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.1

ِؾّذ ثذ٠غ ػجذ اٌّغ١ذ عبِٟ

-2

ػقبَ ِؾّذ ؽغ ٓ١اثشا٘ ُ١اٌؼش٠بْ

-3

ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾّ١ذ أؽّذ اٌجش

-4

ػبفُ ػجذ اٌّبعذ ِؾّذ ِبمٟ

-5

ِؾّذ ِؾّذ اثشا٘ ُ١اٌجٍزبعٟ

-6

ففٛح ؽّٛدٖ ؽغبص ٞسِنبْ

-7

أعبِخ ٠بع ٓ١ػجذ اٌ٘ٛبة ِؾّذ
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-8

ثبعُ وّبي ِؾّذ ػٛدٖ

-9

هبسق ػجذ اٌّٛعٛد اثشا٘ ُ١اٌضِش

-10

ػقبَ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ عٍطبْ

-11

أعبِخ ِؾّذ ِؾّذ ِشع ٟػ١غ ٟاٌؼ١به

-12

ٚعذِ ٞؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ غُٕ١

-13

أؽّذ ِؾّذ ػبسف ػٍٟ

-14

ػّشِ ٚؾّذ روِ ٟؾّذ ػجذ اٌؼبي

-15

عالِخ ِؾّذ ِؾّذ هبً٠

-16

اٙ٠بة ٚعذِ ٞؾّذ ػف١فٟ

-17

٘بد ٞػٍ ٟػجذ اٌخالق ػٍٟ

-18

ِؾّذ ِقطف ٟوبًِ اؽّذ

-19

اؽّذ اث ٛاٌؼض ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ

-20

ِٕقٛس ػٍ ٟسِنبْ اٌؾشثٟٕ١

-21

ؽّٛدح ػجذ اٌٙبدِ ٞؾّذ ؽب٘ٓ١

-22

عؼذ فئاد ِؾّذ خٍ١فخ

-23

غش٠ت ِغؼٛد ػٍ ٟأؽّذ

-24

ػبفُ ِؾّذ ؽغٓ ػشة

-25

ِؾّذ اثشا٘ ُ١ػجذ اٌشؽّٓ فبثش

-26

ا ّٓ٠عبٌِ ٟج١ت ٘ٚجٗ
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-27

أظ ػبِش ِؾّذ اث ٛؽّذ

-28

ػالء ػجذ اٌٙبد ٞػٍ ٟاٌؾٛسح

-29

ػّش ِقطفِ ٟئِٓ ِؾّٛد ِغب٘ذ

-30

ِؾّٛد عالِخ فٛصِ ٞزٌٟٛ

-31

ػّبس ِقطف ٟاث ٛإٌٛس اث ٛإٌٛس

-32

ِؾّذ سث١غ ػبثذِ ٓ٠ؾّذ

-33

اِ ّٓ٠ؾّذ ِؾّذ ؽب٘ٓ١

-34

ػّش ِؾّذ فالػ ؽغٓ١

-35

ؽف١ك عؼذ ؽف١ك ع١ذ

-36

اثشاِ٘ ُ١ؾّذ فشط ِؾّذ

-37

اعالَ ػبِش ِؾّذ أث ٛؽّذ

-38

ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ففٛد االػقش

-39

اثشا٘ ُ١فٛص٠ ٞؾ ٟ١اث ٛاٌّغذ

-40

ػّش ٚػجذ اٌجبعو ػجذ إٌّؼُ صٓ٠ٚ

-41

اٌغؼ١ذ اٌغ١ذ ػجذ اٌفزبػ اٌؼشالٟ

-42

ِؾّٛد ػجذ اٌشؽّٓ ػ١غٟ

-43

٘بِٔ ٟؾّذ ػضد ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ ػجذٖ اٌذ٘زّْٛ

-44

ِؾّذ خٍ١فخ ِؾّذ خٍ١فخ

-45

ِؾّذ فبثش ؽغٓ عالِٗ عؼٛد ٞاٌغ١ذ
3

أمين السر

رئيس المحكمة

-46

سمب ِؾّذ اٌغ١ذ اث ٛاٌؼٓ١ٕ١

-47

ػّش ِقطف ٟاٌج ِٟٛ١اٌؾؼشاٞٚ

-48

ػجذ اٌشؽّٓ أ ّٓ٠أؽّذ فئاد

-49

فبسط ِؾّذ ثغ ٟٔٛ١عبٌُ

-50

ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ فشط

-51

ٔبفش ػجذ إٌّزقش اثشا٘ ُ١أؽّذ

-52

١ٌٚذ ِؾّذ ػجذ اٌؾٍِ ُ١ؾّذ

-53

اؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض فمش

-54

ػجذ اٌؾىِ ُ١ؾّذ ػجذ اٌٍط١ف ػٍٟ

-55

ِؾّذ وّبي اٌذ ٓ٠اث ٛاٌؼال ٠بعٓ١

-56

ِؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ اٌّٙذ ٞاٌٙجبة

-57

٘بِٔ ٟؾّذ فبثش اثشا٘ ُ١اٌّٛعٟ

-58

ِؾّذ سعت عٍّ١بْ ػٍٟ

-59

سمب ػجبدٖ ِؾّذ عبٌُ

-60

خبٌذ اٌغ١ذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌؾٟ

-61

اؽّذ ػجذ اٌ٘ٛبة ِٛعِ ٟؾّذ

-62

ؽش٠ف ػجذ اٌؾّ١ذ ػ١غ ٞٛؽغٓ

-63

ِؾّذ سث١غ صوش ٞاٌغ١ذ

-64

ِب٘ش ػٍ ٟاثشا٘ ُ١ػجذ اٌجبسٞ
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-65

اؽّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ ِؾّذ عؼ١ذ

-66

فشط ِؾّٛد اؽّذ عجش

-67

ِؾّذ عٍ ُ١اؽّذ عبد هللا

-68

ِؾّذ هٗ وبًِ ع١ف إٌقش

-69

ػجذ اٌؼظِ ُ١ؾّٛد ِؾّذ ػٍٟ

-70

ِؾّذ ؽبفؼ ٟؽٕفِ ٟؾّٛد

-71

ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ ِؾّٛد

-72

ؽش٠ف ِؾّٛد ع١ذ ِؾّذ عىش

-73

٘١ضُ ػجذ هللا ِؾّذ ٛ٠عف

-74

ِقطف ٟؽىش ٞاؽّذ ؽغٓ١

-75

ِؾّٛد ػجذ اٌغٍ ً١ػجذ اٌشاصق

-76

اٌغ١ذ ػ١غ ٟسعت اٌؾشلبٞٚ

-77

ػّش ؽغٓ ِؾّذ اثشا٘ ُ١عٍَٛٙ

-78

اعبِخ ٠ؾ ٟ١ع١ذ عؼ١ذ

-79

ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌغ١ذ

-80

ػٍٔ ٟغ١ت ػٍ ٟؽغٓ

-81

ػقبَ خ١ش ٞؽغٓ سفبػٟ

-82

أؽشف ػجذ اٌشؽ ُ١أؽّذ أؽّذ

-83

ػضّبْ فبثش ِؾّذ ػجذ اٌقبدق
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-84

ػّبد ِؾّذ ػجذ اٌغالَ ٛ٠عف

-85

ٔج ٞٛاثشا٘ ُ١اٌغ١ذ فشط

-86

اؽّذ ؽٍّ ٟػجذ اٌغالَ فجؼ

-87

٘بِٔ ٟؾّذ ِؾّذ اٌغٕذٞ

-88

اٌغجبػ ٟؽٛلذ اٌغجبػٟ

-89

ػجذ اٌشؽّٓ اؽشف خٍ ً١اؽّذ

-90

ِٕقٛس ِؾّذ ِٕقٛس ػجذ اٌؼبه ٟاثشاُ٘١

-91

٘بٔ ٟػٍ ٟػٍ ٟاٌغ١ذ

-92

ِؾّذ خٍ ً١اعّبػ ً١اث ٛؽّبَ

-93

ِقطف ٟػجذ اٌشؽِ ُ١قطف ٟاث ٛاٌّغذ

-94

ؽٕف ٟؽٕفِ ٟؾّٛد ؽغبٔٓ١

-95

ػجذ اٌّؾغٓ ِؾّذ ؽغٓ اث ٛص٠ذ

-96

اعبِخ اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ؽطب

-97

ِؾّذ ػٍ ٟاثشا٘ ُ١اٌذعٛل ٟاِبَ اثشا٘ ُ١ؽغبط

-98

اؽّذ اث ٛاٌفزٛػ ِؾّذ ػٍ ٟاٌذٓ٠

-99

اؽّذ خ١ش ٞاٌغٕ١ذِ ٞؾّذ

 -100ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ِؾّذ ؽغٓ١
ِ -101ؾّذ ػضد إٌٙذا ٞٚاٌؼشاثٟ
 -102ػجذ اٌمبدس عّؼٗ ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌفزبػ
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٠ -103ؾ ٟ١ؽغٓ اؽّذ اٌؼغبي
 -104وبًِ عؼ١ذ اٌذِشداػ اؽّذ عٕ١ذٞ
 -105ؽز٠فٗ ص ٓ٠اٌؼبثذ ٓ٠ع١ذ اؽّذ
 -106خبٌذ ػّش ع١ذ اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ
ِ -107قطف ٟلبعُ ػجذ هللا ِؾّذ
 -108ػّش عالِٗ عّؼبْ عالِٗ
 -109فج١ؼ عٍّ١بْ فج١ؼ عٍّ١بْ
 -110عالَ ػٍ ٟعالَ ػٍ ٟعٍّ١بْ
 -111اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد إٌٙذٞ
ِ -112ؾّذ فبسٚق اِبَ ػجذ اٌؾٟ
 -113ؽغٓ ِؾّذ ؽغٓ اؽّذ فمش
 -114خبٌذ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌؾّ١ذ ػجذ إٌّؼُ
ِ -115ؾّذ اث ٛثىش ثىش ٞاٌقبٞٚ
 -116هٗ ِؾّٛد اثشا٘ ُ١اٌزٛعبٟٔ
ِ -117ؾّذ ػجذ هللا فشِبِ ٞٚؾّذ
ِ -118ؾّذ فالػ اٌذ ٓ٠ػجذ هللا اٌغٕذٞ
 -119اؽّذ سعبء ِؾّذ اٌضٓ٠
 -120أعبِخ ػجذ اٌّغ١ذ ٛ٠عف ِؾّٛد
 -121أؽّذ ِٛٙ١ة ِؾّذ عبٌُ
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 -122أِ١ش فزؾِ ٟؾّذ ِؾّذ اٌذسط
 -123أؽّذ ِؾّذ ِؾّذ ػضّبْ ػجذ اٌىشُ٠
 -124ػبهف ف ّٟٙاثشا٘ ُ١ػجذ اٌشؽُ١
 -125ؽغبَ ػجذ اٌفزبػ اٌذعٛل ٟاٌغٕذٜ
 -126ؽغبَ ػٍِ ٟؾّذ ؽغبصٞ
 -127م١بء اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ اث ٛاٌؼٓ١ٕ١
ِ -128ؾ ٟ١ػجذ اٌؾى ُ١ساغت ؽغبصٞ
 -129ػجذ هللا ػٍِ ٟز ٌٟٛؽغٓ
ِ -130ؾّذ ؽبِذ ع١ذ فشغٍٟ
 -131ؽغبَ اٌذ ٓ٠ػجذ هللا عالي اٌؾبسٟٔٚ
 -132اؽّذ ِؾّذ اٌٙبِ ٟػجذ اٌؾّ١ذ غّٕٗ١
٠ -133ؾ ٟ١فٛص٠ ٞؾ ٟ١اثشاُ٘١
 -134اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ثٙغذ اؽّذ
 -135اعالَ اؽّذ خٍف ِؾّذ
 -136خبٌذ ِؾّٛد ػض اٌشعبي اٌغِّ١ذ
 -137ػجذ اٌجبعو ػجذ اٌقّذ اث ٛاٌفنً
ِ -138ؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض ٔغُ
ِ -139بعذ ػجذٖ ػجذ إٌّؼُ اثشا٘ ُ١اٌؾبفؼٟ
 -140ؽز٠فخ ػٍٛاْ ِؾشٚط اٌغٕذٞ
8
أمين السر

رئيس المحكمة

 -141اؽّذ سفؼذ ػجذ اٌغٕ ٟاٌطشاثٟٙ
ِ -142ؾّذ فجؾ ٟاِ ٓ١ؽغٓ عالَ
 -143ػّش ٚػٍ ٟاثشاِ٘ ُ١ؾّذ
 -144اث ٛاٌمبعُ اؽّذ اعّبػ ً١اؽّذ
ِ -145ؾّذ فٛص٠ ٞؾ ٟ١اث ٛاٌّغذ
ِ -146ؾّذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ع١ذ
 -147ػّش ٚعّبي ِؾّذ ػّشاْ
ٔ -148جٔ ٞٛجِ ٞٛؾّذ اٌٍّ١غٟ
ِ -149جشٚن ع١ذ ِجشٚن لّش
ِ -150ؾّذ ؽغٓ ؽغِ ٓ١ؾّذ
 -151ػّبد ِٙذ ٞػجذ إٌج ٟاٌّغشثٟ
 -152ؽّبدح ِقطف ٟاؽّذ ػجذ سثٗ
ِ -153ؾّذ ؽؼشا ٞٚػطَّ١خ ػجبط
 -154أعبِخ أؽّذ ِؾّذ إٌغبس
ِ -155ؾّذ ػٍ ٟثغِ ٟٔٛ١ؾّذ
 -156اؽّذ ػبهف فبسٚق ػجذ اٌغٕٟ
 -157اٌغ١ذ ِؾّذ اثشا٘ ُ١هٗ
ِ -158ؾّذ ػ١ذ عبٌُ ػٍٟ
 -159ؽغ ٓ١ػجذ اٌؼبي عبد
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 -160سام ٟػجذ اٌٍط١ف اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
 -161ع١ذ ؽؾبرخ ع١ذ ِؾّذ
ٔ -162ضٔ ٗ٠ضِ ٗ٠ؾّذ اٌّغبٞٚ
 -163اؽشف ِؾّذ ػجذ هللا ٔقش هٕطبٞٚ
ِ -164ؾّذ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ لٕذً٠
ِ -165ؾّذ اؽّذ اثشا٘ ُ١اثشاُ٘١
ِ -166ؾّذ اٌغؼ١ذ ػجذٖ ساعؼ
ِ -167ؾّذ رٛف١ك ِؾّذ عٍّ١بْ
ِ -168ؾّذ ؽغ ٓ١سٚث ٟػجذ اٌشاصق
ِ -169ؾّذ هٗ ِؾّٛد اؽّذ هٗ
 -170ع١ذ ػجذ اٌّ ٌٟٛعالِخ اث ٛص٠ذ
ِ -171ؾّذ ؽغِ ٓ١ؾّذ ؽغٓ١
 -172اِغذ اؽّذ ػجذ اٌفزبػ ثؾ١ش
 -173خبٌذ ؽٍّ ٟاثشا٘ ُ١ؽؾبرٗ
ِ -174ؾّذ سعت ِؾّذ ؽغٓ
ِ -175ؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ ػذالْ اٌضٔبرٟ
 -176سمب ػجذ اٌشؽّٓ ػمً ِؾّذ
 -177عبِ ٟاٌّغذ ػجذ اٌم ٞٛػْٛ
 -178خ١ش ٞػ١ذ ع ٍُ٠ٛػٍٟ
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 -179ؽغٓ ِؾّذ اٌجذس ٞؽٕف ٟغضاٌٟ
 -180ا ّٓ٠ثذ ٞٚفبثش ع١ذ
ِ -181ؾّٛد ػٍ ٟعٍّ١بْ ِؾّٛد
ِ -182ؾّذ ؽغٓ ػٍ ٟاٌغ١ذ
 -183اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذ اٌؼظُ١
 -184اث ٛثىش اٌقذ٠ك فشاط اثشا٘ ُ١اؽّذ
 -185اؽّذ سصق وبًِ اؽّذ
 -186اعالَ ِؾّٛد عؼ١ذ ٔقش
 -187اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ػٍٟ
ِ -188ؾّذ ف ّٟٙػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌشؽّٓ
 -189ػجذ اٌٍط١ف ِقطف ٟػجذ اٌٍط١ف ِقطفٟ
١ٌٚ -190ذ لذس ٞؽٕف ٟخٍ١فخ
 -191اثشا٘ ُ١ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ ػط١خ
 -192عٍّ١بْ ِؾّذ عٍّ١بْ ِؾّٛد
 -193اٌغ١ذ ػٍ ٟاٌغؼذا ٞٚػٍٟ
ِ -194ؾّٛد ِؾّذ عؼذ ؽبِذ
 -195ثىش ٞسث١غ اؽّذ خًٍ١
ِ -196ؾّذ ؽغ ٓ١ػٍ ٟاٌجذس ٞاؽّذ
 -197اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػٍ ٟػغىش
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 -198سعت ِؾّذ ػجذ اٌؼبي عبد
ٛ٠ -199عف اٌغ١ذ ٛ٠عف ِؾّذ االٌفٟ
 -200ػجذ هللا ِؾّذ ػٍِ ٟؾّذ
ِ -201ؾّذ فجشِ ٞقطفِ ٟؾشَ
 -202ؽغ ٓ١ثؾش ٞاؽّذ ِمجً ؽّبد
 -203ػٍِ ٟؾّٛد اؽّذ اؽّذ
 -204ؽؼجبْ ٔؾّذٖ ػط١خ اٌؾّٟ١
ِ -205ؾّٛد ػجذ اٌّؾغٓ هٗ لبعُ
ِ -206قطفِ ٟؾّذ ِقطفِ ٟؾّٛد
 -207ثالي ػضاد ػٍِ ٟؾّذ
 -208هبسق ِقطف ٟهٗ ِقطفٟ
ِٙ -209شاْ اث ٛاٌؼجبط صو١ش ثىشٞ
 -210ؽٙبة فىشِ ٞؾّذ اٌغ١ذ اٌغمب
 -211ػٍِ ٟؾّذ عّؼٗ ِؾّذ
 -212ؽّبدح ػجذ اٌجبعو ػجذ اٌؾٍ ُ١ػجذ اٌ٘ٛبة
 -213اؽّذ ػٍ ٟػجذ اٌٙبد ٞعٍُ١
ِ -214ؾّذ ػط١خ ػجذ إٌج ٟؽؼجبْ
 -215اؽّذ ع١ذ ػجذ اٌغٛاد ؽّ١ذح
ِ -216ب٘ش ِجشٚن ػجذ اٌؾّ١ذ ِجشٚن
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ٛ٠ -217عف ِؾّذ ٛ٠عف ِؾّذ
 -218اؽّذ ػبؽٛس ؽغٓ ػضّبْ
ِ -219ؾّذ ػّش ع١ذ اؽّذ
ِ -220ؾّذ عّ١ش ِؾّذ ِؾّذ
 -221اؽّذ ِؾّذ ػجذ هللا اٌقفطٟ
ٛ٠ -222عف ػ١ذ أث ٛاٌمبعُ ؽغٓ١
 -223ص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ػجذ اٌغٕٟ
ِ -224ؾّٛد سإٚف ؽغٓ اٌغ١ذ
 -225ػّشِ ٚؾّذ اؽّذ ص٘شاْ
 -226خبٌذ ِؾّذ ػّش ػجذ هللا
 -227ػٍٔ ٟغبػ ػٍ ٟػغّٟ
 -228اؽّذ ثخ١ذ اؽّذ ِشاد
 -229ػّش ٚاِبَ اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ
 -230ػّش ٚظش٠ف ػجذ اٌغٛاد
ِ -231ؾّذ خّ١ظ ِؾّذ اٌغ١ذ
 -232ػٍ ٟاؽّذ ػجذ هللا ّ٘بَ
ٔ -233ج ً١اؽّذ ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ
ِ -234ؾّذ لطت خٍ١فخ ِٕقٛس
 -235وّبي ػجذ هللا وّبي ػجذ هللا
13
أمين السر

رئيس المحكمة

 -236اعبِخ ػجذ اٌشؽّٓ ؽبفع ػضّبْ
 -237عؼ١ذ ؽغٓ ّ٘بَ اٌذعٛلٟ
ِ -238ؾّذ ػٍِ ٟؾّذ ػٍٟ
٠ -239بعش ػجذ اٌمبدس ِؾّذ اٌجٟٙ
 -240ػجذ اٌشؽّٓ ػبدي اٌغ١ذ اثشاُ٘١
 -241ػذٌ ٟؽّذِ ٞؾّٛد ػطب هللا
ِ -242ؾّٛد ػجذ اٌؾىٛس اث ٛص٠ذ ػط ٗ١هللا
ِ -243ؾّذ اٌغ١ذ ػجذٖ اٌقبٞٚ
ِ -244ؾّٛد فبثش اث ٛاٌؼ ٓ١ٕ١ؽّٛدٖ
 -245ػقبَ اٌذ ٓ٠ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ
 -246ؽغبَ ػ٠ٛظ عؼ١ذ وبًِ
 -247ؽّبدح ِؾّٛد اث ٛع١ف ِؾّذ
ِ -248ؾّذ ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ اٌغ٘ٛشٞ
١ٌٚ -249ذ ِؾّذ ِؾّذ ِشعٟ
 -250أؽّذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ اٌشٍِٟ
ِ -251ؾّذ صو ٟاؽّذ ػبؽٛس
 -252أؽّذ فبسٚق عّؼخ عّؼخ ػ١غٟ
 -253ػبهف ِقطف ٟػط١خ ِؾّذ
ِ -254ؾّٛد اثشا٘ ُ١ػجذ اٌؾٍ ُ١ػجذ هللا
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 -255هٗ ػشفخ وبًِ ِؾّذ ؽغٓ
 -256ؽغٕ ٟػٍ ٟاٌّبعخ ػالَ
ِ -257ؾّذ ِؾّٛد ٛ٠عف أؽّذ
 -258سمب ِؾّٛد ِؾّٛد ِؾّذ اٌج١طبس
ِ -259ؾّذ ِؾّذ أؽّذ اٌؾبي
 -260اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ِقطف ٟؽغٓ ثذساْ
ِ -261ؾّذ ِؾّذ ِقطف ٟؽغٓ ثذساْ
 -262فبسط ػ١ذ ػجذ اٌّمقٛد ِش٠ش
٘ -263ؾبَ عؼ١ذ عٛدٖ أؽّذ
 -264ػجذ اٌىش ُ٠ؽبفع عبٌُ أؽّذ
ِ -265ؾّذ عالِخ ِؾّذ ِقطفٟ
ِ -266ؾّذ ٔقش ػٍ ٟاٌذ٠جخ
ِ -267غذِ ٞؾّذ ؽغٓ ػالَ
 -268سؽبد ِؾّذ أث ٛاٌّغذ ػجذ اٌؼٍُ١
 -269أؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ أث ٛهبٌت
 -270أؽّذ ِؾّذ اؽّذ ػ١ذ عبٌُ
٠ -271بعش ِؾّذ أؽّذ ِؾّذ
 -272أعؼذ فبدق فذ٠ك ِؾّذ
 -273أؽّذ ِؾّذ عبِ ٟثىش
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 -274أؽّذ اثشا٘ ُ١أؽّذ اٌىشدٞ
ِ -275ؾّٛد ػالء اٌذ ٓ٠سأفذ ِؾّذ
 -276ػٍ ٟػجذ اٌٙبدِ ٞؾّذ ػجذ اٌٙبدٞ
 -277أؽّذ خٍ ً١ػجذ اٌؼبي خًٍ١
 -278ؽّذ ٞؽغٕ ٟؽغ ٓ١ؽطب
 -279اٌقب ٞٚسِنبْ ِؾّذ ِؾّذ ؽغٓ
 -280ؽبِذ ػجذ اٌِّ ٌٟٛؾّٛد ِؾّذ
 -281اؽّذ فبسط هٗ ػجذ هللا
ِ -282ؾغٓ اؽّذ ِؾت اٌذ ٓ٠ػجذ اٌمبدس
 -283أظ اث ٛاٌخ١ش ؽغ ٓ١ثىش
ِ -284ؾّذ اؽشف اٌغ١ذ هٍجخ
 -285اِ١ش وّبي وبًِ ؽّبد
 -286فبٌؼ ِؾّذ ِؾّذ ػجذ هللا
ِ -287ؾّذ سث١غ ِؾّذ ؽغٓ
ِ -288ؾّذ ِؾّذ ؽبِذ اعّبػً١
 -289عبِِ ٟؾّٛد ػجذ اٌؾبفع ِؾّذ
ِ -290غبٚس ٞػجذٖ اؽّذ اعّبػً١
 -291ؽش٠ف ِؾّذ ِؾّٛد خٍ ً١ؽغٓ١
 -292ػٍ ٟػجذ اٌغّ١غ اث ٛاٌفزٛػ عؼذ
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 -293ػٍِ ٟؾّٛد سِنبْ ػٍٟ
 -294س٠بك اؽّذ ِؾّذ ِؾّذ
 -295ػقبَ عّبي ِؾّٛد ػالَ
ِ -296ؾّذ ِؾّٛد ػجذ اٌغالَ ػجذ هللا
٘ -297ؾبَ ِؾّذ اثشا٘ ُ١اٌغ١ذ
 -298ع١ذ ػٍ ٟع١ذ ػٍٟ
ِ -299ؾّذ فالػ وّبي اٌغ١ذ
 -300ػٍ ٟاٌغٛ١ؽ ٟػٍ ٟاٌؾ١خ
 -301اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ
 -302ثٙغذ ِؾّذ ٘ٚجخ ِؾّذ
 -303ؽؼجبْ عؼ١ذ ِؾّذ ػٍٟ
 -304فجش ٞػط١خ اثشا٘ٔ ُ١قش
 -305ػجذ سثٗ ِؾّٛد اثشا٘ ُ١اؽّذ
 -306عّبي اؽّذ ؽغٓ ِؾّذ
 -307ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّٛد ػجذ اٌؼض٠ض
 -308اثشا٘ ُ١عبد اٌشة ِؾّذ ػٍ ٟػّش
 -309ع١ذ ِؾّذ ِشصٚق ػجذ إٌجٟ
 -310اؽّذ ِؾّذ ػٍِ ٟؾّذ
 -311اؽّذ ع١ذ سعت ع١ذ
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ِ -312ؾّذ ٔٛ٠ظ ػ١بد ِؾّذ ػ١بد
 -313ػجذ هللا فزؾ ٟػجذ اٌؼض٠ض ِقطف ٟعٍُ١
ِ -314ؾّذ عالي ِؾّذ اٌغّبٔ ٟاؽّذ ػٛك
 -315اعالَ ٔقش ػجذ اٌؾّ١ذ اٌّز ٌٟٛػٍ ٟؽغبصٞ
 -316ػالء فزؾ ٟاٌغ١ذ اثشا٘ ُ١ؽغٓ١
ِ -317قطفِ ٟقطف ٟهٗ ػجذ اٌغالَ صا٠ذ
ِ -318ؾّذ اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ
 -319أٛس اثشا٘ ُ١اثشا٘ ُ١ؽغٓ
ٛٔ -320س اٌذِ ٓ٠ؾّذ اثشا٘ ُ١اٌجبص
ِ -321ؾّذ ػٍِ ٟؾّذ ػضّبْ
ِ -322قطفِ ٟؾّذ اؽّذ ِؾّذ ِٕقٛس
 -323ؽش٠ف ِؾّذ ِؾّذ اثشاُ٘١
 -324ػجذ اٌزٛاة اؽّذ ٠ؾ ٟ١ػجذ اٌشؽّٓ
ِ -325ؾّذ ؽغِ ٟٕ١ؾّذ ِغب٘ذ
 -326ؽّذ ٞفجؾِ ٟؾّٛد اٌؾٍ١ظ
ِ -327ؾّذ عؼ١ذ عٍّ١بْ اٌغ١ذ
ِ -328ؾّذ اؽّذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
ِ -329ؾّٛد اٌؾؾبد ساغت ػٛك ِؾغٛة
ِ -330ؾّذ خنش ِؾّذ ؽغٓ
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 -331ػجذ اٌشؽّٓ سعت ػجذ هللا
ِ -332ؾّذ ؽغٓ اثشا٘ ُ١ؽغٓ
ِ -333ؾّذ ِٕ١ش ع١ذ ػٍٟ
 -334سعت ػجذ هللا ػجذ اٌجبلِٕ ٟقٛس
ٛ٠ -335عف عّبي اثشا٘ ُ١اٌغٕبَ
 -336أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌٍط١ف ػجذ اٌشؽّٓ
 -337ؽغبْ ػّش أث ٛم١ف ِؾّذ
 -338عّبي ع١ذ ِؾّٛد ع١ذ
 -339اعّبػ ً١أؽّذ ِغٍغً ٛ٠عف
 -340اٙ٠بة ِؾّذ ػٍ ٟاٌغٕذٞ
ِ -341ؾّٛد أؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض عبد
 -342فبٌؼ ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌؾّ١ذ ؽغٓ
 -343ػجذ هللا اٌؾبِٔ ٟقؾ ٟػٍٟ
ِ -344ؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض ؽغِ ٓ١ؾّذ
 -345أؽّذ اٌؾجشا ٞٚاٌطٕطب ٞٚإٌجٞٛ
 -346ػجذ األخش ِقطف ٟأِ ٓ١اٌؾٍمبٟٔ
 -347أ ّٓ٠ػجذ اٌّغ١ذ ِؾّذ دس٠ٚؼ
 -348أؽّذ عّبي ػجذ اٌشعٛي ػٛك
 -349ػٍِ ٟؾّذ ٔغ١ت ػجذ اٌؾّ١ذ ِؾّٛد
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ِ -350ؾشٚط ِؾّذِ ٞؾّٛد ػبِش
 -351ؽغ ٓ١خنش ِؾّذ خنش
 -352دوزٛس لبث ً١أؽّذ ػٍٟ
 -353خبٌذ فشط سعالْ سٚاط
 -354ؽبِذ ع١ذ اؽّذ اٌّشعٟ
 -355لبعُ ػجذ اٌقجٛس خٍف ػجذ اٌؼبي
 -356ػٍ ٟؽغٛ٠ ٓ١عف ؽغٓ
 -357ػٛك ػ١ذ ػجذ اٌغالَ ػٛك
ِ -358ؾّذ ؽغبط اٌؾبفؼ ٟدس٘ٛط
 -359عبٌُ لبعُ عبٌُ ؽّ١ذ
 -360اؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌ١ٔٛظ اثشاُ٘١
 -361خبٌذ عّ١ش فزؾِ ٟؾّذ
ِ -362ؾّٛد اؽّذ سِنبْ ػجذ هللا
 -363اعّبػ ً١عبثش ػٛك ػطب هللا
 -364اؽّذ اؽشف اؽّذ ؽغبٔٓ١
 -365فبٌؼ فبٌؼ ِؾّذ ػبِش
ِ -366ؾّذ ع١ذ سمٛاْ ِؾّذ
 -367اث ٛثىش ِؾّذ اٌغّبْ ؽغٓ
 -368اوشاِ ٟسؽذ ٞػجذ اٌظب٘ش
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 -369فشؽبد ػجذ اٌؾّ١ذ عٍّ١بْ ؽؼجبْ
 -370ثغبَ ٔٛس اٌذِ ٓ٠ؾّذ اٌغٛاٌ ٟلبعُ
٘ -371ؾبَ فٛص ٞػجذ اٌٛاؽذ ِؾّذ إٌغبس
٠ -372بعش ِؾّٛد ػجذ اٌّطٍت ؽغٓ عشاط
ِ -373ؾّذ عّ١ش ِؾّٛد ِؾّذ
 -374ػجذ هللا ِؾّٛد فب٠ض ػجذ اٌؼض٠ض
ِ -375قطف ٟػجذ اٌؾى ُ١اثشا٘ ُ١ػٍٟ
ٔ -376بع ٟاِِ ٓ١ؾّذ آِ١
 -377ػجذ اٌشؽّٓ صسصٚس ٔبفش صسصٚس
 -378ؽش٠ف وبًِ اٌٛسدأ ٟاثشاُ٘١
 -379اٌغ١ذ فبسٚق عبد هللا ِؾّذ
 -380ػجذ إٌبفش صوش٠ب ِؾّذ ػجذ إٌجٟ
 -381ؽغٓ ػجذ إٌّؼُ فشط اٌغبوٟ
 -382خبٌذ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌ٘ٛبة
 -383ؽغِ ٓ١ؾّذ ؽغ ٓ١دعٛلٟ
٠ -384بعش هٕطب ٞٚاعّبػ ً١ػٍٛ١ح
ِ -385قطف ٟثذساْ اث ٛاٌؼجبط فظ إٌٛس
ِ -386ؾّذ اٌغ١ذ ع١ذ اؽّذ
 -387ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ِٙشاْ اؽّذ
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 -388اؽّذ رٙبِ ٟفبثش ػط١خ
ِ -389قطف ٟؽغٓ ػجذ اٌظب٘ش
 -390اؽشف خفبعِ ٟؾّذ خفبعٟ
ِ -391ؼبر ػشفخ ػٍِ ٟخٍٛف
 -392اؽّذ ؽغٓ اثشا٘ ُ١فٛدح
ِ -393ؾّذ عّبي اٌغ١ذ ػجذ اٌفزبػ
ِ -394قطف ٟػجذ اٌؼض٠ض اثشا٘ ُ١ؽغٓ
ِ -395ؾّٛد ػ١غِ ٞٛؾّٛد أؽّذ أؽّذ
ِ -396ؾ ٟػجذ اٌ٘ٛبة أِ ٓ١اث ٛاٌؼضَ
 -397ػجذ اٌشؽّٓ ثِ ِٟٛ١ؾّذ ثىشٞ
 -398ؽؾّذ فب٠ض اث ٛاٌّغذ ِؾّذ
 -399خبٌذ ػجذ اٌشاصق خٍ١فٗ ِؾّذ ػٍٟ
ِ -400ؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ فزؼ هللا
ِ -401قطف ٟأٔٛس ِؾّٛد ٔجٞٛ
 -402اؽّذ ؽغ ٓ١فزؾِ ٟؾّذ
 -403أؽّذ ِّذٚػ ِؾّذ ػطب
 -404عّبي اثشا٘ ُ١عّبي اٌذ ٓ٠اثشاُ٘١
٘ -405بِٔ ٟؾّذ ِؾّذ ؽغٕٓ١
٘ -406بٔ ٟؽغِ ٓ١ؾّٛد ػجذ اٌؼض٠ض ػبؽٛس
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ِ -407ذؽذ فبثش ثذ ٞٚاٌغ١ذ
 -408اثشاِّ٘ ُ١ذٚػ اثشا٘ ُ١عّؼٗ
ِ -409ؾّذ ػجذ اٌقبثش اؽّذ إٌّش
 -410ربِش ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض
 -411اؽّذ ػجذ اٌؾّ١ذ اِ ٓ١اٌغ١ذ
 -412ػٍ ٟاث ٛص٠ذ ػٍِ ٟقطفٟ
 -413اٙ٠بة ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ
 -414ػالء ػجذ اٌمبدس اٌقبٞٚ
ِ -415ؾّذ فجؾ ٟػجذ اٌفزبػ
 -416عبد ِؾّذ عبد ػجذ اٌمبدس
 -417ػضد وبًِ ِؾّذ عٙ١بْ
 -418ربِش ٛ٠عف ِؾّٛد ٘بؽُ
ِ -419ؾّذ ِؾغٓ ِؾّذ ِؾّذ اٌذاٚدٞ
 -420ؽغ ٓ١عبد ػجذ اٌّٛعٛد ِؾّٛد
 -421ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ فخش ٜػغبف
ِ -422ؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌؼظ ُ١ؽغٓ
 -423ػجذ اٌشؽ ُ١ػٍِ ٟؾّذ اٌجغذادٞ
 -424ػجذ اٌشؽّٓ ٚاف ٟاؽّذ ػٍٟ
ِ -425ؾّذ هبسق ػجذ اٌؼظِ ُ١ؾّذ
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ِ -426قطف ٟسِنبْ ػجذ اٌغالَ ِؾّذ
 -427ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ
 -428ؽغٕ ٝس٠بك ؽٕف ٟخًٍ١
 -429اعالَ ؽّذ ٞؽّذ ٞاٌؼضة
 -430عّ١ش ؽغ ٓ١ؽغِ ٓ١غؼٛد
ِ -431ؾّذ ِقطفِ ٟؾّذ ػّش عٍُ١
 -432ػّش ٚػجذ إٌّؼُ ػ١ذ ػغٕ١خ
 -433ػّش ٚاعّبػ ً١اؽّذ ٔبع ٟاٌغ١ذ
 -434اٌغ١ذ لطت ِقطفِ ٟؾّذ
ِ -435ؾّٛد اثشاِ٘ ُ١ؾّذ اثشا٘ ُ١اٌى١الٟٔ
 -436ػٍ ٟػجذ هللا ػجذ إٌبفش ؽغٓ
ِ -437ؾّذ ٘ٚجٗ ٘بؽُ خّ١ظ
 -438اوشاِِ ٟؾّذ ػجذ إٌٛس ػٛك هللا
ِ -439قطف ٟسِنبْ ِقطفِ ٟجشٚن
ِ -440ؾّذ اؽّذ ػجذ اٌ٘ٛبة اثشاُ٘١
 -441ػجذ اٌٍط١ف ِز ٌٟٛاٌغ١ذ ػجذ اٌٍط١ف
 -442عؼ١ذ ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٟ
 -443ؽغ ٓ١اؽّذ ِٕقٛس اٌغ١ذ
 -444ػّش ٚػجذ اٌ٘ٛبة اؽّذ ِشعٟ
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 -445اؽّذ ػجذ اٌّ ٌٟٛػجذ اٌشؽّٓ
 -446اعالَ اثشا٘ ُ١اٌغ١ذ اٌفبس
٘ -447بٔ ٟاثشا٘ ُ١اٌذعٛل ٟاٌغ١ذ
ِ -448ؾّذ ؽغٕ ٟػضة ػٍٟ
ِ -449ؾّذ عّبي ػجذ اٌؾىُ ِؾّذ ِقطفٟ
 -450ػّش ؽؼجبْ ص٠ذاْ اٌغ١ذ
ٔ -451ج ً١وّبي ػٍ ٟػجذ هللا
 -452اؽّذ ػّبد اٌغؼ١ذ ؽٛؽخ
 -453اؽّذ سصق ؽغ ٓ١ؽغٓ١
 -454اؽّذ ؽغٓ اؽّذ ِؾّذ
ِ -455ؾّٛد ِؾّذ اٌغؼ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ
 -456ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ اٌطٕطب ٞٚػّش
ِ -457ؾّٛد ِؾّٛد ػجذ اٌؾّ١ذ اٌغ١ذ
 -458أؽّذ ػجذ اٌّؼجٛد ِؾّذ ؽغٓ ػطٗ١
ِ -459شعِ ٟؾّذ ػبِش ؽغٓ
ِ -460ؾّذ فبٌؼ ِؾّذ فبٌؼ
 -461ربِش فالػ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
ِ -462ؾّٛد فٛصِ ٞؾّذ ع١ذ
 -463ػّش ٚأؽّذ ػٍِ ٟؾّٛد
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ِ -464ؾّذ اٌغ١ذ ػٍِ ٟؾّذ
ِ -465قطفِ ٟؾّذ ػشفبْ ػشفبْ
 -466اثشا٘ ُ١أؽّذ ػٍِ ٟؾّٛد
 -467ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌفزبػ ػجذ اٌ٘ٛبة اٌذخبخٕٟ
 -468أؽّذ فالػ ِؾّذ سصق اٌّؾذ
 -469أؽّذ سام ٟػجذ اٌؼبه ٟخًٍ١
 -470ػجذ اٌؼض٠ض اثشا٘ ُ١عٍّ١بْ عبٌُ
 -471ػجذ هللا ػجذ اٌّغ١ذ ػٍ ٟػجذ هللا
 -472وّبي ؽّذاْ ؽّبد لطت
ِ -473ؾّذ ػجذ اٌّؾغٓ ػجذ اٌؼض٠ض خٍ١فٗ
 -474اؽشف ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽغٓ
 -475ػقبَ ؽغ ٓ١اؽّذ ِٕقٛس
ِ -476ؾّذ اؽّذ ؽبِذ سِنبْ اٌّٛافٟ
 -477اؽّذ ػجذ اٌؼبه ٟسِنبْ ػجذ اٌٍط١ف
 -478اٌؾبرٌِ ٟؾّٛد ِؾّٛد اؽّذ
ِ -479ؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد سمٛاْ
ِ -480ؾّٛد ِؾّذ ؽّذ اثشاُ٘١
 -481اؽّذ اثشاِ٘ ُ١غؼٛد عؼذ
 -482اؽّذ ػ١غِ ٞٛؾّذ ؽبِذ
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ِ -483ؾّذ ِؾّذ ػجذ هللا اؽّذ
 -484اؽّذ ِؾّذ صا٘ش ٛ٠عف
 -485اؽّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽ ُ١اٌغب٠ٚؼ
ِ -486ؾّذ اٌغ١ذ سعت
 -487ؽّذ ٞؽغٓ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
 -488وشَ فزؾ ٟػجبدح ِؾّذ
 -489اعبِخ ِقطف ٟاؽّذ آِ١
 -490ػبدي ِؾّٛد اث ٛاٌ١ض٠ذ إٌؾشٞ
 -491ػبدي ِؾّٛد اثشا٘ ُ١هبِغ
 -492ػبدي اؽّذ اٌؾبهش إٌٛثٟ
٠ -493بعِ ٓ١ؾّذ ٠بع ٓ١ػجذ هللا
 -494ثذس ػجذ اٌظب٘ش ِؾّذ ػجذ اٌؾىُ١
 -495ؽغبْ ػجذ اٌقّذ ِؾّذ ؽىشٞ
 -496فبثش ِؾّذ ٔقش ػٍٟ
 -497ػبفُ ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ
 -498ػٍ ٟاٌغ١ذ ػٍ ٟاٌغ١ذ
ِ -499غذ ٞاث ٛاٌؼال ِؾّذ اث ٛاٌؼال
 -500ػجذٖ اٌغ١ذ اؽّذ ػجذٖ اؽّذ
 -501ؽّذ ٞؽٛل ٟاثٚ ٛسدح ػجذ اٌٙبدٞ
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ِ -502ؾّذ اؽّذ خنش ِؾّذ
ِ -503ؾّذ ػٍ ٟغش٠ت ػضّبْ
ِ -504ؾّٛد ػٍ ٟاٌؾبرٌ ٟاٌغ١ذ
 -505ػجذ اٌؾٍِ ُ١ؾّذ اؽّذ اٌغجبػٟ
 -506ػجذ اٌشؽّٓ ػط١خ وبًِ ِقطفٟ
ِ -507ؾّذ اثشاِ٘ ُ١ؾفٛظ ِؾّذ اٌغ١ذ
 -508اٙ٠بة ػالء اٌذ ٓ٠اٌغ١ذ ػجذ اٌغفبس
ِ -509ؾّذ ػضد ِؾّذ ِؾّذ
 -510ػضِ ٟعٛوبسٔ ٛػجذ اٌغالَ ِؾّذ
 -511ػجذ اٌىش ُ٠ػجذ اٌّغ١ذ ػجذ اٌغٍ ً١ػجذ اٌّغ١ذ
 -512اؽّذ ػجذ اٌ٘ٛبة فالػ اٌذ ٓ٠اؽّذ
 -513اعالَ ٠غشِ ٞشٚاْ ِؾّذ
 -514ػجذ اٌمبدس عؼذ اٌؾّبد ٞداٚد
 -515أؽشف ػجذ اٌغ١ذ عؼ١ذ ِؾّذ
 -516عٍّبْ ػجذ اٌ٘ٛبة اؽّذ ؽغٓ١
 -517سفؼذ ِؾّذ ؽبِذ اٌؾغشٞ
ِ -518ؾّذ وبًِ ِؾّذ ػٛك
 -519ػجذ اٌٙبد ٞؽغٓ ِؾّذ وؾه
ٔ -520ؼ ُ١ػجذ اٌ٘ٛبة ػٍ ٟؽزب
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٘ -521بٔ ٟػض٠ض ػشفخ اٌغشٞ
ِ -522ؾّذ اِجبث ٟأِ ٓ١اِجبث ٟعٍُ٠ٛ
ِ -523غبص ٞأِ ٓ١اِجبث ٟعٍُ٠ٛ
ِ -524قؼت اٌغ١ذ سمٛاْ اٌغٛاػ
ِ -525ؾّٛد فئاد ػف١ف ٟؽّذ
 -526ربِش خّ١ظ عّؼخ فجبػ
 -527فبثش ف ّٟٙأث ٛاٌّغذ ِؾّٛد
 -528ػٍٚ ٟػذ ػجذ اٌّؼض ػٍٟ
 -529أؽّذ ثىش ػجذ اٌغالَ ِؾّذ
ِ -530ؾّذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ اٌؾ١ٙذ
ِ -531ؾّذ وّبي ػّش ػف١فٟ
ِ -532قطف ٟاثشا٘ ُ١اِبَ ػ١بد
ٔ -533قش ِٕقٛس أؽّذ فٛاٌخ
 -534ػجذ اٌؼٍ ُ١ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌٍّه ٘ٛاػ
 -535اٌغؼ١ذ ػبدي ِؾّذ سصق
ِٙ -536شاْ ِؾّذ غذ٠ش ٞؽغٓ١
 -537ؽبِذ لشٔ ٟهٍجخ ػ٠ٛظ
ِ -538ؾّٛد ػجذ اٌؾّ١ذ ِؾّٛد ػط١خ
 -539هٗ فبسٚق ػزش٠ظ ِؾّذ
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ِ -540ؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ ػٍٟ
 -541ػالء اٌذ ٓ٠ػجذ اٌشؽ ُ١اٌؼٛادٌٟ
ِ -542ؾّذ ٔغ١ت ِؾّذ ٔغ١ت
ِ -543ؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ ػجذ اٌّؼض ِؾّذ
 -544ؽغٕ ٟخ١ش ٞد٠بة ػف١فٟ
٠ -545بعش سمب ِؾّذ اٌمؾ١ؼ
 -546أؽّذ ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽُ١
 -547عالِخ ػجذ اٌؼض٠ض أؽّذ ػجذ اٌؾٍُ١
 -548ػبهف أثِٕ ٛذٚس ؽغبص ٞأثِٕ ٛذٚس
 -549اٌغ١ذ ػجذ اٌظب٘ش ػٍ ٟاٌغ١ذ
ٔ -550بفش ػٍِ ٟؾّذ اٌؼٛدٌٟ
 -551سعت ػجذ اٌؾّ١ذ اثشاُ٘١
ِ -552ؾّذ فجشِ ٞؾّذ ِقطفٟ
 -553اؽّذ ِخزبس ػجذ اٌّؼط ٟعالَ
 -554اؽشف ػجذ اٌىش ُ٠عبد هللا ػٍٟ
ٚ -555ائً عؼ١ذ ؽغ ٓ١سمٛاْ
 -556ػجذ اٌغالَ ػبسف اثشا٘ ُ١اٌذعٛل ٟػف١فٟ
 -557ػجذ اٌغزبس ػجذ هللا عؼ١ذ ػجذ هللا
 -558اؽّذ ػجذ اٌشؽ ُ١اؽّذ ػجذ اٌشؽُ١
31
أمين السر

