـ شـحات  ،وهنـي
عبد المسيح صليب إبراهيم  ،وبيشوي اسطفانوس كامل داود  ،ولوقا نجاه أنيس عبده  ،ومـيالد مكـين ذكـي حنـا
 ،وجــرجس ســمير مجلــي ازخــر  ،وجــابر منيــر عــدلي ســعد  ،ومينــا فــايم عميــم كامــل  ،ومــالك إب ـراهيم ســنيوِ
هندي  ،وصموايل اسطفانوس كامل داود ،وكيـرلس طشـرى فـوزي إبـراهيم  ،وعـمِ طشـري نصـيف عبـد المـالك ،
وجرجس ميالد سنيوِ هندي ،ومينا شحات عوض حنا وفرا للثابت طالتحريراِ و بتررير قطا مصلح ا حوال
المدنيـ بتــاريص  2016/11/1طــأن بيتـوا النيـ ق وعرــدوا العــمم المصــمم علــى قتــل أي مــن المســيحيين المتواجــدين
بدول ليبيا ،وأعدوا لـذلك الغـرض أسـلح بيضـاِ – خنـاجر – ونفـاذا لـذلك احتجـموا المجنـي علـيهم سـالفى الـذكر
ررها عن وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذطحوهم طالخناجر حال تواجد المـتهم الثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد
المولى على مسرح الجريم للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم اإلصاطاِ التي أودِ طحياتهم،
على أحـد المجنـي علـيهم سـالفى الـذكر مسـتخدما فـي

وأن المتهم الثامن /عبد هللا دخيل حمد عبد المولى قب

ذلك الروة والعنف واإلرهاب ومسلما إياه للمتهم الثال  /محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع طأن إشترك ا خير
ططريــق المســاعدة فــي ارت ــاب جنايـ الرتــل ســالف البيــان – طــأن احتجــم أحــد المجنــي علــيهم كرهينـ طغيـ التــأثير
علــى الســلطاِ العام ـ فــي أدااهــا عمالهــا ،مســتخدما فــي ذلــك الرــوة والعنــف واإلرهــاب  ،ومســلما إيــاه للمــتهم
الثامن /عبد هللا دخيل حمد عبـد المـولى ومجهـولين مـن عناصـر جماعـ داعـ

بليبيـا الـذين تولـوا قتلـ وأخـرين

المبين أسمااهم سلفا فنحيل إلي منعا للت رار .
وثبــت مــن الترــارير الفني ـ المرفر ـ بتحرير ـاِ النياط ـ العام ـ أن المرطــع والتــى يظهــر ذطــح المجنــى علــيهم ســالفى
الذكر بليبيا عدم وجـود تعـديل أو حيـل سـينمااي بهـا تـؤثر علـى صـح مـا حوتـ مـن مشـاهد وأنهـا صـحيح مـن
الناحي الطبي والتشريحي

.

وأنـ وفـي أعرـاب عـودة المـتهم ا ول  /محمـد خالـد محمــد حـافظ مـن دولـ ليبيـا تـولى وأعضـاِ جماعتـ تنفيــذ
عدد من العملياِ العدااي تنفيذا غراض تلك الجماع  ،وأن المتهم ا ول /محمد خالد محمد حـافظ اشـترك
ططــرق التح ـري

واالتفــاق والمســاعدة طــأن حــرض كــال مــن المــتهم التاســع /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل

والمــتهم العاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى علــى ارت ابهمــا ( تخريــب قســم شــرط المخــازن والتوريــداِ
التــاطع لمديريـ أمــن مطــروح وذلــك طاوـرام النيـران طـ ) مصــد ار لهمــا ت ليفــا بــذلك واتفــق معهمــا علــى ارت ابهمــا
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واوعا لهما مخططا حدد ط دور كل منهما وساعدهما طأن أمدهما طالسالح الناري – بندقي آلي – حيـ

قـام

المـتهم التاسـع /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والمـتهم العاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى وباإلعــداد
لــذلك طاســتخدام بندقي ـ آلي ـ والتــى أمــدهما بهــا المــتهم ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ ووعــاِ معبــأ طمــادة
الجــازولين  ،وإنطلرــا بد ارجـ طخاريـ قيــادة المــتهم العاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى صــوب الرســم آنــف
البيان وتسوره المتهم التاسع  /محمود إسماعيل محمد إسـماعيل وسـكب مـادة الجـازولين طـ تمهيـدا إلشـعالها
حــال تواجــد المــتهم العاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى طمســرح الجريم ـ لتأمين ـ  ،وأنهمــا إســتعمال الرــوة
والعنــف والتهديــد مــع مومــف عمــومي فــرد الشــرط (حــارس الرســم) لحمل ـ طغيــر حــق علــى اإلمتنــا عــن أداِ
عمل من أعمال وميفت  ،طان أشهر المتهم التاسع /محمود إسـماعيل محمـد إسـماعيل سـالحا ناريـا – بندقيـ
آليـ – والتــى أمــدهما بهــا المــتهم ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ – حــال تنبـ حــارس الرســم المجنــي عليـ /
محمود رجب نصـر بـالل – شـرطي طـادارة المخـازن والتوريـداِ طمديريـ أمـن مطـروح  -لوجودهمـا وأطلـق منـ
وابــال مــن ا عي ـرة الناري ـ لب ـ

الرعــب فــي نفس ـ ليــتمكن مــن إو ـرام الني ـران طرســم شــرط المخــازن والتوريــداِ

التــاطع للمديري ـ حــال تواجــد المــتهم العاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى طمســرح الجريم ـ لتأمين ـ تنفيــذا
لغــرض إرهــابي وبرصــد إحــدا

الرعــب بــين النــاس وإشــاع الفووــى  ،إال إن ـ لــم يبلغــا مــن ذلــك مرصــدهما

لمالحر حارس الرسم سالف الذكر لهما  ،وتم العثور على عدد ا ربع عشر مرم فارغ المعثور عليهم على
مسرح ا حدا

طرسم المخـازن وا سـلح التـاطع لمديريـ أمـن مطـروح ممـا تسـتخدم علـى ا سـلح الناريـ عيـار

 39 x 7،62مم وتبين سبق إطالقهم من سالح نارى واحد من ذاِ العيار سالف الـذكر وفرـا للثابـت بترريـر
قسم ا دل الجنااي .
وأن الطلر الناري المعثور عليها أيضا على مسرح ا حدا

طرسم المخازن وا سلح التاطع لمديري أمن مطروح

رامل ا جماِ وغير مطرق ال بسورة مما تستخدم على ا سلح الناري عيار  39 x 7،62مم وسليم وصالح
لالسـتعمال ،وكـذا المجاجـ البالسـتيكي المضــبوط أيضـا علــى مسـرح ا حــدا

طرسـم المخــازن وا سـلح التــاطع

لمديري ـ أمــن مطــروح تحتــوي علــى مــادة الجــازولين وهــو مــادة معجل ـ لإلشــتعال وفرــا للثابــت بترريــر قســم ا دل ـ
الجنااي
وأن جميع المتهمين عدا التاسع عشر /محمود عصام محمود أحمد حسن العنـدور والعشـرون /إسـالم يكـن علـى
خمــيس إشــتركوا فــى هــذا اإلتفــاق والــذى كــان يهــدم إلــى إرت ــاب جـراام التخريــب العمــدي لمبـ ٍ
ـان وأمــالك عامـ
مخصص ـ للم ارفــق العام ـ تنفيــذاق لغــرض إرهــابي وهــو اإلعتــداِ علــى أف ـراد الشــرط ومنشــأتها بهــدم اإلخــالل
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طالنظ ــام الع ــام وتعـ ـري

س ــالم المجتم ــع وأمنـ ـ للخط ــر  ،وك ــان للمتهم ــين ا ول /محم ــد خال ــد محم ــد ح ــافظ

والثانى /محمد السيد السيد حجازى والثال  /محمود عبد السميع محمد عبد السميع شأن في إدارت .
حيـ

قــام المتهمــون ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ والثــاني /محمــد الســيد الســيد حجــازى و ال ارطــع /فــتح هللا

فرج عوض حامد والخامس /إسالم محمد أحمد فهمى والسادس  /عماد خمـيس أحمـد سـليمان والسـاطع  /محمـد
شالبى عبد الخالق أبو طالب والراطع عشر /حسن محمود حسن هاشم والخامس عشر /محمد تامر أحمد على
حســن البنهــاوى طامــداد الجماع ـ ( التنظــيم ) طمعونــاِ مادي ـ ومالي ـ طأســلح وذخــاار وأم ـوال ومعلومــاِ وم ـواد
المتهمين التاسـع عشـر  /محمـود عصـام محمـود أحمـد حسـن الغنـدور ،
تستخدم في صنع المفرقعاِ .وباعتناق
َ
اإلرهابي وإلعتناقهم تلك ا ف ار إلتحق المتهمان سالفى

والعشرين  /إسالم يكن علي خميس أف ار تنظيم داع

ال ــذكر وك ــذا المتهم ــين ا ول  /محم ــد خال ــد محم ــد ح ــافظ والثالـ ـ

 /محم ــود عب ــد الس ــميع محم ــد عب ــد الس ــميع

والخامس  /إسالم محمـد أحمـد فهمـى و الثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى والتاسـع  /محمـود إسـماعيل
محمد إسماعيل و العاشر  /محمد مصطفى محمد دسوقى والحادي عشـر /محمـد عـادل أحمـد نصـر الطيبـاتى
طمعسكراِ تدريبي تاطع لجماع داع

بليبيا وتلروا تدريباِ عسكري بها وذلك طعد إجتيـازهم الحـدود المصـري

الليبي خارج نطاق بواط السلوم ودون إتمام اإلجراِاِ الالزمـ منهـا  ،طـأن تسـللوا عبـر الـدروب الصـح اروي مـن
وإلى دول ليبيا دون المرور عبر المنافذ الحدودي الرسمي  ,كمـا شـارك المتهمـون الثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد
عبــد المــولى والحــادي عشــر /محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــاتى والتاســع عشــر /محمــود عصــام محمــود أحمــد
حسن الغندور ،والعشرين  /إسالم يكن علي خميس في عملياتها الغير موجه لمصر .
وثبــت طاحــدى اإلســطواناِ المدمجـ المرفرـ بتحريرــاِ النياطـ العامـ أنهــا حــوِ مرــاطع عــرم خاللهــا المــتهم
العشرين  /إسالم يكن علي خميس نفس وتحد

ومهر فيهـا محـر از سـالحا

خاللها عن انضمام لتنظيم داع

ناريــا – بندقي ـ آليـ – كمــا مهــر خــالل تلريـ تــدريباِ بدنيـ وإشــترار مــع التنظــيم المــذكور فــي إحــدى عمليات ـ
العسـكري  ،وحـوِ أيضـا مرـاطع إخباريـ تتحـد
أحمد حسن الغندورإلى تنظيم داع

عـن إنضـمام والمـتهم التاسـع عشـر  /محمـود عصـام محمـود

وفرا للثابت طررير اللجان الفني فى هذا الشأن .

وفي أعرـاب وـبط المـتهم ا ول  /محمـد خالـد محمـد حـافظ تـولى المـتهم الثالـ

 /محمـود عبـد السـميع محمـد

عبد السميع قيادة تلك الجماع ووم آخرين إليهـا مـنهم المـتهم السـاطع  /محمـد شـالبي عبـد الخـالق أبـو طالـب،
ونفــاذا لت ليفــاِ المــتهم الثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع تــولى المــتهم ال ارطــع  /فــتح هللا فــرج

عوض حامد المسـ ولي الشـرعي للجماعـ خلفـا للمـتهم الثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى لتواجـد ا خيـر
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بدول ليبيا ،عاقدا عدد من اللراِاِ الف ريـ

المتهمين
عضـاِ الجماعـ لترسـيص ف رهـا لـديهم  ،فضـال عـن تـوفير
َ

الســادس  /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان والســاطع  /محمــد شــالبى عبــد الخــالق أبــو طالــب المـواد ال يمياايـ التــي

تســتخدم فــي تصــنيع المفرقعــاِ ود ارس ـ طرير ـ تصــنيعها تمهيــدا لتصــنيعها واســتخدامها فــي ارت ــاب العمليــاِ
العدااي اإلرهابي .
ولم يكن هذا األمر بمنأى عن الدليل والتـ كشـفت عنـة األ وراق وذلـك بـإق اررات وإعترافـات بعـ

المتهمـين

بتحقيقات النيابة العامة وشهود اإل ثبات وما أكدتـه تحريـات األمـن الـو ن وبتقاريرمصـلحة األدلـة الجنائيـة
وبتقارير اللجنة الفنية
فقرر المتهم الثاني  /محمد السيد السيد حجازي – طالتحريراِ  -طاعتناق أف ـا ار قوامهـا ت فيـر الحـارم بـدعوى
عدم تطبير الشريع اإلسالمي 0
كمــا أقـــر المـــتهم الثالــث  /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع – شــهرت محمــود السمالوســي  -مكنــى
أبومسلم – طالتحريراِ ـ طانضمام لجماع تعتنق أف ا ار قوامها ت فير الحارم وشرعي الخروج علي بدعوة عدم
تطبير ـ الش ـريع اإلســالمي وتتــولى تنفيــذ أعمــال عدااي ـ وــد أف ـراد الر ـواِ المســلح والشــرط واإلعتــداِ علــى
المنش ـ ِ العام ـ وإســتباح دمــاِ المســيحيين وإســتحالل أم ـوالهم وممتل ــاتهم  ،وبالتحاق ـ بتنظــيم داع ـ

بليبيــا

وتلري تدريباِ عسكري طمعسكرات ومشاركت في عمليات العدااي  .وأوام أن علـى إثـر تـردده علـى إعتصـام
راطع العدوي تعارم على المتهمـين التاسـع  /محمـود إسـماعيل محمـد إسـماعيل  ،والعاشـر  /محمـد مصـطفى
محمــد دســوقي ،وحضــوره علــى إثــر دعــوة ا خيــر وبحضــور المتهمــين الخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــي ،
والسادس  /عماد خميس أحمد سليمان  ،والتاسع /محمود إسماعيل محمد إسماعيل  ،والثاني عشر  /محمود
عجمي رمضان أحمـد  ،والسـاطع عشـر  /صـالح فـرج هللا محمـود فـرج هللا دروسـا ألراهـا المـتهم الثـاني  /محمـد
السيد السيد حجـازي تنـاول خاللهـا ت فيـر الحـارم ومعاونيـ مـن قـواِ الجـي

والشـرط ورجـال الرضـاِ بـدعوى

عــدم تطبــيرهم الش ـريع اإلســالمي وحــرض الحاو ـرين علــى اإلعــداد الف ــري والبــدني وااللتحــاق طاحــدى حرــول
الجهاد طالخارج  ،وعرب وبط المتهم الثاني  /محمد السيد السيد حجازى عرد المتهم العاشر /محمد مصطفى
محمــد دســوقى لرــاِاِ مماثل ـ طحضــور المتهمــين ســالفي الــذكر والمــتهم الثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد
المولى وردد المتهم العاشر /محمد مصطفى محمد دسوقى فيها مضمون ساطرتها .فتولدِ لدي قناع بت فيـر
الحــارم ومعاوني ـ وباســتحالل دمــاِ المســيحيين وأم ـوالهم وبوجــوب اإللتحــاق طحرــول الجهــاد طالخــارج .وأوــام
طاتفاق المتهمين سالفى الذكرخالل إحدى اللراِاِ على ت وين مجموع تنظيمي الغرض منهـا إقامـ الشـريع
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اإلســالمي طــالبالد عــن طريــق اإلنضــمام للتنظيمــاِ التــي تتــولى قتــال قـواِ الجــي

والشــرط  ،وأنـ فــي إطــار

اإلعداد لذلك دربهم المتهم الخامس /إسالم محمد أحمد فهمى على التصويب طاستخدام بندقي وـغط هـواِ.
وفــي إطــار تســليح مجمــوعتهم التنظيمي ـ

إجتمــع والمتهمـ َـين الخــامس /إســالم محمــد أحمــد فهمــى والتاســع /

محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والثــاني عشــر /محمــود عجمــى رمضــان أحمــد فــي منتصــف عــام 2014
طالمتهم الراطع  /فتح هللا فرج عوض حامد – وشهرت فتحي السرجاني  ،-إذ أطان لهم ا خير طحيازت أسـلح
ناري – بنادق آلي – مبديا رغبتـ فـي إرت ـاب عمليـاِ عداايـ تسـتهدم قـواِ الجـي

والشـرط بـدعوى قـتلهم

المعتصـمين براطعـ العدويـ والنهضـ  ،كمـا أنـ وفــي نهايـ عـام  2014أخبـره المـتهم الخـامس  /إسـالم محمــد
أحمد فهمى أن المتهمين الثامن  /عبد هللا دخيل حمد عبد المولى والتاسـع /محمـود إسـماعيل محمـد إسـماعيل
والعاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى تمكن ـوا مــن الســفر إلــى ليبيــا والعــودة بتنســيق مــن المــتهم ا ول /
محمد خالد محمد حافظ فنسق – أي المتهم – مـع المـتهم الثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى وتسـلال
ســويا عــن طريــق أحــد المه ـربين إلــى دول ـ ليبيــا عبــر الــدروب الصــحراوي لإللتحــاق بتنظــيم داع ـ

حي ـ

تلريــا

وآخ ـرين فــي أحــد معســكراِ التنظــيم طصــحراِ مدين ـ ســرِ الليبي ـ تــدريباِ عســكري علــى إســتخدام ا ســلح
الناري والثريل  ،وت نى هو – أي المتهم – طأبي مسلم  ،وإتخذ المتهم الثامن /عبد هللا دخيل حمد عبد المولى
إســما حركيــا قســورة  ،وأديــا البيعـ لـوالي التنظــيم بليبيـا المكنــى أبــو عبــدالعميم  ،وعرــب مغادرتهمــا المعســكر
شـاركا فــي ثــال
الجي

عمليـاِ عســكري قــام بهـا التنظــيم  ،أغــار فــي أوالهـم علــى مخــمن أسـلح وذخيـرة تــاطع لرـواِ

النظامي الليبي وتمركم في كمين أ لع قد استهدافا لرواِ فجر ليبيا في ثانيهم  ،وقاموا بتفجير حرل بترول

خاص طأحد ا شخاص الممولين للرواِ النظامي الليبي وقتل حر ٍ
اس ط في آخر تلك العملياِ.

رما أوـام أنـ وفـي مطلـع عـام  2015وخـالل اشـتراك المـتهم الثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى فـي
إحدى حمالِ تنظيم داع
المــتهم الثالـ

بليبيا ،تمكن ا خير من الرب

على أحد المسيحيين المصريين  ،وكت ليف – أي

 -مــن قبــل عناصــر التنظــيم  ،تــولى احتجــاز ذلــك المســيحي طاحــدى المبــاني قبــل أن يــتم اقتيــاده

إلى معسكر الساحل طمدين أقادوكو بليبيا  ،وعرب عودت للبالد تعرم  -من خالل المرطع الـذي بثـ التنظـيم
 على ذلك المحتجم من بين المجني عليهم الذين ذطحهم عناصر التنظيم.وخـتم طعلمـ مـن المـتهم الحـادي عشـر  /محمـد عـادل أحمـد نصـر الطيبـاني بـتمكن ا خيـر والمـتهم الخــامس /
إســالم محمــد أحمــد فهمــى مــن التســلل إلــى ليبيــا و االنضــمام إلــى صــفوم تنظــيم داع ـ

لرناعتهمــا طف ـره ،

وتســلل المــتهم التاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل بــدوره إلــى دول ـ ليبيــا إال أن ـ تــم وــبط مــن قبــل
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الجي

النظامي الليبي وترحيل إلى البالد  ،فضال عن علم طسعي المتهم الساطع  /محمد شالبي عبد الخالق

أبو طالب لاللتحاق بتنظيم داع

بليبيا.

كمــا أقــر المــتهم الخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــي – طالتحريرــاِ – طاعتناقـ أف ــا ار قوامهــا ت في ـر الحــارم
ومعاونيـ مــن رجــال الرـواِ المســلح والشــرط ووــرورة الخــروج علــيهم وقتــالهم بــدعوى عــدم تطبــيرهم الشـريع
اإلســالمي  ،وانضــمام وآخ ـرين لتنظــيم داع ـ

بليبيــا وتلري ـ تــدريباِ عســكري فــي إطــار انضــمام للتنظــيم ،

وعلم بتأسيس وتولي المتهم الثاني /محمد السيد السيد حجازى مس ولي جماع تنظيمي تعتنق ذاِ ا ف ـار
وخلف في تولي مس وليتها المتهم ا ول /محمد خالد محمد حافظ وتولى أعضاِها تنفيذ عدة عمليـاِ عداايـ
قبل المنش ِ الحكومي طمدين مرسى مطروح  .و طاعتناق الف ر الراام على ت فير الحارم ومعاوني من رجال
الر ـواِ المســلح والشــرط ووــرورة الخــروج عل ــيهم وقتــالهم بــدعوى عــدم تطبــيرهم الش ـريع اإلس ــالمي  ،وأن
اعتناق ـ تلــك ا ف ــار كــان علــى إثــر حضــوره والمــتهم ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ دروســا فــي تأصــيلها
الشــرعي علــى يــد عــدد مــن ا شــخاص مــن بيــنهم المــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازى  .وأن ـ وفــي
غضون شهر  2012تلرى والمتهمون السادس  /عماد خميس أحمد سليمان  ،والحادي عشـر  /محمـد عـادل
أحمد نصر الطيبانى  ،والخامس عشر  /محمد تامر أحمد علي حسـن البنهـاوي وآخـرون دروسـا فـي التأصـيل
الشرعي لتلك ا ف ار ألراها المتهم ا ول  /محمد خالـد محمـد حـافظ وآخـر .وأوـام طم ارفرتـ المـتهم ا ول /
محمــد خالــد محمــد حــافظ حــال ش ـراِه ســالحا آليــا – بندقي ـ آلي ـ – مــن أحــد البــدو طمنطر ـ النجيل ـ طمرســى
مطروح مرابل مبلغ تسع آالم جني  ،وأن المتهم ا ول  /محمد خالد محمد حـافظ والمـتهم العاشـر  /محمـد
مصطفى محمد دسوقى تدربا على استخدام ذلـك السـالح طمنطرـ الخروبـ الصـحراوي طمرسـى مطـروح  ،كمـا
أوام طايواِ المتهم ا ول /محمـد خالـد محمـد حـافظ عـدد سـبع مـواطنين ألمـان الجنسـي راغبـي التوجـ إلـى
ليبيــا تمهيــدا لإلنضــمام لتنظــيم داعـ

فــي ســوريا  ،وقيــام المــذكور بتــدريبهم كــذلك علــى فــك و تركيــب وإطــالق

ا سلح الليـ طمنطرـ سـيدي حنـي

طمطـروح مسـتخدما بندقيتـ الليـ  ،وأخيـ ار تمكيـنهم مـن التسـلل إلـى ليبيـا

مســتغال كون ـ عض ـوا طجماع ـ أنصــار الش ـريع الليبي ـ  -التــي طايعــت تنظــيم داع ـ

الحرــا – وتواصــل م ــع

عناصــرها .كمــا أوــام طــأن المــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازى – فــي أعرــاب أحــدا

الثالثــين مــن

يونيو عام  – 2013أسس وتـولى مسـ ولي وتمويـل جماعـ تنظيميـ الغـرض منهـا تنفيـذ عمليـاِ عداايـ وـد
ق ـواِ الجــي

والشــرط وــمت المتهمــين ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ  ،والثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع

محمد عبد السميع  ،و الثامن  /عبد هللا دخيل حمد عبد المولى والتاسع  /محمود إسماعيل محمد إسماعيل و
العاشـر  /محمـد مصـطفى محمـد دسـوقى  ،وال ارطـع عشـر  /حســن محمـود حسـن هاشـم ،كمـا انضـم لهـا الحرــا
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المتهمون الراطع  /فتح هللا فرج عوض حامـد والثـاني عشـر  /محمـود عجمـى رمضـان أحمـد والثالـ

عشـر /

محمــود محمــد ثابــت درديــر ال ـراوي  ،والســادس عشــر  /نــاجي محمــد عبــد ال ـرازق جــاب هللا  ،وتــولى مس ـ ولي
الجان ــب الف ــري لتل ــك الخليـ ـ الم ــتهم العاش ــر  /محم ــد مص ــطفى محم ــد دس ــوقى  ،كم ــا ت ــولى ا خي ــر أيض ــا
والمتهمان ا ول /محمد خالد محمد حافظ والتاسع  /محمود إسماعيل محمد إسماعيل مس ولي تصنيع وزر
العب ـواِ الهيكلي ـ  ،وتــولى المــتهم الثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع تحديــد ا هــدام المممــع

استهدافها  ،واعتماد تلك الخليـ فـي تسـليحها علـى ا سـلح الليـ وذخاارهـا التـي جلبهـا المـتهم ا ول  /محمـد
خالد محمد حافظ من دول ليبيا .وأخي ار فرد تولى المتهمان الراطع  /فتح هللا فرج عوض حامد  ،والثاني عشر
 /محمود عجمى رمضان أحمد  -بت ليف مـن المـتهم ا ول  /محمـد خالـد محمـد حـافظ  -رصـد العديـد مـن
وــبام ا مــن الــوطني طمطــروح طمعاون ـ المتهمــين الســادس  /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان  ،والثــاني عشــر/
محمود عجمى رمضان أحمد  ،والثال

عشر  /محمود محمد ثابت دردير الراوى  ،والسـادس عشـر  /نـاجى

محمد عبد الرازق جاب هللا  ،وحيازتهما ثال

بنادق آلي  .كما أن فـي إطـار إعـداد عناصـر تلـك الخليـ بـدنيا

وعســكريا  ،أعــد لهــم المــتهم ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ معســك ار طمنطر ـ الخروب ـ الصــحراوي ططريــق
الس ــلوم حيـ ـ

ت ــولى الم ــتهم التاس ــع  /محم ــود إس ــماعيل محم ــد إس ــماعيل مسـ ـ ولي الت ــدريباِ البدنيـ ـ وت ــولى

المتهمــان ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ والثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع التــدريباِ

العسكري العسكري التي تمت عن طريق التدريب على فك وتركيب ا سـلح الليـ وإطـالق النيـران منهـا علـى
أهدام ثابت ومتحرك  ،فضال عن اتخاذ عناصر تلك الجماع تدابي ار أمني للحيلول دون وبطهم تمثلت في
اتخـاذ أســماِ كنــى وتغييــر مكـان معســكر التــدريب طاســتمرار .واتخــاذهم مـن مســكن المــتهم ا ول  /محمــد خالــد
محمــد حــافظ ومســكن آخــر اســتأجره المــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازى طشــار علـم الــروم مرـ ار لعرــد
اللر ــاِاِ التنظيميـ ـ  ،فض ــال ع ــن إم ــداد الم ــتهم ال ارط ــع عش ــر  /حس ــن محم ــود حس ــن هاش ــم الجماعـ ـ ط ــالمواد
المســتخدم فــي صــنع الم ـواد المفرقع ـ  ،ونفــاذا غ ـراض تلــك الجماع ـ جــرى التخطــيط لــمر ثــال

عب ـواِ

مفرقع ـ طمطــروح إحــداهما طمحــيط مبنــى المحكم ـ والثاني ـ طمحــيط قســم الشــرط والثالث ـ طمحــيط مبنــى ا مــن
الوطني  ،وحال دون تنفيذ تلك العملياِ العدااي في حينها وـبط المـتهم الثـاني  /محمـد السـيد السـيد حجـازى
.
اعتصــام ميــدان المحطـ طمطــروح طــالتمامن مــع فـ

مثيلـ براطعـ العدويـ  ،وإلعترــاد المــتهم

وفــي أعرــاب فـ

ا ول  /محمـد خالــد محمـد حــافظ طمالحرتـ أمنيـا فـ َـر إلـى ليبيــا حيـ

إنضـم لجماعـ أنصـار الشـريع  -التــي

طايعــت الحرــا تنظــيم داع ـ

 -طمعســكرها طمدين ـ درن ـ  ،حي ـ

تلرــى تــدريباِ عســكري علــى إســتخدام ا ســلح
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الثريل ـ  ،وعرــب عودت ـ تــولى مس ـ ولي الجماع ـ خلفــا للمــتهم الثــاني /محمــد الســيد الســيد حجــازى الــذي تــم
وبط  .وأوام أن وفي مطلع عام  ، 2014وفي إطار تنفيـذ العمليـاِ العداايـ التـي إوـطلع عناصـر تلـك
الخلي طارت ابها  ،زر المتهمـان التاسـع  /محمـود إسـماعيل محمـد إسـماعيل والعاشـر /محمـد مصـطفى محمـد
دسـوقى ثـال

عبـواِ هيكليـ طمحـيط ا هــدام السـابق التخطـيط إلســتهدفها  ،طـأن قـاد المــتهم العاشـر /محمــد

مصطفى محمـد دسـوقى الد ارجـ الناريـ مرـال المـتهم التاسـع  /محمـود إسـماعيل محمـد إسـماعيل الـذي تـولى
زر العبواِ طا هدام المحددة .كما شر المتهمان المذكوران أيضا في تخريـب مخـمن السـالح الخـاص طرسـم
شرط مطروح إذ أقل المتهم العاشر /محمد مصطفى محمد دسوقى المتهم التاس قـع  /محمـود إسـماعيل محمـد
إسماعيل بدراجت البخاري وتسـور ا خيـر مخـمن السـالح وسـكب مـادة بتروليـ طـ مهـددا فـرد الح ارسـ – الـذي
تنب ـ ل ـ  -طاســتخدام بندقي ـ آلي ـ طحوزت ـ  ،إلــى جانــب اوــطال المتهمـ َـين الثــامن /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد
المولى والتاسع  /محمود إسماعيل محمد إسماعيل بووع شعاراِ تنظيم داع على ٍ
مبان وطرقاِ طالمدين
لإليهــام طســيطرة التنظــيم علــى مراليــد ا مــور طالمدين ـ  .وســعيا لصــرل عناصــر الخلي ـ عســكريا تمكــن المــتهم
ا ول  /محمـد خالـد محمـد حـافظ مـن إلحـاق أعضـاِ الجماعـ المتهمـين الثالـ

 /محمـود عبـد السـميع محمــد

عبــد الســميع والثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى والعاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى بتنظــيم
داعـ ـ

بليبي ــا للت ــدريب والع ــودة لل ــبالد لتنفي ــذ العملي ــاِ العداايـ ـ  ،ومحاولتـ ـ إلح ــاق الم ــتهم التاس ــع  /محم ــود

إسماعيل محمد إسماعيل طالتنظيم المذكور بدوره إال أن تم وبط ا خير أثناِ سـفره .مضـيفا طأنـ وعلـى إثـر
وبط المتهم ا ول  /محمد خالد محمد حافظ وخشي مالحرت أمنيا إستعان – أي المتهم – طالمتهم الحادي
عشــر  /محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــانى لمعرفـ ا خيــر بــبع
سفره إلى ليبيا  ،وساف ار سويا حي

العــاملين طمعبــر الســلوم الحــدودي لتســهيل

إلتحرا طاحدى معسكراِ تنظيم داع

طمنطر النفولي طمدين أجدابيا الليبي

لمــدة ثالث ـ شــهور  ،إذ تلريــا دروســا فــي التأصــيل الشــرعي ف ــار التنظــيم  ،وتــدريباِ بدني ـ وأخــرى عســكري
علــى اســتخدام مختلــف ا ســلح الناري ـ  ،وتــولى هــو – أي المــتهم – مس ـ ولي إعــداد الطعــام طالمعســكر  ،فــي
حــين تــولى المــتهم الحــادي عشــر  /محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــانى مسـ ولي مخــمن الــدواِ .وخــتم طعودتـ
للبالد ثم لراِه المتهم الثال

 /محمـود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع فـي غضـون شـهر أغسـطس ،2015إذ

أعلم ا خير أن التحق بدوره بتنظيم داع

بليبيا وتلرى تدريباِ على اسـتخدام ا سـلح الناريـ  ،فضـال عـن

احتجازه أحد المصريين المسيحيين من الحادى والعشرين الذين أعدمهم التنظيم فيما طعد  ،وأن المتهم الثامن /
عبد هللا دخيل حمد عبد المولى كان من ومن الفريق الـذي تـولى إعـدامهم ومهـر ملثمـا طـالمرطع المصـور ،
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المصــري لرتــال عناصــر التنظــيم بليبيــا وبمواجهت ـ

وأعــمى الرصــد مــن إرت ــاب تلــك الواقع ـ إلســتدراج الجــي

طالمضبوطاِ أقر طحيازتها للبندقي وغط هواِ والطاارة التى تحرك عن طعد.
كمــا قــرر المــتهم الســادس  /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان – طالتحريرــاِ – طاعتناقـ ا ف ــار الجهاديـ الراامـ
علــى فروــي الجهــاد وــد الر ـواِ النظامي ـ الســوري  ،وأوــام أن ـ فــي غضــون عــام  2012حضــر والمــتهم
ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ لرــاِاِ لتــدارس ا ف ــار الت فيريـ الراامـ علــى ت فيــر الحــارم ومعاونيـ مــن
قواِ الجي

والشرط بدعوى عـدم تطبـيرهم الشـريع اإلسـالمي  ،مضـيفا أنـ وفـي أعرـاب أحـدا

يونيــو عــام  ، 2013توطــدِ صــلت طــالمتهمين الثال ـ

الثالثـين مـن

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع والتاســع /

محمود إسماعيل محمد إسماعيل والعاشر  /محمد مصطفى محمد دسـوقى وأنـ حضـر  -بـدعوة مـن ا خيـر
وبحضــوره – والمتهمــون الثالـ  /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع والثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد
المولى والتاسع  /محمود إسماعيل محمد إسماعيل والثاني عشـر /محمـود عجمـى رمضـان أحمـد درسـا ألرـاه
المتهم الثاني  /محمد السيد السيد حجازى تضمن أف ا ار ت فيري قاام على ت فير الحارم ومعاوني مـن قـواِ
الجــي

والشــرط ووجــوب قتــالهم بــدعوة عــدم تطبــيرهم الش ـريع االســالمي  ،كمــا حضــر والمتهمــون الثال ـ

محمود عبد السميع محمد عبد السميع

/

والخامس  /إسالم محمد أحمد فهمى والثامن  /عبد هللا دخيل حمـد

عبــد المــولى والتاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والســاطع عشــر  /صــالح فــرج هللا محمــود فــرج هللا
اجتماعا طمسكن المتهم الثاني عشر /محمود عجمى رمضـان أحمـد ردد فيـ المـتهم العاشـر /محمـد مصـطفى
محمد دسوقى على مسامعهم ا ف ار الت فيري التي بثهـا فـيهم المـتهم الثـاني  /محمـد السـيد السـيد حجـازى ،
وأفصح المتهم العاشر  /محمد مصطفى محمد دسوقى ل – أي للمتهم – عن رغبتـ فـي السـفر إلـى ليبيـا أو
ســوريا للعــي

فــي المنــاطق التــي تســيطر عليهــا الجماعــاِ التــي ادعــى بتطبيرهــا الش ـريع اإلســالمي  ،كمــا

أوام المتهم أن في نهاي عام  2014حرو المتهم العاشر  /محمد مصـطفى محمـد دسـوقى علـى السـفر
برفرتـ إلــى ليبيـا ومنهــا إلـى ســوريا لالنضـمام إلــى تنظــيم داعـ

 ،وترابلـ فـي غضــون عـام  2015مــع المــتهم

التاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل الــذي أطــان ل ـ تســلل إلــى ليبيــا إال أن الر ـواِ النظامي ـ وــبطت
وأعادتـ إلـى مصـر .كمــا قـرر بتعارفـ علـى المــتهم السـاطع  /محمـد شـالبى عبــد الخـالق أبـو طالـب  ،ودأبهمــا
علـى مشـاهدة المرـاطع المصـورة التـي تظهـر العمليـاِ التـي يرت بهـا عناصـر تنظـيم داعـ

طسـوريا  ،ووقوفهمـا

من خالل مشاهدة تلك المراطع على استخدام مادة اليوريا في تصنيع المفرقعاِ  ،وأن وعلى إثر علم ا خير
طحيازت ـ كمي ـ مــن تلــك المــادة عــرض علي ـ اســتخدامها فــي تصــنيع مفرقعــاِ إلســتخدامها فــي ذكــرى الخــامس
والعشرين من يناير وبمواجهت طالمضبوطاِ أقر طحيازتها
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كمــا قــرر المــتهم الســابع  /محمــد شــالبي عبــد الخــالق أبــو طالــب – طالتحريرــاِ – أن ـ وفــي أعرــاب أحــدا
الثالث ــين م ــن يوني ــو ع ــام  2013تع ــارم عل ــى المتهم ــين الثالـ ـ

 /محم ــود عب ــد الس ــميع محم ــد عب ــد الس ــميع

والسادس  /عماد خمـيس أحمـد سـليمان والتاسـع  /محمـود إسـماعيل محمـد إسـماعيل علـى إثـر مشـاركتهم فـي
إعتصــامي راطع ـ العدوي ـ وميــدان المحط ـ طمرســى مطــروح والتظــاهراِ الالحر ـ لفضــهما  .وأوــام أن ـ فــي
غضــون شــهر مــارس عــام  2015أعلمـ المــتهم الثال ـ
الف ــر الرــاام علــى ت فيــر الحــارم ومعاونيـ مــن قـواِ الجــي

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع طاعتناق ـ
والشــرط وعمــوم أفـراد المجتمــع واســتباح دمــااهم

واستحالل أموالهم وبساطر سفره إلى دولـ ليبيـا لاللتحـاق بتنظـيم داعـ

هنـاك وحروـ علـى السـفر إلـى هنـاك

بـدوره .كمـا أوـام بلرـاِه المتهم َـين السـادس  /عمـاد خمـيس أحمـد سـليمان والتاسـع  /محمـود إسـماعيل محمــد
إســماعيل فــي غضــون شــهر ســبتمبر عــام  2015إذ اتفر ـوا علــى ســفره والمــتهم الســادس /عمــاد خمــيس أحمــد
ســليمان إلــى ليبيــا طمعاون ـ المــتهم التاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل لالنضــمام لتنظــيم داع ـ

بــمعم

تطبير الشريع وإقامت الخالف  .وفي إطار اإلعداد لذلك طالع والمتهم السادس  /عماد خميس أحمد سليمان
العديــد مــن المرــاطع المصــورة المنشــورة علــى شــبك المعلومــاِ الدوليـ اإلنترنــت التــي تــروج للتنظــيم المــذكور
وأغ ارو ـ وكــذا تلــك التــي تظهــر كيفي ـ تصــنيع الم ـواد المفرقع ـ طاســتخدام مــادة اليوريــا كمــا جلــب ا خيــر تلــك
المادة تمهيدا لصنع عبواِ مفرقع واستخدامها في ذكرى الخامس والعشرين من يناير لعام  2016إال أنها تم
وبطها طمسكن وبمواجهت طالمضبوطاِ أقر طحيازتها .
كما أقر المتهم التاسع  /محمود إسـماعيل محمـد إسـماعيل محمـد – طالتحريرـاِ  -طانضـمام لجماعـ تعتنـق
أف ا ار قوامها ت فير الحارم وشـرعي الخـروج عليـ بـدعوى عـدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي وتتـولى تنفيـذ أعمـال
عدااي ـ ـ وـ ــد أف ـ ـراد الر ـ ـواِ المسـ ــلح والشـ ــرط واإلعتـــداِ علـ ــى منش ـ ـ تهم والمنش ـ ـ ِ العام ـ ـ وإسـ ــتباح دمـ ــاِ
المســيحيين وإســتحالل أم ـوالهم وممتل ــاتهم  ،وحيازت ـ وإح ـ ارزه ســالحا آليــا – بندقي ـ آلي ـ – وذخــاار فــي إطــار
إنضمام لتلك الجماع  ،وزرع والمتهم العاشر  /محمد مصطفى محمد دسـوقى عبـواِ هيكليـ طمحـيط مرـر
النياط ـ وقســم شــرط مطــروح والتع ـدي علــى مخــمن ســالح الشــرط طمطــروح .وأوــام أن ـ وعلــى إثــر أحــدا
الثالثــين مــن يونيــو  2013ش ــارك فــي إعتصــام منطرـ ـ المحط ـ طمطــروح حيـ ـ

تعــارم طــالمتهمين الثالـ ـ

/

محمود عبد السميع محمد عبد السميع  ،والراطع  /فتح هللا فرج عوض حامـد  ،والثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد
عبــد المــولى  ،والعاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى ،والثــاني عشــر  /محمــود عجمــى رمضــان أحمــد ،
والثال

عشر  /محمود محمد ثابت دردير الراوى وآخرين  ،فضال عن تردده على إعتصام راطع العدويـ رفرـ

المتهمين الساطع  /محمد شالبى عبد الخالق أبو طالب والعاشر  /محمـد مصـطفى محمـد دسـوقى إلـى أن تـم
َ
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فـ

اإلعتصــام وإصــابت علــى إثـره .وأنـ وفــي غضــون شــهر أرتــوبر عــام  2013إجتمــع طــالمتهمين ال ارطــع /
عشــر /محمــود محمــد

فــتح هللا فــرج عــوض حامــد  ،والثــاني عشــر  /محمــود عجمــى رمضــان أحمــد  ،والثالـ

ثابـت درديــر الـراوى طمنطرـ الريفيـ طمرســى مطــروح  ،واتفرـوا طايعــاز مــن المــتهم ال ارطــع  /فــتح هللا فــرج عــوض
حامــد علــى وجــوب قتــل ق ـواِ الجــي

والشــرط بــدعوى قــتلهم معتصــمي راطع ـ العدوي ـ والنهض ـ المطــالبين

بتطبيــق الشـريع اإلســالمي  ،ونفــاذا لــذلك وإلعــدادهم عســكريا توجهـوا جميعــا صــبيح اليــوم التــالي إلــى منطرـ
الرصر طمطروح حي

تدربوا على إطالق النيران مـن بندقيـ آليـ – كالشـين وم  -جلبهـا المـتهم ال ارطـع  /فـتح

هللا فرج عوض حامد  ،كما علـم أن طريـ المتهمـين المـذكورين آنفـا قـد أعـادوا ال اـرة مجـددا فـي غيبتـ  .وأوـام

أيضا أن وفي مطلع عام  2014وم المتهم العاشر /محمد مصطفى محمد دسوقى لجماع تعتنـق أف ـا ار
قوامها ت فير الحارم وشرعي الخروج علي بدعوة عدم تطبير الشريع اإلسـالمي وإسـتحالل دمـاِ أفـراد الرـواِ
المســلح والشــرط ودمــاِ وممتل ــاِ المســيحيين ،وأن ـ علــم الحرــا بت ــوين المــتهم ا ول  /محمــد خالــد محمــد
 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع

حافظ لتلك الجماع وتولي مس وليتها وأنها تضم والمتهمين الثال

 ،والخامس  /إسالم محمد أحمـد فهمـى  ،والسـادس  /عمـاد خمـيس أحمـد سـليمان  ،والثـامن  /عبـد هللا دخيـل
حمــد عبــد المــولى  ،والعاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى  ،والحــادي عشــر  /محمــد عــادل أحمــد نصــر
الطيبانى  ،والسـاطع عشـر  /صـالح فـرج هللا محمـود فـرج هللا وآخـرَين  ،وأنـ وفـي سـبيل إعـداده ف ريـا حضـر
بــدعوة وحضــور المــتهم العاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى عــدة لرــاِاِ أدارهــا المــتهم الثــاني  /محمــد

السيد السيد حجازى وحضرها المتهمون الثال

 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع  ،والخامس  /إسالم

محمد أحمد فهمى  ،والسـادس  /عمـاد خمـيس أحمـد سـليمان والسـاطع عشـر  /صـالح فـرج هللا محمـود فـرج هللا
وفيهــا حروــهم المــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازى علــى قتــال ق ـواِ الجــي
تطبــيرهم الش ـريع اإلســالمي وقــتلهم المســلمين فــي ف ـ

والشــرط بــدعوى عــدم

اعتصــامي راطع ـ العدوي ـ والنهض ـ وســاق لهــم لــذلك

أسـانيدا شـرعي  ،ووجـوب إتخـاذهم أسـماِ حركيـ وتجنـب الحـدي

فـي ا مـور التنظيميـ هاتفيـا  ،وعممـ علـى

إمــدادهم طالســالح وا مـوال الالزمـ لتنفيــذ تلــك المخططــاِ إال أن وــبط حــال دون ذلــك  ،وفــي إطــار إعــداده
عســكريا قــام المــتهم الخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــى بتدريبـ – أي المــتهم – والمتهمــين الثالـ  /محمــود
عبد السميع محمد عبد السـميع  ،والسـادس  /عمـاد خمـيس أحمـد سـليمان  ،والعاشـر /محمـد مصـطفى محمـد
دســوقى والحــادي عشــر  /محمـد عــادل أحمــد نصــر الطيبــانى والثــامن عشــر /الطــاهر محمــد فــتح هللا الشــافعى
وآخ ـرَين علــى التصــويب طاســتخدام بندقي ـ وــغط ه ـواِ طمنطر ـ حنــي

طمطــروح .كمــا قــرر المــتهم أن ـ وفــي

منتصف عام  ، 2014أفصح المتهم ا ول  /محمـد خالـد محمـد حـافظ لـ وللمـتهم العاشـر  /محمـد مصـطفى
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محمد دسوقى طسبق انضمام لتنظيم أنصـار الشـريع طمنطرـ درنـ بليبيـا – الـذي طـايع تنظـيم داعـ

الحرـا

 وتدرب على استخدام السلح الليـ وآراه مرـاطع مصـورة تظهـره حـال اسـتخدام تلـك ا سـلح  ،وحروـهماالمتهم ا ول /محمد خالد محمد حافظ على استهدام مدير أمن مطـروح ووـبام الشـرط طالمحافظـ والشـيو
المعارو ــين ف ــاره الت فيريـ ـ  ،واتفرـ ـوا عل ــى ب ــدِ عملي ــاتهم العداايـ ـ طاس ــتهدام المب ــاني الحكوميـ ـ ط ــالعبواِ
الهيكلي المصمم طاستخدام علب غاز مضغوم – سبراي  -ومؤقت  ،ونفاذا لذلك أعدوا طمسكن المتهم ا ول
 /محمــد خالــد محمــد حــافظ عــدة عبـواِ هيكليـ وزر – أي المــتهم – إحــداها أمــام مرــر نياطـ مطــروح  ،وزر
المتهم العاشر /محمد مصطفى محمد دسوقى الثاني طمحيط قسم شرط مطـروح وزر الثالثـ المـتهم ا ول /
محمد خالد محمد حافظ طمحيط مخمن سالح الشرط ططريق علم الروم  .وطباعت – أي المتهم – والمتهمين
السادس  /عماد خميس أحمد سليمان والثـامن /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى والعاشـر  /محمـد مصـطفى
محمد دسوقى شعار تنظيم داع

طمدخل مدين مرسى مطـروح وعلـى حـوااط مجلـس المدينـ وإحـدى المـدارس

لإليحــاِ بتواجــد عناصــر التنظــيم طالمدين ـ  ،وذلــك طــأن تــولى هــو – أي المــتهم – قيــادة الد ارج ـ الناري ـ ذاِ
ال ــثال

عج ــالِ تروس ــيكل مر ــال ط ــاقي المتهم ــين وت ــولى المتهم ــان الس ــادس  /عم ــاد خم ــيس أحم ــد س ــليمان

والثامن  /عبد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى طباعـ الشـعار حـال تـأمين المـتهم العاشـر /محمـد مصـطفى محمـد
دسوقى الطريق لهم.
واســتم ار ار فــي تنفيــذ مخططهــم العــدااي  ،اجتمــع والمتهمــان ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ والعاشــر /محمــد
مصطفى محمد دسوقى في غضون عام  2014طمسكن المتهم ا ول /محمد خالد محمد حافظ الـذي كلفهمـا

طاستهدام مخمن السالح طمنطر علم الروم وووع لهما مخططا ح لـد قد طـ دور كـل منهمـا  ،ونفـاذا لـذلك ترابـل

والمتهم العاشر /محمد مصطفى محمد دسوقى طمنطر ال يلو أربع واصطحب ا خيـر بدراجتـ الناريـ صـوب

مخمن السالح وبحوزتهما بندقي آليـ – دبرهـا المـتهم ا ول  /محمـد خالـد محمـد حـافظ – ووعـاِ يحـوي مـادة
بترولي  ،وما أن بلغوا المخمن حتى سلم المتهم العاشر /محمد مصطفى محمد دسوقى البندقي الليـ لتأمينـ
حال إعتالِه سور المخمن وسكب مادة البنمين  ،ولعجمه عن إستخدام البندقي اللي تبادال ا دوار حي

تولى

– أي المــتهم – اعــتالِ ســور المخــمن وســكب مــادة البنـمين ثــم أطلــق المــتهم العاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد
دسوقى النيران صوب سياراِ الشرط المتواجدة طالمخمن مستخدما البندقي اللي آنف البيان.
رمــا أوــام طــأن المــتهم ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ كلف ـ – أي المــتهم – والمتهمـ َـين الثــامن  /عبــد هللا

دخيــل حمــد عبــد المــولى والعاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى طالســفر إلــى ليبيــا للتــدريب علــى اســتخدام
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السالح ونفاذا لذلك تمكن المتهم ا خير وتبع – أي المتهم – في غضون شهر أرتـوبر  2014متخـذا اسـما
حركيا قسورة إال أن تم وبط من قبل السلطاِ الليبي وإعادت للبالد.
وأوــام بــتمكن المتهمــين الثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع ،والخــامس  /إســالم محمــد أحمــد

فهمى  ،والثامن  /عبد هللا دخيل حمد عبد المولى  ،والحادي عشر /محمد عـادل أحمـد نصـر الطيبـانى مـن
الســفر إلــى ليبيــا  ،وترابل ـ معهــم عــدا المــتهم الثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى عرــب عــودتهم فــي
غضــون شــهر يوليــو  2015وأفصــحوا لـ عــن انضــمامهم لتنظــيم أنصــار الشـريع – الــذي طــايع تنظــيم داعـ
الحرا  -طمنطر درن بليبيا  ،كما حرو المتهمـون السـادس  /عمـاد خمـيس أحمـد سـليمان و السـاطع  /محمـد
شــالبى عبــد الخــالق أبــو طالــب و الثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى علــى الســفر مجــددا إلــى ليبيــا
لاللتحاق طالتنظيم المذكور آنفا.
كما أقر المتهم الحادع عشر  /محمد عـادل أحمـد نصـر الطيبـاني – طالتحريرـاِ – طانضـمام لتنظـيم داعـ
بليبيا الذي يعتنق أف ا ار ت فيري قاامـ علـى ت فيـر الحـارم وشـرعي الخـروج عليـ بـدعوى عـدم تطبيرـ الشـريع
اإلس ــالمي وإس ــتباح دم ــاِ قـ ـواِ المس ــلح والش ــرط واإلعت ــداِ عل ــى منشـ ـ تهما وإس ــتباح دم ــاِ المس ــيحيين
وإس ــتحالل أمـ ـوالهم وممتل ــاتهم وتلريـ ـ ت ــدريباِ عس ــكري ف ــي إط ــار إنض ــمام للتنظ ــيم ومش ــاركت ف ــي إح ــدى
عمليات الغير موجه ود مصر.
ـالمتهمين ا ول والخــامس المعتنرـ َـين للف ــر الرــاام علــى
وأوــام أن ـ وفــي مطلــع عــام  2013توطــدِ صــلت طـ
َ
ت فيــر الحــارم وشــرعي الخــروج عليـ بــدعوة عــدم تطبيرـ الشـريع اإلســالمي  ،وأن المــتهم ا ول /محمــد خالــد

محمــد حــافظ تــولى إيـواِ عــدد مــن ا شــخاص حــاملي الجنســي ا لمانيـ ودلــيلهم الفلســطيني الجنســي المكنــى
طأبي عمر واعتمام أول ك ا شخاص السفر إلى ليبيا تمهيدا لاللتحاق طالرتال الداار بدول سوريا  ،وأوـام أنـ
توجـ والمتهمــان ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ والخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــى إلــى منطر ـ ســيدي
حني

طمطروح حي

تولى المتهم ا ول /محمد خالد محمد حافظ تدريب ا شخاص حاملي الجنسي ا لمانيـ

بدنيا فضال عـن تـدريبهم عسـكريا عـن طريـق تلريـنهم كيفيـ فـك وتركيـب سـالحا آليـا  -بندقيـ كالشـين وم –
ران طحوزت  ،ثم سافر طعدها أول ك ا شخاص إلى ليبيا تمهيدا لإللتحاق طالرتال الداار طسوريا.
وأوــام أيضــا طحضــوره والمتهمـ َـين الخــامس /إســالم محمــد أحمــد فهمــى والســادس عشــر  /نــاجى محمــد عبــد
الرازق جاب هللا دروسا في الف ر الت فيري عردِ طمسـكن المـتهم ا ول /محمـد خالـد محمـد حـافظ وبحضـوره.
فضــال عــن تعارف ـ – أي المــتهم – طــالمتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازى فــي غضــون شــهر رمضــان
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 2013الـذي فاتحـ بـدوره فـي الف ـر الت فيـري  .كمـا أوـام أنـ وفـي مطلـع عـام  2015وعلـى إثـر تحريضـ
من قبل المتهم العاشـر /محمـد مصـطفى محمـد دسـوقى – نجـل خالـ  -علـى السـفر إلـى المنـاطق الخاوـع
لتنظيم داع

بليبيا  ،تواصل مع المتهم الخامس  /إسالم محمد أحمد فهمى واتفرا على السفر سـويا  ،ونفـاذا

لذلك وبتاريص  2015/4/4توج وا خير إلى منطر النجيل الحدودي حيـ

نسـق لهمـا المـتهم العاشـر /محمـد

مصطفى محمد دسوقى مع أحد البدو لتسهيل تسللهما إلى دول ليبيا  ،وترابال هناك مع العديد مـن العناصـر
المتوجه ـ لإلنضــمام لتنظــيم داع ـ

 ،وتــم ته ـريبهم جميعــا إلــى ليبيــا عبــر الــدروب الصــحراوي  ،إلــى أن بلغ ـوا

منطر أجدابيا بليبيا حي كاني – أي المـتهم  -طـأبي عمـر وكانـي المـتهم الخـامس  /إسـالم محمـد أحمـد فهمـى
ق
ق
طأبي سيف  ،ثم جرى نرلهما رفر عدد مـن العناصـر الراغبـ فـي اإلنضـمام للتنظـيم إلـى منطرـ النوفاليـ بليبيـا
الخاوع لسيطرة التنظيم.
وفــي إطــار إعــداده ف ريــا لإلنضــمام للتنظــيم  ،تلرــى دروســا فــي الف ــر الت فيــري قوامهــا ت فيــر حــارمي الــدول
اإلسالمي وقواتهم النظامي وإستحالل دمااهم بدعوة عـدم تطبـيرهم الشـريع اإلسـالمي  ،كمـا تـم تلرـى تـدريباِ
بدين وعسـكري علـى كيفيـ فـك وتركيـب وإطـالق النـار مـن ا سـلح الليـ المختلفـ – ال الشـين وم والمتعـدد
والـ  14,5والدوشكا  ، -ثم شارك في إعطاِ البيع

بي طكر البغدادي زعيم التنظيم.