رئيس المحكمة

 -559ػضٚص عؼذ ػجذ اٌّبٌه ِؾّذ
ِ -560ؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ عٍّبْ
 -561ؽبصَ اعّبػ ً١فشاط ػجذ اٌؾٍُ١
 -562عٍ ُ١عبٌُ ِؾّذ دس٠ٚؼ
 -563اث ٛثىش اعّبػ ً١ؽغ ٓ١ػجذ اٌشؽّٓ
ٔ -564جِ ً١ؾّذ اٌغ١ذ ػٍٟ
 -565اعالَ ِبعذ ػجذ اٌغفبس ِٛعٟ
 -566ؽغبَ ؽغٓ ِؾّذ ػجذ اٌٍط١ف
ِ -567ؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ اٌفمٟ
ِ -568ؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّٛد اؽّذ
ِ -569ؾّذ ِؾّٛد ِؾّٛد اثشاُ٘١
ِ -570غؼذ ٛ٠عف ِؼٛك ٛ٠عف
 -571اؽّذ ٔؾؤد صوِ ٟؾّذ
 -572فالػ ِخّ١ش سصق ؽغبٔٓ١
 -573وّبي ؽغٓ ػٍِ ٟؾّذ
 -574اٌغ١ذ ػجذ اٌزٛاة اٌغش٠ت اٌؾبِٟ
ِ -575ؾّٛد ثِ ِٟٛ١ؾّٛد ػٍٟ
 -576ػجذ هللا ِؾّذ سأفذ ػجذ هللا ػجذ اٌشؽّٓ
ِ -577ؾّٛد اثشا٘ ُ١اٌغ١ذ ؽغبصٞ
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 -578ػبهف اؽّذ ػجذ اٌّطٍت اث ٛاٌؾغٓ
 -579اثشا٘ ُ١ػجذ اٌشإٚف اثشا٘ ُ١ػجذ اٌٙبدٞ
ِ -580ؾّذ هٗ اثشا٘ ُ١ع١ذ اؽّذ
ِ -581ؾّذ ػجذ اٌشؽِ ُ١ؾّذ ػجذ اٌشؽُ١
 -582فبٌؼ اٌغ١ذ فبٌؼ أؽّذ
 -583ػجذٖ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍ ٟفشؽبْ
ِ -584قطفِ ٟؾّذ عؼذ عجً
٘ -585ؾبَ ػجذ اٌؾك ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ
 -586اعالَ هبسق ٔقش ؽّبِٗ
 -587سِنبْ أؽّذ سِنبْ ع١ذ أؽّذ
 -588أؽّذ وبًِ ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌغفبس
 -589سِنبْ ِؾّذ فشؽبْ ؽّذ هللا
 -590صبثذ ؽؼجبْ صبثذ ؽؼجبْ
 -591أؽشف ػٍ ٟػٍ ٟلٕذِ ً٠شعٟ
 -592عبِ ٟعؼذ ؽبِذ وٛ١أٟ
 -593فالػ ِؾّذ ػٍ ٟؽغٓ١
 -594ؽش٠ف ػجذ اٌشؽّٓ ادس٠ظ
ِ -595جبسن عبٌُ ِؾّذ ِؾّذ
 -596اؽّذ ػٍ ٟوبًِ ػ ٓ١ؽٛوخ
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 -597اؽّذ عٍّ١بْ اٌغ١ذ ؽغٓ اٌؼشٟٕ٠
ِ -598ؾّذ أ١ظ ؽؼجبْ اثٛٔ ٛساط
ٔٛ٠ -599ظ ِشػِ ٟؾّذ ؽغٓ
 -600ػٍِ ٟؾّذ لبعُ ِؾّذ
 -601ػّش ٚؽٛل ٟو١الٔ ٟػجذ اٌشؽّٓ
 -602و١الٔ ٟوّبي و١الٔ ٟػجذ اٌشؽّٓ
ِ -603ؾّٛد ػجذ إٌبفش ِؾّذ ِؾّذ
 -604عبِؼ ِؾّذ ػجذ هللا ِؾّذ
 -605اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ػط١خ ِؾّذ
 -606أؽشف ِؾّذ أؽّذ اٌجذٞٚ
 -607أؽّذ ِؾّٛد اعّبػ ً١أؽّذ
 -608خبٌذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ
 -609ػجذ هللا ِؾّذ ػٍ٘ ٟالي
ِ -610ؾّذ أث ٛعش٠غ اثشا٘ ُ١عالِخ
 -611ؽبرُ ع١ذ ِؾّذ ِؾّٛد
ِ -612ؾّذ سمب ِؾّذ ِؾّذ ػضّبْ
ِ -613قطفِ ٟؾّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌٙبدٞ
ِ -614قطف ٟع١ذ دسد٠ش عّؼٗ
ِ -615ؾّذ ؽغٓ أؽّذ ػٍٟ
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ٔٛ٠ -616ظ ػجذ اٌّطٍت ؽغٓ
 -617اؽّذ ػجذ اٌخبٌك صوش٠ب ِغٍٟ
ِ -618ؾّذ ِقطف ٟاث ٛثىش اؽّذ
 -619ؽغبَ اٌذِ ٓ٠ؾّذ ِؾّذ ؽغٓ١
ِ -620ؾّذ ؽّذ ٞػجذ اٌؾف١ع ػبِش
 -621ػجذ هللا فٛص ٞاٌطٕطب ٞٚاٌطٕطبٞٚ
 -622ػبدي أؽّذ ِؾّذ اثشا٘ ُ١لبثً١
ِ -623ؾّذ ع١ذ ؽؼجبْ ػجذ اٌّمقٛد
 -624ؽغٓ خن١ش ٞهٍجخ خط١شٞ
ِ -625ؾّذ عؼ١ذ اٌزٙبِ ٟػّش
 -626ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌغ١ذ ِخّ١ش
 -627اٙ٠بة اٌغ١ذ اثشا٘ ُ١ؽٛاط
ِ -628ؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٔقبس
ِٙ -629ذِ ٞؾّٛد خط١ت ع١ذ
 -630اؽّذ ِؾّٛد ثخ١ذ ػجذ هللا
ِ -631ؾّٛد ؽغ ٓ١فزؾِ ٟؾّذ
ِ -632ؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اؽّذ ِؾّذ
 -633ػجذ اٌزٛاة ِؾّٛد ػجبط ػجذ اٌجبلٟ
ِ -634ؾّذ اٌؼؾش ٞؽغٓ اٌؼؾشٞ
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ِ -635ؾّذ سامِ ٟؾّذ ػٍٟ
 -636ػبثذ ػجذ اٌغّ١غ ؽغٓ ػجذ اٌغّ١غ
 -637ػجذ اٌؾّ١ذ اثشا٘ ُ١ػجذ اٌؾّ١ذ ِشعٟ
ِ -638ؾّٛد ػجذ اٌؾّ١ذ ٛ٠عف د٠بة
ِ -639ؾّذ اؽّذ ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌجٕذاسٞ
 -640ػّشِ ٚقطفِ ٟؾّذ ؽغٓ ِٕٙب
 -641سِنبْ ػٍ ٟسعت خًٍ١
 -642وّبي ِؾّٛد عالَ ؽّبد
 -643اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ ػٍٟ
 -644ػّش ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ ػجذ اٌؾبفٟ
 -645خبٌذ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اث ٛإٌغب
 -646هٗ فالػ ؽٍمبِِ ٟشعٟ
ِّ -647ذٚػ ثخ١ذ ع١ذ ِزٌٟٛ
 -648ػضّبْ ػجذ إٌّؼُ ػضّبْ ػبِش
 -649د٠بة فشط ِفشط عٍّ١بْ
ِ -650ؾّٛد ع١ذ ع١ذ ػف١فٟ
 -651ػ١ذ اؽّذ ػف١فٛ٠ ٟعف
 -652ػط ٗ١اٌغجبػ ٟاؽّذ اٌغ١غٟ
ِ -653ؾّٛد ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّٛد غُٕ١
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 -654اعّبػ ً١وّبي ِؾّذ اعّبػً١
 -655ػالء ؽغٓ ػٍ ٟػجذ اٌٍٟٙ
 -656اثشا٘ ُ١وّبي اؽّذ ؽغبٔٛ٠ ٓ١عف
ِ -657ؾّٛد اثشا٘ ُ١عّؼٗ ِؾّذ
 -658ػبهف فالػ ؽبفع اٌؼطبس
 -659اؽّذ ِؾّذ ؽغِٕ ٓ١ؾّذ عٍّ١بْ
 -660لذس ٞػ١ذ ػٛدح عٍّبْ
ِ -661ذؽذ ِؾّذ ٘بٔ ٟػض اٌذ ٓ٠اٌغٌٗٛ
٠ -662ؾ ٟ١ؽغِ ٓ١قطف ٟؽغٓ
 -663فالػ فش٠ذ اثشا٘ ُ١اٌذ٠ت
 -664اثشا٘ ُ١ػضّبْ اٌغ١ذ اٌؾبفؼٟ
 -665ربِش ِؾّذ اٌؾجشاِ ٞٚؾّذ
 -666ػضد ؽّذاْ ؽغٓ ػجذ اٌؼبي
ِ -667ؾّٛد ِؾّذ ِؾّذ ِٙذٞ
 -668اؽّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌؾّ١ذ اٌغ١ذ ِؾفٛظ
 -669ػجذ اٌشؽّٓ عبِ ٟاث ٛص٠ذ ؽغٓ١
ِ -670قطف ٟػجذٖ اثشا٘ ُ١ؽشف اٌذٓ٠
ِ -671ؾّذ ِؾّٛد اؽّذ اث ٛػٍٟ
ِ -672ؾّٛد ِؾّٛد اؽّذ اث ٛػٍٟ
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 -673ػقّذ وبًِ خٍِ ً١ؾّذ
 -674اؽّذ ِؾّذ ػٍِ ٟجبسن ِؾّذ
 -675اؽشف صوش٠ب ِؾّذ فئاد
 -676ػّبد ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌزٛاة اٌغ١غٟ
 -677ػجذ اٌّغ١ذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ خًٍ١
 -678ؽغبَ ؽغٓ اؽّذ ٔؼُ١
ِ -679ؾّذ ٘بؽُ اثشا٘ ُ١اثشا٘ ُ١اٌّٛافٟ
ِ -680غؼذ ِؾّٛد ػجذ اٌغِٕ ٟؾّٛد
 -681م١بء ع١ذ سِنبْ ِشعٟ
 -682ػّبس عّبي اٌجبص ؽغ ٓ١ػمً
٘ -683ؾبَ فشط ؽؼجبْ رٛف١ك
ٛٔ -684س االعالَ اؽّذ اٌؾؾبد اٌغ١ذ ؽغٓ
ِ -685ؾّذ صوش٠ب فذ٠ك ػالَ
 -686ػجذ إٌبفش ػجذ اٌؾبفِ ٟؾّذ ػطٗ١
 -687ع١ذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌشؽّٓ
ِ -688غؼذ اٌقبف ٟػجذ اٌٍط١ف
 -689اؽّذ ػٍ ٟػجذ اٌغالَ ػٍ ٟاٌؼقفٛسٞ
 -690ػّش اؽّذ ثذ ٞٚؽغبٔٓ١
 -691ػبدي ِٕقٛس أؽّذ ِؾّذ
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ِ -692غذ ٞػجذٖ اٌؾجشاٞٚ
 -693اؽّذ ؽغٓ ؽٕف ٟعبٌُ
 -694ػقّذ ػجذ اٌؼظ ُ١اثشا٘ ُ١غٕذٚس
ِ -695ؾّذ ِؾّذ خٍ ً١اث ٛؽغبصٞ
 -696اؽّذ ؽّذٔ ٞقش هللا ِؾّذ
 -697فشط اؽّذ فشط ؽغٓ
 -698سمب ِؾّذ لطت ف١بَ
 -699ػٍِ ٟؾّذ ِؾّذ اٌقؼ١ذٞ
 -700ػجذ هللا اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ
ِ -701ؾّذ ػجذ اٌّؼجٛد اثشا٘ ُ١اؽّذ
ِ -702قطف ٟاؽّذ ِقطف ٟاٌغ١ذ
ِ -703ؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ خٍ ً١عجش
 -704اؽّذ سِنبْ ِؾّذ هٕطبٞٚ
ِ -705ؾّذ ػجذ اٌؾ ٟؽغ ٓ١اٌفشِبٞٚ
ِ -706قطف ٟػجذ اٌؾ ٟؽغ ٓ١اٌفشِبٞٚ
 -707اؽّذ فبسٚق وبًِ ِؾّذ
١٘ -708ضُ ع١ذ اٌؼشثِ ٟؾّٛد
ِ -709ؾّذ ِؾّٛد ػٍ ٟصٔبرٟ
 -710ػجذ اٌؼظ ُ١اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ػطٗ١
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 -711اعّبػِ ً١ؾّذ سؽٛاْ ِؾّذ
 -712ػجذ هللا اِِ ٓ١ؾّذ اث ٛؽب٘ٓ١
٠ -713بع ٓ١اِبَ ِؾّذ عٍّ١بْ
 -714ػقبَ اثشا٘ ُ١اثشاِ٘ ُ١قطفٟ
 -715ػبفُ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾبؽ١ذ
 -716ػجذ اٌشؽّٓ ِؾغٓ ػّش ؽّؼٗ
ِ -717ؾّٛد ٘ؾبَ ِؾّذ اٌغ١ذ
ِ -718ؾّذ اؽّذ ػجذ اٌؾف١ع اٌذ٠ت
ٛ٠ -719عف ِؾّذ ِؾّذ ػجذ اٌٍط١ف
 -720ػّش٠ ٚبع ٓ١ساغت ػجذ هللا
ِ -721ؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّذ اٌذ٠ت
 -722ػجذ اٌشؽّٓ ٔغُ ِؾّذ فبدق
 -723ػّش ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌغزبس اؽّذ
ِ -724ؾّٛد ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ عشؽبْ
 -725ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌغالَ ػٍِ ٟؾّذ
 -726اؽّذ ِؾّذ ِؾّذ اٌغ١ذ سصق
 -727ػجذ اٌٛاسس ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ ػّبسح
 -728اؽّذ ػجذ اٌغالَ اؽّذ خالف
 -729ػجذ هللا ِؾغٓ ِؾّذ عؼ١ذ
39
أمين السر

رئيس المحكمة

ِ -730ؾّذ اؽّذ ؽّضٖ اٌغ١ذ
ِ -731ؾّذ ؽؾّذ فب٠ض اث ٛاٌّغذ
 -732ػجذ اٌشؽّٓ سث١غ ِقطف ٟاِبَ
ِ -733ؾّذ عجبسٖ ػجذٖ ِؾّذ
ِ -734ؾّٛد ِؾّذ ػ١بد ِؾّذ اثشاُ٘١
 -735أؽّذ ِقطف ٟاٌض ٟٕ٠ػٍ ٟاٌؼضاصٞ
ِ -736غبص ٞعّبي ِغبص ٞعٍُ٠ٛ
 -737اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ِؾّذ لطت
 -738ؽّذ ٞػجذ اٌجبعو اؽّذ
ِ -739ؾّذ ػٍ ٟػٍِ ٟؾّذ اثشاُ٘١
ألٔ ُٙف ٟغن  ْٛاٌفز شح ِ ٓ 2013/6/ 21ؽز 2013/8/14 ٝث دذائشح
ثّؾبفظخ اٌمب٘شح
لغدُ ؽشهدخ ِذٕ٠خ ٔقش أ َّٚي

أوالً :المتهمون من األول حتى الخامس َع َ
شر- :
 دبروا تجمهراً مإلفا ً من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعةالعدو َّيةةة مةةن شةةؤنج أن يجعةةل السةةلم واألمةةن العةةام فةةي خطةةر وكةةان
ِ
الغرض منج الترويع و التخويف وإلقاء الرعب بين النةاس وتعةريض
حيةةةاتهم وحريةةةاتهم وأمةةةنهم للخطةةةر وإرتكةةةاب جةةةرابم االعتةةةداء علةةةي
أشةةةةخاص وأمةةةةوال مةةةةن يرتةةةةاد محةةةةيط تجمهةةةةرهم أو يخترقةةةةج مةةةةن
المعارضةةةين إلنتمةةةابهم السياسةةةي وأفكةةةارهم ومعتقةةةداتهم ومقاومةةةة
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رجةةةال الشةةةرطة المكلفةةةين بفةةةض تجمهةةةرهم والقتةةةل العمةةةد مةةةع سةةةبق
اإلصةةرار والترصةةد والتخريةةب واإلتةةبلف العمةةدو للمبةةاني و األمةةبل
العامة و إحتبللها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسابل النقل
البرية وتعريض سبلمتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمةانهم
مةةن حريةةة التنقةةل والتةةؤثير علةةي السةةلطات العامةةة فةةي أعمالهةةا بهةةدف
مناهضة ثورة  30يونيةة وتغييةر خارطةة الطريةق التةي أجمةع الشةعب
المصةةرو عليهةةا وقلةةب وتغييةةر الةة ةن م األساسةةية للدولةةة وقلةةب ن ةةام
الحكومة المقررة لعودة الربيس المعزول وكان ذل باستخدام القةوة
والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بؤسةلحة ناريةة وأخةر
بيضاء ومفرقعات و أدوات مما تستعمل في االعتةداء علةى األشةخاص
وذلةةة بةةةؤن بثةةةوا فةةةي أنفةةةس المتجمهةةةرين فكرتةةةج وحرضةةةوهم عليةةةج
ورسموا لهم مخططات تنفيذه و أمدوهم بالعتاد المادو والعيني البلزم
إلنفاذه فوقعت الجرابم محةل بةاقي االتهامةات بنةاءاً علةى ذلة التةدبير
علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً_:المتهمون من األول حتى الرابع َع َ
شر :
 ألفةةوا وتولةةوا قيةةادة عصةةابة هاجمةةت طابفةةة مةةن السةةكان ( قةةاطنيومرتةةادو محةةيط َميةةدان رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة ( وقاومةةت بالسةةبلح رجةةةال
السةةلطة العامةةة القةةابمين علةةي إببلوهةةم أمةةر وجةةوب تفةةرق تجمهةةرهم
نفاذاً لؤلمر القضابي الصادر من النيابةة العامةة بتةاري 2013/7/31
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 بتكليف الشرطة باتخاذ البلزم قانونا ً نحو ضةبط الجةرابم التةى وقعةتبمحيط دوابر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعةة العدويةة والتةى
وقعت فيها تل الجرابم وكشف مرتكبيها واتخاذ البلزم قانونةا ً بشةؤنهم
فةةةةةى ضةةةةةوء مراعةةةةةاة أحكةةةةةام القةةةةةوانين وضةةةةةبط األسةةةةةلحة واألدوات
المسةةتخدمة فةةى ذل ة

وضةةبط المحرضةةين علةةى تل ة الجةةرابم المبةةين

أسةةماإهم بةةاألمر سةةالف البيةةان  -وكةةان ذل ة بغةةرض إرتكةةاب الجةةرابم
التالية تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثةةةاً_:المتهمون مةةةن الخةةةامس عشةةةر وحتةةةى األخيةةةر حةةةال كةةةون
المتهمةةون مةةن السةةبعمابة وخمسةةة عشةةر حتةةى السةةبعمابة وسةةتة
وثبلثين بلغوا من العمر الخامسة عشر ولم يجاوزوا الثامنةة عشةر
عاماً-:
انضةةموا ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا إلةةى العصةةابة سةةالفة
الةةذكر والتةةي هاجمةةت طابفةةة مةةن السةةكان  -قةةاطني ومرتةةادو محةةيط
َميدان رابعة ال َع َد ِو َّية  -وقاومت بالسبلح رجال السلطة العامةة القابمةة
علي إببلوهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذاً لؤلمرالقضةابي الصةادر
من النيابة العامة رنف البيان وكان ذل بغرض إرتكاب الجرابم التالية
تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
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رابعةاً_:المتهمون جميعاً_عةةدا المةةتهم الثةةانى عشةةر_ حةةال كةةون
المتهمون من السبعمابة وخمسة عشر حتةى السةبعمابة وسةتة
وثبلثةةين بلغةةوا مةةن العمةةر الخامسةةة عشةةر ولةةم يجةةاوزوا الثامنةةة
عشر عاماً-:
 1ـ اشةتركوا ورخةرون مجهولةون ورخةرون توفةوا فةي تجمهةر مإلةف
من أكثر من خمسة أشخاص من شؤنج أن يجعل السلم العةام فةي خطةر
وكةةان الغةةرض منةةج الترويةةع و التخويةةف وإلقةةاء الرعةةب بةةين النةةاس
وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرابم اإلعتةداء
علةةي أشةةخاص وأمةةوال مةةن يرتةةاد محةةيط تجمهةةرهم أو يخترقةةج مةةن
المعارضةةةين إلنتمةةةابهم السياسةةةي وأفكةةةارهم ومعتقةةةداتهم ومقاومةةةة
رجةةال الشةةرطة المكلفةةين بفةةض تجمهةةرهم والقتةةل العمةةد مةةع سةةبق
اإلصةةرار والترصةةد والتخريةةب واإلتةةبلف العمةةدو للمبةةاني واألمةةبل
العامة وإحتبللها بالقوة وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد اإلخةبلل
بسةةةيرها وقطةةةع الطةةةرق وتعمةةةد تعطيةةةل سةةةير وسةةةابل النقةةةل البريةةةة
وتعةةريض سةةبلمتها للخطةةر وتقييةةد حركةةة المةةواطنين وحرمةةانهم مةةن
حريةةة التنقةةل والتةةؤثير علةةي السةةلطات العامةةة فةةي أعمالهةةا بهةةدف
مناهضة ثورة  30يونيةة وتغييةر خارطةة الطريةق التةي أجمةع الشةعب
المصةةرو عليهةةا وقلةةب وتغييةةر الةة ةن م األساسةةية للدولةةة وقلةةب ن ةةام
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الحكومة المقررة لعودة الربيس المعزول وكان ذل بإستخدام القةوة
والعنف حال كونهم مدججين بؤسلحة نارية وأخرو بيضاء ومفرقعةات
وأدوات مما تستعمل في اإلعتداء علةى األشةخاص علةى النحةو المبةين
بالتحقيقات.

ـ ة وقةةد وقعةةت مةةنهم تنفيةةذاً للغةةرض المقصةةود مةةن التجمهةةر مةةع
علمهم بج الجرابم اآلتية -:
أ ـ استعرضةةوا ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا القةةوة ولوحةةوا
بالعنف وإستخدموهما ضةد المعارضةين إلنتمةابهم السياسةي وأفكةارهم
ومعتقداتهم من قاطني ومرتادو محةيط َميةدان رابعةة ال َع َد ِو َّيةة المتةاخم
لتجمهرهم وضباط وأفراد قةوات الشةرطة وكةان ذلة بقصةد الترويةع
والتخويةةف وإلحةةةاق األذ المةةةادو والمعنةةوو واإلضةةةرار بالممتلكةةةات
العامة ومقاومة السلطات والتؤثير عليها في أداء أعمالها وتعطيةل
تنفيةةذ القةةوانين واألوامةةر واجبةةة التنفيةةذ بةةؤن إحتشةةدوا بمحةةيط َميةةدان
رابعة ال َع َد ِو َّية مةدججين بؤسةلحة ناريةة وبيضةاء وأدوات ممةا تسةتعمل
فةةةى االعتةةةداء علةةةى األشةةةخاص ( أسةةةلحة ناريةةةة مششةةةخنة و ويةةةر
مششةةةةخنة زجاجةةةةات حارقةةةةة "مولوتةةةةوف " حجةةةةارة عصةةةةى
سةةكاكين وخنجةةر ومفرقعةةات وقطعةةوا جميةةع الطةةرق والمحةةاور
المإدية إلى الميدان رنف البيان بتشةييد ال ةحصةون والمتةاريس ووضةع
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إطةةارات السة َّيارات وقطةةع مةةن الحجةةارة إنتزعوهةةا مةةن أرصةةفة الطةةرق
العامة على ةحةدود أطةراف ةمحةيط تجم ةهةرهم وتحصةنوا خلفهةا وكونةوا
فيمةةا بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة أسةةند إليهةةا اعتةةراض طريةةق أي ةا ً مةةن
المواطنين الراوبين في سةلو تلة المحةاور وحرمةانهم مةن حريةاتهم
فةةي التنقةةل واإلعتةةداء علةةيهم جسةةديا ً وإزهةةاق أروحهةةم وفةةي اليةةوم
المحدد لضبط جرابمهم نفاذاً لؤلمر القضابي الصادر من النيابة العامةة
ومةةةا أن أسةةةدت قةةةوات الشةةةرطة النصةةة واإلرشةةةاد لتفةةةرق تجمهةةةرهم
وفتحت الممرات اآلمنة لهم حتةى بةاوتوهم بةإطبلق وابةل مةن األعيةرة
الناريةةة صةةوبهم وكةةان ذل ة بقصةةد إزهةةاق أرواحهةةم وإروةةامهم علةةي
اإلمتناع عن تنفيةذ ذلة األمةر القضةابي ممةا ترتةب عليةج تكةدير األمةن
والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطةر والمسةاس
بحرياتهم وإلحاق الضةرر بةاألمبل العامةة والخاصةة حةال كةون بعةض
المجنةي علةيهم ـ مةن قةاطني ومرتةادو محةيط َميةدان رابعةة ال َع َد ِو َّيةة ـ
إناثةا ً وبعضةةهم لةةم يبلةةع ثمةةاني عشةةرة سةةنة ميبلديةةة كاملةةة وذلة علةةي
النحو المبين بالتحقيقات .

 وقةةةـد إقةةةـترنت بالةةةـجريمة السـةةةـابقة و إرتبطةةةـت بهـةةةـا وتلتهةةةاجنايـة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ذلة أنهةم فةي ذات
الزمان والمكان سالفي البيان -:
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ب -قتلةةوا ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا المجنةةي عليةةج  /فريةةد
شوقي فإاد عمداً مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بيتوا النيةة وعقةدوا
العزم وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أيا ً مةن المةواطنين يقتةرب أو
يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقج كاشفا ً مكنون سر بةإرتهم اإلرهابيةة
ويكةةون مةةن المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم السياسةةية وأفكةةارهم ومعتقةةداتهم
وأعةة ادوا مةةن بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة باألسةةلحة الناريةةة والبيضةةاء
إختصةةت بةةاإلطبلع علةةى تحقيةةق شخصةةية مةةن يقتةةرب مةةن تجمهةةرهم
متربصين بمعارضيهم وما إن الح لهم المجني عليةج حتةى أوسةعوه
ضربا ً وتعذيبا ً بؤماكن متفرقة من جسده باألسلحة البيضاء التي أعدات
سةةةلفا ً لهةةةذا الغةةةرض قاصةةةدين مةةةن ذلةةة إزهةةةاق روحةةةج فؤحةةةدثوا بةةةج
اإلصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتج وكةان
ذل تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .

وقةةد إقترنةةت بجنايةةة القتةةل العمةةد رنفةةة البيةةان وتلتهةةا الجنايةةات
التالية ذل أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر -:
ت ـ قتلوا ورخــرون مجهولون ورخرون توفـوا المجني عليهمـا /
عمرو نجدو كامل علي سم  ,و أحمد حسن محمد قمر الةدين عمةداً
مةةع سةةبق اإلصةةرار والترصةةد بةةؤن بيتةةوا النيةةة وعقةةدوا العةةزم وإتحةةدت
إرادتهةةم علةةى إزهةةاق روح أيةا ً مةةن المةةواطنين يقتةةرب أو يرتةةاد محةةيط
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تجمهرهم أو يخترقج كاشفا ً مكنون سر بةإرتهم اإلرهابيةة ويكةون مةن
المعارضةين إلنتمةاءاتهم السياسةية وأفكةارهم ومعتقةداتهم وأعة ادوا مةن
بينهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارية والبيضاء إختصت باالطبلع
على تحقيق شخصية من يقترب من تجمهرهم متربصةين بمعارضةيهم
ومةةا إن الح لهةةم المجنةةي عليهمةةا حتةةي أوسةةعوهما ضةةربا ً وتعةةذيبا ً
بؤماكن متفرقة من جسدهما باألسلحة البيضاء التةي أعةدات سةلفا ً لهةذا
الغةةرض قاصةةدين مةةن ذلة إزهةةاق روحهمةةا فؤحةةدثوا بهمةةا اإلصةةابات
الموصوفة بتقريةر الصةفة التشةريحية والتةي أودت بحياتهمةا وكةان
ذل تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
ث ـ قتلوا ورخرون مجهولون ورخرون توفـوا المجني عليهـم النقـيب
 /محـمد محمد جودة ةعثمةان  ,والنقيةب  /شةادو مجةدو عبةد الجة َّواد ,
ةبلزم َّأول  /محمةد
والنقيب  /أشرف محمةود محمةد محمةود ِ
فايةد  ,وال ةم ِ
سمير إبراهيم عبد ال ةمعطي  ,وال ةم َج َّند  /إبراهيم عيد توني وال ةم َج َّند /
بةةدراوو منيةةر عبةةد المالةة فضةةل  ,وال ةم َج َّنةةد  /نصةةر ممةةدوح محمةةد
درويش عمةداً مةع سةبق اإلصةرار والترصةد بةؤن بيتةوا النيةة وعقةدوا
العزم و إتحدت إرادتهم علي قتل أيا ً من قوات الشرطة القابمة بحفة
األمةةةن باألمةةةاكن المتاخمةةةة لتجمهةةةرهم و المكلفةةةة بةةةإعبلمهم بةةةاألمر
الصةةةادر بوجةةةوب تفةةةرق تجمهةةةرهم متربصةةةين بهةةةا خلةةةف المتةةةاريس
متخذين منها ومةن سةط مبنةى خلةف المركةز التجةارو "طيبةة مةول"
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ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شةارعى الطيةران وسةيبويج المصةرو
الثانو َّيةة الفةن ةدقِ َّيةة
و من أس ةط المباني العامة  -مدرسةتي مدينةة نصةر
ِ
و عبد العزيةز جةاويش  ,ومبنةى إدارة اإلسةكان الخةارجي فةرع البنةات
سةط مسة ِجد رابعةة
برابعة العدو َّية
التةابع لجامعةة األزهةر  ,ومؤذنةة و َ
ِ
العدو َّية ومن أعلى مبنى جامِعةة األزهةر بطريةق النصةر _ التةي قةاموا
ِ
باحتبللها ,ومن بعض الوحدات السكنِ َّية بالعقارات الكابِنة داخِل ةمحةيط
اإلعتصام  ,منصات إلطبلق األعيرة النارية من األسةلحة الناريةة التةي
سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ( َر َّ
شاشات  -بنادق رلية  -بنةادق
خرطةوش – طبنجةةات  -أفةةردة خرطةةوش  -فةةرد روسةةي

بةةؤن أطلةةق

مجهولةةون مةةن بةةين المتجمهةةرين أعيةةرة ناريةةة صةةوب قةةوات الشةةرطة
حال قيامها بإسداء النص واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفت ممراً رمنةا ً
لهم وحةال قيامهةا بفضةج قاصةدين مةن ذلة

إزهةاق روح أيةا ً مةنهم

فؤحةةدثوا إصةةابة المجنةةي علةةيهم المبينةةة بتقةةارير الصةةفة التشةةريحية
وبالتقةةارير الطبيةةة المرفقةةة والتةةي أودت بحيةةاتهم وكةةان ذلةة تنفيةةذاً
لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
ج ـ قتلوا ورخرون مجهولون ورخرون توفةوا المجنةي علةيهم  /ياسِ ةر
أحمد عبد الصمد خسك َّية وكمال محمةد السة ِّيد شةعبان و محمةد أبةو
اليزيد أحمد عشةوش ويحةي عبةد المةنعم محمةد أحمةد وعبةد النبةي
عمر حسن خليفة  ,و فرج السيد أحمد ,محمد السعيد محمد خليل جةاد
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هللا عمداً مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بيتوا النية وعقدوا العزم و
اتحدت إرادتهم على قتل أيةا ً مةن قةوات الشةرطة القابمةة بحفة األمةن
باألمةةةاكن المتاخمةةةة لتجمهةةةرهم و المكلفةةةة بةةةإعبلمهم بةةةاألمر الصةةةادر
بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتةاريس التةي تحصةنوا
بهةةا متخةةذين منهةةا ومةةن سةةط مبنةةى خلةةف المركةةز التجةةارو "طيبةةة
مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى الطيةةران وسةةيبويج
الثانو َّيةة
المصرو ومن أسة ةط المبةاني العامةة -مدرسةتي مدينةة نصةر
ِ
الفةن ةدقِ َّية و عبد العزيز جاويش  ,ومبنى إدارة اإلسةكان الخةارجي فةرع
سةط مسة ِجد
البنات برابعة العدو َّية
التةابع لجامعةة األزهةر  ,ومؤذنةة و َ
ِ
العدو َّيةة ومةن أعلةى مبنةى جامِعةة األزهةر بطريةق النصةر التةي
رابعةة
ِ
قاموا باحتبللها ,ومن بعض الوحدات السكنِ َّية بالعقارات الكابِنةة داخِةل
ةمحيط اإلعتصام  ,منصات إلطبلق األعيرة النارية من األسلحة النارية
التي سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهذا الغةرض ( َر َّ
شاشةات  -بنةادق رليةة -
بنةةادق خرطةةوش – طبنجةةات  -أفةةردة خرطةةوش  ,فةةرد روسةةي بةةؤن
أطلةةق مجهولةةون مةةن بةةين المتجمهةةرين أعيةةرة ناريةةة صةةوب قةةوات
الشرطة حال قيامها بإسداء النصة واإلرشةاد لتفةرق تجمهةرهم وفةت
ممراً رمنا ً لهم وحال قيامها بفضج قاصدين من ذلة إزهةاق روح أيةا ً
مةةنهم فحةةادت بعةةض األعيةةرة الناريةةة عةةن هةةدفها وأصةةابت المجنةةى
عليهم -الذين تصادف وجودهم بمسةرح الحةادث  -فؤحةدثوا إصةاباتهم
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الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وبالتقرير الطبةى المرفةق والتةي
أودت بحياتهم

وكان ذل تنفيذاً لغةرض إرهةابي علةي النحةو المبةين

بالتحقيقات .
ح ـ شرعوا ورخرون مجهولون ورخرون توفوا في قتل المجنةي عليةج
ال ةمبلزم َّأول  /أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهِد وضباط وأفةراد قةوات
الشرطة ال ةمب َّينة أسةمابهم بالكشةف ال ةمرفةق بةاألوراق عمةداً مةع سةبق
اإلصرار والترصد بؤن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم علي
قتةةل أي ةا ً مةةن قةةوات الشةةرطة القابمةةة بحف ة األمةةن باألمةةاكن المتاخمةةة
لتجمهرهم والمكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفةرق تجمهةرهم
متربصين بها خلف المتةاريس التةي تحصةنوا بهةا متخةذين منهةا ومةن
سةةط مبنةةى خلةةف المركةةز التجةةارو "طيبةةة مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت
اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى الطيةةران وسةةيبويج المصةةرو و مةةن أس ة ةط
الثانو َّيةة الفةن ةدقِ َّيةة و عبةد العزيةز
المباني العامة -مدرستي مدينة نصةر
ِ
جاويش  ,ومبنى إدارة اإلسكان الخارجي فةرع البنةات برابعةة العدو َّيةة
العدو َّيةةة ومةةن
سةةط مس ة ِجد رابعةةة
ةابع لجامعةةة األزهةةر  ,ومؤذنةةة و َ
ِ
التة ِ
أعلى مبنى جامِعة األزهر بطريق النصرةـ التةي قةاموا باحتبللهةا ,ومةن
بعةةض الوحةةدات السةةكنِ َّية بالعقةةارات الكابِنةةة دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام ,
منصات إلطبلق األعيةرة الناريةة مةن األسةلحة الناريةة التةي سةبق وأن
أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ( َر َّ
شاشات  -بنادق رلية  -بنةادق خرطةوش
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– طبنجات  -أفردة خرطوش  -فرد روسي بؤن أطلق مجهولون مةن
بةةين المتجمهةةرين أعيةةرة ناريةةة صةةوب قةةوات الشةةرطة حةةال قيامهةةا
بإسداء النص واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفت ممراً رمنا ً لهم وحال
قيامها بفضج قاصدين من ذل إزهاق روح أيا ً منهم فؤحةدثوا إصةابة
المجنةةي علةةيهم الموصةةوفة بالتقةةارير الطبيةةج المرفقةةة وقةةد خةةاب أثةةر
جريمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فيج وهو مداركتهم بالعبلج وكان ذل
تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
خ ـ شةةرعوا و رخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا فةةي قتةةل المجنةةي
عليهمةةا  /أحمةةد السةة ِّيد أحمةةد الشةةامي  ,و ةمصةةطفى محمةةود ةمصةةطفى
هاشِ م عمداً مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بيتوا النية وعقدوا العزم
و إتحدت إرادتهم علي قتل أيا ً من قوات الشرطة القابمة بحف األمةن
باألمةةةاكن المتاخمةةةة لتجمهةةةرهم و المكلفةةةة بةةةإعبلمهم بةةةاألمر الصةةةادر
بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتةاريس التةي تحصةنوا
بهةةا متخةةذين منهةةا ومةةن سةةط مبنةةى خلةةف المركةةز التجةةارو "طيبةةة
مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى الطيةةران وسةةيبويج
الثانو َّيةة
المصرو و من أس ةط المباني العامة  -مدرستي مدينة نصةر
ِ
الفةن ةدقِ َّية و عبد العزيز جاويش  ,ومبنى إدارة اإلسةكان الخةارجي فةرع
سةط مسة ِجد
البنات برابعة العدو َّية
التةابع لجامعةة األزهةر  ,ومؤذنةة و َ
ِ
العدو َّيةة ومةن أعلةى مبنةى جامِعةة األزهةر بطريةق النصةر التةي
رابعةة
ِ
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قاموا باحتبللها ,ومن بعض الوحدات السكنِ َّية بالعقارات الكابِنةة داخِةل
ةمحيط اإلعتصام  ,منصات إلطبلق األعيرة النارية من األسلحة النارية
التي سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهذا الغةرض ( َر َّ
شاشةات  -بنةادق رليةة -
بنةةادق خرطةةوش – طبنجةةات  -أفةةردة خرطةةوش  -فةةرد روسةةي بةةؤن
أطلةةق مجهولةةون مةةن بةةين المتجمهةةرين أعيةةرة ناريةةة صةةوب قةةوات
الشرطة حال قيامها بإسداء النصة واإلرشةاد لتفةرق تجمهةرهم وفةت
ممراً رمنا ً لهم وحال قيامها بفضج قاصدين من ذلة إزهةاق روح أيةا ً
مةةنهم فحةةادت بعةةض األعيةةرة الناريةةة عةةن هةةدفها وأصةةابت المجنةةى
عليهمةةةةا -اللةةةةذين تصةةةةادف وجودهمةةةةا بمسةةةةرح الحةةةةادث  -فؤحةةةةدثوا
إصاباتهما الموصوفة بةالتقريرين الطبيةين المةرفقين

وقةد خةاب أثةر

جةريمتهم لسةبب ال دخةل إلرادتهةم فيةج وهةو مةداركتهما بةالعبلج وكةةان
ذل تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
د ـ شرعوا ورخرون مجهولـون ورخـرون تـوفـوا فــي قـتل المـجني
عليةةج /مصةةطفى أحمةةد عبةةدالنبى محمةةد عمةةداً مةةع سةةبق اإلصةةرار بةةؤن
بيتوا النية وعقةدوا العةزم وإتحةدت إرادتهةم علةى إزهةاق روح أيةا ً مةن
المواطنين يقترب أو يرتاد محةيط تجمهةرهم أو يخترقةج كاشةفا ً مكنةون
سر بةإرتهم اإلرهابيةة ويكةون مةن المعارضةين إلنتمةاءاتهم السياسةية
وأفكارهم ومعتقداتهم وأع ادوا من بيةنهم مجموعةات مسةلحة باألسةلحة
النارية والبيضاء إختصت باالطبلع علةى تحقيةق شخصةية مةن يقتةرب
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من تجمهرهم متربصين بمعارضةيهم ومةا إن الح لهةم المجنةي عليةج
حتةةى باوتةةج مجهةةوالً مةةن بيةةنهم بةةإطبلق عيةةاراً ناري ةا ً صةةوبج قاصةةداً
إزهةةاق روحةةج فحةةدثت إصةةاباتج الموصةةوفة بةةالتقرير الطبةةى الشةةرعى
المرفةق

وقةةد خةاب أثةةر جةةريمتهم لسةبب ال دخةةل إلرادتهةم فيةةج وهةةو

مداركتةةج بةةالعبلج حةةال كةةون المجنةةى عليةةج لةةم يبلةةع مةةن العمةةر ثمانيةةة
عشةةةر عامةةةا ً وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض إرهةةةابي علةةةي النحةةةو المبةةةين
بالتحقيقات .
ذ ـ قبضةوا ورخةرون مجهولةون ورخةرون توفةوا علةى المجنةي علةيهم
ةبلزم َّأول  /كةريم عمةاد عبةد
ال ةم َقدِّم  /ةم َح َّمد عليوة ةم َح َّمد الديب  ,و ال ةم ِ
الحلةةيم حسةةن  ,و هةةاني صةةالِ أحمةةد محمةةد خليفةةة  ,و محمةةود السةةيد
محمود  ,وعبد النبي عبد الفتاح امبابي الطحان  ,و أحمةد رضةا خليةل
إبراهيم السوسي  ,و ةم َح َّمد فتحي مقبول احمد  ,و حسن عبد الوهةاب
أحمةةد سةةبلمة  ,و شةةهاب الةةدين عبةةد الةةرازق  ,و مسةةتور ةم َح َّمةةد سةةيد
علةةي  ,و ةم َح َّمةةد كمةةال شةةفيق أحمةةد  ,و احمةةد فتةةوح أحمةةد زقةةزوق ,
وهيةةثم ةم َح َّمةةد محمةةود  ,وسةةلمان حلمةةي سةةلمان سةةلمان  ,إسةةبلم علةةي
عبةةةد الحفةةةي مرسةةةي  ,و علةةةي جةةةابر ن ةةةيم ةم َح َّمةةةد ,ورمضةةةان عمةةةاد
سان وياسر أحمد عبدالباسةط –
رمضان خليفة  ,أحمد عبد العزيز ح َّ
واحتجزوهم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذل وفي ويةر األحةوال
التةةةي تصةةةرح بهةةةا القةةةوانين واللةةةواب بةةةؤن اسةةةتوقفوهم لةةةد منافةةةذ
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تجمهةرهم و داخِةل ةمحيطةج وإقتةادوهم عنةوة إلةى داخةل ةو َةرف و خِيةةام
أعدوها إلحتجاز المواطنين داخِل محيط تجمهرهم  ,وأوسعوهم ضةربا َ
وتعةةةةذيبا ً بةةةةدنيا ً باأليةةةةدو و األر ةجةةةةل واألدوات و األسةةةةلحة البيضةةةةاء
والصةةةوا اعق الكه ةربابِ َّيةةةة التةةةي أعةةة ادوها سةةةلفا ً لهةةةذا الغةةةرض ةمحةةةدثين
إصةةاباتهم الموصةةوفة بالتقةةارير الطِ ِّب َّيةةة ال ةمرفقةةة علةةى النحةةو المبةةين
بالتحقيقات.
رةةةـ قةةةاوموا ورخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون توفةةةوا بةةةالقوة والعنةةةف
القةةابمين علةةى تنفيةةذ أحكةةام القسةةم األول مةةن البةةاب الثةةاني مةةن الكتةةاب
الثاني من قانون العقوبات وكةان ذلة أثنةاء و بسةبب هةذا التنفيةذ بةؤن
أطلقوا صةوب قةوات الشةرطة المكلفةة بتنفيةذ األمةر القضةابي الصةادر
من النيابة العامة رنةف البيةان وابةبلً مةن األعيةرة الناريةة والخرطةوش
وقذفوها بالحجارة و زجاجات الوقود المشتعلة ( مولوتةوف و تعةدوا
عليها باألسةلحة البيضةاء لحملهةم علةى اإلمتنةاع عةن تنفيةذ هةذا األمةر
فنجم عن ذل التعدو وتل المقاومة مقتل المجني علةيهم مةن القةوات
المبينة أسما َبهم ببند اإلتهةام " ث ج " وكةان ذلة تنفيةذاً لغةرض
إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
زةةـ سةةرقوا و رخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا المنقةةوالت المبينةةة
وصةةفا ً و قيمةةة بةةاألوراق و المملوكةةة للمجنةةي علةةيهم ال ةم َقةدِّم  /ةم َح َّمةةد
عليوة ةم َح َّمد الديب  ,محمود السيد محمود  ,شهاب الدين عبد الرازق
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 ,ةم َح َّمد كمةال شةفيق أحمةد ورمضةان عمةاد رمضةان خليفةة وهيةثم
ةم َح َّمةةد محمةةود أحمةةد عبةةدالعزيز حسةةان و كةةان ذل ة بطريةةق اإلكةةراه
الواقةةع علةةيهم بةةؤن اسةةتوقفوهم لةةد منافةةذ تجمهةةرهم ودا ِخةةل ةمحيطةةج
ةةةرف و خِيةةةةام خصصةةةةوها إلحتجةةةةاز
وإقتةةةةادوهم عنةةةةوة إلةةةةى داخةةةةل ةوة َ
المواطنين  ,وأوسعوهم ضربا َ وتعذيبا ً والةذو تةر أثةراً مةن الجةروح
و تمكنةةةوا بتلةةة الوسةةةيلة القسةةةرية مةةةن اإلكةةةراه مةةةن شةةةل َّ ةمقةةةاومتهم
واالستيبلء على المسروقات وكان ذل بالطريق العام حال كونهم أكثر
مةةةن شخصةةةين حةةةاملين ألسةةةلحة ةةةاهرة وذلةةة علةةةى النحةةةو المبةةةين
بالتحقيقات.
س ـ أحدثوا ورخرون مجـهـولـون ورخـرون تـوفـوا عمداً بالمجنـي
علةةيهم الرابةةد  /محمةةد عب ةدالعال محمةةد يوسةةف وضةةباط وأفةةراد قةةوات
الشرطة ال ةمب َّينةة أسةمابهم بالكشةف ال ةمرفةق بةاألوراق ,وكمةال صةادِق
مل ة
شنودة اإلصابات المبينة والموصوفة بالتقارير الطبيةة المرفقةة و
التةةي أعجةةزتهم عةةن أشةةغالهم الشخصةةية مةةدة تزيةةد عةةن عشةةرين يومةا ً
وكان ذل بإستخدام أداة حال كونهم ضمن تجمهر مإلف من أكثر من
خمسة أشخاص وكةان ذلة تنفيةذاً لغةرض إرهةابي علةى النحةو المبةين
بالتحقيقات .
ش ـ عطـلــوا ورخــرون مـجـهولـون ورخــرون تـوفـوا عـمـداً ســير
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وسةةابل النقةةل العةةام البريةةة بةةؤن أولقةةوا جميةةع محةةاور َميةةدان رابعةةة
ال َع َد ِو َّية بالقاهِرة والشةوارع المتفرعةة منةج بمتةاريس مةن الطةوب و
إطارات الس َّيارات والحجارة والبلدورات التي إنتزعوهةا مةن األرصةفة
ومواد البناء ف ة
شلت حركة المرور أمام وسابل النقةل رنفةة البيةان علةي
النحو المبين بالتحقيقات.
ص ـ احتلةةوا و رخةةرون مجةةـهولون ورخةةـرون توفةةوا بةةالقوة مبةةان
الثانو َّيةة
ومـرافق عامة مخصصة للنفع العةام ( مدرسةتي مدينةة نصةر
ِ
الفةن ةدقِ َّية و عبد العزيز جاويش  ,ومبنى إدارة اإلسةكان الخةارجي فةرع
العدو َّيةة
التابع لجامعة األزهر  ,و مس ِجد رابعةة
البنات برابعة العدو َّية
ِ
ِ
و ةملحقاتةةج بةةؤن إقتحموهةةا وتحصةةنوا بهةةا وأخفةةوا بةةداخلها أسةةلحتهم
رنفةةة البيةةان واتخةةذوا منهةةا وكةةراً إلخفةةاء جةةرابمهم و مةةن أس ة ةط تِل ة
المبةةان منصةةات إلطةةبلق األعيةةرة الناريةةة صةةوب قةةوات الشةةرطة وكةةان
ذل قسراً عةن القةابمين عليهةا مةن المةو فين العمةوميين حةال كةونهم
عصابة مسلحة ألفهةا وتةولى زعامتهةا المتهمةون األربعةة عشةر األ ة َول
علي النحو المبين بالتحقيقات .
ض ـ خربوا ورخرون مجهولون ورخةرون توفةوا عمةداً مبةان وأمةبل
عامةةة مخصصةةج لمصةةال حكوميةةة وللنفةةع العةةام وهةةي (مسةةجد رابعةةة
العدو َّيةة,
العدو َّية و قاعات ال ةمناسبات ال ةملحقة بةج  ,ومستشةفي رابعةج
ِ
ِ
ومبنةةةي اإلدارة العامةةةة للمةةةرور  ,ومدرسةةةة عبةةةد العزيةةةز جةةةاويش ,
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ومدرسةةةةة مدينةةةةة نصةةةةر الثانو َّيةةةةة الفندق َّيةةةةة  ,ومبنةةةةي إدارة اإلسةةةةكان
الخةارجي للبنةات التةةابع لجامعةج األزهةر  ,و أعمةةدة اإلنةارة و الحةةدابِق
العدو َّيةة و ال ةطة ةرق
وبلدورات األرضية و البنية التحتية بميةدان رابعةة
ِ
المحاور ال ةمتاخِمة لج  ,و عدد  2ةمد ََّرعة و عدد  42مركبةة شةرطية
و
ِ
ةمت َن َّوعةةة والمبينةةة وصةةفا ً وقيمة ًةة بةةاألوراق بةةؤن حطمةةوا الممتلكةةات
رنفة البيان وأتلفوا األشجار والمزروعات بنهر الطريق وجعلوها ويةر
صةالحة لئلسةةتخدام وأطلقةوا وابةبلً مةةن األعيةرة الناريةةة والخرطةةوش
علةةى المركبةةات الشةةرطية ورشةةقوها بالحجةةارة و الزجاجةةات الحارقةةة
( مولوتوف إبان مشةاركتها فةي فةض تجمهةرهم وكةان ذلة تنفيةذاً
لغةرض إرهةةابي وبقصةد إحةةداث الرعةب بةةين النةاس وإشةةاعة الفوضةةى
علي النحو المبين بالتحقيقات.
ط ـ أتلفةةوا ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا عمةةداً أمةةواالً ثابتةةة
ومنقولةةة ال يمتلكوهةةا  -المنقةةوالت المملوكةةة لقةةاطني ةمحةةيط تجم ةهةةر
رابعة العدو َّية ومةن تةم إحتجةازه داخِةل ةمحةيط التجمهةر  , -ممةا ترتةب
عليةةج جعةةل النةةاس وصةةحتهم وأمةةنهم فةةي خطةةر  ,وكةةان ذلةة تنفيةةذاً
لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
 خربةةةوا ورخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون توفةةةوا عمةةةداً الكةةةاببلتالكهربابيةةة المملةةو للدولةةة بةةؤن أضةةرموا النيةةران بهةةا فؤت ةت عليهةةا
وترتةةب علةةى ذلة انقطةةاع التيةةار الكهربةةابي عةةن األمةةاكن التةةي تغةةذيها
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وكةةان ذلة تنفيةةذاً لغةةرض إرهةةابي وبقصةةد إحةةداث الرعةةب بةةين النةةاس
وإشاعة الفوضى علي النحو المبين بالتحقيقات.
ع ـ خربوا وأخرون مجهولون ورخرون توفوا عمداً مبنى معةد إلقامةة
شةةعابر دينيةةة مسةةجد رابعةةة العدويةةة بةةؤن أضةةرموا النيةةران بةةج فؤتةةت
عليج وكان ذل تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
خامس ةا ً -:حةةازوا وأحةةرزوا بالةةذات والواسةةطة مةةواد تعتبةةر فةةي حكةةم
المفرقعات ( كلورات البوتاسيوم  ,أكاسيد معادن بدون ترخيص مةن
الجهة اإلدارية المختصة وبقصد إستخدامها فةي أنشةطة مخلةة بةاألمن
العةةام والمسةةاس بالوحةةدة الوطنيةةة والسةةبلم اإلجتمةةاعي علةةى النحةةو
المبين بالتحقيقات .
سادسةةةةا ً  -:حةةةةازوا وأحةةةةرزوا بالةةةةذات و الواسةةةةطة أسلةةةةـحة ناريةةةةة
(ر َّ
شاشات  ,بنادق رلية مما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها
وأسلحة نارية مششخنة " مسدسات "وأسلحة نارية وير مششخنة (
بنادق أفردة خرطوش فرد روسى بغير ترخيص وكان ذل بؤحةد
أماكن التجمعات وبقصةد إسةتعمالها فةي اإلخةبلل بةاألمن والن ةام العةام
علي النحو المبين بالتحقيقات .
سابعا ً  -:حازوا وأحرزوا بالذات و الواسطة ذخابر مما تستعمل علي
األسةةةلحة سةةةالفة الةةةذكر حةةةال كةةةون بعضةةةها ويةةةر مةةةرخص ألو مةةةنهم
بحيازتها أو إحرازها والبعض األخر مما ال يجوز الترخيص بحيازتهةا
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أو إحرازهةةا وكةةان ذلة بؤحةةد امةةاكن التجمعةةات وبقصةةد إسةةتعمالها فةةي
اإلخبلل باألمن والن ام العام علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنا ً  -:حازوا وأحـرزوا أسـلحة بيضـاء و أدوات مما تستخـدم فــي
اإلعتةةةةداء علةةةةي األشةةةةـخاص دون مسةةةةـور قانةةةةـوني أو مةةةةـبرر مةةةةـن
الضةةـرورة المهنيةةة أو الشةةـخصية وكةةان ذلة بؤحةةـد أمةةاكن التجمعةةات
وبقصد إستعمالها في اإلخبلل باألمن والن ام العام علي النحو المبين
بالتحقيقات .

تاسعاً_:المتهم األخير _:
حـاز مـحـررات ومـطبـوعات "مـنشورات " مـعدة لـلتوزيع وإلطـبلع
الغيرعليهةةةةا تتضةةةةمن تحريضةةةةا ً علةةةةى تغييةةةةر خارطةةةةة الطريةةةةق
ومناهضة ثورة 30يونيو وعلى قلب وتغييةر الةن م األساسةية للدولةة
وقلةةب ن ةةام الحكومةةة المقةةررة وتحةةض علةةى كراهيتةةج واإلزدراء بةةج
بغية عودة الربيس المعزول وذل على النحو المبين بالتحقيقات.
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد
 3 3 2 , 1مكةةرراً  4مةةن القةةانون رقةةم  10لسةةنة  1914بشةةؤن
التجمهةةةر المعةةةدل بالقةةةانون رقةةةم  87لسةةةنة  1968والمةةةواد 39
86 46 1/45
د

 88مكرراً (أ  88 ,مكرراً (ج

 90 , 90 , 89مكرراً
 ( 102هةةـ

 88مكرراً (

 98ب ( 98ب مكرراً

 137مكةةرراً ( أ

 1/160بنةةد ثانيةةا ً 162 2
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 162,مكرراً  1/174 , 167 3 1بند أوالً وثانيةا ً 231 230
, 314 253, 282 , 280 243 241 , 235 234 232
 /315ثانيةةةا ً  375 , 361 ,مكةةةرراً  375مكةةةرراً ( أ مةةةن قةةةانون
العقوبةةات والمةةواد  25 6 1مكةةرراً 30 6 4 3 2 1/26 ,
مةن القةانون رقةم  394لسةةنة  1954بشةؤن األسةلحة والةذخابر المعةةدل
بةةالقوانين أرقةةام  26لسةةنة  101 1978لسةةنة  165 1980لسةةنة
 1981والمرسوم بقةانون  6لسةنة  2012والبنةود أرقةام ( 5 , 3
9 7 6

 10مةةن الجةةدول رقةةم ( 1

والجةةدول رقةةم ( 2

والبند ( أ من القسم األول والبندين ( أ ب من القسم الثاني مةن
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1