وعرب البيع وتمهيدا لغمو قري هراوة بليبيا تسلم – أي المتهم  -سالحا آليا – بندقي كالشين وم – وتوج
رفق عناصـر التنظـيم إلـى البلـدة المـذكورة حيـ

تمكنـوا مـن السـيطرة عليهـا  ،ثـم عـاد إلـى النوفاليـ حيـ

تـولى

مس ـ ولي مخــمن ا دوي ـ وتــولى المــتهم الخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــى مس ـ ولي التغذي ـ  .ونظ ـ ار ل ثاف ـ
الغــاراِ الجويـ التــي وـربت منطرـ النوفاليـ والتــي أســفرِ عــن مصــر وإصــاط عــدد مــن عناصــر التنظــيم ،
شر والمتهم الخامس /إسالم محمد أحمد فهمى وآخرون في العودة إلـى داخـل الـبالد وتوجـ هـو – أي المـتهم
– إلى المنفذ الحدودي طالسلوم حي

تم وبط وتمكن المـتهم الخـامس /إسـالم محمـد أحمـد فهمـى مـن التسـلل

إلى داخل البالد عبر منطر جعبوب الحدودي .
كما أقر المتهم الثاني عشر  /محمـود عجمـي رمضـان أحمـد – طالتحريرـاِ طانضـمام لجماعـ تعتنـق أف ـا ار
قوامها ت فير الحارم وشرعي الخروج علي بـدعوة عـدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي وتتـولى تنفيـذ أعمـال عداايـ
ود أفراد الرواِ المسلح والشرط واإلعتداِ على منش تهم والمنش ِ العام  ،وحيازتـ وإحـ ارزه سـالحا آليـا –
بندقي آلي – وذخااره في إطار انضمام لتلك الجماع  .وأوام أن على إثر أحدا

الثالثين من يونيو عام

 2013ش ــارك ف ــي اعتص ــام ش ــار المحطـ ـ طمرس ــى مط ــروح والمس ــيراِ الت ــي تنطل ــق منـ ـ كم ــا ت ــردد عل ــى
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اعتصامي راطع العدوي والنهض حي

تعارم على المتهمين الثال

 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع

،والراطع  /فتح هللا فرج عوض حامد  ،والتاسع /محمود إسماعيل محمد إسماعيل  ،والعاشر /محمد مصطفى
محمد دسوقى  ،والثال

عشر /محمود محمد ثابـت درديـر الـراوى وآخـرين  ،وعرـب فـ

المتهمين الراطع  /فتح هللا فرج عوض حامد والثال
غضون شهر أرتوبر  2013توج و
َ

االعتصـاماِ وفـي
عشـر /محمـود محمـد

ثابــت درديــر ال ـراوى إلــى مســكن ال ارطــع /فــتح هللا فــرج عــوض حامــد ال ــاان طــال يلو  15طريــق الســلوم حي ـ
استخرجوا جواال مدفونا داخل المسكن حوى عدد خمس بنادق آلي وبندقي قناص وذخيرة وتوجهوا إلـى منطرـ
الرصر – إحدى المناطق الصحراوي طمرسى مطروح  -حي

ترابلوا مع المـتهم السـادس عشـر  /نـاجى محمـد

عبد الرازق جاب هللا وآخر وتدربوا جميعا على إطالق ا عيـرة الناريـ مسـتخدمين إحـدى تلـك البنـادق  ،وعرـب
االنتهاِ من التدريب ترك المتهم الراطع  /فتح هللا فرج عوض حامد البندقيـ الليـ طحـوزة المـتهم السـاطع عشـر
 /صالح فرج هللا محمود فرج هللا  ،ثم أعادوا ال رة مجددا طعدها رفر المتهم التاسع  /محمود إسماعيل محمـد

إسماعيل  ،وأعلمهم حين ٍذ المتهم الراطع /فتح هللا فرج عوض حامـد أن ذلـك التـدريب كـان فـي إطـار إعـدادهم
لت وين جماع تنظيمي تضمهم ت ون مهمتها استهدام رجال الجي

والشـرط بـدعوة ت فيـرهم المتنـاعهم عـن

تطبيــق الش ـريع اإلســالمي  ،كمــا أعلمهــم ا خيــر أيضــا برصــده أحــد الضــبام طرطــا ا مــن الــوطني طمطــروح
المتهمين الثالـ
تمهيدا الستهداف  .وأوام أيضا أن وفي نهاي عام  2013حضر بدعوة من
َ

 /محمـود عبـد

الســميع محمــد عبــد الســميع  ،والعاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى وحضــورهما لرــاِ عرــد طمنطرـ وادي
تويويــع طمطــروح حض ـره المتهمــون الســادس /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان والتاســع  /محمــود إســماعيل محمــد
إسماعيل أوجب عليهم خاللـ المـتهم الثـاني  /محمـد السـيد السـيد حجـازى ت فيـر الحـارم ومعاونيـ مـن قـواِ
الجي

والشرط ووجوب قتالهم بدعوة عدم تطبيرهم الشريع اإلسالمي  .مضيفا طاجتماعـ والمتهمـين الثالـ

/

محمود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع والخـامس /إسـالم محمـد أحمـد فهمـى والسـادس /عمـاد خمـيس أحمـد
ســليمان والتاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والعاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى مــع المــتهم
الراطع /فتح هللا فرج عـوض حامـد  ،إذ طلـب ا ول مـن ا خيـر االنضـمام لجماعتهمـا الجـاري ت وينهـا ومـدهم
طالســالح الــالزم للتــدريب علــى إســتهدام قــواِ الجــي

والشــرط بــدعوى ت ف ـريهم  .كمــا أن ـ وفــي مطلــع عــام

 2014إجتمع في مسكن مع المتهمين الثال  /محمود عبد السميع محمد عبد السميع والخامس /إسالم محمد
أحمــد فهمــى والســادس /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان والتاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والعاشــر/
محمد مصطفى محمد دسوقى والسـاطع عشـر /صـالح فـرج هللا محمـود فـرج هللا والثـامن عشـر /الطـاهر محمـد
فــتح هللا الشــافعى وإتفرـوا علــى ت ــوين جماعـ تضــمهم يكــون هــدفها تنفيــذ عمليــاِ عداايـ وــد قـواِ الجــي
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والشرط بدعوة ت فيرهم لعدم تطبيرهم الشريع اإلسالمي  ،يتولى قيادتهـا المـتهم الثالـ

 /محمـود عبـد السـميع

محمــد عبــد الســميع  ،ويتــولى المــتهم الخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــى مس ـ ولي تــدريب أعضــااها علــى
إســتخدام الســالح  ،كمــا إجتمعـوا الحرــا للبحـ

عــن وســيل لتمويــل عمليــاتهم العداايـ  .وأوــام طأنـ فــي مطلــع

عام  2015ترابل والمتهم الراطع /فتح هللا فرج عـوض حامـد مـع عـدد مـن ا شـخاص قـاموا بتسـليم ا خيرعـدد
ثــال

بنــادق آلي ـ ســبق وأن كلفهــم ببيعهــا .كمــا أوــام طــأن المــتهم الثال ـ  /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد

السميع أعلم طسفره والمتهمين الخامس  /إسالم محمـد أحمـد فهمـى والعاشـر /محمـد مصـطفى محمـد دسـوقى
إلى ليبيا وانضمامهم لتنظيم داع

طمنطر سرِ وتلريهم تدريباِ عسكري وارت ابهم عملياِ عدااي في إطار

انضــمامهم للتنظــيم وتــولي المــتهم الثــامن /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى مسـ ولي تــأمين الحــدود طالمنطر ـ
المتهمين السادس /عماد خميس أحمد سليمان والساطع /محمد شالبى عبد
المذكورة  ،ومحاولتهم تسهيل سفر
َ

الخالق أبو طالب إلى هناك  ،وعلم من ا ول/محمد خالد محمد حافظ أيضا طاجتما أعضاِ الجماع مع
المتهم الثاني /محمد السيد السيد حجازى مجـددا فـي غياطـ وتلرـيهم تـدريباِ علـى التصـويب طاسـتخدام بندقيـ
وغط هواِ طمنطر حني

طمحافظ مرسى مطروح على يد المتهم الخامس /إسالم محمد أحمد فهمى .

كما قرر المتهم الرابع عشر  /حسـن محمـود حسـن هاشـم – حركـي سـامح – طالتحريرـاِ – أنـ وفـي أعرـاب
فـ

اعتصــام راطعـ العدويـ إجتمــع والمتهمــون الثــاني /محمــد الســيد الســيد حجــازى والخــامس  /إســالم محمــد

أحمــد فهمــى والحــادي عشــر  /محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــانى والخــامس عشــر /محمــد تــامر أحمــد علــى
حس ــن البنه ــاوى وحرو ــهم الم ــتهم الث ــاني /محم ــد الس ــيد الس ــيد حج ــازى عل ــى قت ــال قـ ـواِ الج ــي

والش ــرط

طاعتبارهم من الطواغيت  ،وأفصـح لهـم المـتهم الخـامس /إسـالم محمـد أحمـد فهمـى عـن نيتـ ت ـوين مجموعـ
تنظيمي ـ تضــمهم وآخ ـرين لتحريــق ذلــك الغــرض  ،ونفــاذاق لــذلك اتخــذ كــل مــنهم إســما حركيــا واتخــذ المــتهم اســم
سامح كاسم حركي  ،وأمده المتهم الخامس  /إسـالم محمـد أحمـد فهمـى طمبلـغ ألـف جنيـ لشـراِ مـواد تصـنيع
المفرقعــاِ  ،ثــم حضــر اجتماعــا الحرــا عرــد طمســكن وبحضــور ا خيــر والمتهمــين الثــاني /محمــد الس ـيد الســيد
حجــازى والعاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى والحــادي عشــر /محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــانى ردد
خالل المـتهم الثـاني /محمـد السـيد السـيد حجـازى ذاِ مضـمون ا ف ـار المتعلرـ بت فيـر الحـارم ومعاونيـ مـن
قواِ الجي

والشرط ووجوب قتالهم.

كما قرر المتهم الخامس عشر  /محمد تامر أحمد علي حسين البهنساوي – طالتحريرـاِ – أنـ وفـي غضـون
عــام  2013دعــاه المتهمــان ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ والخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــى لتــدريب
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علــى اســتخدام البندقي ـ اللي ـ طمنطر ـ ســيدي حنــي

طمحافظ ـ مطــروح اســتعدادا للمشــارك فــي إحــدى حرــول

الجهــاد  ،كمــا قــرر طاشــترار فــي إطــالق أعيـرة مــن بندقيـ ري مملوكـ لألخيــر أثنــاِ تواجــدهما رفرـ المتهمــين
ا ول  /محمـد خالـد محمـد حـافظ والعاشـر  /محمـد مصـطفى محمـد دسـوقى والسـاطع عشـر /صـالح فـرج هللا
محمود فرج هللا طرري طاجوي طمنطر سيدي حني .
كما قـرر المـتهم السـابع عشـر  /صـالح فـرج هللا محمـود فـرج هللا – طالتحريرـاِ  -طرناعـ المتهمـين الثالـ

/

محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع  ،والتاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل  ،والعاشــر /محمــد
مصطفى محمد دسوقى – شريق زوجت –  ،طا ف ار الت فيري الراام على ت فير الحارم بدعوة عـدم تطبيرـ
الشريع اإلسالمي مضيفا طريـامهم – خـالل لرـاِ جمـع بيـنهم  -طمحاولـ إقناعـ بتلـك ا ف ـار وتحريضـ علـى
المشــارك فــي الرتــال الــداار بدولـ ســوريا لرتــال الرـواِ النظاميـ  .وخــتم طعلمـ فــي غضــون شــهر ســبتمبر عــام
 2014طانضمام المتهم العاشر /محمد مصطفى محمد دسوقى لتنظيم داع

بليبيا.

كمــا أقــر المــتهم الثــامن عشــر  /الطــاهر محمــد فــتح هللا الشــافعى – طالتحريرــاِ – طانضــمام لجماعـ تعتنــق
أف ا ار قوامها ت فير الحارم وشـرعي الخـروج عليـ بـدعوى عـدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي وتتـولى تنفيـذ أعمـال
عدااي ود أفراد الرواِ المسلح والشرط واإلعتداِ على منش تهم والمنش ِ العام .
وأوــام أن ـ تعــارم علــى المتهمــين الثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع  ،والتاســع  /محمــود

إسـماعيل محمـد إسـماعيل  ،والعاشـر /محمــد مصـطفى محمـد دسـوقى  ،والثالـ

عشـر /محمـود محمـد ثابــت

درديــر ال ـراوى طاعتصــام ميــدان المحط ـ طمرســى مطــروح الــذي ت ـمامن مــع اعتصــام راطع ـ العدوي ـ  ،وأن ـ فــي
مطلــع عــام  2014اجتمــع مــع المــتهم العاشــر  /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى الــذي أفصــح لـ عــن اعتناقـ
الف ر الت فيري الراام على ت فير الحارم ومعاوني من قواِ الجـي

والشـرط ووجـوب قتـالهم بـدعوى امتنـاعهم

عـن تطبيـق الشـريع اإلسـالمي  ،وأوــام أنـ وفــي منتصـف عــام  2014حضـر والمتهمــون الثالـ

 /محمــود

عبد السميع محمـد عبـد السـميع والثـامن  /عبـد هللا دخيـل حمـد عبـد المـولى والتاسـع  /محمـود إسـماعيل محمـد
إسماعيل والعاشر  /محمد مصطفى محمد دسوقى اجتماعا تنظيميـا طمسـكن المـتهم الخـامس  /إسـالم محمـد
أحمــد فهمــى وبحضــوره  ،حيـ

إتفــق المــتهم الثالـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع يأصــل لــديهم

الف ـر الت فيـري المــذكور ويسـوق مـن ا ســانيد الشـرعي للتـدليل عليـ  ،كمـا اتفرـوا جميعــا علـى أن الغـرض مــن
مجمــوعتهم التنظيميـ هــو ارت ــاب عمليــاِ عدااي ـ وــد ق ـواِ الجــي

والشــرط طاســتخدام العبـواِ المفرقع ـ ،
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وأطــان لهــم المــتهم الثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى أن ـ تعلــم طرير ـ تصــنيع المفرقعــاِ مــن شــبك
المعلوماِ الدولي وفي سبيل لجلب المواد الالزم لتصنيعها.
وأوام أيضا طحضوره والمتهمين الثال

 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع  ،والخامس  /إسالم محمد

أحم ــد فهم ــى  ،والتاس ــع  /محم ــود إس ــماعيل محم ــد إس ــماعيل  ،والعاش ــر /محم ــد مص ــطفى محم ــد دس ــوقى ،
والثــاني عشــر  /محمــود عجمــى رمضــان أحمــد  ،والســاطع عشــر  /صــالح فــرج هللا محمــود فــرج هللا اجتماعــا
 /محمـود

تنظيميا ثان طمسكن المتهم الثاني عشر  /محمود عجمـى رمضـان أحمـد  ،واصـطفوا المـتهم الثالـ

عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع أميـ ار لمجمــوعتهم التنظيميـ  ،كمــا أطــان لهــم المــتهم الخــامس  /إســالم محمــد
أحمد فهمى اعتمام اإلستحصال علـى أسـلح آليـ مـن المـتهم ال ارطـع  /فـتح هللا فـرج عـوض حامـد إلسـتخدامها
في تنفيـذ أغـراض مجمـوعتهم  ،وأفصـح لهـم المـتهم الثـاني عشـر  /محمـود عجمـى رمضـان أحمـد عـن رصـده
حـد الضــبام العــاملين طرطــا ا مــن الــوطني طمطـروح تمهيــدا إلستهداف .وأوــام طعلمـ طســاطر تمكــن المــتهم
العاشر  /محمد مصطفى محمد دسوقى من التسلل إلى ليبيا طمعاون المتهم ا ول /محمـد خالـد محمـد حـافظ
الذي يشترك مع في إعتناق ذاِ الف ر.
وثبــت مــن اإلطــال علــى الملمم ـ المضــبوط حــوزة المــتهم الســادس  /عمــاد خمــيس احمــد ســليمان المعنون ـ
مردمـ فــي التوحيــد مــتن فــي التوحيــد والشــرك واإليمــان وال فــر منســوب لمــن يــدعى  /محمــد بــن عبــد الوهــاب
تناولت ت فير محكمـي الرـوانين الووـعي واصـف مـن يحكـم طغيـر مـا انـمل هللا طأنـ طـاغوِ ويكفـر كفـ ار أربـر،
وأن مشرعي الروانين الووعي نصبوا أنفسهم أرباطا من دون هللا وأفتى كاتب الملمم طفروي قتالهم.
وثبت أن اإلسطوانتين المدمجتين المرفرتين بتحريراِ النياط العام أن اإلسـطوان ا ولـى حـوِ مرـاطع عـرم
خاللها المتهم العشرين /إسالم يكن علي خميس نفس وتحد

خاللها عن انضمام لتنظيم داع

ومهر فيها

محــر از ســالحا ناريــا – بندقيـ آليـ – كمــا مهــر خــالل تلريـ تــدريباِ بدنيـ وإشــترار مــع التنظــيم المــذكور فــي
إحدى عمليات العسكري  ،وحوِ أيضا مراطع إخباري تتحد

عـن إنضـمام والمـتهم التاسـع عشـر  /محمـود

عصام محمود أحمد حسن الغنـدور  -مكنـى أبـو آدم – إلـى التنظـيم المـذكور آنفـا .وحـوِ اإلسـطوان الثانيـ
مرطــع فيــديو مــن إصــداراِ تنظــيم داعـ

يظهــر إعــدام عناصــر التنظــيم لواحــد وعشـرين شخصــا ذطحــا مــدعين

أنهم من أتبا ال نيس المصري المحارب .
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و تــم وــبط المــتهم الخــامس عشــر /محمــد تــامر أحمــد علــى حســن البنهــاوى وبحوزت ـ بندقي ـ آلي ـ وأن الخمن ـ
المضبوط والذخيرة حوزت كل منها كامل وسليم

وأنهـم صـالحين لإلسـتعمال وفرـا للثابـت بترريـر قسـم ا دلـ

الجنااي .
وأن ا وراق المطبوع المضبوط حوزة المتهم السادس  /عماد خميس أحمد سليمان تحوي العديد من أسـماِ
الم ـواد المفرقع ـ المنصــوص عليهــا فــي ق ـرار وزيــر الداخلي ـ رقــم  2225لســن  2007والم ـواد المســتخدم فــي
صناعتها وفرا للثابت بتررير قسم ا دل الجنااي .
وأن المـواد المضــبوط حــوزة المــتهم الســاطع  /محمــد شــالبى عبــد الخــالق أبــو طالــب عبــارة عــن كميـ مــن مــادة
اليوريــا التــي يمكــن أن تســتخدم فــي إنتــاج أصــنام مــن الم ـواد المفرقع ـ فــي حال ـ خلطهــا طم ـواد أخــرى كــالفحم
وال بريت  ،كما تعد المـادة ا ساسـي فـي تحضـير مـادة نتـراِ اليوريـا المفرقعـ المنصـوص عليهـا طالبنـد 57
في قرار وزير الداخلي رقم  2225لسن  2007طشأن المواد المفرقع والتي تعد في حكـم المفرقعـاِ وذلـك فـي
حال خلطها طحامضي النيتريك وال بريتيك .وأن المعداِ المضبوط طحوزت عبارة عن ثماني مكثفاِ كهربااي
متع ــددة الر ــيم والس ــعاِ  ،ومر ــاومين كهرب ــاايين ص ــغيري الحج ــم  ،ومل ــف كهرب ــااي وهـ ـوااي توص ــيل كهرب ــااي
وجميعها سبق تف يكها من دواار كهربااي .
وأن ا قراص الصلب المضبوط حوزة المتهم السادس عشر /ناحى محمـد عبـد الـرازق جـاب هللا يحـوي صـورة
ل اري ـ تنظــيم الراعــدة مــدون علي ـ دول ـ الخالف ـ اإلســالمي وملــف فيــديو منســوب لوالي ـ ســيناِ يظهــر تــدريباِ
عســكري ولرطــاِ لعمليــاِ عدااي ـ ارت بــت فــي ســيناِ وأخــرى فــي ســوريا وتســجيالِ صــوتي وملفــاِ نصــي
تحرض على ارت اب العملياِ الجهادي .
وتم وبط عدد أربع عشر مـرم فـارغ المعثـور علـيهم علـى مسـرح ا حـدا

طرسـم المخـازن وا سـلح التـاطع

لمديري أمن مطروح مما تستخدم على ا سلح الناري عيار  39 x 7،62مم وتبين سبق إطالقهم من سـالح
نــارى واحــد مــن ذاِ العيــار وفرــا للثابــت بترريــر قســم ا دلـ الجناايـ .وأن الطلرـ الناريـ المعثــور عليهــا علــى
مسرح ا حدا

طرسم المخازن وا سلح التاطع لمديري أمن مطروح كامل ا جماِ وغير مطرق ال بسـورة ممـا

تستخدم على ا سلح الناري عيار  39 x 7،62مم وسليم وصـالح لالسـتعمال ،وكـذا المجاجـ البالسـتيكي
المضــبوط علــى مســرح ا حــدا

طرســم المخــازن وا ســلح التــاطع لمديري ـ أمــن مطــروح تحتــوي علــى مــادة

الجازولين وهو مادة معجل لالشتعال وفرا للثابت بتررير قسم ا دل الجناايـ  ،وأرـدِ تحريـاِ ا مـن الـوطنى
صح واقعاِ الرضي علي النحو السالف ذكرة  .وقد جـاِِ اإلعت ارفـاِ التفصـيلي لـبع
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المتهمـين وإقـ ارراِ

الــبع

ا خــر وســردهم لوقــااع ا حــدا

متفر ـ وأق ـوال شــهود اإلثبــاِ وتحريــاِ ا مــن الــوطنى وفرــا للثابــت

طالتحريراِ وجاِِ متسـر متناغمـ تصـل الـي قناعـ المحكمـ إرت ـابهم جميعـا وفرـا للثابـت طـأمر اإلحالـ ومـا
إنتهت إلي المحكم طاستخالصها لوقااع الرضي
سواِ كان فـاعال أصـليا أوباإلشـتراك طـالتحري

الواردة بها سيما و أن دور كـل مـتهم فيهـا قـد جـاِ محـددا

أوباإلتفـاق أو المسـاعدة أوبالتـدريب أو طالتمويـل أوباإلمـداد و

إس ــتخدامهم وس ــاال التخط ــيط واإلع ــداد ووكيفيـ ـ الحص ــول عل ــى ا س ــلح وإحــراز ا س ــلح وال ــذخاار والتس ــلل
وغيرهــا ومــا ثبــت بترــارير اللجنـ الفنيـ لفحــي اإلســطواناِ المدمجـ ومــا ثبــت بترــارير اإلدارة العامـ لتحريــق
ا دل الجنااي .
وحيث ان الواقعة علي النحو سالف البيان قا الدليل علي صحتها وثبوتهـا فـي حـل المتهمـين مـن شـهادة
كل من الرائد /باسم محمد صبرع القاضي والنقيب /محمد نادر أحمد نبـراهيم والرائـد /أدهـم محمـد منصـور
الروبي والرائد /مصطف محمـد السـيد مصـطف والنقيـب  /حـام صـال عبـد المـنعم الضـبا بقطـا األمـن
الو ني و صفوت يوسف غطاس ـ مخرج سنمائ وتلفزيون

وشريف محمد علي أبومندور– مخرج ومنتج

تليفزيوني ومحسن محمـد الحسـيني علـم الـدين– منـتج سـينمائ

وأيمـن أحمـد حسـان نبـراهيم– مـدير ندارة

التشري بمصلحة الطب الشرعي ومحمود رجب نصر بـلل – شـر ي بـومارة الداخليـة بالمخـامن بمطـروح
وعبد الموجود عبد السيدنبراهيم  -رئيس قسم شر ة بمديرية أمن مطروح ومـرموق أحمـد عبـده  -مـلم
أول بــإدارة الحمايــة المدنيــة بقســم المفرقعــات بمديريــة أمــن مطــروح وإق ـ اررات بع ـ

المتهمــين وإعترافــاتهم

بالتحقيقــات ومــا ثبــت بتقــارير اللجنــة الفنيــة لفحــس اإلســطوانات المدمجــة ومــا ثبــت بتقــارير اإلدارة العامــة
لتحقيل األدلة الجنائية .
فقد شهد الرائد  /باسم محمد صبرع القاضي  -بقطا األمن الو ني
بتوص ــل تحرياتـ ـ إلتص ــال الم ــتهم ا ول /محم ــد خال ــد محم ــد ح ــافظ – مكن ــى أب ــو يوس ــف وش ــهرت حم ــادة
الباشا مع قياداِ بتنظيم داع

اإلرهابي بدول ليبيا عبر شبك المعلوماِ الدولي  ،واتفاق معهم على تأسيس

جماعـ تعتنــق ذاِ أف ــار التنظــيم آنــف البيــان الراامـ علــى ت فيــر الحــارم وشــرعي الخــروج عليـ بــدعوى عــدم
تطبيرـ ـ الشـ ـريع اإلس ــالمي  ،واس ــتباح دم ــاِ الع ــاملين ط ــالرواِ المس ــلح والش ــرط والمس ــيحيين واس ــتحالل
أم ـوالهم ،ووجــوب تنفي ــذ أعمــال عداايـ ـ وــدهم وو ــد المنش ـ ِ العام ـ  ،طغ ــرض إســرام الدولـ ـ والتــأثير عل ــى
مروماتها االقتصادي واالجتماعي واإلورار طالوحدة الوطني والسالم االجتماعي ،وأوافت التحرياِ أن نفـاذا
لذلك االتفاق أسس والمتهم الثـاني  /محمـد السـيد السـيد حجـازي جماعـ بنطـاق محافظـ مطـروح تعتنـق أف ـار
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تنظـيم داعـ

الت فيريـ وتتـولى تنفيــذ أعمـال عداايـ داخـل الــبالد وـد الرضــاة وأفـراد الرـواِ المسـلح والشــرط

ومنش تهما وود المسيحيين ودور عبادتهم  ،إلشاع الفووى وتعطيل العمـل طأحكـام الدسـتور طغـرض إسـرام
م مــن أعضــاِ تلــك الجماعـ المتهمــون مــن الثالـ
مؤسســاِ الدول .وقــد عـ لـر ق

حتــى الســادس ومــن الثــامن حتــى

الثامن عشر ،واعتمدِ تلك الجماعـ علـى مـا أمـدها طـ المـتهم الثـاني مـن أسـلح ناريـ وذخـاارتم تهريبهـا مـن

دولـ ليبيــا ،ومــا أمــدها طـ المتهمــون ا ول  /محمــد خالــد محمــد حافظ،والثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازي ،
والخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــي مــن أم ـوال لتمويــل عملياتهــا العدااي ـ  ،فضــال عــن تخصيصــهم أمــارن
الجتماعاتهم وإخفاِ أسلحتهم عرم منها مسكن المتهم ا ول  /محمد خالد محمد حافظ ال اان فـي شـار علـم
الــروم – مدين ـ مرســى مطــروح– محافظ ـ مطــروح ،والصــيدلي المملوك ـ للمــتهم الحــادي عشــر  /محمــد عــادل
أحمد نصر الطيباني خلف بنك السي أي بي طشار علم الروم بذاِ المدين .وأوافت التحرياِ طاعداد المتهم
ا ول عضــاِ جماعت ـ برنامجــا ارت ــن إلــى محــورَين ،المحــور ا ول تــولى مس ـ وليت – عرــب وــبط المــتهم

الثــاني  -المــتهم الثــامن  /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى وهــو محــور ف ــري قــاام علــى إمــدادهم طمطبوعــاِ
تتضمن ا ف ار الت فيري  ،وعرد لراِاِ تنظيمي طمسكن المتهم ا ول يتم خاللها تدارس تلك ا ف ار لترسـيص
قناعاتهم بها ،والمحور الثاني محور عسكري قاام على تدريب أعضاِ الجماع بداخل البالد وخارجها ،حي
تــولى مس ـ وليت داخــل الــبالد المتهمــان ال ارطــع  /فــتح هللا فــرج عــوض حامــد ،والخــامس  /إســالم محمــد أحمــد
مصطفى فهمي بتدريب أعضاِ الجماع على استخدام ا سلح اللي طالمناطق الصحراوي طـأطرام محافظـ
مرسى مطروح مستخدمين ا سلح اللي التي وفرها المتهمـون ا ول وال ارطـع والخـامس والخـامس عشـر ،بينمـا
جــرى اإلعــداد طالخــارج عــن طريــق إلحــاق طعضــهم طمعســكراِ تنظــيم داع ـ

اإلرهــابي بدول ـ ليبيــا عــن طريــق

تســللهم عبــر الــدروب الصــحراوي غــرب الــبالد لتلرــي تــدريباِ متردم ـ فيهــا علــى أســاليب حــرب العصــاطاِ،
وكيفي تصنيع العبواِ المفرقع واستعمالها واستخدام ا سلح الناري المختلف  ،وفي إطار ذلك اإلعداد التحق
المتهمون ا ول والثال

والخامس والثامن والعاشـروالحادي عشـر بتنظـيم داعـ

طأح ـد معســكرات  ،كمــا تــولى الثال ـ

بليبيـا وتلرـوا تـدريباِ عسـكري

مس ـ ولي أحــد معســكراِ ذلــك التنظــيم طمدين ـ ســرِ الليبي ـ  ،بينمــا اشــترك

الثــامن فــي واقعـ قتــل واحــد وعشـرين مســيحيا مصـريا بدولـ ليبيــا وهــم المجنــي علــيهم  /صــمواايل ألهــم ولســن
أســعد  ،وعصــام بــدار ســمير إســحاق  ،ومــالك فــرج إبـراهيم ســعيد  ،وســامح صــالح فــاروق معــوض  ،ويوســف
شكري يونان شحات  ،وتاووروس يوسف تواوروس  ،وماجد سليمان شحات سليمان  ،وأطانوب عياد عطيـ
شــحات  ،وهــاني عبــد المســيح صــليب إب ـراهيم  ،وبيشــوي اســطفانوس كامــل داود  ،ولوقــا نجــاه أنــيس عبــده ،
وميالد مكين ذكي حنا  ،وجرجس سمير مجلي زاخر  ،وجابر منير عدلي سـعد  ،ومينـا فـايم عميـم غبريـال ،
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ومالك إبراهيم سنيوِ هندي  ،وصمواايل اسطفانوس كامل داود ،وكيرلس طشرى فوزي إبراهيم  ،وعمِ طشري
نصيف عبد المالك  ،وجرجس ميالد سنيوِ هندي ،ومينا شحات عوض حنا وآخر.
وأوــام أنـ وفــي أعرــاب عــودة المــتهم ا ول مــن دولـ ليبيــا تــولى وأعضــاِ جماعتـ تنفيــذ عــدد مــن العمليــاِ
العدااي تنفيذا غـراض تلـك الجماعـ  ،عـرم منهـا واقعـ زر عـدد ثـال

عبـواِ هيكليـ بتـاريص 2014/8/1

،ا ول ــى والثانيـ ـ وو ــعهما الم ــتهم ا ول أم ــام مبن ــى محكمـ ـ مط ــروح الجدي ــدة وأم ــام الس ــور الخلف ــي طمحكمـ ـ
مطــروح  ،وووــع الثالث ـ المتهمــان التاســع والعاشــر  -بت ليــف مــن المــتهم ا ول  -خلــف مبنــى قســم شــرط
مطــروح  ،وهــي الواقع ـ التــي تحــرر عنهــا الرضــي رقــم  3648لســن  2014إداري مطــروح .كمــا أن ـ ونفــاذا
لت ليفــاِ ا ول  ،شــر المتهمــان التاســع والعاشــر فــي إو ـرام الني ـران طرســم شــرط المخــازن والتوريــداِ التــاطع
لمديري أمن مطروح بتاريص  2014/8/24وإطالق النيران من بندقي آلي  -أمدهما بهـا المـتهم ا ول – حـال
تنب ـ حــارس الرســم لوجودهمــا ثــم الذا طــالفراروهي الواقع ـ التــي تحــرر عنهــا الرضــي رقــم  4737لســن 2014
المتهم الراطع وبام قطا ا من الـوطني
إداري مطروح.ونفاذا غراض التنظيم وت ليفاِ المتهم ا ول ،رصد
ق
طمطروح واقفا على مواقيت غدوهم ورواحهم وأمد بها المتهم ا ول ،كمـا تمكـن المـتهم الثالـ – نفـاذا لت ليفـاِ
المــتهم ا ول – مــن رصــد عــدد مــن المـواطنين المتعــاونين مــع الجهــاِ الشــرطي الســتهدافهم طعمليــاِ إرهابيـ
طمعرف آخرين من عناصر التنظيم.
وأن وفي أعراب وبط المتهم ا ول ؛ تولى المتهم الثال

قيادة تلك الجماعـ ووـم آخـرين إليهـا عـرم مـنهم

المــتهم الســاطع  /محمــد شــالبي عبــد الخــالق أبــو طالب،ونفــاذا لت ليفــاِ المــتهم الثال ـ

 ،تــولى المــتهم ال ارطــع

المسـ ولي الشــرعي للجماع ـ خلفــا للمــتهم الثــامن لتواجــد ا خيــر بدول ـ ليبيــا ،عاقــدا عــدد مــن اللرــاِاِ الف ري ـ
المتهمين الســادس والســاطع الم ـواد ال يميااي ـ التــي
عضــاِ الجماع ـ لترســيص ف رهــا لــديهم  ،فضــال عــن تــوفير
َ

تســتخدم فــي تصــنيع المفرقعــاِ ود ارس ـ طريــق تصــنيعها تمهيــدا لتصــنيعها واســتخدامها فــي ارت ــاب العمليــاِ
العدااي .
وخــتم طاعتنــاق المتهمـ َـين التاســع عشــر  /محمــود عصــام محمــود أحمــد حســن الغنــدور – حركــي أبــو آدم ، -
والعش ـرين  /إســالم يكــن علــي خمــيس أف ــار تنظــيم داع ـ

اإلرهــابي والعتنــاقهم تلــك ا ف ــار التحــق المتهمــان

التاســع عشــر والعشــرون بــذلك التنظــيم بدولـ ســوريا وتلريــا تــدريباِ علــى اســتخدام ا ســلح الناريـ طمعســكرات
وشاركا في عمليات الموجه ود الجي

النظامي السوري.

كما شهد النقيب  /محمد نادر أحمد نبراهيم ـ بقطا األمن الو ني
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أن بتاريص 2016/2/12ونفاذا إلذن النياط العام وبط المتهم الخامـس عشـر
وبتفتي

مسكن وبط بندقي آلي عيار  39×7,62مم تحمـل ا رقـام  071437900طخمنتهـا ثالثـون طلرـ

مــن ذاِ العيــار ،واثنــي عشــر ألفــا وثالثمااـ دوالر أمريكــي وثالثـ أقـراص صــلب وجهــاز لــوحي  ,وأنـ بتــاريص
 2016/2/7وبط المتهم الراطع عشر .
كما شهد الرائد  /أدهم محمد منصور الروبي ـ بقطا األمن الو ني
أن نفاذا إلذن النياط العام وبتاريص  2016/2/5وبط المتهم الساطع وبتفتي

مسكن وبط كيس بالسـتيكي

ط ـ كمي ـ مــن نت ـراِ اليوريــا ،زجاج ـ بهــا مكثفــاِ وبطاريــاِ ،قرصــين صــلبين ،نظــارة ميــدان ،ح ـمام عمليــاِ،
وبتــاريص  2016/2/6وــبط الم ــتهم الثــاني عش ــر وبحوزت ـ ثالثـ ـ آالم وثمانماا ـ وخمسـ ـ وســبعين جنيه ــا ،
وبت ــاريص  2016/1/30و ــبط الم ــتهم التاس ــع  ،وبت ــاريص  2016/2/9و ــبط الم ــتهم الثالـ ـ

عش ــر ،وبت ــاريص

 2016/4/8وبط المتهم الثامن عشر.
كما شهد الرائد  /مصطف محمد السيد مصطف  -بقطا األمن الو ني
أن نفاذا إلذن النياط العام وبتاريص  2016/2/3وبط المتهم الخامس وبتفتـي

مسـكن وـبط بندقيـ وـغط

هواِ ،طاارة يـتم الـتحكم فيهـا عـن طعـد  ،مف ـرة مـدون فيهـا اسـماِ مسـتخدمين وكلمـاِ مـرور بـبع
مواقـ ــع التواصـ ــل االجتمـ ــاعي  ،وبتـ ــاريص  2016/2/9وـ ــبط المـــتهم الســـادس وبتفتـ ــي

تطبيرـاِ

مسـ ــكن وـ ــبط أوراق

مطبوع ـ تحتــوي علــى طرير ـ اســتخالص نت ـراِ البوتاســيوم ،مطبــو طعن ـوان مردم ـ التوحي ـد والشــرك واإليمــان
وال فر  ،وبتاريص  2016/2/6وبط المتهم الثال

 ،وبتاريص  2016/2/12وبط المتهم الحادي عشر.

كما شهد النقيب  /حام صال عبد المنعم ـ بقطا األمن الو ني
أن نفاذا إلذن النياط العام تمكن بتاريص  2016/2/14من وبط المتهم الساطع عشر وبتفتي

مسكن وبط

مبلغ وقدره ثمانين ألف جني .
كما شهد  /صفوت يوسف غطاس– مخرج سينمائي وتليفزيوني
الشاهدين الساطع والثامن  -المشكل لفحي
أن نفاذا لررار النياط العام تولى رااس اللجن – عضوي
َ

المتهمين التاسع عشر والعشرين لتنظيم
اللتين حوتا مراطع تظهر وقااع انضمام
َ
االسطوانتين المدمجتين َ
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داع

وكذا ذطح عناصر تاطع للتنظيم المذكور بليبيا لعدد من ا شخاص  ،مضيفا أن طفحي تلك المراطع

تبين عدم وجود تعديل أو حيل سينمااي بها تؤثر على صح ما حوت من مشاهد.
كما شهد كل من /شريف محمد علي أبومندور– مخرج ومنتج تليفزيوني ومحسن محمد الحسيني علم الدين
– منتج سينمائ
طمضمون شهادة ساطرهما
كما شهد  /أيمن أحمد حسان نبراهيم– مدير ندارة التشري بمصلحة الطب الشرعي
أن طفحي المراطع التي تظهر عملي الذطح تبين ل صحتها من الناحي الطبي والتشريحي .
كما شهد  /محمود رجب نصر بلل – شر ي بومارة الداخلية بالمخامن
بمطروح
أن بتاريص  2014 / 8 / 24وحال كون معينـا خدمـ مـرور ليلـي طرسـم المخـازن وا سـلح التـاطع لمديريـ أمـن
مطروح فوجئ طشـخي متواجـد داخـل أسوارالرسـم أطلـق لرأيتـ أعيـرة ناريـ مـن سـالح النـاري – بندقيـ آليـ –
عشـواايا ث ـم فــر متســو ار الرســم واســترل د ارج ـ طخاريـ يرودهــا آخــر والذا طــالفرار  ،فــأبلغ الشــاهد الحــادي عشــر ،
وبمعاينـ ـ الرس ــم تب ــين وج ــود ع ــدد أربعـ ـ عش ــر مرف ــا فارغ ــا لطلر ــاِ آليـ ـ وطلرـ ـ س ــليم ل ــذاِ العي ــار ووع ــاِ
بالستيكي معبأ طمادة بترولي .
كما شهد  /عبد الموجود عبد السيد نبراهيم -رئيس قسم شر ة بمديرية أمن مطروح
طمضمون شهادة ساطر .
كما شهد  /مرموق أحمد عبد  -ملم أول بإدارة الحماية المدنية بقسم المفرقعات بمديرية أمن مطروح.
أن بتاريص  2015 / 8 / 1انترل إثر بالغ بوجود مفرقعاِ إلى محيط مبنى محكم مطروح حيـ
وبط عدد ثال
وبع ـ

تمكـن مـن

عبواِ هيكلي ا ولى مالصر لباب استراح وكالِ النياط عبـارة عـن وحـدة معالجـ مركميـ

الحجــارة  ،والثاني ـ أعلــى الســور الخلفــي الســتراح وكــالِ النياط ـ عبــارة عــن جهــاز كاســيت موصــول

طمؤقت ،والثالث أمام إدارة الترحيالِ طشار الجالِ عبارة عن لـوح معـدني موصـل طـ لمبـاِ كهرباايـ وسـاع
يد مضيفا طخلوهم جميعا من أي مواد مفرقع وبوحـدة الشـخي الـذي جهـم العبـواِ الـثال
المستخدمين في تجهيمهم وطرير التجهيم.
ا سالك والالصق
َ
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التحـادهم فـي نـو

أوال :نق اررات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة :ـ
فقــد قــررالمتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــامع – بالتحقيقــات  -طاعتناقـ أف ــا ار قوامهــا ت فيــر الحــارم
بدعوى عدم تطبير الشريع اإلسالمي 0
كما أقر المتهم الثالـث  /محمـود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع – شـهرته "محمـود السمالوسـي" -مكنـ
"أبومسلم"– بالتحقيقـات ـ طانضـمام لجماعـ تعتنـق أف ـا ار قوامهـا ت فيـر الحـارم وشـرعي الخـروج عليـ بـدعوة
عدم تطبير الشريع اإلسالمي وتتولى تنفيذ أعمال عدااي ود أفراد الرواِ المسلح والشرط واالعتداِ علـى
منش تهم والمنش ِ العام واستباح دماِ المسيحيين واسـتحالل أمـوالهم وممتل ـاتهم  ،وبالتحاقـ بتنظـيم داعـ
بليبيــا وتلريـ تــدريباِ عســكري طمعسـكرات ومشــاركت فــي عملياتـ العداايـ  .وأطــان تفصــيال لــذلك أنـ علــى إثــر
تردده على اعتصام راطع العدوي تعارم على المتهمين التاسع  /محمود إسماعيل محمد إسماعيل  ،والعاشـر
 /محمد مصطفى محمد دسوقي ،وحضوره على إثر دعوة ا خير وبحضور المتهمين الخامس  /إسـالم محمـد
أحمــد فهمــي  ،والســادس  /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان  ،والتاســع  ،والثــاني عشــر  /محمــود عجمــي رمضــان
أحمــد  ،والســاطع عشــر  /صــالح فــرج هللا محمــود فــرج هللا دروســا ألراهــا المــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد
حجازي تناول خاللها ت فير الحارم ومعاوني من قواِ الجي

والشـرط ورجـال الرضـاِ بـدعوى عـدم تطبـيرهم

الشريع اإلسالمي وحرض الحاورين على اإلعداد الف ري والبدني وااللتحاق طاحدى حرول الجهـاد طالخـارج ،
وعرب وبط المتهم الثاني عرد المتهم العاشر لراِاِ مماثل طحضور المتهمـين سـالفي الـذكر والمـتهم الثـامن
 /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى ،وردد المــتهم العاشــر فيهــا مضــمون ســاطرتها .فتولــدِ لدي ـ قناع ـ بت فيــر
الحــارم ومعاوني ـ وباســتحالل دمــاِ المســيحيين وأم ـوالهم وبوجــوب االلتحــاق طحرــول الجهــاد طالخــارج .مضــيفا
طاتفاق المتهمـين خـالل إحـدى اللرـاِاِ علـى ت ـوين مجموعـ تنظيميـ الغـرض منهـا إقامـ الشـريع اإلسـالمي
طالبالد عن طريق االنضمام للتنظيماِ التي تتولى قتال قواِ الجي

والشرط  ،وأن فـي إطـار اإلعـداد لـذلك

دربهم المتهم الخامس على التصويب طاستخدام بندقي وغط هواِ.
وفي إطار تسـليح مجمـوعتهم التنظيميـ  ،اجتمـع والمتهم َـين الخـامس والتاسـع والثـاني عشـر فـي منتصـف عـام

 2014ط ــالمتهم ال ارط ــع  /ف ــتح هللا ف ــرج ع ــوض حام ــد – وش ــهرت فتح ــي الس ــرحاني  ،-إذ أط ــان له ــم ا خي ــر
طحيازت أسلح ناري – بنادق آلي – مبديا رغبت في ارت اب عملياِ عدااي تستهدم قـواِ الجـي

والشـرط

بدعوى قتلهم المعتصمين براطع العدوي والنهض  ،كما أن وفـي نهايـ عـام  2014أخبـره المـتهم الخـامس أن
المتهمــين مــن الثــامن إلــى العاش ـرتمكنوا مــن الســفر إلــى ليبيــا والعــودة بتنســيق مــن المــتهم ا ول  /محمــد خالــد
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محمد حافظ  ،فنسق – أي المتهم – مـع المـتهم الثـامن وتسـلال سـويا عـن طريـق أحـد المهـربين إلـى دولـ ليبيـا
عبر الدروب الصحراوي لاللتحاق بتنظيم داع

حي

تلريا وآخرين في أحد معسكراِ التنظيم طصحراِ مدينـ

سرِ الليبي تدريباِ عسكري على استخدام ا سلح الناري والثريلـ  ،وت نـى هـو – أي المـتهم – طـأبي مسـلم
 ،واتخذ المتهم الثامن إسما حركيا قسورة  ،وأديا البيع لـوالي التنظـيم بليبيـا المكنـى أبـو عبـدالعميم  ،وعرـب
مغادرتهما المعسكر شاركا فـي ثـال
وذخيرة تاطع لرواِ الجي

عمليـاِ عسـكري قـام بهـا التنظـيم  ،أغـار فـي أوالهـم علـى مخـمن أسـلح

النظامي الليبي وتمركم في كمين أ لع قد استهدافا لرواِ فجر ليبيا في ثانيهم  ،وقـاموا

بتفجيــر حرــل بتــرول خــاص طأحــد ا شــخاص الممــولين للرـواِ النظاميـ الليبيـ وقتــل حـر ٍ
اس طـ فــي آخــر تلــك
العملياِ.
رما أوام أن وفي مطلع عام  2015وخالل اشـتراك المـتهم الثـامن فـي إحـدى حمـالِ تنظـيم داعـ
تمكن ا خير من الرب

على أحد المسيحيين المصريين  ،وكت ليف – أي المتهم الثال

بليبيـا،

 -من قبل عناصر

التنظيم  ،تولى احتجاز ذلك المسيحي طاحدى المباني قبل أن يتم اقتياده إلـى معسـكر السـاحل طمدينـ أقـادوكو
بليبيــا  ،وعرــب عودت ـ للــبالد تعــرم  -مــن خــالل المرطــع الــذي بث ـ التنظــيم  -علــى ذلــك المحتجــم مــن بــين
المجني عليهم الذين ذطحهم عناصر التنظيم.
وختم طعلم من المتهم الحادي عشر  /محمد عادل أحمد نصر الطيبـاني بـتمكن ا خيـر والمـتهم الخـامس مـن
التسلل إلى ليبيا و االنضمام إلى صفوم تنظيم داع
ليبيا إال أنـ تـم وـبط مـن قبـل الجـي

لرناعتهما طف ره ،وتسـلل المـتهم التاسـع بـدوره إلـى دولـ

النظـامي الليبـي وترحيلـ إلـى الـبالد  ،فضـال عـن علمـ طسـعي المـتهم

الساطع  /محمد شالبي عبد الخالق أبو طالب لاللتحاق بتنظيم داع

بليبيا.

كما أقـر المـتهم الخـامس  /نسـل محمـد أحمـد فهمـي – بالتحقيقـات – طاعتناقـ أف ـا ار قوامهـا ت فيـر الحـارم
ومعاونيـ مــن رجــال الرـواِ المســلح والشــرط ووــرورة الخــروج علــيهم وقتــالهم بــدعوى عــدم تطبــيرهم الشـريع
اإلســالمي  ،وانضــمام وآخ ـرين لتنظــيم داع ـ

بليبيــا وتلري ـ تــدريباِ عســكري فــي إطــار انضــمام للتنظــيم ،

وعلم بتأسيس وتولي المـتهم الثـاني مسـ ولي جماعـ تنظيميـ تعتنـق ذاِ ا ف ـار وخلفـ فـي تـولي مسـ وليتها
المتهم ا ول وتولى أعضاِها تنفيذ عدة عملياِ عدااي قبل المنش ِ الحكومي طمدين مرسى مطروح.
وأطــان تفصــيال لــذلك طاعتناق ـ الف ــر الرــاام علــى ت فيــر الحــارم ومعاوني ـ مــن رجــال الر ـواِ المســلح والشــرط
وورورة الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيرهم الشـريع اإلسـالمي  ،وأن اعتناقـ تلـك ا ف ـار كـان علـى
إثر حضوره والمتهم ا ول دروسا في تأصيلها الشرعي على يد عدد من ا شخاص من بيـنهم المـتهم الثـاني .
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وأن ـ وفــي غضــون شــهر  2012تلرــى والمتهمــون الســادس  ،والحــادي عشــر ،والخــامس عشــر  /محمــد تــامر
أحمد علي حسن البنهاوي وآخرون دروسا في التأصيل الشرعي لتلك ا ف ار ألراها المتهم ا ول وآخر.
وأوـام المـتهم طمرافرتـ المـتهم ا ول حـال شـراِه سـالحا آليــا – بندقيـ آليـ – مـن أحـد البـدو طمنطرـ النجيلـ
طمرســى مطــروح مرابــل مبلــغ تســع آالم جنيـ  ،وأن ا ول والمــتهم العاشــر تــدربا علــى اســتخدام ذلــك الســالح
طمنطر ـ الخروب ـ الصــحراوي طمرســى مطــروح  ،كمــا أوــام طــايواِ ا ول عــدد ســبع م ـواطنين ألمــان الجنســي
راغبي التوج إلى ليبيا تمهيدا لالنضمام لتنظيم داع

فـي سـوريا  ،وقيـام المـذكور بتـدريبهم كـذلك علـى فـك و

تركيــب وإطــالق ا ســلح الليـ طمنطرـ ســيدي حنــي

طمطــروح مســتخدما بندقيتـ الليـ  ،وأخيـ ار تمكيــنهم مــن

التســلل إلــى ليبيــا مســتغال كونـ عضـوا طجماعـ أنصــار الشـريع الليبيـ  -التــي طايعــت تنظــيم داعـ

الحرــا –

وتواصل مع عناصرها.
رما أوام طـأن المـتهم الثـاني – فـي أعرـاب أحـدا

الثالثـين مـن يونيـو عـام  – 2013أسـس وتـولى مسـ ولي

وتمويل جماع تنظيمي الغرض منها تنفيذ عملياِ عدااي ود قواِ الجي
 ،والثالـ ـ

والشرط ومت المتهمين ا ول

 ،وم ــن الث ــامن إل ــى العاش ــر ،وال ارط ــع عش ــر  /حس ــن محم ــود حس ــن هاش ــم ،كم ــا انض ــم له ــا الحر ــا

المتهمــون ال ارطــع والثــاني عشــر والثال ـ

عشــر  /محمــود محمــد ثابــت درديــر ال ـراوي  ،والســادس عشــر  /نــاجي

محمد عبـد الـرازق جـاب هللا  ،وتـولى مسـ ولي الجانـب الف ـري لتلـك الخليـ المـتهم العاشـر  ،كمـا تـولى ا خيـر
أيضا والمتهمان ا ول والتاسع مس ولي تصنيع وزر العبواِ الهيكلي  ،وتـولى المـتهم الثالـ

تحديـد ا هـدام

المممــع اســتهدافها  ،واعتمــاد تلــك الخليـ فــي تســليحها علــى ا ســلح الليـ وذخاارهــا التــي جلبهــا المــتهم ا ول
من دول ليبيا .وأخي ار فرد تولى المتهمان ال ارطع  ،والثاني عشر  -بت ليف من المتهم ا ول  -رصد العديد من
وبام ا من الوطني طمطروح طمعاون المتهمين السادس  ،والثاني عشر  ،والثال
وحيازتهما ثال

عشـر  ،والسـادس عشـر ،

بنادق آلي .

رما أن فـي إطـار إعـداد عناصـر تلـك الخليـ بـدنيا وعسـكريا  ،أعـد لهـم المـتهم ا ول معسـك ار طمنطرـ الخروبـ
الصحراوي ططريق السلوم حي

تولى المتهم التاسـع مسـ ولي التـدريباِ البدنيـ وتـولى المتهمـان ا ول والثالـ

التدريباِ العسكري العسكري التي تمت عن طريق التـدريب علـى فـك وتركيـب ا سـلح الليـ وإطـالق النيـران
منها على أهدام ثابت ومتحرك  ،فضال عن اتخاذ عناصر تلك الجماع تدابي ار أمني للحيلول دون وـبطهم
تمثلــت فــي اتخــاذ أســماِ كنــى وتغييــر مكــان معســكر التــدريب طاســتمرار .واتخــاذهم مــن مســكن المــتهم ا ول
ومسكن آخر استأجره المتهم الثاني طشـار علـم الـروم مرـ ار لعرـد اللرـاِاِ التنظيميـ  ،فضـال عـن إمـداد المـتهم
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ال ارط ــع عشـ ـرالجماع ط ــالمواد المس ــتخدم ف ــي ص ــنع المـ ـواد المفرقعـ ـ  ،ونف ــاذا غـ ـراض تل ــك الجماعـ ـ ج ــرى
التخطــيط لــمر ثــال

عب ـواِ مفرقع ـ طمطــروح إحــداهما طمحــيط مبنــى المحكم ـ والثاني ـ طمحــيط قســم الشــرط

والثالث طمحيط مبنى ا من الوطني  ،وحال دون تنفيذ تلك العملياِ العدااي في حينها وبط المتهم الثاني.
وفــي أعرــاب فـ

اعتصــام ميــدان المحطـ طمطــروح طــالتمامن مــع فـ

فر إلى ليبيا حي
ا ول طمالحرت أمنيا َ
طمعســكرها طمدين ـ درن ـ  ،حي ـ

مثيلـ براطعـ العدويـ  ،والعترــاد المــتهم

انضم لجماع أنصـار الشـريع  -التـي طايعـت الحرـا تنظـيم داعـ

-

تلرــى تــدريباِ عســكري علــى اســتخدام ا ســلح الثريل ـ  ،وعرــب عودت ـ تــولى

مس ولي الجماع خلفا للمتهم الثاني الذي تم وبط .
وأوـام أنـ وفـي مطلــع عــام  ، 2014وفـي إطــار تنفيـذ العمليــاِ العداايـ التـي اوــطلع عناصـر تلــك الخليـ
طارت ابها  ،زر المتهمان التاسع والعاشر ثال

عبواِ هيكلي طمحيط ا هدام السـابق التخطـيط السـتهدفها ،

طــأن قــاد المــتهم العاشــر الد ارجـ الناريـ مرــال المــتهم التاســع الــذي تــولى زر العب ـواِ طا هــدام المحــددة .كمــا
شر المتهمان المذكوران أيضا في تخريب مخمن السـالح الخـاص طرسـم شـرط مطـروح إذ أقـل المـتهم العاشـر
المــتهم التاسـ قـع بدراجتـ البخاريـ وتســور ا خيــر مخــمن الســالح وســكب مــادة بتروليـ طـ مهــددا فــرد الح ارسـ –
الذي تنب ل  -طاستخدام بندقيـ آليـ طحوزتـ  ،إلـى جانـب اوـطال المتهم َـين الثـامن والتاسـع بووـع شـعاراِ
تنظيم داع

على ٍ
مبان وطرقاِ طالمدين لإليهام طسيطرة التنظيم على مراليد ا مور طالمدين .

وســعيا لصــرل عناصــر الخلي ـ عســكريا  ،تمكــن المــتهم ا ول مــن إلحــاق أعضــاِ الجماع ـ المتهمــين الثال ـ
والثامن والعاشر بتنظيم داع

بليبيا للتدريب والعودة للبالد لتنفيـذ العمليـاِ العداايـ  ،ومحاولتـ إلحـاق المـتهم

التاسع طالتنظيم المذكور بدوره إال أن تم وبط ا خير أثناِ سفره .مضيفا طأنـ وعلـى إثـر وـبط المـتهم ا ول
وخشي مالحرت أمنيا  ،استعان – أي المتهم – طالمتهم الحـادي عشـر لمعرفـ ا خيـر بـبع
الســلوم الحــدودي لتســهيل ســفره إلــى ليبيــا  ،وســاف ار ســويا حيـ

العـاملين طمعبـر

التحرــا طاحــدى معســكراِ تنظــيم داعـ

طمنطرـ

النفولي ـ طمدين ـ أجــدابيا الليبي ـ لمــدة ثالث ـ شــهور  ،إذ تلريــا دروســا فــي التأصــيل الشــرعي ف ــار التنظــيم ،
وتدريباِ بدني وأخرى عسكري علـى اسـتخدام مختلـف ا سـلح الناريـ  ،وتـولى هـو – أي المـتهم – مسـ ولي
إعداد الطعام طالمعسكر  ،في حين تولى المتهم الحادي عشر مس ولي مخمن الدواِ.
وخـتم طعودتـ للـبالد ثـم لرـاِه المـتهم الثالـ
بدوره بتنظيم داع

فــي غضـون شـهر أغسـطس  ، 2015إذ أعلمـ ا خيـر أنـ التحــق

بليبيا وتلرى تدريباِ علـى اسـتخدام ا سـلح الناريـ  ،فضـال عـن احتجـازه أحـد المصـريين

المسيحيين ا حـد والعشـرين الـذين أعـدمهم التنظـيم فيمـا طعـد  ،وأن المـتهم الثـامن كـان مـن وـمن الفريـق الـذي
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تــولى إعــدامهم ومهــر ملثمــا ط ــالمرطع المصــور  ،وأعــمى الرصــد مــن ارت ــاب تلــك الواقع ـ الســتدراج الج ــي
المصري لرتال عناصر التنظيم بليبيا  ،وبمواجهت طالمضبوطاِ أقر طحيازة بندقي وغط الهواِ والطاارة التـي
تحرك عن طعد.
كما قرر المتهم السادس  /عمـاد خمـيس أحمـد سـليمان – بالتحقيقـات ـ طاعتناقـ ا ف ـار الجهاديـ الراامـ
على فروي الجهاد ود الرواِ النظامي السوري  ،وأطان تفصيال لـذلك أنـ وفـي غضـون عـام  2012حضـر
والمتهم ا ول لراِاِ لتدارس ا ف ار الت فيري الراام على ت فير الحارم ومعاوني من قواِ الجي
بــدعوى عــدم تطبــيرهم الش ـريع اإلســالمي  .مضــيفا أن ـ وفــي أعرــاب أحــدا
توطدِ صلت طالمتهمين الثال
الثال

والشـرط

الثالثــين مــن يونيــو عــام ، 2013

والتاسـع والعاشـر وأنـ حضـر  -بـدعوة مـن ا خيـر وبحضـوره – والمتهمـون /

والثامن والتاسع والثاني عشر درسـا ألرـاه المـتهم الثـاني تضـمن أف ـا ار ت فيريـ قاامـ علـى ت فيـر الحـارم

ومعاوني ـ مــن ق ـواِ الجــي
والمتهمون الثال

والشــرط ووجــوب قتــالهم بــدعوة عــدم تطبــيرهم الش ـريع االســالمي  ،كمــا حضــر

والخامس والثامن والتاسع والساطع عشر اجتماعا طمسكن المتهم الثاني عشـر ردد فيـ المـتهم

العاشر على مسامعهم ا ف ار الت فيري التي بثها فيهم المتهم الثاني  ،وأفصح المتهم العاشر ل – أي للمـتهم
– عــن رغبت ـ فــي الســفر إلــى ليبيــا أو ســوريا للعــي

فــي المنــاطق التــي تســيطر عليهــا الجماعــاِ التــي ادعــى

بتطبيرها الشريع اإلسالمي  ،كما أوام المتهم أن في نهاي عام  2014حرو المتهم العاشر على السـفر
برفرتـ إلــى ليبيـا ومنهــا إلـى ســوريا لالنضـمام إلــى تنظــيم داعـ

 ،وترابلـ فـي غضــون عـام  2015مــع المــتهم

التاسع الذي أطان ل تسلل إلى ليبيا إال أن الرواِ النظامي وبطت وأعادت إلى مصر.
رمــا أردم بتعارفـ علــى المــتهم الســاطع  ،ودأبهمــا علــى مشــاهدة المرــاطع المصــورة التــي تظهــر العمليــاِ التــي
يرت بها عناصر تنظـيم داعـ

طسـوريا  ،ووقوفهمـا مـن خـالل مشـاهدة تلـك المرـاطع علـى اسـتخدام مـادة اليوريـا

ف ــي تص ــنيع المفرقع ــاِ  ،وأنـ ـ وعل ــى إث ــر عل ــم ا خي ــر طحي ــازة الم ــتهم كميـ ـ م ــن تل ــك الم ــادة ،ع ــرض عليـ ـ
اس ــتخدامها ف ــي تص ــنيع مفرقع ــاِ الس ــتخدامها ف ــي ذك ــرى الخ ــامس والعشـ ـرين م ــن ين ــاير  ،وبمواجهـ ـ الم ــتهم
طالمضبوطاِ أقر طحيازتها.
كما قرر المتهم السابع  /محمد شلبي عبد الخالل أبو الب – بالتحقيقات أن وفي أعراب أحدا
مــن يونيــو عــام  2013تعــارم علــى المتهمــين الثال ـ

الثالثين

والســادس والتاســع علــى إثــر مشــاركتهم فــي اعتصــامي

راطع العدوي وميدان المحط طمرسى مطروح والتظـاهراِ الالحرـ لفضـهما  .وأنـ وفـي غضـون شـهر مـارس
عــام  ، 2015أعلمـ ـ المــتهم الثالـ ـ

طاعتناق ـ الف ــر الر ــاام علــى ت في ــر الحــارم ومعاونيـ ـ مــن قـ ـواِ الج ــي
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والشــرط وعمــوم أف ـراد المجتمــع واســتباح دمــااهم واســتحالل أم ـوالهم وبســاطر ســفره إلــى دول ـ ليبيــا لاللتحــاق
بتنظــيم داع ـ

هنــاك وحرو ـ علــى الســفر إلــى هنــاك بــدوره .كمــا أوــام المــتهم بلرــاِه المتهمـ َـين الســادس

والتاسع في غضون شهر سبتمبر عـام  2015إذ اتفرـوا علـى سـفره والمـتهم السـادس إلـى ليبيـا طمعاونـ المـتهم
التاســع لالنضــمام لتنظــيم داع ـ

بــمعم تطبير ـ الش ـريع وإقامت ـ الخالف ـ  .وفــي إطــار اإلعــداد لــذلك طــالع

والمــتهم الســادس العديــد مــن المرــاطع المصــورة المنشــورة علــى شــبك المعلومــاِ الدوليـ اإلنترنــت التــي تــروج
للتنظيم المذكور وأغراو وكذا تلك التي تظهر كيفي تصنيع المواد المفرقع طاستخدام مـادة اليوريـا كمـا جلـب
ا خيــر تلــك المــادة تمهيــدا لصــنع عب ـواِ مفرقع ـ واســتخدامها فــي ذكــرى الخــامس والعش ـرين مــن ينــاير لعــام
 2016إال أنها تم وبطها طمسكن المتهم  ،وبعروها على المتهم أقر طحيازتها.
كما أقر المتهم التاسع  /محمود نسماعيل محمد نسـماعيل محمـد – بالتحقيقـات  -طانضـمام لجماعـ تعتنـق
أف ا ار قوامها ت فير الحارم وشرعي الخروج علي بـدعوى عـدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي وتتـولى تنفيـذ أعمـال
عداايـ ـ و ــد أف ـ ـراد الرـ ـواِ المسـ ــلح والش ــرط واالعتـــداِ عل ــى منش ـ ـ تهم والمنشـ ـ ِ العام ـ ـ واس ــتباح دمـــاِ
المســيحيين واســتحالل أم ـوالهم وممتل ــاتهم  ،وحيازت ـ وإح ـ ارزه ســالحا آليــا – بندقي ـ آلي ـ – وذخــااره فــي إطــار
انضــمام لتلــك الجماع ـ  ،وزرع ـ والمــتهم العاشــر عب ـواِ هيكلي ـ طمحــيط مرــر النياط ـ وقســم شــرط مطــروح
والتعدي على مخمن سالح الشرط طمطروح.
وأطــان تفصــيال لــذلك أن ـ وعلــى إثــر أحــدا
طمطروح حي

تعارم طالمتهمين الثال

الثالثــين مــن يونيــو  2013شــارك فــي اعتصــام منطر ـ المحط ـ

 ،والراطع  ،والثامن  ،والعاشر  ،والثاني عشر  ،والثال

عشـر وآخـرين
االعتصــام

 ،فضــال عــن تــردده علــى اعتصــام راطع ـ العدوي ـ رفر ـ المتهمـ َـين الســاطع والعاشــر إلــى أن تــم ف ـ
وإصابت علـى إثـره .وأنـ وفـي غضـون شـهر أرتـوبر عـام  ، 2013اجتمـع طـالمتهمين ال ارطـع  ،والثـاني عشـر ،
والثال

عشر طمنطر الريفي طمرسى مطروح  ،واتفروا طايعاز من المتهم ال ارطـع علـى وجـوب قتـل قـواِ الجـي

والشرط بدعوى قتلهم معتصـمي راطعـ العدويـ والنهضـ المطـالبين بتطبيـق الشـريع اإلسـالمي  ،ونفـاذا لـذلك
وإلعدادهم عسكريا توجهـوا جميعـا صـبيح اليـوم التـالي إلـى منطرـ الرصـر طمطـروح حيـ

تـدربوا علـى إطـالق

النيـران مـن بندقيـ آليـ – كالشـين وم  -جلبهـا المـتهم ال ارطـع  ،كمـا علـم أن طريـ المتهمـين المـذكورين آنفـا قـد
أعادوا ال ارة مجددا في غيبت .
وأوـام المـتهم أنـ وفـي مطلـع عــام  2014وـم المـتهم العاشــر لجماعـ تعتنـق أف ــا ار قوامهـا ت فيـر الحــارم
وشرعي الخـروج عليـ بـدعوة عـدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي واسـتحالل دمـاِ أفـراد الرـواِ المسـلح والشـرط
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ودمــاِ وممتل ــاِ المســيحيين ،وأن ـ علــم الحرــا بت ــوين المــتهم ا ول لتلــك الجماع ـ وتولي ـ مس ـ وليتها وأنهــا
تض ــم والمتهم ــين الثالـ ـ

 ،والخ ــامس  ،والس ــادس  ،والث ــامن  ،والعاش ــر  ،والح ــادي عش ــر  ،والس ــاطع عش ــر

وآخرَين  ،وأن وفي سبيل إعداده ف ريا حضر بدعوة وحضور المتهم العاشر عدة لراِاِ أدارهـا المـتهم الثـاني
وحضـرها المتهمــون الثالـ  ،والخــامس  ،والســادس ،والســاطع عشـر  ،وفيهــا حروــهم المــتهم الثــاني علــى قتــال
قـواِ الجــي

والشــرط بــدعوى عــدم تطبــيرهم الشـريع اإلســالمي وقــتلهم المســلمين فــي فـ

اعتصــامي راطعـ

العدوي والنهض وساق لهم لذلك أسانيدا شرعي  ،ووجوب اتخاذهم أسماِ حركي وتجنب الحدي

في ا مـور

التنظيمي هاتفيا  ،وعمم على إمدادهم طالسالح وا موال الالزمـ لتنفيـذ تلـك المخططـاِ إال أن وـبط حـال
دون ذل ــك  ،وف ــي إط ــار إع ــداده عس ــكريا ق ــام الم ــتهم الخ ــامس بتدريبـ ـ – أي الم ــتهم – والمتهم ــين الثالـ ـ

،

والســادس  ،والعاشــر  ،والحــادي عشــر  ،والثــامن عشــر وآخـرَين علــى التصــويب طاســتخدام بندقيـ وــغط هـواِ

طمنطر حني

طمطروح.

وأردم المتهم أن وفي منتصف عام  ، 2014أفصح المتهم ا ول ل وللمتهم العاشر طسـبق انضـمام لتنظـيم
أنصار الشريع طمنطر درن بليبيا – الذي طايع تنظيم داعـ

الحرـا  -وتدربـ علـى اسـتخدام السـلح الليـ

وآراه مراطع مصورة تظهره حال استخدام تلك ا سلح  ،وحروهما ا ول علـى اسـتهدام مـدير أمـن مطـروح
وو ــبام الش ــرط طالمحافظـ ـ والش ــيو المعارو ــين ف ــاره الت فيريـ ـ  ،واتفرـ ـوا عل ــى ب ــدِ عملي ــاتهم العداايـ ـ
طاستهدام المباني الحكومي طالعبواِ الهيكلي المصمم طاستخدام علب غـاز مضـعوم – سـبراي  -ومؤقـت ،
ونف ــاذا ل ــذلك أع ــدوا طمس ــكن الم ــتهم ا ول عـ ـدة عبـ ـواِ هيكليـ ـ وزر – أي الم ــتهم – إح ــداها أم ــام مر ــر نياطـ ـ
مطــروح  ،وزر المــتهم العاشــر الثاني ـ طمحــيط قســم شــرط مطــروح وزر الثالث ـ المــتهم ا ول طمحــيط مخــمن
سالح الشرط ططريق علم الروم  .وطباعت – أي المتهم – والمتهمين السادس والثامن والعاشـر شـعار تنظـيم
داع ـ

طمــدخل مدين ـ مرســى مطــروح وعلــى ح ـوااط مجلــس المدين ـ وإحــدى المــدارس لإليحــاِ بتواجــد عناصــر

التنظيم طالمدين  ،وذلـك طـأن تـولى هـو – أي المـتهم – قيـادة الد ارجـ الناريـ ذاِ الـثال

عجـالِ تروسـيكل

مرال طاقي المتهمين وتولى المتهمان السادس والثامن طباع الشعار حال تأمين المتهم العاشر الطريق لهـم .
واســتم ار ار فــي تنفيــذ مخططهــم العــدااي  ،اجتمــع والمتهمــان ا ول والعاشــر فــي غضــون عــام  2014طمســكن

المتهم ا ول الذي كلفهما طاستهدام مخمن السالح طمنطر علـم الـروم وووـع لهمـا مخططـا ح لـد قد طـ دور كـل

منهما  ،ونفاذا لذلك ترابل والمتهم العاشر طمنطر ال يلو أربع واصـحب ا خيـر بدراجتـ الناريـ صـوب مخـمن
السالح وبحوزتهما بندقي آلي – دبرها المتهم ا ول – ووعاِ يحوي مادة بترولي  ،ومـا أن بلغـوا المخـمن حتـى
ســلم المــتهم العاشــر البندقي ـ اللي ـ لتأمين ـ حــال اعــتالِه ســور المخــمن وســكب مــادة البن ـمين  ،ولعج ـمه عــن
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استخدام البندقي اللي تبادال ا دوار حي

تولى – أي المتهم – اعتالِ سور المخـمن وسـكب مـادة البنـمين ثـم

أطلق المتهم العاشر النيران صوب سياراِ الشرط المتواجدة طالمخمن مستخدما البندقي اللي آنف البيان.
رما أوام طأن المـتهم ا ول كلفـ – أي المـتهم – والمتهم َـين الثـامن والعاشـر طالسـفر إلـى ليبيـا للتـدريب علـى

اســتخدام الســالح ونفــاذا لــذلك تمكــن المــتهم ا خيــر وتبع ـ – أي المــتهم – فــي غضــون شــهر أرتــوبر 2014
متخذا اسما حركيا قسورة إال أن تم وبط من قبل السلطاِ الليبي وإعادت للبالد.
وختم طعلم بتمكن المتهمين الثال

 ،والخامس  ،والثامن  ،والحادي عشر من السفر إلى ليبيا  ،وترابل معهم

عدا المتهم الثامن عرب عـودتهم فـي غضـون شـهر يوليـو  2015وأفصـحوا لـ عـن انضـمامهم لتنظـيم أنصـار
الش ـريع – الــذي طــايع تنظــيم داع ـ

الحرــا  -طمنطر ـ درن ـ بليبيــا  ،كمــا حرو ـ المتهمــون مــن الســادس إلــى

الثامن على السفر مجددا إلى ليبيا لاللتحاق طالتنظيم المذكور آنفا.
كما أقر المتهم الحادع عشر  /محمد عادل أحمد نصر الطيبـاني – بالتحقيقـات – طانضـمام لتنظـيم داعـ
بليبيا الذي يعتنق أف ا ار ت فيري قاامـ علـى ت فيـر الحـارم وشـرعي الخـروج عليـ بـدعوى عـدم تطبيرـ الشـريع
اإلس ــالمي واس ــتباح دم ــاِ قـ ـواِ المس ــلح والش ــرط واالعت ــداِ عل ــى منشـ ـ تهما واس ــتباح دم ــاِ المس ــيحيين
واس ــتحالل أمـ ـوالهم وممتل ــاتهم وتلريـ ـ ت ــدريباِ عس ــكري ف ــي إط ــار انض ــمام للتنظ ــيم ومش ــاركت ف ــي إح ــدى
عمليات الغير موجه ود مصر.
المتهمين ا ول والخــامس المعتنرـ َـين للف ــر
وأطــان تفصــيال لــذلك أن ـ وفــي مطلــع عــام  2013توطــدِ صــلت ط ـ
َ

الراام على ت فير الحارم وشرعي الخروج علي بدعوة عدم تطبير الشريع اإلسالمي  ،وأن المتهم ا ول تولى
إي ـواِ عــدد مــن ا شــخاص حــاملي الجنســي ا لماني ـ ودلــيلهم الفلســطيني الجنســي المكنــى طــأبي عمــر واعت ـمام
أول ــك ا شــخاص الســفر إلــى ليبيــا تمهيــدا لاللتحــاق طالرتــال الــداار بدول ـ ســوريا  ،وأوــام المــتهم أن ـ توج ـ
والمتهمــان ا ول والخــامس إلــى منطر ـ ســيدي حنــي

طمطــروح حي ـ

تــولى المــتهم ا ول تــدريب ا شــخاص

حاملي الجنسي ا لماني بدنيا فضال عن تدريبهم عسكريا عن طريق تلرينهم كيفي فك وتركيب سالحا آليا -
بندقي كالشين وم – كان طحوزت  ،ثم سافر طعدها أول ك ا شخاص إلى ليبيا تمهيدا لاللتحاق طالرتـال الـداار
طسوريا.
وأوام طحضـوره والمتهم َـين الخـامس والسـادس عشـر دروسـا فـي الف ـر الت فيـري عرـدِ طمسـكن المـتهم ا ول
وبحضــوره .فضــال عــن تعارفـ – أي المــتهم – طــالمتهم الثــاني فــي غضــون شــهر رمضــان  2013الــذي فاتحـ
بدوره في الف ر الت فيري.
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وأوام المتهم أن وفي مطلع عام  2015وعلـى إثـر تحريضـ مـن قبـل المـتهم العاشـر – نجـل خالـ  -علـى
بليبيــا  ،تواصــل مــع المــتهم الخــامس واتفرــا علــى الســفر ســويا ،

الســفر إلــى المنــاطق الخاوــع لتنظــيم داع ـ

ونفاذا لذلك وبتاريص  2015/4/4توج وا خيـر إلـى منطرـ النجيلـ الحدوديـ حيـ

نسـق لهمـا المـتهم العاشـر

مــع أحــد البــدو لتســهيل تســللهما إلــى دول ـ ليبيــا  ،وترــابال هنــاك مــع العديــد مــن العناصــر المتوجه ـ لالنضــمام
لتنظــيم داعـ

 ،وتــم ته ـريبهم جميعــا إلــى ليبيــا عبــر الــدروب الصــحراوي  ،إلــى أن بلغ ـوا منطرـ أجــدابيا بليبيــا

حي ـ كانــي – أي المــتهم  -طــأبي عمــر وكانــي المــتهم الخــامس طــأبي ســيف  ،ثــم جــرى نرلهمــا رفر ـ عــدد مــن
ق
ق
العناصر الراغب في االنضمام للتنظيم إلى منطر النوفالي بليبيا الخاوع لسيطرة التنظيم.
وفــي إطــار إعــداده ف ريــا لالنضــمام للتنظــيم  ،تلرــى دروســا فــي الف ــر الت فيــري قوامهــا ت فيــر حــارمي الــدول
اإلسالمي وقواتهم النظامي واستحالل دمااهم بدعوة عـدم تطبـيرهم الشـريع اإلسـالمي  ،كمـا تـم تلرـى تـدريباِ
بدين وعسـكري علـى كيفيـ فـك وتركيـب وإطـالق النـار مـن ا سـلح الليـ المختلفـ – ال الشـين وم والمتعـدد
والـ  14،5والدوشكا  ، -ثم شارك في إعطاِ البيع

بي طكر البغدادي زعيم التنظيم.

وعرب البيع وتمهيدا لغمو قري هراوة بليبيا تسلم – أي المتهم  -سالحا آليا – بندقي كالشين وم – وتوج
رفق عناصـر التنظـيم إلـى البلـدة المـذكورة حيـ

تمكنـوا مـن السـيطرة عليهـا  ،ثـم عـاد إلـى النوفاليـ حيـ

تـولى

مس ولي مخمن ا دوي وتولى المتهم الخامس مس ولي التغذي .
وختم المتهم طأن ونظ ار ل ثاف الغاراِ الجوي التي وربت منطر النوفالي والتـي أسـفرِ عـن مصـر وإصـاط
عدد من عناصر التنظيم  ،شر والمتهم الخامس وآخرون في العودة إلى داخل البالد وتوج هو – أي المتهم
– إلــى المنفــذ الحــدودي طالســلوم حي ـ

تــم وــبط وتمكــن المــتهم الخــامس مــن التســلل إلــى داخــل الــبالد عبــر

منطر جعبوب الحدودي .
كمــا أقــر المــتهم الثــاني عشــر  /محمــود عجمــي رمضــان أحمــد – بالتحقيقــات  -طانضــمام لجماعـ تعتنــق
أف ـا ار قوامهـا ت فيــر الحـارم وشــرعي الخـروج عليـ بـدعوة عــدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي وتتــولى تنفيـذ أعمــال
عدااي ود أفراد الرواِ المسلح والشرط واالعتداِ على منش تهم والمنش ِ العام  ،وحيازت وإح ارزه سـالحا
آليا – بندقي آلي – وذخااره في إطار انضمام لتلك الجماع .
وأطـان تفصــيال لــذلك أنـ وعلــى إثــر أحــدا

الثالثــين مـن يونيــو عــام  2013شــارك فــي اعتصــام شــار المحطـ

طمرســى مطــروح والمســيراِ التــي تنطلــق منـ كمــا تــردد علــى اعتصــامي راطعـ العدويـ والنهضـ حيـ
على المتهمين الثال

،والراطع  ،والتاسع  ،والعاشر  ،والثال

عشـر وآخـرين  ،وعرـب فـ
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تعــارم

االعتصـاماِ وفـي

المتهمين الراطع والثال
غضون شهر أرتوبر  2013توج و
َ
الســلوم حي ـ

عشر إلى مسكن ال ارطـع ال ـاان طـال يلو  15طريـق

اســتخرجوا ج ـواال مــدفونا داخــل المســكن حــوى عــدد خمــس بنــادق آلي ـ وبندقي ـ قناص ـ وذخي ـرة

وتوجهوا إلى منطر الرصر – إحدى المناطق الصـحراوي طمرسـى مطـروح  -حيـ

ترـابلوا مـع المـتهم السـادس

عشــر وآخــر وتــدربوا جميعــا علــى إطــالق ا عيـرة الناريـ مســتخدمين إحــدى تلــك البنــادق  ،وعرــب االنتهــاِ مــن
التدريب ترك المتهم الراطع البندقي اللي طحوزة المتهم الساطع عشر  ،ثم أعادوا ال رة مجددا طعـدها رفرـ المـتهم

التاسع  ،وأعلمهم حين ٍذ المتهم الراطع أن ذلك التدريب كان في إطار إعدادهم لت وين جماعـ تنظيميـ تضـمهم
ت ون مهمتها استهدام رجال الجي

والشرط بدعوة ت فيرهم المتناعهم عن تطبيق الشـريع اإلسـالمي  ،كمـا

أعلمهم ا خير أيضا برصده أحد الضبام طرطا ا من الوطني طمطروح تمهيدا الستهداف .
 ،والعاشر وحضورهما لرـاِ عرـد

المتهمين الثال
وأوام المتهم أن وفي نهاي عام  2013حضر بدعوة من
َ
طمنطر ـ وادي تويويــع طمطــروح حض ـره المتهمــون الســادس والتاســع أوجــب علــيهم خالل ـ المــتهم الثــاني ت فيــر
الحــارم ومعاونيـ مــن قـواِ الجــي
طاجتماع والمتهمين الثال

والشــرط ووجــوب قتــالهم بــدعوة عــدم تطبــيرهم الشـريع اإلســالمي  .مضــيفا

والخـامس والسـادس والتاسـع والعاشـرمع المـتهم ال ارطـع  ،إذ طلـب ا ول مـن ا خيـر

االنضــمام لجماعتهمــا الجــاري ت وينهــا ومــدهم طالســالح الــالزم للتــدريب علــى اســتهدام قـواِ الجــي

والشــرط

بدعوى ت فريهم.
رمــا أنـ وفــي مطلــع عــام  2014اجتمــع فــي مســكن مــع المتهمــين الثالـ

 ،والخــامس  ،والســادس  ،والتاســع ،

والعاشر ،والساطع عشر  ،والثامن عشر واتفروا على ت وين جماع تضمهم يكون هدفها تنفيـذ عمليـاِ عداايـ
ود قـواِ الجـي

والشـرط بـدعوة ت فيـرهم لعـدم تطبـيرهم الشـريع اإلسـالمي  ،يتـولى قيادتهـا المـتهم الثالـ

ويتولى المتهم الخامس مس ولي تدريب أعضااها على استخدام السالح  ،كما اجتمعوا الحرا للبح

،

عن وسيل

لتمويــل عمليــاتهم العدااي ـ  .مضــيفا طأن ـ فــي مطلــع عــام  2015ترابــل والمــتهم ال ارطــع مــع عــدد مــن ا شــخاص
قاموا بتسليم ا خيرعدد ثال

بنادق آلي سبق وأن كلفهم ببيعها.وختم طأن المتهم الثال

الخ ــامس والعاش ــر إل ــى ليبي ــا وانض ــمامهم لتنظ ــيم داعـ ـ

أعلم طسفره والمتهمين

طمنطرـ ـ س ــرِ وتلر ــيهم ت ــدريباِ عس ــكري وارت ــابهم

عملياِ عدااي في إطار انضمامهم للتنظيم وتولي المـتهم الثـامن مسـ ولي تـأمين الحـدود طالمنطرـ المـذكورة ،
ومح ــاولتهم تس ــهيل س ــفر المتهم ـ َـين الس ــادس والس ــاطع إل ــى هن ــاك  ،وعلمـ ـ م ــن ا ول أيض ــا طاجتم ــا أعض ــاِ
الجماع ـ مــع المــتهم الثــاني مجــددا فــي غياط ـ وتلرــيهم تــدريباِ علــى التصــويب طاســتخدام بندقي ـ وــغط ه ـواِ

طمنطر حني

طمحافظ مرسى مطروح على يد المتهم الخامس.
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كما قرر المتهم الرابع عشر  /حسن محمود حسن هاشم – حركي "سام " – بالتحقيقات – أن وفـي أعرـاب
ف

اعتصام راطع العدوي اجتمع والمتهمون الثاني والخامس والحادي عشر والخامس عشر وحروهم المتهم

الثاني على قتال قواِ الجي

والشرط طاعتبارهم من الطواغيت  ،وأفصح لهم المتهم الخامس عن نيت ت وين

مجموع تنظيمي تضمهم وآخرين لتحريق ذلك الغرض  ،ونفاذاق لذلك اتخذ كل منهم إسما حركيـا واتخـذ المـتهم
اسم سامح كاسم حركي  ،وأمده المتهم الخامس طمبلـغ ألـف جنيـ لشـراِ مـواد تصـنيع المفرقعـاِ  ،ثـم حضـر
اجتماعــا الحرــا عرــد طمســكن وبحضــور ا خيــر والمتهمــين الثــاني والعاشــر والحــادي عشــر ردد خالل ـ المــتهم
الثاني ذاِ مضمون ا ف ار المتعلر بت فير الحارم ومعاوني من قواِ الجي

والشرط ووجوب قتالهم.

كمــا قــرر المــتهم الخــامس عشــر  /محمــد تــامر أحمــد علــي حســين البهنســاوع – بالتحقيقــات – أن ـ وفــي
غضون عام  2013دعاه المتهمان ا ول والخامس لتدريب على استخدام البندقي اللي طمنطر سيدي حني
طمحافظ مطروح استعدادا للمشارك في إحدى حرول الجهاد  ،كما قرر طاشـترار فـي إطـالق أعيـرة مـن بندقيـ
ري مملوك لألخير أثناِ تواجدهما رفر المتهمين ا ول والعاشـر والسـاطع عشـر طرريـ طـاجوي طمنطرـ سـيدي
حني .
كما قرر المتهم السابع عشر  /صلح فرج هللا محمـود فـرج هللا – بالتحقيقـات  -طرناعـ المتهمـين الثالـ

،

والتاســع  ،والعاشــر – شــريق زوجت ـ –  ،طا ف ــار الت فيري ـ الراام ـ علــى ت فيــر الحــارم بــدعوة عــدم تطبير ـ
الشريع اإلسالمي مضيفا طريـامهم – خـالل لرـاِ جمـع بيـنهم  -طمحاولـ إقناعـ بتلـك ا ف ـار وتحريضـ علـى
المشــارك فــي الرتــال الــداار بدولـ ســوريا لرتــال الرـواِ النظاميـ  .وخــتم طعلمـ فــي غضــون شــهر ســبتمبر عــام
 2014طانضمام المتهم العاشر لتنظيم داع

بليبيا.

كما أقر المتهم الثامن عشر  /الطاهر محمد فت هللا نور الدين – بالتحقيقـات – طانضـمام لجماعـ تعتنـق
أف ا ار قوامها ت فير الحارم وشـرعي الخـروج عليـ بـدعوى عـدم تطبيرـ الشـريع اإلسـالمي وتتـولى تنفيـذ أعمـال
عدااي ود أفراد الرواِ المسلح والشرط واالعتداِ على منش تهم والمنش ِ العام .
وأطــان تفصــيال لــذلك أنـ تعــارم علــى المتهمــين الثالـ

 ،والتاســع  ،والعاشــر  ،والثالـ

عشــر طاعتصـام ميــدان

المحط طمرسى مطروح الذي تمامن مع اعتصام راطع العدوي  ،وأن في مطلع عام  2014اجتمع مع المتهم
العاشــر الــذي أفصــح ل ـ عــن اعتناق ـ الف ــر الت فيــري الرــاام علــى ت فيــر الحــارم ومعاوني ـ مــن ق ـواِ الجــي
والشــرط ووجــوب قتــالهم بــدعوى امتنــاعهم عــن تطبيــق الشـريع اإلســالمي  ،وأوــام أن ـ وفــي منتصــف عــام
 2014حضر والمتهمون الثال

ومن الثامن إلى العاشر اجتماعا تنظيميا طمسكن المـتهم الخـامس وبحضـوره
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 ،حي

اتفق المتهم الثال

يأصل لديهم الف ر الت فيري المذكور ويسوق من ا سانيد الشرعي للتـدليل عليـ ،

رمــا اتفرـوا جميعــا علــى أن الغــرض مـن مجمــوعتهم التنظيميـ هــو ارت ــاب عمليــاِ عداايـ وــد قـواِ الجــي
والشـرط طاسـتخدام العبـواِ المفرقعـ  ،وأطـان لهــم المـتهم الثـامن أنـ تعلـم طريرـ تصــنيع المفرقعـاِ مـن شــبك
المعلوماِ الدولي وفي سبيل لجلب المواد الالزم لتصنيعها.
وأوام طحضوره والمتهمين الثال

 ،والخامس  ،والتاسع  ،والعاشر  ،والثاني عشـر  ،والسـاطع عشـر اجتماعـا

تنظيميا ثان طمسكن المتهم الثاني عشر  ،واصطفوا المتهم الثال

أميـ ار لمجمـوعتهم التنظيميـ  ،كمـا أطـان لهـم

الم ــتهم الخ ــامس اعت اممـ ـ االستحص ــال عل ــى أس ــلح آليـ ـ م ــن الم ــتهم ال ارط ــع الس ــتخدامها ف ــي تنفي ــذ أغـ ـراض
مجموعتهم  ،وأفصح لهم المتهم الثاني عشر عن رصده حد الضبام العاملين طرطا ا من الوطني طمطروح
تمهيــدا الســتهداف .وختم طعلم ـ طســاطر تمكــن المــتهم العاشــر مــن التســلل إلــى ليبيــا طمعاون ـ المــتهم ا ول الــذي
يشترك مع في اعتناق ذاِ الف ر.
ثانيا :ـ ثبت من ن ل النيابة العامة عل الملزمة المضبو ة حومة المـتهم السـادس  /عمـاد خمـيس احمـد
سليمان المعنون مردم في التوحيد متن في التوحيد والشرك واإليمان وال فر منسوب لمن يدعى  /محمد بـن
عبد الوهاب تناولت ت فير محكمي الروانين الووعي واصف من يحكـم طغيـر مـا انـمل هللا طأنـ طـاغوِ ويكفـر
رفر أربر ،وأن مشرعي الروانين الووعي نصبوا أنفسهم أرباطا من دون هللا وأفتى كاتب الملمم طفروي قتالهم
ا
.
ثالث ـاً  :ثبــت مــن مشــاهدة النيابــة العامــة لإلســطوانتين المــدمجتين المــرفقتين بــالبل أن اإلســطوان ا ولــى
حــوِ مرــاطع عــرم خاللهــا المــتهم العش ـرين /إســالم يكــن علــي خم ـيس نفس ـ وتحــد
لتنظيم داع

خاللهــا عــن انضــمام

ومهر فيها محـر از سـالحا ناريـا – بندقيـ آليـ – كمـا مهـر خـالل تلريـ تـدريباِ بدنيـ واشـترار

مع التنظيم المذكور في إحدى عمليات العسكري  ،وحوِ أيضا مراطع إخباري تتحد

عن انضمام والمـتهم

التاســع عشــر  /محمــود عصــام محمــود أحمــد حســن الغنــدور  -مكنــى أبــو آدم – إلــى التنظــيم المــذكور آنفــا.
وحوِ اإل سطوان الثاني مرطع فيديو من إصداراِ تنظيم داع

يظهر إعدام عناصر التنظيم لواحـد وعشـرين

شخصا ذطحا مدعين أنهم من أتبا ال نيس المصري المحارب .
رابعاً  :ثبت بتقارير اإلدارة العامة لتحقيل األدلة الجنائية أن :
 1ـ السالح المضبوم حوزة المتهم الخامس عشر /محمد تامر أحمد على حسن البنهاوى عبارة عن بندقي آلي
طماسورة مششخن عيار  39 x 7،62مم تحمل مفـرداِ ا رقـام  071437900طاللغـ ا فرنجيـ علـى الجسـم
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مــن الجه ـ اليســرى والســالح صــالح لالســتعمال .وأن الخمن ـ المضــبوط طحوزتـ مصــنوع مــن البــوليمر كامل ـ
ا جـماِ وصــالح لالســتخدام علــى ا ســلح الناريـ عيــار  39 x 7,62مــم مــن ذاِ نــو وعيــار البندقيـ الليـ
المضبوط طحوزتـ  .وأن الـذخيرة المضـبوط حوزتـ أيضـا كـل منهـا كاملـ وسـليم وغيـر مطرقـ ال بسـول ممـا
تستخدم علـى ا سـلح الناريـ عيـار  39 x 7,62مـم سـليم وصـالح لالسـتعمال علـى البندقيـ الليـ الـواردة
للفحي التفاقهما في العيار.
 2ـ ا وراق المطبوع المضبوط حوزة المتهم السادس  /عماد خميس أحمد سـليمان تحـوي العديـد مـن أسـماِ
الم ـواد المفرقع ـ المنصــوص عليهــا فــي ق ـرار وزيــر الداخلي ـ رقــم  2225لســن  2007والم ـواد المســتخدم فــي
صناعتها.
 3ـ المـواد المضــبوط حـوزة المــتهم السـاطع  /محمــد شـالبى عبــد الخـالق أبــو طالـب عبــارة عـن كميـ مـن مــادة
اليوريــا التــي يمكــن أن تســتخدم فــي إنتــاج أصــنام مــن الم ـواد المفرقع ـ فــي حال ـ خلطهــا طم ـواد أخــرى كــالفحم
وال بريت  ،كما تعد المـادة ا ساسـي فـي تحضـير مـادة نتـراِ اليوريـا المفرقعـ المنصـوص عليهـا طالبنـد 57
في قرار وزير الداخلي رقم  2225لسن  2007طشأن المواد المفرقع والتي تعد في حكـم المفرقعـاِ وذلـك فـي
حال خلطها طحامضي النيتريك وال بريتيك .وأن المعداِ المضبوط طحوزت عبارة عن ثماني مكثفاِ كهربااي
متع ــددة الر ــيم والس ــعاِ  ،ومر ــاومين كهرب ــاايين ص ــغيري الحج ــم  ،ومل ــف كهرب ــااي وهـ ـوااي توص ــيل كهرب ــااي
وجميعها سبق تف يكها من دواار كهربااي .
 4ـ أحــد ا ق ـراص الصــلب المضــبوط حــوزة المــتهم الســادس عشــر /نــاجى محمــد عبــد ال ـرازق جــاب هللا يحــوي
صورة لراي تنظيم الراعدة مدون علي دول الخالف اإلسالمي وملف فيديو منسوب لوالي سيناِ يظهر تدريباِ
عســكري ولرطــاِ لعمليــاِ عدااي ـ ارت بــت فــي ســيناِ وأخــرى فــي ســوريا وتســجيالِ صــوتي وملفــاِ نصــي
تحرض على ارت اب العملياِ الجهادي .
 5ـ عدد ا ربع عشر مرم فارغ المعثور عليهم على مسرح ا حدا

طرسم المخازن وا سلح التاطع لمديري

أمـن مطـروح كـل مــنهم مطـرق ال بسـول وخـاص ططلرـ مـن الطلرـاِ التـي تســتخدم علـى ا سـلح الناريـ عيــار
 39 x 7،62مم  ،وتبين من فحي قاعدة كل منهم سبق اطالقهم من سالح ناري واحد من ذاِ العيار.
طرســم المخــازن وا ســلح التــاطع لمديري ـ أمــن مطــروح

 6ـ الطلر ـ الناري ـ المعثــور عليهــا علــى مســرح ا حــدا

راملـ ـ ا جـ ـماِ وغي ــر مطرقـ ـ ال بس ــورة مم ــا تس ــتخدم عل ــى ا س ــلح الناريـ ـ عي ــار  39 x 7،62م ــم وس ــليم
وصــالح لالســتعمال .والمجاج ـ البالســتيكي المضــبوط علــى مســرح ا حــدا

طرســم المخــازن وا ســلح التــاطع

لمديري أمن مطروح تحتوي على مادة الجازولين وهو مادة معجل لإلشتعال.
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و حي

أن وباستجواب المتهمين بتحريراِ النياطـ العامـ إعتـرم وأقـر طعضـهم طارت ـاب الجـراام المسـندة إلـيهم

وأن ر البع

ا خرمـا نسـب إلـيهم إال أن مـنهم مـن سـرد وقـااع تلـك الجـراام ومعـرفتهم طـالمتهمين الـذين إعترفـوا

بها وفرا للثابت بتحريراِ النياط العام ودورهم تفصيال فيها .
وبجلس المحارم مثل المتهمين الحاورين وإعتصموا طاإلن ار وحضر مع كل متهم محامى للدفا عن وفرا
للثابــت طمحاوــر الجلســاِ وبجلس ـ  2017/5/16إســتمعت المحكم ـ لشــهادة كــال مــن ال اراــد /طاســم محمــد
صــبري الراوــي والنريــب /محمــد نــادر أحمــد إبـراهيم وال اراــد /مصــطفى محمــد الســيد مصــطفى والنريــب  /حــازم
صــالح عبــد المــنعم الضــبام طرطــا ا مــن الــوطني و صــفوِ يوســف غطــاس ـ مخــرج ســنمااى وتلفميــونى
ومحس ــن محم ــد الحس ــيني عل ــم ال ــدين– من ــتا س ــينمااى وس ــمحت لل ــدفا مناقش ــتهم وش ــهدوا طم ــا اليخ ــرج ع ــن
مضـ ــمون شـ ــهادتهم ال ـ ـواردة بتحريرـ ــاِ النياط ـ ـ العام ـ ـ  .وتـ ــداولت الـ ــدعوى طالجلسـ ــاِ علـ ــى النحـ ــو الثابـ ــت
طمحاوــرها وتنــازل الــدفا الحاوــر مــع المتهمــين عــن ســما طــاقى شــهود اإلثبــاِ طجلسـ 2017 /8/12وفرــا
للثابــت طمحاوــر الجلســاِ وترافعــت النياط ـ العام ـ وطلبــت تطبيــق م ـواد اإلتهــام الــواردة طــأمر اإلحال ـ والــدفا
الحاور مع المتهمين شرحوا مروم الواقع وطلبوا براِتهم جميعا مما أسند إليهم تأسيسا على الـدفو ا تيـ
مـ
أوال :ـــــ طعـــدم دســـتوري نصـــوص الم ـ ـواد 86 ، 86مكـ ــرر  86 ،مكـ ــررأ 88 ،مكـ ــرر/ج  1/96،مـ ــن قـ ــانون
العروب ــاِ والم ــادة 214م ــن ق ــانون اإلجـ ـراِاِ الجناايـ ـ

والمـ ـواد  46 ، 44 ، 39م ــن الر ــانون رق ــم 57لس ــن

 1959المعدل طالرانون 11لسن 2017طشـأن حـاالِ الطعـن أمـام محكمـ الـنر
أمن الدول

وبعـدم دسـتوري إنشـاِ نياطـ

وبعدم دستوري إنشاِ محارم أمن الدول طوار لمخالفتهم للدستور وطلب وقف السـير فـى الـدعوى

طحالتها وإحالتها للمحكم الدستوري .
ثانيا :ـ ططالن الرب

والتفتي

للمتهمين لحصول قبل إستصدار إذن النياط العام ول ون المتهمين تحـت يـد

وتصرم وـبام ا مـن الـوطنى قبـل صـدور إذن النياطـ العامـ وبطـالن محاوـر الضـبط ومـا ترتـب عليهـا مـن
إجراِاِ لعدم العرض على النياط العام فى المدة المرررة قانونـا وهـى أربعـ وعشـرون سـاع وتمويرهـا طمعرفـ
وبام ا مـن الـوطنى وذلـك للرـب

علـى المتهمـين فـى تـواريص سـاطر علـى ذلـك ولعـدم وجـود حالـ مـن حـاالِ

التلبس .
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ثالثا:ـــ ططــالن اإلذن الصــادرمن النياطـ العامـ إلبتنااـ علــى تحريــاِ غيـر جديـ وغيــر معلومـ وبطــالن شــهادة
مجريها بتحريراِ النياط العام وعدم اإلعتداد بها كدليل من أدل الدعوى
رابعا :ـ ططالن تشكيل جهاز ا من الوطنى لعدم نشره طالجريدة الرسمي وأن وبام ا مـن الـوطنى ليسـوا مـن
مأمورى الضبط الرضااى وعدم حملهم للضبطي الرضااي

وإنعدام تحرياِ ا من الوطنى وبطالنهـا وقصـورها

.
خامسا :ــ ططـالن تحريرـاِ النياطـ العامـ التـي تمـت مـع المتهمـين إلجرااهـا طالمخالفـ لـني المـواد ،70 ،69
 206مكرر (أ) من قانون اإلجراِاِ الجنااي .
سادسا :ـ ططالن إستجواب المتهمين بتحريراِ النياط العام لحصولها طالمخالف لني المادة  124من قانون
اإلجراِاِ الجنااي وبطالن ما لحرها من إجراِاِ
ســابعا :ـــ ططــالن إج ـراِاِ التحريــق مــع المتهمــين لعــدم عروــهم علــى النياط ـ العام ـ خــالل المــدة الرانوني ـ (
24سـ ــاع ) مخالفـ ــا بـــذلك الم ـ ـواد 131 ، 96 ، 36مـ ــن قـ ــانون اإلج ـ ـراِاِ الجنااي ـ ـ والمـ ــادة 54مـــن الدسـ ــتور
المصرى.
ثامنــا :ـــ ططــالن التحريرــاِ التــى أجرتهــا النياطـ العامـ وبطــالن إجـراِاِ إســتجواب المتهمــين لرصــورها وعــدم
حيادها وإفترارها إلى الموووعي ولعدم توافر الضماناِ المرررة قانونا فى هذا الشأن .
تاســعا :ـــ ططــالن ق ـرار اإلحال ـ لمخالفت ـ المــادة  214مــن قــانون اإلج ـراِاِ الجنااي ـ لعموميت ـ ولعــدم تحديــد
الت ــي إقترفه ــا ك ــل م ــتهم تحدي ــدا

ا فع ــال الماديـ ـ

وإنعدام وبطالن اإلجراِاِ التالي لصدوره عاش ار :ـ ططالن قرار اإلحال ( اإلتهام) لعدم إعمال ا ثر العينى
للرـرار الضــمنى الصــادر فــى حــق المــتهم عبــد الــرحمن حشـمت عبــد هللا عبــد اللطيــف طــأال وجـ إلقامـ الــدعوى
الجنااي .
الحــادى عشــر  :ــ ططــالن اإلعت ارفــاِ واإلق ـ ارراِ المنســوب لــبع

المتهمــين بتحريرــاِ النياط ـ العام ـ ل ونهمــا

وليدة إرراه مادى ومعنوى وبطالن الدليل المستمد منهما لتمويرها تموي ار ماديا ومعنويا.
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الثــان عشــر :ـــ عــدم ج ـواز نظــر الــدعوى لســاطر الفصــل فيهــا فــى الرضــي رقــم  4757لســن 2014جنايــاِ
مصــر الجديــدة والمريــدة بـرقم 220لســن  2014كلــى شــرق الرــاهرة  ،و الرضــي 2014/21947جنايــاِ قســم
أول مدين نصر والمريدة برقم 2014/506رلى شرق الراهرة للمتهم  /محمد السيد السيد حجازى .
الثالــث عشــر  :ــ إنتفاِأركــان جريم ـ اإلشــتراك ط ـالتحري

والمســاعدة واإلتفــاق فــى الج ـراام المنســوب للمتهمــين

عمال طالمواد 1/41 ، 40من قانون العروباِ.
الرابــع عشــر  :ــ إنتفــاِ أركــان جريم ـ اإلنضــمام لجماع ـ أسســت علــى خــالم أحكــام الرــانون  ،وإنتفــاِ أركــان
جريم تولي قيادة جماع أسست على خالم أحكام الرـانون للمتهمـين وفرـا للثابـت طـأمر اإلحالـ والمنصـوص
عليها طالمواد  86 ، 86مكرر  86 ،مكرر(أ) من قانون العروباِ .
الخامس عشر  :ـ إنتفاِ أركان جريم اإلمداد والتمويل للمتهمين .
السادس عشر :ـ إنتفاِ أركان جريم حيازة وإحراز ا سلح الناري والذخاار للمتهمين .
السابع عشر :ـ إنتفاِ أركان جريم التخريب في حق المتهمين وفرا لني المادتين  90من قانون العروباِ .
الثامن عشر:ـ إنتفاِأركان جريم إستعمال الروة المؤثم طالمادة 137مكرر/أ من قانون العروباِ .
التاسع عشر :ـ إنتفاِ أركان جريم اإللتحاق طجماع إرهابي مررها خـارج الـبالد وتتخـذ مـن اإلرهـاب والتـدريب
العسكرى وساال لتحريق أغراوها .
العشرون :ـ إنعدام أركان جريم إجتياز الحدود المصري .
الحــادى والعشــرون :ـــ إنتفاِا ركــان الماديـ والمعنويـ لجـراام قتــل المجنــى علــيهم وإنتفــاِ مــرم ســبق اإلصـرار
والترصد .
الثان والعشرون :ـ شيو اإلتهام .
الثالث والعشرون :ـ كيدي اإلتهام وتلفير .
الرابع والعشرون :ـ إنتفاِ صل المتهمين طالواقع و طالمضبوطاِ.
الخامس والعشرون :ـ إنفراد واطط الواقع طالشهادة وحجب لباقى أفراد الروة المرافر ل .
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السادس والعشرون :ـ عدم معروليـ الواقعـ و خلـو ا وراق مـن ثمـ دليـل تصـح طـ اإلدانـ  .وقـدموا ( الـدفا )
العديــد مــن ح ـوافظ المســتنداِ والمــذكراِ وفرــا للثابــت طمحاوــر الجلســاِ إطلعــت علــيهم المحكم ـ

وخلص ـوا

فيها الي طلب البراِة وقررِ المحكم حجم الرضي للحكم لجلس . 2017/ 9 /16
وحي

أن ومتـى إسـترامت وقـااع الـدعوى علـى النحـو المبسـوط طـ آنفـا وترـديما لهـذا الرضـاِ تشـير المحكمـ

ط ــاد ذي ب ــدِ أنـ ـ م ــن المر ــرر أن لمحكمـ ـ المووـــو أن تس ــتخلي م ــن أقـ ـوال الش ــهود وس ــاار العناصـ ــر
المطروح ـ علــى طســام البح ـ

الصــورة الصــحيح لواقع ـ الــدعوى حســبما يــؤدى إليهــا إقتناعهــا وأن تطــرح مــا

يخالفها من صور أخرى ما دام إستخالصها سااغا مستندا إلى أدل مربول في العرل والمنطق ولها أصلها في
ا وراق  ،ولهــا كامــل الحريـ فــي أن تســتمد إقتناعهــا بثبــوِ الواقعـ مــن أي دليــل تطم ـ ن إليـ طالمــا أن لهــذا
الدليل مأخذه الصحيح من ا وراق وأن المحكم متى أخـذِ طشـهادة شـاهد فـان ذلـك يفيـد أنهـا أطرحـت جميـع
اإلعتباراِ التي ساقها الدفا لحملها على عدم ا خذ بها.
ومــن المرــرر أيضــا أن لمحكم ـ المووــو فــي حــدود ســلطتها وزن عناصــر الــدعوى وأدلتهــا وأن تبــين الواقع ـ
عل ــى حريرته ــا كم ــا إرتس ــمت ف ــي وج ــدانها م ــن جم ــا ا دلـ ـ المطروحـ ـ عليه ــا  ،وأن العبـ ـرة ف ــي المحارم ــاِ
الجناايـ طاقتنــا الراوــي بنــاِ علــى مــا يجريـ مــن تحريــق فــي الــدعوى ومــن كافـ عناصــرها المطروحـ علــى
طســام البحـ

 ،وأن لمحكمـ المووــو الســلط المطلرـ فــي ترــدير الــدليل فلهــا أن تأخــذ طمــا تطمـ ن إليـ مــن

أقوال الشهود المختلف وتطرح من ال تطم ن إلى صح روايت .
رما أن من الـمررر أن لمـحكم المـووـو أن تأخـذ طـأقوال متــهم فــي حـق نفسـ وفـي حـق غيـره مـن المتهمـين
متى إطمأنت إلى صدقها ومطاطرتها للواقع  ،وليست ملمم في أخذها طاعترام المتهم أن تلتمم نصـ ومـاهرة
بــل لهــا أن تجما ـ وأن تســنبط من ـ الحرير ـ كمــا كشــف عنهــا وال يلــمم أن يــرد اإلعت ـرام علــى الواقع ـ طكاف ـ
تفاصـيلها  ،بــل يكفــي أن يـرد علــى وقــااع تســتنتا منهـا المحكمـ ومــن طــاقي عناصـر الــدعوى طكافـ الممكنــاِ
العرلي واإلستنتاجي إقترام الجاني للجريم .
ومن المرـرر أيضـا أن لمحكمـ المووـو كامـل الحريـ فـى ترـدير الرـوة التدليليـ لوقـااع الـدعوى وأنهـا ال تلتـمم
طاجاط طلباِ الدفا

مادامت الواقع قد ووحت لديها ولم ترى هى من جانبها حاج إلى إتخاذ هذا اإلجراِ

.
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لمــا كــان ذلــك وكانــت المحكم ـ تــرى أن الواقع ـ علــى الصــورة المتردم ـ واوــح ووــوحا جليــا وال حاج ـ لهــا
طالطلباِ التى أبداها الدفا فى محاور الجلساِ وكذا مذكراتهم .
ذلك أن المحكم وعلى مـدى عشـراِ الجلسـاِ وعلـى مـدار عـدة أشـهر قـد مكنـت هي ـ الـدفا مـع المتهمـين
من إبداِ ما يعن لهـم مـن مالحظـاِ وطلبـاِ وإسـتجابت لجميـع طلبـاتهم المنتجـ فـى الـدعوى ومكنـت الـدفا
من جميع طلبات وفرا للثابت طمحاور الجلساِ ووفرا لما هو مررر طرانون اإلجـراِاِ الجناايـ وتعديالتـ

،

وأتمت المحكم إجراِاِ نظر الدعوى طسما مرافعـ النياطـ العامـ ودفـا المتهمـين  ،ومـن ثـم فـان المحكمـ
تـرى أن هــذه الطلبــاِ التــى قررهــا الــدفا وفرــا للثابــت طمحاوــر الجلســاِ ومــذكراتهم غيــر منتجـ فــى الــدعوى
وغير ذى جدوى أو فى نفى التهم عن المتهمين مادامت الواقع قد ووحت لديها ولم ترى هى مـن جانبهـا
حاجـ إلــى إتخــاذ هــذا اإلج ـراِ وأن مــا أثــاره الــدفا مــن طلبــاِ فــى هــذا الشــأن مــاهو إال لتعطيــل الفصــل فــى
الرضـ ـي وإلم ــادة أج ــل التراو ــى دون مرتض ــى وال ت ــرى المحكمـ ـ موجب ــا لـ ـ وم ــن ث ــم تلتف ــت عنه ــا المحكمـ ـ
وتطرحها جانبا دون أن يعد ذلك إخالال منها طحق الدفا .
ـرر 88، ،مكــرر/ج
أوال :ـــ حيــث أنــه عــن الــدفع بعــد دســتورية نصــوا الم ـواد 86 ، 86مكــرر  86 ،مكـ أ
 1/96،من قانون العقوبـات  ،والمـادة  214مـن قـانون اإلجـ ار ات الجنائيـة والمـواد  46 ، 44 ، 39مـن
القانون رقم  57لسنة  1959المعدل بالقانون 11اسنة2017بشأن حـاالت الطعـن أمـا محكمـة الـنق

و

بعد دستورية ننشا نيابة أمن الدولة وبعد دستورية ننشا محاكم أمن الدولة ـوار لمخـالفتهم للدسـتور
و لب وقف السير ف الدعوى بحالتها وإحالتها للمحكمة الدستورية .
الصــادر فــي  2014الحــالي إذ تقــني المــادة
فمــردود علــيهم جميعــا طأنـ مــن المرررقضــاِا أن دســتور مصــر ق
وتلتمم الدول بتوفير ا من والطمأنينـ لمواطنيهـا ول ـل
 59من الدستورعلى أن الحياة المن قحق ل ل إنسان ق
مريم على أراويها .