تعتبر في حكم المفرقعات  ,والمواد /2

 116 , 111 , 95مكرراً
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المعدل بالقانون رقم  126لسنة .2008
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ثؼددذ رالٚح أِش اإلؽبٌخ ٚعدّبع هٍجبد إٌ١بثخ اٌؼبِ خ ٚاٌّشافؼ خ اٌؾ ف٠ٛخ
ٚاإلهالع ػٍ ٟاألٚساق ٚاٌّذاٌٚخ لبٔٔٛآ
ٚؽدد١ش اْ اٌّددزّٙد ٓ١اٌدشاثدغٚ ،اٌزبعدغٚ ،اٌضبٔدد ٟػدؾشٚ ،اٌخبِدظ
ػؾددشٚ ،اٌغدبثدغ ػؾدشٚ،اٌضبِٓ ػؾشٚ ،اٌضبٌش ٚاٌؼؾدشٚ ، ْٚاٌشاثدغ
ٚاٌؼؾش ،ْٚاٌغبثغ ٚاٌؼؾشٚ ،ْٚاٌؾبدٚ ٜاٌضالصٚ ، ْٛاٌشاثغ ٚاٌضالص،ْٛ
ٚاٌخ بِظ ٚاٌضالص ٚ ،ْٛاٌض بِٓ ٚاٌضالص ٚ ،ْٛاالسثؼ ٚ ،ْٛاٌضبٌ ش
ٚاالسثؼ ٚ ،ْٛاٌشاث غ ٚاالسثؼ ٚ ،ْٛاٌخ بِظ ٚاالسثؼ  ،ْٛاٌغ بثغ
ٚاالسثؼ ٚ، ْٛاٌض بِٓ ٚاالسثؼ ٚ ،ْٛاٌؾ بدٚ ٜاٌخّغ ٚ،ْٛاٌخبِظ
ٚاٌخّغٚ،ْٛاٌغ بدط ٚاٌخّغٚ،ْٛاٌغ بثغ ٚاٌخّغ ٚ، ْٛاٌغ ز،ْٛ
ٚاٌؾ بدٚ ٜاٌغزٚ،ْٛاٌغ بثغ ٚاٌغ زٚ،ْٛاٌضبِٓ ٚاٌغ زٚ ، ْٛاٌخ بِظ
ٚاٌغ جؼٚ ،ْٛاٌض بِٓ ٚاٌغ جؼٚ ،ْٛاٌضّ بٔٚ ، ْٛاٌخ بِظ ٚاٌضّ بٔ،ْٛ
ٚاٌزبع غ ٚاٌضّ بٔٚ ،ْٛاٌزغ ؼٚ ،ْٛاٌشاث غ ٚاٌزغؼٚ،ْٛاٌغ بثغ
ٚاٌزغ ؼٚ،ْٛاٌّبئخٚ ،اٌّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚ ،اٌّبئ خ ٚاصٕ ٚ ، ٓ١اٌّبئ خ ٚصالص خ
ٚ،اٌّبئ خ ٚاسثؼ خٚ ،اٌّبئ خ ٚخّغ خٚ ،اٌّبئ خ ٚع زخٚ ،اٌّبئ خ ٚرغ ؼخ،
ٚاٌّبئخ ٚػؾشحٚ ،اٌّبئخ ٚاصٕ ٟػؾشحٚ ،اٌّبئخ ٚخّظ ػؾشح ٚ ،اٌّبئخ
ٚصّبٔ ٟػؾشح ٚ ،اٌّبئخ ٚػؾ شٚ ،ْٚاٌّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚػؾ شٚ ،ْٚاٌّبئ خ
ٚاصٕ ٚ ٓ١ػؾ شٚ ،ْٚاٌّبئ خ ٚصّ بٔٚ ٟػؾ شٚ ،ْٚاٌّبئ خ ٚاسثؼ خ
ٚصالصٚ،ْٛاٌّبئخ ع زخ ٚصالص ٚ ،ْٛاٌّبئ خ ع جؼخ ٚصالص ٚ ،ْٛاٌّبئ خ رغ ؼخ
ٚصالص ٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚصالص خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛاٌّبئ خ ع زخ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛاٌّبئ خ
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عجؼخ ٚاسثؼٚ ،ْٛاٌّبئخ ٚصّبٔٚ ٟاسثؼ ٚ ،ْٛاٌّبئ خ ٚخّغ ٚ ، ْٛاٌّبئ خ
ٚٚاؽ ذ ٚخّغ  ٚ،ْٛاٌّبئ ٗ ٚصالص خ ٚخّغ  ٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚخّ ظ
ٚخّغٚ ،ْٛاٌّبئخ ٚعزخ ٚخّغٚ ،ْٛاٌّبئخ ٚعجؼخ ٚخّغٚ ، ْٛاٌّبئخ
ٚرغؼخ ٚخّغٚ ، ْٛاٌّبئخ ٚع زٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚع زٚ ، ْٛاٌّبئ خ
ٚاصٕ ٚ ٓ١ع زٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚصالص خ ٚع زٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚع ز، ْٛ
ٚاٌّبئ خ خّغ خ ٚع زٚ ، ْٛاٌّبئ خ ع جؼخ ٚع زٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚٚاؽ ذ
ٚعجؼٚ ،ْٛاٌّبئخ ٚصالصخ ٚع جؼٚ ، ْٛاٌّبئ خ خّغ خ ٚع جؼ ٚ، ْٛاٌّبئ خ
ٚعجؼخ ٚعجؼٚ ، ْٛاٌّبئخ ٚصّبٔٚ ٟعجؼٚ ، ْٛاٌّبئخ ٚصّبٔٚ ، ْٛاٌّبئخ
ٚٚاؽذ ٚصّبٔٚ ، ْٛاٌّبئخ ٚصالصخ ٚصّ بٔٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚصّ بٔ، ْٛ
ٚاٌّبئخ عزخ ٚصّ بٔٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚصّ بٔٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚرغ ؼ، ْٛ
ٚاٌّبئ خ ٚاصٕ ٚ ٓ١رغ ؼٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚصالص خ ٚرغ ؼٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚخّ ظ
ٚرغ ؼٚ ،ْٛاٌّبئ خ ٚع جؼخ ٚرغ ؼٚ ، ْٛاٌّبئ خ ٚرغ ؼخ ٚرغ ؼ، ْٛ
ٚاٌّ بئزٚ ، ٓ١اٌّ بئزٚٚ ٓ١اؽ ذ ٚ ،اٌّ بئزٚ ٓ١اصٕ ٚ ، ٓ١اٌّ بئزٚ ٓ١صالص خ
ٚ،اٌّ بئزٚ ٓ١ع زخ ٚ ،اٌّ بئزٚ ٓ١صّبٔ ١خ ٚ ،اٌّ بئزٚ ٓ١رغ ؼخ ٚ ،اٌّ بئزٓ١
ٚػؾشح ٚ ،اٌّبئزٚ ٓ١صالصخ ػؾش ٚ ،اٌّبئزٚ ٓ١خّغ خ ػؾ ش ٚ ،اٌّ بئزٓ١
ٚع زخ ػؾ ش ٚ ،اٌّ بئزٚ ٓ١ع جؼخ ػؾ ش ٚ ،اٌّ بئزٚ ٓ١صّبٔ ١خ ػؾ ش ،
ٚاٌّ بئزٚ ٓ١رغ ؼخ ػؾ ش ٚ ،اٌّ بئزٚ ٓ١ػؾ شٚ ، ْٚاٌّ بئزٚ ٓ١اسثؼ خ
ٚػؾشٚ ، ْٚاٌّبئزٚ ٓ١عزخ ٚػؾ شٚ ، ْٚاٌّ بئزٚ ٓ١ع جؼخ ٚػؾ ش، ْٚ
ٚاٌّ بئزٚٚ ٓ١اؽ ذ ٚصالص ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١صالص خ ٚصالص ٚ ، ْٛاٌّ بئزٓ١
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ٚصّ بٔٚ ٟصالص ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١رغ ؼخ ٚصالص ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١صالص خ
ٚاسثؼ ٚ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١اسثؼ خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١خّغ خ ٚاسثؼ ، ْٛ
ٚاٌّ بئزٚ ٓ١صّبٔ ١خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١رغ ؼخ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٓ١
ٚخّغٚ ، ْٛاٌّبئزٚٚ ٓ١اؽذ ٚخّغ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١اصٕ ٚ ٓ١خّغ ، ْٛ
ٚاٌّبئزجٓ ٚاسثؼخ ٚخّغ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١خّغ خ ٚخّغ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٓ١
ٚع زخ ٚخّغ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١صّبٔ ١خ ٚخّغ ٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١رغ ؼخ
ٚخّغ ٚ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١ع زٚ ، ْٛاٌّ بئزٚٚ ٓ١اؽ ذ ٚع زٚ ، ْٛاٌّ بئزٓ١
ٚاصٕٚ ٓ١عزٚ ، ْٛاٌّبئزٚ ٓ١صالصخ ٚعزٚ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١اسثؼ خ ٚع ز، ْٛ
ٚاٌّ بئزٚ ٓ١صّبٔ ١خ ٚع زٚ ، ْٛاٌّ بئزٚٚ ٓ١اؽ ذ ٚع جؼٚ ، ْٛاٌّ بئزٓ١
اسثؼخ ٚعجؼٚ ، ْٛاٌّبئز ٓ١خّغخ ٚعجؼٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١ع زخ ٚع جؼْٛ
ٚ ،اٌّ بئزٚ ٓ١ع جؼخ ٚع جؼٚ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١رغ ؼخ ٚع جؼٚ، ْٛاٌّ بئزٓ١
ٚاصٕ ٚ ٓ١صّ بٔٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١صالص خ ٚصّ بٔٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١اسثؼ خ
ٚصّ بٔٚ، ْٛاٌّ بئز ٓ١اسثؼ خ ٚرغ ؼٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١خّغ خ ٚرغ ؼ، ْٛ
ٚاٌّ بئزٚ ٓ١ع زخ ٚرغ ؼٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١ع جؼخ ٚرغ ؼٚ، ْٛاٌّ بئزٓ١
ٚصّبٔ ١خ ٚرغ ؼٚ ، ْٛاٌّ بئزٚ ٓ١رغ ؼخ ٚرغ ؼ ، ْٛصالصّبئ خ ٚٚاؽ ذ ،
ٚصالصّبئ خ ٚاصٕ  ٚ، ٓ١صالصّبئ خ ٚصالص خ ٚ ،صالصّبئ خ ٚع زخ ٚ ،صالصّبئ خ
ٚصّبٔ١خ ٚ ،صالصّبئخ ٚػؾشح ٚ ،صالصّبئخ ٚصالصخ ػؾشٚ ،صالصّبئ خ ٚاسثؼ خ
ػؾشٚ ،صالصّبئخ ٚخّغخ ػؾشٚ ،صالصّبئ خ ٚػؾ شٚ، ْٚصالصّبئ خ ٚاصٕ ٓ١
ٚػؾشٚ ، ْٚصالصّبئخ ٚصالصخ ٚػؾشٚ ، ْٚصالصّبئخ ٚخّغخ ٚػؾ ش، ْٚ
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ٚصالصّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚػؾ ش ٚ، ْٚصالصّبئ خ ٚصالص ٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚٚاؽ ذ
ٚصالص ٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚاصٕ ٚ ٓ١صالص ٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚصالص خ ٚصالص ، ْٛ
ٚصالصّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚصالص ٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚع زخ ٚصالص ٚ ، ْٛصالصّبئ خ
ٚصّبٔ١خ ٚصالصٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚاؽذ ٚاسثؼٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚاصٕٚ ٓ١اسثؼْٛ
ٚ ،صالصّبئ خ ٚصالص خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛصالصّبئ خ
ٚخّغ خ ٚاسثؼ  ٚ، ْٛصالصّبئ خ صّبٔ ١خ ٚاسثؼ ٚ ْٛصالصّبئ خ ٚرغ ؼخ
ٚاسثؼٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚخّغٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚٚاؽذ ٚخّغ ٚ، ْٛصالصّبئخ
ٚاسثؼ خ ٚخّغ ٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚخّغ خ ٚخّغ ٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚع زخ
ٚخّغٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚعجؼخ ٚخّغ ٚ، ْٛصالصّبئ خ ٚرغ ؼخ ٚخّغ ، ْٛ
ٚصالصّبئخ ٚعزٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚٚاؽذ ٚعزٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚصالصخ ٚعزْٛ
ٚ ،صالصّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚع زٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚخّغ خ ٚع زٚ، ْٛصالصّبئ خ
ٚعزخ ٚعزٚ ، ْٛصالصّبئخ ع جؼخ ٚع زٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚع ز، ْٛ
ٚصالصّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚع جؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚاصٕ ٚ ٓ١ع جؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ
ٚصالص خ ٚع جؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚخّغ خ ٚع جؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚصّبٔ ١خ
ٚع جؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚصّ بٔٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚاصٕ ٚ ٓ١صّ بٔ، ْٛ
ٚصالصّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚصّ بٔٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚخّغ خ ٚصّ بٔٚ ، ْٛصالصّبئ خ
ٚع زخ ٚصّ بٔٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚصّ بٔٚ ،ْٛصالصّبئ خ ٚرغ ؼ، ْٛ
ٚصالصّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚرغ ؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ ٚاصٕ ٚ ٓ١رغ ؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ
ٚاسثؼ خ ٚرغ ؼٚ ، ْٛصالصّبئ خ ع زخ ٚرغ ؼ ٚ، ْٛصالصّبئ خ  ٚصّبٔ ١خ
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ٚرغؼٚ ، ْٛصالصّبئخ ٚرغؼخ ٚرغؼٚ ، ْٛأسثؼّبئخ ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚاصٕ ، ٓ١
ٚأسثؼّبئخ ٚاسثؼ خ ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚخّغ خ ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚع زخ ٚ ،أسثؼّبئ خ
ٚصّبٔ ١خ ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚرغ ؼخ ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚاؽ ذ ٜػؾ شح ٚ ،أسثؼّبئ خ
ٚاصٕ  ٟػؾ شح ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚصالص خ ػؾ شح ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚاسثؼ خ ػؾ شح ،
ٚأسثؼّبئخ ٚعجؼخ ػؾشح ٚ،أسثؼّبئخ ٚصّبٔ١خ ػؾشح ٚ ،أسثؼّبئ خ ٚرغ ؼخ
ػؾشح ٚ ،أسثؼّبئخ ٚػؾشٚ ، ْٚأسثؼّبئخ ٚاصٕٚ ٓ١ػؾ شٚ ، ٓ٠أسثؼّبئ خ
ٚخّغ خ ٚػؾ شٚ ، ْٚأسثؼّبئ خ ٚع جؼخ ٚػؾ شٚ ، ْٚأسثؼّبئ خ ٚصّبٔ ١خ
ٚػؾ شٚ ، ْٚأسثؼّبئ خ ٚاصٕ ٚ ٓ١صالص ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚصالص ، ْٛ
ٚأسثؼّبئ خ ٚع زخ ٚصالص ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚصالص ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ
ٚاصٕ ٚ ٓ١اسثؼ ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚصالص خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚع جؼخ
ٚاسثؼ ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚخّغ ، ْٛ
ٚأسثؼّبئخ ٚصالصخ ٚخّغٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚخّغ ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ
ٚع جؼخ ٚخّغ ٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚصالص خ ٚع زٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚاسثؼ خ
ٚع زٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚع زخ ٚع زٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚع جؼخ ٚع ز، ْٛ
ٚأسثؼّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚع زٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚرغ ؼخ ٚع زٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ
ٚٚاؽ ذ ٚع جؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚصالص خ ٚع جؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚاسثؼ خ
ٚعجؼٚ ، ْٛأسثؼّبئخ ٚصّبٔ١خ ٚع جؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚصّ بٔ، ْٛ
ٚأسثؼّبئخ ٚخّغخ ٚصّ بٔٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚصّبٔ ١خ ٚصّ بٔٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ
ٚرغ ؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚٚاؽ ذ ٚرغ ؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚاصٕ ٚ ٓ١رغ ؼ، ْٛ
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ٚأسثؼّبئ خ ٚصالص خ ٚرغ ؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚاسثؼ خ ٚرغ ؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ
ٚخّغ خ ٚرغ ؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚع زخ ٚرغ ؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚع جؼخ
ٚرغ ؼٚ ، ْٛأسثؼّبئ خ ٚرغ ؼخ ٚرغ ؼٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚاسثؼ خ ،
ٚخّغ ّبئخ ٚع زخ ٚ ،خّغ ّبئخ ٚصّبٔ ١خ ٚ ،خّغ ّبئخ ٚرغ ؼخ ،
ٚخّغّبئخ ٚػؾشح ٚ ،خّغّبئخ ٚاصٕ ٟػؾشح ٚ ،خّغّبئخ ٚصالصخ ػؾش
ٚ ،خّغ ّبئخ ٚاسثؼ خ ػؾ ش ٚ ،خّغ ّبئخ ٚخّغ خ ػؾ شٚ ،خّغ ّبئخ
ٚع زخ ػؾ ش ٚ ،خّغ ّبئخ ٚع جؼخ ػؾ ش ٚ ،خّغ ّبئخ ٚصّبٔ ١خ ػؾ ش ،
ٚخّغ ّبئخ ٚرغ ؼخ ػؾ شٚ ،خّغ ّبئخ ٚػؾ شٚ ، ْٚخّغ ّبئخ ٚٚاؽ ذ
ٚػؾشٚ، ْٚخّغّبئخ ٚاصٕٚ ٓ١ػؾشٚ ، ْٚخّغ ّبئخ ٚصالص خ ٚػؾ شْٚ
ٚ،خّغ ّبئخ ٚاسثؼ خ ٚػؾ شٚ ، ْٚخّغ ّبئخ ٚرغ ؼخ ٚػؾ ش، ْٚ
ٚخّغّبئخ ٚصالصٚ ، ْٛخّغّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚصالص ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚاصٕ ٓ١
ٚصالص ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ صالص خ ٚصالص ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚخّغ خ ٚصالص ، ْٛ
ٚخّغّبئخ ٚصّبٔ١خ ٚصالصٚ ، ْٛخّغّبئخ ٚرغ ؼخ ٚصالص ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ
ٚٚاؽ ذ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚع زخ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ع جؼخ
ٚاسثؼ ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚخّغ ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚخّغ ، ْٛ
ٚخّغ ّبئخ ٚاصٕ ٚ ٓ١خّغ ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚص الس ٚخّغ ، ْٛ
ٚخّغ ّبئخ ٚاسثؼ خ ٚخّغ ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚخّغ خ ٚخّغ ، ْٛ
ٚخّغ ّبئخ ٚع زخ ٚخّغ ٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚصّبٔ ١خ ٚخّغ ، ْٛ
ٚخّغّبئخ ٚرغؼخ ٚخّغٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚع زٚ ، ْٛخّغ ّبئخ
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ٚصالص خ ٚع زٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚخّغ خ ٚع زٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚع جؼخ
ٚع زٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚصّبص ١خ ٚع زٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚرغ ؼخ ٚع ز، ْٛ
ٚخّغّبئخ ٚاصٕٚ ٓ١عجؼٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚصالص خ ٚع جؼٚ ، ْٛخّغ ّبئخ
ٚاسثؼ خ ٚع جؼٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚخّغ خ ٚع جؼٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚع زخ
ٚعجؼٚ ، ْٛخّغّبئخ ٚرغؼخ ٚع جؼٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚصّ بٔ، ْٛ
ٚخّغّبئخ ٚاسثؼخ ٚصّبٔٚ ، ْٛخّغّبئخ ٚخّغخ ٚصّبٔٚ ، ْٛخّغّبئخ
ٚع زخ ٚصّ بٔٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚع جؼخ ٚصّ بٔٚ، ْٛخّغ ّبئخ ٚصّبٔ ١خ
ٚصّ بٔٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚاصٕ ٚ ٓ١رغ ؼٚ ، ْٛخّغ ّبئخ ٚع زخ ٚرغ ؼ، ْٛ
ٚخّغّبئخ ٚعجؼخ ٚرغؼٚ ، ْٛخّغّبئخ ٚصّبٔ١خ ٚرغؼٚ ، ْٛخّغّبئخ
ٚرغ ؼخ ٚرغ ؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚ ،ع زّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚ ،ع زّبئخ ٚاصٕ ، ٓ١
ٚع زّبئخ ٚاسثؼ خ ٚ ،ع زّبئخ ٚع جؼخ ٚ ،ع زّبئخ ٚصّبٔ ١خ ٚ ،ع زّبئخ
ٚرغ ؼخ ٚ ،ع زّبئخ ٚاصٕ  ٟػؾ ش ٚ ،ع زّبئخ ٚصالص خ ػؾ ش ٚ ،ع زّبئخ
ٚاسثؼخ ػؾش ٚ ،عزّبئخ ٚخّغخ ػؾش ٚ ،عزّبئخ ٚعزخ ػؾشٚ ،عزّبئخ
ٚع جؼخ ػؾ شٚ ،ع زّبئخ ٚصّبٔ ١خ ػؾ ش ٚ ،ع زّبئخ ٚرغ ؼخ ػؾ ش ،
ٚع زّبئخ ٚػؾ ش ٚ، ْٚع زّبئخ ٚصالص خ ٚػؾ شٚ ، ْٚع زّبئخ ٚاسثؼ خ
ٚػؾشٚ ، ْٚعزّبئخ ٚخّغخ ٚػؾشٚ ، ْٚع زّبئخ ٚع جؼخ ٚػؾ ش، ْٚ
ٚع زّبئخ ٚصّبٔ ١خ ٚػؾ شٚ ، ْٚع زّبئخ ٚصالص ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚٚاؽ ذ
ٚصالص ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚاصٕ ٚ ٓ١صالص ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚصالص خ ٚصالص ، ْٛ
ٚع زّبئخ ٚاسثؼ خ ٚصالص ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚخّغ خ ٚصالص ٚ ، ْٛع زّبئخ
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ٚعجؼخ ٚصالصٚ ، ْٛعزّبئخ ٚصّبٔ١خ ٚصالصٚ ، ْٛعزّبئخ ٚرغؼخ ٚصالص ْٛ
ٚ ،ع زّبئخ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛع زّبئخ اصٕ ٚ ٓ١اسثؼ ٚ ، ْٛع زّبئخ صالص خ
ٚاسثؼ ٚ ، ْٛع زّبئخ اسثؼ خ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚخّغ خ ٚاسثؼ ، ْٛ
ٚع زّبئخ ٚع جؼخ ٚاسثؼ ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚخّغ ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚخّغ خ
ٚخّغ ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚع زخ ٚخّغ ٚ ، ْٛع زّبئخ ٚصّبٔ ١خ ٚخّغ ، ْٛ
ٚعزّبئخ ٚعزٚ ، ْٛعزّبئخ ٚٚاؽذ ٚعزٚ ، ْٛعزّبئخ ٚاصٕٚ ٓ١عز، ْٛ
ٚعزّبئخ ٚاسثؼخ ٚعزٚ ، ْٛعزّبئخ ٚصّ بٔٚ ٟع زٚ ، ْٛع زّبئخ ٚرغ ؼخ
ٚع زٚ ، ْٛع زّبئخ ٚع جؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚاصٕ ٚ ٓ١ع جؼٚ ، ْٛع زّبئخ
ٚصالس ٚعجؼٚ ، ْٛعزّبئخ اسثؼخ ٚعجؼٚ ، ْٛعزّبئخ ٚخّغ خ ٚع جؼْٛ
ٚ ،ع زّبئخ ٚع زخ ٚع جؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚع جؼخ ٚع جؼٚ ، ْٛع زّبئخ
ٚصّبٔ ١خ ٚع جؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚرغ ؼخ ٚع جؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚٚاؽ ذ
ٚصّ بٔٚ ، ْٛع زّبئخ ٚاصٕ ٚ ٓ١صّ بٔٚ ، ْٛع زّبئخ ٚصالص خ ٚصّ بٔ، ْٛ
ٚعزّبئخ اسثؼخ ٚصّبٔٚ ،ْٛعزّبئخ ٚخّغ خ ٚصّ بٔٚ ، ْٛع زّبئخ ٚع زخ
ٚصّ بٔٚ، ْٛع زّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚرغ ؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚاصٕ ٚ ٓ١رغ ؼ، ْٛ
ٚعزّبئخ ٚصالصخ ٚرغؼٚ ، ْٛعزّبئخ ٚاسثؼخ ٚرغ ؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚع زخ
ٚرغ ؼٚ ، ْٛع زّبئخ ٚع جؼخ ٚرغ ؼٚ، ْٛع جؼّبئخ ٚع جؼّبئخ ٚٚاؽ ذ ،
ٚع جؼّبئخ ٚاصٕ ٚ ، ٓ١ع جؼّبئخ ٚصالص خ ٚ ،ع جؼّبئخ ٚاؽ ذ ٜػؾ ش،
ٚعجؼّبئخ ٚصالص خ ػؾ ش ٚ ،ع جؼّبئخ ٚاسثؼ خ ػؾ ش ٚ ،ع جؼّبئخ ٚخّغ خ
ػؾ ش ٚ ،ع جؼّبئخ ٚع زخ ػؾ ش ٚ ،ع جؼّبئخ ٚع جؼخ ػؾ شٚ ،ع جؼّبئخ
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ٚصّبٔ ١خ ػؾ شٚ ،ع جؼّبئخ ٚرغ ؼخ ػؾ ش ٚ ،ع جؼّبئخ ٚػؾ ش، ْٚ
ٚعجؼّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚػؾ شٚ ، ْٚع جؼّبئخ ٚاصٕ ٚ ٓ١ػؾ شٚ ، ْٚع جؼّبئخ
ٚصالص خ ٚػؾ شٚ ، ْٚع جؼّبئخ ٚاسثؼ خ ٚػؾ شٚ ، ْٚع جؼّبئخ ٚخّغ خ
ٚػؾ شٚ ، ْٚع جؼّبئخ ع زخ ٚػؾ شٚ ، ْٚع جؼّبئخ ع جؼخ ٚػؾ ش، ْٚ
ٚعجؼّبئخ ٚصّبٔ١خ ٚػؾشٚ ، ْٚعجؼّبئخ ٚرغؼخ ٚػؾ شٚ ، ْٚع جؼّبئخ
ٚصالص ٚ ، ْٛع جؼّبئخ ٚٚاؽ ذ ٚصالص ٚ، ْٛع جؼّبئخ  ٚاصٕ ٚ ٓ١صالص ، ْٛ
ٚع جؼّبئخ ٚصالص خ ٚصالص ٚ ، ْٛع جؼّبئخ ٚاسثؼ خ ٚصالص ٚ ، ْٛع جؼّبئخ
ٚخّغ خ ٚصالص ٚ ، ْٛع جؼّبئخ ٚع زخ ٚصالص ٚ ، ْٛع جؼّبئخ ٚع جؼخ
ٚصالصٚ ، ْٛعجؼّبئخ ٚرغؼخ ٚصالص ْٛلذ رخٍفٛا ػٓ اٌؾن ٛس ثغ ١ش ػ زس
سغ ُ اػالٔ ُ ٙلبٔ ٔٛآ ِّ ب ٠غ ٛص ِؼ ُ ٙاٌؾى ُ ف  ٟغ١ج ز ُٙػّ ال ث ٕـ
اٌفمشح األ ِٓ ٌٟٚاٌّبدح سلُ  ِٓ 384لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ0
ٚؽ١ش أٔٗ لذ صجذ ٚفبح وال ِٓ اٌّز /ٓ١ّٙاٌغ١ذ ػ١غ ٟسعت اٌؾ شلب،ٞٚ
أؽّذ ِؾّذ صا٘ش ٛ٠عف  ،ؽغٕ ٝخ١ش ٜد٠بة ػف١ف، ٝػٍِ ٝؾّذ ِؾّذ
اٌق ؼ١ذ ،ٜػط ٗ ١اٌغ جبػ ٟاؽّ ذ اٌغ١غ ٚ ٟفم ب ٌٍّغ زٕذاد اٌّشفم خ
ثبٌمن ١خ ٚع ٛف رف شد ٌ ُ ٙاٌّؾىّ خ أع جبثآ ِغ زمٍخ ػٍ  ٝم ٛء ٔ ـ
اٌّبدح  ِٓ 14لبٔ ْٛاإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ .
وحيث أن واقعات الةدعوو حسةبما إسةتقرت فةي يقةين المحكمةة وإطمةؤن
لها وجدانها وإرتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعو ومةا
تم فيها من تحقيقات وما دار بشؤنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقابعهةا
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فةةي أن مةةا تس ةجلة وتسةةطرة المحكمةةة مةةن وقةةابع وأحةةداث للتةةاري لكةةي
يكون عبرة لبلجيةال القادمةة وحقيقةة ألجيةال لةم تعاصةر هةذه األحةداث اذ
كان في اهرة اخبارأ عن احداث مضت بل هو ابتبلء تبتلينةا بةج األقةدار
حتي قدر هللا لهم اإلرتحال لكي يبين للمتطفلةين وعشةاق األكاذيةب الةذين
ال يسةةتحقون ثمةةن المةةداد الةةذو كتةةب بةةج والةةذين يقلبةةون الحةةق بالباطةةل
والذو شةهدت بهةا من مةات المجتمةع المةدني والمواثيةق الدوليةة وكةان
علي مرأو ومسمع من الشعب المصرو والعالم بةؤثرة وبةث علةي جميةع
القنوات الفضابيات .
"ولَو أَنَّ أَهةل َ القة َةر آ ر َم ةنةوا َوا َّت َقةوا لَ َف َتح َنةا َعلَةي ِهم َب َر َكةات
قال هللا تعالى َ
ض َو آلَ ِكةةن َكة َّذ ةبوا َفؤ َ َخةةذ َناهةم ِب َمةةا َكةةا ةنوا َيكسِ ة ةبونَ " (96
اء َواألَر ِ
سة َم ِ
ِّمةةنَ ال َّ
من سورة األعراف ـ وقال "يا ايها الذين أمنوا لم تقولون مةا أل تفعلةون
كبر مقتآ عند هللا ان تقولوا ما ال يفعلون سورة الصف 2 1
وبادئ ذ بدء نشير أنج ومنذ نهاية القةرن العشةرين وبدايةة هةذا القةرن
لعبت اهرة اإلرهاب دورا فى الحياة السياسية على المسةتو الةدولى
كما ألقى اإلرهاب وعواقبج الوخيمة تحديات سياسية وأمنيةة وإقتصةادية
وخاصةةةة فةةةي ضةةةوء اإللتةةةزام الةةةدولي بهةةةذه المواجهةةةة ممةةةا يتعلةةةق
بإستقرار الببلد وأمنها وبحماية القيم الديمقراطيةة وحريةة التعبيةر بعيةدا
عن إستخدام العنف والقوة.
وتـحت تـؤثير أحــداث اإلرهـاب وتحـدياتج أصـدر مجلـس األمـن قــرارا
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ملزمةؤ للةةدول تحةةت الفصةةل السةةابع لميثةةاق األمةةم المتحةةدة بشةةؤن مكافحةةة
اإلرهاب هو القرار الرقيم  1373في  28سبتمبر سنة  2001دعةا فيةج
الةةدول األعضةةاء إلةةى اإلنضةةمام إلةةى اإلتفاقيةةات والبروتوكةةوالت الدوليةةة
المتعلقة باإلرهاب.
نشةير هنةةا ونةذكر أن اإلرهةةاب هةةو إسةتخدام العنةةف أو التهديةد بةةج إلثةةارة
الخوف والذعر حيث يعمل اإلرهةابيون علةى قتةل النةاس أو إختطةافهم
كمةةا يقومةةون بتفجيةةر القنابةةل وسةةف الةةدماء وإختطةةاف األفةةراد وترويةةع
األمنين وإشعال النيران وإرتكاب وير ذلة مةن الجةرابم الخطيةرة كمةا
أن مع ةةم اإلرهةةابيين يرتكبةةون جةةرابمهم لةةدعم أهةةداف سياسةةية معينةةة
وأهةةداف خاصةةة سةةواء كانةةت ذات أجنةةدة داخليةةة أو خارجيةةة مسةةتترين
وراء الدين والدين منهم براء.
ويرتكب اإلرهابيون أعمالهم اإلرهابية ألسباب مختلفة فقد يدعم بعض
اإلرهابيين مذهبا سياسةيا محةددا ( كمةذهب خةوارج العصةر علةى حةين
أن بعض المن مات تمثل أفكارا معينةة بتوجيةج مةن حكومةات قابمةة أو
سلطات وهذه تدخل في دابرة (المن مات اإلرهابية إذ أنها ال تناضل
من أجةل حقهةا المشةروع فةي الحيةاة الكريمةة بةل تزهةق األرواح وتقتةل
األبريةةاء وتزهةةق األنفةةس المعصةةومة بغيةةر حةةق وسةةلب النسةةاء وتةةدمير
البنية التحتية للدول وتشتيت الشةعوب تحةت التةزرع بالةدين فةالتطرف ال
يعرف وطنا والدينا.
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كذل يعمـل اإلرهـابيون إلرهـاب الشـعوب وكســر كـرامتها والنيل مـن
كبريابهةةا ومحاولةةة بابسةةة ويابسةةة إلصةةابتها بةةالوهن وتنةةته إسةةتعمال
أساليب عده ومنها العنف لتخويف مناوبيهم أو للقضاء عليهم .
ويعتقةةد اإلرهةةابيون أن إسةةتعمال العنةةف أو التهديةةد بةةج إلثةةارة الةةذعر هةةو
أفضةل طريقةةة لكسةب الدعايةةة العامةة فةةي ةل وقةةوف بعةض المن مةةات
اإلرهابيةةة – سةةرا – بةةدعم الجماعةةات اإلرهابيةةة عةةن طريةةق تزويةةدها
بالسبلح والتةدريبهم ومةدهم بالمةال الةبلزم لتنفيةذ هجمةاتهم ومخططةاتهم
اإلرهابية التي يقومون بها.
وقد صدر عن المجمع الفقهةي اإلسةبلمي أن اإلرهةاب هةو العةدوان الةذو
يمارسج أفراد أو جماعات أو دول بغيا على اإلنسان (دينة دمج مالج
عقل ةة عرض ةة ويشةةمل صةةنوف التخويةةف واألذ والتهديةةد والقتةةل
بغير حق وما يتصل بصورة (الحرابةة وإخافةة السةبيل وقطةع الطريةق
وكةةل فعةةل مةةن أفعةةال العنةةف أو التهديةةد يقةةع تنفيةةذا لمشةةروع إجرامةةي
(فردو أو جماعي

ويهدف الى إلقاء الرعب بةين النةاس

وتةرويعهم

بإيذابهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أموالهم للخطر فكل هذا مةن
"واب َتةةع فِي َمةةا ر َتةةا َ َّ
ار
هللاة ال ة َّد َ
ص ةنوف الفسةةاد فةةي األرض قةةال هللا تعةةالى َ
ِ
سةنَ َّ
هللاة إِلَيةـ َ َو َال َتبةـ ِع
نس َنصِ ي َب َ مِنَ الدُّن َيا َوأَحسِ ن َك َما أَح َ
اآلخ َِر َة َو َال َت َ
ب ال ةمفسِ ـدِينَ " القصص ). (77
سا َد فِي األَر ِ
هللا َال ةي ِحـ ُّ
ال َف َ
ض إِنَّ َّ َ
واإلرهـــــــاب هــــــو بغــــــي بغيـــــر حـــق قــال هللا تعـالى " قةـــــل
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ةةةةةةةةةةةةر مِن َهةةةةةةةةةةةةةا
ِش َمةةةةةةةةةةةةةا َ َهة
ةةةةةةةةةةةةي ال َفة
ةةةةةةةةةةةةر َم َر ِّبة
إِ َّن َمةةةةةةةةةةةةةا َحة
َ
ةةةةةةةةةةةةواح َ
َ
َ
َّ
ةةاّ َمةةا لَةةةم ةي َنة ِّ
ةةر ال َحة ِّ
ةةزل
ةةر ةكوا ِبة َّ ِ
َو َمةةا َب َطةةةنَ َواإلِثةة َم َوال َبغة َ
ةةق َوأَن ةتش ِ
ةةي ِب َغي ِ
سل َطا ًنا َوأَن َتقةولةوا َعلَى َّ
هللاِ َما َال َتعلَ ةمونَ " }األعراف .{33
ِب ِج ة
لقةةد لةةت كلمةةة اإلرهةةاب نةةاقوس حةةرب بةةين الحةةق والباطةةل يدعمةةج أهةةل
البغةةةي مةةةن أصةةةحاب األجنةةةدات الخاصةةةة لةةةبعض الحكومةةةات والمن مةةةات
واألفراد والدعم المقدم مةن بعةض الجماعةات وكةذل مصةادر التمويةل
الغيةةر المشةةروعة التةةي ت ةتم عبةةر جماعةةات اإلرهةةاب وإشةةتراكات وهميةةج
بإتجاه الجماعات المرتبطة بعناصر راديكالية .
ولقةةةد وضةةةع المشةةةرع القةةةوانين الصةةةارمة والمسةةةتمدة مةةةن (الشةةةريعة
اإلسبلمية السمحة لمواجهة هذا الضبلل والبغي بكل الحسم حفا ا على
الكليةةةات الخمةةةس ( الةةةدين والةةةنفس والمةةةال والعةةةرض والعقةةةل وصةةةونا
لحقوق األفراد ودفعا للبغةاة الخةارجين والمةارقين عةن القةانون وحمايةة
للوطن وأمنج فاالرهاب يقود الوطن الي الهاوية.
ومن هنا نشير أن جماعة اإلخوان المسةلمين هةو تن ةيم سةرو بةدء قبةل
منتصةةف القةةرن الماضةةي فةةى عةةام 1928إال أنةةج و قةةد كشةةفت جماعةةة
االخوان المسلمين (الجماعة اإلرهابيةة عةن وجههةا القبةي

علةي مةدو

تسعون عام تقريبا يبثون سمومهم بالعمل السرو والتحريض العةام ضةد
الدولة ـ و هو عمر الجماعة اإلرهابية ـ إرتكبت خبللها العنةف والتحايةل
وإسةةتغبلل الفةةرص واإلوتيةةاالت ونشةةر الفوضةةي وإشةةاعة الخةةوف بةةين
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صةةةفوف الشةةةعب المصةةةر ومحةةةاولتهم الدإوبةةةة اإليقةةةاع بةةةين الشةةةرطة
والجةةةيش والشةةةعب وإسةةةتخدام الفكةةةر الةةةدينى المتطةةةرف فةةةى تشةةةجيع
المةةةوالين والمناصةةةرين والمإيةةةدين لهةةةم علةةةى حمةةةل السةةةبلح والتصةةةد
لقةةوات الشةةرطة تحةةت الفكةةر الجهةةاد والتكفيةةر

فضةةبل عةةن مةةنه

جماعة اإلخوان فى ترسي فكةرة ال هةور كضةحايا وإسةتغبلل ذلة فةى
تروي قضاياهم فى األوساط والمحافل الدولية .
إال أن تل األحداث تزيد الشعب المصةر قةوة و تماسة ويزيةده صةبلبة
راسخة بدولتة ويزيده إصرارا وعزمةا بجيشةة وشةرطتة فهةم ال يريةدون
لمصر إزدهارأ وتقدما فهم أعداء النجاح يشعرون بنشوة إنتصةار زابةف
بهمجيةةة وبنشةةر الخةةراب وجلةةب الكةةوارث – فإصةةرارهم علةةي باطةةل –
قةةةال هللا تعةةةالى " اد ةع إِلَة آ
سةةة َن ِة
يل َر ِّبةةة َ ِبالحِك َمةةة ِة َوال َمو ِع َ ةةة ِة ال َح َ
ةةى َ
ةةب ِ
سة ِ
س ِةبيلِ ِج َوه َةةو
ضةل َّ َعةن َ
سنة إِنَّ َر َّبة َ ه َةةو أَعلَة ةم ِب َمةن َ
َو َجادِل ةهم ِبالَّتِي ه َِي أَح َ
أَعلَ ةم ِبال ةمه َتدِينَ " النحل ). (125
وأن جماعةة اإلخةةوان المسةلمون (الجماعةةة اإلرهابيةةة علةى حةةد زعمهةةم
يهةةدفون الةةى قيةةام أن مةةة بمن ةةور إسةةبلمي شةةامل  ,يةةدعمون الحركةةات
والمن مات الجهادية اإلرهابية وأن شعارهم فى ال اهر هو /هللا وايتنا ,
الرسول قدوتنا  ,القران دستورنا  ,الجهاد سبيلنا  ,الموت فةي سةبيل هللا
أسمى أمانينا  ,وويرها من الشعارات األخر ومنها اإلسبلم هو الحل .
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يسمى الربيس لد تل الجماعة سالفة الذكر بالمرشد العام وهو يةرأس
جهةاز السةلطة المكةون مةن مكتةب اإلرشةاد ومجلةس الشةور العةام وأن
شريعة تل الجماعة علةى حةد زعمهةم تقةول أن اإلسةبلم عقيةدة وعبةادة
ووطن وجنسية وروحانية وعمل ومصحف وسيف  ,وهي طريقةة سةنية
ودعوة سلفية وحقيقة صوفية وهيبة سياسية وجماعة رياضية ورابطةة
علمية وثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية .
فإن التطرف الدينـي حتما ســيولد بـبل ريـب إرهــاب وإسـالة الدمــاء
ويسقط كل أقنعة السياسة القبيحة عن وجج المتطةرفين ضةعاف النفةوس
ـ خوارج هذا العصرـ خفافيش ال ةبلم الةذين يقومةون بحمةبلت ممنهجةة
دون إدرا بالتبلعةةةب بةةةؤمن هةةةذا الةةةوطن بإسةةةتهدافهم قةةةوات الشةةةرطة
المصرية وويرهم وتفجيرهم المنشؤت العامة الهدف منج سقوط الدولةة
وهةةةدم الحضةةةارة اإلنسةةةانية مةةةن قبةةةل الجماعةةةات والتن يمةةةات اإلرهابيةةةة
والفكر المتشدد 0
إال أن العمليةةات الخسيسةةة لجماعةةة اإلخةةوان سةةالفة الةةذكر تزيةةد الشةةعب
المصةةر تماسةةكا وإصةةرارا بعزيمةةة بقيادتةةج السياسةةية ووالبةةج ودعمةةج
لجيشة و شرطتة ولقضابة والتمس بدولتة0
نحن في حرب فكةرو ضةد المتطةرفين سةفا الةدماء البريبةة التةي تةراق
واألرواح المـ لـومـة التـي تزهق مـن قبل هإالء المنافقين المـتطرفين
الذين ي هرون خبلف ما يبطنون نا مـنهـم النيل مـن الدولة المصرية
75
أمين السر