والمـواد  35 ، 34 ، 33مــن الدســتور ومفادهمــا حمايـ الدولـ للمل يـ العامـ والخاصـ وعــدم جـواز المســاس
بها

.

والمادة  51من الدستور والتى تني علـى ال ارمـ حـق ل ـل إنسـان  ،وال يجـوز المسـاس بهـا  ،وتلتـمم الدولـ
طاحترامها وحمايتها .
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والمادة  60من الدستور التي تقني على أن

جريم ي قعاقب عليها الرانون ....إلص

لجسد اإلنسان حرم واالعتداِ علي أو تشويه أو التقمثيل ط

ومن المررر أن الرانون رقم  48لسن  1979في شأن المحكم الدستوري العليا قد حددِ فى المادة  29منـ
علــى أن تتــولى هــذه المحكمـ الرقاطـ الرضــااي علــى دســتوري الرـوانين واللـوااح علــى الوجـ التــالى إذا دفــع
أحد الخصـوم أثنـاِ نظـر الـدعوى أمـام إحـدى المحـارم أو الهي ـاِ ذاِ اإلختصـاص الرضـااى طعـدم دسـتوري
فــى قــانون أو الاح ـ ورأِ المحكم ـ أو الهي ـ أن الــدفع جــدى أجلــت نظــر الــدعوى وحــددِ لمــن أثــار الــدفع
ميعاد ال يجاوز ثالث شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكم الدستوري
ومن ثم يكون للمحكم التى تنظر مووو الدعوى محل المنازع

.

أحد خيارين مـ

أولهمام فهى إما أن تتعرض من تلرـاِ نفسـها للفصـل فـى دسـتوري الرـانون (الـذى يحكـم المنازعـ والـذى دفـع
في طعدم الدستوري ) إذا ما تحرق لها جدي الدفع أى مخالف الدسـتور فانهـا تمتنـع عـن تطبيرـ دون أن ترضـى
طالغاا .
وثانيهمــا م إمــا أن توقــف الفصــل فــى الدع ــوى وتح ــدد لم ــن أثــار الدفـ ـع ميعــادا ال يجــاوز ثالث ـ أشــهر لرفــع
الدعوى بذلك أمام المحكم الدستوري فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن .
ومفاد هذا الني أن لمحكم المووو وحدها الجه المختصـ بترـدير جديـ الـدفع طعـدم الدسـتوري وأن ا مـر
بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى طعدم الدستوري جـوازى لهـا ومتـروك لمطلـق ترـديرها
.
فان طاد ذى بدِ يتعين اإلشارة إلى أن الرانون يحدد العروباِ المعبرة عـن التجـريم ودرجتـ ثـم يتـرك للرضـاِ
مهم التطبيـق  ،والمحكمـ عنـدما تحكـم طاإلدانـ وتنطـق طالعروبـ يجـب أن ت ارعـى تفريـدها  ،وهـذا التفريـد أمـر
وــرورى لتحريــق أهــدام العروب ـ ووــمان فاعليتهــا  ،فــالحكم طالعروب ـ ال ينعــمل عــن السياس ـ الجنااي ـ الــذى
يباشر الراوى وميفتـ فـى إطارهـا  ،وقـد رسـم الرـانون إطـا ار لممارسـ الراوـى هـذه السـلط فووـع حـدا أدنـى
وحــدا أقصــى للعروب ـ  ،وحــدد الظــروم المشــددة وا عــذار الرانوني ـ المعفي ـ والمخفف ـ  ،ورســم حــدود الوميف ـ
الرضااي للمحكم فى إختيار العروبـاِ داخـل هـذا اإلطـار  ،والمحكمـ عنـدما تمـارس إختيارهـا للعروبـ تجـرى
ذلــك طصــورة تفريدي ـ تــتالام مــع شخصــي المجــرم نهــا تحارم ـ طســبب الجريم ـ وال تحــارم الجريم ـ نفســها ،
فالتفريد الطبيعى يباشره الراوى ال ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياس الجنااي ويتصل طالتطبيق المباشر
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لعروبـ فروـها المشـر طصـورة مجـردة شـأنها فـى ذلــك شـأن الرواعـد الرانونيـ جميعـا  ،وأن إنمالهـا بنصـها علــى
الواقع ـ اإلجرامي ـ ينــافى مالامتهــا ل ــل أحوالهــا ومتغيراتهــا ومالطســاتها  ،ن ســلط تفريــد العروب ـ هــى التــى
تخرجها من قوالبها الصماِ وتردها إلى جماِ يعاي

الجريم ومرت بها ويتصل بها.

ويعــد تفريــد العروبـ عنصـ ار فــى مشــروعيتها  ،فمشــروعي العروبـ مــن الناحيـ الدســتوري تتجلــى فــى أن يباشــر
الراوى سلطت فى مجال التدرج بها فى حدود الرانون وأن حرمان من ذلك طصورة مطلر ينطوى علـى تـدخل
فــى ش ـ ون العدال ـ وأن ـ يشــترم ل ــى يكــون الــدفا الــذى يبدي ـ المــتهم أو الحاوــر مع ـ دفاعــا جوهريــا إســتلمم
الرانون توافر عدد من الشروم يجب توافرها حتى يكون هناك إلتمام على المحكم التى تـم إبـداِ الـدفع أمامهـا
طــالنظر فــى الــدفع والــرد علي ـ س ـواِ طــالربول أو ال ـرف

 ،ومــن هــذه الشــروم أن يكــون للــدفع أصــل ثابــت فــى

ا وراق  ،وأن يكون الدفع منتجا أى ماهر التعلق طمووو الدعوى وأن تعتمد عناصر الحكم على هـذا الـدفع
.
إمـ ــا إذا رأى الراوـ ــى أن أح ـ ـوال الجريم ـ ـ ال ترتضـ ــى إسـ ــتبدال العروب ـ ـ المرـ ــررة طعروب ـ ـ أخـ ــف وأن الظـ ــروم
الشخصــي للمحكــوم عليـ أو الظــروم التــى الطســت الجريمـ ال تبعـ

علــى اإلعترــاد طعــدم العــودة إلــى مخالفـ

الرــانون  ،وأن ـ لــن يتج ـ إلــى تخفيــف العروب ـ عنداــذ اليكــون لتلــك الم ـواد المــدفو بهــا طعــدم دســتوريتهما وجــود
حريرى فى ا وراق .
هذا وقـد فنـدِ المحكمـ العروبـ المرـررة للجـراام المنسـوب للمتهمـين حسـب الفعـل المـادى فـى كـل جريمـ علـى
حده والرصد الجنااى فيها وفرا للثابت طمضمون المواد 86 ، 86مكرر  86 ،مكرر أ  88 ،مكرر/ج 1/96،
من قانون العروباِ  ،وما ورد طالمادة  214من قانون اإلجراِاِ الجنااي .
متى كان ما تردم وكانت المحكم ترى أن الجراام المنسوب للمتهمين والتى ثبت إرت ابهم لها وفرـا لمـا إنتهـت
إلي المحكمـ طاستخالصـها والظـروم التـى الطسـت إرت ـابهم لتلـك الجـراام تجعـل المحكمـ ال تف ـر فـى النـمول
طالعروب المرررة لها  ،وأنها فى الحدود الذى حددها الرانون فى هذا الشأن .
ول َمــا قكــان مــا تقر ـَدم فــان المحكم ـ تــرى فــي حــدود ســلطتها التقرديري ـ أن قدفــع المتهمــين طعــدم دســتوري الم ـواد

الم قشار إليهما غير جدي  ،وال قمحل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى طعدم الدستوري أمام المحكم
الدســتوري العليــا إلتســاق مــع مـواد قــانون المحكمـ الدســتوري  ،والمــادة  16مــن قــانون الســلط الرضــااي رقــم
 46لســن  ، 1972التــي تقجعــل لمحكم ـ المووــو  -وحــدها  -تقرــدير جدي ـ الـ قـدفع طعــدم الدســتوري  ،ومــن ثــم
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يضحى هذا الدفع فـى هـذا الشـق غيـر متعلـق طمووـو الـدعوى المطروحـ علـى المحكمـ ا مـر الـذي يفصـح
عن عدم جديت  ،ومن ثم يكون نعي الدفا في هذا الصدد قااما علي غير سـند مـن الواقـع و الرـانون وترضـى
المحكم برفض .
وعما أثاره الدفا أيضا طشأن عدم دستوري المواد  46 ، 44 ، 39من الرانون رقم  57لسـن  1959المعـدل
طالرــانون 11لســن 2017طشــأن حــاالِ الطعــن أمــام محكمـ الــنر
الدفع يعتبر من الدفو العبثي حي

لمخــالفتهم للدســتور فمــردود عليـ طــأن هــذا

أن غيـر متعلـق طمووـو الرضـي محـل المحارمـ و إنمـا يتعلـق طمـا سـيتم

طعــد صــدور الحكــم طالنســب إلج ـراِاِ الطعــن علــى ا حكــام إى خــارج نطــاق إختصــاص المحكم ـ ومــن ثــم
يضحى هذا الدفع فى هذا الشأن غير متعلـق طمووـو الـدعوى المطروحـ علـى المحكمـ ا مـر الـذي يفصـح
عن عدم جديت  ،ومن ثم يكون نعي الدفا في هذا الصدد قاامـا علـي غيـر سـند مـن الواقـع و الرـانون وترضـى
المحكم برفض .
وعما أثاره الدفا أيضا طشأن عدم دستوري إنشاِ نياطـ أمـن الدولـ فمـردود عليـ أيضـا طـأن المـادة ا ولـى مـن
قانون اإلجراِاِ الجناايـ تـني علـى أن تخـتي النياطـ العامـ دون غيرهـا برفـع الـدعوى الجناايـ ومباشـرتها
وال ترفع من غيرها إال فى ا حوال المبين فـى الرـانون .......إلـص .رمـا نصـت المـادة 64مـن قـانون اإلجـ ارِاِ
الجنااي ـ

إذا رأِ النياط ـ العام ـ فــى م ـواد الجنايــاِ والجــنح أن تحريــق الــدعوى طمعرف ـ قاوــى التحريــق أرثــر

مالام طالنظر إلى مروفها الخاص جاز لها فـى أى حالـ كانـت عليهـا الـدعوى أن تطلـب مـن راـيس المحكمـ
اإلبتدااي ندب أحد قضاة المحكم لمباشرة هذا التحريق .....إلص  .ومفاد ذلك أن الرانون أعطى للنياط العامـ
الســلط الترديريـ

إذا رأِ مــا يــدعوا فــي التحريرــاِ إلــى إحالتهــا إلــى راــيس المحكمـ اإلبتداايـ ل ــى ينــدب أحــد

قضاتها لمباشرة التحريق .
وأن ني المادة 199مـن قـانون اإلجـراِاِ الجناايـ

فيمـا عـدا الجـراام التـى يخـتي قاوـى التحريـق بتحريرهـا

وفرا حكام المادة  64تباشر النياط العام التحريق فى مواد الجنح والجناياِ طبرا لألحكام المرررة مـن قاوـى
التحريق....إلص

 .ومفادها ى عضو من أعضاِ النياط العام أيا كانت درجت تحريرها .

ولما كان الثابت من اإلطال على الررار الصـادر بتـاريص  8مـارس سـن  1953طانشـاِ نياطـ أمـن الدولـ العليـا
والجراام التى تختي بتحريرها والتصرم فيها  ،وعلى الر ارراِ الالحر بتعديل إختصاصاتها وعلى كتاب النااب
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  260الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى  5نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفمبر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن .1972
وكان الثابت بني المادة ا ولـى " تخـتي نياطـ أمـن الدولـ العليـا الملحرـ طمكتـب النااـب العـام طالتصـرم فيمـا
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يرــع فــى كافـ أنحــاِ جمهوريـ مصــر العربيـ مــن الجـراام المنصــوص عليهــا فــى ا بـواب ا ول والثــانى والثــانى
مكرر والثال

والحادى عشر والراطع عشر من ال تاب الثانى مـن قـانون العروبـاِ"  .كمـا نصـت المـادة الثانيـ ا

تتولى نياط أمن الدول تحريق ما يرع من هذه الجراام بداارة محافظتى الراهرة والجيمة ويجوز لهـا تحريـق مـا يرـع
منها فى الجهاِ ا خرى وعلى أعضاِ النياط فى هـذه الجهـاِ تحريـق هـذه الجـراام فـى دوااـر إختصاصـهم مـع
إخطار نياط أمن الدول العليا فور إبالغهم بها .
ومن المرررفرها أن نياط أمن الدول العليا هي نياط تتبع مكتب النااب العام وتخـتي دون غيرهـا مـن النياطـاِ
بنظر الرضايا الشاا  ،وهى النياط التي تحرق في الرضايا المتعلرـ طـأمن الـبالد الـداخلي والخـارجي ،والرضـايا
السياسي  ،والتجسس ،ويحق لها أن تصدر ق ار ار طحظر النشر في أي قضي تراها.
وأن نياطـ أمــن الدولـ العليـا هــي نياطـ متخصصـ صــدر طانشــااها قـرار مــن وزيــر العـدل فــي ســن  ،1953كمــا
تخــتي نياط ـ أمــن الدول ـ العليــا طالتصــرم فــي الجنايــاِ والجــنح المض ـرة طــأمن الحكوم ـ فــي الخــارج والــداخل
وجـراام المفرقعــاِ والرشــوة والجــنح المتعلرـ طا ديــان والجــنح التــي ترــع بواســط الصــحف ،أو غيرهــا مــن طــرق
النشــر إذا كــان المجنــى علي ـ مومفــا عامــا أو شخصــا ذو صــف نياط ـ عام ـ أو مكلفــا طخدم ـ عام ـ  ،وج ـراام
اإلوراب عن العمل والتحري

علي وتجنيده واإلعتداِ على حق العمل وحريت والتوقـف عنـ طالمصـالح ذاِ

المنفع العام  ،والتجمهر ،واإلجتماعاِ العام والمظاهراِ في الطـرق العموميـ  ،وجـراام حفـظ النظـام طمعاهـد
التعليم  .رما تختي طجراام الوحدة الوطني رما شملت إختصاصاِ نياط أمـن الدولـ النظـر فـي جـراام حمايـ
الوحدة الوطني  ،وجراام حماي حري الوطن والمواطنين.
ومــن المرــرر قانونــا أنـ

يجــب علــى أعضــاِ النياطـ أن يباشــروا طأنفســهم تحريــق مـواد الجنايــاِ وأن يبــادروا إلــى

اإلنترال لتحريق ما يبلغون ط من حوادثها ولهم عند اإلقتضاِ ندب مأموري الضبط الرضااي لمباشرة أي إجـراِ
مــن إج ـراِاِ التحريــق عــدا اإلســتجواب والمواجه ـ كمــا أن ـ يجــوز لهــم نــدب أحــد معــاوني النياط ـ لتحريــق قضــي
برمتها  .ويعتبر إجراِ التحريق اإلبتدااي في مواد الجناياِ قبل رفع الـدعوى أمـام المحكمـ الزمـا لصـح الحكـم
فيها ".
ولما كان ذلك وكان الثابت وفرا لرانون اإلجراِاِ الجنااي أن النياط العام هى صاحب اإلختصاص ا صيل
فى التحريق فى الجراام المبين طرانون العروبـاِ ولـم يـرد نـي قـانونى يحجـب النياطـ العامـ مـن ممارسـ عملهـا
المخول لها طبرا للرانون بـل أعطـى لهـا السـلط الترديريـ فـى ترـدير ذلـك فـى ترـدير مـدى مالامـ إحالـ الرضـي
لرايس المحكم اإلبتدااي من عدم ولم يرد ني قانونى يلممها بـذلك حيـ

أنهـا صـاحب اإلختصـاص ا صـيل
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فــى رفــع الــدعوى ومباش ـرتها علــى النحــو الــذى حــدده الرــانون فــى هــذا الشــأن عمــال بــني المــادة 64مــن قــانون
اإلجراِاِ الجنااي .
ل َما قكان ما تقرَدم  ،فان المحكم ترى فـي حـدود سـلطتها التقرديريـ أن قدفـع المتهمـين طعـدم دسـتوري إنشـاِ نياطـ

أمن الدول غير جـدى التسـاق مـع مـواد قـانون المحكمـ الدسـتوري  ،والمـادة  16مـن قـانون السـلط الرضـااي

الدفع طعدم الدستوري  ،ومن ثـم
رقم  46لسن  ، 1972التي تقجعل لمحكم المووو  -وحدها  -تقردير جدي ق

ـم مــن النياط ـ العام ـ وترــر تص ـرفها فــى هــذا
فــان المحكم ـ ترــر إنشــاِ نياط ـ أمــن الدول ـ طاعتبارهــا جــمِ ال يتجـ أ
الشأن حي

أنها قامت بتطبيق الرواعد المرررة قانونا وأنها إتبعت كاف اإلجـراِاِ الرانونيـ التـى كفلهـا الرـانون
ومن ثم يكون نعي الـدفا فـي هـذا الصـدد قاامـا علـي

للمتهمين وفرا لما ني علي قانون اإلجراِاِ الجنااي
غير سند من الواقع و الرانون وترضى المحكم برفض .

وعما أثاره الدفا أيضـا طشـأن عـدم دسـتوري إنشـاِ محـارم أمـن الدولـ طـوار لمخالفتهـا للدسـتور فـان ماأثـاره
ال ــدفا ف ــى ه ــذا الش ــأن يعتب ــر م ــن ال ــدفو العبثيـ ـ وي ــدل عل ــى أنـ ـ غي ــر مل ــم ططبيعـ ـ م ــا يص ــدر م ــن قـ ـوانين
وتش ـريعاِ ومــدى س ـريانها مــن عدم ـ وتــاريص س ـريانها علــى الرضــايا محــل تحريرــاِ النياط ـ العام ـ وكــذا أثنــاِ
المحارم ــاِ وع ــدم علمـ ـ الر ــانونى ب ــذلك  .وأن الرض ــي مح ــل المحارمـ ـ ه ــى قض ــي جناايـ ـ تنظ ــر ط ــالطريق
الطبيعى الذى رسم الرانون وتنظر أمام محكم الجناياِ منذ إحالتها إليها وليست طمحارم أمن الدول طوار
ومن ثم يكون نعي الدفا في هذا الصدد قااما علي غير سند من الواقع و الرانون وترضى المحكم برفض .
ثانيا :ـ حيث أنه عن الدفع ببطلن القب

والتفتيش للمتهمين لحصوله قبل نستصدار نذن النيابة العامـة

ولكـون المتهمـين تحـت يـد وتصـر ضـبا األمـن الـو ن قبـل صـدور نذن النيابـة العامـة وبطـلن محاضــر
الضبط وما ترتب عليها من نج ار ات لعد العرض علـ النيابـة العامـة فـ المـدة المقـررة قانونـا وهـ أربعـة
وعشرون ساعة وتزويرها بمعرفة ضبا األمن الو ن وذلك للقب

عل المتهمين ف تـواري سـابقة علـ

ذلك ولعد وجود حالة من حاالت التلبس .
فمـردود عليهـم جمـيعا حـي

أنـها دفــو هــاطط ا ثـر فاسـدة ا ركـان غــيرقاام علـى أسـاس صـحيح مـن الواقـع

والرـانون ذلــك أنـ مــن المرررقضــاِا وفرهـا أن الشــار لـم يريــد الراوــى الجنـااى فــى المحارمـاِ الجناايـ بــدليل
معــين إذ لــم يــني علــى ذلــك وإنمــا تــرك ل ـ حري ـ ت ــوين عريدت ـ مــن أى دليــل تطم ـ ن إلي ـ مــادام مأخــذه مــن
ا وراق صــحيحا  ,فضــال عــن أن وزن أقـوال الشــاهد وترــدير الظــروم التــى تــؤدى فيهــا شــهادت والتعويــل علــى
أقوالـ مهمـا وجـ إليهــا مـن مطـاعن وحــام حولهـا مـن شـبهاِ مرجعـ إلـى محكمـ المووــو تنملـ المنملـ التــى
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تراها وتردره التردير الـذى تطمـ ن إليـ دون معرـب عليهـا  ،ومتـى أخـذِ المحكمـ طـأقوال الشـاهد فـان ذلـك يفيـد
إطراحها لجميع اإلعتباراِ التى ساقها الدفا لحملها على عدم ا خذ بها .
رما أن مـن المرـرر أيضـا أن المحكمـ غيـر ملممـ طـالرد صـراح علـى أدلـ النفـى التـى ترـدم بهـا المـتهم مـادام
الرد عليها مستفادا ومنا من الحكم طاإلدان إعتمادا على أدل الثبوِ التى أوردهـا إذ طحسـب الحكـم كيفمـا يـتم
تدليل ـ ويســتريم ط ـ قضــاأه أن يــورد ا دل ـ المنتج ـ التــى صــحت لدي ـ علــى مــا إستخلص ـ مــن وقــو الجريم ـ
المسندة للمتهم وال علي أن يتعرب فى كل جماي من جماياِ دفاع

ن مفاد إلتفات عنها أن أطرحها .

وكما أنـ مـن المرررأيضـا أن ا صـل فـى الرسـاال أنهـا ليسـت معـده أصـال كوسـيل إثبـاِ لمـا تحويـ مـن أمـور
شخصــي والرســال عبــارة عــن ورق ـ عرفي ـ ينســب صــدورها إلــى ال ارســل متــى كانــت تحمــل توقيع ـ ومتضــمن
بياناِ فى الورق ومن ثم تأخذ الرسال حكم ا وراق العرفي فى قانون اإلثباِ .كما أن من المررر أن اإلقرار
الوارد في الخطاب إقرار غير قضااي وهو بهذه المثاط يخضع لترـدير الراوـي الـذي يجـوز لـ تجماتـ وا خـذ
ببعض دون البع

الخر.

وكما أن من المرـرر أيضـا أن الخطـاب المرسـل مـن المـدعي عليـ الـي آخـر والـذي يتمسـك طـ المـدعي ـ وهـو
مــن الغيــر ـ يخضــع لترــدير الراوــي ،فلـ طعــد ترــدير الظــروم التــي صــدر فيهــا أن يعتبـره دلــيال كــامال أو مبــدأ
ثبــوِ طال تاطـ أو مجــرد قرينـ أو ال يأخــذ طـ أصــال  ،وال معرــب علــي ترــديره فــي ذلــك متــي بنــى علــى أســباب
سااغ .
رما أن من المررر أيضا أن ال ينال من سالم الحكم إطراح المستنداِ الرسمي والتى تساند إليها المتهمـين
للتدليل على نفى اإلتهام عنهم إلستحال حدو الواقع  ،كما صورها شهود اإلثباِ ،ذلك أن ا دل فى المواد
الجنااي ـ إقناعي ـ وللمحكم ـ أن تلتفــت عــن دليــل النفــى ولــو حملت ـ أوراق رســمي مــا دام ال يصــح فــى العرــل
والمنطق أن يكون غير ملت م مع الحرير التى إطمأنت إليها من طاقى ا دل الراام فى الدعوى .
ومـن المرــرر أيضــا أن لمحكمـ المووــو أن تســتخلي مـن أقـوال الشــهود وســاار العناصــر المطروحـ أمامهــا
علــى طســام البحـ

الصــورة الصــحيح لواقعـ الــدعوى حســبما يــؤدى إليـ اقتناعهــا ،وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن

صور أخرى مادام إستخالصها سااغا مستندا إلى أدل مربول فى العرل والمنطق.
ولمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت مــن أوراق الرضــي وتحريراتهــا ومــا إنتهــت إلي ـ المحكم ـ طاستخالصــها أن ـ قــد
صــدر إذن مــن النياطـ العام ـ بتــاريص  2016/1/20الســاع 2,30م طضــبط وإحضــار المتهمــين الـوارد أســمااهم
بتحريــاِ ا مــن الــوطنى وفرــا للثابــت طــاذن النياط ـ العام ـ (المتهمــين) وتفتــي

محــال إقــامتهم ال ـواردة طمحضــر
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التحرياِ سالف الذكر ووبط ما يحوزون أو يحرزون من أسلح ناري وذخاار ومفرقعـاِ وكتـب ومطبوعـاِ
تنظيميـ وأجهـمة حاســب ألــى ومــا قــد يظهــر عروــا أثنــاِ التفتــي

ويعــد حيازتـ أو إحـ ارزه جريمـ يعاقــب عليهـا

الرانون خالل فترة سريان ا مر طضبطهم وإحضارهم .
وهذا وقد تـم وـبط المـتهم الثالـ  /محمـود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع بتـاريص 2016/2/6السـاع 1,15م
طمعرف الرااد /مصطفى محمد السيد مصطفى الضاطط طا من الوطنى .
رما تم وبط المتهم الخامس  /إسالم محمد أحمد فهمى بتاريص 2016/2/3الساع

1,15ص طمعرفـ ال اراـد/

مصطفى محمد السيد مصطفى الضاطط طا من الوطنى .
رمــا تــم وــبط المــتهم الســادس /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان بتــاريص 2016/2/10الســاع 12,15ص طمعرف ـ
الرااد /مصطفى محمد السيد مصطفى الضاطط طا من الوطنى .
رما تم وبط المتهم الساطع /محمد شالبى عبد الخالق أبوطالب بتاريص  2016/2/5السـاع 10,30م طمعرفـ
الرااد /أدهم محمد منصور الروبى الضاطط طا من الوطنى .
رـما تـم وبـط المـتهم التـاسـع  /مـحمود إسمـاعيل محمد إسماعيل بتاريص
2016/1/30الساع

11,15م طمعرف الرااد /أدهم محمد منصور الروبى الضاطط طا من الوطنى .

رما تم وبط المتهم الحادى عشر /محمد عادل أحمد نصر الطيبانى بتاريص
2016/2/12الساع 10م طمعرف الرااد /مصطفى محمد السيد مصطفى الضاطط طا من الوطنى .
رما تم وبط المتهم الثانى عشر /محمـود عجمـى رمضـان أحمـد بتـاريص 2016/2/6السـاع 10,15م طمعرفـ
الرااد /أدهم محمد منصور الروبى الضاطط طا من الوطنى .
رمــا تــم وــبط المــتهم الثال ـ

عشــر /محمــود محمــد ثابــت درديــر ال ـراوى بتــاريص 2016/2/9الســاع 10,30م

طمعرف الرااد /أدهم محمد منصور الروبى الضاطط طا من الوطنى .
رمــا تــم وــبط المــتهم ال ارطــع عشــر  /حســن محمــود حســن هاشــم بتــاريص 2016/2/7الســاع
النريب /محمد نادر أحمد إبراهيم الضاطط طا من الوطنى .
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11,30م طمعرفـ

رمــا تــم وــبط المــتهم الخــامس عشــر  /محمــد تــامر أحمــد علــى حســن البنهــاوى بتــاريص 2016/2/12الســاع
11,30م طمعرف النريب /محمد نادر أحمد إبراهيم الضاطط طا من الوطنى .
رمـا تـم وبط المـتهم السـادس عشـر  /ناجى محمـد عـبد الرازق جاب هللا
بتاريص 2016/2/10الساع

2,15ص طمعرف النريب /محمد نادر أحمد إبراهيم الضاطط طا من الوطنى .

كم ــا ت ــم و ــبط الم ــتهم الس ــاطع عش ــر  /ص ــالح ف ــرج هللا محم ــود ف ــرج هللا بت ــاريص 2016/2/14الس ــاع 1ص
طمعرف النريب /حازم صالح عبد المنعم الضاطط طا من الوطنى .
رمــا تــم وــبط المــتهم الثــامن عشــر /الطــاهر محمــد فــتح هللا نــور الــدين الشــافعى بتــاريص 2016/4/8الســاع
10,30م طمعرف الرااد /أدهم محمد منصور الروبى الضاطط طا من الوطنى .
هذا وقد ثبت من تحريراِ النياط العام طأن المتهم ا ول  /محمد خالد محمـد حـافظ محبـوس فـى الرضـي رقـم
2014/8401إدارى الخان ـ ـ  ،وأن الم ــتهم الث ــانى  /محم ــد الس ــيد الس ــيد حج ــازى محب ــوس ف ــى الرض ــي رق ــم
2013/423حصر أمن دول عليا وتم إستدعااهما من قبل النياط العام وإستجوابهم .
حي ـ

تــم إســتجواب المــتهم ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ بتــاريص  2016/7/2الســاع 3م  .وتــم إســتجواب

المــتهم الثــانى  /محمــد الســيد الســيد حجــازى بتــاريص 2016/7/2الســاع 1م طمعرف ـ النياط ـ العام ـ وفرــا للثابــت
بتحريراِ النياط العام .
وكان الثابت من مطالعتنا لحـوافظ المسـتنداِ المردمـ مـن الـدفا والتـى طويـت طعضـها علـى صـور رسـمي مـن
برقياِ تلغ ارفي وا خرى طويت على صور وواي لبرقياِ تلغرافي أخرى ومضمونهما على حد قـولهم أنـ تـم
علــى طعـ

المتهمــين قبــل إستصــدار إذن النياطـ العامـ وأن تلــك البرقيــاِ ســالف الــذكر مرســل للجهــاِ

الرـب

المختص ـ طالدول ـ

ومرســل مــن ذوى وأقــارب المتهمــين وتضــمنت ا تــىم ـأن المــتهم الثــامن عشــر  /الطــاهر

محمــد فــتح هللا قــام بتســليم نفس ـ بتــاريص  . 2016/3/8وأن المــتهم الثال ـ
الراوى تم الرب
الر ـ ـ ــب

عشــر  /محمــود محمــد ثابــت درديــر

علي بتاريص  ،2015/11/23وأن المتهم الساطع  /محمـد شـالبى عبـد الخـالق أبـو طالـب تـم

عليـ ـ ـ ـ بت ـ ـ ــاريص 2015/11/18ومرف ـ ـ ــق أيض ـ ـ ــا ص ـ ـ ــور طب ـ ـ ــق ا ص ـ ـ ــل م ـ ـ ــن المحض ـ ـ ــر اإلدارى رق ـ ـ ــم

2016/7280مطــروح ومحرربتــاريص  2016/3/12يفيــد علــى حــد قــولهم أن المــتهم ســالف الــذكر تــم الرــب
علي بتاريص .2015/11/17
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وأن المــتهم الســادس عشــر  /نــاجى محمــد عبــد الـرازق جــاب هللا تــم الرــب
المتهم الثال

عليـ بتــاريص  ، 2015/11/24وأن

 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع قام بتسليم نفس إلى مرر ا من الوطنى طمطروح بتاريص

 2015/11/8ومرفق صورة رسمي من محضر إستيفاِ فى العريض رقم 2015/537عـراا

مطـروح ثابـت

بها على حـد قـول مردمـ الطلـب أن المـتهم الخـامس عشـر  /محمـد تـامر أحمـد علـى حسـن البنهـاوى تـم الرـب
علي بتاريص . 2015/11/28
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالع المحكم

وراق الرضي وتحريراتها ووفرا لما إنتهت إلي طاستخالصها

فانها تطم ن لما ثبت طمحاور وبط المتهمين سالف البيان ولشهادة الراامين بها مـن رجـال الضـبط وصـدق
ما جـاِ بهـا وتعـول عليهـا فـى قضـااها طـأن وـبط المتهمـين المشـار إلـيهم قـد تـم فـى تـاريص الحـق إلذن النياطـ
العام وفرا للثابـت بتحريرـاِ النياطـ العامـ  ،وأن المتهمـين ا ول /محمـد خالـد محمـد حـافظ والثـانى  /محمـد
السيد السيد حجازى قيد الحبس أنذاك على ذمـ قضـايا أخـرى وفرـا للثابـت طعاليـ  ،ذلـك أن ا دلـ فـى المـواد
الجنااي ـ إقناعي ـ وللمحكم ـ أن تلتفــت عــن دليــل النفــى ولــو حملت ـ أوراق رســمي مــا دام ال يصــح فــى العرــل
والمنطق أن يكون غير ملت م مع الحرير والتى إطمأنت إليها من ساار ا دل الراام فى الدعوى  ،فضال عن
وجود تناق

وإختالم واوح بين ماورد بتلـك البرقيـاِ وغيرهـا مـن تحديـد ميعـاد الرـب

علـى المتهمـين مـع

الثابت طأقوال وإق ارراِ المتهمين عند إستجوابهم بتحريرـاِ النياطـ العامـ وبـذلك ت ـون اإلجـراِاِ التـي أتخـذِ
فــي حــق المتهمــين جميعــا صــحيح لهــا أصــلها الثابــت فــي ا وراق  ،وال يســتلمم ت ـوافر ثم ـ حال ـ مــن حــاالِ
التلبس للمتهمـين وذلـك لمشـروعي الرـب

والتفتـي

للمتهمـين ومـن ثـم يضـحى مـا أثـاره الـدفا فـى شـأن ذلـك

ج ــدال موو ــوعيا ف ــى تر ــدير ا دلـ ـ ويع ــد ت ــدخل ص ــار وغي ــر ق ــانونى م ــن قب ــل ال ــدفا ف ــى س ــلط المحكمـ ـ
الموووعي وهو ما تسترل ط المحكم وال يجوز مجادلتها في ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من
الواقع والرانون وترضي المحكم برفض .
ثالثا  :حيث أنه عن الدفع ببطلن اإلذن الصادر من النيابة العامة إلبتنائه عل تحريـات غيـر جديـة وغيـر
معلومة وببطلن شهادة مجريها بتحقيقات النيابة العامة وعد اإلعتداد بها كدليل من أدلة الدعوى .
فمــردود عليـ ـ طــأن الم ــادة 21م ــن قــانون اإلجـ ـراِاِ الجناايـ ـ نصــت عل ــى ير ــوم مــأمؤرو الض ــبط الرض ــااى
طالبح

عن الجراام ومرت يبيها  ،وجمع اإلستدالالِ التى تلمم للتحريق فى الدعوى .

و من المررر قضاِا وفرها أن طمرتضى ني المادة  21من قانون اإلجراِاِ الجنااي ال شف عـن الجـراام
والبح

عن مرت بيها والتنريب عن ا دل عن طريق اإلستدالالِ التى يرومون طاجرااها سواِ من تلراِ أنفسهم
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عند وقو الجراام أو بناِا على ت ليف من السـلط المختصـ بـذلك  ،ومـا يرـوم طـ رجـال الضـبط الرضـااى فـى
سبيل جمع ا دل أو التعرم على وقااع الجريم أو فاعيليها وهو مـا يسـمى طـاجراِاِ اإلسـتدالل ومـا يردمونـ
رنتيج لها يكون مجـرد أدلـ تحـت التحريـق أو إسـتدالالِ إلـى أن يـتم تحريرهـا طمعرفـ جهـ التحريـق أو الحكـم
فتأخذ ووعها كأدل تصلح طاإلدان  ،والرانون ال يوجب أن يتولى مأمور الضبط الرضااى بنفسـ التحريـاِ أو
أن يكون على معرفـ سـاطر طـالمتحرى عنـ بـل لـ أن يسـتعين فيمـا يجريـ مـن تحريـاِ طمعاونـ رجـال السـلط
العام والمرشدين السريين ومن يتولوا إبالغـ عمـا وقـع طالفعـل مـن جـراام مـادام أنـ إقتنـع شخصـيا طصـح مـا
نرلوه إلي وبصدق إبالغ عما وقع طالفعل من جراام .
وعلــى ذلــك فــان مهمـ مــأمورو الضــبط الرضــااى طمرتضــى المــادة  21مــن قــانون اإلجـراِاِ الجناايـ ال شــف
عن الجراام والتوصل إلى معاقب مرت يبيها ف ل إجراِ يروم ط فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا ثره ما لم
يتدخل طفعل فى خلق الجريم أو التحري

على مرارفتها وطالما طريت إرادة الجانى غير معدوم  ،وال تثريـب

علــى مــأمور الضــبط الرضــااى أن يصــتنع فــى تلــك الحــدود مــن الوســاال البارعـ فــى ال شــف عــن الجريمـ وال
يتصــادم مــع أخــالق الجماع ـ وأن ذلــك التخفــى وإنتحــال الصــفاِ وإصــطنا المرشــدين ولــو أطرــى أمــرهم س ـ ار
مجهوال.
ومأمور الضبط الرضااى عندما يروم بتحريات عن الجراام ومرت بيها فان يعتمد على عناصر تظهـر لـ أثنـاِ
هــذه التحريــاِ تــدل علــى جــديتها مثــل إســم المــتهم ومحــل إقامت ـ وعمل ـ وعناصــر الجريم ـ التــى إرت بهــا ونــو
السالح الذى إستخدم فيها وغير ذلك من العناصر التـى تت اراـى لـ أثنـاِ إجـراِ هـذه التحريـاِ ،وعناصـر هـذه
التحرياِ تخضع لتردير مصدر اإلذن طالرب

( النياط العام ) ومن طعده محكم المووو فلها أن

والتفتي

تردر جدي التحرياِ بناِ على هذه العناصر .
ذلــك أن ـ مــن المرــرر أن ترــدير جدي ـ التحريــاِ وكفايتهــا هــى مــن المســاال المووــوعي التــى تخضــع لترــدير
محكم المووو التى يوكل ا مر فيها إلى سلط التحريـق تحـت إشـرام محكمـ المووـو التـى متـى إقتنعـت
طجديـ اإلســتدالالِ التــى بنــى عليهــا أم ـرالرب

و التفتــي

وكفايتهــا لتســويغ إج اراـ فــال معرــب عليهــا فــى ذلــك

لتعلر طالمووو ال طالرانون .
لما كان ذلك فان المحكم إقتنعت وإطمأنت طجدي

التحرياِ التـى أج ارهـا ال اراـد /طاسـم محمـد صـبرى الراوـى

الضــاطط طرطــا ا مــن الــوطنى وفرــا لمــا إنتهــت إلي ـ المحكم ـ طاستخالصــها دون أن تسترســل المحكم ـ فــى
ســردها م ـرة أخــرى منع ـا للت ـرار وقــد جــاِِ متفر ـ مــع طــاقي أدل ـ الــدعوي ا خــرى وال تنــاق
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فيهــا  ،ذلــك أن

اإلستدالالِ ( تحرياِ ا من الوطنى ) جاِِ واوح وتدل علـى أن مجريهـا قـام طالبحـ

والتحـرى والتنريـب

للتوصــل إلــى تلــك العناصــر والتــى شــملت فضــال عــن أســماِ المتهمــين محــال إقــامتهم وأدوارهــم داخــل الجماعـ
وا عمـال المنوطـ بهــم تنفيــذها وكيفيـ تمــويلهم وتنفيــذهم للعمليــاِ اإلرهابيـ محــل المحارمـ ومــن ثــم فــان هــذه
التحريـاِ ت ــون جديـ غيــر قاصـرة وال مرســل طالنســب للمتهمــين كمــا لــم تتعــارض تلــك التحريــاِ مــع طــاقى أدلـ
الدعوى المادي بل تأيدِ تلك التحرياِ طـاق ارراِ طعـ

المتهمـين وإعت ارفـاتهم بتحريرـاِ النياطـ العامـ

وغيرهـا

المتهمــين وبمكــان ( مســرح ا حــدا

) وفرــا

مــن ا دلـ ا خــرى وكــذا المضــبوطاِ التــى وــبطت مــع طعـ
للثابت بترارير قسم ا دل الجنااي

وفرا للثابت بتحريراِ النياط العام .

ومــن ثــم تطم ـ ن المحكم ـ الــي جدي ـ تلــك التحريــاِ وتــري أنهــا أجريــت فعــال طمعرف ـ الضــاطط محــرر محضــر
التحرياِ الرااد /طاسم محمد صبرى الراوى الضاطط طرطا ا من الوطنى وأنها حوِ علـي وقـااع صـريح
وواوح تصدق من أجراها وأن وبط المتهمين تم بنـاِا علـى إجـراِ قـانونى صـحيح  ،ومـن ثـم ترـر المحكمـ
مــا أجرتـ النياطـ العامـ مــن إصــدارها أذن الرــب

والتفتــي

بنــاِا علــى تلــك التحريــاِ وتــرى جــديتها وكفايتهــا

لتســويغ إصــدار اإلذن ومــن ثــم يكــون الــدفع علــى غيــر ســند صــحيح مــن الواقــع والرــانون وترضــي المحكم ـ
برفض .
رابعا  :حيث أنه عـن الـدفع بـبطلن تشـكيل جهـام األمـن الـو ن لعـد نشـره بالجريـدة الرسـمية وأن ضـبا
األمن الو ن

ليسوا من مأمورى الضبط القضائ وعد حملهم للضبطية القضـائية وإنعـدا تحريـات األمـن

الو ن وبطلنها وقصورها .
فمـردرد عليـ

طــأن الرـرار رقــم  445لســن  2011الصـادر مــن وزيـر الداخليـ بتــاريص  15مــارس  2011نــي

في المادة ا ولى طالغاِ قطا مباح
كما نصت المادة الثاني

أمن الدول .

ومفادها ينشأ قطا جديـد طمسـمى «قطـا ا مـن الـوطنى» يخـتي طالحفـاع علـى

ا من الوطنى والتعاون مع أجهـمة الدولـ المعنيـ لحمايـ وسـالم الجبهـ الداخليـ وجمـع المعلومـاِ ومكافحـ
اإلرهاب وذلك وفرـا حكـام الدسـتور والرـانون ومبـاد حرـوق اإلنسـان وحرياتـ ويـنه
اختيـارهم بنــاِ علـى ترشــيح الرطـا  .كمــا نصـت المــادة الثالثـ

ومفادهــا

طالعمـل طـ وـبام يـتم

أن اإلدارة العامـ لمكافحـ اإلرهــاب

الــدولى والجريمـ المنظمـ تخــتي برصــد وتحليــل ا نشــط اإلرهابيـ الدوليـ التــى تســتهدم النيــل مــن إســتررار
الــبالد ومتاطع ـ وكشــف حرك ـ ونشــام التنظيمــاِ اإلرهابي ـ فــى الــدول المختلف ـ واتصــاالتها طعناصــر النشــام
67

امين السر

رئيس المحكمه

اإلرهــابى طــالبالد وووــع الخطــط ا مني ـ والتأميني ـ وبرصــد وكشــف حرك ـ العناصــر اإلرهابي ـ المتحرك ـ علــى
الســاح الداخلي ـ وإجهــاض المخططــاِ والعمليــاِ اإلرهابي ـ التــى تســتهدم الــبالد ورصــد وتحليــل المعلومــاِ
الخاص طكل ما يمس الوحدة الوطني لووعها أمام الجهاِ المعني إلتخاذ الالزم طشأنها .
رمـا نصـت المـادة الراطعـ ومـفادهـا

تـحدد اإلختصـاصـاِ والـواجباِ

التفصيلي لألجهمة التى يضمها البناِ التنظيمى للرطا وذلك على النحو التالى
ـ ـ اإلدارة العام ـ للمتاطع ـ والتعــاون الــدولى وتخــتي طالتعــاون مــع و ازراِ الداخلي ـ طمختلــف الــدول والمنظمــاِ
والهي اِ الدولي واإلقليمي والعربي المعني طمجاالِ ا من والشرط وذلك طالتعاون مع أجهمة الدول المعني ،
والتعــاون فــى مجــال مكافح ـ الجريم ـ المنظم ـ واإلرهــاب وتبــادل المعلومــاِ والخب ـراِ والتــدريب فــى مختلــف
المجاالِ ا مني طالو ازرة ,وتخـتي بووـع خطـ تـأمين منشـ ِ الرطـا والوثـااق وا فـراد ووسـاال اإلتصـاالِ
والمواصــالِ وعروــها واإلشـرام علــى تنفيــذها وبمتاطعـ المؤسســاِ والهي ــاِ الدبلوماســي والرنصــلي ومتاطعـ
الرعايــا والجاليــاِ ا جنبي ـ المتواجــدة طــالبالد طالتنســيق مــع أجه ـمة الدول ـ المعني .ـ ـ وأن اإلدارة العام ـ لمكافح ـ
اإلرهاب الدولى والجريمـ المنظمـ تخـتي برصـد وتحليـل ا نشـط اإلرهابيـ الدوليـ التـى تسـتهدم النيـل مـن
إســتررار الــبالد ومتاطع ـ وكشــف حرك ـ ونشــام التنظيمــاِ اإلرهابي ـ فــى الــدول المختلف ـ وإتصــاالتها طعناصــر
النشام اإلرهابى طالبالد وووع الخطط ا مني والتأميني  .وبرصد وكشف حرك العناصر اإلرهابي المتحرك
علـ ــى السـ ــاح الداخلي ـ ـ وإجهـ ــاض المخططـ ــاِ والعمليـ ــاِ اإلرهابي ـ ـ التـ ــى تسـ ــتهدم الـ ــبالد ورصـ ــد وتحليـ ــل
المعلوم ــاِ الخاصـ ـ طك ــل م ــا يم ــس الوح ــدة الوطنيـ ـ لوو ــعها أم ــام الجه ــاِ المعنيـ ـ إلتخ ــاذ ال ــالزم طش ــأنها0
والمحكم تشير وتنوه بداِة أن من المررر قانونا أن الررار اإلدارى طصف عام

هـو عمـل قـانونى مـن جانـب

واحد يصدر طاإلرادة الملمم إلحدى الجهاِ اإلداريـ فـى الدولـ طمـا لهـا مـن سـلط طمرتضـى الرـوانين واللـوااح
وبالشكل الـذى يتطلبـ الرـانون طرصـد إنشـاِ ووـع قـانونى معـين إبتغـاِ مصـلح عامـ  ،وهـو طاعتبـاره تصـرفا
قانونيا يلمم أن تتوافر ل جميع العناصر وا ركان المرررة ل ى يصدر صـحيحا ومنتجـا لثـاره فالبـد أن يصـدر
مــن الســلط المختص ـ  ،وأن يكــون مطاطرــا للر ـوانين والل ـوااح شــكال ومووــوعا  ،ومعتمــدا علــى ســبب يبــرره،
ومستهدفا تحريق مصلح عام .
وتنرسم الر ارراِ اإلداري

إلى ق ارراِ فردي وتتناول حاالِ فردي أى تتصل طفرد معين طالذاِ أو أفراد معينين

المرفــق والمصــالح العام ـ وهــى عــادة قواعــد تنظيمي ـ لــيس لهــا أثــر
بــذواتهم  .وق ـ ارراِ تنظيمي ـ تتنــاول تنظــيم ا
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مباشر على حرـوق ا فـراد وإلت اممـاتهم  .ولهـذا فـان إصـدارها يـدخل فـى إختصـاص السـلط اإلداريـ  ،وقـد أنـام
دس ــتور جمهوريـ ـ مص ــر العربيـ ـ لس ــن  2014ف ــى الم ــادة  167ومفاده ــا تم ــارس الحكومـ ـ بوجـ ـ خ ــاص
اإلختصاصاِ ا تي  ...............بند ( )5إصدار الر ارراِ اإلداري وفرا للرانون ومتاطع تنفيذها .
وا صل أن الررار اإلدارى يصبح نافذا طمجرد صدوره من السلط اإلداريـ المختصـ ول نـ ال يسـرى فـى حـق
ا فراد المخاطبين طأحكام إال إذا وصل إلى علمهم طاحدى وساال اإلعالم المرررة قانونا ،والرـ ارراِ التنظيميـ
العامـ ال يخضــع نشــرها لــنفس اإلجـراِاِ التــى يخضــع لهــا نشــر الرـوانين  ،فالرــانون يتحــتم نشـره فــى الجريــدة
الرس ــمي بينم ــا الرـ ـ ارراِ التنظيميـ ـ العامـ ـ يج ــوز نش ــرها ف ــى الجري ــدة الرس ــمي أو ف ــى النشــراِ الت ــى تص ــدرها
المص ــالح إذ تتمت ــع اإلدارة طحريـ ـ إختي ــار وس ــيل النش ــر طالنس ــب للرــ ارراِ اإلداريـ ـ التنظيميـ ـ فر ــد تنش ــرها ف ــى
المجموعــاِ اإلداريـ أو فــى الصــحف مــالم يفــرض الرــانون وســيل إلماميـ للنشــر ومــن ثــم فــان الر ـرار اإلدارى
غير المنشور يصبح نافـذا طمجـرد صـدوره مـن جهـ اإلدارة دون إنتظـار لنشـره أو إعالنـ وذلـك طالرـدر الـذى ال
يمـس فيـ حرـوق الغيــر مـن ا فـراد  ،فيجـوز لــإلدارة أن تطبـق هــذا الرـرار مــادام وجـوده وقوتـ الرانونيـ ناشـ ين
عن الصدور نفس  ،ول ن هذا التطبيق ال يحد

آثاره طالنسب إلى ا فراد إال من تاريص نشر الرـرار أو إعالنـ

 ،إذ أن إشترام وسيلتى النشر واإلعالن مرررين لمصلح ا فراد إذا كـان يمـس حرـوقهم فـال يجـوز أن ينـتري
إلتممــاِ جديدة إال بنش هر أو طاعــالنهم بهم إعالنا فرديا .
من حروق ا فراد وال أن يرتب على عاترهم ا
لمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت مــن مطالع ـ الر ـرار رقــم  445لســن  2011الصــادر مــن وزيــر الداخلي ـ أن ـ ق ـرار
إدارى تنظيمــى إذ تضــمن إلغــاِ قطــا مباح ـ

أمــن الدول ـ وإنشــاِ قطــا جديــد يســمى طرطــا ا مــن الــوطنى

وحــدد إختصاص ـ طالحفــاع علــى ا مــن والتعــاون مــع أجه ـمة الدول ـ المعني ـ لحماي ـ وســالم الجبه ـ الداخلي ـ
وجمع المعلوماِ ومكافح اإلرهـاب وفرـا حكـام الدسـتور والرـانون ومبـاد حرـوق اإلنسـان وحريتـ  ،ثـم تنـاول
تحديـد الهيكـل التنظيمــى لهـذا الرطـا طرواعــد تنظيميـ لـيس لهــا أثـر مباشـر علــى حرـوق ا فـراد وإلت اممــاتهم ،وال
يمس في حروق الغير من ا فراد  ،وكانت إعتباراِ المصلح العام كامنـ فيـ ومـن ثـم فـان نشـر هـذا الرـرار
يخض ــع لتر ــدير الجهـ ـ الت ــى أص ــدرت  ،فر ــد تنشـ ـره ف ــى المجموع ــاِ اإلداريـ ـ أو ف ــى الجري ــدة الرس ــمي أو ف ــى
الصحف وفرا لما ترى جه إصداره وأن يكون محررا للمصلح العام  ،هـذا وقـد تضـمن الرـرار سـالف الـذكر
فــى المــادة الثامنـ منـ نشــر الرـرار علــى مســاعدى أول ومســاعدى الــوزير وتنفيــذه مــن تــاريص صــدوره مــن جهـ
اإلدارة فان نشره وإعالن يكون قد تحرق وفرا لما إعتبرت جه إصداره محررا للمصلح العام .
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ولما كان ذلك وكان الررار سالف الذكر قد صدر من قبـل وزيـر الداخليـ متفرـا ومراعيـا نـي المـادة ( )55مـن
اإلعالن الدستوري أنذاك وبعد اإلطال علي الرانون رقم  109لسن  1971في شأن هي الشرط وتعديالتـ
وملتمما طالمواد والتي تخول ل الحـق فـي أن يصـدر الرـ ارراِ المنظمـ ل افـ شـ ون الـو ازرة ونظـم عملهـا ويحـدد
طر ـرار من ـ طعــد أخــذ رأى المجلــس ا علــى للشــرط جهاتهــا التــى تتــولى اإلختصاصــاِ المنصــوص عليهــا فــى
الرــانون المــذكور للجهــاِ المبين ـ فيـ وبنــاِ علــي قـ ارراِ تنظــيم الــو ازرة وتعــديالتها وعلــي مــذكرة اإلدارة العام ـ
للتنظيم واإلدارة المؤرخ في  2011/3/14وجاِ ذلك كل طما ال يخل طأهدافها ا ساسي وهي المحافظ علـى
النظــام وا مــن العــام والداب  ،وبحمايـ ا رواح وا عـراض وا مـوال وعلــى ا خــي منــع الجـراام ووــبطها ،
وقــد أرــد علــي ذلــك نــي المــادة الثاني ـ مــن الر ـرار ســالف الــذكر

ينشــأ قطــا جديــد طمســمي (قطــا ا مــن

الــوطني) يخــتي طالحفــاع علــي ا مــن الــوطني والتعــاون مــع أجه ـمة الدول ـ المعني ـ لحماي ـ وســالم الجبه ـ
الداخلي ـ وجمــع المعلومــاِ ومكافح ـ اإلرهــاب وذلــك وفرــا حكــام الدســتور والرــانون ومبــاد حرــوق اإلنســان
وحرياتـ ـ ويـ ـنه

طالعم ــل طـ ـ و ــبام ي ــتم إختي ــارهم بن ــاِا عل ــي ترش ــيح الرط ــا محافظ ــا عل ــي ذاِ ا ه ــدام

والمبــاد التــي كفلهــا الدســتور ومــن طعــده اإلعــالن الدســتوري أنــذاك والر ـوانين الحارم ـ ليكــون هــدم ( قطــا
ا من الوطني) صريحا في نص غيـر مجحفـا وال سـالبا وال متلصصـا علـي حرـوق وحريـاِ أفـراد الشـعب غيـر
مخـل طحرـوق اإلنسـان وكرامتـ  ،وانمـا للحفـاع علـي ا مـن الـوطني والتعـاون مـع أجهـمة الدولـ المعنيـ لحمايـ
وســالم الجبه ـ الداخلي ـ وجمــع المعلومــاِ ومكافح ـ اإلرهــاب وذلــك وفرــا حكــام الدســتور والرــانون ومبــاد
حروق اإلنسان وحريات .
ولما كان ذلك فان المحكم ترى أن طبيع البيانـاِ والترسـيماِ التـى تضـمنها الرـرار والتـى تنـاول فيهـا تحديـد
الهيكل التنظيمى لرطا ا من الوطنى ليس لها أثر مباشر على حروق ا فراد وإلتماماتهم ،وال يمس في حروق
الغيــر مــن ا ف ـراد وال يعــدو أن يكــون ق ـ ار ار تنــاول تحديــد الهيكــل التنظيمــى لهــذا الرطــا طرواعــد تنظيمي ـ  ،وأن
المصــلح العامـ ترتضــى طرــاِ هــذا الهيكــل سـ ار علــى غيــر المخــاطبين طـ
الداخليـ رقــم  445لســن  2011فــي شــأن إلغــاِ قطــا مباحـ

ا مــر الــذي يكــون معـ قـرار وزيــر

أمــن الدول ـ وإنشــاِ قطــا ا مــن الــوطني قــد

صدر متفرا وصحيح والواقع والرانون .
إما طشأن ما أثاره الدفا من عدم نشر الررار سالف الذكر طالجريدة الرسمي فهو مردود علي أيضـا طـأن الرـرار
تنظيمــى لحســن ســير العمــل داخــل نطــاق و ازرة الداخلي ـ وال يشــتمل علــى أي ـ قواعــد قانوني ـ آم ـره يســتلمم علــم
ال اف بها ومن ثم فـان وسـيل نشـره تخضـع وفرـا لمـا تـراه جهـ إصـداره مـن أنـ محررـا للمصـلح العامـ ومتفرـا
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وصحيح والواقع والرانون .ا مر الذي يكون معـ قـرار وزيـر الداخليـ رقـم  445لسـن  2011فـي شـأن إلغـاِ
قطا مباح

أمن الدول وإنشاِ قطا ا من الوطني قد صدر متفرا وصحيح والواقع والرانون .

وعــن مــا أث ــاره الــدفا أيضــا أن و ــبام ا مــن الــوطنى ليسـ ـوا مــن مـ ـأمورى الض ــبط الرضــااى وعــدم حمله ــم
للضــبطي الرضــااي فمــردود عليـ أيضــا أنـ مــن المرــرربني المــادة  23مــن قــانون اإلجـراِاِ الجناايـ حينمــا
عــددِ مــن يكــون مــن مــأمورى الضــبط الرضــااى فــى دوااــر إختصاصــهم أوردِ أن مــن بيــنهم وــبام الشــرط
وأمناأهــا وال ونســتبالِ والمســاعدون......إلص .وم ـن ثــم فــان هــذا الــني قــد ورد عامــا ليشــمل جميــع وــبام
الشرط فى دواار إختصاصهم .
ومن المررر قضاِا طـأن المـادة  23مـن قـانون اإلجـراِاِ الجناايـ طعـد تعـديلها طالرـانون رقـم  7لسـن 1963قـد
منحت وبام الشرط سلط الضبط طصف عام وشامل مما مـؤداه أن يكـون فـى متنـاول إختصاصـهم وـبط
جميع الجراام مادام أن قانون اإلجراِاِ الجنااي حينما أوفى عليهم صف الضبط الرضااى لم يرد أن يريدها
لديهم طأى قيد أو يحد من واليتهم فيجعلها قاصرةعلى نو معين من الجراام إلعتباراِ قدرها تحريرـا للمصـلح
العام وتلك الوالي طحسب ا صل إنما تبسيط على جميع أنوا الجراام حتى ما كان منها قد أفردِ ل مكاتب
خاص لما هو مررر مـن أن إوـفاِ صـف الضـبط الرضـااى علـى مومـف مـا فـى صـدد جـراام معينـ ال يعنـى
مطلرا سلب تلك الصف فى شأن هذه الجراام عينها مـن مـأمورى الضـبط الرضـااى ذوى اإلختصـاص العـام وال
ينـال مـن هـذا النظـر مــا إشـتمل عليـ قـرار وزيــر الداخليـ بتنظـيم مصـلح ا مــن العـام وتحديـد إختصـاص كــل
إدارة منها فهو قرار نظامى ال يشتمل على ما يمس أحكام قانون اإلجراِاِ الجنااي وليس في ما يخول وزير
الداخلي ـ حــق إصــدار ق ـ ارراِ طمــنح صــف الضــبط الرضــااى أو ســلب أو ترييــد هــذه الصــف عــن وــاطط معــين
طالنسب إلى نو أو أنوا معين من الجراام .
ولمــا كــان إطــالق عبــارة وــبام الشــرط قــد ورد طالمــادة المــار ذكرهــا طغيــر تحديــد أو توصــيف أو تميــم بــين
واطط وأخر فان يفتح المجال ن يندرج تحت متن هذه المادة جميع وبام الشرط المنتمون لهذه الهي مـا
دام لــم يشــمل قـرار طاإلســتبعاد أو اإليرــام عــن العمــل أو مــا شــاط ذلــك .وحيـ

أن الــدفا ال ينــاز فــى صــف

ال اراــد  /طاســم محمــد صــبرى الراوــى وأخ ـرين مــن وــبام ا مــن الــوطنى كــونهم وــبام شــرط بــل إنصــبت
منازعتهم على جه عملهم طا من الوطنى فان ذلـك مـردود عليـ طأنـ أيـا كـان المسـمى للجهـ التـى يعمـل بهـا
الضبام سالف الـذكر فانهـا ال تنـم عـنهم وصـفهم كضـبام شـرط وال تسـلبهم صـف الضـبطي الرضـااي والتـى
منحها لهم الرانون  ،ومن ثم يظل إختصاصهم كمـأمورى وـبط قضـااى شـامال مـن حيـ
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النـو والمكـان ،كمـا

وأن ق ـرار وزيــر الداخلي ـ المشــار إلي ـ طالغــاِ مباح ـ

أمــن الدول ـ لــم يــمل عــن العــاملين طرطــا ا مــن الــوطنى

صفتهم كرجال وبط قضااى ذوى إختصاص عام .
متى كان ماتردم وإذ إنتهت المحكم إلى ثبوِ صـف مـأمور الضـبط الرضـااى ذى اإلختصـاص العـام لل اراـد /
طاسم محمد صبرى الراوى وأخرين من الضبام طا من الوطنى  ،ومن ثم فان وفرا لألساس الرانونى المتردم
يكــون مجــرى التحريــاِ ال اراــد  /طاســم محمــد صــبرى الراوــى الضــاطط طرطــا ا مــن الــوطنى مختصــا قانونــا
طاجرااه ــا وم ــا ق ــام طـ ـ و ــبام ا م ــن ال ــوطنى وفر ــا للثاب ــت طالتحرير ــاِ م ــن الر ــب

عل ــى المتهم ــين وو ــبط

المضـبوطاِ بنـاِا علـى إذن النياطـ العامـ مـن صـميم عملهـم ويتفـق وصـحيح الرـانون ومـن ثـم يضـحى الــدفع
طعــدم تـوافر الضــبطي الرضــااي لضــبام ا مــن الــوطنى مفترــدا لســنده الصــحيح مــن الواقــع أو الرــانون وترضــى
المحكم برف

الدفع فى مجمل .

خامسا  :حيث أنه عن الـدفع بـبطلن تحقيقـات النيابـة العامـة التـي تمـت مـع المتهمـين إلجرائهـا بالمخالفـة
لنصوا المواد  206 ،70 ،69مكرر (أ) من قانون اإلج ار ات الجنائية .
فمــردود عليـ طــأن المــادة 206مكــرر1/مــن قــانون اإلجـراِاِ الجناايـ نصــت علــى

يكــون عضــاِ النياط ـ

العام من درج رايس نياط على ا قل ـ طاإلواف إلى اإلختصاصاِ المرررة للنياط العام ـ سـلطاِ قاوـى
التحريــق فــى تحريــق الجنايــاِ المنصــوص عليهــا فــى ا ب ـواب ا ول والثــانى والثــانى مكرروال ارطــع مــن ال تــاب
الثانى من قانون العروباِ .
ومفاد ذلك أن الرانون خول أعضاِ النياط العام ـ من درج رايس نياط على ا قل ـ سلطاِ قاوى التحريـق
فى أمور معين فى الجناياِ المنصوص عليها فى ا بواب المار ذكرها من قانون العروباِ .
وأن المــادة 199مــن قــانون اإلجـراِاِ الجناايـ نصــت علــى فيمــا عــدا الجـراام التــى يخــتي قاوــى التحريــق
بتحريرها وفرا حكام المادة  64تباشر النياط العام التحريق فى مواد الجـنح والجنايـاِ طبرـا لألحكـام المرـررة
من قاوى التحريق  .ومفادها ى عضو من أعضاِ النياط العام أيا كانت درجت تحريرها .
ومــن المرــرر أن الرــانون إشــترم فــي المــادة  206مكــرر (أ) مــن قــانون اإلج ـراِاِ الجنااي ـ ســالف الــذكر أن
يكون المحرق من درج رايس نياط على ا قل خاص فيما يتعلق طاستجواب المتهم ولم يمـنح هـذه الصـالحي
لغيــرهم مــن دون هــذه الدرجـ  ،وذلــك قياســا علــى نــي المــادة  70مــن قــانون اإلجـراِاِ الجناايـ حينمــا ســلبت
هذه الرخص من قاوي التحريق وحرمت من ندب غيره للريام طاستجواب المتهم .
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وأن الرانون قد إختي النياط العامـ دون غيرهـا برفـع الـدعوى الجناايـ ومباشـرتها وال ترفـع مـن غيرهـا إال فـي
ا حوال المبين في الرانون ،ويروم النااب العـام بنفسـ أو بواسـط أحـد أعضـاِ النياطـ العامـ طمباشـرة الـدعوى
الجنااي كما هو مررر طالرانون (المادتان ا ولـى والثانيـ مـن قـانون اإلجـراِاِ الجناايـ ) ومـن ثـم فاختصـاص
النياط ـ العام ـ كســلط تحريــق إنمــا هــو إختصــاص أصــيل ،أمــا قاوــي التحريــق فان ـ يباشــر تحريــق الــدعوى
طموجب قرار ندب يصدر ل من رايس المحكم اإلبتدااي بناِ على طلب النياط العام أو مـن راـيس محكمـ
اإلست نام إذا كان الطلب من وزير العدل (المادتان  65 ،64إجراِاِ جنااي ).
ولما كان الرانون قد جعل من الندب وسيل تمكن قاوـي التحريـق مـن مباشـرة عملـ ف ـان ل اممـا عليـ أن يبـين
للراوــي المنتــدب حــدود ســلطات الممنوح ـ ل ـ خاص ـ فيمــا يتعلــق بنــدب غي ـره فســمح ل ـ بت ليــف أحــد أعضــاِ
النياط العام أو أحد مأموري الضبط الرضـااي للريـام طعمـل معـين أو أرثـر مـن أعمـال التحريـق عـدا إسـتجواب
المتهم ذلك أن اإلستجواب هو عماد التحريق .والرياس مع الفارق إذا ما قورن طاختصاص رايس النياط العام
الوارد طالمادة  206مكرر (أ) والذي يباشر التحريق طاعتباره إختصاص أصيل للنياط العامـ يسـتمد قوامـ مـن
سلطاِ النااـب العـام الـذي هـو فـي ا صـل ممـثال عـن الهي ـ اإلجتماعيـ ومـن ثـم فهـي كـل ال يتجـمأ ،فـاذا مـا
رلف رايس النياط غيره من السادة الوكالِ لمباشرة التحريق تحت إشراف ورقابت فان ذلك ال يكون ندطا لهم بل
هي من قبيل التنظيم اإلداري للعمل الواقع في إختصاصهم طمرتضى الرانون فرـد نصـت المـادة  26مـن قـانون
السلط الرضااي على أن رجال النياط تاطعون لرأسااهم بترتيب درجاتهم … .....إلص .
أمــا وعــن المــادة  206مكــرر /أ مــن قــانون اإلج ـراِاِ الجنااي ـ فــان المســتفاد منهــا أن المشــر حينمــا أراد أن
يضيف عضاِ النياط العام – فوق إختصاصهم – سلطاِ قاوي التحريـق عنـد تحريـق جنايـاِ طعينهـا قـد
قصر مباشرة هذه اإلختصاصاِ اإلوـافي علـى درجـ راـيس نياطـ علـى ا قـل ،ولـم يسـلب مـن هـم دون ذلـك
من ا عضاِ من إختصاصهم ا صيل وهو التحريق واإلستجواب والمواجه إذ يظل عملهم صحيحا مـادام لـم
يتجــاوز تلــك الســلطاِ اإلوــافي ومــن ثــم يحــق لــوكالِ النياطـ العامـ مباشـرة التحريــق فــى مثــل هــذا النــو مــن
الرضايا (جـراام اإلرهـاب المنصـوص عليهـا فـى الرسـم ا ول مـن البـاب الثـانى مـن قـانون العروبـاِ) وال مجـال
للريــاس علــى مــا تضــمنت المــادتين 70، 69مــن قــانون اإلجـراِاِ الجناايـ طشــأن قصــر نــدب قاوــى التحريــق
للنياط العام على أعمال التحريق عدا اإلستجواب إذ أن إختصاص قاوى التحريق قد يكون بناِا على طلب
النياط العام والذى متى أحيلت ا وراق كان هو المختي دون غيره طمباشرة التحريق أما وكيل النياطـ العامـ
فان ـ يباشــر التحريــق طاعتبــاره إختصــاص أصــيل للنياط ـ العام ـ يســتمد ق ـواه مــن ســلطاِ النااــب العــام طاعتبــاره
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ممثال للمجتمع فاذا ما كلف رايس النياط غيره من أعضاِ النياط العام المختصين قانوآ ممن هم أدنى درج
إلجراِ التحريق تحت إشراف ورقابت فان ذلك ال يكون ندطا لهم بل هو مـن قبيـل التنظـيم اإلدارى للعمـل الواقـع
فــى إختصاصــهم طمرتضــى الرــانون وإعمــاال لمــا ترضــى طـ المــادة  26مــن قــانون الســلط الرضــااي مــن تبعيـ
رجال النياط لرأسااهم بترتيب درجاتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت طا وراق أن إجراِاِ التحريق واإلستجواب والمواجه قد أجريت طمعرفـ وكـالِ نياطـ
بناِا على قرار نـدبهم للتحريرـاِ وتحـت إشـرام راـيس النياطـ وكـذا المحـامى العـام المخـتي والعـرض عليهمـا
أثنــاِ التحريرــاِ وكــذا عنــد إصــدار الر ـرار والتصــرم الرــانونى طشــأن المتهمــين وبــذلك يكــون مــا أجــرى مــن
تحريراِ فى الرضي طمعرفتهم قد تم وفرا لصـحيح الرـانون عمـال طالمـادة 199مـن قـانون اإلجـراِاِ الجناايـ و
ترره المحكم ا مر الذي يكون مع الدفع طغير سند صحيح من الرانون وترضى المحكم برفض .
سادسا  :حيث أنه عن الدفع ببطلن نستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة
العامــة لحصــولهما بالمخالفــة لــنس المــادة  124مــن قــانون اإلج ـ ار ات الجنائيــة وبطــلن مــا لحقهمــا مــن
نج ار ات .
فــان ذلــك مــردود علي ـ طأن ـ وطبرــا لــني المــادة  124مــن قــانون اإلج ـراِاِ الجنااي ـ

ال يجــوز للمحرــق فــي

الجنايــاِ وفــي الجــنح المعاقــب عليهــا طــالحبس وجوبــا أن يســتجوب المــتهم أو يواجه ـ طغي ـره مــن المتهمــين أو
الشهود إال طعد دعوة محامي للحضور عـدا حالـ التلـبس وحالـ السـرع طسـبب الخـوم مـن وـيا ا دلـ علـى
النحو الذي يثبت المحرق في المحضر  .وعلى المتهم أن يعلن إسم محامي بتررير لدى قلم كتـاب المحكمـ أو
إلى مأمور السجن أو يخطر ط المحرـق .....إلـص  .ومـن المسـترر عليـ قضـاِا أنـ يجـوز إسـتجواب المـتهم أو
مواجهت طغير دعوة محامي في حالتي التلبس والسرع طسبب الخوم من ويا ا دل وأن تردير ذلك موكول
للمحرق تحت رقاط محكم المووو .
رذلك فان إلتمام المحرـق بـدعوة محـامي المـتهم طجنايـ لحضـور اإلسـتجواب أو المواجهـ – فـي غيـر التلـبس –
مشروم طأن يكون المتهم قد أعلن إسم محامي بتررير لدى قلم كتاب المحكم أو إلى مأمور السـجن أو يخطـر
ط المحرق .وبأن نـي المـادة سـالف الـذكر قـد إسـتثنى حالـ إسـتجواب المتهمـين فـي غيبـ محـاميهم عنـد تـوافر
أمرين أولهما هو حال التلبس  ،وثانيهما هو حال السرع طسبب الخوم من ويا ا دل .
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لما كان ذلك وكان الثابت من تحريراِ النياط العام أنها تثبتت من شخصي المتهمين وأحاطهم السيد المحرق
( النياط العام ) علما طالتهم المنسوب إليهم عمال طالمادة  1/123من قانون اإلجراِاِ الجنااي وفرا للثابـت
طالتحريراِ .
ولمــا كــان المتهمــون ال يمــارون فــي أن المحرــق قبــل البــدِ فــي إســتجوابهم ســألهم عمــا إذا كــان لــديهم محــام
يحضر معهم طالتحريراِ ف انت إجابتهم طالنفي وفرا للثابت بتحريراِ النياط العام وقامت النياط العام طاتبا
الرواعــد المرــررة قانونــا فــى هــذا الشــأن وذلــك طاخطــار نراطـ المحــامين ولــم يحضــر أحــد وهــو ا مــر الــذي جعــل
ـور فـي إسـتجواب المتهمـين لتـوافر حالـ السـرع التـي يتعـين تـداركها خشـي وـيا ا دلـ وهــى
المحرـق يشـر ف ا
إعترافاِ المتهمين وإقرارهم طارت اب الجراام محل المحارم

.

وهديا على ما تردم وكانت الجراام محل التحريراِ مـع المتهمين تستلمم سـرعـ
إجراِ التحريق معهم ( اإلستجواب ) خشي من وـيا ا دلـ فـى غيبـ محـاميهم وفرـا للرواعـد المرـررة قانونـا
فــى ه ــذا الشــأن  ،إو ــاف إلــى أنـ ـ قــد ثب ــت للمحكم ـ حض ــور المحــامين م ــع طع ـ
التحريرــاِ وحضــور أخـرين مــع الــبع

م ــن المتهمــين م ــن بدايـ ـ

ا خــر مــنهم وذلــك طعــد بــدأ التحريــق ببرهـ يســيرة وكــذا أثنــاِ إســت مال

التحريراِ معهم طمعرف النياط العام وفرا للثابـت بتحريرـاِ النياطـ العامـ  ،ومـن ثـم فـان المحكمـ ترـر النياطـ
العام علي تصرفها في هذا الشأن  ،ومن ثم ت ون اإلجراِاِ التي أتخذِ في حق المتهمين جميعـا صـحيح
لهـا أصــلها الثابــت فــي ا وراق وتتفــق وصــحيح الرــانون ومــن ثــم يكــون الــدفع أقــيم علــى غيــر ســند صــحيح مــن
الرــانون وترضــى المحكمـ برفض .فضــال عــن ذلــك ان المحكمـ قــد اتاحــت للمتهمــين والــدفا فســح مــن الوقــت
لتدارك اي قصور قد فاِ من تلبي طلباِ الدفا طالجلساِ المتعاقب
سابعا  :ـ حيـث أنـه عـن الـدفع بـبطلن نجـ ار ات التحقيـل مـع المتهمـين لعـد عرضـهم علـ النيابـة العامـة
خـلل المـدة القانونيــة مخالفـا بـذلك المـواد 131 ، 96 ، 36مـن قـانون اإلجـ ار ات الجنائيـة والمـادة54مــن
الدستور المصرى.
فمردود علي طأن من المررر بني المادة  54مـن الدسـتور المصـرى الحريـ الشخصـي حـق طبيعـى  ،وهـى
مصــون التمــس  ،وفيمــا عــدا حال ـ التلــبس  ،اليجــوز الرــب

علــى أحــد  ،أو تفتيش ـ  ،أو حبس ـ  ،أو ترييــد

حريت طأى قيد إال طأمر قضااى مسبب يستلمم التحريق...........إلص .
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ومن المرـرر بـني المـادة  36مـن قـانون اإلجـراِاِ الجناايـ

يجـب علـى مـأمور الضـبط الرضـااى أن يسـمع

فو ار أقوال المتهم المضبوم ،وإذا لم يأِ طما يبرا  ،يرسـل فـى مـدى أربعـ وعشـرين سـاع إلـى النياطـ العامـ
المختص  .ويجب على النياط العام أن تستجوب فى مرم أربع وعشرين ساع  ،ثم تأمر طالرب

علي أو

طاطالق سراح  .ومن المررر قضاِا أن ال جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرو على النياط العام فـي
خالل أربع وعشرين ساع من الرب

علي  -طفرض صحت  -طالما أن ال يـدعي أن هـذا اإلجـراِ قـد أسـفر

عن دليل منتا من أدل الدعوى  ،ومن ثم فان منعاه في هذا الشأن ال يكون مربوال .
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن المرررفرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ططبيعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراِ مؤقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إذ ال يمثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ووـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر ار

فــى ذاتـ وينبغــى أن يكــون قصــيرة المــدة نـ إذا طالــت مدتـ كــان مجــاال للتعســف و اإلفت ــاِ علــى الحريــاِ
الفردي  ،ومؤدى ني المادة  36من قانون اإلجـراِاِ الجناايـ أنـ اليجـوز أن يسـتمر الرـب

علـى مسـ ولي

مــأمور الضــبط الرضــااى ودون تــدخل النياط ـ العام ـ مــدة تميــدعلى 24ســاع ،إذ يجــب عرو ـ علــى النياط ـ
العام المختص ويجب عليها أن تستجوب فى مرم 24ساع ثم تأمر طالرب
ولم ــا ك ــان ذل ــك وك ــان الثاب ــت للمحكمـ ـ

علي أو إطالق سراح .

م ــن مطالعـ ـ أوراق الرض ــي وتحريراته ــا وم ــا إنته ــت إليـ ـ المحكمـ ـ

طاستخالصــها أن ـ تــم إخطــار النياط ـ العام ـ طضــبط المتهمــين خــالل 24ســاع مــن تــاريص الضــبط وأن النياط ـ
العامـ قامــت طاســتجوابهم خــالل مــدة 24ســاع مــن تـاريص إخطــار النياطـ العامـ طضــبطهم وهــو ا جــل المحــدد
قانون ــا وال ير ــدح ف ــى ذل ــك م ــا ورد عن ــد ب ــدِ التحرير ــاِ طمعرفـ ـ النياطـ ـ العامـ ـ

ل ــبع

المتهم ــين ( الس ــادس

والخامس عشر والساطع عشر ) أنهما قد تجاو از المدة سالف البيان .
فرد ثبت للمحكم طمطالعتها تحريراِ النياط العام أن المـتهم السـادس  /عمـاد
خميس أحمد سليمان تم وـبط بتـاريص 2016/2/10السـاع 12,15ص وثبـت قيـام نياطـ أمـن الدولـ العليـا
طالتأش ـ ـ ــير علـ ـ ـ ـى ا وراق بت ـ ـ ــار 2016/2/10الس ـ ـ ــاع 4م وعروـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ــى النياطـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ــباح ي ـ ـ ــوم الخم ـ ـ ــيس
2016/2/11وقامت النياط العام طالتحريرـاِ مـع المـتهم وإسـتجواط بتـاريص  2016/2/11وال يرـدح فـى ذلـك
عدم كتاط ساع بدِ التحريراِ فهذا من قبيل الخطأ المـادى حيـ

ثبـت للمحكمـ مـن واقـع ا وراق وتحريرـاِ

النياط العام أن قد تم إستجواب المتهم طمعرف النياط العام فى المواعيد الرانوني المرررة فى هذا الشأن .
رم ــا ثب ــت أيض ــا أن الم ــتهم الخ ــامس عش ــر  /محم ــد ت ــامر أحم ــد عل ــى حس ــن البنه ــاوى ت ــم و ــبط بت ــاريص
2016/2/12الســ ـ ــاع 11,30م وثبـ ـ ـ ــت قيـ ـ ـ ــام نياط ـ ـ ـ ـ أمـ ـ ـ ــن الدول ـ ـ ـ ـ العليـ ـ ـ ــا طالتأشـ ـ ـ ــير عـ ـ ـ ــى ا وراق بتـ ـ ـ ــار
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2016/6/13الساع 4,30م طحجم المتهم سالف البيـان علـى أن يعـرض يـوم ا حـد 2016/2/14علـى نياطـ
أمن الدول العليا مع مراعاة مدة حجمه الرانوني .
رم ـ ــا ثب ـ ــت أيض ـ ــا أن الم ـ ــتهم الســ ــاطع عش ـ ــر  /ص ـ ــالح ف ـ ــرج هللا محم ـ ــود فـ ـ ــرج هللا ق ـ ــد ت ـ ــم و ـ ــبط بتـ ـ ــاريص
2016/2/14الس ـ ـ ـ ــاع 1ص وثب ـ ـ ـ ــت قي ـ ـ ـ ــام نياطـ ـ ـ ـ ـ أم ـ ـ ـ ــن الدولـ ـ ـ ـ ـ العلي ـ ـ ـ ــا طالتأش ـ ـ ـ ــير ع ـ ـ ـ ــى ا وراق بت ـ ـ ـ ــاريص
2016/2/14الساع 5,30م طحجم المتهم سالف البيان على أن يعرض على نياط أمن الدول العليا صباح
يوم اإلثنين 2016/4/15مع م ارعاة مدة الحجم الرانوني  ،وذلك وفرا لما هوثابت عند الرد علـى الـدفع الثـانى
ســالف الــذكر فتحيــل إليـ

دون أن تسترســل المحكمـ

المتهمــين محــل تحريرــاِ النياطـ العامـ

فــى ســرد وقااعهــا مـرة أخــرى منعــا للت ـرار وبــذلك يكــون

قــد تــم عروــهم علــى النياطـ العامـ وتــم إســتجوابهم فــى خــالل ا جــل

المحدد قانونا ووفرا للرواعد الرانوني المرررة فى هذا الشأن  ،ومن ثم ترر النياط العام تصرفها فى هذا الشـأن
 ،ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع والرانون وترضي المحكم برفض .
ثامنا :ـ حيث أنه عن الدفع ببطلن التحقيقات الت أجرتها النيابة العامة
وبــبطلن نج ـ ار ات نســتجواب المتهمــين لقصــورها وعــد حيادهــا وإفتقارهــا نل ـ الموضــوعية ولعــد ت ـوافر
الضمانات المقررة قانونا ف هذا الشأن .
فمـردود عليـ طــأن نـي المــادة 123مــن قــانون اإلجـراِاِ الجناايـ ومفادهــا عنــد حضـور المــتهم ول مـرة فــى
التحريق  ،يجب على المحرق أن يتسبت من شخصيت  ،ثم يحيط علما طالتهم المنسوب إلي ويثبت أقوال فى
المحضر
وأن من المررر قضاِا أن اإلستجواب هو مناقش المتهم مناقش تفصيلي في أمور التهم  ،وأحوالهـا و مروفهـا
ومجابهت طما قام علي من ا دل ومناقشت  ،فى أجوبت  ،مناقش يراد بها إستخالص الحرير التي يكون كاتما
عليها  ،كذلك مجابه المتهم طا دل ومناقشت مناقش تفصيلي فيها.
واإلستجواب يفترض توافر عنصرين مـ
أولهمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م توجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهم ومناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت تفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيليا عنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وثانيهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م مواجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهم طا دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الموجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده
وأوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى المحر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهم ول م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
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أن يثبت في محضره ما يكشف عن شخصي المتهم ،ثم يحيط علما طالتهم ويثبت أقوالـ فـي المحضـر طبرـا
للمادة (123اجراِاِ) .وأعتبر اإلستجواب وسيل تحريق  ،حي

يهدم إلى تدعيم اإلتهـام قبـل المـتهم  ،وإعتبـر

أيضا وسيل دفا طأن يسمح للمتهم أن يب أر نفس من ا دل و الشبهاِ الراام وده ،وبهذا أصبح اإلستجواب
ذاِ طبيع ممدوج .
واإلستجواب وسيل دفا حي

أصبح إجراِ جوهريا من إجراِاِ التحريق  ،إذ يجب على المحرق أن يجري في

رل تحريق إبتدااي طالما ذلك كان ممكنا .
واإلستجواب وسيل تحريق حي

يستهدم البح

عن الحرير  ،حتى ولو كان من وجه نظر المـتهم نـ أقـدر

مــن غي ـره علــى معرف ـ إرت ــاب الجريم ـ  ،وبالتــالي يجــوز للمحرــق اإللتجــاِ إلي ـ فــي أى لحظ ـ خــالل التحريــق
اإلبتــدااي  ،كمــا يجــوز إعــادة إســتجواب المــتهم تبعــا لظــروم التحريــق اإلبتــدااي  ،وإذا لــم يحضــر المــتهم يجــوز
للمحرـق أن يــأمر طضـبط و إحضــاره  ،ونظـ ار لدقـ اإلســتجواب كوسـيل تحريــق إشــترم الرـانون إن تجريـ ســلط
التحريـ ــق بنفسـ ــها ،أي أن يرـ ــوم ط ـ ـ قاوـ ــى التحريـ ــق أو عضـ ــو النياط ـ ـ العام ـ ـ ( المـ ــادة 199، 70مـ ــن قـ ــانون
اإلجراِاِ الجنااي )  ،وال يجوز أن يكون اإلستجواب موووعا لنـدب مـأمور الضـبط  ،فرـد حظـر الرـانون ذلـك
علــى أن يــتم مباشـ ـرة هــذا اإلجـ ـراِ داامــا بواســط س ــلط التحريــق فه ــى المصــدر ا ول لثر ـ قض ــاِ الحكــم ف ــي
اإلستجواب .إال أن فى حال الضرورة إستثناِ فى الظروم التـى يخشـى فيهـا مـن وـيا ا دلـ ومعـالم الحريرـ
 ،أجاز الرانون لمأمور الضبط الرضااي أن يستجوب المتهم إذا كان مندوبا لعمـل مـن أعمـال التحريـق شـرم أن
يكون هذا اإلستجواب متصال طالعمل المندوب ل والزما فى كشف الحرير .
ومن المرررأيضا طأن مـا تجريـ النياطـ العامـ مـن تحريرـاِ فـى الرضـي

ال يعـدوا أن يكـون مـن قبيـل التحريـق

اإلبتـدااى الـذى يخضـع لرقاطـ محكمـ المووـو فـى شـأن سـالم إجراِاتـ  ،وأنـ لـم يكـن السـبيل الوحيـد الــذى
يسترر ط الحال فى الدعوى ،بل أن الرانون قد ووع للمتهم ومان أخرى يمكن من خاللها تفادى ما يعن لـ
من شكوى أو يدعي من قصور ،حي
المحكم

كفلت ل المادتين  272، 271من قانون اإلجراِاِ الجنااي أن تجرى

تحرير فى الدعوى طمعرفتها وتستمع في إلى شهود اإلثباِ ومن طعدها شهود النفى وتمكن الخصوم

فى الدعوى من مناقشتهم طما فيهم المتهمين  ،وللمحكمـ مـن هـذه اإلجـراِاِ مجتمعـ ت ـون عريـدتها فـى شـأن
الصورة الصحيح للواقع فيها من موازنتهـا بـين أدلـ الـدعوى مـن الثبـوِ أوالنفـى وإنـ امل أقـوال الشـهود وسـاار
ا دل التى تؤهلها إلتخاذ الررار الذى يكشف عن حرير الواقع ويستتبع إنمال صحيح الرانون فيها.
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ولمــا كــان ذلــك وكانــت المحكم ـ طاعتبارهــا محكم ـ المووــو قــد إســتجابت ل اف ـ طلبــاِ الــدفا المنتج ـ و
الجوهري ومن بينها مناقش طع

من شهود اإلثباِ التى إرت نت إليهـا النياطـ العامـ ومكنـت دفـا المتهمـين

أن يوجهـوا إلــيهم مــا عــن لهــم مــن أسـ ل وفرــا للثابــت طمحاوــر الجلســاِ  ،وحررــت الرضــي طمــا يتفــق والرواعــد
المرررة طبرا لرانون اإلجراِاِ الجنااي وتعديالت والذى يحق للمحكم أن تررر من ترى سما شهادت  ،هـذا
وقد ثبت تنازل الدفا الحاوـر مـع المتهمـين عـن إسـت مال سـما طـاقى شـهود اإلثبـاِ واإلسـتغناِ عـن سـما
شــهادتهم وذلــك طجلس ـ  .2017 /8/12فانهــا طمرتضــى هــذا التحريــق النهــااى قــد كفلــت للمتهمــين ومحــاميهم
حرهم المررر قانونا طما يسلبهم حق التمر طالدفع طرصور تحريراِ النياط العام أو العروج عليها بثم مطعن
ن المحكم قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك ا مر إن وجـدو  ،وكانـت المحكمـ تطمـ ن إلـى مـا قامـت طـ
النياط العام من إستجواب للمتهمين وفرا للثابت بتحريراِ النياط العام وأنها إتبعت كاف اإلجراِاِ الرانوني
التى كفلها الرانون للمتهمين عند إستجوابهم ومن ثم ترر النياط العامـ تصـرفها فـى هـذا الشـأن ورأِ المحكمـ
أنـ الموجــب لســما طــاقى شــهود اإلثبــاِ  ،ومــن ثــم يكــون الــدفع علــى غيــر ســند صــحيح مــن الواقــع والرــانون
وترضي المحكم برفض .
ـر ات الجنائيــة
تاســعا  :حيــث أنــه عــن الــدفع بــبطلن ق ـرار اإلحالــة لمخالفتــه المــادة  214مــن قــانون اإلجـ ا
لعموميتــه ولعــد تحديــد األفعــال الماديــة التــي نقترفهــا كــل مــتهم تحديــداً وإنعدامــه وبطــلن اإلجـ ار ات التاليــة
لصدوره .
فان ذلك مردود علي طأن البطالن هو جماِ يترتب على عدم مراعاة أحكام الرانون المتعلر طأى إجراِ جوهرى
ـ حسـبما بينتـ المـادة  331مــن قـانون اإلجـراِاِ الجناايـ ومفادهــا يترتـب الــبطالن علـى عــدم م ارعـاة أحكــام
الرانون المتعلر طأى إجراِ جوهرى .
ومن المررر فرها وقضاِا أن إحال الدعوى إلى المحكم من طعد تحريرها  ،فان ذلك مرجع إلى تريم وتردير
الدليل من قبـل النياطـ العامـ ورأيتهـا طشـأن إحالـ الرضـي مـن عدمـ وهـو أمـر مهمـا بلـغ لـن ينحـدر طـاإلجراِ
إلى حد البطالن  .وفى هذا الشأن جرى ني المادة  2/214من قانون اإلجراِاِ الجنااي والتـي تـني علـى
أن

وترفـع الـدعوى فـي مـواد الجنايـاِ طاحالتهـا مـن المحـامي العـام أو مـن يرـوم مرامـ إلـى محكمـ الجنايـاِ

بترريــر إتهــام تبــين فيـ الجريمـ المســندة إلــى المــتهم طأركانهــا المكونـ لهــا وكافـ الظــروم المشــددة أو المخففـ
للعروبـ ومـواد الرــانون المـراد تطبيرهــا ،وترفــق طـ قاامـ طمــؤدى أقـوال شــهوده وأدلـ ا ثبــاِ  .وينــدب المحــامي
العـام مــن تلرـاِ نفسـ محاميــا ل ـل مــتهم طجنايـ صــدر أمــر طاحالتـ إلــى محكمـ الجنايــاِ إذا لــم يكـن قــد وكــل
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محاميا للدفا عن وتعلن النياط العام الخصوم طا مر الصادر طاإلحال إلـى محكمـ الجنايـاِ خـالل العشـرة
أيام التالي لصدوره .
ومن المسترر علي قضاِا هو إعتبار قرار اإلحال من مراحل التحريق وأن المحكم هي جه التحريق النهااي
ويجوز للمتهم أن يطلب منها إست مال ما فاِ النياط العام من إجراِاِ التحريق وإبداِ دفاع طشأنها أمامها
 ،فان ال محل للرـول بوجـود وـرر يسـتدعي ططـالن أمراإلحالـ ،وإال ترتـب علـى الـبطالن إعـادة الـدعوى إلـى
جه التحريق من طعد إتصالها طالمحكم وهوغير جاام.
رــذلك فــان لمحكم ـ المووــو ســلط إســتخالص الصــورة الصــحيح لواقع ـ الــدعوى وإعطــاِ الــدعوى وصــفها
الحريري غير مريدة طالريد والوصف الوارد طأمر اإلحال من النياط العام .
لمـ ـ ــا كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك وكـ ـ ــان الثابـ ـ ــت للمحكم ـ ـ ـ أن الرضـ ـ ــي المطروح ـ ـ ـ رفعـ ـ ــت طمعرف ـ ـ ـ المحـ ـ ــامي العـ ـ ــام ا ول
لنياطـ ـ ـ أم ـ ــن الدولـ ـ ـ العلي ـ ــا إل ـ ــى محكمـ ـ ـ إس ـ ــت نام الر ـ ــاهرة بترري ـ ــر إته ـ ــام بـ ـ ـيَن فيـ ـ ـ الجـ ـ ـراام المس ـ ــندة إل ـ ــى
المتهم ـ ـ ــين طأركانه ـ ـ ــا المكونـ ـ ـ ـ له ـ ـ ــا وكافـ ـ ـ ـ الظ ـ ـ ــروم المش ـ ـ ــددة والمخففـ ـ ـ ـ للعروبـ ـ ـ ـ  ،وك ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ـواد الر ـ ـ ــانون
المنطبر ـ ـ علـ ــى الواقع ـ ـ  ،وأرفرـ ــت ط ـ ـ قاام ـ ـ طم ـ ــؤدى أق ـ ـوال شـ ــهود اإلثبـ ــاِ وكاف ـ ـ أدل ـ ـ اإلثبـ ــاِ ا خ ـ ــرى
ون ـ ــدب المح ـ ــامين أص ـ ــحاب ال ـ ــدور لل ـ ــدفا ع ـ ــن المتهم ـ ــين المحبوس ـ ــين  ،وأعلن ـ ــت المتهم ـ ــين ط ـ ــأمر اإلحالـ ـ ـ
خـ ــالل المـ ــدة الرانوني ـ ـ وأرفـ ــق طـ ــأوراق الرضـ ــي

مـ ــا يفيـ ــد ذلـ ــك  ،ومـ ــن ثـ ــم يكـ ــون ق ـ ـرار اإلحال ـ ـ قـ ــد إتبعـ ــت

طش ـ ـ ــأن اإلجـ ـ ـ ـراِاِ الرانونيـ ـ ـ ـ الص ـ ـ ــحيح وفر ـ ـ ــا ل ـ ـ ــني الم ـ ـ ــادة  2/214م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون اإلجـ ـ ـ ـراِاِ الجناايـ ـ ـ ـ
س ـ ــالف ال ـ ــذكر .فض ـ ــال ع ـ ــن أن أم ـ ــر اإلحالـ ـ ـ ه ـ ــو عم ـ ــل م ـ ــن أعم ـ ــال التحري ـ ــق ف ـ ــال مح ـ ــل إلخض ـ ــاع لم ـ ــا
تجـ ــرى علي ـ ـ ا حكـ ــام مـ ــن قواعـ ــد الـ ــبطالن  ،ومـ ــن ثـ ــم فـ ــان الرصـ ــور فـ ــى أمـ ــر اإلحال ـ ـ إن وجـ ــد ال يبطـ ــل
المحارمـ ـ وال ي ــؤثر ف ــى ص ــح إجراِاته ــا وأن م ــا أث ــاره ال ــدفا ف ــى ه ــذا الش ــأن يع ــد ت ــدخل ص ــار م ــن قب ــل
ال ـ ــدفا

ف ـ ــى اإلختص ـ ــاص ا ص ـ ــيل والمر ـ ــرر قانون ـ ــا للنياطـ ـ ـ العامـ ـ ـ  .وم ـ ــن ث ـ ــم ف ـ ــان المحكمـ ـ ـ تر ـ ــر النياطـ ـ ـ

العام ـ ـ تص ـ ـرفها فـ ــى هـ ــذا الشـ ــأن حي ـ ـ

أنهـ ــا قامـ ــت بتطبيـ ــق الرواعـ ــد المرـ ــررة قانونـ ــا وفرـ ــا لمـ ــا نصـ ــت علي ـ ـ

المـ ـ ــادة  2/214مـ ـ ــن قـ ـ ــانون اإلج ـ ـ ـراِاِ الجنااي ـ ـ ـ ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم يكـ ـ ــون الـ ـ ــدفع فـ ـ ــى مجمل ـ ـ ـ علـ ـ ــى غيـ ـ ــر سـ ـ ــند
صحيح من الواقع و الرانون ومن ثم ترضى المحكم برفض .
عاشــــ ار  :حيــــث أنــــه عــــن الــــدفع بــــبطلن قــــرار اإلحالــــة ( اإلتهــــا ) لعــــد نعمــــال األثــــر العينــــ للقــــرار
الضــــمن الصــــادر فــــ حــــل المــــتهم عبــــد الــــرحمن حشــــمت عبــــد هللا عبــــد اللطيــــف بــــأال وجــــه إلقامــــة
الدعوى الجنائية .
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فمردود علي من أن من المرـرر قضـاِا أن ا وامـر طـأال وجـ إلقامـ الـدعوى المتعلرـ بترـدير الـدليل ال تمتـد
حجيتها إلى متهم أخر لم يشمل ا مر فاذا قضي فى ا مر طأال وج لعدم كفايـ الـدليل علـى أحـد طعينـ لـيس
لذلك حج عند محارم أخر .
ومــن المرــرر أيضــا أن ا مــر طأالوج ـ إلقام ـ الــدعوى الجنااي ـ المبنــي علــى أســباب عيني ـ كحال ـ ثبــوِ أن
الجريم لم ترع أصـال أو علـى أنهـا فـي ذاتهـا ليسـت مـن ا فعـال التـي يعاقـب عليهـا الرـانون يكتسـب ـ كأحكـام
البراِة ـ فان ال يحوز حجيت إال في حق من صدر لصالح .
ولما كان ذلك وكان مأثاره الدفا

طأن قرار إحال الدعوى الجنااي لم يشـمل المـتهم عبـد الـرحمن حشـمت عبـد

هللا عبد اللطيف وفرا للثابت بتحريراِ النياط العام .
وفى هذا الشأن جرى ني المادة  2/214من قانون اإلجراِاِ الجنااي والتي تني على أن

وترفع الدعوى

في مواد الجناياِ طاحالتها من المحامي العام أو من يروم مرامـ إلـى محكمـ الجنايـاِ بترريـر إتهـام تبـين فيـ
الجريمـ المســندة إلــى المــتهم طأركانهــا المكونـ لهــا وكافـ الظــروم المشــددة أو المخففـ للعروبـ ومـواد الرــانون
المراد تطبيرها ،وترفق ط قاام طمؤدى أقوال شهوده وأدل ا ثباِ ......إلص .
ولمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت أنـ لــم يصــدر قـرار صـريح طــأال وجـ إلقامـ الــدعوى الجناايـ قبــل المــتهم ســالف
الذكر بذلك  ،وأن قرار إسـتبعاد أى مـتهم مـن قـرار اإلحالـ يرجـع الـى مـدى قـوة الـدليل أثنـاِ التحريرـاِ التـى
تجريهــا النياطـ العامـ طالنســب ل ــل مــتهم  ،وأن عــدم إحالـ أى مــتهم للمحارمـ

لــيس لـ ثمـ

حجيـ طالنســب

للمتهمين محل المحارم .
ولمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت أن قـرار اإلحالـ الصــادر مــن النياطـ العامـ للمتهمــين جميعــا تــم بنــاِاعلى ترريــر
إتهـام بـيَن فيـ الجـراام المســندة إلـى المتهمــين طأركانهـا المكونـ لهــا وكافـ الظــروم المشـددة والمخففـ للعروبـ ،
وكـذا مـواد الرــانون المنطبرـ علــى الواقعـ  ،وأرفرـت طـ قاامـ طمـؤدى أقـوال شــهود اإلثبـاِ وكافـ أدلـ اإلثبــاِ
ا خرى  ،ومن ثم ترـر المحكمـ تصـرم النياطـ العامـ فـى هـذا الشـأن ومـن ثـم يكـون الـدفع قـد أقـيم علـى سـند
غير صحيح من الواقع والرانون و ترضى المحكم برفض .
الحادى عشـر :ــ حيـث أنـه عـن الـدفع بـبطلن اإلعترافـات واإلقـ اررات المنسـوبة لـبع

المتهمـين بتحقيقـات

النيابــة العامــة لكونهمــا وليــدة نك ـراه مــادى ومعنــوى وبطــلن الــدليل المســتمد منهمــا لتزويرهــا تزوي ـ ار ماديــا
ومعنويا .
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فمردود علي طأن هذا الدفع مجهال لبيان أسـباب ذلـك الـبطالن المـدعى طـ  ،وغيـر مـرت ن إلـى أي ركيـمة تـرجح
توافره وتخرج من حيم الرول المرسل الخالي من الدليل إلى حيم الرول المدعم طسنده  ،لذا فال على المحكم
إن هي عولت على الدليل المستمد من هذا اإلعترام مادام لم يثبت عواره وجاِ خاليا من عيـوب اإلرادة التـي
تبطل أو تنال من صالحيت  ،وهو ما يرشح للمحكم أن تعتد ط وتأخذ طما أدلى ط طع

من المتهمين مـن

إعترافاِ وإق ارراِ وتجعلها في مصام الدليل المعتبر قانونا والمؤثر في عريـدة المحكمـ وتطمـ ن إلـى صـح
اإلعترافاِ وسالم اإلجراِاِ التي أسفرِ عنها وأنها وليدة إرادة حـرة غيـر معيبـ  ،وال ينـتري منهـا عـدولهم
عن اإلعترام وإن ارهم إرت اب الجريم .
ومن المررر قضاِا أن إفتراض ططالن الرب

والتفتي

ليس من شأن أن يمنع المحكم من ا خذ طعناصـر

اإلثباِ ا خرى التى قد ترى من وقااع الدعوى و مروفها أنها مسترل عن قاام بذاتها  -لمـا كـان ذلـك  -و
ران ــت المحكمـ ـ إطمأن ــت إل ــى إعتـ ـرام الم ــتهم بتحري ــق النياطـ ـ و إعتبرتـ ـ دل ــيال قاام ــا بذاتـ ـ و مس ــترال ع ــن
اإلجراِاِ المرول ببطالنها  ،فان حكمها يكون سليما و طمنأى عن الخطأ فى تطبيق الرانون  -لما كـان ذلـك
 و كان اإلعترام فى المساال الجنااي من عناصر اإلستدالل التى تملك محكم المووو كامل الحري فىتردير صحتها و قيمتها فى اإلثباِ فلهـا طغيـر معرـب ترـدير عـدم صـح مـا يدعيـ المـتهم مـن أن إعت ارفـ وليـد
إرراه ما دامت تريم على أسباب سااغ – كاالشأن فى الدعوى الماثل  -و متى خلصت المحكم إلى سالم
الــدليل المســتمد مــن اإلعتـرام فــان مفــاد ذلــك أنهــا أطرحــت جميــع اإلعتبــاراِ التــى ســاقها الــدفا لحملهــا علــى
عدم ا خذ ط مما ال يجوز المجادل في أمام محكم النر

ل ون من ا مور الموووعي .