رئيس المحكمة

وينبا كثيرا عن وايتهم الحقيقية في اسقاط البــبلد الـي الهاويــة.
أن تةةاريخهم ( الجماع ةة اإلرهابيةةة ينهةةار وأنهةةم فةةي حالةةة اإلحتضةةار
وليس لديهم سوو هذا الخيار 0اال انهم أبوا فقاموا بإسةتقطاب الشةباب
وزعزعوا عقيدتهم وتضليلهم وزعزعت نفوسةهم ودسةوا علةيهم حةبلوة
القةول المغلةوط وأفكةارهم المتطرفةة ودسةوا سةمومهم بالجهةل والتطةةرف
والفهم المنحرف مستغلين ما لمسةوه فةيهم بالتسةليم بمةا يقولةون والثقةج
فيما يصنعون والطاعة لما يؤمرون فراحوا يدسةون علةيهم حةبلوة القةول
المتطةةرف ومةةا يشةةق الصةةف ويزيةةد الفرقةةة بةةين أبنةةاء الةةوطن الواحةةد
لئلضةةرار بالوحةةةدة الوطنيةةة والسةةةبلم اإلجتمةةاعي وبةةةين كةةل مةةةن طالةةةب
بإقصةةةاء ربيسةةةهم فنزعةةةوا عةةةنهم لبةةةاس التقةةةوو ووصةةةفهم بالخونةةةة
والكافرين وصوروا لهم لقةابهم بهةم كلقةاء األعةداء فةي المعركةة إنةج
ضبلل مبين وكذب علي الدين من أثم وبغي وعدوان مبين هدفهم إسقاط
الةةببلد وإذالل العبةةاد فمةةا مةةنهم أحةةد عةةالم بالةةدين أولب ة كةةان أبةةاإهم ال
يعقلةةون شةةيبا واليهتةةدون ضةةبللج إلتبةةاعهم أفكةةار سةةيدهم (سةةيد قطةةب
الذو يجهل الدين ويكفةر المجتمةع وإسةتباح قتةال المسةلمين بةدعوة عةدم
تطبيق الشريعة وخالف إجماع األبمة وأهةل العلةم تلة هةي عقيةدتهم هةم
بهةةا مقتنعةةون لتقةةديم صةةور مفزعةةة ومروعةةة مةةن قتةةل وتخريةةب وحةةرق
وإ بادة ولكن مانجحوا فؤرض الكنانة قوية أمنة من عند هللا فقال ادخلوا
مصران شاء هللا أمنيين ( يوسف . 99
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أن اإلرهاب الذ تتعرض لةج مصةر هةو إرهةاب عةالمى وإقليمةى وتقةف
من ورابج دول وتن يمات تمةويبل وتةدريبا وتتخةذ مةن الةدين اإلسةبلمى
الحنيةةف سةةتارا ألفعالهةةا المرفوضةةة والملفو ةةة والتةةى ال سةةند لهةةا فةةى
صحي الدين اإلسبلمي .
وأن تـل الـدول التـى تقوم على تمويل وتدريب اإلرهابين تعمـل أيضا
علةةةى تجنيةةةد الشةةةباب فةةةى تلةةة التن يمةةةات اإلرهابيةةةة مةةةن خةةةبلل وسةةةابل
إعبلمهةةا ومواقةةع إلكترونيةةة تسةةتخدمها كمنصةةات لنشةةر الفكةةر اإلرهةةابي
مإكدا أن الحرب التةى تخوضةها الدولةة المصةرية ضةد اإلرهةاب سةتنج
فةةى ةةل االسةةتراتيجية الشةةاملة التةةى وضةةعتها الدولةةة لحصةةار اإلرهةةاب
وضرب جذوره وقتبلعة والقضاء عليج .
ومةةن هنةةا نناشةةد رجةةال الةةدين اإلسةةبلمي والمسةةيحي بعةةدم تةةر الشةةباب
فريسةةة للجهةةل وذل ة بإسةةتغبلل الجماعةةات المتطرفةةة والقةةوة الرجعيةةة
حماس الشباب مستغلين فقرهم وجهلهةم بةدينهم وذلة بسةرعة القيةام
بواجبهم الوطني بكل همة وأن يتحركوا بصورة مكثفة وسريعة تتناسةب
مع تطورات العصر بسبب التقدم السريع والمتواصل فةى وسةابل تةداول
المعلومات ووجود مواقع التواصل اإلجتماعى .
فاآلفكار المتطرفة تنتشر وتتحر بسرعة بسبب تلة المواقةع (التواصةل
اإلجتمةةاعى وويرهةةا

فةةإن أوزار المجتمةةع تنهةةار بسةةبب الخلةةل الثقةةافي

الةةةذو تربةةةي عليةةةج ( الشةةةباب والبةةةد علةةةى الدولةةةة المصةةةرية أن تحكةةةم
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سةةيطرتها علةةى تل ة المواقةةع والتةةى تةةدعوا إلةةى اإلرهةةاب وتحجبهةةا عةةن
التداول حفا ا على األمن القومـى المـصر 0
وممـــا زاد مـــن جمـعهم فــي رابــعة ( الجمـاعات اإلرهـابية اطفــال
الشوارع والعاطلين وإنتشار اهرة البطالة والنساء والشيوخ والباعة
الجابلين فقد تباينت أهدافهم ممةا صةادف أهةوابهم مةابين الحصةول علةي
جعل مادو مما يوزعون او اعاشة مما يقدموة اومبوو مما يوفروة0
ومةةةن هنةةةا نناشةةةد الدولةةةة المصةةةرية بسةةةرعة معالجةةةة هةةةذه ال ةةةاهرة
( البطالةةةة لتفاقمهةةةا فةةةى األونةةةة األخيةةةرة والقضةةةاء عليهةةةا وبضةةةرورة
اإلهتمام بؤطفال الشوارع وبذل العنايةة البلزمةة لتةؤهيلهم وإعةدادهم لكةى
ينخرطةةةوا داخةةةل المجتمةةةع واإلسةةةتفادة مةةةنهم كقةةةوة بشةةةرية منتجةةةة فةةةى
المجتمةةع وفةةي ك ةل ِّ األحةةوال فإنةةج مةةن األهميةةة بمكةةان أن تقةةو َم الدولةةة
المصةةةةرية بتركيةةةةز جهودهةةةةا واهتماماتهةةةةا بهةةةةإالء األطفةةةةال صةةةةح اًيا
وبدن اًيا وتؤهيلهم نفسيا بتعالم دينة ويجب اإلهتمام بعقلةج ووجدانةج مةن
ً
شةفاهة أو كتابةة مةع توجيةج اإلعةبلم المسةموع
خبلل كل ِّ الس ةبل المتاحةة
والمربي لما فيج خير ال ِّطفةل فةي حاضةره و ةمسة َتقبلج فهةم جيةل المسةتقبل
ِّ
اوالخطر الداهم .
هةةإالء األطفةةال شةةباب المسةةتقبل يمكةةن اإلعتمةةاد علةةيهم وبةةذل سةةوف
يختفةةي الخطةةر الةةذو يسةةببج األطفةةال مةةن السةةرقة واإلنحةةراف واإلجةةرام
والتشةةةرد ونقمةةةتهم علةةةي المجتمةةةع ومنةةةع المن مةةةات االرهابيةةةة مةةةن
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استقطابهم بل أنهم سوف يقومون بمساعدة اآلخرين وهم أيضةا يقومةوا
بمنةةع تشةةرد األطفةةال وبةةذل نصةةب دول ةة متقدم ةة بشةةبابها وأطفالهةةا وال
يشةةوبها أو نةةوع مةةن أنةةواع العنةةف والجهةةل واإلجةةرام واألمةةراض بةةل
ستصب دولج أكثر دول العالم تقدما0
بدال من إجتذابهم وإستقطابهم بمعرفة الجماعات والتن يمةات اإلرهابيةة
وإنتشار اهرة اإلرهاب وذل

بإدخال األفكةار الشةاذة والمتطرفةة وفقةا

لفهمهةةم الغيةةر صةةحي لتعةةاليم الةةدين اإلسةةبلمى السةةمحة وكةةؤداة لضةةرب
الدولة المصرية .
وأن القضةةاء علةةي اإلرهةةاب يةةتم بةةالرقي بالثقافةةة والتنةةوير ورفةةع الحالةةة
اإلجتماعية للمجتمع وتحسين ال روف المعيشية وتغيير الخطاب الةديني
المتطةةرف الةةذو يفةةرخ إرهةةاب روةةم أنةةف المجتمةةع وتقةةديم إعةةبلم واعةةى
يعال الفكر والوعي وحل المشاكل اإلجتماعيةة واإلقتصةادية التةي تشةكل
البيبة الحاضنج لئلرهاب .
ةةةةةر َم َّ
هللاة إِ َّال ِبةةةةةةال َح ِّق
س الَّتِةةةةةةي َحة َّ
"و َال َتق ةتلةةةةةةوا الةةةةةة َّنف َ
وقةةةةةةال هللا تعةةةةةةالي َ
سل َطا ًنا َف َةبل ةيس ِةرف فِةي ال َقت ِةل إِ َّنة ةج َكةانَ
َو َمن قةتِل َ َم لةو ًما َف َقد َج َعل َنا ل َِولِ ِّي ِج ة
ةةةةةةةةةورا ".سةةةةةةةةةوره االسةةةةةةةةةراء ( . 33وقةةةةةةةةةال اللةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةالي
ص
ً
َمن ة
اب أَ َفةـ َبل
سـ ةكم َوأَن ةتــم َتتلةـونَ الكِةـ َت َ
سـونَ أَنفة َ
اس ِبالـ ِب ِّر َو َتن َ
"أَ َتؤ ةم ةرونَ ال َّنـ َ
َتعقِلةونَ " سورة البقرة ﴿ .﴾٤٤وقال رسول هللا صلي هللا عليج وسلم
"كل المسلم على المسلم حرام دمج ومالج وعرضج " .
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ستبـقـي الـدولة المـصرية خـالـدة روــم هـــذه المـإامـرات ســيواصـل
شعبها التحدو والصمود والصبرعلى اإلبتبلء وتحمل اآلزمات حابط صد
لكةةل فكةةر إرهةةابي مدمرـةةـ قصةةد مةةن ذل ة زعزعةةة أمةةن وإسةةتقرار الةةببلد
وإذالل العباد وتوجيج رسالة للخارج أن مصر وير مستقرة ووير أمنة
إن مصر لن تخذل أبدر ولةن تركةع إال ّ فهةي ذات ثوابةت ال يعرفهةا إال
من قرأ تاريخها فلهةا أرضةا فريةدة و لهةا جةيش جسةور مةن أبنةاء هةذا
الشعب ـ ليسوا من المرتزقة ـ يدافعوا عن الوطن والشعب و الذين قةال
عةنهم الرسةول ـ صةلى هللا عليةج وسةلم "إن فتحةتم مصةر فخةذوا منهةا
جندر كثيفآ فإنهم خير أجناد األرض " .
ولها شرطج قوية تحمي الشةعب و تةدافع عنةج فةى الةداخل وأن الجةيش
والشرطة من نسي هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون مةن نيلةة
و يؤكلون من أرضةة و يعيشةون وسةط إخةوانهم فةبل يمكةن زعةزعتهم أو
الةةدخول فيمةةا بيةةنهم أو تفرقةةة صةةفوفهم فهةةم مةةن أبنةةاء الشةةعب الواحةةد
اليمكةةن تفةةرقتهم أو النيةةل مةةنهم باإلنشةةقاق والخصةةومات أو الصةةراعات
الطابفيةةة ـ ولةةج تقاليةةد صةةارمة أشةةد مةةا تكةةون الصةةرامة و لةةج أحاسةةيس
فياضج رفيعة متحدين وحدة وطنية واحدة.
إال انـهم ( جمـاعة اإلخـوان وبـعـد أيام قليلج مـن ثوره  25ينـايرلعام
 2011وبالتحديد في  2011/1/28هيمنت و سيطرت جماعةة اإلخةوان
المسةةلمين ومناصةةريهم ومنةةاوبيهم ومةةواليهم علةةى الثةةورة سةةالفة الةةذكر
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لتنتهي المطالبات السلمية للشةعب المصةر بةالعيش و الحريةة والعدالةة
اإلجتماعية لتبةدأ مرحلةة مةن الحةرا والقتةل و تخريةب البنيةة األساسةية
للدولة من الممتلكات العامة و الخاصة و ذل بعصر ذل اليوم سالف
البيان وفى فترة زمنية التتعد السويعات إحترق تسعون قسمآ للشرطة
و تحولت الثورة السلمية لموجات عارمة مةن الفوضةي وزعزعةة األمةن
و الم اهرات الدامية و المطالبات الفبوية لهدم مإسسات الدولةة و كةان
لهةةم مةةا أرادوا ولةةم يكةةن يحلةةم أكثةةر المتفةةابلين مةةن جماعةةة اإلخةةوان
المسةلمين أن يصةةل أحةةد أعضةاء تلة الجماعةةة سةالفة الةةذكر إلةةى كرسةةى
حكم مصر0
اال انة وبعد ثورة  25يناير الحلم المستحيل تحقق بالفعل ووصةل أحةد
أعضاء الجماعة محمد مرسى إلى الحكةم بعةد أن كةان مسةجونا فةى رخةر
أيام الربيس األسبق محمد حسنى مبار .
فـقد فوضهـم ( جماعـة اإلخـوان الشـعب المـصرو لحـكم الببلد تحت
ستار الدين إال أنهم بممارستهم العنيفج وعدم الخبرة والحنكةة السياسةية
فةةى إدارة الدولةةة المصةةرية و إسةةتعدادهم للتفةةريط فةةي أرض الةةوطن و
تعاونهم مع اإلرهاب بةل واإلفةراج عةن اإلرهةابيين و محةاولتهم الدءوبةة
لجمةةع السةةلطات للمقةةربين والمنةةاوبين لهةةم مةةن ويةةر المةةإهلين ممةةن
يتمتعون منهم بالسمع والطاعة للجماعة إلدارة الببلد وإقصاء األخرين
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وإستشعر الشعب المصر بالموأمرة التي دبرتهةا جماعةة اإلخةوان فةي
الخفاء لتفكي الدولة المصرية وهدم الحضةارة اإلنسةانية فةإرتفع صةوت
الشةةعب المصةةرو مةةن أجةةل الحريةةة إسةةتلهم روح الوطنيةةة وسةةاروا علةةي
الدرب من أجل كل التحديات معلنآ رفضهم لكل المةإامرات وكسةر حةاجز
الخةةوف وشةةعر المصةةرين بةةالعزة وقةةدرتهم علةةى التغيةةر  ،ولةةم تةةدم لهةةم
(جماعةةة اإلخةةوان كثيةةرا وسةةقط حكمهةةم بعةةد عةةام واحةةد ليعةةود محمةةد
مرسى إلى السجن مرة ثانية .
يخطا من ال ير أن مصر تقود حربا حقيقية على ما يمكةن أن يوصةف
بؤنةج إرهةاب دولةةى مةن م تدعمةةج دول أو جهةات بعينهةةا بقصةد إضةةعاف
دور مصةةةةةر اإلقليمةةةةةى وإفشةةةةةال مسةةةةةاعيها فةةةةةى اإلنتقةةةةةال لئلسةةةةةتقرار
والديمقراطية والتقدم واالزدهار.
ان الصــرخة االنسـانيـة المـدويـة التـي اطلقتها دول عــديـدة والتــي
كانت تسعي مع الدولةة المصةرية لنةزع فتيةل المواجهةة سةلميا والتةي لةم
يستجيب اليها قيادات جماعة اإلخوان المسلمين وويرهم مةن الجماعةات
المتشةةددة والمواليةةة لهةةم لفقةةدانهم الن ةةر والبصةةيرة والرشةةد والصةةواب
وساروا يدسون الدسةابس مةن الباطةل إلحةداث حالةة مةن الجةدل والبلبلةة
واإلنفبلت األمنى واألخبلقى وير ملزمين وير عةاببين بعواقةب االحةداث
ومخةةالفين مةةا ورد بةةالقررن الكةةريم والسةةنة النبويةةة ولةةم يراعةةوا اصةةول
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اإلسةةتنباط الصةةحي والسةةليم منهمةةا وذل ة لخدمةةة مصةةالحهم وأهةةوابهم
ومطامعهم الشخصية سواء كانت ذات أجندات داخلية أو خارجية.
إال أن األوراق والتحقيقةةةات وتحريةةةات األمةةةن الةةةوطنى وإقةةةرارات بعةةةض
المتهمين بتحقيقات النيابةة العامةة وتقةارير المن مةات الحقوقيةة وتقريةر
لجنةةة تقصةةى الحقةةابق وتقةةارير قسةةم األدلةةة الجنابيةةة ومعاينةةات النيابةةة
العامةةةة لمسةةةرح األحةةةداث وتقةةةارير اللجةةةان الفنيةةةة لفحةةةص اإلسةةةطوانات
المدمجةةة والفبلشةةات وتقةةارير الطةةب الشةةرعى والتقةةارير الطبيةةة األخةةر
وكافة أدلة القضية الواردة بها كشفت بؤنج قةد أعةد المتهمةون وأخةرون
مجهولون وأخرون توفوا عدتهم وخطط مجابهتها وذل لتنفيذ مخططهم
اإلرهةةةابى حيةةةث كانةةةت وقةةةابع هةةةذه القضةةةية الماثلةةةة – والتةةةى تعتبرهةةةا
المحكمةةة بحسةةبانها محكمةةة الموضةةوع – أنهةةا إحةةدو صةةور اإلسةةتعداد
والتجهيةةز لمخططةةاتهم اإلرهابيةةة فةةى بةةث الرعةةب فةةى نفةةوس المةةواطنين
ةةعب َّية علةةةى
المصةةةريين وذلةةة أنةةةج فةةةي أعقةةةاب تصةةةا ةعد اإلحتجاجةةةات الشة ِ
سياسات الربيس المعزول  /محمد مرسةي فةي حكةم الةببلد وحةدوث زخةم
شةةعبي ينةةادو بت ةةاهرات حاشةةدة بالقةةاهرة الكبةةر والميةةادين الربيسةةية
بالمحاف ةةةةات المختلفةةةةة بةةةةالببلد يةةةةوم  2013/6/30وعلةةةةي أثةةةةر ثةةةةورة
الثبلثون من شهر يونيةو  2013التةي إنةتفض إليهةا المبليةين مةن شةعب
مصر الع يم من كل طوابفةج للمطالبةة بعةزل الةربيس /محمةد مرسةي لمةا
لمسوه فيج من جنوح الفكر وجنوح اإلرادة وشطط في إدارة الةببلد التةي
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وإن قصرت مدتها إال أن أحداثها كانت جسام وخطبها كان جلةبل وأمرهةا
جد خطير حتي بلةع قةدرا إستعصةى فيةج علةي صةبر الصةابرين ولةم تفلة
معج شفاعة الشافعين فإستيؤس الشعب مما رلت إليج األحوال وبةات دوام
الحةةال مةةن المحةةال فتوافةةق علةةي ثورت ةج علةةي الحةةاكم الةةذو اتخةةذ مةةن
االسةةبلم شةةعار ومةةن الشةةريعة سةةتارر فوعةةد بتطبيقهةةا وليتةةة علةةي الةةدرب
سار األ انة ما لبث ان بلع مآربة واعتلي منصة الحكم حتةي ةن انةة قةد
جاء وقت الحصاد وجني الثمار فخرج علي الشعب بمةا ال عةين رأت وال
أذن سمعت وال خطر ببةال بشةر فةؤمر بةؤخراج مةن كةانوا مةن شةعبتج مةن
المسجونين وكرم من كانوا لربيس الببلد سةلفا بقةاتلين واكةد فةي خطابةج
علةةي سةةبلمة الخةاطفين قبةةل المخطةوفين فةةؤوجس فةةي نفةةس الشةةعب منةةج
خيفة وشـهد عليج اعـوجاج مـساره وبلع مةـن لدنةج االعةذار وايقةين انةة
ال يلتقي وربيس الببلد علي قرار0
فلمةا استيؤسةةوا منةةة خلصةةوا نجيةةآ ودعةةوا ربهةةم انهةةم مغلوبةةون فانتصةةر
واستنهضوا الجيش لينجةيهم ممةن كةان علةيهم شةقيا فهةب الجةيش قةاببل
من ت ن انةة كةان علةي عصةيآ وامهةل الجميةع ايامةآ معةدودات ليتةداركوا
امرهم ويدركوا ان أجبل محتومةآ ال بةد رت فلمةا اسةتحكم الشةقاق لةم يجةد
سبيبل اال نصره الوطن ومن هم عليهم بعزيز من بطش حاكم اتخةذ رلهةة
هواة وجماعتة وطن وسياسة ودين فكان بقاإه ويةر بعيةد ومةا لبةث فةي
الحكم اال قليل0
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وعلي رثر ذلة اصةدرت القةوات المسةلحة بيانهةا بتةاري 2013/ 7 /3
والةةةذو اعلةةةن فيةةةة قابةةةدها العةةةام انةةةج قةةةد أن األوان ألن تنةةةزل القةةةوات
المسلحة علي روبة الشعب المصرو وتضطلع بدورها في حمايةة الةببلد
لتجنبها ويبلت الفتنة التي طلةت برأسةها فشةقت الصةف وع مةت الفرقةة
وكادت ان تجر الببلد الي جرفؤ هاوو0
وللحفـا علـي كيان الـدولة بإعتبارهـم جماعة دورها خدمة المصال
اإلستعمارية أنشؤت آلداء هذه الو يفة 0
فةةؤبي جةةيش الشةةعب ( القةةوات المسةةلحة إال أن يلبةةي النةةداء فةةي 30
يونيةةةو سةةةنج  2013وإنحةةةاز للشةةةعب ضةةةد حةةةاكم كانةةةت تحركةةةج أهةةةواء
إنتماءاتج وتحكمج أفكار جماعتج فغابت الحيدة عةن كثيةر مةن قراراتةة
وساند الجيش ( القوات المسلحة الشعب المصر فى ثورتج وحماهةا
أنها ضربة عميقة قسمت مخططاتهم 0هةدفهم هةدم الحضةارة اإلنسةانيج
وتقسةةيم الةةببلد وتجزبةةة المنطقةةة إال أنهةةا ثةةورة شةةعب حماهةةا الجةةيش
فؤطـاحت بعرشـج وأبعدتج عـن سـدة الحكم0
وحيةةث أن الربيةةـس المعةةزول /محمةةد مرسةةى هةةو مرش ة حةةزب الحريةةة
والعدالة ذل الحزب الذ خةرج مةن عبةاءة اإلخةوان المسةلمين وتؤسةس
تحةةت لوابهةةا فقةةد إستش ةاط أنصةةارها ومإيةةدوها وي ةا ً فخرجةةت تطالةةب
بشرعية الربيس سالف الذكر بعد ثورة  30يونيو سةنة 2013وسةقوط
حكةةم اإلخةةوان وأن هةةذا اآلمةةر لةةم ينةةزل علةةيهم بةةردر وسةةبلمآ بعةةد أن
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زلزلت الثورة عرش حكمهم بل إزداد سخطهم وإزدادت اآلوضاع سةوءا
بسبب المعركج الشرسة والخبيثةة التةي دارت بمعرفةة جماعةة ـ اإلخةوان
ومةةواليهم ومنةةاوبيهم فةةي محاولةةج لتصةةفية الثةةورة واإلنتقةةام مةةن الشةةعب
المصةةةرو لقيامةةةج بثةةةورة  30يونيةةةو 2013التةةةي قضةةةت علةةةي أمةةةالهم
ونزعةةةةت فةةةةرحتهم فخرجةةةةوا للتصةةةةدو للحةةةةرا الةةةةوطني بمخططةةةةاتهم
اإلرهابية التي لم تتوقف فخرجوا علي الشةعب بةوجههم القبةي يكت ةون
الغي تملا صدورهم مرارة الهزيمة ويشهد حالهم بةؤنهم مةا خرجةوا إآل
ليثؤرون وإنقسموا على الشةعب وتحزبةوا علةى أنفسةهم يجمعهةم هةدف
واحد وعقيدة أبية على اإلستسبلم أو التسليم بإقصةاء ربيسةهم علةى حةد
زعمهم طالما خاطبهم بؤنهم أهلج وعشيرتج وبةث الفرقةة و هةر الشةقاق
بين أبناء الوطن الواحد وراح أنصاره ومإيديج بالتعبيرعن جام وضبهم
فخرجةةةةوا مستعرضةةةةين القةةةةوة وعرضةةةةوا حيةةةةاة المةةةةواطنين وسةةةةبلمتهم
وأمبلكهم للخطر بقصد إحداث الرعب بينهم وترويع األمنين العزل وبث
الرعب فى نفوسهم وإشاعة الفوضى واإلخبلل بالسةلم واألمةن العةام مةن
خةةةبلل إثةةةارة أعمةةةال الشةةةغب والعنةةةف ضةةةد المةةةواطنين بهةةةدف زعزعةةةة
اإلسةةتقرار داخةةل الةةببلد بالفوضةةي العارمةةة إل هةةار ضةةعف المإسسةةات
األمنية لئليحاء لوسةابل اإلعةبلم األجنبيةة بوجةود حةرب أهليةة فةي الةببلد
وتصدير هذا المشهد للخارج وليحكمةوا الشةعب المصةرو بقةوة السةبلح
إلسةةةةتنزاف جهةةةةود المجتمةةةةع المصةةةةرو بسةةةةبلح الم ةةةةاهرات المسةةةةلحة
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واإلوتيةةةةاالت إلحةةةةداث الفوضةةةةي بةةةةالببلد وتخريةةةةب الممتلكةةةةات العامةةةةة
والخاصة بهدف إيقاع العديد من المصابين والقتلي .
فإنتصر الشعب – مـن الرافضين لحكمـج – لـروبتج وأرادتج وـير أن
اآلالف من المناهضةين للثةورة المصةرية والمإيةدين للةربيس المعةزول /
محمةةةد مرسةةةى والمناصةةةرين والمةةةوالين والمنضةةةمين لجماعةةةة اإلخةةةوان
المسلمين لم يروق لهم ذلة وإعتبةروه إنقبلبةا علةى الشةرعية التةي أتةت
بربيسةةهم الةةي منصةةة الحكةةم فلةةم يجةةدوا بةةدر سةةو اإلعتصةةام بالميةةادين
وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة سالفة البيان وما وصفوه
باإلنقبلب على الحكةم وأنهةم صةامدون حتةى إعةادة الحةاكم وإتخةذوا مةن
ميةةدان رابعةةة العدويةةة علةةى وجةةج التحديةةد مركةةزاً إعبلمي ةا ً لبةةث أفكةةارهم
الشاذة ورسابلهم للةداخل والخةارج للتؤكيةد علةى عةدم إسةتقرار األوضةاع
وأنهةةم علةةةى درب المقاومةةةة سةةةابرون عسةةةى هللا أن يقضةةةي أمةةةراً كةةةان
مفعوالً.
فإضطلع الةربيس األسةبق  /محمةد محمةد ةمرسةي عيسةي الع َّيةاط باال ِّتفةاق
مةةةع قيةةةادات التن ةةةيم اإلخةةةواني – مكتةةةب اإلرشةةةاد العةةةام – وكةةةذا بعةةةض
الرباسةة رنةذا
ةمساعديج من قيادات وكوادِر التن يم العةاملين ب ةم َإ َّ
سسةة ِ
علي إجهاض تل الةدعوات مةن خِةبلل حشةد عناصِ ةر التن ةيم بالقةاهِرة و
ال ةمحاف ةةةات إلحكةةةام سةةةيطرتهم علةةةي الميةةةادين العامةةةة والتجمهةةةر بهةةةا
والمعلةةن الت ةةاهةر فيهةةا مةةن قِ َبةةل جمةةوع الشةةعب المصةةر للحيلولةةة دون
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نجاح تِل الدعوات و بالفِعل قام مكتب اإلرشةاد العةام بةالتن يم اإلخةواني
مهور َّيةةة
رنةةذا بتكليةةف كةةوادِر التن ةةيم بالمكاتِةةب اإلداريةةة ب ةمحاف ةةات ال ةج
ِ
طرفةةة األخةةر مةةن المةةوالين لقيةةادات
بالتنسةةيق مةةع بعةةض القةةةوو ال ةم َت ِّ
ةاير و ال ةمتحةةالفين معهةةم فةةي
التن ةةيم اإلخةةواني فةةي أعقةةاب ثةةورة  25ينة ِ
إنتخابات مجلسةي الشةعب و الشةور أنةذا

لحشةد عناصِ ةرهم للتجم ةهةر

العدو َّية ومحيطج بدءاً مةن يةوم  2013/6/21و تمةويلهم
بميدان رابعة
ِ
و اإلنفاق عليهم من وسابِل إعاشة و نقل  ,فضبلً عن إمدادهم باألسةلحة
النار َّيةةةة و الخرطةةةوش و الةةةذخيرة واألسةةةلحة البيضةةةاء واألدوات التةةةى
ِ
تسةةتخدم فةةى اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص بهةةدف ترويةةع وتخويةةف جمةةوع
الشعب المصر وإرهابج واإلعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين
والحقةةةوق والحريةةةات العامةةةة وإلقةةةاء الرعةةةب بةةةين النةةةاس لمةةةنعهم مةةةن
الت اهر السلمى قبل ممارسات الن ام الحاكم أنذا .
وفي خضم تل األحداث الجسام شهد ميدان رابعة العدويةة بمدينةة نصةر
– القاهرة – وقابع االعتصام األبةرز الةذو ضةم قيةادات جماعةة اإلخةوان
المسلمين وأنصارها من التيةارات الدينيةة المتشةددة والةذين حرصةوا بةل
جاهدوا من أجل استمرار بقاء اإلعتصام قابما ً وحذروا من انفراط عقةده
ليكون لهم بمثابة القبلة التةي يلةوذ إليهةا مناصةريهم وأتبةاعهم والوجهةة
التي يقصدها كل من وجد في نفسج تجاههم ميل أو هةو

واتخةذوا مةن

جمعهةةم هةةذا بنيان ةا ً يش ةد بعضةةج بعض ةا ً فؤصةةب لهةةم كالحصةةن الحصةةين
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والمقر اآلمن ومنارة اإلرشاد والتوجيج التي يبثوا منها رسابلهم للةداخل
والخةةارج وتصةةدير مةةا يعةةن لهةةم مةةن صةةور وأحةةداث تتفةةق ومصةةالحهم
وتخةةدم قضةةيتهم وكةةان ذل ة مةةن خةةبلل منبةةر إعبلمةةي أنشةةيء بالميةةدان
ووصف بؤنج المنصة الربيسية.
تل المنصةة التةي كانةت محةط أن ةار واهتمةام وسةابل اإلعةبلم كافةة لنقةل
أحداثها وفعالياتها بحسةبان أنهةا تمثةل لسةان حةال الجماعةة التةي تعكةس
رإيتها وموقفها من األحداث وما ينبغي عليها أو تنتوو فعلج كما كانت
صوتها النافذ إلى قلوب وعقول أنصارها ومإيةديها تحمةل إلةيهم خارطةة
الطريةةق ومنهجي ةة العمةةل لمجابهةةة مةةا أسةةموه بةةاالنقبلب العسةةكرو نحةةو
إعةةادة الةةربيس المعةةزول إلةةى سةةدة الحكةةم فمةةا كةةان يصةةدر عنهةةا محةةض
أهةةواء أو شةةتات كلمةةات أو خطةةاب عشةةوابي لمتحةةدث يمل ة مةةن األمةةور
زمامهةةا بةةل هةةو الةةرأو المجمةةع عليةةج والفكةةر الةةذو عقةةدوا العةةزم علةةى
تصةةديره وفةةق إطةةار يتفةةق ومةةنه الجماعةةة فةةي إدارة أزمتهةةا فمةةا كةةان
ليعتلي تل المنصة سو قيادات جماعة اإلخوان ومرشةدها وشخصةيات
ورمةةةوز لهةةةا قةةةدرها وقةةةدرتها علةةةى التةةةؤثير فةةةي نفةةةوس المعتصةةةمين
والمناصرين بما يخدم مصال الجماعة في ضوء ما تم االتفاق عليج.
لذا فقد انتهجت جميعها نهجا ً واحداً حرصت فيج على استثارة مشاعرهم
وتحفيةةز عقيةةدتهم وتهيةةي الةةرأو العةةام وخلةةق حالةةة مةةن التوحةةد الفكةةرو
المبني على ورس الضغينة في صدورهم تجاه القابمين بإقصاء الربيس
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وكذا المطالبين بهذا اإلقصاء بؤنهم قد اجترإا على الشرعية فهم الخونة
والكفرة ومنهم من شبههم بؤهل قريش وصوروا لهم الحدث بؤنج معركة
وطةةالبوهم بالجهةةاد ضةةد أعةةدابهم مةةن أبنةةاء الةةوطن الواحةةد وبينةةوا لهةةم
فضةةةةةل الشةةةةةهادة ومنزلةةةةةة الشةةةةةهيد عنةةةةةد هللا بةةةةةل وأحثةةةةةوهم عليهةةةةةا
واستصرخوهم للنزول إلى الشوارع والميةادين والخةروج بمسةيرات مةن
المساجد إلعادة الشرعية المسلوبة علي حد زعمهم.
وقد استغل قيادات اإلخةوان (المتهمةون مةن األول وحتةى الرابةع عشةر
اسةةتغلوا عصةةبتهم وتوحةةدهم بالميةةدان يجمعهةةم هةةدف واحةةد وتحةةركهم
وايةةةة واحةةةدة يتةةةدبرون مةةةن أجلهةةةا أمةةةرهم ويتبةةةادلون بشةةةؤنها أفكةةةارهم
للوقوف علةى رأو جةامع بيةنهم فةؤلفوا مةن جمعهةم هةذا عصةابة تهةدف
إلى مهاجمة طابفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسبلح.
وتؤكيداً على ذل وتفعيبلً لج فقد دبرت قيادات جماعة اإلخوان المسةلمين
وأنصارها من التيارات الدينية المتشةددة المتهمةين تجمهةراً داخةل نطةاق
رابعة العدوية لتنفيةذ أوةراض إرهابيةة تهةدف إلةى قطةع وتعطيةل وسةابل
النقل العامة وإصابتج بالشلل المرورو التام وإشةاعة الفوضةى واإلخةبلل
بالسةةةلم واألمةةةن العةةةام مةةةن خةةةبلل إثةةةارة أعمةةةال الشةةةغب والعنةةةف ضةةةد
المةةةواطنين بهةةةدف زعزعةةةة االسةةةتقرار داخةةةل الدولةةةة وإ هةةةار ضةةةعف
المإسسات األمنية والن ام الحاكم بعدم قدرتج على السيطرة على مقاليد
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الدولةةة وعجةةزه عةةن إدارة الفتةةرة االنتقاليةةة وتصةةدير هةةذا المشةةهد دوليةا ً
للخارج من بعد تصوير أن الفوضى العارمة تجتاح الببلد.
ونفةةاذاً لةةذل المخطةةط وفةةي وضةةون الفتةةرة مةةن الحةةادو والعشةةرين مةةن
شهر يونيومن العام الثالث عشر بعد األلفين ميبلدية وحتى الرابع عشةر
من شهر أوسطس من ذات العام َد َّبر المتهمون من األول حتى الخةامس
العدو َّية والشوارع المتاخمةة لةج جعةل السةلم
عشر تجمهراً بميدان رابعة
ِ
واألمةن العةةام فةةي خطةةر وألةةف المتهمةةون مةةن األول حتةةى الرابةةع عشةةر
عصابة مسلحة وإنضموا إليهم (العصابة من جموع المتجمهرين وقد
زاد جمعهةةم مةةن اطفةةال الشةةوارع والعةةاطلين (و بةةاقى المتهمةةين وأخةةرين
مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة ومحيطةةةج عصةةةابة
مسلحة هاجمت طابفة من السكان ( قاطنى ومرتاد محيط ميدان رابعةة
العدويةةة وقاومةةت بالسةةبلح رجةةال السةةلطة العامةةة وكةةان الغةةرض مةةن
هةذا التجمهةر ومةن تةؤليفهم لهةذه العصةابة المسةلحة الترويةع والتخويةةف
وإلقةةاء الرعةةب بةةين النةةاس وتعةةريض حيةةاتهم وحريةةاتهم وأمةةنهم للخطةةر
وإرتكةةةاب جةةةرابم اإلعتةةةداء علةةةي أشةةةخاص وأمةةةوال مةةةن يرتةةةاد محةةةيط
تجمهةةةرهم أويخترقةةةج مةةةن المعارضةةةين إلنتمةةةابهم السياسةةةي وأفكةةةارهم
ومعتقةةداتهم ومقاومةةة رجةةال الشةةرطة والقتةةل العمةةد مةةع سةةبق اإلصةةرار
والترصةةد والشةةروع فيةةج والتخريةةب واإلتةةبلف العمةةدو للمبةةاني واألمةةبل
العامة وإحتبللها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سةير وسةابل النقةل
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البرية وتعريض سبلمتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمةانهم مةن
حرية التنقل والتؤثير علي السلطات العامةة فةي أعمالهةا بهةدف مناهضةة
ثةةورة  30يونيةةة وصةةدور البيةةان الةةذ توافقةةت القةةو الوطنيةةة عليةةج
بتاري 2013 /7/3وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصةرو
عليهةةا والتةةى انتهةةت بعةةزل الةةربيس  /محمةةد مرسةةى المنتمةةى لجماعةةة
اإلخةةوان المسةةلمين وذلة لقلةةب وتغييةةر الة ةن م األساسةةية للدولةةة لعةةودة
الةةةربيس المعةةةزول  /محمةةةد مرسةةةى إلةةةى سةةةدة الحكةةةم وتقسةةةيم الشةةةعب
المصةةر مةةن خةةبلل خلةةق حالةةة مةةابين مإيةةدين ورافضةةين لثةةورة 30
يونيو 2013وكان ذل بإستخدام القةوة والعنةف حةال كةون المتجمهةرين
مدججين بؤسلحة نارية وأخرو بيضةاء ومفرقعةات وأدوات ممةا تسةتعمل
فةةي اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص وذلة بةةؤن بثةةوا فةةي أنفةةس المتجمهةةرين
فكرتهم وحرضوهم عليها ورسةموا لهةم مخططةات تنفيةذه والتةي وافقهةم
عليها سالفى الذكر فؤمدوهم بالعتاد المادو والعيني البلزم إلنفاذها .
وحيث أن المتجمهرين من المتهمةين وأخةرين مجهةولين وأخةرين توفةوا
قةةد جمعهةةم وحةةدة الغةةرض المعلةةوم لةةديهم جمي ًعةةا مةةن خةةبلل التعليمةةات
والتكليفات التي صدرت إليهم من قبل بعضهم (قيةادتهم وقةد شةهد علةى
توافر ركن العلم لديهم تجمعهم لعدة أالف متجمهر تقريبا بميدان رابعةة
العدوية ومحيطج وأنهم قد عقدوا العزم على تنفيذ ورضهم المتفق عليج
ويةر عةاببين بمةا عسةةى أن يتحقةق مةن جةرابم محتملةةة مةن جةراء فعلهةةم
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الذو إستعدوا لج بالسبلح والعتاد وهو ما يكشةف عةن علمهةم بةالغرض
وقبولهم لتبعاتج.
وناشةةدت الدولةةة المصةةرية المتجمهةةرين (المتواجةةدين بإعتصةةام رابعةةة
العدوية فى مراحلهةا األولةى مةراراً وتكةراراً مةن خةبلل وسةابل اإلعةبلم
بإنهاء تجمهرهم المسل إال أنهم أبةوا واسةتمرت جماعةة اإلخةوان فةى
تصعيد ممارساتها ضةد إرادة الشةعب المصةر بةؤن كلةف المتهمةون مةن
الرابةةع عشةةر  -قيةةادات تن ةةيم جماعةةة اإلخةةوان ةم ة َد ِّبرو هةةذا
األول حت ةى
ِ
العدو َّية ومحيطج  ,في ةمحاولة
التجمهر  -بزيادة الحشد فى ميدان رابعة
ِ
منهم وال ةمشاركين في ذلة التجمهةر الضةغط علةى أجهةزة الدولةة إلعةادة
الةةربيس المعةةزول  /محمةةد مرسةةى إلةةى سةةدة الحكةةم  ,ومةةن خةةبلل توسِ ةةعة
نِطاق التجمهر بميدان رابعةة العدويةة وولةق كا َّفةة ال ةطة ةرق ال ةمإديةة إلةى
مسجد رابعة العدو َّية من الجهات األربع ال ةمإدية إليج وذل كما قام عدد
مةةن قيةةادات التن ةةيم اإلخةةواني وبعةةض التيةةارات اإلسةةبلمية المواليةةة لهةةا
بعقد عدة اجتماعات سرية بإحد الغرف المغلقة الملحقة بمسةجد رابعةة
ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم خبللهةةةا اإلتفةةةاق علةةةى تشةةةكيل لجةةةان أمنيةةةة أطلقةةةوا عليهةةةا
ةةردع مةةةن بعةةةض عناصةةةر التن ةةةيم اإلخةةةواني حيةةةث قةةةاموا
مجموعةةةات الة َ
بإمةةةدادهم بةةةاألدوات البلزمةةةة للقيةةةام بعملهةةةم " أسةةةلحة ناريةةةة – أسةةةلحة
بيضةةةةاء – عصةةةةى – دروع حديديةةةةة – خةةةةوذ – صةةةةواعق كهربابيةةةةة "
باإلضافة للتمويل المالي لهم وتكليفهم بتوسيع دابرة اإلشتباه في أوساط
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المترددين على مقر التجمهر( إعتصام رابعةة العدويةة لضةبط العناصةر
التي يشتبج في عدم والبها للربيس المعزول  /ةم َح َّمد مرسي تحةت دعةوة
خشيتهم من انضمام عناصةروير مروةوب فيهةا أو أفةراد تةابعين للجةيش
أو الشةةةةةرطة أو وسةةةةةابل اإلعةةةةةبلم المناهضةةةةةة للتوجهةةةةةات اإلخوانيةةةةةة
واحتجازهم بؤماكن تم تخصيصها إلسةتجواب هةإالء العناصةر وممارسةة
التعذيب البدني عليهم .
وأن المتهمين جميعا عدا الثانى عشر وأخرين مجهولين وأخةرين توفةوا
إشةةةةتركوا فةةةةى هةةةةذا التجمهةةةةر و إستعرضةةةةوا القةةةةوة ولوحةةةةوا بةةةةالعنف
وإستخدموهما ضد المعارضين إلنتمابهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم
مةن قةاطني ومرتةادو محةيط َميةةدان رابعةة ال َع َد ِو َّيةة المتةاخم لتجمهةةرهم
وضةةباط وأفةةراد قةةوات الشةةرطة وكةةان ذلةة بقصةةد الترويةةع والتخويةةف
وإلحاق األذ المادو والمعنوو واإلضرار بالممتلكات العامة ومقاومة
السةةةلطات والتةةةؤثير عليهةةةا فةةةي أداء أعمالهةةةا وتعطيةةةل تنفيةةةذ القةةةوانين
واألوامةةر واجبةةة التنفيةةذ بةةؤن إحتشةةدوا بمحةةيط َميةةدان رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة
مدججين بؤسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تسةتعمل فةى االعتةداء علةى
األشخاص ( أسلحة نارية مششخنة و وير مششةخنة زجاجةات حارقةة
"مولوتةةةوف " حجةةةارة عصةةةى سةةةكاكين وخنجةةةر ومفرقعةةةات
وقطعوا جميع الطرق والمحاور المإدية إلى الميدان رنةف البيةان بتشةييد
ال ةحصةةون والمتةةاريس ووضةةع إطةةارات السةة َّيارات وقطةةع مةةن الحجةةارة
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إنتزعوها من أرصفة الطرق العامة على ةحدود أطراف ةمحةيط تجم ةهةرهم
وتحصةةنوا خلفهةةا وكونةةوا فيمةةا بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة أسةةند إليهةةا
اعتةةراض طريةةق أي ةا ً مةةن المةةواطنين الةةراوبين فةةي سةةلو تل ة المحةةاور
وحرمةةانهم مةةن حريةةاتهم فةةي التنقةةل واإلعتةةداء علةةيهم جسةةديا ً وإزهةةاق
أروحهةةم .وقيةةام المةةتهم /محمةةد عبةةد الحةةى حسةةين الفرمةةاو