إذ أن ـ مــن المرــرر قضــاِا أن للمحكم ـ الحــق فــي ا خــذ طــأقوال المــتهم فــي حــق نفس ـ أو فــي حــق غي ـره مــن
المتهمين ولو عدل عنها فيما طعد ،كما أن للمحكم أن تعول في قضااها على إقرار المتهم ولـو كـان واردا فـي
محضر الشرط متى اطمأنت إلي .
ومن المررر قضاِا أيضا أن اإلعترام في المساال الجنااي مـن العناصـر التـي تملـك محكمـ المووـو كامـل
الحري ـ فــي ترــدير صــحتها وقيمتهــا فــي اإلثبــاِ ولهــا دون غيرهــا البح ـ

فــي صــح مــا يدعي ـ المــتهم مــن أن

اإلعترام المعمو إليـ قـد انتـم منـ ططريـق اإلرـراه ومتـى تحررـت مـن أن اإلعتـرام سـليم ممـا يشـوب وإطمأنـت
إلي كان لها أن تأخذ ط طما ال معرب عليها0
ومـن المـررر أيضـا أن محكمـ الـمووو ليست مريدة في أخذها طاعترام المتهم أن تلتمم نص وماهره بل لها
أن تستنبط منـ ومـن غيـره مـن العناصـر ا خـرى الحريرـ التـي تصـل إليهـا ططريـق اإلسـتنتاج واإلسـترراِ وكافـ
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الممكنــاِ العرلي ـ مــا دام ذلــك ســليما متفرــا مــع حكــم العرــل والمنطــق  .ومــن المرــرر أيضــا أن اإلعت ـرام فــي
المساال الجنااي عنص ار من عناصر اإلستدالل التي تملـك محكمـ المووـو كامـل الحريـ فـي ترـدير صـحتها
وقيمته ــا ف ــي اإلثب ــاِ وأن س ــلطتها مطلرـ ـ ف ــي ا خ ــذ طـ ـاعترام الم ــتهم ف ــي ح ــق نفسـ ـ ف ــي أي دور م ــن أدوار
التحريق وإن عدل عن من طعد ذلك متى أطمأنت إلى صحت ومطاطرت للحرير والواقع .
ومن المررر فرها أن اإلعترام الرضااى هو الذى يصدر مـن المـتهم أمـام إحـدى الجهـاِ الرضـااي أى يصـدر
أمام المحكم أو قضاِ التحريق  ،وهـذا اإلعتـرام يكفـى ولـو كـان هـو الـدليل الوحيـد فـى الـدعوى لتسـبيب حكـم
اإلدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مادام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافرِ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحت .
ولإلعترام الجنااي شروم يجب أن تتوافر حتى يعتد ط كدليل من أدل اإلثباِ في الدعوى م ـ
1ـ ـ أن يكــون اإلعت ـرام أمــام جه ـ مختص ـ طربول ـ حتــى يكتســب اإلعت ـرام قيمت ـ الرانوني ـ وكــذلك هــو وــمان
للمتهم وحفاما علي من إنت ام إعتراف طاحدى الوساال غير المشروع .
 2ـ أن يكون اإلعترام صاد ار من متهم متمتعـا طا هليـ ال املـ اي أن يكـون متمتعـا طـاإلدراك والتمييـم وحريـ
اإلختيار.
 3ـ أن يكـون اإلعـترام صـريحـا واوـحا ل ـي يعول علي ويكتسب قيمت
الرانوني ويلمم ط المتهم وتعتمده المحكم في التجريم والحكم .
4ـ أن يكون اإلعترام مطابق للحرير ومتفرا مع ا دل وقراان الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكم من مطالعتها لتحريرـاِ النياطـ العامـ مـع المتهمـين وأثنـاِ منـامرتهم لهـم
عدم وجود أى إصاطاِ أو عالماِ بهم تفيد وجود إى إعتداِ عليهم أو تعذيب ولم يصدر منهم أى أقوال تفيد
ذلك أثناِ التحريراِ  ،ال سيما وقد قرر طعضهم طعد منامرة النياط العام لهم طأن تم اإلعتداِ عليهم وصعق
طعضهم وتعذيبهم وقد تم عروـهم علـى الطـب الشـرعى مـن قبـل النياطـ العامـ وفرـا للثابـت طالتحريرـاِ وتبـين
مايلى مـ
ت ـ ــم توقي ـ ــع ال ش ـ ــف الطب ـ ــى الش ـ ــرعى عل ـ ــى الم ـ ــتهم التاس ـ ــع  /محم ـ ــود إس ـ ــماعيل محم ـ ــد إس ـ ــماعيل بت ـ ــاريص
2016/2/11وتبين أن تغيرِ المعالم ا صلي إلصاطاِ المذكور طالساق اليسـرى طمـا طـ أر عليهـا مـن عوامـل
الش ــفاِ طم ــرور الوق ــت  ،ه ــذا وق ــد تع ــذر الج ــمم طس ــببها وكيفيـ ـ ح ــدوثها وا داة المس ــتخدم ف ــى إح ــداثها لع ــدم
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منامرتـ لـ وقــت إصــابت ولعــدم وجــود أوراق عــالج تصــفها وقــت حــدوثها وهــى ســاطر لتــاريص الواقعـ  ،وثبــت
عدم وجود إصاطاِ أخـرى مـاهرة وال يوجـد أى دليـل فنـى يمكـن اإلسـتناد إليـ للرـول طصـح واقعـ التعـدى مـن
عدم .
رما تـم توقيـع ال شـف الطبـى الشـرعى علـى المـتهم الحـادى عشـر  /محمـد عـادل أحمـد نصـر الطيبـانى بتـاريص
 2016/4/13وتبين أنـ تغيـرِ المعـالم ا صـلي إلصـاطاِ المـتهم طمـرور الوقـت والتطـوراِ اإللت اميـ وأنـ ال
يمكن الجمم طسبب أو تاريص أثره ( اإللت ام) الموصوف نظ ار لمـرور فتـرة طويلـ نسـبي وعـدم وجـود أوراق طبيـ
تصفها حال حدوثها.
رما تم توقيع ال شف الطبى الشرعى على المتهم الثانى عشر  /محمود عجمى
رمضان أحمد بتاريص  2016/2/21لم يتبين طعموم جسده أى أثر إلصاطاِ
مـاهرة .
رما تم توقيـع ال شـف الطبـى الشـرعى علـى المـتهم الثالـ

عشـر  /محمـود محمـد ثابـت درديـر الـراوى لـم يتبـين

ثم أثار إصابي ماهريا أو ثم أثار تشير إلى حدو صعق كهربااى طعموم جسده .
ولمــا كــان ذلــك وأن المحكمـ طمــا لهــا مــن ســلط ترديريـ فــى ترــدير الــدليل فانهــا إطمأنــت إلــى صــح ترــارير
الطب الشرعى المرفرـ طالرضـي مـن أن المتهمـين محـل العـرض علـى الطـب الشـرعى لـم يتبـين بهـم ثمـ أثـار
إصابي ماهري

طعموم جسدهم تشير إلى حدو عنف علـيهم  ,ولـم يتبـين ثمـ أثـار إصـابي ماهريـ أو أثـار

تشير إلى حدو صعق كهربااى لبعضهم  ,وأن مابهم مـن إصـاطاِ فانـ يتعـذر تحديـد كيفيـ وتـاريص حـدو
تلك اإلصاطاِ لما ط أر على إصاطاِ طعضهم من تطوراِ إلت امي طمرور الوقت وفرـا للثابـت طالترـارير الطبيـ
الشرعي وأنها ساطر لتاريص الواقع

.

ولمــا كــان ذلــك وكانــت المحكم ـ طاعتبارهــا محكم ـ المووــو قــد إســتجابت ل اف ـ طلبــاِ الــدفا المنتج ـ و
الجوهري وفرا للثابت طمحاور الجلسـاِ  ،وحررـت الرضـي طمـا يتفـق والرواعـد المرـررة طبرـا لرـانون اإلجـراِاِ
الجنااي ـ وتعديالت ـ وأن الــدفا الحاو ــر مــع المتهمــين ل ــم يشــير إلــى وجــود إرــراة أو تعــذيب للمتهمــين أثن ــاِ
إستجوابهم بتحريراِ النياط العامـ أثنـاِ تـداول الـدعوى طالجلسـاِ  ،ولـم يطلـب الـدفا الحاوـر مـع المتهمـين
أيض ــا م ــن المحكمـ ـ ع ــرض أى م ــنهم عل ــى الط ــب الش ــرعى وذل ــك أثن ــاِ ت ــداول الرض ــي طالجلس ــاِ  .ه ــذا
والمحكم ـ

تحررــت مــن صــدق تلــك اإلعت ارفــاِ وإطمأنــت إليهــا وأنهــا لــم ت ــن وليــدة ار ـراه أو تهديــد ،وأنهــم (
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المتهم ــين ) ف ــى كام ــل أهلي ــتهم الرانونيـ ـ ( اإلدراك والتميي ــم وحريـ ـ اإلختي ــار)  ،الس ــيما وأن أقـ ـوال المتهم ــين
طالتحريرــاِ جــاِِ مسلســل ومنطري ـ ال شــااب فيهــا ومطاطر ـ لبعضــهم الــبع
العام

وفرــا للثابــت بتحريرــاِ النياط ـ

وفرا لما إنتهت إلي المحكم طاستخالصـها دون أن تسترسـل المحكمـ طسـردها مـرة أخـرى منعـا للت ـرار

وكــذا ســاار أدل ـ اإلثبــاِ ا خــرى فــى الرضــي

ممــا يــدل علــى أنهــا قــد صــدرِ عــنهم ( المتهمــين) طواعي ـ

إختيار وهم فى كامل وعيهم وإرادتهم  ،ومن ثم ترـر المحكمـ تصـرم النياطـ العامـ فـى هـذا الشـأن ومـن ثـم
ا
و
يكون مـا أثـاره الـدفا فـى هـذا الشـأن جـاِ مرسـال لـم يؤيـده أى دليـل أو قرينـ ومـن ثـم يكـون الـدفع علـى غيـر
سند صحيح من الواقع والرانون وترضي المحكم برفض .
الثـــان عشـــر :ــــ حيـــث أنـــه عـــن الـــدفع بعـــد جـــوام نظـــر الـــدعوى لســـابقة الفصـــل فيهـــا فـــ القضـــية رقـــم
4757لســنة2014جنايــات مصــر الجديــدة والمقيــدة بــرقم 220لســنة 2014كل ـ شــرق القــاهرة ،والقضــية
2014/21947جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2014/506كل شرق القاهرة للمتهم  /محمد
السيد السيد حجامى .
فان المحكم تمهد في معرض ردها علي الدفع طما هو مررر بني المادة  1/ 454من قانون االجراِاِ
الجنااي والتي نصت علي أن

تنرضي الدعوي الجنااي طالنسب للمتهم المرفوع علي والوقااع المسندة فيها

إلي طصدور حكم نهااي طالبراِة أو طاإلدان .
ومن المررر قضاِا أن الدفع طعدم جواز نظر الدعوى لساطر الفصل فيها ،ليس هو الدفع الوحيد المترتب على
حجيـ ـ ا م ــر المرض ــي ،ب ــل أن ذل ــك ال ــدفع ال يع ــدو أن يك ــون إال ا ث ــر الس ــلبي المترت ــب عل ــى حجيـ ـ ا م ــر
المرضي ،والذي يمنع من معـاودة نظـر ذاِ النـ ام الـذي حسـم طحكـم قضـااي نهـااي أو طـاِ  ،أمـام أيـ محكمـ
أخ ــرى ب ــدعوى مبت ــدأة يث ــار فيه ــا ذاِ النـ ـ ام  ،طش ــرم أن يتـ ـوافر ف ــى ك ــل م ــن ال ــدعويين الس ــاطر والالحرـ ـ وح ــدة
الخصوم والمحل والسبب .
ومــن المرــرر قضــاِا أن ـ يشــترم لصــح الــدفع طرــوة الشــيِ المحكــوم في ـ فــى المســاال الجنااي ـ طمــا يتعــين مع ـ
اإلمتنــا عــن نظــر الــدعوى أن يكــون هنــاك حكــم جنــااي نهــااي وبــاِ ســبق صــدروه فــي محارم ـ جنااي ـ فــي
مووو الدعوى سواِ قضى طاإلدان وتوقيع العروب أو طالبراِة .
ومن المررر أيضا أن منام حجي ا حكام هي وحدة الخصوم والمووو والسبب ويجب للرول طاتحاد السبب
أن ت ون الواقع التي يحارم المتهم عنها هي طعينها التي كانت محال للحكم السابق ،وال يكفي للرول بوحدة
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السبب في الدعويين أن ت ون الواقع الثاني من نو الواقع ا ولى أو أن تتحد معها في الوصف الرانوني أو
ت ون الواقعتان كلتاهما حلر من سلسل وقااع متماثل ارت ابها المتهم لغرض واحد إذا كان ل ل واقع من
هاتين الواقعتين ذاتي خاص ومروم خاص تتحرق بها المغايرة التي يمتنع معها الرول بوحدة السبب في كل
منها .
ومن المرررأيضا أن

يشترم لريام حجي الشئ المرضى ط التى ال تجيم معاودة النظر فى ن ام سبق الفصل

في أن تتحرق وحدة المووو و الخصوم و السبب أى ان الدفع طعدم جواز نظر الدعوى من أولى شروط هو
أن يكون الن ام فصل في نهاايا طحكم طاِ حاز حجي ا مر المرضى .
ويشــترم لصــح الــدفع طرــوة الشــيِ المحكــوم فيـ فــي المســاال الجناايـ (أوال) أن يكــون هنــاك حكــم جنــااي ســبق
صدوره في محارم جنااي معين نهااى وبـاِ ( .ثانيـا) أن يكـون بـين هـذه المحارمـ التاليـ التـي يـراد التمسـك
فيها بهذا الدفع إتحاد في المووو وإتحـاد فـي السـبب وإتحـاد فـي أشـخاص رافعـي الـدعوى والمـتهم أو المتهمـين
المرفوع عليهم الدعوى .ووحدة المووو في كـل قضـي جناايـ هـو طلـب عرـاب المـتهم أو المتهمـين المرـدمين
للمحارم أما إتحاد السبب فال يكفي للرول بوحدة السبب في الدعويين وأن ت ون الواقع الثانيـ مـن نـو الواقعـ
ا ولــى أو أن تتح ــد معه ــا ف ــي الوص ــف الر ــانوني أو ت ــون الواقعتــان كلتاهم ــا حلرـ ـ م ــن سلس ــل وق ــااع متماثلـ ـ
ارت ابها المتهم لغـرض واحـد إذا كـان ل ـل واقعـ مـن هـاتين الـواقعتين ذاتيـ خاصـ ومـروم خاصـ تتحرـق بهـا
المغايرة التي يمتنع معها الرول بوحدة السبب في كل منها .
ولمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت مــن مطالعـ أوراق الرضــي ومســتنداتها أن الرضــي رقــم 4757لســن 2014جنايــاِ
مصر الجديدة والمريدة برقم 220لسن 2014رلى شرق الراهرة محـل الـدفع للمـتهم الثـانى  /محمـد السـيد السـيد
حجــازى أنـ ـ وأخـ ـرين ف ــى غض ــون الفتـ ـرة 2013حت ــى 2014/2/6ب ــدواار محافظ ــاِ الر ــاهرة والجيــمة والرليوبيـ ـ
والشـرقي ودميــام وبخــارج جمهوريـ مصــر العربيـ تــولى قيــادة جماعـ أسســت علــى خــالم الرــانون حيـ

تــولى

وأخرين تأهيل المنضمين لها ف ريا طصرلهم عرااديا طأف ارها ونرل الت ليفـاِ إلـيهم وفرـا للثابـت طـأمر اإلحالـ فـى
الرضي سالف البيان وقد صدر بها حكم نهااى وباِ وفرا للثابت طا وراق .
وكــان الثاب ــت طــا وراق أن الرض ــي مح ــل المحارم ـ للم ــتهم س ــالف الــذكر طـ ـأن النياطـ ـ العام ـ احالتـ ـ للمحارمـ ـ
طاإلتهامــاِ ال ـواردة طــأمر اإلحال ـ فنحي ـل إليهــا دون أن تسترســل المحكم ـ طســردها م ـرة أخــرى منعــا للت ـرار ن ـ
وأخ ـرين ( متهمــين) ثابــت أســمااهم ط ـأمر اإلحال ـ إرت ب ـوا تلــك الج ـراام فــى غضــون الفت ـرة مــن عــام 2012حتــى
2016/4/9بدواار محافظاِ الراهرة واإلسكندري ومرسى مطروح طجمهوري مصر العربي وخارجها .
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ولمــا كــان ذلــك وقــد ثبــت للمحكمـ وجــود إخــتالم واوــح وبــين فــى تــاريص الواقعـ ومووــوعها وســببها وفرــا لمــا
إستخلصت المحكم من ا وراق والتحريراِ دون أن تسترسل فـى سـرد وقااعهـا مـرة أخـرى منعـا للت ـرار ومـن ثـم
يكون الحكم محل الدفع سالف الذكر ليس ل حجي الشئ المرضى ط وذلك لعدم تـوافر الشـروم المرـررة قانونـا
لصح الدفع سالف البيان فى هذا الشأن .
وعم ـ ــا أث ـ ــاره ال ـ ــدفا أيض ـ ــا طش ـ ــأن الرض ـ ــي 2014/21947جناي ـ ــاِ قس ـ ــم أول مدينـ ـ ـ نص ـ ــر والمري ـ ــدة بـ ـ ـرقم
2014/506رل ــى ش ــرق الر ــاهرة ( أنص ــار بي ــت المر ــدس) فر ــد ثب ــت للمحكمـ ـ

أن الم ــتهم /محم ــد الس ــيد الس ــيد

حجازى مريـد بـرقم  189طـأمر اإلحالـ طالرضـي محـل الـدفع سـالف الـذكر وأنهـا مـا ازلـت متداولـ طالجلسـاِ أمـام
ذاِ الهي ـ مصـدرة الحكــم الماثـل حتـى تاريخـ  ،ومـن ثــم لـم تتـوافر الشــروم المرـررة قانونـا لصــح الـدفع ســالف
البيان فـى هـذا الشـأن ومـن ثـم يكـون الـدفع المثـار مـن قبـل الـدفا فـى مجملـ أقـيم علـى سـند غيـر صـحيح مـن
الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
الثالــث عشـــر  :حيــث أنـــه عـــن الـــدفع بإنتفــا أركـــان جريمــة اإلشــت ار بــالتحري

والمســاعدة واإلتفــاق فـ

الج ـرائم المنســوبة للمتهمــين عمــل بــالمواد1/41 ،40مــن قــانون العقوبــات وإنتفــا أركــان اإلتفــاق الجنــائ
للمتهمين
فمردود علي طأن ني المادة  1/39من قانون العروباِ يعد فاعال للجريم م
( أوال ) من يرت بها وحده أو مع غيره.
( ثانيا ) من يدخل فى إرت ابها إذا كانت تت ون من جمل أعمال فيأتى عمدا عمال من ا عمـال المكونـ لهـا
.
رما نصت المادة 40من قانون العروباِ يعد شريكا فى الجريم م
( أوال ) ك ــل م ــن ح ــرض عل ــى إرت ــاب الفع ــل المك ــون للجريمـ ـ إذا ك ــان ه ــذا الفع ــل ق ــد وق ــع بن ــاِ عل ــى ه ــذا
التحري

.

( ثانيا ) من إتفق مع غيره على إرت اب الجريم فوقعت بناِا على هذا اإلتفاق
(ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سالحا أو أالِ أو أى شئ أخـر ممـا
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تستعمل فى إرت اب الجريم مع علم بها أو ساعدهم طأى طرير أخرى فى ا عمال المجهمة أو المسهل أو
المتمم إلرت ابها .
رمـا نصــت المــادة  1/ 41مـن قــانون العروبــاِ مــن إشـترك فــى جريمـ فعليـ عروبتهـا إال مــا إستســنى قانونــا
بني خاص .
رمـا وأنـ ومــن المرــرر طبرـا لــني المــادة 43مــن قـانون العروبــاِ والتــي نصــت علـي مــن إشــترك فــي جريمـ
فعلي عروبتها ولو كانـت غيـر تلـك التـي تعمـد إرت ابهـا متـي كانـت الجريمـ التـي وقعـت طالفعـل نتيجـ محتملـ
للتحري

أو اإلتفاق أو المساعدة التى حصلت .

ومن المررر قضاِا أن اإلشتراك طاإلتفاق إنما يتحرق من إتحاد ني أطراف على إرت اب الفعـل المتفـق عليـ ،
وهذه الني أمر داخلـى ال يرـع تحـت الحـواس وال يظهـر طعالمـاِ خارجيـ  ،وإذ كـان الراوـى الجنـااى حـ ار فـى
أن يستمد عريدت من أى مصدر شاِ  ،فان ل إذا لم يرـم اإلشـتراك دليـل مباشـر مـن إعتـرام أو شـهادة شـهود
أو غي ـره أن يســتدل علي ـ ططريــق اإلســتنتاج مــن الر ـراان التــى ترــدم لدي ـ مــادام هــذا اإلســتدالل ســااغا ول ـ مــن
مروم الدعوى ما يبرره  ،كما ل أن يستنتا حصول من فعل الحق للجريم يشهد ط  ،كما أن اإلتفاق على
إرت اب الجريم ال يرتضى فى الواقع أرثر من ترابل إرادة كل المشتركين في  ،وال يشترم لتـوافره مضـى وقـت
معين فمن الجاام عرال وقانونا أن ترع الجريم طعد اإلتفاق عليها مباشرة .
مـن المـررر أيضـا أن االشـتراك ططـريق االتفـاق إنمـا يكـون طاتحـاد ني
أط ارفـ ـ عل ــى ارت ــاب الفع ــل المتف ــق عليـ ـ  ،وي ــتم غالب ــا دون مظ ــاهر خارجيـ ـ أو أعم ــال محسوسـ ـ يمك ــن
االستدالل عليها  ،وإذا كان الراوي الجنااي مطلق الحري في ت وين عريدت من وقااع الـدعوى  ،فـان لـم يرـم
علــى االتفــاق دليــل مباشــر أن يســتدل علي ـ ططريــق االســتنتاج مــن الر ـراان التــي تروم ـ مــا دام هــذا االســتدالل
سااغا ول من مـروم الـدعوى مـا يبـرره  ،وكـان يكفـي للرـول طحصـول االشـتراك ططريـق االتفـاق أن يسـتخلي
حصول من وقااع الـدعوى وهـو مـا لـم يخطـئ الحكـم فـي ترـديره مـا مـن شـأن أن يـؤدي إلـى ثبـوِ االتفـاق فـي
حق الطاعن والمحكوم عليـ الخـر ،فـان مـا يثيـره الطـاعن فـي هـذا الصـدد ال يعـدو أن يكـون جـدال فـي ترـدير
أدل الدعوى مما تسترل ط محكم المووو طغير معرب .
ومــن المرــرر قانونــا أن اإلشــتراك هــو نشــام تبعــى يصــدر عــن الشـريك ،ويرصــد طـ التــدخل فــى نشــام إج ارمــى
ويرتبط ط وبنتيجت براطط السببي  ،وقد ني المشر على صـور محـددة لإلشـتراك هـى التـى تخضـع للتجـريم
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إذا مــا ســاهمت فــى التسلســل الســببى للنشــام المــادى الــذى يرــع مــن الفاعــل ويطلــق علــى هــذه الصــور أفعــال
اإلشتراك.
وقد حدد المشر هذه ا فعـال فـى المـادة ( ) 40عروبـاِ طأنهـا التحـري

واإلتفـاق والمسـاعدة  ،وال يشـترم أن

ترع هـذه ا فعـال مجتمعـ مـن الشـريك ،وإنمـا يكفـى لتحرـق اإلشـتراك وقيـام مسـ ولي الشـريك أن يرت ـب إحـداها
فرط  ،أى أن نشام الشريك يتحرق طالتحري

وحده أو طاإلتفاق وحده أو طالمساعدة وحدها.

واالشتراك ططريق اإلتفاق يتحرق بتالقى أو إتحاد إرادتين أو أرثر وعردهما العمم علـى إرت ـاب الجريمـ  ،فـاذا
إتحــدِ إراداِ المتفرــين وإنعرــد العــمم بيــنهم علــى إرت ــاب الجريمـ ثــم إرت بهــا أحــدهم يكــون مــن إرت بهــا فاعــل
لهذه الجريم  ،ويكون الباقون شركاِ لهذا الفاعل.
ـر ن اإلشــتراك طاإلتفــاق يتحرــق مــن إتحــاد نيـ أط ارفـ علــى إرت ــاب الفعــل المتفــق عليـ  ،وهــذه النيـ مــن
ونظـ ا
مخب ِ الصدر ودخاال النفس التى ال ترع عادة تحت الحس وليس لها إماراِ ماهرة  ،فان للراوى الجنـااى إذا لـم
ـارل ذلـك أن يسـتدل عليـ ططريـق اإلسـتنتاج أو
يرم على اإلشـتراك دليـل مباشـر مـن إعتـرام أو شـهادة الشـهود أو مـا ش ق

ٍ
أعمال الحر  ،طشرم أن يكون هذا اإلستدالل سااغا ول من
الرراان التى ت ون لدي  ،كما أن ل أن يستنتا حصول من
مروم الدعوى ما يبرره .
أمـا المسـاعدة فهــى تعنـى تســهيل إرت ـاب الفاعـل للجريمـ أو ترـديم العــون لـ إلرت ابهـا أو تمكينـ مـن ذلــك  ،ولـم يحــدد
المشــر وســاال المســاعدة فرــد ت ــون تلــك الوســاال ماديـ أو معنويـ  ،وقــد ت ــون مجهـمة أو مســهل أو متممـ  ،وقــد
ت ون ساطر على تنفيذ الجريم أو معاصرة للتنفيذ أو الحر علي  ،واإلشتراك طالمساعدة ال يتحرق إال إذا ثبت
أن الشريك قصد اإلشتراك فى الجريم وهو عالم بها وأن ساعد فى ا عمال المجهمة أو المسهل إلرت ابها .
ويجــب أن تتـوافر عالقـ الســببي بــين نشــام الشـريك وبــين الجريمـ التــى وقعــت مــن الفاعــل فهــذه العالقـ هــى
العنصر الثال

فى الركن المادى للمساهم التبعي وبها تتحرق وحـدة هـذا الـركن فـى الجريمـ التـى سـاهم فيهـا

الفاعلون والشركاِ معهم .
وا صـل أن أفعـال اإلشـتراك السـاطرـ أفعـال مشروع ال يعاقب عليهـا الرـانون إذا وجـدِ إسـترالال الـيهم إال إذا
ني المشر على العراب عليها طاعتبارها جريم مسـترل فـى حـاالِ معينـ  ،ول نهـا تصـبح غيـر مشـروع إذا
ساهمت فى وقو فعل غير مشرو إذ هى تتبع هذا الفعل وتسـتمد منـ الصـف غيـر المشـروع ويعاقـب عليهـا
الرانون تبعا لذلك ،ومن البديهي أن إذا كانت المعاون قدمت لمؤازرة الجاني وتأييده في أغراو اإلجراميـ ثـم
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وقعت الجريم بناِ عليها فان ذلك يعد إشترارا فى نفس الوقت تطبيرا للرواعد العام  ،ويكفى لتـوافر اإلشـترك
أن يكون الفعل الذى وقع بناِ على اإلشتراك معاقبا علي فى ذات .
ولما كانت المادة  48مـن قـانون العروبـاِ نصـت علـى يوجـد إتفـاق جنـااى كلمـا إتحـد شخصـان فـأرثر علـى
إرت ــاب جنايـ أو جنحـ أو علــى ا عمــال المجهـمة أو المســهل إلرت ابهــا  .ويعتبــر اإلتفــاق جناايــا سـواِ أرــان
الغرض من جاا ام أم ال إذا كان إرت اب الجناياِ أو الجنح من الوساال التى لوحظت فى الوصول إلي  .وكـل
من إشترك فى إتفاق جنااى سواِ كان الغرض من إرت اب الجناياِ أو إتخاذهـا وسـيل للوصـول إلـى الغـرض
المرصود من يعاقب لمجرد إشترار طالسجن  .فاذا كان الغرض من اإلتفـاق إرت ـاب الجـنح أو إتخاذهـا وسـيل
للوصول إلى الغرض المرصود من يعاقب المشترك في طالحبس .
وكل من حرض على إتفاق جنااى من هذا الربيل أو تداخل فى إدارة حركت يعاقب طالسجن المشدد فى الحال
ا ولى المنصوص عنها فى الفررة الساطر وبالسجن فى الحال الثاني

.

ولما كانت المادة  82من قانون العروباِ فى البند ا ول والثانى منها تني على أن يعاقـب طاعتبـاره شـريكا
فــى الج ـراام المنصــوص عليهــا فــى هــذا البــاب كــل مــن كــان عالمــا بنيــاِ الجــانى وقــدم إلي ـ إعان ـ أو وســيل
للتعــي

أو للســكن أو مــأوى أو مكانــا لإلجتمــا أو غيــر ذلــك مــن التســهيالِ وكــذلك كــل مــن حمــل رســاال أو

سهل ل البح

عـن مووـو الجريمـ أو إخفااـ أو نرلـ أو إبالغـ  .كـل مـن أخفـى أشـياِ إسـتعملت أو أعـدِ

لإلستعمال فى إرت اب الجريم أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .ومفاد هـذا الـني أن هنـاك حـاالِ خاصـ
لإلشتراك يؤاخذ طمرتضاها فى جراام هـذا البـاب مـن يعلـم بنوايـا الجـانى ،ويرـدم لـ مـاال أو سـكنا أو غيـر ذلـك،
ويتطلب إنطباقها توافر شروطا ثالث م
أولهمــا م أن يوجــد شــخي أو أرثــر إنتــوى إرت ــاب إحــدى جـراام ا مــن الخــارجى للدولـ  ،فيكفــى أن يكــون لــدى
الشخي أو ا شخاص ني إرت اب الجريم .
ثانيهما م أن يردم الشخي إلى من إنتوى إرت اب إحدى هـذه الجـراام إعانـ ماليـ أو وسـيل للتعـي

أو للسـكن

أو مأوى أو مكانا لإلجتما طغيره من أعوانـ أو أى تسـهيل آخـر ،وقـد تنـاول الـني فضـال عـن ذلـك ،كـل مـن
حمل رساال الجانى أو من سهل ل البح

عن مووو الجريم أو إخفااـ أو نرلـ أو إبالغـ  ،وبعبـارة أخـرى

المعاون فى تذليل العرباِ التـى ترـف دون الوصـول إليهـا ،ويرصـد بتسـهيل إخفـاِ مووـو الجريمـ  ،حيازتـ
إذا كان ل كيان مادى ملموس أو جعل الغير يحوزه أو إرشاد الجانى إلى مووع يخفي في  ،أما تسهيل نرل
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موووعها أو إبالغ

فيراد ط تسهيل نرل من مكان إلى آخـر ،أو إحاطـ الخـرين علمـا طـ أيـا مـا كانـت

الوسيل المتبع فى ذلك  .فرد يسهل ل نرلـ فـى عربـ أو طـاارة أو طـاخرة بنفسـ أو بواسـط غيـره ،وقـد يسـهل
ل إبالغ طخطاب يكتب  ،وقد يحصل تسهيل النرل أو اإلبالغ معا عن طريق البرق أو الالسل ي .
وثالثهمــا م هــو تــوفر الرصــد لــدى مرــدم المعون ـ أو المــأوى أو مــن يحمــل رســاال الجــانى أو يســهل ل ـ نرــل
مووو الجريم أو إخفاا أو إبالغ  ،وذلك طأن يكون عالما طالجريم ا صلي التى يعدها الجانى ،أى عالما
طرصده ارت ابها .وهذا ما عبر عن الني طرولـ

كـل مـن كـان عالمـا بنيـاِ الجـانى  .ولـيس مـن الضـرورى

أن يكــون عالمــا بوقوعهــا إذا كانــت قــد وقعــت ،فالرــدر ا دنــى فــى الجانــب المــادى هــو أن يوجــد شــخي يعــد
إلرت ــاب إحــدى ج ـراام البــاب ا ول مــن ال تــاب الثــانى مــن قــانون العروبــاِ وأن يعاون ـ المــتهم طأحــد ا فعــال
المذكورة فى الني ،ويكفى فـى الجانـب المعنـوى أن يكـون مرـدم العـون أو مـأوى إليـ عالمـا طاعـداد الشـخي
للجريم  ،أى طرصده أو عمم على مرارفتها حتى ولو كانت الجريم عند ترديم العون أو مـأوى إليـ قـد وقعـت
فعــال دون علم ـ  .فــاذا تــوفر العلــم طارت ــاب الجــانى للجريم ـ عنــد مرارف ـ أحــد ا فعــال الســاطر فــان ذلــك يعنــى
بدون شك توفر الرصد وتحرق اإلشتراك .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمون مـن ا ول حتـى الثـامن عشـر اشـتركوا فـي اتفـاق جنـااي الغـرض منـ
ارت اب جريم التخريب العمـدي لمب ٍ
ـان وأمـالك عامـ مخصصـ للم ارفـق العامـ تنفيـذاق لغـرض إرهـابي  ،وكـان
للمتهمــين مــن ا ول حتــى الثالـ

شــأن فــي إدارة حركتـ وفرــا لمــا إنتهــت إليـ المحكمـ طاستخالصــها حيـ

المــتهم ا ول اشــترك ططــرق التح ـري

أن

واالتفــاق والمســاعدة فــي جنــايتي الشــرو فــي التخريــب واســتعمال الرــوة

والعنف والتهديد مع مومف عمومي –– طأن حروهما ( المتهم التاسع والعاشر ) على ارت ابهما مصد ار لهما
ت ليفا بذلك واتفق معهما على ارت ابهمـا واوـعا لهمـا مخططـا حـدد طـ دور كـل منهمـا وسـاعدهما طـأن أمـدهما
طالســالح النــاري – بندقي ـ آليـ – الــالزم لتنفيــذها فــي تخريــب أمالرــا عامـ ( قســم شــرط المخــازن والتوريــداِ
التاطع لمديري أمن مطروح ) وأعدا لذلك بندقي آلي ووعـاِ معبـأ طمـادة الجـازولين  ،ونفـاذا لـذلك انطلرـا بد ارجـ
طخاري قيادة المتهم العاشر صوب الرسم آنـف البيـان وتسـوره المـتهم التاسـع وسـكب مـادة الجـازولين طـ تمهيـدا
إلشعالها حال تواجد المتهم العاشر طمسرح الجريم لتأمين  ،وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب ال دخل إلرادتهما
في ـ وهــو مالحر ـ الشــرط لهمــا فتمــت الجريم ـ بنــاِ علــى ذلــك التح ـري

وهــذا االتفــاق وتلــك المســاعدة علــى

النحـو المبـين طالتحريرـاِ وفرـا لمـا إستخلصـت المحكمـ طاستخالصـها .وأن هـدم الجماعـ والتـى إعتنرـت ف ـر
جماع ـ داع ـ

الــداعى لت فيـ لـر الحــار لم وشــرعي ل الخــرو لج علي ـ وتغييـ لـر نظــا لم الحك ـ لم طــالرولة واالعتــداِ علــى أف ـرلاد
91

امين السر

رئيس المحكمه

الرو ل
اِ المسلح ل والشرط ل ومنش تهما  ،واستباح ل ل
ل
استحالل أموالهم وممتل اتهم
دماِ المسيحيين ودور عباداتهم و
بهــدم اإلخــالل طالنظــام العــام وتعـري
والثانى وتولى المتهم الثال

ســالم ل المجتمــع وأمنـ للخطــر والتــى أنشــأها وأسســها المتهمــين ا ول

زعامتها وإدارتها خلفا لهما  ،وإنضم إليهم المتهمين من الراطع وحتى الثـامن عشـر

.
ومــن ثــم تـوافرِ فــي حــق المتهمــين ســالفى البيــان نيـ اإلشــتراك طاإلتفــاق والتحــري

والمســاعدة فــى إرت ــاب

الجراام المنسوب إليهم وأن ما إرت بـوه مـن أفعـال إنمـا كـان فـى سـبيل تنفيـذ هـذه النيـ وذلـك جميعـ علـى هـدى
مم ــا إستخلص ــت المحكمـ ـ طاستخالص ــها س ــالف ال ــذكرمن أقـ ـوال ش ــهود اإلثب ــاِ وإعت ارف ــاِ طعـ ـ
وإق ـ ارراتهم وكــذا كاف ـ ا دل ـ
طاإلتفاق والتحري

المتهم ــين

ا خــرى التــى وردِ طالتحريراِ،ممــا يشــكل مس ـ ولي المتهمــين فيهــا طاإلشــتراك

والمساعدة فان مـايثيره الـدفا فـى هـذا الشـأن مـن منازعـ فـى هـذا الخصـوص اليعـدو أن

يكون جدال موووعيا فى تردير أدل الدعوى وهو من اإلختصاص ا صيل لمحكمـ المووـو ومـن ثـم يكـون
الدفع المثار من قبل الدفا أقيم على سند غير صحيح من الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
الرابع عشر  :حيث أنه عن الدفع بانتفا أركان جريمة اإلنضما لجماعة أسست عل خل
 ،وإنتفا أركان جريمة تولي قيـادة جماعـة أسسـت علـ خـل

أحكا القانون

أحكـا القـانون للمتهمـين وفقـا للثابـت بـأمر

اإلحالة والمنصوا عليها بالمواد  86 ، 86مكرر 86 ،مكر أر من قانون العقوبات  .فمردود علي طأن مـن
المررر وفرا لني المادة  86من قانون العروباِ يرصد طاإلرهاب في تطبيق أحكام هذه المادة كل من إستخدم
الرــوة أو العنــف أو التهديــد أو الترويــع الــذي يلجــأ إلي ـ الجــاني تنفيــذا لمشــرو إج ارمــي فــردي أو جمــاعي بهــدم
ا شـخاص

اإلخالل طالنظام العام أو تعري

سالم المجتمع وأمن للخطر إذا كان مـن شـأن ذلـك إيـذاِ طعـ

أو إلراِ الرعب بينهم أو تعري

حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحـاق الضـرر طالبي ـ أو طاإلتصـاالِ

أو طالمواصالِ أو اإلستيالِ عليهـا أو منـع أو عرقلـ ممارسـ السـلطاِ العامـ أو دور العبـادة أو معاهـد العلـم
عمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو الروانين أواللوااح .
وتــني المــادة  86مكــرر مــن قــانون العروبــاِ علــى أنـ

يعاقــب طالســجن كــل مــن أنشــأ أوأســس أو نظــم أوأدار

على خالم أحكام الرانون جمعي أو هي أو منظم أوجماع أوعصاط يكون الغرض منها الدعوة طأى وسيل
إلــى تعطيــل أحكــام الدســتور أو الرـوانين اومنــع إحــدى مؤسســاِ الدولـ أو أحــدى الســلطاِ العامـ مــن ممارسـ
أعمالهــا أو اإلعتــداِ علــى الحري ـ الشخصــي للم ـواطن أو غيرهــا مــن الحريــاِ التــى كفلهــا الدســتور والرــانون أو
اإلورار طالوحدة الوطني أو السالم االجتماعى ويعاقـب طالسـجن المشـدد كـل مـن تـولى زعامـ أو قيـادة مافيهـا
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أو أمدها طمعوناِ مادي أومالي مع علم طالغرض الذى تدعو إلي  .ويعاقـب طالسـجن مـدة ال تميـد علـى خمـس
سنواِ كل من انضـم إلـى إحـدى الجمعيـاِ أو الهي ـاِ أو المنظمـاِ أو الجماعـاِ أو العصـاطاِ المنصـوص
عليها فى الفررة الساطر  ,أو شارك فيها طأي صورة مع علم طأغراوها.
ويعاقب طالعروب المنصوص عليها طالفررة الساطر كل من روج طالرول أو ال تاط أو طأى طرير أخرى لألغراض
الم ــذكورة ف ــى الفرـ ـرة ا ول ــى  ،وك ــذلك ك ــل م ــن ح ــاز طال ــذاِ أو الواسـ ـط أو أح ــرز مح ــرراِ أو مطبوع ــاِ أو
تسجيالِ  ،أيا كان نوعها  ،تتضمن ترويجا لشئ مما تردم  ،إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطال الغير عليهـا .
وكــل مــن حــاز أو أحــرز أيـ وســيل مــن وســاال الطبــع أو التســجيل أو العالنيـ  ،إســتعملت أو أعــدِ لإلســتعمال
ولو طصف وقتي لطبع أوتسجيل أو إذاع شئ مما ذكر .
رما تني المادة  86مكر أر من قانون العروباِ ت ون عروب الجريم المنصوص عليها فى الفررة ا ولي من
المــادة الســاطر اإلعــدام أو الســجن المؤبــد  ،إذا كــان اإلرهــاب مــن الوســاال التــى تســتخدم فــى تحريــق أو تنفيــذ
ا غـراض التــى تــدعو عليهــا الجمعيـ أو الهي ـ أو المنظمـ أو الجماعـ أو العصــاط المــذكورة فــى هــذه الفرـرة ،
ويعاق ــب بـــذاِ العروب ـ ـ كـ ــل مـ ــن أمـــدها طأسـ ــلح  ،أو ذخـ ــاار أو مفرقـــاِ  ،أو مهمـــاِ أو آالِ أو أم ـ ـوال أو
معلوماِ مع علم طما تدعو إلي وبوساالها فى تحريق أو تنفيـذ ذلـك.وت ـون عروبـ الجريمـ المنصـوص عليهـا
فــى الفرـرة الثانيـ مــن المــادة الســاطر الســجن المشــدد إذا كــان اإلرهــاب مــن الوســاال التــى تســتخدم فــى تحريــق أو
تنفيذ ا غراض التى تدعو إليها الجمعي أو الهي أو المنظم أو الجماع أو العصاط المـذكورة فـى هـذه الفرـرة
أو إذا كان الجاني من أفراد الرواِ المسلح  ،أو الشرط .
وت ــون عروب ـ الجريم ـ المنصــوص عليهــا فــى الفر ـرة الثالث ـ مــن المــادة الســاطر الســجن مــدة التميــد علــى عشــر
سـنواِ ،إذا كانـت الجمعيـ أو الهي ـ أو المنظمـ أو الجماعـ أو العصـاط المـذكورة فـى المـادة السـاطر تســتخدم
اإلرهاب لتحريق ا غراض التى تدعوا إليها  ،أو كان الترويا أو التحبيذ داخل دور العبادة أو ا مارن الخاص
طالرواِ المسلح  ،أو الشرط  ،أو بين أفرادها .
ومن المرررقضاِا أن ال يلمم في الحكم أن يتحد

صراح وإسترالال عن كل ركن من أركان جريم اإلنضـمام

لجماع ـ أسســت علــى خ ــالم أحكــام الرــانون التــي إتخ ــذِ مــن اإلرهــاب وســيل م ــن وســاال تحريــق أغ ارو ــها
المنصــوص عليهــا طــالمواد 86 ، 86مكــر ار  86 ،مكــر ار(أ) مــن قــانون العروبــاِ مــادام قــد أورد مــن الوقــااع مــا
يدل عليها .
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ومن المررر أيضا أن العلم في جريم اإلنضمام إلى جماع إرهابي هو مسأل نفسي ال تسـتفاد فرـط مـن أقـوال
الشــهود  ،بــل لمحكمـ المووــو أن تتبينهــا مــن مــروم الــدعوى ومــا تــوحي طـ مــن مالطســاتها  ،وال يشــترم أن
يتحد

عنها الحكم صراح وعلى إسـترالل مادامـت الوقـااع كمـا أثبتهـا تفيـد بـذاتها تـوافره  ،كمـا أنـ مـن المرـرر

أن العبرة في عدم مشروعي أي جماع أسست على خالم أحكام الرانون المشار إليها سلفا هو طالغرض الذي
تهدم إلي والوساال التي تتخذها للوصول لمبتغاها .
وكانــت الج ـراام المنصــوص عليهــا فــي المــادتين  86مکــررا 86 ،مکــر ار (أ) مــن قــانون العروبــاِ ال تتحرــق إال
بتوافر عنصرينم
أولهمام مادي يتمثل في مظاهر الروة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصل من الجـاني ،فالسـلوك اإلج ارمـي
في جريم اإلرهاب يتخذ شكل العنف طمعناه الواسع طما يشير إلي مـن معـان مختلفـ تتضـمن اسـتخدام الرـوة أو
التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده الرانون.
وثانيهمــام يتمثــل فــي الرصــد الجنــااي العــام وهــو إدراك الجــاني لمــا يفعلـ وعلمـ طشــروم الجريمـ فيشــترم اتجــاه
إرادة الجــاني إلــى اســتخدام الرــوة أو العنــف أو التهديــد أو الترويــع مــع علمـ أن هــذا الســلوك مــن شــأن أن يــؤدي
إلــى المســاس طــالحروق والمصــالح التــي حــددتها المــادة  86ســالف البيــان فيشــترم أن يكــون الهــدم مــن العمــل
اإلره ــابي ه ــو اإلخ ــالل طالنظ ــام الع ــام أو تعـ ـري

س ــالم المجتم ــع وأمنـ ـ للخط ــر وب ــذلك يش ــمل ك ــل ا عم ــال

اإلجرامي التي تتجـ وـد الدولـ أو أن يكـون مـن شـأنها خلـق حالـ مـن الرعـب فـي عرـول أشـخاص معينـين أو
لدى جماعاِ من ا شخاص أو لدى الجمهور العام أو إرراه إحدى السلطاِ على تغير موقفها سـواِ طارغامهـا
علــى أداِ عمــل أو االمتنــا عن ـ أو خلــق حال ـ مــن ا زم ـ أو خلــق حال ـ تمــرد عــام أو تهديــد االســتررار أو
الســالم أو الوحــدة السياســي أو ســيادة الدول ـ  ،ويســتخلي الرصــد الجنــااي مــن مضــمون أعمــال اإلرهــاب التــي
ارت بها الجاني والتي اعتبرها المشر صورة للسلوك اإلجرامي ونتيجت .
وقــد ســاوى طعـ

الفرهــاِ بــين تعبيــرى اإلنضــمام والمشــارك مــن أن تعبيــر المشــارك ينصــرم إلــى الــدخول فــى

التنظــيم دون أن ت ــون ل ـ العضــوي فــى هــذا التنظــيم  ،كــأن يحضــر كــل أو طع ـ

إجتماعــاِ التنظــيم ويشــايع

أف ــاره أو أن يس ــاعد فــى شـ ـ ون التنظــيم طم ــا ال يــدخل ف ــى نطــاق جريمـ ـ اإلمــداد طمعون ــاِ ،ودون أن يرص ــد
المشارك اإلنضمام فى عضوي التنظيم.
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والراعـدة ا صــولي ترضــى طــأن المسـ ولي عـن الجريمـ شخصــي  ،فمــن لــم يسـاهم فــى إرت ــاب الجريمـ طصــفت
فاعال أو شـريكا يظـل طمنـأى عـن عروبتهـا فيجـب أن ت ـون هنـاك عالقـ ماديـ بـين الجريمـ والسـلوك اإلنسـانى
الصـادر مـن شــخي المسـ ول عنهــا فالبـد أن يســاهم الجـانى طفعلـ الشخصــى فـى الجريمـ  ،وأن تتـوافر عالقـ
الســببي بــين فعــل المســاهم والنتيجـ اإلجراميـ التــى يعتــد بهــا الشــار فــى التجـريم والعرــاب وميــم الشــار جـراام
اإلرهاب بوجوب توافر قصد جنااى خاص فيها هو أن يستهدم الجانى طفعل غاي معين هـى اإلخالل طالنظـام
العام أو تعري

سالم المجتمع وأمن للخطـر  ،فلـيس مجـرد إسـتعمال الرـوة أو التهديـد يكفـى إلعتبارهـا جريمـ

إرهاب  ،وإنما يجب أن يبتغـى الجـانى طفعلـ إحـدى هـذه الغايـاِ  ،وجـرم الشـار تأسـيس أو اإلنضـمام لجماعـ
يكــون الغــرض منهــا " اإلعتــداِ علــى الحريـ الشخصــي للمـواطن أو غيرهــا مــن الحريــاِ والحرــوق العامـ التــى
رفلها الدستور والرانون ,أواإلورار طالوحدة الوطني أو السالم اإلجتماعى .
ولمــا كــان مــا ترــدم وكــان الثابــت للمحكم ـ قيــام المــتهم ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ – مكنــى أبــو يوســف
وشهرت حمادة الباشا طاإلتصال مع قياداِ بتنظيم داع

اإلرهابي بدول ليبيا عبر شبك المعلومـاِ الدوليـ ،

واتفاقـ معهــم علــى تأســيس جماعـ تعتنــق ذاِ أف ــار التنظـيم ســالف الــذكر الراامـ علــى ت فيــر الحــارم وشــرعي
الخ ــروج عليـ ـ ب ــدعوة ع ــدم تطبيرـ ـ الشـ ـريع اإلس ــالمي  ،واس ــتباح دم ــاِ الع ــاملين ط ــالرواِ المس ــلح والش ــرط
والمســيحيين وإســتحالل أم ـوالهم  ،ووجــوب تنفيــذ أعمــال عدااي ـ وــدهم ووــد المنش ـ ِ العام ـ  ،طغــرض إســرام
الدولـ والتــأثير علــى مروماتهــا اإلقتصــادي واإلجتماعي ـ واإلوـرار طالوحــدة الوطني ـ والســالم اإلجتمــاعي ،و أن ـ
أســس والمــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازي جماعـ بنطــاق محافظـ مطــروح تعتنــق أف ــار تنظــيم داعـ
الت فيري وتتولى تنفيذ أعمال عدااي داخل البالد ود الرضـاة وأفـراد الرـواِ المسـلح والشـرط ومنشـ تهما ووـد
المسيحيين ودور عبادتهم  ،إلشاع الفووى وتعطيل العمل طأحكام الدسـتور طغـرض إسـرام مؤسسـاِ الدولـ .
و من أعضاِ تلك الجماع المتهمون الثال

 /محمود عبد السـميع محمـد عبـد السـميع و ال ارطـع  /فـتح هللا فـرج

عوض حامد والخامس  /إسالم محمد أحمد فهمى و السادس  /عماد خميس أحمـد سـليمان و الثـامن  /عبـد هللا
دخيــل حمــد عب ــد المــولى و التاســع  /محم ــود إســماعيل محم ــد إســماعيل و العاشــر  /محم ــد مصــطفى محم ــد
دســوقي والحــادى عشــر  /محمــد عــادل أحم ـد نصــر الطيبــاني والثــانى عشــر  /محمــود عجمــي رمضــان أحمــد
والثال

عشر  /محمود محمد ثابت دردير الراوي و الراطع عشر  /حسن محمود حسـن هاشـم و الخـامس عشـر

 /محمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي و السادس عشر  /ناجي محمد عبد الرازق جـاب هللا و السـاطع عشـر /
صالح فرج هللا محمود فرج هللا والثامن عشر  /الطاهر محمد فتح هللا الشافعي  ،واعتمدِ تلك الجماع سالف
الـذكر علــى مـا أمــدها طـ المــتهم الثـانى  /محمــد الســيد السـيد حجــازى مـن أســلح ناريـ وذخــاار تـم تهريبهــا مــن
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دول ليبيا ،وما أمدها ط المتهمون ا ول /محمد خالد محمد حافظ ،و الثانى  /محمد السيد السـيد حجـازي  ،و
الخــامس  /إســالم محمــد أحمــد فهمــي مــن أم ـوال لتمويــل عملياتهــا العدااي ـ  ،وتخصيصــهم أمــارن إلجتماعــاتهم
وإخفــاِ أســلحتهم عــرم منهــا مســكن المــتهم ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ ال ــاان فــي شــار علــم الــروم –
مدينـ مرســى مطــروح– محافظـ مطــروح ،والصــيدلي المملوكـ للمــتهم محمــد عــادل أحمــد نصــر الطيبــاني خلــف
بنك السي أي بي طشار علم الروم بذاِ المدين .
ولما كان ما تردم وقد ثبت للمحكم قيام المتهم ا ول /محمد خالـد محمـد حـافظ والمـتهم الثـانى  /محمـد السـيد
السيد حجازى و المتهم الثالـ
حيـ

الثالـ

محمـود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع طانشـاِ وتأسـيس وتنظـيم وإدارة

أنهــم تولـوا زعامـ جماعـ ل علــى خـ ل
ـالم أحكــا لم الرــانو لن الغــرض منهــا الــدعوة إلــى تعطيـ لـل أحكــا لم الدسـ ل
ـتور

ـداِ علــى الحريـ ـ ل الشخص ــي ل
ـاِ الدولـ ـ ل والس ـ ل
انين ومن ـ لـع مؤسسـ ل
ـلطاِ العام ـ ل م ــن ممارس ـ ل أعماله ــا واالعت ـ ل
والر ـو ل

للم ـواطنين واإلو ـ ارلر طالوحـ ل
ـدة الوطني ـ ل والســال لم االجتمــاعي  ،طــأن أســس المتهمــان ا ول /محمــد خالــد محمــد
حافظ والمتهم الثانى  /محمد السيد السيد حجازى جماع طمحافظ مطروح تعتنق ف ر جماع داع

الـداعي

اِ المسـلح ل والشـرط ل
وتغيير نظا لم الحكـ لم طـالرولة واالعتـداِ علـى أفـرلاد الرـو ل
ل
لت ل
فير الحار لم وشرعي ل الخرو لج علي

ومنش تهما  ،واستباح ل ل
ل
ـتحالل أمـوالهم وممتل ـاتهم بهـدم اإلخـالل طالنظـام
دماِ المسـيحيين ودور عبـاداتهم واس

العام وتعري

سالم ل المجتمع وأمن للخطر  ،وتولى المتهم الثال

زعامتها وإدارتها خلفا لهما عرب الرب

 /محمود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع

ل
الوساال التي تستخدمها هذه الجماع فـي
عليهم  ،وكان اإلرهاب من

تنفيذ أغراوها ،وأن المتهمين مـن ال ارطـع حتـى الثـامن عشـر انضـموا لتلـك الجماعـ مـع علمهـم طأغ اروـها وفرـا
لما إنتهت إلي المحكم طاستخالصها دون أن تسترسل المحكم فى سرد وقااعها مرة أخرى منعا للت رار .
وأن المــتهم الثــاني  /محمــد الســيد الســيد حجــازى و المــتهم الثال ـ

 /محمــود عبــد الســميع محمــد عبــد الســميع

والمــتهم ال ارطــع /فــتح هللا فــرج عــوض حامــد والمــتهم الســادس  /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان و المــتهم الثــامن/
عبد هللا دخيل حمد عبد المولى و المتهم التاسع  /محمود إسماعيل محمد إسـماعيل والمـتهم العاشـر /محمـد
غـراض جماعـ أسسـت علـى خـالم أحكـام الرـانون ،

مصطفى محمد دسوقى روجوا ططريـق الرـول وال تاطـ

طأن عرد المتهم الثاني /محمد السـيد السـيد حجـازى و المـتهم الثالـ

 /محمـود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع

والمــتهم ال ارطــع /فــتح هللا فــرج عــوض حامــد والمــتهم الســادس  /عمــاد خمــيس أحمــد ســليمان والمــتهم العاشــر/
محمد مصطفى محمـد دسـوقى

دروسـا لتأصـيل ف رهـا وأمـد المـتهم السـادس سـالف الـذكر أعضـاِ الجماعـ

طالمطبوعاِ التي انطوِ على ذلك الف ر  ،وطبع المتهم السادس/عماد خميس أحمد سليمان والمـتهم الثـامن/
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عبد هللا دخيل حمد عبد المولى و المتهم التاسع  /محمود إسماعيل محمد إسـماعيل والمـتهم العاشـر /محمـد
مصــطفى محمــد دســوقى شــعار جماع ـ داع ـ – الــذي تعتنــق ف ـره الجماع ـ  -علــى مــدخل مدين ـ مرســى
مطروح وعلى حوااط ٍ
مبان طالمدين لإليحاِ طسيطرة الجماع عليها وفرا لما إنتهت إلي المحكم طاستخالصها
والمحكم تحيل إلي منعا للت رار دون أن تسترسل المحكم طسرد وقااعها مرة أخرى.
فــان مــا أورده الحكــم علــى الســياق المــار بيان ـ يعــد كافيــا وســااغا فــي تدليل ـ علــى ت ـوافر جريم ـ اإلنضــمام إلــى
جماع أسسـت علـى خـالم أحكـام الرـانون وفرـا للثابـت طالبنـد الثالـ

طـأمر اإلحالـ للمتهمـين مـن ال ارطـع وحتـى

الثامن عشر  ،وكذلك تولي قيادة جماع أسست علـى خـالم أحكـام الرـانون للمتهمـين مـن ا ول وحتـى الثالـ
وفرــا للثابــت طالبنــد ا ول طــأمر اإلحال ـ وقيــام المتهمــين مــن الثــانى والثال ـ
والعاشــر طــالترويا ل ـذلك وفرــا للثابــت طالبنــد ال ارطــع طــأمر اإلحال ـ حي ـ

وال ارطــع والســادس و الثــامن والتاســع

أن المتهمــين ســالفى البيــان وفرــا للثابــت

طالتحريراِ وما إنتهت إلي المحكم طاستخالصها يعتنرون ف ر جماع داع

والتى تدعوا إلـى ت فيـر الحـارم

ووجــوب الخــروج علي ـ وتغيــر نظــام الحكــم طــالروة واإلعتــداِ علــى أف ـراد والمنشــأِ الشــرطي والعســكري وكــانوا

يعلمون أن الجماع تلجأ إلى إستخدام الروة والعنف والتهديد والترويع فى سبيل تحريق أغراوهم واستباح ل ل
دماِ
ل
استحالل أموالهم وممتل اتهم بهدم اإلخالل طالنظام العام وتعري
المسيحيين ودور عباداتهم و
وأمنـ للخطــر وقــد ثبــت ذلــك مــن إقـ ارراِ طعـ

سالم ل المجتمع

المتهمــين وإعت ارفــاتهم بتحريرــاِ النياطـ العامـ وبانتمــااهم لتلــك

الجماع سالف الذكر وبـا دوار التـى كانـت منوطـ طكـل مـنهم وبـاق ارراِ طعـ

المتهمـين طعضـهم علـى طعـ

ومن المضبوطاِ وفرا للثابت بتحريراِ النياط العام وكاف أدل الدعوى ا خرى .
وكــان مــن المرــرر قضــاِا أن اإلثبــاِ الجنــااى يخضــع لمبــدأ اإلثبــاِ الحروهــو مــا يعنــى اإلعت ـرام للراوــى
الجنااى طحري كامل فى ت وين عريدت عن الدعوى وفرا لما يملي علي إقتناع الشخصـى محمـوال علـى ا دلـ
التى إطمأن إليها وجدان وإستراح لها وميره إثباتا ونفيـا ،ومـن حـق محكمـ المووـو أن تأخـذ بتعـرم الشـهود
على المتهم ما دامت قد اطمأنت إلي  ،إذ العبرة هى طاطم نان المحكم إلى صدق الشهود أنفسهم ،كمـا أن مـن
حــق محكمـ المووــو أن تســتخلي الصــورة الصــحيح للواقعـ مــن أقـوال الشــهود وســاار العناصــر المطروحـ
على طسام البح

حسبما يؤدى إلي اقتناعها وأن

تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخالصها سااغا مسـتندا إلـى أدلـ مربولـ فـى العرـل والمنطـق ولهـا
أصلها الصحيح فى ا وراق.
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ولما كان ذلك وكان الثابت من مجمو ما أورده الحكـم كافيـا فـي بيـان أركـان تلـك الجـراام سـالف الـذكر وحسـبما
إستخلصــتها المحكم ـ مــن أق ـوال ش ـهود اإلثبــاِ وإق ـ ارراِ طع ـ
النياطـ العامـ

المتهمــين وإعت ارفــاتهم وفرــا للثابــت بتحريرــاِ

ومــا ثبــت بترــارير قســم ا دلـ الجناايـ وتحريــاِ ا مــن الــوطنى وكــذا كافـ ا دلـ ا خــرى التــى

وردِ طالتحريرــاِ  ،والتــي تطم ـ ن إلــيهم المحكم ـ حي ـ

أن ا فعــال والســلوك اإلج ارمــى الــذى إقترف ـوه يســتهدم

طفعلهم غاي معين هى اإلخالل طالنظام العام أو تعري

سالم المجتمع وأمن للخطر و لها مأخذها الصحيح

من ا وراق مما ال تناق

في فان نعي الدفا في هذا الخصوص ال يعدو ان يكون جدال موووعيا في تردير

الدليل وهو ما تسترل ط المحكم و ال يجوز مجادلتها في و من ثم ترضي برفض .
الخامس عشـر  :حيث أنـه عـن الـدفع بإنتفـا أركـان جريمـة اإلمداد والتمويل للمتهمين .
فمردود علي أن من المررر بني المادة  86مكرر1/عروباِ ومفادها يعاقب طالسجن كل من أنشأ أو أسس
أو نظم أو أدار على خالم أحكام الرانون جمعي أو هي أو منظم أو جماع أو عصاط تهدم إلـى تعطيـل
أحكام الدستور أو الروانين أو منع إحدى مؤسسـاِ الدولـ أو سـلطاتها العامـ مـن ممارسـ أعمالهـا أو اإلعتـداِ
على الحري الشخصي للمواطن أو غيرها من الحرياِ والحروق العام التي ت فل الدستور والرانون طحمايتها أو
اإلورار طالوحدة الوطني أو السالم اإلجتماعي  ،ويعاقب طالسجن المشدد كل مـن تـولى زعامـ أو قيـادة مافيهـا
أو أمدها طمعونان مادي أو مالي مع علم طالغرض الذى تدعوا إلي .
رما نصت المادة  86مكررأ1/عروباِ ومفادها

ت ون عروب الجريم المنصوص عليها فى الفررة ا ولى من

المــادة الســاطر اإلعــدام أو الســجن المؤبــد  ،إذا كــان اإلرهــاب مــن الوســاال التــى تســتخدم فــى تحريــق أو تنفيــذ
ا غ ـراض التــى تــدعوا إليهــا الجمعي ـ أو الهي ـ أو المنظم ـ أو الجماع ـ أو العصــاط المــذكورة فــى هــذه الفر ـرة.
ويعاقب بذاِ العروب كل من أمدها طأسلح  ،أو ذخاار ،أو مفرقعاِ  ،أو مهماِ  ،أو أالِ أو معلوماِ مع
علم طما تدعو إلي وبوساالها فى تحريق أو تنفيذ ذلك .
ومــن المرررقضــاِا أن هــذه الجريمـ جريم ـ عمدي ـ تتطلــب ت ـوافر الرصــد الجنــااى العــام طعنص ـري العلــم واإلرادة
وذلــك طاتجــاه اإلرادة إلــى الســلوك اإلج ارمــى والنتيجـ المترتبـ عليـ  ،والعلــم طمــا يــرد عليـ الســلوك ،أى العلــم طمــا
تدعوا إلي الجمعي  ،أو الهي أو المنظم أو الجماع أو العصـاط مـن أغـراض إرهابيـ  ،وأن مـا يـتم مـده مـن
أموال أو أدواِ أو معلوماِ تستخدم فى تحريـق أو تنفيـذ ا غـراض التـى تـدعوا إليهـا تلـك الجماعـ أوالمنظمـ
والوساال التى تستخدمها فى تحريـق وتنفيـذ أغ اروـها  ،ويجـب أن يكـون هـذا العلـم يرينيـا فـال يجـوز إفت اروـ ،
وال يشترم أن ت ـون هـذه ا مـوال مـن مصـدر غيـر مشـرو فمـن الممكـن أن ت ـون مـن مصـدر مشـرو أو غيـر
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مشــرو  .هــذا وقــد أصــدر مجلــس ا مــن ق ـ ار ار ملممــا للــدول تحــت الفصــل الســاطع لميثــاق ا مــم المتحــدة طش ـأن
مكافحـ اإلرهـاب هـو الرـرار رقــم  1373فـي  28سـبتمبر سـن  2001دعـا فيـ الـدول ا عضـاِ إلـى اإلنضــمام
إلــى اإلتفاقيــاِ والبروتوكـوالِ الدولي ـ المتعلرـ طاإلرهــاب .وأن ـ وفرــا لإلتفاقي ـ الدوليـ يــتم المعاقبـ علــى تمويــل
اإلرهاب ونصت مادت الثاني الفرـرة ا ولـى منهـا علـى تجـريم سـلوك أى شـخي يرـدم طـأى وسـيل كانـت مباشـرة
أو غير مباشرة وبشكل غير مشرو وبارادت أمواال أو يجمعهـا بنيـ إسـتخدامها فـى أعمـال إرهابيـ معينـ أو إذا
رـان يعلـم أنهـا سـوم تسـتخدم كليـا أو جمايـا فــى عمـل يتضـمن جريمـ إرهابيـ  ،وقـد توسـعت اإلتفاقيـ ســالف
البيان إلى تعريف المرصود بتمويل اإلرهاب فلـم تريـده بترـديم ا مـوال بنيـ إسـتخدامها فـى أعمـال إرهابيـ معينـ
بــل وســعت إلــى مجــرد جمــع ا م ـوال مــن أجــل تحريــق هــذا الغــرض ،ويســتوى أن ت ــون مصــادر هــذه ا م ـوال
مشروع أو غير مشروع مادام الغرض من ترديمها وإستخدامها فى عمل إرهابى .
ومن المرررفرها إن الجريم اإلرهابيـ ترت ـم طشـ ل كبيـر في ميالدهـاعلى عنصر التمويل حي

إن كل عمليـ

يروم بها فرد واحد يكون وراِها عدد من المخططين والمعدين الـذين يـوفرون وسـاال التنفيـذ ،ومصـاريف إقامـ
وتنرل اإلرهابيين ،ومن هنا تظهر مدى ت لف هذه العملياِ ،وت من أهمي التمويل اإلرهابي.
ويعتبر تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا سواِ وقع الفعل اإلرهابي أم لم يرع  ،وذلك طالريام عمدا وبأي وسيل كانت
مباشـرة أو غيـر مباشـرة بترـديم أو جمـع أو تـدبير أمـوال أو ممتل ـاِ ،ولـو كانـت مشـروع  ،بنيـ إســتخدامها أو
مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جمايا إلرت اب فعل إرهـابي أو أفعـال إرهابيـ  ،مـن طـرم شـخي أو أشـخاص
أو جماع أو عصاط منظم ـ اسـتعمال أمـوال مـن طـرم شـخي أو أشـخاص أو جماعـ أو عصـاط منظمـ
من أجل ارت اب فعل إرهابي أو أفعال إرهابي ـ بترديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض .
ولريـام تلــك الجريمـ البــد مـن تـوافر الـركن المــادي لجريمـ تمويــل اإلرهـاب والــذى يتمثـل فــي الريـام عمــدا وبــأي
وســيل كانــت مباشـرة أو غيــر مباشـرة بترــديم أو جمــع أو تــدبير أمـوال أو ممتل ــاِ ،ولــو كانــت مشــروع  ،بنيـ
استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جمايا إلرت اب فعل إرهابي أو أفعال إرهابي  ،من طرم شخي
أو أشـخاص أو جماعـ أو عصـاط منظمـ  ،أو اسـتعمال أمـوال مـن طـرم شـخي أو أشـخاص أو جماعـ أو
عصاط منظم من أجل ارت اب فعل إرهابي أو أفعال إرهابي ؛ أو ترديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض ؛ أو
محاول ارت اب ا فعال المذكورة ،وبطبيع الحال البد مـن تـوافر عالقـ سـببي بـين النشـام والنتيجـ اإلجراميـ
المحرر  ،ويمكن تنفيذ هذا السلوك من طرم شخي واحد ،فيسمى فاعال أصليا ،وإما أن يتم هـذا التنفيـذ مـع
الغير ويشارك في إرت اط فيسمى شريكا
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والـركن المعنـوي لجريمـ تمويـل اإلرهـاب والـذى يتمثـل فــي الرصـد الجنـااي وذلـك مـن خـالل علـم الجـاني طكــون
ا موال المردم ستستخدم في إرت اب عمل إرهابي
ولما كان ذلك وكان الثابت بتحريراِ النياط العامـ ومـا إستخلصـت المحكمـ مـن أوراق الرضـي فـان المحكمـ
إطمأنت إلي إمداد كال من المتهم ا ول /محمد خالد محمد حافظ والمتهم الثاني /محمد السـيد السـيد حجـازى
والمتهم الراطع /فتح هللا فرج عوض حامد و المتهم الخامس /إسالم محمد أحمد فهمى والمتهم السادس  /عمـاد
خمــيس أحمــد ســليمان والمــتهم الســاطع /محمــد شــالبى عبــد الخــالق أبــو طالــب والمــتهم ال ارطــع عشــر /حســن
محمود حسن هاشم والمتهم الخامس عشر /محمد تامر أحمد على حسن البنهاوى تلك الجماع سـالف البيـان
طمعوناِ مادي ومالي وذلك طأسلح وذخاار وأموال ومعلوماِ ومواد تستخدم في صنع المفرقعاِ مع علمهم
طمــا تــدعو إلي ـ وبوســاالها فــي تحريــق ذلــك حي ـ

أنهــم يعتنرــون ف ــر جماع ـ داع ـ

والتــى تــدعوا إلــى ت فيــر

الحــارم ووجــوب الخــروج علي ـ وتغيــر نظــام الحكــم طــالروة واإلعتــداِ علــى أف ـراد والمنشــأِ الشــرطي والعســكري
وكــانوا يعلمــون أن الجماع ـ تلجــأ إلــى إســتخدام الرــوة والعنــف والتهديــد والترويــع فــى ســبيل تحريــق أغ اروــهم

واستباح ل ل
ل
استحالل أموالهم وممتل اتهم بهدم اإلخالل طالنظام العام وتعري
دماِ المسيحيين ودور عباداتهم و

سالم ل المجتمـع وأمنـ للخطـر واعتمـدِ تلـك الجماعـ سـالف الـذكر علـى مـا أمـدها طـ المـتهم الثـانى  /محمـد
الســيد الســيد حجــازى مــن أســلح ناري ـ وذخــاار تــم تهريبهــا مــن دول ـ ليبيــا ،ومــا أمــدها ط ـ المتهمــون ا ول/
محمد خالد محمد حافظ ،و الثانى  /محمد السيد السـيد حجـازي  ،و الخـامس  /إسـالم محمـد أحمـد فهمـي مـن
أموال لتمويل عملياتها العدااي  ،وتخصيصهم أمارن إلجتماعاتهم وإخفـاِ أسـلحتهم عـرم منهـا مسـكن المـتهم
ا ول  /محمــد خالــد محمــد حــافظ ال ــاان فــي شــار علــم الــروم – مدينـ مرســى مطــروح– محافظـ مطــروح،
والصيدلي المملوك للمتهم محمد عادل أحمد نصر الطيباني خلف بنك السـي أي بـي طشـار علـم الـروم بـذاِ
المدينـ ـ  .وذل ــك جميعـ ـ عل ــى ه ــدى مم ــا إستخلص ــت المحكمـ ـ طاستخالص ــها وذل ــك م ــن أقـ ـوال ش ــهود اإلثب ــاِ
وتحريـاِ ا مـن الـوطنى وإقـ ارراِ طعـ

المتهمـين وإعترفــاتهم بتحريرـاِ النياطـ العامـ

ومــا ثبـت بترـارير قســم

ا دلـ الجنااي ـ وكــذا كاف ـ ا دلـ ا خــرى التــى وردِ طالتحريرــاِ دون أن تسترســل المحكم ـ
أخــرى منــع للت ـرار والتــي تطم ـ ن إلــيهم المحكم ـ حي ـ

أن ا فعــال والســلوك اإلج ارمــى الــذى إقترفــوه يســتهدم

طفعله ــم غايـ ـ معينـ ـ ه ــى اإلخالل طالنظ ــام الع ــام أو تعـ ـري
الص ــحيح م ــن ا وراق مم ــا ال تن ــاق

فــى ســردها م ـرة

س ــالم المجتم ــع وأمنـ ـ للخط ــر و له ــا مأخ ــذها

فيـ ـ ف ــان نع ــي ال ــدفا ف ــي ه ــذا الخص ــوص ال يع ــدو ان يك ــون ج ــدال

موووعيا في تردير الدليل وهو ما تسترل ط المحكم و ال يجوز مجادلتها في ومن ثم ترضي برفض .
السادس عشر :ـ حيث أنه عن الدفع بإنتفا أركان جريمة حيامة وإحرام األسلحة النارية والذخائر للمتهمين
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فمــردود عليـ طأنـ مــن المرــرر وفرــا لــني المــادة ا ولــى مــن الرــانون رقــم  394لســن  1954الصــادر فــى شــأن
ا سلح والذخاارعلى أن

يحظر طغير ترخيي مـن وزيـر الداخليـ أو مـن ينيبـ عنـ حيـازة أو إحـراز ا سـلح

الناريـ المبينـ طالجــدول رقــم ( )2وبالرســم ا ول مــن الجــدول ( )3وكــذلك ا ســلح البيضــاِ المبينـ فــى الجــدول
رقــم ( )1المرفــق  .وال يجــوز طــأى حــال التــرخيي فــى ا ســلح المبين ـ فــى الرســم الثــانى مــن الجــدول رقــم ()3
وكاتماِ أو مخفضاِ الصوِ ،والتلسكوباِ التى تركب على ا سلح الناري .
رما نصت المادة 6/26من ذاِ الرانون

ومع عدم اإلخالل طأحكام الباب الثانى مكر ار من قـانون العروبـاِ

ت ــون العروب ـ الســجن المشــدد أو المؤبــد وغ ارم ـ التجــاوز عش ـرين ألــف جني ـ لمــن حــاز أو أحــرز طالــذاِ أو
طالواسط طغير ترخيي سالحا من ا سـلح المنصـوص عليهـا طالجـدولين رقمـى ( ) 3، 2مـن هـذا الرـانون أو
ذخاارها مما تستعمل فى ا سـلح المشـار إليهـا أو مفرقعـاِ وذلـك فـى أحـد أمـارن التجمعـاِ أو وسـاال النرـل
الع ــام أو أم ــارن العب ــادة  ،وت ــون العروبـ ـ اإلع ــدام إذا كان ــت حي ــازة أو إحـ ـراز تل ــك ا س ــلح أو ال ــذخاار أو
المفرقعاِ طرصد إستعمالها فى أى نشـام يخـل طـا من العـام أو طالنظـام العـام أو طرصـد المسـاس بنظـام الحكـم
أو مباد الدستور أو النظم ا ساسي للهي اإلجتماعي أو طالوحدة الوطني أو السالم اإلجتماعى .
ومفاد ذلك أن المشر جعل من حيازة وإحراز ا سلح الناري والذخاار طالذاِ أو طالواسط طغير ترخيي أم ار
مؤثما ،وشدد العروب المفروو علـى حيازتهـا أو إح ارزهـا إذا تـوافر الظـرم المشـدد وهـو حيازتهـا وإحرازهـا فـى
أمــارن التجمعــاِ أو وســاال النرــل العــام أو أمــارن العبــادة  ،وشــددها أيضــا إذا كانــت حيــازة أو إح ـراز تلــك
ا سلح أو الذخاار أو المفرقعاِ طرصد إستعمالها فى أى نشام يخل طا من العام أو طالنظام العـام أو طرصـد
المساس بن ظام الحكم أو مباد الدسـتور أو الـنظم ا ساسـي للهي ـ اإلجتماعيـ أو طالوحـدة الوطنيـ أو السـالم
اإلجتماعى ويسرى ذلك على ا سلح الناري المنصوص عليها فى الجداول الملحر طالرانون .
وحيـ

أنـ مــن المرــرر قضــاِا أن جريمـ حيــازة ســالح نــارى أو إحـ ارزه تــتم طمجــرد الحيــازة أو اإلحـراز ،ويكفــى

لتحرق جريم إحراز سالح نارى طغير ترخيي مجرد الحيازة المادي للسالح طالت أو قصرِ أيا كان الباع
على حيازت ولو كانت مر عارض أو طار  ،وقيام هذه الجريم ال يتطلب سوى الرصد الجنااى العـام الـذى
يتحرق طمجـرد إحـراز أو حيـازة السـالح النـارى بـدون تـرخيي عـن علـم ،ولـيس بـالزم ثبـوِ الحيـازة أو اإلحـراز
طضــبط الســالح غيــر المــرخي كــركن مــادى لت ـوافر وقــو الجريم ـ  ،بــل يكفــى إثبــاِ وقوع ـ ولــو لــم يضــبط
الس ــالح ،ذل ــك أن للمحكمـ ـ كام ــل الحريـ ـ ف ــى أن تس ــتمد إقتناعه ــا م ــن أى دلي ــل تطمـ ـ ن إليـ ـ  ،وال يمن ــع م ــن
المساِل وإستحراق العراب عدم وبط السالح وأن من النو المعين طالرانون.
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وحي ـ

أن ـ عــن الظــرم المشــدد فــى جريم ـ إح ـراز وحيــازة ا ســلح الناري ـ

والخــاص بتغلــيظ العرــاب إذا كــان

حيازة أو إحراز الجانى للسالح النارى في أحد أمارن التجمعاِ وقصد الجانى مـن حيازتـ أو إحـ ارزه إسـتعمال
فى نشام يخل طا من العام والنظام العام أو الوحدة الوطني أو السالم االجتماعى.
فانـ يجــب لريـام الجريمـ تـوافر ركنــين أساسـيين همــا الـركن المــادى ويتمثـل فــى نشـام إيجــابى يرـوم طـ الجــانى
رحمل السالح أو إح ارزه بدون ترخيي وركـن معنـوى يتمثـل فـى المسـ ولي الجناايـ الراامـ علـى تـوافر الرصـد
الجنــااى طعنص ـري العلــم واإلرادة ،وأن يكــون حمل ـ للســالح وســط تجمــع مــن ا شــخاص طرصــد إســتعمال فــى
نشام يخل طا من العام أو النظام العام .
ولمـا كـان ذلك وكان الثابت من التحريراِ أن المتهم ا ول  /محـمد خـالد محـمد
حافظ قام طامداد المتهمين التاسع  /محمود إسماعيل محمد إسماعيل والمتهم العاشر  /محمـد مصـطفى محمـد
دسوقى طالسالح النارى ـ بندقي ألي ـ طأن حروهما على واقع قسم شـرط المخـازن والتوريـداِ التـاطع لمديريـ
أمن مطروح واتفق معهما على ارت ابهما واوعا لهما مخططا حدد ط دور كل منهما  .كما تـم وـبط المـتهم
الخامس عشر وبحوزت بندقي ألي عيـار 39 x 7،62مـم وعثربداخلـ خمنـ للسـالح سـالف الـذكر حـوِ علـى
الذخيرة المضبوط وفرا للثابت بترارير قسم ا دل الجنااي  ،وكذا إقرار المتهمين الخامس والسادس و التاسع
والح ــادى عش ــر والث ــانى عش ــر  ،والخ ــامس عش ــر طحي ــازتهم وإحــرازهم لتل ــك ا س ــلح الناريـ ـ وم ــا ق ــرره ط ــاقى
المتهمــين بــذلك وفرــا للثابــت بتحريرــاِ النياطـ العامـ
الجماع بداخل البالد وخارجها  ،حي

ومــا ورد بتحريــاِ ا مــن الــوطنى وذلــك بتــدريب أعضــاِ

تولى مس ولي ذلك داخل البالد المتهمان الراطع  /فتح هللا فرج عوض

حامد ،والخامس  /إسالم محمد أحمد مصطفى فهمـي بتـدريب أعضـاِ الجماعـ علـى اسـتخدام ا سـلح الليـ
طالمناطق الصحراوي طأطرام محافظ مرسى مطروح مستخدمين ا سلح اللي التي وفرها المتهمون ا ول /
محمد خالد محمد حافظ والراطع  /فتح هللا فرج عوض حامد و الخـامس عشـر  /محمـد تـامر أحمـد علـى حسـن
البنهــاوى  ،بينمــا جــرى اإلعــداد طالخــارج عــن طريــق إلحــاق طعضــهم طمعســكراِ تنظــيم داعـ

اإلرهــابي بدولـ

ليبيا عن طريق تسللهم عبـر الـدروب الصـحراوي غـرب الـبالد لتلرـي تـدريباِ متردمـ فيهـا علـى أسـاليب حـرب
العصـاطاِ ،وكيفيـ تصـنيع العبـواِ المفرقعـ واسـتعمالها واسـتخدام ا سـلح الناريـ المختلفـ  ،وفـي إطـار ذلـك
اإلعداد التحق المتهمون ا ول /محمد خالد محمـد حـافظ والثالـ

 /محمـود عبـد السـميع محمـد عبـد السـميع و

الخامس /إسالم محمد أحمد فهمى والثامن  /عبد هللا دخيل حمد عبد المولى والعاشر /محمـد مصـطفى محمـد
دسوقى والحادي عشر /محمد عادل أحمد نصر الطيبانى بتنظـيم داعـ

بليبيـا وتلرـوا تـدريباِ عسـكري طأحـد
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معسـكرات  ،كمــا تــولى المـتهم الثالـ  /محمــود عبــد السـميع محمــد عبــد الســميع مسـ ولي أحــد معســكراِ ذلــك
التنظيم طمدين سرِ الليبي وفرا لما إستخلصت المحكم من التحريراِ دون أن تسترسـل المحكمـ فـى سـردها
مرة أخرى منعا للت رار وكان إحرازهم (المتهمين) سالفى الذكر طرصد استعمالها في نشام يخل طا من والنظام
العـ ــام وبرصـ ــد المسـ ــاس طمبـ ــاد الدسـ ــتور وبالوحـ ــدة الوطني ـ ـ والسـ ــالم االجتمـ ــاعي وتع ـ ـري

ق ـ ـواِ الشـ ــرط

والمواطنين للخطر وترويعهم ومنع السلطاِ من الريام طمهامها.
لم ــا ك ــان ذل ــك وك ــان عم ــاد اإلثب ــاِ ف ــى المـ ـواد الجناايـ ـ ه ــو إطم ن ــان المحكمـ ـ إل ــى ثب ــوِ الواقعـ ـ المس ــندة
للمتهمــين ،وا صــل أن الج ـراام علــى اخــتالم أنواعهــا – إال مــا اســتثنى بــني خــاص  -جــاام إثباتهــا طكاف ـ
الطرق الرانوني ومنها البينـ وقـراان ا حـوال  .وإذ كـان ذلـك وكانـت جريمـ إحـراز السـالح والـذخيرة ال يشـملها
إســتثناِ فان ـ يجــرى عليهــا مــا يجــرى علــى ســاار المســاال الجنااي ـ مــن طــرق اإلثبــاِ ،وال يمنــع مــن مســاِل
المتهمــين وإســتحراقهم العرــاب عــدم وــبط الســالح مادامــت المحكم ـ قــد إقتنعــت مــن ا دل ـ التــى أوردتهــا أن
المتهمــين كــانوا يحــوزوا الســالح الــذى قــال عن ـ الشــهود ،وأن ـ ســالح يحظــر الرــانون إح ـ ارزه أوحيازت ـ فــاذا هــى
أقامت قضاِها بثبوِ هذه الجريم على ما استخلصت واطمأنت إلي من شهادة الشـهود فـال ت ـون قـد خالفـت
الرانون فى شىِ .
وحــي

أن المـحكم إطمـأنت إلـى شهـادة شــهود اإلثباِ وإعــترافاِ بـع

المتهمين وإق ارراتهم بتحريراِ النياط العام

وكذا كاف ا دل ا خرى التى وردِ طالتحريرـاِ سـالف الـذكر مـن

أن وفرا لما إنتهت إلي المحكم طاستخالصها وأقامت قضااها بثبوِ هذه الجريم فى حق المتهمين  ،إذ أن
جريم حيازة أو إحراز سالح نارى تتحرق طمجرد إحراز أو حيازة السالح النارى بدون ترخيي عن علم .ومـن
ثــم فــان نعــى الــدفا فــى هــذا الصــدد اليعــدوا أن يكــون جــدال مووــوعيا فــى ترــدير ا دل ـ وهــو مــا تســترل ط ـ
المحكم وال يجوز مجادلتها في ومن ثم ترضى المحكم برفض .
السابع عشر :ـ وحيث أنه عن الدفع بإنتفا أركان جريمة( الشرو ) فـي التخريـب حـل المتهمـين وفقـا لـنس
المادة  90من قانون العقوبات .فمردود علي طأن من المررر بني المادة 1/45من قانون العروباِ (الشرو
هــو البــدِ فــى تنفيــذ فعــل طرصــد إرت ــاب جنايـ أو جنحـ إذا أوقــف أو خــاب أثـره ســباب ال دخــل إلرادة الفاعــل
فيها) .
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رما نصت المادة  90مـن قـانون العروبـاِ علـى أن ( يعاقـب طالسـجن مـدة ال تميـد علـى خمـس سـنين كـل مـن
خرب عمدا مبانى أو أمالرا عام أو مخصص لمصالح حكوميـ أو للم ارفـق العامـ أو للمؤسسـاِ العامـ أو
الجمعيــاِ المعتب ـرة قانونــا ذاِ نفــع عــام .ويضــاعف الحــد ا قصــى للعروب ـ إذا ارت بــت تنفيــذا لغــرض إرهــابى
.وت ون العروبـ السـجن المؤبـد أو المشـدد إذا وقعـت الجريمـ فـى زمـن هيـاج أو فتنـ أو طرصـد إحـدا

الرعـب

بين الناس أو إشاع الفووى  .وت ـون العروبـ اإلعـدام إذا نجـم عـن الجريمـ مـوِ شـخي كـان موجـودا فـى
تلك ا مارن.ويحكم على الجانى فى جميع ا حوال بدفع قيم ا شياِ التى خربها) .
ومــن المرــرر فرهــا أن الــركن المــادى فــى هــذه الجريم ـ هــو التخريــب الواقــع علــى مبــانى أو أمــالك عام ـ أو
مخصص ـ لمصــالح حكومي ـ أو للم ارفــق العام ـ أو للمؤسســاِ العام ـ أو الجمعيــاِ المعتب ـرة قانونــا ذاِ نفــع
عــام ،وال يلــمم فــى تلــك المبــانى أو ا مــالك أن ت ــون مملوكـ لجهـ مــن الجهــاِ العامـ وإنمــا يكفــى أن ت ــون
مخصص لجه من تلك الجهاِ ولو كانت مملوك لفرد أو لجه ما من الرطا الخاص.
وهذه الجريم ( التخريب ) عمدي تتميم طأن الرصد الجنااى فيها هو مجرد انصرام اإلرادة إلى التخريب ،مع
العلــم طــأن ا شــياِ التــى تخــرب مبــانى أو أمــالك عام ـ أو مخصص ـ لجه ـ مــن الجهــاِ العام ـ المحــددة فــى
نموذج الجريم  .ويعاقب مرت ب التخريب طالسجن مدة ال تميد علـى خمـس سـنين  .ومـع ذلـك يضـاعف الحـد
ا قصى لهذه العروب إذا ارت بت الجريم تنفيذا لغرض إرهابى لتصبح السجن مدة ال تميد علـى عشـر سـنواِ
.
وتصــبح العروبـ الســجن المؤبــد أو المشــدد إذا تـوافر مــرم مشــدد يت ــون مــن عنصـرين أحــدهما مــادى والخــر
معنوى .
وأن العنصـر المــادى يتحرـق إذا وقعــت جنايـ التخريـب فــى زمــن هيـاج أو فتنـ  ،والهيــاج معنـاه تمــرد الشــعب،
والفتنـ معناهــا مواجهـ بــين عنصـرين أو أرثــر مــن العناصــر المتخاصــم فــى الشــعب ،وتــؤدى اســتطالتها فــى
الممن إلى قيام حرب أهلي .
والعنصــر المعنــوى يتعلــق بنفســي فاعلهــا وهــو أن يكــون قــد ارت ــب الجريم ـ فــى زمــن الهيــاج أو الفتن ـ طرصــد
إحدا

الرعب بين الناس أو إشاع الفووى .ويحكم

على الجانى فى جميع ا حوال بدفع قيم ا شياِ التى خربها.
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لما كـان ذلـك وكـان الثابـت مـن ا وراق والتحريرـاِ وبترريـر اإلدارة العامـ لتحريـق ا دلـ الجناايـ وبـاقى أدلـ
الــدعوى ا خــرى قيــام المــتهم التاســع  /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والمــتهم العاشــر  /محمــد مصــطفى
محمد دسوقى طأن شرعا فـي تخريـب قسـم شـرط المخـازن والتوريـداِ التـاطع لمديريـ أمـن مطـروح وأعـدا لـذلك
بندقي آلي ووعاِ معبأ طمادة الجازولين ،وانطلرا بد ارجـ طخاريـ قيـادة المـتهم العاشـر /محمـد مصـطفى محمـد
دســوقى صــوب الرســم آنــف البيــان وتســوره المــتهم التاســع /محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل وســكب مــادة
الجازولين ط تمهيدا إلشـعالها حـال تواجـد المـتهم العاشـر طمسـرح الجريمـ لتأمينـ  ،وقـد أوقـف أثـر جريمتهمـا
لســبب ال دخــل إلرادتهمــا فيـ وهـو مالحرـ الشــرط لهمــا  ،وثبــت إنصـرام إرادة المتهمــين ســالف الــذكر وكــذا
إشــتراك المــتهم ا ول /محمــد خالــد محمــد حــافظ طــالتحري

واإلتفــاق والمســاعدة إلــى تخريــب مبــان وأمــالك

عام مخصص لمصالح حكومي وكذا أمـوال ثابتـ ومنرولـ مـع علمهـم طـأن المبـانى وا شـياِ التـى يخربونهـا
هى أمالك عام وكان ذلك تنفيذا لما توافروا علي .
وحي

أن المحكم إطمأنت إلـى شـهادة شـهود اإلثبـاِ وكافـ ا دلـ ا خـرى و منهـا ا دلـ الفنيـ فـى الـدعوى

والتــى ترطــع بتعمــد قيــام المتهمــين ســالفى الــذكر طارت ــاب ا فعــال المنهــى عنهــا وإتجــاه إراداتهــم إلــى إحــدا
التخريــب واإلتــالم وفرــا للثابــت بترــارير قســم ا دلـ الجنااي ـ مــع علمهــم طــأن مــا يحدثونـ غيــر حــق وت ـوافرِ
لديهم ني اإلورار لعلمهم أن إورام النيران طرسم شرط المخازن والتوريـداِ التـاطع لمديريـ أمـن مطـروح البـد
وأن يــأتى عليهــا ويجعلهــا غيــر صــالح لإلســتخدام ،ويســيئ إليهــا قصــدا وعمــدا .فــأن أقامــت المحكمـ قضــااها
بثبــوِ هــذه الجريمـ فــى حــق المتهمــين مــن ثبــوِ مشــاركتهم  .الــذى إســتهدم إرت ــاب الجـراام ومنــع وتعطيــل
تنفيذ الروانين واللوااح والتأثير علـى السـلطاِ فـى أعمالهـا طاسـتخدام الرـوة والتهديـد طاسـتعمالها ،وإتجـ غروـهم
إلــى مرارف ـ الج ـراام التــى وقعــت تنفيــذا لهــذا الغــرض وقــد جمعــتهم ني ـ اإلعتــداِ وملــت تصــاحبهم حتــى نفــذوا
غروهم المذكور،ـ يكون صحيح ـ وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب ال دخل إلرادتهما في وهو مالحرـ الشـرط
لهمــا  .وحيـ

أن الفتـرة التــي حــد

أغراض المتهمين أحدا

فيهــا تلــك الجـراام ســالف البيــان إنمــا هــي زمــن هيــاج وفتنـ وكــان مــن بــين

الرعب بين الناس وإشاع الفووى والتخريب واإلتـالم وبـذلك تتـوافر أركـان جريمـ

الشــرو فــي التخريــب للممتل ــاِ العام ـ طبرــا لــني المــادة  90عروبــاِ وفرــا لمــا إستخلصــت المحكم ـ مــن
ا وراق ودون أن تسترسل المحكم طسرد ا حدا

مرة أخرى منعا للت رار ومن ثـم يكـون الـدفع أقـيم علـى سـند

غير صحيح من الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
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الثامن عشر:ـ وحيث أنه عن الـدفع بإنتفا أركـان جريمـة نسـتعمال القـوة المبثمـة بالمـادة 137مكـرر/أ مـن
قانون العقوبات .
فمردود علي من أن من المررربني المادة 137مكرر/أ من قانون العروباِ يعاقب طالسجن مـدة التميـدعلى
خمــس ســنين كــل مــن إســتعمل الرــوة أو العنــف أو التهديــد مــع مومــف عــام أو شــخي مكلــف طخدم ـ عام ـ
ليحملـ طغيــر حــق علــى أداِ عمــل مــن أعمــال وميفتـ أو علــى اإلمتنــا عنـ ولــم يبلــغ بــذلك مرصــده فــاذا بلــغ
الجانى مرصده ت ون العروب السجن مدة ال تميد على عشر سنين وت ون العروب السجن فى الحالتين إذا كان
الجانى يحمل سالحا
مــن المرــرر لريــام جريم ـ إســتعمال الرــوة المؤثم ـ طالمــادة 137مكــرر/أ مــن قــانون العروبــاِ فــى حــق المــتهم
طاإلواف الى توافر ني خاص تتمثل فى إنتواا الحصول من المومف العام المعتدى علي على نتيج معين
هى ان يؤدى عمال اليحل ل أن يؤدي أو يمتنع عن أداِ عمل مكلف طأداا .
ولمـ ــا كـ ــان ذل ـ ــك وكـ ــان الثاب ـ ــت طـ ــا وراق وم ـ ــا إطمأنـ ــت إلي ـ ـ المحكمـ ـ ـ ومـ ــن م ـ ــروم الـ ــدعوى ومالطس ـ ــاتها
أن نيـ ـ ـ المتهم ـ ــين (التاس ـ ــع والعاش ـ ــر ) مم ـ ــا وق ـ ــع م ـ ــنهم م ـ ــن أفع ـ ــال ماديـ ـ ـ وه ـ ــى إس ـ ــتعمال الر ـ ــوة والعن ـ ــف
والتهديـ ـ ــد علـ ـ ــى فـ ـ ــرد الشـ ـ ــرط حـ ـ ــال قيام ـ ـ ـ طـ ـ ــأداِ عمل ـ ـ ـ وكـ ـ ــان الثابـ ـ ــت مـ ـ ــن ا وراق والتحريرـ ـ ــاِ وأق ـ ـ ـوال
شـ ـ ــهوداإلثباِ وإق ـ ـ ـ ارراِ طع ـ ـ ـ

المتهمـ ـ ــين وإعت ارفـ ـ ــاتهم والتـ ـ ــى إطمأنـ ـ ــت إلـ ـ ــيهم المحكم ـ ـ ـ مـ ـ ــن أن ـ ـ ـ وحـ ـ ــال

تـ ــدخل فـ ــرد الشـ ــرط لمـ ــنعهم قـ ــاومهم المتهمـ ــين سـ ــالفى الـ ــذكر طاسـ ــتعمال الرـ ــوة طـ ــان قـ ــاموا طـ ــاطالق طع ـ ـ
ا عي ـ ـرة الناري ـ ـ اسـ ــتعمال الرـ ــوة والعنـ ــف والتهديـ ــد مـ ــع مومـ ــف عمـ ــومي لحمل ـ ـ طغيـ ــر حـ ــق علـ ــى االمتنـ ــا
ع ــن أداِ عمـ ــل مـ ــن أعم ــال وميفت ـ ـ  ،طـ ــان أشـ ــهر الم ــتهم التاسـ ــع سـ ــالحا ناريـ ــا – بندقيـ ـ آلي ـ ـ – فـــي وج ـ ـ
المجنـ ــي علي ـ ـ  /محمـ ــود رجـ ــب نصـ ــر بـ ــالل – شـ ــرطي طـ ــادارة المخـ ــازن والتوريـ ــداِ طمديري ـ ـ أمـ ــن مطـ ــروح
 -وأطل ــق منـ ـ وابـ ـال م ــن ا عيـ ـرة الناريـ ـ لبـ ـ

الرع ــب ف ــي نفسـ ـ لي ــتمكن م ــن إوـ ـرام النيـ ـران طرس ــم ش ــرط

المخ ـ ــازن والتوري ـ ــداِ الت ـ ــاطع للمديريـ ـ ـ ح ـ ــال تواج ـ ــد الم ـ ــتهم العاش ـ ــر طمس ـ ــرح الجريمـ ـ ـ لتأمينـ ـ ـ  ،ول ـ ــم يبلغ ـ ــا
مـ ــن ذلـ ــك مرصـ ــدهما لمالحر ـ ـ الشـ ــرط لهمـ ــا ،ومـ ــن ثـ ــم ت ـ ـوافرِ فـ ــى حرهمـ ــا أركـ ــان تلـ ــك الجريم ـ ـ ( جريم ـ ـ
إس ـ ــتعمال الر ـ ــوة المؤثمـ ـ ـ طالم ـ ــادة 137مك ـ ــرر/أ م ـ ــن ق ـ ــانون العروب ـ ــاِ) و ذل ـ ــك طرص ـ ــد من ـ ــع ف ـ ــرد الش ـ ــرط
عـ ــن أداِ عمـ ــل مـ ــن أعمـ ــال وميفـ ــتهم وهـ ــو حفـ ــظ ا مـ ــن ووـ ــبطهم ووـ ــبط الخـ ــارجين عـ ــن الرـ ــانون ومـ ــن
ثم يكون الدفع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
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التاســع عشر:ـــ حيــث أنــه عــن الــدفع بإنتفــا أركــان جريمــة اإللتحــاق بجماعــة نرهابيــة مقرهــا خــارج الــبلد
وتتخذ من اإلرهارب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيل أغراضها .
فمردود علي طأن من المررر وطبرا لني المادة  86مكر ار ( د) من قانون العروباِ على أنـ يعاقـب طالسـجن
المشــدد كــل مصــرى تعــاون أو إلتحــق طغيــر إذن كتــابى مــن الجه ـ الحكومي ـ المختص ـ  ....طــالرواِ المســلح
لدولـ أجنبيـ أو تعـاون أو إلتحــق طـأى جمعيـ أو هي ـ أومنظمـ أو جماعـ إرهابيـ أيــا كـان تســميتها  ،ويكــون
مررها خارج البالد  .وتتخذ من اإلرهاب أو التدريب العسكرى وساال لتحريق أغراوها ،حتى ولو كانت أعمالها
غير موجه إلى مصر .وت ون العروبـ السـجن المؤبـد إذا تلرـى الجـانى تـدريباِ عسـكري فيهـا  ،أو شـارك فـى
عملياتها غير الموجه إلى مصر .
وق ــد إش ــترم الر ــانون ف ــى ه ــذه الجريم ـ صــف خاصـ ـ فــى الجــانى  ،وهــى أن يكــون مص ـريا س ـواِ كــان يحمــل
جنسي أخرى أم ال  ،والعبره فى تحديد جنسيت هى طالرانون المصرى .
ويتحرق الركن المادى لهذه الجريم طأحد فعلين هما م
 1ـ التعــاون أو اإللتحــاق طــالرواِ المســلح لدول ـ أجنبي ـ طغيــر إذن كتــابى مــن الجه ـ الحكومي ـ المختص ـ ،
ويســتوى فــى الدولـ ا جنبيـ أن ت ــون صــدير أو عــدوة لمصــر  ،أو علــى عالقـ دبلوماســي معهــا أو ال  ،أو
ت ون من الدول المنتمي لألم العربي أو ال  ،ويتحرق التعاون طالرواِ المسلح طأى صورة من صور التعامل
أو العون المادى أو المعنوى  ،وال يحول دون قيام أن يكون التعاون تجاريا أو تنفيـذا إلتفـاق تجـارى مـع الدولـ
 ،فالبــد مــن الحصــول علــى إذن كتــابى مــن الجه ـ الحكومي ـ المختص ـ قبــل أى تعــاون أيــا كــان مــع الر ـواِ
المسلح لدول أجنبي  ،ولو كان مح

إستشارى أو علمى .

 2ـ التعاون مع تنظيم إرهابى أو اإللتحاق ط أيـا كانـت تسـميت يكـون مرـره خـارج الـبالد  ،ويشـترم فـى التنظـيم
اإلرهابى الذى يرع خارج البالد أن يتخذ من اإلرهاب أو التدريب العسكرى وساال لتحريق أغ اروـ  ،حتـى ولـو
رانــت أعمال ـ غيــر موجه ـ إلــى مصــر  ،ويســتوى لوقــو هــذه الجريم ـ أن يكــون هــذا التنظــيم غيــر مشــرو أو
مشروع طبرا لرانون الدول التى يرع فيهـا مرـره  ،كمـا ال يشـترم أن يسـهم الجـانى فـى أحـد ا نشـط اإلرهابيـ
التى يمارسها التنظيم لتحريق أغراو  ،بل يكفى مجرد التعاون طما دون ذلك مـن أعمـال ولـو كانـت تـدخل فـى
نطــاق اإلدارة .وهــذه الجناي ـ مــن الج ـراام العمدي ـ التــى يســتلمم المشــر لتوافرهــا فــى حــق الجــانى ت ـوافر الرصــد
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الجنااى وقد شدد المشر عروب هذه الجريم إلى السجن المؤبد إذا تلرى الجـانى تـدريباِ عسـكري فـى الجهـ
التى إلتحق بها أو شارك فى العملياِ العسكري ولو كانت غير موجه إلى مصر .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمون ا ول /محمد خالد محمد حافظ والثال  /محمود عبد السميع محمد
عبد السميع والخامس /إسالم محمد أحمد فهمى والثامن  /عبد هللا دخيل حمد عبد المولى والعاشـر /محمـد
مصـطفى محمــد دسـوقى والحــادي عشـر  /محمــد عــادل أحمـد نصــر الطيبـانى والتاســع عشـر /محمــود عصــام
محمود أحمد حسن الغندور والعشرون  /إسالم يكن على خميس وهم مصريون التحروا طجماع إرهابي مررها
خـارج الـبالد تتخـذ مـن اإلرهـاب والتـدريب العسـكري وسـاال لتحريـق أغ اروـها  ،طـأن التحرـوا طمعسـكراِ تدريبيـ
تاطع لجماع داع

بليبيا وسوريا وتلرـوا تـدريباِ عسـكري بهـا وشـارك المتهمـون الثـامن /عبـد هللا دخيـل حمـد

عبد المولى والحادي عشر /محمد عادل أحمد نصـر الطيبـانى والتاسـع عشـر /محمـود عصـام محمـود أحمـد
حسن الغندور والعشرون  /إسالم يكن على خميس في عملياتها الغير موجه لمصر ،كما تولى المتهم الثال
 /محمود عبد السميع محمد عبد السميع مسـ ولي أحـد معسـكراِ ذلـك التنظـيم طمدينـ سـرِ الليبيـ وفرـا لمـا
إنتهت المحكم طاستخالصها دون أن تسترسل المحكم طسرد تلك ا حدا

مرة أخرى منعا للت رار.