وأفةةراد

عناصةةر مجموعةةات الةةردع التةةي تةةم تكليفهةةا مةةن قبةةل تلة القيةةادات بتلة
المهةةام وهةةم المتهمةةين مصةةطفى عبةةد الحةةي حسةةين الفرمةةاوو  ,أحمةةد
فةةاروق كامةةل ةم َح َّمةةد  ,هيةةثم سةةيد العربةةي محمةةود  ,ةم َح َّمةةد محمةةود علةةي
زنةةاتي  ,عبةةد الع ةةيم إبةةراهيم ةم َح َّمةةد عطيةةة  ,إسةةماعيل ةم َح َّمةةد رشةةوان
ةم َح َّمد – وقد أسفرت عن ممارسات أفراد مجموعات الردع سالفة الةذكر
إلةةي حةةدوث حةةاالت وفةةاة لةةبعض المحتجةةزين باإلضةةافة إلةةى العديةةد مةةن
اإلصةةابات عبةةارة عةةن " كسةةور – جةةروح – كةةدمات – قطةةع لؤلصةةابع "
وويرها من رثار التعةذيب  ،وذلة بقيةامهم بالتعةدِّو علةى المجنةي علةيهم
ةبلزم َّأول  /كةةريم عمةةاد عبةةد
ال ةم َقةدِّم  /ةم َح َّمةةد عليةةوة ةم َح َّمةةد الةةديب  ,و ال ةمة ِ
الحلةةيم حسةةن  ,و هةةاني صةةالِ أحمةةد محمةةد خليفةةة  ,و محمةةود السةةيد
محمود  ,وعبةد النبةي عبةد الفتةاح امبةابي الطحةان  ,و أحمةد رضةا خليةل
إبراهيم السوسي  ,و ةم َح َّمةد فتحةي مقبةول احمةد  ,و حسةن عبةد الوهةاب
أحمد سبلمة  ,و شهاب الدين عبد الرازق  ,و مستور ةم َح َّمد سيد علةي ,
و ةم َح َّمد كمال شفيق أحمةد  ,و احمةد فتةوح أحمةد زقةزوق  ,وهيةثم ةم َح َّمةد
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محمود  ,وسلمان حلمي سلمان سلمان  ,إسبلم علي عبد الحفي مرسةي
 ,و علي جابر ن يم ةم َح َّمد ,ورمضةان عمةاد رمضةان خليفةة  ,أحمةد عبةد
سةةةةان وياسةةةةر أحمةةةةد عبدالباسةةةةط – بةةةةؤن قبضةةةةوا علةةةةيهم
العزيةةةةز ح َّ
واحتجزوهم بدون أمةر أحةد الحكةام المختصةين بةذل وفةي ويةر األحةوال
التي تصرح بها القوانين واللواب بؤن استوقفوهم لد منافةذ تجمهةرهم
ةةرف و خِيةةةام أعةةةدوها
و دا ِخةةةل ةمحيطةةةج وإقتةةةادوهم عنةةةوة إلةةةى داخةةةل ةوة َ
إلحتجاز المةواطنين داخِةل محةيط تجمهةرهم  ,وأوسةعوهم ضةربا َ وتعةذيبا ً
بةةةةدنيا ً باأليةةةةدو و األر ةجةةةةل واألدوات و األسةةةةلحة البيضةةةةاء والصةةةةوا اعق
الكه ةربابِ َّية التي أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ةمحدثين إصاباتهم الموصةوفة
بالتقارير الطِ ِّب َّية ال ةمرفقة باألوراق وتمكنةوا بتلة الوسةيلة القسةرية مةن
شل مقةاومتهم ٚاإلع ز١الء ػٍ  ٝإٌّم ٛالد اٌخبف خ ثٚ ُ ٙاٌٍّّٛو خ ٌُ ٙ
ؽبي و ُٙٔٛأوضش ِٓ ؽخق ٓ١ؽبٍِ ٓ١ألعٍؾخ ظب٘شح .
وثبةةت بةالتقرير الطِ ِّبةةي الخةةاص المجنةةي عليةةج  /ياسةةر أحمةةد عبةةد الباسةةط
بال َقضِ ة َّية رقةةم  35122لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة
ثابت بج أنج يعاني من سةحجات بالصةدر مةن األمةام
باألوراق لئلرتباط – ِ
وكدمات بالكتفين والعضد األيسر وسحجات عند الرسغين وكدمة بالقرب
مةةةن العةةةين اليسةةةر وكةةةدمات بالقةةةدمين ومةةةدة العةةةبلج أقةةةل مةةةن إحةةةد
وعشرين يوما ً .كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج  /محمود
السةةيد محمةةود عبةةد المةةولى بال َقضِ ة َّية رقةةم  31236لسةةنة  2013جةةن
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ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن
مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة بةاألوراق لئلرتبةاط ِ -
اشتباه ما بعد االرتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .
كمـا ثبت بالتقـرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج  /هيثم ةم َح َّمد محمـود
ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن كسةةر بؤحةةد ع متةةي
بةةذات القضِ ة َّية سةةالِف الةذِكر ِ
الساق األيمن .
كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج  /ةم َح َّمد فتحي مقبةول فةي
ال َقضِ ة َّية رقةةم  14395لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة
ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن كةةدمات بةةالكتف األيمةةن
بةةاألوراق لئلرتبةةاط – ِ
والكتةةف األيسةةر وال هةةر وكةةدمات بالةةذراعين األيمةةن واأليسةةر والرجةةل
اليمنى واليسر .
كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص المجنةي عليةج  /كةريم عمةاد عبةد الحلةيم
بال َقضِ ة َّية رقةةم  31016لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة
ثابت بج أ َّنج ةيعاني من اشتباه ما بعد االرتجاج وكذا
باألوراق لئلرتباط – ِ
تبةةين وجةةود كةةدمات وسةةحجات بالوجةةج والجسةةم وجةةرحين طعنيةةين ويةةر
نافذين بالجانب األيسر بؤسفل ال هر وجرح قطعةي بالجبهةة الخلفيةة مةن
فروه الرأس .
كمةةا ثبةةت ب ةالتقرير الطِ ِّبةةي الخةةاص المجنةةي عليةةج  /شةةهاب الةةدين عبةةد
الرازق  -بال َقضِ َّية رقم  31150لسنة  2013جن مدينة نصر أول -
ثابةةت بةةج أنةةج يعةةاني مةةن سةةحجة أسةةفل
ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط ِ -
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األنف من الناحية اليمنى وكدمة أمام األذن مةن الناحيةة اليمنةى وكدمةة
بالذراع األيمةن مةن الخلةف وسةحجات بالرقبةة مةن الخلةف مةن الناحيةة
اليسةةةر وسةةةحجة بالركبةةةة ال ةيسةةةر وكدمةةةة بالركبةةةة اليمنةةةى  ,ومةةةدة
عبلجج أقل من واحد وعشرين يوما ً .
كمةةا ثبةةت بتقريةةر مصةةلحة الطةةب الشةةرعي الخةةاص بةةالمجني عليةةج /
مسةةتور ةم َح َّمةةد سةةيد علةةي بال َقضِ ة َّية رقةةم  31166لسةةنة  2013جةةن
ثابةت بةج أن اإلصةابات
مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة بةاألوراق لئلرتبةاط ِ -
المشاهدة بةالمجني عليةج سةالف الةذكر هةي إصةابات رضةية حةدثت مةن
المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أيا ً كان نوعهةا وهةي جةابزة الحةدوث
من مثل التصوير وفي تاري معاصر للواقعة .
كما ثبةت بةالتقرير الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج  /ةم َح َّمةد كمةال شةفيق
أحمةةد بال َقضِ ة َّية رقةةم  32960لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول -
ثابت بج أنج يعاني من كدمة شديدة بالعين
ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط ِ -
اليمنةةى وجةةرح قطعةةي بالحاجةةب األيمةةن  ,كم ةا أةرفِةةق بةةاألوراق تقريةةر
مصةةلحة الطةةب الشةةرعي الخةةاص بةةالمجني عليةةج سةةالِف الةةذِكر بةةذات
ثابةةةت بةةةج أن إصةةةابتج كانةةةت فةةةي األصةةةل ذات طبيعةةةة رضةةةية
القضِ ةةة َّية ِ
احتكاكية حةدثت مةن المصةادمة بجسةم أو أجسةام صةلبة راضةج بعضةها
خشةةن السةةط أيةةةا ً كةةان نوعهةةةا ويجةةوز حةةدوث تلةةة اإلصةةابات وفةةةق
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التصوير المعطي لهةا علةى لسةان المجنةي عليةج وفةي التةاري المعطةي
للواقعة باألوراق .
كمةةةا ثبةةةت بةةةالتقرير الطِ ِّبةةةي الخةةةاص بةةةالمجني عليةةةج  /رمضةةةان عمةةةاد
رمضان خليفة بال َقضِ َّية رقةم  34514لسةنة  2013جةن مدينةة نصةر
ثابةةت بةةج أنةةج يعةةاني مةةن كةةدمات
أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط ِ -
وسحجات بةال هر والفخةذين وكةدمات باليةد اليسةر وبالسةاعد األيمةن
ومدة عبلجج أقل من واحد وعشرون يوما .
كمـا ثبت بالـتقرير الطِ ِّبـي الخـاص بالمجني عليج  /أحمد ف ُّتوح أحمد
ثابت بج أ َّنج ةيعاني من ةكسةور ةم َت َعةدِّدة بالةذِرا َعين
مرزوق بذات القضِ َّية ِ
والسةةا َقين  ,مةةع كسةةر مفتةةوح بع متةةي السةةاعِدين األيمةةن واأليسةةر ,
وكسر مفتوح بع متي الساقين ال ةيمنى و ال ةيسر .
ولــم ينتهى الحال بـل إقتـرنت بـهـا وإرتبطـت بــها أنـهم (المـتهمين
جميعا عدا المتهم الثانى عشر وأخرين مجهولين وأخرين توفةوا فةى
ذات المكان والزمةان سةالفى البيةان قتلةوا المجنةي عليةج  /فريةد شةوقي
فإاد عمداً مع سبق اإلصةرار والترصةد بةؤن بيتةوا النيةة وعقةدوا العةزم
وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أيةا ً مةن المةواطنين يقتةرب أو يرتةاد
محيط تجمهرهم أو يخترقج كاشفا ً مكنون سر بإرتهم اإلرهابية ويكون
مةةن المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم السياسةةية وأفكةةارهم ومعتقةةداتهم وأع ة ادوا
مةةن بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة باألسةةلحة الناريةةة والبيضةةاء إختصةةت
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بةةاإلطبلع علةةى تحقيةةق شخصةةية مةةن يقتةةرب مةةن تجمهةةرهم متربصةةين
بمعارضةةيهم ومةةا إن الح لهةةم المجنةةي عليةةج حتةةى أوسةةعوه ضةةربا ً
وتعذيبا ً بؤماكن متفرقة من جسده باألسةلحة البيضةاء التةي أعةدات سةلفا ً
لهةةذا الغةةرض قاصةةدين مةةن ذلة إزهةةاق روحةةج فؤحةةدثوا بةةج اإلصةةابات
المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتج .
وثبةةت بتقريةةر الصِ ةةفة التشةةري ِح َّية الخةةاص بةةالمجني عليةةج المتةةوفي إلةةى
رحمة هللا  /فريد شوقي فةإاد فةي ال َقضِ ة َّية رقةم  14395لسةنة 2013
ثابةةت بةةج أن
جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – ِ
اإلصابات ال ةمشةاهدة الموصةوفة ب ةعمةوم ال ةجثةة مةن الكةدمات و الكةدمات
حيو َّيةةة
ضة َّية و َر ِّ
ةحجة هةةي إصةابات ذات طبيعةةة َر ِّ
س ِّ
ال ةم َت َ
ضة َّية إحتِكا ِك َّيةة ِ
ضةة  ,بعةض منةج
حديثة حدثت من ال ةمصادمة ب ِجسم أو أجسام صلبة را َّ
أو كان نوعج  ,وتِل اإلصةابات جسةيمة و كافِيةة
سط
ً
َخشِ ن محدود ال َ
إلحداث الوفاة  ,و تعزو الوفاة إلى اإلصابات الرضية الح َي ِو َّية الحديثةة
بمع ةةةم عمةةةوم الجثةةةة لمةةةا أحدثتةةةج مةةةن نزيةةةف دمةةةوو إصةةةابي وزيةةةر
باألنسجة الرخوة والعضةبلت وكسةور باألضةبلع جهةة اليمةين ومةا نةت
عن ذل من حدوث صدمة نزفيج وير مرتجعةة وهبةوط حةاد بالةدورتين
الدمويةةة والتنفسةةية أد للوفةةاة وتوجةةد بهةةا شةةبهة جنابيةةة .وإقترنةةت
بجناية القتل العمةد رنفةة البيةان وتلتهةا أنهةم فةي ذات الزمةان والمكةان
سالفي الذكر قتلوا المجني عليهما  /عمرو نجدو كامل علةي سةم  ,و
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أحمد حسن محمةد قمةر الةدين عمةداً مةع سةبق اإلصةرار والترصةد بةؤن
بيتوا النيةة وعقةدوا العةزم وإتحةدت إرادتهةم علةى إزهةاق روح أيةا ً مةن
المواطنين يقترب أو يرتةاد محةيط تجمهةرهم أو يخترقةج كاشةفا ً مكنةون
سةةر بةةإرتهم اإلرهابيةةة ويكةةون مةةن المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم السياسةةية
وأفكارهم ومعتقداتهم وأعة ادوا مةن بيةنهم مجموعةات مسةلحة باألسةلحة
النارية والبيضاء إختصةت بةاالطبلع علةى تحقيةق شخصةية مةن يقتةرب
من تجمهرهم متربصين بمعارضيهم وما إن الح لهم المجني عليهمةا
حتي أوسعوهما ضربا ً وتعةذيبا ً بؤمةاكن متفرقةة مةن جسةدهما باألسةلحة
البيضةةاء التةةةي أعةةةدات سةةةلفا ً لهةةةذا الغةةةرض قاصةةةدين مةةةن ذلةةة إزهةةةاق
روحهمةةةةا فؤحةةةةدثوا بهمةةةةا اإلصةةةةابات الموصةةةةوفة بتقريةةةةر الصةةةةفة
التشريحية والتي أودت بحياتهما .
وثبةةت بتقريةةر الصِ ةةفة التشةةري ِح َّية الخةةاص بةةالمجني عليةةج المتةةوفي إلةةى
رحمة هللا  /عمةرو نجةدو كامةل علةي سةم فةي ال َقضِ ة َّية رقةم 15120
لسةةنة  2013إدارو مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط –
ثابت بج أن جثة المجني عليج بها رثار إصابية حديثة عبارة عن  ,عدة
كةةدمات بلةةون بنفسةةجي مةةزرق بعةةض منهةةا ويةةر منةةت م الشةةكل واألخةةر
شريطي مزدوج بعةض منةج مسةتقيم واألخةر ملتةف واقعةين ومنتشةرين
بالصدر والبطن ومع م الطرفين العلويين والطرفين السةفليين وأجةزاء
من ال هر واآلليتين ومتداخلة مع بعضها الةبعض  ,وكةدمات متسةحجة
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ملتفة حةول الرسةغين األيمةن واأليسةر وأسةفل السةاعدين وملتفةة حةول
الكاحلين األيمن واأليسةر أسةفل السةاقين " علةى وةرار مةا يتخلةف عةن
رثةةار التقييةةد والتكبيةةل لؤليةةدو واألرجةةل "  ,وبضةةعة كةةدمات متسةةحجة
واقعةةة ومنتشةةرة بةةؤعلى صةةيوان األذن اليمنةةى وأعلةةى الحاجةةب األيمةةن
وحول العين اليمنى والشفة السفلى والوجنة اليمنى والخةد األيسةر  ,و
كةةذا خلةةع حةةديث بال ةةافر لئلصةةبع األكبةةر بالقةةدم اليمنةةى ي هةةر أسةةفلج
األنسجة الرخوة مدممة " على ورار ما يتخلف عةن رثةار التعةذيب " ,
وان تل اإلصابات بعضها ذات طبيعة رضية ورضةية احتكاكيةة حيويةة
حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسةام صةلبج راضةج بعةض منهةا
خشةةن السةةط والحةةدود أي ةا ً كةةان نوعهةةا وبعضةةها ذات طبيعةةة رضةةية
احتكاكيةةةة حيويةةةة حديثةةةة حةةةدثت مةةةن المصةةةادمة واالحتكةةةا بجسةةةم أو
أجسام صلبج خشنة السط ملتفة حول رسغي اليدين والقدمين أيا ً كان
نوعها وهي على ورار ما يتخلف عن التقييد والتكبيل لؤليدو واألرجل
وان جميع اإلصابات بعموم الجثةة هةي رثةار إصةابية تشةير إلةى التعةدو
على المجني عليج بالضرب والتقييد والتعةذيب  ,وبتشةري الجثةة تبةين
وجود كسر شرخي محاطا ً بإنسكابات دموية بةؤعلى ع مةة القةص عنةد
مسةةتو الضةةلع الثةةاني مةةع وجةةود كةةدمات بةةالربتين ونزيةةف بةةالتجويف
الصدرو على الجهتين يقدر بحوالي نصف متر  ,وتعز وفاة المجنةي
عليةةج إلةةى تل ة اإلصةةابات الرضةةية الح َي ِو َّيةةة الحديثةةة بعمةةوم الجثةةة لمةةا
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أحدثتةةج مةةن كسةةر شةةرخي بع مةةة القةةص وتكةةدمات بةةالربتين ونزيةةف
بالتجويف الصدرو وأنزفة دموية باألنسجة الرخوة والعضةبلت بمع ةم
الجثة أدت إلى حدوث نزيف دموو إصابي وزير وحدوث صدمة نزفيج
وير مرتجعة أدت للوفاة.
كما ثبت بتقرير الصِ فة التشري ِح َّية الخاص بالمجنـي عليـج المـتوفـي
إلى رحمة هللا  /أحمد حسن قمر الدين في القضية رقةم  14688لسةنة
ثابت بج
 2013إدارو مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط – ِ
أن الكدمات المتسحجة والكدمات ال ةمشةاهدة بعمةوم ال ةج َّثةة هةي إصةابات
ضة َّية حةدث ةكةل ً منهةا مةن ال ةمصةادمة و اإلحتِكةا
ض َّية إحتِكا ِك َّيةة  ,و ر ِّ
ر ِّ
أو كةان نوعهةا  ,و كةةذا
ب ِجسةم أو أجسةام صةلبة بعضةها خشِ ةن السةط
ً
ةةاب َّية ال ةمشةةةاهدة حةةةول ال ةرسةةةغين الموصةةةوفة هةةةي إصةةةابات
اآلثةةةار اإلصة ِ
ض َّية إحتِكا ِك َّية على وِرار ما ةيشاهد من رثار التقييةد  ,و كةذا الجةروح
ر ِّ
ال ةمشاهدة بالحوض واألطراف الموصوفة هي إصابات قط ِع َّية و َطعنِ َّيةة
حيو َّية حديثة حدث ةكل ً منها من ال ةمصادمة و اإلحتِكا ب ِجسم أو أجسام
ِ
أو كةان نوعهةا  ,و تعةزو الوفةاة
صلبة ذات حا َّفة حادَّة و طرف ةم َد َّبب ً
الرضِ َّية و ال َطعنِ َّية وال َقط ِع َّية و ب ةعموم ال ةج َّثة و ما أحدثتج من
لئلصابات َ
ةكسةةور ب ِع ةةام األطةةراف و قطةةع األو ِعيةةة ال َد َم ِو َّيةةة الربيسةة ِّية بالسةةاعِد
األيسر و األيمن والسةاق ال ةيمنةى و ال ةيسةر

ونزيةف  ,وصةدمة َنزفِ َّيةة

َوير ةمر َت َجعة .
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كمةةةا شةةةرعوا أيضةةةا ( المتهمةةةين عةةةدا المةةةتهم الثةةةانى عشةةةر وأخةةةرين
مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا فةةي قتةةل المجنةةي عليةةج /مصةةطفى أحمةةد
عبدالنبى محمد عمداً مع سبق اإلصرار بؤن بيتوا النيةة وعقةدوا العةزم
وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أيا ً مةن المةواطنين يقتةرب أو يرتةاد
محةةةيط تجمهةةةرهم أو يخترقةةةج كاشةةةفا ً مكنةةةون سةةةر بةةةإرتهم اإلرهابيةةةة
ويكةةون مةةن المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم السياسةةية وأفكةةارهم ومعتقةةداتهم
وأعةة ادوا مةةن بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة باألسةةلحة الناريةةة والبيضةةاء
إختصةةت بةةاالطبلع علةةى تحقيةةق شخصةةية مةةن يقتةةرب مةةن تجمهةةرهم
متربصةةين بمعارضةةيهم ومةةا إن الح له ةم المجنةةي عليةةج حتةةى باوتةةج
مجهوالً من بيةنهم بةإطبلق عيةاراً ناريةا ً صةوبج قاصةداً إزهةاق روحةج
فحدثت إصاباتج الموصةوفة بةالتقرير الطبةى الشةرعى المرفةق

وقةد

خاب أثر جريمتهم لسةبب ال دخةل إلرادتهةم فيةج وهةو مداركتةج بةالعبلج
حال كون المجنى عليج لم يبلع من العمر ثمانية عشر عاما ً.
وثبت بتقرير مصةلحة الطةب الشةرعي الخةاص بةالمجني عليةج الطفةل /
مصطفى احمةد عبةد النبةي بال َقضِ ة َّية رقةم  35677لسةنة  2013جةن
ثابةةت بةةج أن إصةةابتج
مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – ِ
باليد اليمنى كانت في األصل ذات طبيعةة ناريةة حةدثت مةن عيةار نةارو
معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد عيةاره أو عيةار السةبلح المطلةق منةج
أدت إلةةةى بتةةةر كامةةةل إلصةةةبع الخنصةةةر والبنصةةةر ونصةةةف المشةةةطيتان
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المقاببلن لهما وبتر بالسبلمية الطرفيةة إلصةبع الوسةطى ووجةود كسةر
ملةةةتحم بوضةةةع مقبةةةول بةةةين المشةةةطية والسةةةبلمية القريبةةةة إلصةةةبعي
الوسةةطى والسةةبابة وفةةي تةةاري معاصةةر للتةةاري الةةوارد بةةاألوراق وقةةد
تخلف لد

المجني عليج الطفل عاهة مستديمة 0

وتم ضبط بعض من المتهمين من مجموعة الردع سالفة البيان حيث
أن المتهمان  /ةم َح َّمد محمود علةي زنةاتي  ,عبةد الع ةيم إبةراهيم ةم َح َّمةد
عطيةةةة تةةةم ضةةةبطهما بتةةةاري  2014/7/25علةةةى ذمةةةة القضةةةية رقةةةم
 9585لسنة  2013جن مصر الجديدة ال ةمرفقةة بةاألوراق لئلرتبةاط .
وباقي المتهمين  /ةم َح َّمةد عبةد الحةي حسةين الفرمةاوو  ,مصةطفى عبةد
الحي حسين الفرماوو  ,أحمد فاروق كامل ةم َح َّمةد  ,هيةثم سةيد العربةي
محمود تم ضةبطهم علةى ذمةة القضةية رقةم  3632لسةنة  2013جةن
القاهرة الجديدة أول بتاري  2013/7/15ال ةمرفقة باألوراق لئلرتباط.
وكذل قيام المتجمهرين ( المتهمين عدا المتهم الثانى عشةر وأخةرين
مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا بإعاقةةة حركةةة قةةاطني المِنطقةةة وإحةةتبلل
المسةةةاحات بةةةين العقةةةارات وداخلهةةةا وأمةةةام ال ة
شةةةقق السةةةكن َّية ,وسةةةرقة
وإتبلف جميع مرافق ال ةط ةرق العا َّمة ب ةمحيط التجمهةر مةن ميةاه وصةرف
ةحي وإسةةتغبللها إلعاشةةة ال ةمتجمهةةرين  ,واإلعتةةداء علةةي أشةةخاص
صِ ة ِّ
وأمةةةوال مةةةن يرتةةةاد محيطةةةج أويخترقةةةج مةةةن المةةةواطنين المعارضةةةين
إلنتمةةاءاتهم السياسةةية وأفكةةارهم ومعتقةةداتهم ومةةواالة ترويةةع جمةةوع
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الشةةعب المصةةر والقتةةل العمةةد والشةةروع فيةةج واإلحتجةةاز القسةةر
المصاحب بتعذيبات بدنية وتكسير األذ ةرع واألر ةجةل لمةن يعارضةهم مةن
ةةرقة الت َّيةةةار الكهربةةةابي
المةةةواطنين فةةةى ررابهةةةم السياسةةةية وقةةةاموا بسة َّ
واإلسةةتعانة بةةؤدوات خارج َّيةةة مةةن مولِّةةدات كهرباب َّيةةة إلسةةتخدامها فةةي
اإلضاءة ول ةمك ِّبرات الصةوت  ,كمةا أقةاموا المتةاريس والموانةع والخيةام
بتل ال ةط ةرق  ,وتجهيز بعض أدوات القتل والحةرق واألسةلحة النار َّيةة ,
سةلةطات واحةتبلل
كما قاموا ايضا ً بتخريةب ال ةمنشةآت العا َّمةة و ةمقاومةة ال ة
مسةةجد رابعةةة العدو َّيةةة و ةملحقاتةةج وال ةمستشةةفى الكابنةةة خلفةةج وإنشةةاء
ةو َرف حجةز وتعةذيب لل ةمحتجةزين وسةرقتهم وكةذا إنشةاء ةد َ
شةم للحِمايةة
فى حالة إقةدام القةوات الشةرطية علةى فةض هةذا التجمهةر وكةان ذلة
ب ةمسةةاعدة قيةةادات جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين بتمويةةل ذلةة التجمهةةر
وإمةةةدادهم بةةةاألموال ووسةةةابل المعيشةةةة واألدوات مةةةن قبةةةل ال ةم َّتهمةةةين
الخمسةةةةة عشةةةةر األول – المسةةةةبولين عةةةةن إدارة فعاليةةةةات التجمهةةةةر
(إعتصام رابعةة العدويةة – مةن خِةبلل إلقةاء ال ةخ َطةب التحريضة َّية علةى
صة التي قاموا بإنشةابها أمةام مسة ِجد رابعةة
ال ةمتجمهرين من أعلى المن َّ
العدو َّية وال ةمج ِّهزة باإلضاءة و ةم َك ِّبرات الصوت والتي تةم توصةيلها إلةى
كافة المحاور ال ةم َإ ِّدية إلى إشارة رابعة العدو َّيةة  ,لخلةق سةلو عةدابي
لد كا َّفة ال ةمتجمهرين قِ َبةل الدولةة وأجهزتهةا وال ةمةواطنين ال ةمعارضةين
العدو َّيةة وإمتة َّد محةيط
ِكرهم  ,فدشنوا المتاريس بنطاق ميدان رابعة
ِ
لف ِ
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ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس ورب ةا ً ,
التجمهةةر إلةةى تقةةا ةطع طريةةق النصةةر مةةع شة ِ
شارع أحمد تيسير بالقِرب من المركةز
وتقا ةطع طريق النصر مع إمتداد ِ
شارع إسماعيل
شارع الطيران مع ِ
التِجارو طيبة مول شرقا ً  ,وتقا ةطع ِ
شارع ابةن فضةبلن شةماالً ,
شارع الطيران مع ِ
ال َق َّباني جنوبا ً  ,وتقا ةطع ِ
ةةوارع  ,كمةةةا إحتلةةةوا
ةةوارع الجان ِِب َّيةةةة ال ةمتاخِمةةةة لتِلةةة الشة ِ
ب ِخةةةبلف الشة ِ
الثانو َّيةةةة الفةن ةدقِ َّيةةةة وعبةةةد العزيةةةز جةةةاويش "
مدرسةةةتي " مدينةةةة نصةةةر
ِ
ومبنى إدارة اإلسكان الخةارجي  -فةرع البنةات  -برابعةة العدو َّيةة التةابع
العدو َّيةةةة ودور
لجامعةةةة األزهةةةر  ,كمةةةا قةةةاموا بةةةإحتبلل مسةةة ِجد رابعةةةة
ِ
لحقة بج والمستشفى الكابنة خلفج  ,وكان ذل قسةراً عةن
المناسبات ال ةم َ
القةةةةةةةابمين عليهةةةةةةةا مةةةةةةةن المةةةةةةةو فين العمةةةةةةةوميين حةةةةةةةال كةةةةةةةونهم
سلَّحة ألَّفها وتولَّى َزعامتها ال َم َّتهمةون األربعةة
(المتجمهرين عصابة ةم َ
عشةةر األ ة َول وإنضةةموا إليهةةا بةةاقى المتجمهةةرين ( المتهمةةين وأخةةرين
مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا

بةةةؤن اقتحموهةةةا وحطموهةةةا وتحصةةةنوا

بداخلها  ,وأخفوا فيها أسلحتهم وأدوات القتل التي أعدُّوها رنفة البيةان
وإتخذوا منها وكراً إلخفاء جةرابمهم ومكانةا ً إلطةبلق األعيةرة الناريةة
صةةوب قةةوات الشةةرطة فةةى حالةةة إقةةدامها علةةى فةةض هةةذا التجمهةةر ,
صةةةة َز َّودوهةةةا ب ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت بإمتةةةداد ةمحةةةيط التجمهةةةر
وأنشةةةؤوا ةمن َّ
(إعتصام رابعة العدوية  ,وأمدُّوهم بالتيار الكهربةابي مةن خِةبلل بعةض
ةم َولِّةةةدات التيةةةار الكهربةةةابي  ,وقةةةاموا بإسةةةتِخدامها فةةةي إلقةةةاء ال ةخ َطةةةب
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واألناشةةةيد الحماسِ ةةة َّية – بتن ةةةيم مةةةن المسةةةبولين عةةةن إدارة فعاليةةةات
التجمهةةر – لحةةث ال ةمشةةاركين فةةي التجمهةةر علةةى المكةةوث بةةج وعةةدم
ةمغادرتةةج وتغذيةةة مشةةاعِر ال ةمتجمهةةرين بةةؤ َّنهم ةيةةدافِعون عةةن الشةةر ِع َّية ,
األمةةر الةةذو أرهةةب قةةاطني المِن َطقةةة  ,ممةةا حةةدا بهةةم إلةةى تةةر بعضةةهم
مساكنهم قسةراً وتقةدَّم العديةد مةنهم بالعديةد مةن الببلوةات بشةؤن تِلة
الجةةرابِم الةةةى الجهةةةات الرسةةمية بالدولةةةة تشةةةكوا تضةةررهم مةةةن أفعةةةال
نسبوها للمعتصمين ( المتجمهرين .
ممـا حـدا بمـجلـس الـدفاع الوطنـى إلـى اإلجتمـاع بتاري / 7/ 24
 2013وأصدر بيانا ً أكد على إلتزام الدولة بضمان حقوق وحريات كةل
مواطنيهةةا وكفالةةة حةةق التعبيةةر عةةن الةةرأ سةةلميا دون إخةةبلل أو تهديةةد
ألمةةن المجتمةةع وأن الدولةةة بكافةةة أجهزتهةةا ومإسسةةاتها سةةتتخذ مةةن
اإلجةةراءات والتةةدابير مةةا مةةن شةةؤنج تجفيةةف منةةابع إرهةةاب المةةواطنين
أوإنتها القانون.
واسةةةتمرت الدولةةةة فةةةى بةةةذل المسةةةاعى الراميةةةة إلنهةةةاء هةةةذا التجمهةةةر
المسل بالوسابل السلمية وير أن جماعة اإلخوان المسلمين أبةت ذلة
وأصةةرت علةةى نهة العنةةف والتصةةعيد فةةى مواجهةةة الدولةةة ومةةع ذلة
استمرت الدولة في بةذل الجهةود الراميةة مةرارا وتكةرارا إلنهةاء حالةة
التجمهةر بالوسةابل السةلمية إال إن قيةةادات اإلخةوان وأنصةارهم أصةةروا
علي نه العنف والتصعيد في مواجهة الدولة.
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ونتيجة لذل عـقـد مجـلـس الدفاع الوطنى إجتماعج الثانـى بتاريـ
 2013/7/27وأصةةدر بيانةةةا يتضةةمن أنةةةج علةةى الةةةروم مةةن إسةةةتمرار
الدولة فى بذل الجهود الرامية إلنهاء حالة التجمهر بالوسةابل السةلمية
والجهود الدولية والزيارات التى قام بهةا ممثلةى بعةض الةدول األجنبيةة
( نابب وزيةر الخارجيةة األمريكةى ـ الممثةل األعلةى للسياسةة الخارجيةة
واألمنيةة لئلتحةاد األوربةى إال أن قيةةادات اإلخةوان وأنصةارهم أصةةروا
على نه العنف والتصعيد فى مواجهة الدولة .
ونتيجةةة لةةذل قةةررمجلس الةةدفاع الةةوطنى أنةةج لعةةدم اسةةتجابة قيةةادات
جماعةةة اإلخةةوان اإلرهابيةةةة للمسةةاعى السةةلمية إلنهةةةاء هةةذا التجمهةةةر
واستنفاذ كافة الوسابل فى هذا الشؤن واتخةذ قةراره بإنهةاء تلة الحالةة
وير المسبوقة.
كمةةا ثبةةت بمحضةةر التحريةةات المةةإرخ  2013/7/30والمحةةرر بمعرفةةة
اللةةواء  /سةةيد شةةفيق  -مةةدير اإلدارة العامةةة للمباحةةث الجنابيةةة بقطةةاع
األمن العام  -أنج عقب عةزل الةربيس السةابق  /محمةد مرسةى إعتصةم
عةةدد مةةن أنصةةاره وعناصةةر مةةن جماعةةة اإلخةةوان المسةةلمين بةةبعض
الميةةةادين أشةةةهرها رابعةةةة العدويةةةة وويرهةةةا مةةةن الميةةةادين األخةةةر
وأصةةبحت تل ة اإلعتصةةامات تهةةدد األمةةن القةةومى وإرتكبةةت العديةةد مةةن
الجةةةرابم بةةةداخل إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة وويرهةةةا مةةةن تلةةة الميةةةادين
تنوعةةةت بةةةين القتةةةل والتعةةةذيب والتعةةةد بالضةةةرب واإلحتجةةةاز وكةةةذل
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التعد على المارة مةن المةواطنين العةزل وخطةف بعضةهم ومةن بيةنهم
رجال وأفراد شرطة أثناء قيامهم بتؤديةة واجةبهم باإلضةافة إلةى إحةداث
شلل مرور كامل وإوةبلق شةوارع بكاملهةا وترويةع سةكانها والتعةد
علةةيهم وإتخةةاذهم كةةدروع بشةةرية وإسةةتمرت منةةابرهم اإلعبلميةةة فةةى
التحةةةريض واإلثةةةارة وإتخةةةاذ خطةةةوات هجوميةةةة علةةةى القةةةوات المكلفةةةة
بتةةؤمين المنشةةؤت الهامةةة كمةةا إسةةتمر نهجهةةم العةةدوانى فةةى التصةةعيد
حيث حرصوا على إحةتبلل مزيةد مةن األرض وتوسةيع رقعةة اإلعتصةام
بمنطقةةة رابعةةة العدويةةة فشةةملت كافةةة الشةةوارع المإديةةة إلةةى الميةةدان
وتحصنوا خلف سواتر أسمنتية أقاموها بعرض الطريةق بعةد أن قةاموا
بإتبلف أرصفة الشوارع ونزعوا البلفتات اإلرشةادية وإسةتخدموها فةى
التعةةد علةةى القةةوات ومنةةع تقةةدمها فةةى محاولةةة تسةةير حركةةة المةةرور
بالشارع الربيسى الذ يعد أحد شرايين المرور بالعاصمة .
وحةةررت ضةةد المعتصةةمين فةةى ميةةدان رابعةةة العدويةةة محاضةةر ووقةةابع
بةةذل مةةن جةةرابم القتةةل العمةةد والقةةبض علةةى النةةاس وإحتجةةازهم بةةدون
وجج حق والتعةذيب البةدنى لبعضةهم والتعةد علةى الممتلكةات وتضةرر
سةةكان تل ة المنطقةةة مةةن تعطيةةل مصةةالحهم وتفتيشةةهم رجةةاال ونسةةاءا
عنوة وولق أبواب منازلهم مما دفع بعضهم إلى مغادرتها وذل تنفيةذاً
لغرض إرهاب المواطنين وترويعهم .
وأضــاف بـؤن القـابـمين علــى هــذا التحـر اإلجرامى والمتمثل فى
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اإلعتصام وير السلمى وحيازة األسلحة النارية وزجاجةات المولوتةوف
واألسةةلحة البيضةةاء وولةةق الشةةوارع وتعطيةةل سةةير السةةيارات بةةالطرق
العامةةة والتعةةد عليهةةا وقتةةل العديةةد مةةن المةةواطنين واإلسةةتيبلء علةةى
سةةةيارات البةةةث اإلذاعةةةى المملةةةوكتين للدولةةةة وإسةةةتخدامهما فةةةى بةةةث
الكراهيةةة واإلشةةاعات وتةةروي األخبةةار الكاذبةةة ومخاطبةةة الةةرأ العةةام
األجنبةةى واإلسةةتقواء باألن مةةة الغربيةةة والمن مةةات الدوليةةة والحقوقيةةة
فى محاولة تصوير إجرامهم على أنةج إضةطهاد يتعرضةون لةج مةن قبةل
الدولة وهم مرشد اإلخوان المسلمين ـ محمد بديع القيادات اإلخوانية
 /محمةةةد البلتةةةاجى صةةةفوة حجةةةاز

حسةةةن البةةةرنس باسةةةم عةةةودة

عصةةام سةةلطان عاصةةم عب ةد الماجةةد القيةةاد بالجماعةةة اإلسةةبلمية
طةةارق الزمةةر القيةةاد بالجماعةةة اإلسةةبلمية وأخةةرين األمةةر الةةذ بةةات
يشةةكل خطةةرا داهمةةا علةةى األمةةن القةةومى بةةؤن المةةذكورين قةةد جلبةةوا فةةى
األونةةة األخيةةرة العديةةد مةةن األسةةلحة الثقيلةةة والمةةواد الحارقةةة وأنابيةةب
الغاز ووضعوها فةى أمةاكن حاكمةة بميةدان رابعةة العدويةة إلسةتخدامها
ضد رجال األمن فى حالة فض اإلعتصام .
وبعرض ذل المحضر سالف الذكرعلى السيد المستشار /هشام بركةات
النابب العام السابق لئلذن بفض اإلعتصام (رابعة العدوية وأخةرين
وضبط ما يحوزه ويحةرزه المتواجةدين بهةا مةن أسةلحة ناريةة وبيضةاء
وأدوات ومعدات التعد وضبط القابمين على هذا التحر .
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وبتةةاري  2013/7/31أصةةدر السةةيد المستشةةار /هشةةام بركةةات النابةةب
العةةةام السةةةابق قةةةراره بةةةؤن الوقةةةابع التةةةى تضةةةمنتها محضةةةر التحريةةةات
المةةةإرخ 2013/7/30والمحةةةرر بمعرفةةةة اللةةةواء /سةةةيد شةةةفيق مةةةدير
اإلدارة العامةةة للمباحةةث الجنابيةةة بقطةةاع األمةةن الع ةام وكةةذا المحاضةةر
المحررة فى هذا الشؤن تنطو علةى تةوافر دالبةل كافيةة علةى إرتكةاب
الجةةرابم المضةةرة بةةؤمن الدولةةة مةةن جهةةة الةةداخل ومقاومةةة السةةلطات
وإتبلف المبانى الحكومية والخاصة وتعطيةل المواصةبلت والقتةل العمةد
والقةةبض علةةى النةةاس وإحتجةةازهم بةةدون وجةةج حةةق والتعةةذيب البةةدنى
وذل تنفيذا لغرض إرهاب المواطنين وترويعهم المنصوص عليها فةى
األبواب الثانى والسابع والثانى عشر والثالث عشةر مةن الكتةاب الثةانى
مةةن قةةانون العقوبةةات واألبةةواب األول والثةةانى والخةةامس مةةن الكتةةاب
الثالث من ذات القانون سالف الذكر  .لذل أمر بتكليف الشرطة بإتخاذ
الةةبلزم قانون ةا ً نحةةو ضةةبط الجةةرابم التةةى وقعةةت بمحةةيط دوابةةر ميةةادين
التحريةةر ورابعةةة العدويةةة والنهضةةة بمحةةاف تى القةةاهرة والجيةةزة
ومسةةجد القابةةد إبةةراهيم بمحاف ةةة اإلسةةكندرية وميةةدان الشةةون بالمحلةةة
الكبةةر بمحاف ةةة الغربيةةة وسةةابر الميةةادين األخةةر بالوجةةج البحةةر
وصعيد مصر التى وقعت فيها تل الجةرابم  .وكشةف مرتكبيهةا وإتخةاذ
الةبلزم قانونةا ً بشةؤنهم فةةى ضةوء مراعةاة أحكةةام القةوانين المشةار إليهةةا
وضةةبط األسةةلحة واألدوات المسةةتخدمة فةةى ذل ة

وكةةذا ضةةبط سةةيارات
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البةةةةث اإلذاعةةةةى والمملوكةةةةة إلتحةةةةاد اإلذاعةةةةة والتليفزيةةةةون وضةةةةبط
المحرضين على تل الجرابم وهةم كةل مةن محمةد بةديع مرشةد اإلخةوان
المسةةلمين ومحمةةد البلتةةاجى وصةةفوة حجةةاز وحسةةن البةةرنس وباسةةم
عةةةوده مةةةن القيةةةادات اإلخوانيةةةة وطةةةارق الزمةةةر القيةةةاد بالجماعةةةة
اإلسبلمية .
وبتاري  2013/7/31تم إعبلن قةرار مجلةس الةوزراء وذلة إسةتنادا
إلةةةى التفةةةويض الشةةةعبى الهابةةةل مةةةن الشةةةعب للدولةةةة فةةةى التعامةةةل مةةةع
اإلرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن وحفا ةا
علةةى األمةةن القةةومى والمصةةال العليةةا للةةببلد وعلةةى السةةلم اإلجتمةةاعى
وأمان المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء بالبدء فى إتخاذ اإلجراءات
البلزمةةة لمواجهةةة هةةذه المخاطرالناتجةةة عةةن التجمهةةر وتهديةةد األمةةن
القومى والسلم العام وتكليف السيد وزير الداخلية بإتخةاذ كةل مةا يلةزم
فى هذا الشؤن فى إطار أحكام الدستوروالقانون.
وما صةدر مةن بيةان بتةاري  2013/8/1مةن وزارة الداخليةة لمناشةدة
وإنذار المتجمهةرين باإلنصةراف لمسةاكنهم وأعمةالهم مةع التعهةد بعةدم
مبلحقةةةتهم ( المتجمهةةةرين وتةةةوفير وسةةةابل المواصةةةبلت لةةةنقلهم إلةةةي
المحاف ات  ,و كذا البيةان الثةاني الصةادِر مةن وزارة الداخليةة بوسةابل
اإلعةةةبلم بتةةةاري  2013/8/3بةةةدعوة المتجمهةةةرين لئلنصةةةراف بشةةةكل
سلمي وأمن والتعهةد بحمةايتهم وعةدم مبلحقةتهم وتةوفير وسةابل النقةل
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البلزمةةة مةةع اإلنةةذار بةةالكف عةةن الجةةرابم التةةي ترتكةةب ضةةد المةةواطنين
وقطع الطرق والتعةذيب والقتةل وتهديةد السةلم واألمةن العةام وذلة قبةل
تنفيذ إذن السيداألستاذ المستشار /هشام بركات النابب العـام السـابق
وتم توجيج نداءات متكررة للمتجمهةرين داخةل إعتصةام رابعةة العدويةة
عبر وسابل اإلعبلم المختلفة لحةثهم علةي إخةبلء ميةدان رابعةة العدويةة
واإلنصراف من خبلل َم َمرات أمنة مع التؤكيد علي عةدم مبلحقةتهم مةن
قبل األجهزة األمنية كما تم توجيج رسالة مكتوبةة عبةر طةابرة الشةرطة
المدنيةةةة تطالةةةب المتجمهةةةرين بإنهةةةاء تجمهةةةرهم واإلنصةةةراف مراعةةةاة
لمصةةةال المةةةواطنين واحترامةةةا ً لحقةةةوق السةةةكان القةةةاطنين فةةةي مكةةةان
التجمهر في ممارسة حياتهم الطبيعية .
وكذا البيان الصادِر من رباسة الجمهورية بتاري 2013/8/7أنج فةى
إطةةةار حةةةرص الدولةةةة علةةةى إعطةةةاء الفرصةةةة كاملةةةة لكافةةةة الجهةةةود
البلوماسةةية للوقةةوف علةةى حقةةابق األوضةةاع عةةن التجمةةع الغيةةر سةةلمى
برابعةةةة العدويةةةة وويرهةةةا فقةةةد سةةةمحت الحكومةةةة المصةةةرية لمبعةةةوثى
(الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة اإلتحةةاد األوربةةي اإلمةةارات العربيةةة
قطةةةر بالزيةةةارة والنقةةةاش وذلةةة إلسةةةتطبلع تفاصةةةيل المشةةةهد وحةةةث
جماعةةة اإلخةةوان علةةى اإللتةةزام بمسةةبوليتها وإحتةةرام اإلرادة الشةةعبية
والتى تجسدت فى الثبلثين من يونيو 2013والسادس والعشرون من
يوليو 2013وإستمرت الجهود الدبلوماسية لمدة  10أيةام وذلة لحةث
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تلة الجماعةةة سةةالفة الةةذكر ومناصةةريها علةةى نبةةذ العنةةف لحقةةن الةةدماء
والرجوع عن إربا حركة المجتمع المصر ورهن مستقبلج وكةذل
اإللتحاق بؤبناء الوطن فى طريقهم نحو المستقبل إال أن تلة الجهةود
لةةم تحقةةق النجةةاح المةةؤمول روةةم الةةدعم الكام ةل الةةذ وفرتةةج الحكومةةة
المصرية لتيسير الوصول إلى شارع مصةر مسةتقر وأمةن ومةن ثةم
تةةم اإلعةةةبلن عةةةن إنهةةةاء مرحلةةة الجهةةةود الدبلوماسةةةية وإنهةةةا تحمةةةل
جماعة اإلخوان المسلمين المسبولية كاملةة عةن إخفةاق تلة الجهةود
ومةةا قةةد يترتةةب علةةى هةةذا اإلخفةةاق مةةن أحةةداث وتطةةورات الحقةةة فيمةةا
يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر.
وكةةذا البيةةان الثةةاني الصةةادِر مةةن السةةيد ربةةيس مجلةةس الةةوزراء بةةذات
التاري بوسابل اإلعبلم المختلفة بإنهاء التجمهر نهابيا ً وتكليف وزارة
الداخلية بالتنفيذ وان سةبب التةؤخير هةو مراعةاة لحرمةة شةهر رمضةان
المبار وإعطةاء فرصةة إلنهةاء هةذه األعمةال الغيةر سةلمية دون تةدخل
امني إال أن جميع هذه الجهود جاءت بالفشل وان المتجمهرين بميةدان
رابعةةةةة العدويةةةةة ومحيطهةةةةا تجةةةةاوزا كةةةةل حةةةةدود السةةةةلمية ويقومةةةةون
بةةةالتحريض واسةةةتخدام األسةةةلحة الناريةةةة وويرهةةةا مةةةن األدوات مةةةع
تحةةةةذيرهم وإنةةةةذارهم بعةةةةدم اسةةةةتخدام السةةةةبلح ضةةةةد رجةةةةال الشةةةةرطة
والمواطنين .
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واستمرت الدولة مرارا وتكرارا من خبلل وسةابل اإلعةبلم وويرهةا فةى
دعةةةةوة المتجمهةةةةرين بإيقةةةةاف األعمةةةةال الخطةةةةرة وسةةةةرعة المغةةةةادرة
واإلنصراف إلى أعمالهم بشةكل سةلمى ورمةن والتعهةد بحمةايتهم وعةدم
مبلحقتهم وتوفير وسابل نقلهم مع إنذارهم بةالكف عةن الجةرابم التةى
ترتكب ضد المواطنين وقطع الطرق والتعذيب وتهديةد السةلم واألمةن
العةةام إال أن المتجمهةةرين مةةن المتهمةةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين
توفةةةوا لةةةم ينصةةةاعوا لتلةةة المسةةةاعى الراميةةةة إلنهةةةاء ذلةةة التجمهةةةر
(إعتصام رابعة العدوية .
وحيةةةةث أن تجمةةةةع رابعةةةةة العدويةةةةة انطةةةةو علةةةةى عناصةةةةر إجراميةةةةة
(المتهم ةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا

تحمةةل السةةبلح ضةةد

المةةواطنين والدولةةة ال يمكةةن وصةةفها إال بؤنةةج تجمةةع إجرامةةى عةةدابى
مسةةل ويةةر مشةةروع وال مةةرخص لةةج هةةدد الن ةةام والسةةكينة واألمةةن
والسلم العام .
ولمةةةا كةةةان بقةةةاء اإلعتصةةةام قابمةةةا ً ومسةةةتمراً دون تةةةدخل مةةةن الجهةةةات
المعنيةةةة ممةةةا يشةةةكل أضةةةعافا ً لهيبةةةة الدولةةةة وإنتقاصةةةا ً مةةةن سةةةيادتها
وإ هارهــا بم هــر العـاجـز عـن إدارة شــبون البــبلد واصـب هـذا
الوضـع يشــكــل عببــا كـبيرا فكـان مــن الطبيعـي أن تتخـذ الدولــة
اإلجـراءات البلزمـة لتدرا ذل األمـر .
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وكان المعتصمون المتجمهرون والقابمـون علـي أمرهم مةن المتهمةين
وأخرين مجهولين وأخرين توفوا قد أعةدوا عةدتهم تحسةبا ً لهةذا اليةوم
في صد وإفشةـال أو تةـدبير يمةـكن ان تتخةذ مةن قبةل مإسسةات الدولةة
حال تصديها لهم بإشاعة الفوضى األمنية في ربوع الببلد.
وإنفةةاذاً لتل ة األوامةةر والقةةرارات سةةالفة البيةةان وبالتنسةةيق مةةع كا َّف ةة
ال ِجهةةات األمن َّيةةة تةةم تحديةةد صةةبيحة يةةوم  2013/8/14كمو ِعةةد إلنهةةاء
ذل التجمهةر بنةاءا علةى قةرار السةيد المستشةار /هشةام بركةات النابةب
العام السابق سالف البيان وتم اإل ِّتصال ببعض وسابِل اإلعبلم المحلِ َّية
الرسةةم َّية وبعةةض ةم َن َّ مةةات حقةةوق اإلنسةةان لل ةحضةةورأثناء أنهةةاء ذل ة
توجهةت القة َّةوات عبةر المحةاور ال ةمإ ِّديةة إلةى ميةدان
التجمهر وبالفِعل
َّ
رابعةةةة العدو َّيةةةة صةةةباح يةةةوم  2013/8/14وبةةةدأ تنفيةةةذ خطةةةة إنهةةةاء
العدو َّية من جانب وزارة الداخل َّية بمشةاركة قة َّةوات األمةن
تجمهر رابعة
ِ
المركزو مع مدير َّية أمن القاهرة ومصلحة األمن العام
وقبل البدء في التنفيذ إعتلى ةكةل ً مةن ال ةم َّتهمةين  /محمةد محمةد إبةراهيم
البلتاجي وصفوة ح ُّمودة حِجةازو رمضةان  ,عاصِ ةم عبةد الما ِجةد محمةد
ِ
العدو َّيةةة
صةةة رابعةةة
ةارق عبةةد الموجةةود إبةةراهيم ال ةز ةمةةر َم َن ِّ
ِ
ماضةةي  ,طة ِ
وطةةالبوا ال ةمتجمهةةرين باإلسةةتيقا والخةةروج مةةن الخِيةةام عبةةر ةم َك ِّبةةرات
صةةة للتؤ ُّهةةةب والتصةةدِّو للقة َّةةوات القابِمةةة علةةةى
الصةةوت ال ةم َّتصِ ةةلة بال َم َن َّ
الفض وإستيق الشعب المصر علي نبؤ شروع قوات إنقاذ القةانون
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من رجال الشرطة بالبدء في إنهاء إعتصام رابعة العدوية للحفا علي
رمن مصر القومي .
وأن المتجمهرين ( المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفةوا

مةن

جماعة اإلخوان المسلمين ومن مإيد الربيس المعةزول والمناصةرين
لهم وكذا عناصر من النوعيات اإلجرامية التى وإن تباينت أهةدافهم إال
انج قد جمعهم نية واحدة تمثلت فى اإلنتقام مةن رجةال الشةرطة والفتة
بهم لشفاء صدور تكةاد تميةز مةن الغةي مةن فةرط الضةغينة التةى تكنهةا
أنفسهم لهم بإعتبار أن الشةرطة هةى اليةد القاسةمة لكةل معتةد والقةوة
الضةاربة لكةةل مجتةةر ذراع الدولةةة فةةي بسةةط سةةلطاتها وسةةيادتها فهةةى
حابط الصد المنيع الذ يقوض جنوح الجانحين ومن هم على القةانون
بخارجين ومن ثم فقد تباينت أسباب العداوة والبغضةاء لةد المعتةدين
فمنهم من إنبثقةت وجهتةج مةن جةراء أحةداث فةض اإلعتصةام الةذ هةو
لهم بمثابة منطقة سيادة ونفوذ وإثبات وجود وبإرة إلشةاعة الفوضةى
وإثةةةارة الفةةةتن ورمةةةزا للمقاومةةةة علةةةى حةةةد زعمهةةةم وعةةةدم إسةةةتقرار
األوضاع بالببلد طالما كان قابما ومنهم من شاركهم جمعهم طمعا فةي
جعل مادو وير عابا بعاقبة األمور أو مستقر األحداث وهم مةن هانةت
علةةةةةيهم أنفسةةةةةهم مةةةةةن النوعيةةةةةات اإلجراميةةةةةة المتنوعةةةةةة والخطةةةةةرة
والمةةؤجورين (حلفةةاء الشةةيطان الةةذين ال يحةةدهم حةةد أو يمةةنعهم مةةانع
وعلى قدر إختبلف أهدافهم إال أنج قةد تملكةتهم وريةزة اإلنتقةام مةن كةل
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من ينتمى لجهاز الشرطة بغير تميز ولو لةم تكةن لةج جريةرة سةو أنةج
مةةن المنضةةمين لهةةذه المن ومةةة الشةةرطية وهةةو األمةةر الةةذ يكشةةف أن
عةةداوة المعتةةدين وبغضةةهم تجةةاه رجةةال الشةةرطة لةةم يتمثةةل فةةي شةةخص
بعينةةة بةةل إتسةةع وإمتةةد ليشةةمل كةةل مةةن حمةةل شةةرف إرتةةداء السةةترة
العسكرية إال ما أستثنى ألسباب خاصج.
هةةذا وتةةم تمر ةكةةز القةة َّةوات القابِمةةة علةةى إنهةةاء التجمهةةر سةةالفة الةةذكر
بجميةةع المحةةاور ال ةمإديةةة إلةةى ميةةدان رابعةةة العدويةةة " شةةارع الطيةةران
ةحي  ,شةةارع الطيةةران القةةادِم مةةن ناحِيةةة
القةةادِم مةةن ناحِيةةة التةةؤمين الصِ ة ِّ
ةارع
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس القةةادِم مةةن ناحِيةةة شة ِ
ةارع صةةبلح سةةالِم  ,شة ِ
شة ِ
صبلح سالِم  ,طريق النصر من ناحِية طيبةة مةول " وتةم تحديةد طريةق
صةب التِةذكارو كممةر رمِةن لخةروج ال ةمتجمهةرين ,
النصر من ناحِيةة ال ةن ة
وب ةكل مِحور كان ب ةم َقدِّمة القة َّوات سة َّيارات اإلنةذار – السة َّيارات ال ةم َح َّملةة
ب ةم َك ِّبرات الصوت – وخلفها س َّيارات اإلطفاء – التي تم إستِخدامها فةي
إخمةاد النيةران التةي أشةعلها ال ةمتجمهةرين بالخِيةام وب ةمحةيط التجمهةةر –
واللةوادر الثقيلةة – التةي قامةت بإزاحةة الحةوا ِجز والسةواتِر الخرسةانِ َّية
التةةي شة َّيدها ال ةمتجمهةةرين علةةى أطةةراف التجمهةةر – وخلفهمةةا سةةيارات
التابعةة لقة َّةوات األمةن المركةزو و ةيحةيط بهةم تشةكيبلت قة َّةوات
و ةمد ََّرعات
ِ
األمن المركزو – التي إقتصر تسليحهم انذا على أدوات َفض الشغب
وبوا ِعةةث الغةةاز  , -وخلفهةةم قةة َّةوات ةمدير َّيةةة أمةةن القةةاهِرة ال ةم َ
ش ة َّكلة مةةن
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ض َّباط ال ةمفرقعات  ,وخلفهم على مسةافة
ض َّباط النِ اميين والبحثيين و ة
ال ة
بعيدة ِج َّداً بعض ةمد ََّرعات القة َّوات ال ةمسلَّحة – التي إقتصةر دورهةا علةى
التؤمين العميق " حماية ال ةخطوط الخلف َّية " للقة َّوات القابِمةة علةى تنفيةذ
قةةرار النيابةةة العا َّمةةة  , -وحةةال البةةدء فةةي ةمناشةةدة ال ةمتجمهةةرين إلجةةبلء
زودة ب ةمك ِّبةرات صةوت وطـالبتةـهم
ةمحيط التجمهر سِ لم َّيا ً عبر س َّيارات ةم َّ
سلميا باخبلء ميدان رابعة ومحيطة ووفرت لهم طريق النصر المةإدو
الةي النصةةب التةةذكارو كممةر رمةةن للخةةروج ومةةنهم مةن اتبةةع ونفةةذ ذلة
بةةالخروج األمةةن والةةبعض األخةةر مةةن المتجمهةةرين (المتهمةةين وأخةةرين
مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا

اثةةةر البقةةةاء ولةةةم يلتةةةزم بالقةةةانون اال ان

القةةوات تةةدرجت فةةي اإلسةةتعداد بةةان قامةةت بإسةةتخدام خةةراطيم الميةةاة
لتفةةرقتهم وفقةةا للقواعةةد المقةةررة قانونةةا فةةى هةةذا الشةةؤن فقةةام بعةةض
ةةةةوات بالحِجةةةةةارة والشةةةةةماري و ةزجاجةةةةةات
ال ةمتجمهةةةةةرين برشةةةةةق القةة َّ
المولوتةةوف وإطةةارات الس ة َّيارات ال ةمشةةتعِلة  ,فقامةةت القةةةوات بالتص ةدِّو
لهم بالمياه بواسطة سة َّيارات اإلطفةاء وببواعةث الغةاز  ,وحينبةذ أضةرم
ةوارع
ال ةمتجمهةةرون النيةةران بالخِيةةام وسة َّيارات المةةواطِ نين الكابِنةةة بالشة ِ
صةةوب
الخلف َّيةةة ال ةمحيطةةة بمس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة إلعاقةةة َت َق ةدُّم القةة َّةوات َ
ةعمةةةق التجمهةةةةر  ,كمةةةةا إعتلةةةى بعةةةةض العناصةةةةر ال ةمسةةةلَّحة مةةةةن بةةةةين
ال ةمتجمهةةرين مبنةةى خلةةف طيبةةة مةةول وأمطةةرت القةة َّةوات القادِمةةة مةةن
شارع أنور ال ةمفتي بوابل من الطلقات النار َّية لعمةل سةاتِر نيرانةي حتةى
ِ
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ةارع,
يتسة َّنى لقيةةادات جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين الفةةرار عبةةر ذلِة الشة ِ
ومةن ثةةم لةةم تةتمكن القةة َّةوات مةةن تنفيةذ قةةرار النيابةةة العا َّمةة بشةةؤن ضةةبط
سةةالِفي الذِكرأنةةذا

كمةةا إعتلةةى بع ةض العناصةةر ال ةمس ةلَّحة مةةن بةةين

ال ةمتجمهةةرين عقةةار تحةةت اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارع الطيةةران مةةع شةةارع
جةاهين
شةارع الطيةران مةن اإل ِّت
سيبويج  ,وأمطرت القة َّوات القادِمةة مةن
ِ
ِ
بوابل من الطلقات النار َّية  ,كما إعتلى بعض العناصر ال ةمسة َّلحة أسة ةط
المباني العامة التي قةاموا بإحتبللهةا والتةي َتم َّثلةت فةي مدرسةتي مدينةة
الثانو َّيةةة الفةن ةدقِ َّيةةة وعبةةد العزيةةز جةةاويش  ,ومبنةةى إدارة اإلسةةكان
نصةةر
ِ
ةابع لجامعةةة األزهةةر  ,وكةةذا
الخةةارجي فةةرع البنةةات برابعةةة العدو َّيةةة التة ِ
صةةن بعةةض العناصةةر
سةةط مسةة ِجد رابعةةة
العدو َّيةةة  ,كمةةا َت َح َّ
مؤذنةةة و َ
ِ
ال ةمسةةةةلَّحة مةةةةن بةةةةين ال ةمتجمهةةةةرين دا ِخةةةةل بعةةةةض الوحةةةةدات السةةةةكنِ َّية
بالعقارات الكابِنة داخِل ةمحيط التجمهر  ,وأمطرت القة َّوات القابِمة علةى
ال َفض المتوا ِجدة بالقةرب مةن تِلة المبةاني العا َّمةة والعقةارات والمسة ِجد
بوابل مةن الطلقةات النار َّيةة  ,كمةا إعتلةى بعةض العناصةر ال ةمسةلَّحة مةن
ال ةمتجمهةةرين مبنةةى جامِعةةة األزهةةر بطريةةق النصةةر  ,وقةةاموا بةةإطبلق
األعيرة النار َّية بكثافة مةن اعلةي العقةار الكةابن بتقةاطع شةارع سةيبويج
مةع شةارع الطيةران ومةن داخةل التجمهةر بميةدان رابعةة العدويةة ـ ولةم
ينتهةةةى الحةةةال بةةةل إقترنةةةت بجةةةرابم القتةةةل أنفةةةة البيةةةان وتلتهةةةا أنهةةةم
المتجمهرين (المتهمين عةدا المةتهم الثةانى عشةر وأخةرين مجهةولين
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وأخرين توفةوا فةى ذات الفتةرة والمكةان سةالفى الةذكر بةؤنهم أطلقةوا
أعيةةرة ناريةةة صةةوب قةةوات الشةةرطة فقتل ةوا كةةبل مةةن المجنةةي عليهةةـم
المبلزم أول /محمد محمد جودة ةعثمان  ,والنقيب  /شادو مجدو عبةد
ةبلزم َّأول /
َّ
الجواد  ,والنقيب  /أشرف محمود محمد محمود ِ
فايد  ,وال ةم ِ
محمةةد سةةمير إبةةراهيم عبةةد ال ةمعطةةي  ,وال ةم َج َّنةةد  /إبةةراهيم عيةةد تةةوني
وال ةم َج َّند  /بدراوو منيةر عبةد المالة فضةل  ,وال ةم َج َّنةد  /نصةر ممةدوح
محمةةد درويةةش عمةةداً مةةع سةةبق اإلصةةرار والترصةةد بةةؤن بيتةةوا النيةةة
وعقةةدوا العةةزم و إتحةةدت إرادتهةةم علةةي قتةةل أي ةا ً مةةن قةةوات الشةةرطة
القابمة بحف األمن باألماكن المتاخمةة لتجمهةرهم و المكلفةة بةإعبلمهم
باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بهةا خلةف المتةاريس
متخةذين منهةا ومةن سةةط مبنةى خلةف المركةةز التجةارو "طيبةة مةةول"
ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطيران وسيبويج المصرو و
الثانو َّيةة الفةن ةدقِ َّيةة و
من أس ةط المبةاني العامةة  -مدرسةتي مدينةة نصةر
ِ
عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,ومبنةةى إدارة اإلسةةكان الخةةارجي فةةرع البنةةات
سةةط مسة ِجد رابعةةة
ةابع لجامعةةة األزهةةر  ,ومؤذنةةة و َ
برابعةةة العدو َّيةةة التة ِ
العدو َّيةةة ومةةن أعلةةى مبنةةى جامِعةةة األزهةةر بطريةةق النصةةر التةةي قةةاموا
ِ
باحتبللها ,ومن بعض الوحدات السكنِ َّية بالعقارات الكابِنةة داخِةل ةمحةيط
اإلعتصام  ,منصات إلطبلق األعيرة الناريةة مةن األسةلحة الناريةة التةي
سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ( َر َّ
شاشات  -بنةادق رليةة  -بنةادق
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خرطوش – طبنجات  -أفةردة خرطةوش  -فةرد روسةي