ولمــا كــان ذلــك وأن المحكم ـ طمــا لهــا مــن ســلط ترديري ـ فــى ترــدير الــدليل فانهــا إطمأنــت إلــى شــهادة شــهود
اإلثبــاِ وإق ـرار وإعت ارفــاِ طع ـ

المتهمــين وكاف ـ ا دل ـ ا خــرى و منهــا ا دل ـ الفني ـ فــى الــدعوى ومــن ثــم

ـرر  /د مــن قــانون
تضــحى أركــان تلــك الجريم ـ ثابت ـ قبــل المتهمــين ســالفى الــذكر وفرــا لــني المــادة  86مكـ ا
العروباِ ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع والرانون وترضي المحكم برفض .
العشرون :ـ حيث أنه عن الدفع بإنعدا أركان جريمة نجتيام الحدود المصرية
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فمردود عليـ طأنـ مـن المرـرر طالمـادة ا ولـى مـن ا مـر العسـكري رقـم  8لسـن ( 1972مطـروح) طـأن يعاقـب
طالحبس مدة ال تجاوز سن وبغرام ال تجاوز مااتي جني أو طاحدى هاتين العروبتين كل من دخل إقليم الدول
أو خـرج منـ أو حــاول ذلـك مـن غيــر ا مـارن المحـددة لــذلك أو بـدون الحصـول علــى اإلذن المنصـوص عليـ
في المـادة  4مـن الرـانون رقـم  89لسـن  1960فـي شـأن دخـول وإقامـ ا جانـب طأ اروـي الجمهوريـ والخـروج
منها .
لما كانت واقعـ مغـادرة أ اروـي الجمهوريـ طغيـر حمـل جـواز سـفر وبـدون الحصـول علـى إذن خـاص (تأشـيرة)
ومــن غيــر ا مــارن المخصصـ  -ا مــر العســكري رقــم  8لســن ( 1972مطــروح) الــذي صــدر مــن طعــد ذلــك
الرانون وعمل ط قبل وقو الفعل ،ومنها جريم عبور الحدود المصري الليبي خارج نطاق بواط السلوم.
لمــا كــان ذلــك ،وأن ا مــر العســكري رقــم  8لســن  1972الصــادر مــن محــافظ مطــروح بوصــف حارمــا عســكريا
لهــذه المحافظ ـ  ،إنمــا هــو تش ـريع خــاص  -مســترل طمــا انــتظم ط ـ مــن تج ـريم وعرــاب ،ونطاق ـ مرصــور علــى
محافظ ـ مطــروح  -ارعــى في ـ مصــدره اعتبــاراِ محلي ـ قــدرها واســتهدم  -مــن أجلهــا طمــا وــمن مــن عروب ـ
الزالت هي ا شد ،ومكافح ماهرة التسلل  -في داارة هذه المحافظ وحدها وبـذاتها  -عبـر الحـدود المصـري
الليبي .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمون ا ول /محمد خالد محمد حافظ والثال  /محمود عبـد السـميع محمـد
عبــد الســميع والخــامس /إســالم محمــد أحمــد فهمــى و الثــامن /عبــد هللا دخيــل حمــد عبــد المــولى والتاســع /
محمــود إســماعيل محمــد إســماعيل والعاشــر /محمــد مصــطفى محمــد دســوقى والحــادي عشــر  /محمــد عــادل
أحمد نصر الطيبانى اجتازوا الحدود المصري الليبي خارج نطاق بواط السـلوم ودون إتمـام اإلجـراِاِ الالزمـ
منهــا  ،طــأن تســللوا عبــر الــدروب الصــحراوي مــن وإلــى دولـ ليبيــا دون المــرور عبــر المنافــذ الحدوديـ الرســمي
وذلــك لإللتحــاق طجماع ـ إرهابي ـ مررهــا خــارج الــبالد تتخــذ مــن اإلرهــاب والتــدريب العســكري وســاال لتحريــق
أغراوها  ،طأن التحروا طمعسكراِ تدريبي تاطع لجماع داع

بليبيا وسوريا وتلروا تدريباِ عسكري بها وذلك

جميع ـ علــى هــدى ممــا إستخلصــت المحكم ـ طاستخالصــها وذلــك مــن أق ـوال شــهود اإلثبــاِ وتحريــاِ ا مــن
الــوطنى وإقـ ارراِ طع ـ

المتهمــين وإعترفــاتهم بتحريرــاِ النياطـ العامـ

ومــا ثبــت بترــارير قســم ا دلـ الجنااي ـ

وكذا كاف ا دل ا خرى التى وردِ طالتحريراِ دون أن تسترسل المحكم

فى سردها مرة أخرى منعا للت رار

ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع والرانون وترضي المحكم برفض .
الحادى والعشـرون :ــ حيـث أنـه عـن الـدفع بإنتفـا أركـان جـرائم قتـل المجنـي علـيهم وإنتفـا سـبل اإلصـرار
والترصد
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فمردود علي طأن المادة  230من قانون العروبـاِ تـني علـى أنـ

كـل مـن قتـل نفسـا مـع سـبق اإلصـرار علـى

ذلك أو الترصد يعاقب طاإلعدام .
رم ــا نص ــت الم ــادة 231م ــن ذاِ الر ــانون عل ــى أن اإلصـ ـرار الس ــابق ه ــو الرص ــد المص ــمم عليـ ـ قب ــل الفع ــل
إلرت ــاب جنح ـ أو جناي ـ يكــون غــرض المصــر منهــا إيــذاِ شــخي معــين أو أى شــخي غيــر معــين وجــده أو
صادف سواِ كان ذلك الرصد معلرا على حدو أمر أو موقوفا على شرم .
رما نصت المـادة 232من ذاِ الرـانون الترصـد هـو تربي اإلنسـان لشـخي فـى جهـ أو جهـاِ كثيـرة مـدة
من الممن طويل كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخي أو إلى إيذاا طالضرب ونحوه .
ونصـت المــادة  3/ 234مــن ذاِ الرــانون

.....وت ــون العروبـ اإلعــدام إذا ارت بــت الجريمـ تنفيــذا لغــرض

إرهابى .
ونصت المادة 235من ذاِ الرانون المشاركون فى الرتل الذى يستوجب الحكم على فاعل طاإلعدام يعاقبون
طاإلعدام أو طالسجن المؤبد
ومن المررر فرها وقضاِا أن جناي الرتل العمد تتميم قانونا عن غيرها من جراام التعدى على النفس طعنصـر
خــاص هــو أن يرصــد الجــانى مــن إرت ــاب الفعــل الجنــااى إزهــاق روح المجنــى علي ـ  ,وكانــت هــذه الني ـ ني ـ
الرتــل ت مــن وتختبــئ بــين ملمــاِ المضــمور بــنفس الجــانى والتــى يســتلمم كشــف ســترها اإلرت ــان الــى إمــاراِ
ومظاهر خارجي تنبئ عنها وتسترى من عناصر الفعل اإلجرامى الذى أتـاه الجـانى والنتيجـ التـى تحررـت مـن
جـراِ هــذا الفعــل ومــدى حرصـ وعممـ علــى بلــوغ هــذه النتيجـ طمــا اليــد مجــاال للشــك طأن ـ قــد إنتــوى إتيانهــا
تصديرا لما تولد بنفس من ني إزهاق روح المجنى علي .
فالني هى الردر الدفين من الضغين والعداوة والبغضاِ التى تتولد لدى الجانى وت ـتظ بهـا نفسـ تجـاه مـن يـرى
أو يخيل إلي أن قد أسهم طفعل فى إيراع ثورتـ علـى نحـو يجعلـ أهـال إلتخـاذ قـ ارره وإنعرـاد عممـ علـى حصـد
روح المجنى علي  ،ويؤثر ذلك على ما دون من ق ارراِ.
ولــم يحــدد الرــانون شــكال خاصــا ولــم يضــع حــدا معينــا تتحرــق ببلوغ ـ الني ـ لــدى الجــانى  ،بــل أن تحررهــا رهــن
طاختالم العوامل التى أحاطت طالمتهم وأسهمت فى رسم ت وين وتأهيل شخصـيت وإسـتمدِ قوامهـا مـن نشـأت
التى تربى فيها وبي ت التى إحتضنت وعريدت التى تحلى بها وغيرها من العوامل المؤثرة فى حراك الف ر وثباِ
110

امين السر

رئيس المحكمه

النفس وإنفعالها  ،لذا فهى تختلف من شـخي خـر وحسـب المحكمـ أن تسـتظهرها علـى هـدى مـن كافـ هـذه
الظروم مجتمع .
وأن يكفى إلثباِ توافر ني الرتل إستخالص من ا فعال المادي التى أتاها الجانى وتوقيت توجي هذه ا فعال
ووســيل الرت ــل والعن ــف ف ــى توجيـ ـ الفعــل ف ــى مواق ــع المجن ــى عل ــيهم  ,كمــا يكف ــى إلثب ــاِ نيـ ـ الرت ــل أن يك ــون
المتهمين إسـتعملوا أدواِ قاتلـ ططبيعتهـا وتـوجههم إلـي قتـل المجنـى عليـ إذ علـى المحكمـ أن تسـتررِ البـاطن
من خالل إستنطاق الفعـل لمكنونـ وإسـتبيان داللـ إتيانـ للوقـوم علـى حريرـ مـا قصـده الجـانى وإ ازحـ السـتار
عن نيت من خالل إستخالص سااغ يؤدى إلي النتيج التى إنتهى إليها.
وأن توافر ني الرتل فى حق الفاعلين فان ذلك يفيد حتما توافرها فى حق من أداه مع طاإلشتراك فى المس ولي
,وأن الني المبيت على اإلعتـداِ يصـح أن ت ـون غيـر محـددة ويكفـى فيهـا أن يـدير الجـانى اإلعتـداِ علـى مـن
يعترض عمل .
ولما كان ذلك وكان الثابت من ا وراق والتحريراِ وأقوال شهود اإلثباِ وإق ارراِ طع

المتهمين بتحريراِ

النياط العام وإعترافاتهم وكاف أدل الدعوى ا خرى والتى إطمأنت إليها المحكم أن ني إزهاق الروح تحررت
وأمكن إستخالصها من الضغين التى إمتألِ بها نفوس المتهمين ( الثال
أنهم يعتنرون ف ر تنظيم داع

والثامن) وأخرين مجهولين حي

اإلرهابى والذى يدعوا إلى ت فير الحارم ووجوب الخروج علي وتغير نظام

الحكم طالروة واإلعتداِ على أفراد والمنشأِ الشرطي والعسكري وكانوا يعلمون أن الجماع تلجأ إلى إستخدام
الروة والعنف والتهديد والترويع فى سبيل تحريق أغراوهم واستباح ل ل
ل
استحالل
دماِ المسيحيين ودور عباداتهم و

أموالهم وممتل اتهم بهدم اإلخالل طالنظام العام وتعري
بداخلهم قياداِ تلك الجماع ( تنظيم داع

سالم ل المجتمع وأمن للخطر  .والتى غرسها

) من خالل عناصرها المنتشرة وذلك طالراِ المحاوراِ

والدروس التى توأصل لذلك مستغلين ما لمسوه فيهم من التسليم طما يرولون والثر فيما يصنعون والطاع لما
يأمرون ووصفوا من يخالف عريدتهم الممعوم طالخون وال افرين والمنافرين وصو ار لهم لراِ من خالفهم الرأى
رلراِ ا عداِ فى المعرك حي

إستجابوا لدعواِ التحري

ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتن

فرام المتهم الثامن وآخرون مجهولون طرتل المجني علي  /صموايل ألهم ولسن أسعد عمدا مع سبق اإلصرار
والترصد  ،طأن بيتوا الني ق وعردوا العمم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدول ليبيا  ،وأعدوا
لذلك الغرض سالحا أبي

– خنجر واحتجموا المجني علي سالف الذكر كرها عن وأتوا ط مكبال وبطحوه ثم

ذطحوه طالخنجر قاصدين إزهاق روح حال تواجده على مسرح الجريم للشد من أزرهم فأحدثوا ط اإلصاطاِ
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التي أودِ طحيات  ،وقد اقترنت تلك الجناي طجناياِ أخرى وهي أن في ذاِ الممان والمكان سالفي البيان
طأنهم قاموا أيضا طرتل المجني عليهم  /عمِ طشري نصيف عبد المالك  ،عصام بدار سمير إسحق ،
ومالك فرج إبراهيم سعيد  ،وسامح صالح فاروق معوض  ،ويوسف شكري يونان شحات  ،وتاووروس
يوسف تاووروس شنودا  ،وماجد سليمان شحات سليمان  ،وأطانوب عياد عطي شحات  ،وهني عبد المسيح
صليب إبراهيم  ،وبيشوي اسطفانوس كامل داود  ،ولوقا نجاه أنيس عبده  ،وميالد مكين ذكي حنا  ،وجرجس
سمير مجلي زاخر  ،وجابر منير عدلي سعد  ،ومينا فايم عميم كامل  ،ومالك إبراهيم سنيوِ هندي ،
وصموايل اسطفانوس كامل داود ،وكيرلس طشرى فوزي إبراهيم  ،وجرجس ميالد سنيوِ هندي ،ومينا شحات
عوض حنا وفرا للثابت طالتحريراِ و بتررير قطا مصلح ا حوال المدني بتاريص  2016/11/1وآخر عمدا
مع سبق اإلصرار والترصد  ،طأن بيتوا الني ق وعردوا العمم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين
بدول ليبيا ،وأعدوا لذلك الغرض أسلح بيضاِ – خناجر احتجموا المجني عليهم كرها عن وأتوا بهم مكبلين
وبطحوهم ثم ذطحوهم طالخناجر حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريم للشد من أزرهم قاصدين إزهاق
قام طاإلشترك ططريق المساعدة في

أرواحهم فأحدثوا بهم اإلصاطاِ التي أودِ طحياتهم .وأن المتهم الثال

ارت اب جناي الرتل سالف الذكر طأن احتجم أحد المجني عليهم مستخدما فى ذلك الروة والعنف واإلرهاب
وسلم للمتهم الثامن وأخرين مجهولين من عناصر جماع داع

بليبيا الذين تولوا قتل  ،فتمت الجريم بناِ

على هذه المساعدة وأن هذه الجراام تمت تنفيذا لغرض إرهابى هو قتل الميسيحين المصريين سالفى الذكر
العمل وكان ذلك وفرا لمعترداتهم (المتهمين الثال

والثامن وأخرين مجهولين) وفهمهم الخاطئ لإلسالم وأن

اإلسالم بر من ذلك ومن أفعالهم  .وقد اعدوا لذلك المتهمين سالفى الذكروأخرين مجهولين عدتهم وفرا لما
إنتهت إلي المحكم طاستخالصها فتحيل إلي منعا للت رار دون أن تسترسل المحكم فى سردها مرة أخرى
ومن ثم ينفي عنهم (المتهمين الثال

والثامن وأخرين مجهولين) عشوااي التف ير بل هو اإلستعداد والتدبير.

ومن ثم فان ني إزهاق الروح ت ون تحررت لدى المتهم الثامن سالفى الذكر وأخرين مجهولين طاعتبار أن

الجريم إرت بت طرصد تنفيذ الغرض المرصود منها وذلك طاستباح ل ل
ل
استحالل
دماِ المسيحيين ودور عباداتهم و

أموالهم وممتل اتهم بهدم اإلخالل طالنظام العام وتعري

سالم ل المجتمع وأمن للخطر والذى يستبين من

خالل مروم الدعوى ومالطساتها والجراام التى إرت بت فيها ومن ثم فان ني الرتل توافرِ فى حق المتهم
الثامن وأخرين مجهولين بوصفهم الفاعلين ا صليين لتلك الجراام .
وحـي

أثـبت الحـ م توافـر نيـ الرـتل فـى حـق الفاعلين فان ذلك يفيد حتما
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توافرها فـى حـق مـن أداه معـ طاإلشـتراك فـى المسـ ولي ,وأن النيـ المبيتـ علـى اإلعتـداِ يصـح أن ت ـون غيـر
محــددة ويكفــى فيهــا أن يــدير الجــانى اإلعتــداِ علــى مــن يعتــرض عمل ـ  .وأن المــتهم الثال ـ

إشــترك ططري ـق

المساعدة فى إرت اب جـراام الرتـل سـالف البيـان ومـن ثـم فـان نيـ الرتـل تـوافرِ فـى حـق المـتهم الثالـ

وفرـا لمـا

إنتهت المحكم فى إستخالصها دون أن تسترسل المحكم فى سرد وقااعها مرة أخرى .
وحي

أن عن مرم سبق اإلصرار فانـ مـن المرـرر أن سـبق اإلصـرار حالـ ذهنيـ ترـوم بـنفس الجـانى قـد ال

يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة إنما هى تسـتفاد مـن وقـااع ومـروم خارجيـ يستخلصـها
الراوي إذ البحـ

فـى تـوافر هـذا الظـرم مـن إطالقـاِ قاوـى المووـو يسـتنتج مـن مـروم الـدعوى مـادام

موجــب تلــك الظــروم وهــذه العناصــر التتنــافر عرــال مــع هــذا اإلســتنتاج وليســت العب ـرة فــى ت ـوافر مــرم ســبق
اإلصرار طمضى الممن لذات بين التصميم على الجريم ووقوعها طال هذا الممن أو قصـر بـل العبـرة هـى طمـا
يرع فى ذلك الممن من التف ير والتدبير فما دام الجانى إنتهى بتف يره الى خط معينـ رسـمها لنفسـ قبـل تنفيـذ
الجريم كان مرم سبق اإلصرار متواف ار والتربل المنازع في .
ومن المسترر علي أيضا أن اليشترم لتوافر سبق اإلصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخي
معــين طالــذاِ بــل يكفــى أن يكــون غروـ المصــمم علي ـ منصـرفا إلــي شــخي غيــر معــين وجــده أو إلترــى ط ـ
مصادف .
ومــن المرــرر أيضــا أن مــرم الترصــد تحرر ـ طمجــرد ت ـربي الجــاني للمجنــي علي ـ مــدة مــن الــممن طالــت أو
قصرِ من مكان يتوقع قدوم إلي  ،ليتوصل بذلك إلى مفاجأت طاالعتداِ علي .
فالترصــد يعنــي اإلعــداد والتخطــيط وتجهيــم أداة الجريم ـ مثــل ش ـراِ الســالح أو ش ـراِ إعــداد المكــان المناســب
ليكون مسرحا للجريم يمكن المجرم من تنفيذ فعل اإلجرامي  .أما سـبق اإلصـرار فهـو التصـميم علـى إرت ـاب
الجريم وهو مسأل نفسي تروم بنفس الجاني حي
المفاج ــأة والغض ــب والته ــور طحيـ ـ

يصبح مصمما على إرت اب الجريم وتنتفي عنده عناصر

يك ــون ف ــي حالـ ـ إس ــتررار نفس ــي ويمض ــي ق ــدما ف ــي تص ــميم عل ــى تنفي ــذ

الجريم ـ  .فــاذا تــوفر الترصــد وســبق اإلص ـرار فــان العروب ـ تتحــول مــن الســجن المؤبــد إلــى اإلعــدام  .ومســأل
الترصد وسبق اإلصرار ت شف عنها وقااع ومالطساِ ومروم الجريم وتتبينها المحكمـ مـن ا دلـ والبينـاِ
المردم لها ومن ثم تررر ثبوِ حال الترصد وسبق اإلصرار.
ولمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت مــن أق ـوال شــهود اإلثبــاِ وإق ـ ارراِ طع ـ
العام

المتهمــين وإعت ارفــاتهم بتحريرــاِ النياط ـ

وكاف أدل الدعوى ا خرى والتى إطمأنت المحكمـ إلـيهم جميعـا وفرـا للثابـت طعاليـ ووفرـا لمـا إنتهـت
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المحكمـ طاستخالصــها فتحيــل إليـ المحكمـ منعــا للت ـرار دون أن تسترســل المحكمـ طســرد وقااعهــا مـرة أخــرى
مما يكشف عن توافر مرم سبق اإلصرار والترصد على الرتل العمـد ى شـخي مـن الميسـيحين المصـريين
تتحين الفرص لرتل وهو ماتحرق طشأن المجنى علـيهم سـالفى الـذكر وفرـا للثابـت طالتحريرـاِ ،وتسـتخلي منـ
المحكم توافر ني إزهاق الروح لدى المتهمين الثال

والثامن وأخرين مجهـولين وأن هـذه النيـ العمديـ طالرتـل

مشمول طظرم سبق اإلصرار والترصد .
وحي

أن من المررر شرعا أن الحراط من أشد الجراام خط ار لما تنطوي علي من إرهاب الناس وقتـل لألنفـس

وحي

أن مـن المرـرر شـرعا أن الررينـ الراطعـ هـى مـا يستخلصـ المشـر مـن أمـر معلـوم للداللـ وهـى إمـارة

َل
ين يحـا لربو قن َ
وهتك لألعراض وسلب لألموال وعروب المحارب نمل فيها قـول الحـق سـبحان ( لإَنمـا قجـماِ الـذ ق
َّللاق
َ ل
يهم وأقرجلهم لمن لخ ٍ
ض قفسادا أقن يقرَتلوا أقو ي َ
لف أ َقو ي َنقف َوا لم قن ا َ َقر ل
وقرسوقل وقيس قع َو قن لفي ا َ َقر ل
ض
صلبوا أ َقو تقرط قع أ َقيد ل َ ق َ َ َ
َ
ق َ
ق
َ ق
ذلل قك قله َم لخ َمي لفي ُّ
الد َنيا قوقله َم لفي َال لخ قرلة قعذاب قع لظيم ) [الماادة م. ] 33
مـاهرة تفيــد العلــم عــن طريـق اإلســتنتاج طمــا ال يربــل شـكا أو إحتمــاال ومنهــا مــا نـي عليـ الشــار أو إســتنبط
الفرهــاِ طاجتهــادهم ومنهــا مــا يســتنبط الراوــى مــن دالا ـل الحــال وش ـواهده طاعتبــار أن الرضــاِ فــيهم  ,ومــن
الرـراان الراطعـ مــاال يســوغ تعطيــل شــهادت

نهــا أقــوى مــن البينـ واإلقـرار وهمــا خبـران يتطــرق إليهمــا ال ــذب

والصدق ولما كان الغرض من الـدليل الـذى يرـوم إلـى الرضـاِ هـو إيبانـ الحـق وإمهـاره وقـد يوجـد فـى الـدعوى
مــن الرـراان الراطعـ مــا يــرجح كفـ أحــد الخصــمين ويــدل علــى الحــق فــي الخصــوم ولــيس مــن العدالـ وال مــن
الح ــق أن ته ــدر داللته ــا ويحج ــر عل ــى الرض ــاِ ا خ ــذ طـ ـ وأن الع ــدوان ال ــذى يمارســ أفــراد أو جماعـ ـ يش ــمل
صــنوم التخويــف وا ذى والتهديــد وقطــع الطريــق وكــل فعــل مــن أفعــال العنــف أوالتهديــد يرــع تنفيــذا لمشــرو
إج ارمــى يهــدم إلــى إلرــاِ الرعــب بــين النــاس أو تــرويعهم طايــذااهم أو تع ـري

حيــاتهم أو ح ـريتهم أو أمــنهم أو

أحوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر طالمرافق وا مارن العام أو الخاص أو تعري

أحـد المـوارد الوطنيـ أو

الطبيعي للخطر وكل هذا من صور الفساد فى ا رض التى نهى هللا سبحان وتعالى المسلمين عنها فـى قولـ
والتبــغ الفســاد فــى ا رض إن هللا ال يحــب المفســدين فهــذا النــو مــن الج ـراام وا فعــال اإلجرامي ـ هــو الــذى
يرفض ـ اإلســالم شــكال ومووــوعا إذ اليحــل لمســلم أن يــرو مســلما كمــا أخبرنــا رســول هللا (صــلى هللا علي ـ
وسلم) .
وكانت الرراان السالف طسطها تومئ فى مجموعها أن المتهمين سالفى البيان وأخرين مجهولين تعاونوا وإتفروا
وإشتركوا فيما بينهم على اإلثم والعدوان يبغون الفساد فى ا رض .
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وبالفعل إوطلع المتهمين الثال

والثامن وأخرين مجهولين من تنظيم داع

اإلرهابى سالفى الذكر طارت اب

جراام الرتل ( قتل إحدى وعشرون مسيحيا مصريا عمل بليبيا ) وذلك وفرا لمعترداتهم الخاط للدين اإلسالمى
السمح واإلسالم منهم ومن أمثالهم براِ  ،وقد اعدوا لذلك عدتهم وتوافرِ لديهم ني الرتل مع سبق اإلصرار
والترصد تنفيذا لغرض إرهابى هو اإلخالل طالنظام العام وتعري

سالم المجتمع المصرى وأمن للخطر وفرا

لما إنتهت إلي المحكم طاستخالصها دون أن تسترسل المحكم طسرد ا حدا

مرة أخرى منعا للت رار ومن

يكون الدفع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
الثان والعشرون :ـ حيث أنه عن الدفع بشيو اإلتها
فمـردود علي أن مـن الـمررر وطبرا لني الماده  43عروباِ و مفادها مـن
إشترك في جريم فعلي عروبتها ولو كانت غير تلك التي تعمد إرت ابها متي كانت الجريم التي وقعت طالفعل
نتيج محتمل للتحري

أو اإلتفاق أو المساعده التى حصلت .

ومن المررر قضاِآ أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريم المس ولي الجنااي عن الجريم التي يرت بها هذا
ا خير ولو كانت غير تلك التي قصد إرت ابها و تم اإلتفاق عليها متي كانت الجريم التي وقعت طالفعل نتيج
للجريم التي إتفق عليها الجناه فاعلين كانوا أو شركاِ.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن جراام الرتل وكاف الجراام ا خرى المسندة للمتهمين محل المحارم وأخرين
مجهولين والتى أدانت المحكم بها المتهمين طعد أن ثبت لها أدوار المتهمين كال على حده سواِ كان فاعال
أصليا أو شريكا طاإلتفاق أو طالتحري

أو طالمساعدة وفرا للثابت طأمر اإلحال ووفرا لما إستخلصت المحكم

من أوراق الدعوى وتحريراتها وكانت ا دل التى ساقتها المحكم فى إثباِ تلك الوقااع ال شبه للشيو فيها
وإنما جاِِ طأدل واوح وقاطع فى إثباِ واقعاِ الرتل وكاف اإلتهاماِ المسندة للمتهمين وأخرين مجهولين
فان مايثيره الدفا فى هذا الشأن من منازع فى هذا الخصوص اليعدو أن يكون جدال موووعيا فى تردير
أدل الدعوى وهو من اإلختصاص ا صيل لمحكم المووو ومن ثم يكون الدفع المثار من قبل الدفا أقيم
على سند غير صحيح من الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
الثالث والعشرون :ـ حيث أنه عن الدفع بكيدية اإلتها وتلفيقه.

115

امين السر

رئيس المحكمه

فمردود علي طما هو مررر أن المحكم تمن أقوال الشهود وتردرها التردير الذى تطم ن الي طغير معرب  .ولما
رانت المحكم إطمانت الى أقوال شهود اإلثباِ وكاف ا دل ا خرى وإقتنعت طحصول الواقع طالصوره التى
إستخلصتها المحكم من إرت اب المتهمين لوقااع الرضي

وفرا لما إنتهت إلي المحكم فان مايثيره الدفا فى

هذا الشأن من منازع فى هذا الخصوص اليعدو أن يكون جدال موووعيا فى تردير أدل الدعوى وهو من
اإلختصاص ا صيل لمحكم المووو ومن يكون الدفع المثار من قبل الدفا أقيم على سند غير صحيح من
الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
الرابع والعشرون :ـ حيث أنه عن الدفع بإنتفا صلة المتهمين بالواقعة وبالمضبو ات .
فمردود علي طأن المحكم تطم ن تمام اإلطم نان إلى أن المتهمين هم مرت بى واقعاِ الرضي محل المحارم
وفرا للثابت طأمر اإلحال وذلك إلطم نانها لصدق رواي شهود اإلثباِ وكاف ا دل ا خرى

وفرا لما

إستخلصت المحكم منها فتحيل المحكم إليها دون أن تسترسل المحكم طسردها مرة أخرى فان مايثيره الدفا
فى هذا الشأن من منازع فى هذا الخصوص اليعدو أن يكون جدال موووعيا فى تردير أدل الدعوى وهو
من اإلختصاص ا صيل لمحكم المووو ومن ثم يكون الدفع المثار من قبل الدفا أقيم على سند غير
صحيح من الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
الخامس والعشرون :ـ وحيث أنه عن الدفع بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبة لباق أفراد القـوة المرافقـة
له .
فمــردود علي ـ طــأن حجــب الضــاطط أف ـراد الرــوة المرافر ـ المصــاحب ل ـ والســكوِ عــن ا دالِ طأســمااهم وإنف ـرادة
طالشهادة الينال من سالم أقوال وكفايتها كدليل فى الـدعوى إذ يظـل ا مـر مخـول للمحكمـ التـي لهـا أن تـمن
أقوال الشاهد وتردرها التردير الذي تطم ن إلي ويبع

على ت وين عريدتها.

لمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت مــن تحريرــاِ النياط ـ العام ـ أن ا مــر لــم يرتصــر علــى شــهادة الضــاطط مجــرى
التحريــاِ طمفــرده بــل شــملت العديــد مــن الضــبام وفرــا للثابــت طراام ـ أدل ـ الثبــوِ  ،وكــان الرــانون لــم يشــترم
نصاطا معينا للشهادة فان مايثيره الدفا فى هذا الشأن من منازع فى هذا الخصوص اليعـدو أن يكـون جـدال
موووعيا فى تردير أدل الدعوى وهو من اإلختصاص ا صيل لمحكم المووو ومن ثم يكون الدفع المثـار
من قبل الدفا أقيم على سند غير صحيح من الواقع والرانون وترضى المحكم برفض .
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السادس والعشرون :ـ حيث أنة وعمـا أثـاره الـدفا مـن أوجـه دفـا أخـرى حاصـلها التشـكيك فـ الـدليل الـذى
ن مأنت اليه المحكمة بقالةعد معقولية الواقعة و خلو األوراق من ثمة دليل تص به اإلدانة.
فهـو فـى حريرتـ ال يعـدوا أن يكـون جـدال مووـوعيا فـى ترـدير ا دلـ وإستخالص ما تؤدى إلي مما تسـترل طـ
هــذه المحكمـ  ،ولمــا كانــت الصــورة التــى إستخلصـتها المحكمـ مــن أقـوال شــهود اإلثبــاِ وكــذا إقـ ارراِ طعـ
ـاار دل ا خــرى التــى أوردتهــا ال تخــرج عــن اإلقتضــاِ العرلــى والمنطرــى
المتهمــين وإعت ارفــاتهم طالتحريرــاِ وسـ ا
ولها صداها وأصلها فـى ا وراق فـال يجـوز منازعتهـا فـى شـأن ويكـون نعـى الـدفا فـى هـذا الصـدد غيـر سـديد
ومن ثم ترضى المحكم برف

الدفع .

لما كان ذلك وكانت المحكم تطم ن إلى أدل اإلثباِ في الدعوى سواِ الرولي منها أو الفني التـي بنيـت علـى
المتهمــين وإقـ ارراتهم علــى أنفســهم

أســباب ســااغ تــؤدي إلــى النتيجـ التــي إنتهــت إليهــا وكــذلك إعت ارفــاِ طعـ

وعلى أخريين من المتهمين بتحريراِ النياط العام  ،فانها تعرض عن إن ارهم (المتهمـين) إرت ـابهم للجـراام
المس ــنده إل ــيهم طالتحرير ــاِ طجلسـ ـ المحارمـ ـ

إذ ال يع ــدوا ه ــذا ا م ــر م ــنهم س ــوي محاولـ ـ لل ــتملي م ــن وزر

الجريمـ لإلفــالِ مــن عرابهــا فضــال عـن مجافاتهــا ا دلـ الثابتـ التــي طرحتهـا المحكمـ علــي طســام البحـ

و

قلبت فيها الرأي و محصتها عن طصر و طصيره فوجدتها سديده و متسانده كما لـم تفلـح محـاوالِ الـدفا مـن
اإلفت ــاِ عليهــا أو الطعــن فــي ســالمتها أو اإلنترــاص مــن قوتهــا فــي التــدليل فاســتحوذِ علــي كامــل إطم نــان
المحكم وكان لها أثرها البالغ في ت وين عريدة المحكم فيما إنتهت إلي ،وكانت المحكم قد أطرحـت كـل مـا
يخــالف هــذا اإلطم نــان إمــا ل ون ـ مجــافي للحرير ـ والواقــع وإمــا ل ون ـ لــم يرــوى علــى أن ينــال مــن الــدليل فــي
الدعوى.
وحي

أن المحكم وقد إنتهت إلى ثبوِ إرت اب المتهمين للجراام محـل التداعـى

 ،ومــن ثــم وطبرــا لــني المــادة  2/381مــن قــانون اإلج ـراِاِ الجنااي ـ

أصــدرِ قرارهــا طجلس ـ 2017/9/16

طارسال أوراق الدعوى وباجما أراِ أعضااها إلى فضيل مفتى الجمهوري لتسـتدل علـى رأى الشـريع اإلسـالمي
فى أمر عروب كال منم ـ
محمد خالد محمد حافظ
محمد السيد السيد حجازي
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محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع
فتح هللا فرج عوض حامد
عبد هللا دخيل حمد عبد المولى
محمد مصطفى محمد دسوقى
محمد تامر أخمد على حسن البنهاوى
وحددِ جلس  2017/11/25للنطق طالحكم وبجلس الحكم ورد تررير المفتي جاِ في ( ولما كان قد ثبت
لدار ا فتاِ من واقع ا وراق وما تم فيها من تحريراِ وما دار طشأنها طجلساِ المحارم أن الجرم الذي ارت ب
المتهمون المطلوب آخذ الرأي الشرعي فيما نسب اليهم من جراام في أمر االحال وكان ا رهاب من الوساال
التي يستخدمها هذه الجماع في تنفيذ أغراوها وأن المتهمين ا ول والثاني والراطع وآخرين قد أمدوا تلك
ا لجماع طمعوناِ مادي ومالي وبأسلح وذخاار وأموال ومعلوماِ ومواد تستخدم في صنع المفرقعاِ مع
علمهم طما تدعوا الي وبوساالها في تحريق ذلك وأن طاقي المتهمين قد انضموا الي تلك الجماع مع علمهم
طأغراوها وأدي كل منهم الدور المطلوب من في تلك الجماع ا رهابي طأن قام طعضهم طالترويا ططريق الرول
غراض تلك الجماع وعرد البع

الخر منهم دروس لتأصيل ف ر الجماع وامدادها طالمطبوعاِ

وال تاط

التي أنطوِ علي ذلك الف ر كما قام البع

الذي تعتنق الجماع ف ره وذلك

منهم ططبع شعار جماع داع

علي مدخل مدين مرسي مطروح وعلي حوااط مباني طالمدين لاليحاِ طسيطرة الجماع عليها وان البع

منهم

شارك في جراام قتل وشرو في تخريب أمالك عام (قسم شرط المخازن والتوريداِ ) التاطع لمديري أمن
مطروح طاالواف الي احرازهم أسلح ناري وذخاار مما تستعمل عليها والتي ال يجوز الترخيي طحيازتها أو
اح رازها واستعمالها في أعمالهم ا رهابي واجتيازهم الحدود المصري الليبي عن طريق التسلل عبر الدروب
الصحراوي وا لتحاق طجماع أرهابي خارج البالد وتلري تدريباِ تاطع لجماع داع
البع

بليبيا وسوريا ومشارك

منهم في عملياتها في الخارج ومنها ذطح عدد  21قبطي مصري بدول ليبيا علي النحو المووح طصدر

التررير ومن ثم يكون المتهمين المطلوب أبداِ الرأي الشرعي طشأنهم ومن معهم مفسدين في ا رض ويستحرون
أن ينطبق عليهم قول هللا تعالي المبين في آي الحراط سالف الذكر أال وهو الرتل حد حراط لسعيهم في ا رض
فسادا وترويع ا منين وليكون ذلك عبرة لهم و مثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرت بوا مثل هذا الجرم الشنيع0
فمتــي كـــان ذلــك  :فأذا ما أقيمــت هذة الدعوي طالطرق المعتبرة قانون قبـل المتهمين االول /محمد خالد
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محمد حافظ  ،والثاني /محمد السيد السيد حجازي ،والثال  /محمود عبد السميع محمد عبد السميع ،والراطع/
فتح هللا فرج عوض حامد والثامن /عبدهللا دخيل حمد عبد المولي ،والعاشر /محمد مصطفي محمد دسوقي
،الخامس عشر /محمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي ولم تظهر في ا وراق شبه تدرِ الحد عنهم كان
جماأهم ا عدام حد حراط لسعيهم في ا رض فسادا ولترويعهم المنين0
فمن جما ما تردم يكون قد ثبت لدى المحكم على وج الرطع والجمم واليرين أن المتهمينم
 1ـ محمد خالد محمد حافظ
 2ـ محمد السيد السيد حجازي
 3ـ محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع
 4ـ فتح هللا فرج عوض حامد
 5ـ اسالم محمد أحمد فهمي
 6ـ عماد خميس أحمد سليمان
 7ـ محمد شالبي عبد الخالق أبو طالب
8ـ عبد هللا دخيل حمد عبد المولى
9ـ محمود إسماعيل محمد إسماعيل
10ـ محمد مصطفى محمد دسوقي
11ـ محمد عادل أحمد نصر الطيباني
12ـ محمود عجمي رمضان أحمد
13ـ محمود محمد ثابت دردير الراوي
14ـ حسن محمود حسن هاشم
15ـ محمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي
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16ـ ناجي محمد عبد الرازق جاب هللا
17ـ صالح فرج هللا محمود فرج هللا
18ـ الطاهر محمد فتح هللا الشافعي
19ـ محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور
20ـ إسالم يكن علي خميس
نه ــم ف ــي غض ــون الفتـ ـرة م ــن ع ــام 2012حت ــى 2016/4/9ب ــدواار محافظ ــاِ الر ــاهرة واالس ــكندري ومرس ــى
مطروح طجمهوري مصر العربي وخارجها.
أوالً  :المتهمون من األول حت الثالث -:
ل
خالم أحكا لم الرانو لن الغرض منها الدعوة إلـى تعطي لـل
أنش وا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعام جماع ل على
ـداِ علـى الحريـ ل
ـاِ الدولـ ل والس ل
انين ومن لـع مؤسس ل
ـلطاِ العامـ ل مـن ممارسـ ل أعمالهـا واالعت ل
ـتور والرـو ل
أحكـا لم الدس ل

الشخص ــي ل للمـ ـواطنين واإلوـ ـرلار طالوح ـ ل
ـدة الوطنيـ ـ ل والس ــال لم االجتم ــاعي  ،ط ــأن أس ــس المتهم ــان ا ول والث ــاني

جماع طمحافظ مطروح تعتنق ف ر جماع داعـ

الـداعي لت في لـر الحـار لم وشـرعي ل الخـرو لج عليـ وتغيي لـر نظـا لم

الحك ـ لم ط ــالرولة واالعتــداِ عل ــى أف ـرلاد الرـ ـو ل
اِ المســلح ل والش ــرط ل ومنش ـ تهما  ،واس ــتباح ل دمـ ل
ـاِ المس ــيحيين ودور
ل
استحالل أموالهم وممتل اتهم بهدم اإلخالل طالنظام العام وتعري
عباداتهم و
وتولى المتهم الثال

سـالم ل المجتمـع وأمنـ للخطـر ،

ل
الوساال التي تستخدمها هذه الجماعـ فـي
زعامتها وإدارتها خلفا لهما  ،وكان اإلرهاب من

تنفيذ أغراوها على النحو المبين طالتحريراِ.
ثانياً  :المتهمون األول والثاني ومن الرابع حت السابع والرابع عشر والخامس عشر أيضاً -:
أمدوا جماع أسست على خالم أحكام الرانون طمعوناِ مادي ومالي  ،طأن أمـدوا الجماعـ ـ مووـو االتهـام
الوارد طالبند أوال ـ طأسلح وذخاار وأمـوال ومعلومـاِ ومـواد تسـتخدم فـي صـنع المفرقعـاِ مـع علمهـم طمـا تـدعو
إلي وبوساالها في تحريق ذلك على النحو المبين طالتحريراِ.
ثالثاً  :المتهمون من الرابع حت الثامن عشر أيضاً -:
انضموا لجماع أسست على خالم أحكام الرانون  ،طأن انضموا للجماع ـ مووو االتهام الـوارد طالبنـد أوال ـ
مع علمهم طأغراوها  ،على النحو المبين طالتحريراِ.
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رابعاً  :المتهمون من الثاني حت الرابع والسادس ومن الثامن حت العاشر أيضاُ :ـ
روج ـوا ططريــق الرــول وال تاط ـ

غ ـراض جماع ـ أسســت علــى خــالم أحكــام الرــانون  ،طــأن عرــد المتهمــون مــن

الثاني حتى الراطع والسادس والعاشر دروسا لتأصيل ف رها وأمـد المـتهم السـادس أعضـاِ الجماعـ طالمطبوعـاِ
التي انطوِ على ذلك الف ر  ،وطبع المتهمون السادس ومن الثـامن إلـى العاشـر شـعار جماعـ داعـ – الـذي
تعتنق ف ره الجماع  -على مدخل مدين مرسى مطروح وعلى حوااط ٍ
مبان طالمدين لإليحـاِ طسـيطرة الجماعـ
عليها على النحو المبين طالتحريراِ.
خامساً  :المتهم الثامن أيضاً:ـ
أ ـ قتل وآخرون مجهولـون المجنـي عليـ  /صـموايل ألهـم ولسـن أسـعد عمـدا مـع سـبق اإلصـرار والترصـد  ،طـأن
بيت ـوا الني ـ ق وعرــدوا العــمم المصــمم علــى قتــل أي مــن المســيحيين المتواجــدين بدول ـ ليبيــا  ،وأعــدوا لــذلك الغــرض
– خنجر –ونفاذا لذلك احتجموا المجني علي كرها عن وأتوا ط مكبال وبطحوه ثـم ذطحـوه طـالخنجر

سالحا أبي

قاصدين إزهاق روح حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريم للشد من أزرهم فأحـدثوا طـ اإلصـاطاِ التـي
أودِ طحيات  ،وقد ارت بت الجريم تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين طالتحريراِ.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
قتل وآخرون مجهولون المجني علي  /عمِ طشري نصـيف عبـد المـالك وتسـع عشـر آخـرين -مبينـ أسـمااهم
طالتحريراِ  -وآخر عمدا مع سبق اإلصرار والترصد  ،طأن بيتوا الني ق وعردوا العمم المصمم على قتـل أي مـن
المســيحيين المتواجــدين بدولـ ـ ليبيــا ،وأع ــدوا لــذلك الغ ــرض أســلح بيض ــاِ – خنــاجر – ونف ــاذا لــذلك احتج ــموا
المجني عليهم كرها عن وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذطحوهم طالخناجر حال تواجد المتهم الثامن على مسرح
الجريم ـ للشــد مــن أزرهــم قاصــدين إزهــاق أرواحهــم فأحــدثوا بهــم اإلصــاطاِ التــي أودِ طحيــاتهم ،وقــد ارت بــت
الجريم تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين طالتحريراِ.
ب ـ قب

على شخي في غير ا حوال المصرح بها في الروانين واللوااح طغي التأثير على السلطاِ العامـ

في أدااها عمالها  ،طأن قب

على أحد المجني عليهم المبينين ببند االتهـام خامسـا مسـتخدما فـي ذلـك الرـوة

والعنــف واإلره ــاب  ،ومس ــلما إيــاه للم ــتهم الثالـ ـ

 ،وقــد نج ــم ع ــن الفعــل م ــوِ الش ــخي علــى النح ــو المب ــين

طالتحريراِ.
سادساً  :المتهم الثالث أيضاً:
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 1ـ اشترك ططريق المساعدة في ارت اب جناي الرتل  -مووو االتهام الـوارد طالبنـد خامسـا – طـأن احتجـم أحـد
بليبيــا الــذين تول ـوا قــتلهم  ،فتمــت

المجنــي علــيهم وســلم للمــتهم الثــامن ومجهــولين مــن عناصــر جماع ـ داع ـ
الجريم بناِ على هذه المساعدة على النحو المبين طالتحريراِ.

2ـ ـ احتجــم شخصــا كرهين ـ طغي ـ التــأثير علــى الســلطاِ العام ـ فــي أدااهــا عمالهــا ،طــأن احتجــم أحــد المجنــي
علــيهم المبينــين ببنــد االتهــام خامســا مســتخدما فــي ذلــك الرــوة والعنــف واإلرهــاب  ،ومســلما إيــاه لعناصــر جماعـ
داع

بليبيا ،وقد نجم عن الفعل موِ الشخي على النحو المبين طالتحريراِ.

سابعاً :المتهمان التاسع والعاشر أيضاً:
أ ـ شرعا في تخريب أمالرـا عامـ  ،طـأن شـرعا فـي تخريـب قسـم شـرط المخـازن والتوريـداِ التـاطع لمديريـ أمـن
مطــروح وأعــدا لــذلك بندقيـ آليـ ووعــاِ معبـأ طمــادة الجــازولين  ،ونفــاذا لــذلك انطلرــا بد ارجـ طخاريـ قيــادة المــتهم
العاشر صوب الرسم آنف البيـان وتسـوره المـتهم التاسـع وسـكب مـادة الجـازولين طـ تمهيـدا إلشـعالها حـال تواجـد
المــتهم العاشــر طمســرح الجريم ـ لتأمين ـ  ،وقــد أوقــف أثــر جريمتهمــا لســبب ال دخــل إلرادتهمــا في ـ وهــو مالحر ـ
الشـرط لهمـا  ،وقـد ارت بـت الجريمـ تنفيـذا لغـرض إرهــابي وبرصـد إحـدا

الرعـب بـين النـاس وإشـاع الفووــى

على النحو المبين طالتحريراِ.
ب ـ ـ اســتعمال الرــوة والعنــف والتهديــد مــع مومــف عمــومي لحمل ـ طغيــر حــق علــى االمتنــا عــن أداِ عمــل مــن
أعمال وميفت  ،طان أشهر المتهم التاسـع سـالحا ناريـا – بندقيـ آليـ – فـي وجـ المجنـي عليـ  /محمـود رجـب
نصــر بــالل – شــرطي طــادارة المخــازن والتوريــداِ طمديريـ أمــن مطــروح  -وأطلــق منـ وابــال مــن ا عيـرة الناريـ
لب ـ

الرعــب فــي نفسـ ليــتمكن مــن إوـرام النيـران طرســم شــرط المخــازن والتوريــداِ التــاطع للمديريـ حــال تواجــد

المتهم العاشر طمسرح الجريم لتأمين  ،ولم يبلغا من ذلك مرصـدهما لمالحرـ الشـرط لهمـا علـى النحـو المبـين
طالتحريراِ.
ثامناً  :المتهم األول أيضاً :
اشترك ططرق التحري

واالتفـاق والمسـاعدة فـي جنـايتي الشـرو فـي التخريـب واسـتعمال الرـوة والعنـف والتهديـد

مع مومف عمومي – مووو االتهام الوارد طالبنـد سـاطعا – طـأن حروـهما علـى ارت ابهمـا مصـد ار لهمـا ت ليفـا
بذلك واتفق معهما على ارت ابهما واوعا لهما مخططا حدد ط دور كل منهما وساعدهما طأن أمـدهما طالسـالح
النـاري – بندقيـ آليـ – الــالزم لتنفيــذها فتمــت الجريمـ بنــاِ علــى ذلــك التحـري

وهــذا االتفــاق وتلــك المســاعدة
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على النحو المبين طالتحريراِ.
تاسعاً  :المتهمون األول  ،ومن الرابع حت السادس  ،ومن التاسع حتـ الثالـث عشـر  ،والخـامس عشـر ،
والسادس عشر أيضاً :
أ ـ حازوا وأحرزوا أسلح ناري مششخن  -بنادق آليـ  -طغيـر تـرخيي وممـا ال يجـوز التـرخيي طحيازتهـا أو
إحرازها طرصد استعمالها في نشام يخل طا من والنظام العام وبرصد المساس طمباد الدستور وبالوحدة الوطني
والسالم االجتماعي على النحو المبين طالتحريراِ.
ب ـ حـازوا وأحـرزوا ذخـاار ممـا تسـتعمل علـى ا سـلح الناريـ ـ مووـو االتهـام الـوارد طالبنـد السـابق ـ دون أن
يكــون مرخصــا لهــم طحيازتهــا وإحرازهــا طرصــد اســتعمالها فــي نشــام يخــل طــا من والنظــام العــام وبرصــد المســاس
طمباد الدستور وبالوحدة الوطني والسالم االجتماعي على النحو المبين طالتحريراِ.
عاش اًر  :المتهمون األول والثالث والخامس والثامن والعاشروالحادع عشر والتاسع عشروالعشرون أيضاً:
طصــفتهم مص ـريين التحر ـوا طجماع ـ إرهابي ـ مررهــا خــارج الــبالد تتخــذ مــن اإلرهــاب والتــدريب العســكري وســاال
لتحريق أغراوها  ،طأن التحروا طمعسـكراِ تدريبيـ تاطعـ لجماعـ داعـ

بليبيـا وسـوريا وتلرـوا تـدريباِ عسـكري

بها وشارك المتهمون الثـامن والحـادي عشـر والتاسـع عشـر والعشـرون فـي عملياتهـا الغيـر موجهـ لمصـر علـي
النحو المبين طالتحريراِ.
حادع عشر  :المتهمون األول والثالث والخامس ومن الثامن حت الحادع عشر أيضاً:
اجتازوا الحدود المصري الليبي خارج نطاق بواط السلوم ودون إتمام اإلجراِاِ الالزم منها  ،طأن تسللوا عبر
ال ــدروب الص ــحراوي م ــن وإل ــى دولـ ـ ليبي ــا دون الم ــرور عب ــر المناف ــذ الحدوديـ ـ الرس ــمي عل ــى النح ــو المب ــين
طالتحريراِ.
ثاني عشر  :المتهمون من األول حت الثامن عشر أيضاً :
اشتركوا في اتفاق جنااي الغرض من ارت اب جريم التخريـب العمـدي لمب ٍ
ـان وأمـالك عامـ مخصصـ للم ارفـق
العام تنفيذاق لغرض إرهابي  ،وكان للمتهمين من ا ول حتـى الثالـ

شـأن فـي إدارة حركتـ علـى النحـو المبـين

طالتحريراِ.
ا مر الذى يتعين مع إدانتهم عمال طالمواد  384 ،2/381 ،313 ، 2/304من قانون اإلجراِاِ الجنااي
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ثانيـا  /أ

والمـواد / 2

 86 ، 86 ، 4/46 ، 1/45 ، 1/41 ، 40 ،مكـر ار  86 ،مكـر ار (أ) 86 ،مكــر ار (د) 88 ،
،2

مكــر ار  88 ،4 ، 3 ، 1 /مكــر ار (ج)137 ، 96 ،2 ،1 /90 ،مكــر ار (أ)/ 234 ، 232 ، 231 ، 230 ،2 ، 1/
3

 235 ،مـن قــانون العروبــاِ والمـواد  1/ 30 ،6 ، 4 ، 3 / 26 ، 6 ، 2 /1مــن الرــانون رقــم  394لســن 1954

المع ــدل ط ــالروانين أرقـ ـام  26لس ــن  1978و 101لس ــن  1980و 165لس ــن  1981و 97لس ــن  1992و6
لســن  ، 2012والبنــد (ب) مــن الرســم الثــاني مــن الجــدول رقــم ( )3الملحــق طالرــانون ا ول  ،والمــادتين 2 ، 1
من ا مـر العسـكري رقـم  8لسـن  1972طشـأن مكافحـ التسـلل 32، 28، .مـن قـانون العروبـاِ  1/39 0مـن
قانون االجراِاِ الجنااي
وحيـ

أن الجـراام المسـندة للمتهمــين قـد وقعـت لغــرض إج ارمـى واحـد وإرتبطـت ببعضــها إرتباطـا ال يربـل التجماـ

ومن ثم وجب إعتبارهم جريمـ واحـدة والحكـم علـيهم طالعروبـ المرـررة شـدهم عمـال بـني المـادة  32مـن قـانون
العروباِ .
وحيـ

أنـ ومــن المرــرربني المــادة  28مــن قــانون العروبــاِ ومفادهــا كــل مــن يحكــم علي ـ طالســجن المؤبــد أو

المشــدد أو الســجن لجناي ـ مخل ـ طــأمن الحكوم ـ أو تميــف نرــود أو س ـرق أو قتــل فــى ا ح ـوال المبين ـ فــى الفر ـرة
الثاني من المادة 234مـن هـذا الرـانون أو لجنايـ مـن المنصـوص عليهـا فـى المـواد  368 ، 356يجـب ووـع
طعد إنرضاِ عروبت تحت مراقب الشرط مدة مساوي لمدة عروبت بدون أن تميد مدة المراقب على خمس سنواِ
.
ولمــا كــان ذلــك ووكــان الثابــت أنـ تــم توقيــع الحكــم علــى المتهمــين جميعــا عــدا مــن حكــم علــيهم طاإلعــدام طعروبـ
السـجن المؤبــد والســجن المشــدد وفرـا لمــا إنتهــت إليـ المحكمـ طحكمهــا  ،ومــن ثــم ترضـى بووــع المتهمــين محــل
السجن المؤبد و المشدد طعـد إنرضـاِ مـدة عرـوبتهم تحـت مراقبـ الشـرط لمـدة خمـس سـنواِ عمـال بـني المـادة
28من قانون العروباِ .
وحي

أن ومن المررربني المـادة  1/390مـن قـانون اإلجـراِاِ الجناايـ و مفادهـا كـل حكـم يصـدر طاإلدانـ

فى غيب المتهم يستلمم حتما حرمان من أن يتصرم فى أموال أو أن يديرها أو أن يرفع أى دعوى طاسم وكل
تصرم أو إلتمام يتعهد ط المحكوم علي يكون طاطال من نفس

.

ولمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت أن المحكــوم علــيهم ال ارطــع والثــامن والعاشــر والتاســع عشــر والعشــرون طــأمر اإلحالـ
صــدر طحرهــم أحكــام غيابيـ ومــن ثــم ترضــى المحكمـ طحرمــانهم مــن التصــرم فــى أمـوالهم وإدارتهــا عمــال بــني
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المادة  1/390من قانون اإلجراِاِ الجنااي .
وحي

أن عن المصاريف الجنااي فالمحكم تلـمم بهـا المحكـوم علـيهم عمـال طالمـادة 313مـن قـانون اإلجـراِاِ

الجنااي ومصادرة المضبوطاِ.
فلهذه األسباب
بعد اإل ل عل المواد سالفة الذكر
حكمـت المحكمة غيابيا للرابع والثامن والعاشر والتاسع عشر والعشرون وحضوريا للباقين :ـ
أوال :وبإجما أ ار أعضائها بمعاقبة كل من :ـ
محمد خالد محمد حافظ
محمد السيد السيد حجامع
محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع
فت هللا فرج عوض حامد
عبد هللا دخيل حمد عبد المول
محمد مصطف محمد دسوق
محمد تامر أحمد عل حسن
باإلعدا شنقا عما أسند نليهم بأمراإلحالة
ثانيا :بمعاقبة كل من:ـ
نسل محمد أحمد فهم
عماد خميس أحمد سليمان
محمد شلب عبد الخالل أبو الب
محمود نسماعيل محمد نسماعيل
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محمد عادل أحمد نصر الطيبان
محمود عجم رمضان أحمد
محمود محمد ثابت دردير الراوى
حسن محمود حسن هاشم
محمود عصا محمود أحمد حسن الغندور
نسل يكن عل خميس
بالسجن المببد عما أسند نليهم بأمر اإلحالة
ثالثا :بمعاقبة كل من:ـ
ناج محمد عبد الرامق جاب هللا
صلح فرج هللا محمود فرج هللا
الطاهر محمد فت هللا الشافع
بالسجن المشدد خمس عشرة سنة عما أسند نليهم بأمر اإلحالة
رابعا :حرمان المحكو عليهم غيابيا الرابع والثامن والعاشر والتاسع عشر والعشرون بأمر اإلحالة من
التصر ف أموالهم وإدارتها .
خامسا  :وضع المحكو عليهم عدا المحكو عليهم باإلعدا تحت مراقبة الشر ة لمدة خمس سنوات .
سادسا  :نل از المحكو عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبو ات .

صدر هذا الحكم وتلي علنآ بتاري 2017/ 11/ 25
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