حةال قيامهةا

بإسةةداء النصةة واإلرشةةاد لتفةةرق تجمهةةرهم وفةةت ممةةراً رمنةةا ً لهةةم
فؤحةةةدثوا إصةةةابة المجنةةةي علةةةيهم المبينةةةة بتقةةةارير الصةةةفة التشةةةريحية
وبالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهم.
وثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص بةال ةم َت َو ِّفي إلةى رحمةة هللا النقيةب  /محمةد
الدمو َّيةة
محمد جةودة ةعثمةان – أن إصةابتج ِعبةارة عةن هبةوط بالةدورة
ِ
وال َت َن ُّفس َّية نتيجة طلق نارو بالوجج وكسر ةم َته ِّت بال َف السفلي وكسةر
ب ِع ةةةام ال ةجم ةجمةةةة وإشةةةتِباه َت َه ُّتةةة بةةةال ةم  ,تقريةةةر الصِ ةةةفة التشةةةريح َّية
ثابةةت بةةج أن الجةةروح المشةةاهدة بخلفيةةة ال ةع ةنةةق والوجةةج
الخةةاص بةةج ِ ,
والموصةةوفة بالكشةةف ال ةةاهرو هةةي إصةةابة حيو َّيةةة حديثةةة ذات طبيعةةة
فرد أةطلِق من سِ بلح ةم َعد إلطبلق
فردة  ,حدثت من ِعيار نارو ةم َ
نار َّية ةم َ
ِ
األعيةةرة ال ةمفة َةردة مةةن مسةةافة تجةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب لؤلسةةلحة
ِ
فردة  ,وأنج كان إ ِّتجاه اإلطبلق بشكل ربيسي من َ
الخلةف إلةى األمةام
ال ةم َ
بميةةل بسةةيط مةةن أعلةةى إلةةى أسةةفل  ,وذل ة فةةي الوضةةع الطبيعةةي القةةابِم
لل ِجسةةم مةةع األخةةذ فةةي اإلعتبةةار المةةد الواسِ ةةع لحركةةة الةةرأس  ,وأ َّنةةج
يتع َّذر تحديد ِعيار السِ بلح لعدم إستقرار المقذوف  ,وأن إصابتج جةابِزة
فةردة
وتعزو الوفاة إلى اإلصابة
ال ةمعاصرة لتاري الواقعة ,
النار َّيةة ال ةم َ
ِ
ِ
بال ةع ةنق والوجج  ,وما أحدثتج من ةكسور ب ِع ام قاعِدة ال ةجم ةجمةة ونزيةف
وزير على سط ال ةم  ,أ َّد إلى َت َو ُّقف مراكِز القلب وال َت َن ُّفس.
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كمةةا ثبةةت ب ةالتقرير الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةال ةم َت َو ِّفي إلةةى رحمةةة هللا النقيةةب /
الجواد – أن إصابتج ِعبارة عن طلةق نةارو بةالرأس
شادو مجدو عبد
َّ
مةةع فتحةةة دةخةةول و ةخةةروج و َت َه ُّت ة شةةديد بؤنسِ ةةجة ال ةم ة  ,وهبةةوط حةةاد
الدمو َّيةة وال َت َن ُّفسة َّية و َت َو ُّقةف عضةلة القلةب  ,كمةا أرفِةق تقريةر
بالدورة
ِ
ثابةت بةج أنَّ الجةروح ال ةمشةاهدة بفةروة
الصِ فة التشريح َّية الخاص بةج ِ ,
الةةرأس الموصةةوفة بالكشةةف ال ةةاهرو هةةي إصةةابة حيو َّيةةة حديثةةة ذات
نار َّيةةة ةمفةةردة مةةن ِعيةةار نةةارو ةمفة َةرد  ,وأةطلِةةق مةةن سةةبلح ةم َعةةد
طبيعةةة ِ
إلطةةبلق األعيةةرة ال ةمفة َةردة مةةن مسةةافة جةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب
فردة  ,حيث كةان اإلطةبلق مةن الخلةف  ,وأسةفل إلةى األمةام
لؤلسلِحة ال ةم َ
وأعلى في الوضع الطبيعي القابِم للجسم مع األخةذ فةي اإلعتبةار المةد
الواسِ ةةةع لحركةةةة الةةةرأس ويتعةةة َّذر تحديةةةد عيةةةار السةةةبلح لعةةةدم إسةةةتِقرار
المقذوف وإصابة جابِزة و ةمعاصِ رة لتةاري الواقعةة  ,وأن وفاتةج تعةزو
النار َّيةةة ال ةمفة َةردة بةةالرأس ومةةا أحدثتةةج مةةن كسةةور ب ِع ةةام
إلةةى اإلصةةابة
ِ
ال ةجم ةجمة  ,وته ُّت بالسحايا بال ةم ونزيف وزير علةى سةط ال ةمة أ َّد
إلى تو ُّقف مراكِز القلب والتن ُّفس .
كمةةا ثبةةت ب ةالتقرير الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةال ةم َت َو ِّفي إلةةى رحمةةة هللا النقيةةب /
فايةةد أنَّ الجةةةروح ال ةمشةةاهدة بالصةةةدر
أشةةرف محمةةود محمةةةد محمةةود ِ
والموصةةوفة بالكشةةف ال ةةاهرو هةةي إصةةابة حيو َّيةةة حديثةةة ذات طبيعةةة
نار َّيةةة ةمفةةردة مةةن ِعيةةار نةةارو ةمفة َةرد  ,وأةطلِةةق مةةن سةةبلح ةم َعةةد إلطةةبلق
ِ
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النار َّيةةة ال ةمفة َةردة مةةن مسةةافة جةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب
األعيةةرة
ِ
فردة وكان إ ِّتجةاه اإلطةبلق مةن اليسةار وأعلةى إلةى اليمةين
لؤلسلِحة ال ةم َ
وأسةةفل فةةي الوضةةع الطبيعةةي القةةابِم للجسةةم  ,مةةع األخةةذ فةةي اإلعتبةةار
المةةد المحةةدود لحركةةة ال ِجةةزع وك ةان ِعيةةار لسِ ةةبلح ال ةمطلَةةق منةةج هةةو
 7,62×39مةم  ,وإسةتقر المقةذوف بيمةةين الةبطن خلةف الكِليةة ال ةيمنةةى
حيةةث قةةةام بإس ةتِخراجج وتحريةةزه علةةى ِذ َّمةةة القض ة َّية وإصةةابتج جةةابِزة
النار َّيةةة
ال ةمعاصةةرة لتةةاري الواقعةةة  ,وأن وفاتةةج تعةةزو إلةةى اإلصةةابة
ِ
فةةردة بةةالبطن ومةةا أحدثتةةج مةةن ته ُّتةة بال ة
األورطةةي ونزيةةف
شةةريان ة
ال ةم َ
وصدمة نزفِ َّية وير ةمرتجعة.
ةبلزم َّأول /
كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص بال ةم َت َو ِّفي إلى رحمة هللا ال ةم ِ
محمد سةمير إبةراهيم عبةد ال ةمعطةي أن إصةابتج ِعبةارة عةن هبةوط حةاد
الدمو َّيةةةة وال َت َن ُّفسةةة َّية نتيجةةةة طلةةةق نةةةارو بةةةالبطن كمةةةا أرفِةةةق
بالةةةدورة
ِ
ثابةةت بةةج أنَّ إصةةابتج
بةةاألوراق تقريةةر الصِ ةةفة التشةةريح َّية الخةةاص بةةج ِ ,
بةةالبطن وتغ َّيةةرت معالمهةةا األصةةلِ َّية بالتةةد ةخبلت ال ِجرا ِح َّيةةة التةةي طةةرأت
عليها وإستدعتها حالتج وقت اإلصابة  ,و ةحكمةا ً علةى مةا جةاء بةؤوراق
العِبلج وما واراه إجراء الصِ فة التشري ِح َّية ل ةج َّثتج أن إصابتج كانت ذات
طبيعةةة نار َّيةةة ةمفةةردة مةةن ِعيةةار نةةارو ةمفة َةرد وأةطلِةةق مةةن سةةبلح ةم َعةةد
فردة َ ,ت َع َّذر تحديد السِ بلح لعدم موافاتهم بال َمقذوف
إلطبلق األعيرة ال ةم َ
 ,وإصابتج جابِزة و ةمعاصِ رة للواقعة .
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كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص بال ةم َت َو ِّفـي إلى رحمـة هللا ال ةم َج َّند /
بةةدراوو منيةةر عبةةد المالة  -أن إصةةابتج بطلةةق نةةارو بةةالبطن وال َكتِةةف
األيسر .
كمةةا ثبةةت ب ةالتقرير الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةال ةم َت َو ِّفي إلةةى رحمةةة هللا ال ةم َج َّنةةد /
حيو َّيةة حديثةة
إبراهيم عيد توني أنَّ إصابتج ِعبارة عن إصابة بالصةدر ِ
فةرد أةطلِةق مةن سِ ةبلح
فردة حدثت من عيةار نةارو ةم َ
ذات طبيعة نارية ةم َ
فردة من مسةافة جةاوزت مةد إلطةبلق القريةب
ةم َعد إلطبلق
األعيرة ال ةم َ
ِ
فردة  ,وكان إ ِّتجاه اإلطةبلق مةن األمةام للخلةف بميةل بسةيط
لؤلسلِحة ال ةم َ
من األعلى إلى األسةفل فةي الوضةع الطبيعةي القةابِم للجسةم  ,مةع األخةذ
فةةةةي اإلعتِبةةةةار المةةةةد المحةةةةدود لحركةةةةة ال ِجةةةةزع  ,واإلصةةةةابة جةةةةابِزة
النار َّيةةة
ال ةمعاصةةرة لتةةاري الواقعةةة  ,وأن الوفةةاة تعةةزو إلةةى اإلصةةابة
ِ
ال ةمـفـ َردة بالصـدر ومــا أحدثتج مــن تهـ ُّت بالربـة ال ةيسـ َر ونزيـف
صـدرو وزير وصدمة نزفِ َّية وير ةمر َت َجعة أدَّت إلى الوفاة  ,وأ َّنج قد
ضى على الوفاة لحين التشري حوالي يوم.
م َ
كمةةا ثبةةت بةةؤن ال ةم َتة َةو ِّفي إلةةى رحمةةة هللا ال ةم َج َّنةةد  /نصةةر ممةةدوح محمةةد
درويش – ةم َج َّند بقِطاع أحمد شوقي باألمن المركزو –أن سبب وفاتةج
سةفلي ونزيةف بةال ةم أ َّد إلةى هبةوط
طلق نارو بالرقبة وكسر بال َف ال ة
الدمو َّية وال َت َن ُّفس َّية.
حاد بالدورة
ِ
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كما أسفر إطبلق النةار أيضةا مةن قبةل المتجمهةرين بةؤن قتلةوا المجنةي
عليهم  /ياسِ ر أحمد عبد الصمد خسك َّية وكمةال محمةد السة ِّيد شةعبان
و محمد أبو اليزيد أحمد عشوش ويحي عبةد المةنعم محمةد أحمةد
وعبةةد النبةةي عمةةر حسةةن خليفةةة  ,و فةةرج السةةيد أحمةةد ,محمةةد السةةعيد
محمد خليل جاد هللا عمداً مع سبق اإلصرار والترصد بةؤن بيتةوا النيةة
وعقةةدوا العةةزم و اتحةةدت إرادتهةةم علةةى قتةةل أي ةا ً مةةن قةةوات الشةةرطة
القابمة بحف األمن باألماكن المتاخمةة لتجمهةرهم و المكلفةة بةإعبلمهم
باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بهةا خلةف المتةاريس
التةةةي تحصةةةنوا بهةةةا متخةةةذين منهةةةا ومةةةن سةةةط مبنةةةى خلةةةف المركةةةز
التجةةارو "طيبةةة مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى
الطيةةران وسةةيبويج المصةةرو ومةةن أس ة ةط المبةةاني العامةةة  -مدرسةةتي
الثانو َّيةةة الفةن ةدقِ َّيةةة و عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,ومبنةةى إدارة
مدينةةة نصةةر
ِ
ةابع لجامعةةة األزهةةر
اإلسةةكان الخةةارجي فةةرع البنةةات برابعةةة العدو َّيةةة التة ِ
العدو َّيةة ومةن أعلةى مبنةى جامِعةة األزهةر
سط مس ِجد رابعةة
ومؤذنة و َ
ِ
بطريةةق النصةةر التةةي قةةاموا باحتبللهةةا ,ومةةن بعةةض الوحةةدات السةةكنِ َّية
بالعقةةةارات الكابِنةةةة دا ِخةةةل ةمحةةةيط اإلعتصةةةام منصةةةات إلطةةةبلق األعيةةةرة
النارية من األسلحة النارية التي سبق وأن أع ادوها سةلفا ً لهةذا الغةرض
( َر َّ
شاشةةةةات  -بنةةةةادق رليةةةةة  -بنةةةةادق خرطةةةةوش – طبنجةةةةات  -أفةةةةردة
خرطةوش  ,فةرد روسةةي بةؤن أطلةق مجهولةةون مةن بةين المتجمهةةرين
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سةةالفى الةةذكر أعيةةرة ناريةةة صةةوب قةةوات الشةةرطة حةةال قيامهةةا بإسةةداء
النص واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفةت ممةراً رمنةا ً لهةم وحةال قيامهةا
بفضج قاصدين من ذلة إزهةاق روح أيةا ً مةنهم فحةادت بعةض األعيةرة
الناريةةة عةةن هةةدفها وأصةةابت المجنةةى علةةيهم -الةةذين تصةةادف وجةةودهم
بمسةةةرح الحةةةادث  -فؤحةةةدثوا إصةةةاباتهم الموصةةةوفة بتقةةةارير الصةةةفة
التشريحية وبالتقرير الطبى المرفق والتي أودت بحياتهم .
وثبةةت ب ةالتقرير الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمرحوم  /ياسِ ةةر أحمةةد عبةةد الصةةمد
خسةةك َّية أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن نزيةةف داخلةةي بةةال ةم وتحةةت األوشِ ةةية
الدِما ِو َّية مع ةوجود ِجسم معدني وريب إثر إدِّعاء ةصابتج بطلق نارو ,
ثابةةت بةةج
كمةةا أرفِةةق بةةاألوراق تقريةةر الصِ ةةفة التشةةريح َّية الخةةاص بةةج ِ ,
نار َّيةة حيو َّيةة حديثةة حةدثت مةن ِعيةار نةارو
إصابتج ِعبارة عن إصةابة ِ
وو ِجةد مةع ِعيةار
فةرد ةو ِجةد ةمسةتقِر داخِةل نسةي ال ةمة  ,ة
ةمع َّبا بمقذوف ةم َ
 6,35أةطلِةةق مةةن مسةةافة جةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب  ,ومةةن األمةةام
النار َّيةة لمةا أحدثتةج مةن َت َه ُّتة
إلى الخلف  ,وتعزو الوفاة إلى اإلصةابة
ِ
من ةكسور بال ِع ام و َت َه ُّت بال ةم والسحايا ونزيف.
كمةةا ثبةةت بتقريةةر الصِ ةةفة التشةةريح َّية الخةةاص بةةالمتوفي إلةةى رحمةةة هللا
المرحوم  /محمد السةعيد محمةد خليةل جةاد هللا أن إصةابتج بالصةدر ذات
صةةدر
نار َّيةةة تنشةةؤ مةةن ِعيةةار نةةارو ةمفة َةرد  ,دةخةةول مةةن يمةةين ال َ
طبيعةةة ِ
و ةخروج من وسةط ال هةر  ,وأن إ ِّتجةاه اإلطةبلق مةن األمةام إلةى الخلةف
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أساسةةةا ً وبالنسةةةبة للوضةةةع التشةةةريحي القةةةابِم لل ِجسةةةم  ,مةةةع األخةةةذ فةةةي
اإلعتبار أن ِجزع اإلنسان ي َّتخِةذ أوضةاع ةمختلفةة أثنةاء اإلنحِنةاء  ,ولهةا
مةةد َح َركةةي  ,وكةةذا إرتِطةةام المقةةذوف بالضةةلوع داخِةةل ال ِجسةةم  ,وأن
مسةةافة اإلطةةبلق تجةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب  ,الةةذو ةي َق ةدَّر بثبلثةةة
أمثةةال طةةول الماسةةورة  ,وأن السِ ةةبلح ال ةمس ة َتخدةم سِ ةةبلح نةةارو ةمفة َةرد ال
الجةةةةزم بعِيةةةاره ن ةةةةراً لِعةةةةدم إسةةةتِقرار أو إسةةةةتِخراج المقةةةةذوف
ةيمكِةةةن َ
النار َّيةةة بيمةةين الصةةدر ومةةا
ال ةمسة َتخدم  ,وأن وفاتةةج تعةةزو إلةةى إصةةابتج
ِ
بالربةةةة ال ةيم َنةةةى ونزيةةةف دمةةةوو وزيةةةر بةةةالتجويف
أحدثتةةةج مةةةن ته ُّتةةة
ِ
صدرو أدَّت إلى الوفاة .
ال َ
كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص بالمتوفي إلى رحمة هللا  /كمةال محمةد
الس ة ِّيد شةةعبان أن وفاتةةج تعةةزو إلةةى إصةةابتج بطلةةق نةةارو فتحةةة دةخةةول
صدر و َت َه ُّت بال َك ِبد ونزيف داخِلي وزير ,
يمين الصدر و ةخروج يسار ال َ
ثابةةت بةةج
كمةةا أرفِ ةق بةةاألوراق تقريةةر الصِ ةةفة التشةةريح َّية الخةةاص بةةج ِ ,
إصةةابتج ِعبةةارة عةةن إصةةابة بالصةةدر حيويةةة وحديثةةج ذات طبيعةةة ناريةةج
مفرده من عيار نارو مفرد أطلق من سبلح معد لئلطبلق ومن مسافة
جةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب لؤلسةةلحة ويتعةةذر تحديةةد عيةةار السةةبلح
لعدم استقرار المقذوف وكان اتجاه اإلطبلق من اليمين إلى اليسةار مةن
أسةةفل إلةةى أعلةةي فةةي الوضةةع الطبيعةةي القةةابم للجسةةم مةةع األخةةذ فةةي
االعتبةةار المةةد الحركةةي للجةةزع ويتعة َّذر تحديةةد السةةبلح لعةةدم اسةةتقرار
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المقةةذوفات واإلصةةابة جةةابزة المعاصةةرة لتةةاري الحةةدوث  ,وانةةج تعةةزو
الوفاة إلي اإلصابة النارية بالصدر وما أحدثتج من تهت بالكبد ونزيةف
دمةةوو إصةةابي وزيةةر داخةةل تجويةةف الصةةدر والةةبطن أد إلةةى صةةدمج
نزيفيج وير مرتجعة.
كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبةي الخةاص بةالمتوفي إلةى رحمةة هللا  /محمةد أبةو
اليزيةةد احمةةد عشةةوش أن وفاتةةج تعةةزو إلةةى إصةةابتج بطلةةق نةةارو  ,كمةةا
أةرفِةةق بةةاألوراق تقريةةر الصِ ة َفة التشةةريح َّية الخةةاص بةةج  ,ثابةةت بةةج أن
وفاتةةج تعةةزو إلةةى إصةةابتج بةةالرأس وهةةي إصةةابة ناريةةج حيويةةة حديثةةج
حدثت من عيار نارو معمر بمقةذوف مفةرد أطلةق مةن سةبلح مششةخن
مةةن عيةةار 7.62م وقةةد أصةةابج باتجةةاه أساسةةي مةةن األمةةام للخلةةف ومةةن
مسةةافة جةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب  ,وأن الوفةةاة تعةةزو لئلصةةابة
النارية بالرأس ومةا أحدثتةج مةن كسةور بع ةام الجمجمةة وتهتة بةالم
والسحايا وما صاحب ذل من نزيف دماوي.
كما ثبت بتقريةر الصِ ة َفة التشةريح َّية الخةاص بةالمتوفي إلةى رحمةة هللا /
يحيي عبد المنعم محمد احمد  ,أن إصابتج ذات طبيعة نارية حدثت مةن
عيار نارو واحد علي األقل معمةر بمقةذوف مفةرد يتعةذر الجةزم بعيةاره
لتطةةوره الشةةديد  ,وقةةد أصةةابج باتجةةاه أساسةةي مةةن األمةةام للخلةةف ومةةن
مسةةافة جةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب  ,وأنةةج تعةةز الوفةةاة لئلصةةابة
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النارية وما أحدثتةج مةن تهتة باألحشةاء البطنيةج ومةا صةاحب ذلة مةن
نزيف دموو .
كما ثبت بتقرير الس ِّيد ةمف ِّتش الصِ ة َّحة الخةاص بةالمتوفي إلةى رحمةة هللا
ةإرخ  2013/8/17ثابةت بةج أن وفاتةج
عبد النبي عمر حسةن خليفةة ًم َّ
تعزو إلى إصابتج بطلق نارو بالجسم  ,كما بتقريةر الصِ ة َفة التشةريح َّية
الخةةاص بةةج أن إصةةابتج حيويةةة حديثةةة ذات طبيعةةة ناريةةة حةةدثت مةةن
مقةةذوف عيةةار نةةارو " مةةن الطةةراز المعمةةر بمقةةذوف مفةةرد " ويتعةةذر
تحديةةد عيةةاره لعةةدم اسةةتقرار المقةةذوف بالجثةةة وبالتةةالي عيةةار السةةبلح
المسةتخدم ولعةةدم تبةةين عبلمةات لقةةرب إطةةبلق حةول فتحةةة الةةدخول فةةإن
مسافة اإلطبلق النارو قد جاوزت المد القريةب لئلطةبلق والةذو يقةدر
عادة بؤكثر مةن الربةع متةر وقةد تزيةد المسةافة عةن ذلة قلةيبل أو كثيةرا
وكان اتجاه اإلطبلق أساسةا ً مةن األمةام إلةى الخلةف وفةي مسةتو أفقةي
تقريب ةا ً وذل ة بالنسةةبة للوضةةع الطبيعةةي الثابةةت والقةةابم للجسةةم  ,وأن
اإلصابة المشاهدة والموصوفة بالكشف ال اهرو بيمين الصدر حيويةة
حديثة ذات طبيعة نارية حةدثت مةن مقةذوف عيةار نةارو " مةن الطةراز
المعمر بمقذوف مفرد " ويتعذر تحديةد عيةاره لعةدم اسةتقرار المقةذوف
بالجثةةة وبالتةةالي عيةةار السةةبلح المسةةتخدم ولعةةدم تبةةين عبلمةةات لقةةرب
إطةةبلق حةةول فتحةةة الةةدخول فةةإن مسةةافة اإلطةةبلق قةةد جةةاوزت المةةد
القريةةب لئلطةةبلق والةةذو يقةةدر عةةادة بةةؤكثر مةةن الربةةع متةةر وقةةد تزيةةد
131
أمين السر

رئيس المحكمة

المسافة عن ذل قليبل أو كثيرا وكان اتجةاه اإلطةبلق أساسةا ً مةن األمةام
واليمين إلةى الخلةف وفةي مسةتو أفقةي تقريبةا ً وذلة بالنسةبة للوضةع
الطبيعي الثابت والقابم للجسم  ,وأن الوفاة تعزو إلةى اإلصةابة الناريةة
بيمةةين الصةةدر لمةةا أحدثتةةج مةةن تهتة بالربةةة اليمنةةى والحجةةاب الحةةاجز
والكبةةد واألمعةةاء الدقيقةةة والشةةريان الكلةةوو األيمةةن ومةةا صةةاحبها مةةن
نزيةةةف دمةةةوو إصةةةابي وزيةةةر أد إلةةةى هبةةةوط حةةةاد بالةةةدورة الدمويةةةة
والتنفسية.
كما ثبت بالتقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج المتوفي إلةى رحمةة هللا
 /فرج السيد أحمد أن وفاتةج تعةزو إلةى إصةابتج بطلةق نةارو بالفخةذين
ةدورة لد َم ِو َّيةةة
والةةبطن وكسةةر بع ةةام الفخةةذ األيسةةر أ َّد إلةةى هبةةوط بالة ِ
والر َبتين وأ َّنج تو َّفى بتاري . 2013/8/24
وال َت َن ُّفسِ َّية و َت َو ُّقف بالقلب ِ
كما أسفر إطبلق النار أيضا بؤنهم (المتهمةين عةدا المةتهم الثةانى عشةر
وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا فةةى ذات الفتةةرة والمكةةان سةةالفى
الذكر شرعوا في قتل المجني عليهم ال ةمبلزم َّأول  /أحمد مصطفى عبد
الحميةةةد مجاهِةةةد وضةةةباط وأفةةةراد قةةةوات الشةةةرطة ال ةمب َّينةةةة أسةةةمابهم
باألوراق عمداً مةع سةبق اإلصةرار والترصةد بةؤن بيتةوا النيةة وعقةدوا
العزم واتحدت إرادتهم علي قتل أيا ً مةن قةوات الشةرطة القابمةة بحفة
األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بةإعبلمهم بةاألمر الصةادر
بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بهةا خلةف المتةاريس التةي تحصةنوا
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بها متخذين منها ومن سط مبنى خلف المركز التجارو "طيبة مول"
ومن عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شارعى الطيران وسيبويج المصرو و
انو َّيةة الفةن ةدقِ َّيةة و
من أس ةط المبةاني العامةة  -مدرسةتي مدينةة نصةر الث ِ
عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,ومبنةةى إدارة اإلسةةكان الخةةارجي فةةرع البنةةات
سةةط مسة ِجد رابعةةة
ةابع لجامعةةة األزهةةر  ,ومؤذنةةة و َ
برابعةةة العدو َّيةةة التة ِ
العدو َّيةةة ومةةن أعلةةى مبنةةى جامِعةةة األزهةةر بطريةةق النصرةةـ التةةي قةةاموا
ِ
باحتبللها ,ومن بعض الوحدات السكنِ َّية بالعقارات الكابِنةة داخِةل ةمحةيط
اإلعتصام  ,منصات إلطبلق األعيرة الناريةة مةن األسةلحة الناريةة التةي
سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ( َر َّ
شاشات  -بنةادق رليةة  -بنةادق
خرطةةوش – طبنجةةات  -أفةةردة خرطةةوش  -فةةرد روسةةي بةةؤن أطلةةق
مجهولون من بين المتجمهرين سالفى الذكر أعيرة نارية صوب قةوات
الشرطة حال قيامهةا بإسةداء النصة واإلرشةاد لتفةرق تجمهةرهم وفةت
ممراً رمنا ً لهم وحال قيامها بفضج قاصةدين مةن ذلة إزهةاق روح أيةا ً
مةةنهم فؤحةةدثوا إصةةابة المجنةةي علةةيهم الموصةةوفة بالتقةةارير الطبيةةج
المرفقةةة وقةةد خةةاب أثةةر جةةريمتهم لسةةبب ال دخةةل إلرادتهةةم فيةةج وهةةو
مداركتهم بالعبلج وكان ذل تنفيذاً لغرض إرهابي .
صة بالمجني عليج ال ةمبلزم َّأول /
وثبت باألوراق وبالتقارير الطِ ِّبية الخا َّ
أحمد مصةطفى عبةد الحميةد مجاهِةد – أ َّنةج ةيعةاني مةن طلةق نةارو بال َيةد
ال ةيمنى دةخول و ةخروج وطلق نارو بال َبطن من ال ِج َهة ال ةيمنى إستقرار.
133
أمين السر

رئيس المحكمة

كما ثبت من تقارير مصلحة الطةب الشةرعى والتقةارير الطبيةة المرفقةة
باألوراق أن المجنةى علةيهم مةن الضةباط وويةرهم مةن المصةابين هةي
نار َّيةةة ةمفة َةردة  ,حةةدثت مةةن ِعيةةار
إصةةاباتهم حيو َّيةةة حديثةةة ذات طبيعةةة ِ
فةردة مةن مسةافة
فرد أةطلِق مةن سِ ةبلح ةم َعةد إلطةبلق
األعيةرة ال ةم َ
نارو ةم َ
ِ
تجةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب لؤلسةةلحة ال ةمفة َةردة وأن تل ة اإلصةةابات
من جراء أحداث الفض .
كما أسفر إطبلق النار أيضا بؤنهم المتجمهةرين (المتهمةين عةدا المةتهم
الثةةةانى عشةةةر وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا فةةةى ذات الفتةةةرة
والمكةان سةالفى الةذكر شةرعوا فةي قتةل المجنةي عليهمةا /أحمةد السة ِّيد
أحم ةد الشةةامي  ,و ةمصةةطفى محمةةود ةمصةةطفى هاشِ ةةم عمةةداً مةةع سةةبق
اإلصرار والترصد بؤن بيتوا النية وعقدوا العزم و إتحدت إرادتهم علي
قتةةل أي ةا ً مةةن قةةوات الشةةرطة القابمةةة بحف ة األمةةن باألمةةاكن المتاخمةةة
لتجمهرهم و المكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهةرهم
متربصين بهةا خلةف المتةاريس التةي تحصةنوا بهةا متخةذين منهةا ومةن
سةةط مبنةةى خلةةف المركةةز التجةةارو "طيبةةة مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت
اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى الطيةةران وسةةيبويج المصةةرو و مةةن أسةة ةط
الثانو َّيةة الفةن ةدقِ َّيةة و عبةد العزيةز
المباني العامة  -مدرستي مدينة نصةر
ِ
جاويش  ,ومبنى إدارة اإلسكان الخةارجي فةرع البنةات برابعةة العدو َّيةة
العدو َّيةةة ومةةن
سةةط مس ة ِجد رابعةةة
ةابع لجامعةةة األزهةةر  ,ومؤذنةةة و َ
ِ
التة ِ
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أعلى مبنى جامِعةة األزهةر بطريةق النصةر التةي قةاموا باحتبللهةا ,ومةن
بعةةض الوحةةدات السةةكنِ َّية بالعقةةارات الكابِنةةة دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام ,
منصةات إلطةبلق األعيةةرة الناريةة مةن األسةةلحة الناريةة التةي سةةبق وأن
أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ( َر َّ
شاشات  -بنةادق رليةة  -بنةادق خرطةوش
– طبنجات  -أفردة خرطوش  -فرد روسي بؤن أطلةق مجهولةون مةن
بين المتجمهرين سالفى الذكر أعيرة نارية صةوب قةوات الشةرطة حةال
قيامها بإسداء النص واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفةت ممةراً رمنةا ً لهةم
وحال قيامها بفضج قاصدين من ذل إزهاق روح أيةا ً مةنهم فحةادت
بعةةض األعيةةرة الناريةةة عةةن هةةدفها وأصةةابت المجنةةى عليهمةةا -اللةةذين
تصةةادف وجودهمةةا بمسةةرح الحةةادث  -فؤحةةدثوا إصةةاباتهما الموصةةوفة
بةالتقريرين الطبيةةين المةةرفقين وقةةد خةةاب أثةةر جةةريمتهم لسةةبب ال دخةةل
إلرادتهم فيج وهو مداركتهما بالعبلج .
وثـبت بالتقـرير الطِ ابـِي الخـاص بالمجنـي علـيج  /أحـمد الس ِّيد أحمد
الشامي ثابت بج أ َّنج ةيعاني من كسر مفتوح ةمت َف َّتت بالمِر َفق األيمةن إثةر
إدِّعاء طلق نارو .
كمةةا ثبةةت ب ةالتقرير الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج  /ةمصةةطفى محمةةود
ةمصطفى هاشِ م ثابت بج أ َّنج ةيعاني مةن طلةق نةارو بةالبطن مةن الناحِيةة
ال ةيسر وتوجد فتحة دةخول .
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كما إقترنت أيضا بتل الجرابم سالفة الةذكر جنايةة التخريةب واإلتةبلف
العمةةد وذلة بةةؤن خربةةوا ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا عمةةداً
مبةةان وأمةةبل عامةةة مخصصةةج لمصةةال حكوميةةة وللنفةةع العةةام وهةةي
العدو َّيةةة و قاعةةات ال ةمناسةةبات ال ةملحقةةة بةةج  ,ومستشةةفي
(مسةةجد رابعةةة
ِ
العدو َّيةةة ,ومبنةةي اإلدارة العامةةة للمةةرور  ,ومدرسةةة عبةةد العزيةةز
رابعةةج
ِ
جةةةاويش  ,ومدرسةةةة مدينةةةة نصةةةر الثانو َّيةةةة الفندق َّيةةةة  ,ومبنةةةي إدارة
اإلسةةكان الخةةارجي للبنةةات التةةابع لجامعةةج األزهةةر  ,و أعمةةدة اإلنةةارة و
العدو َّيةة و
الحدابِق وبلدورات األرضية و البنية التحتية بميدان رابعةة
ِ
ةاور ال ةمتاخِمةةة لةةج (عةةدد  2ةمد ََّرعةةة و عةةدد  42مركبةةة
ال ةط ة ةرق و المحة ِ
شةةةرطية ةمت َن َّوعةةةة والمبينةةةة وصةةةفا ً وقيمة ً
ةةة بةةةاألوراق بةةةؤن حطمةةةوا
الممتلكةةات سةةالفة الةةذكر وأتلفةةوا األشةةجار والمزروعةةات بنهةةر الطريةق
وجعلوها ويةر صةالحة لئلسةتخدام وأطلقةوا وابةبلً مةن األعيةرة الناريةة
والخرطوش على المركبات الشرطية ورشقوها بالحجارة و الزجاجةات
الحارقة ( مولوتوف .
كما أتلفوا أيضا عمةداً أمةواالً ثابتةة ومنقولةة ال يمتلكوهةا  -المنقةوالت
المملوكة لقاطني ةمحيط تجم ةهر رابعة العدو َّيةة ومةن تةم إحتجةازه داخِةل
ةمحيط التجمهر .كما خربوا عمداً الكاببلت الكهربابيةة المملةو للدولةة
بؤن أضرموا النيران بها فؤتت عليهةا وترتةب علةى ذلة انقطةاع التيةار
الكهربةةابي عةةن األمةةاكن التةةي تغةةذيها  .كمةةا خربةةوا عمةةداً مبنةةى معةةد
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إلقامةةة شةةعابر دينيةةة مسةةجد رابعةةة العدويةةة بةةؤن أضةةرموا النيةةران بةةج
فؤتت عليج .
وثبةةت بتقريةةر ةمعاينةةة خبةةراء مصةةلحة تحقيةةق األدلةةة ال ِجنابِ َّيةةة لمسةةرح
صة وال ةممتلكةات
األحداث وجود تخريب وإتبلف لل ةممتلكات العا َّمة والخا َّ
المةدارس و المبةاني المملوكةة لل ِجهةات ال ةحكو ِم َّيةة
ال ةمعدَّة للنفع العةام و
ِ
و المرافِةق العا َّمةةة و ال ةطة َةرق والحةةدابِق والمزروعةةات و أع ِمةةدة اإلنةةارة
ةاور الكابنةةة دا ِخةةل ةمحةةيط التِجم ةهةةر ِخةةبلل فتةةرة
وأرصِ ةةفة الطةةرق و المحة ِ
َت َجمهرهم و حال أحداث إنهاء التجمهر 0
كمةةةا َث ةبةةةت لةةةبعض التقةةةارير واإلفةةةادات الرسةةة ِم َّية الصةةةادِرة مةةةن بعةةةض
تجمهرين بإرتِكابها
ال ِجهات ال ةحكو ِم َّية اإلنتهاكات و الجرابِم التي قام ال ةم َ
صةةةةة
مةةةةن أعمةةةةال تخريةةةةب و إتةةةةبلف عمةةةةد لل ةممتلكةةةةات العا َّمةةةةة و الخا َّ
والمةدارس والمبةاني المملوكةة لل ِجهةات
وال ةممتلكات ال ةمعدَّة للنفةع العةام
ِ
ال ةحكو ِم َّية والمرافِق العا َّمةة وال ةط َةرق والحةدابِق والمزروعةات وأعمِةدة
اإلنارة و أرصِ فة الطريةق وحجةم و قيمةة األضةرار الما ِد َّيةة التةي لحِقةت
ِبتل ال ِجهةات والمرافِةق الحكو ِم َّيةة خِةبلل فتةرة التجمهةر و حةال أحةداث
إنهاء التجمهر .
كمةةةا ثبةةةت مةةةن ةمعاينةةةات ال ة
شةةةرطة للحوانيةةةت و الشةةةركات والسةةة َّيارات
صة ببعض المجني عليهم ِم َّمن تم سماع شهادتهم بالتحقيقات قيام
الخا َّ
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تجمهرين بإرتِكاب أعمال تخريب وإتبلف عمدو لتِل الحوانيت حال
ال ةم َ
أحداث إنهاء التجمهر .
األمر الذو إستدعى بالضرورة إلى اللجوء إلى اإلستعانة بالمجموعةات
القِتاليةةةة اإلحتياط َّيةةةة – ال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف تشةةةكيبلت األمةةةن المركةةةزو
سةلَّ بر َّ
وال ةم َ
شةةاش قصةةير  9مةةم و ةم َجنةةدين
ةابط ةم َ
شة َّكل ةكةل ً منهةةا مةةن ضة ِ
ةمسةلَّحين ببنةةادِق رليةةة  7,62 × 39و ةم َجنةةدين ةمسةلَّحين ببنةةادِق الغةةاز
ال ةمسيل للدموع  -والتي لجؤت إلةى إسةتخدام القةدر ال ةمناسةب مةن القة َّةوة
ل ةمواجهة تل العناصةر ال ةمسةلَّحة مةن المتجمهةرين (المتهمةين وأخةرين
مجهولين وأخرين توفوا إلسكات مصةادر إطةبلق النيةران فقةط والتةى
كانوا يطلقونها بطريقة عشوابية على قوات الشرطة وذل بإستخدام
الطلقةات اآلليةةة مةةن قبةل قةةوات الشةةرطة وفقةا للقواعةةد المقةةررة قانونةةا
بشؤن الدفاع الشرعى عن أنفسهم من ذلة اإلعتةداء المتواصةل علةيهم
من قبل المتجمهرين سالفى الذكر وسةقوط قتلةى ومصةابين مةنهم ومةن
المتجمهةةريين أنفسةةهم وفقةةا لمةةا أثبتةةج تقةةارير الطةةب الشةةرعى مةةن أن
بعةةةض المتةةةوفين مةةةن المتجمهةةةرين بةةةداخل إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة
إصاباتهم نارية من الخلف إلى األمام.
وذل بقصد تحقيق وايتهم اإلجرا ِم َّيةة والتةي َت َم َّثلةت فةي الحيلولةة دون
خةةروج ال ةمتجمهةةرين عبةةر الممةةر اآل ِمةةن ال ةم َحةدَّد لهةةم  ,ومةةن َثة َّم بقةةابِهم
داخِل ةمحيط التجمهر لزيادة أعداد القتلى وال ةمصابين  ,من خِةبلل إ ِّتخةاذ
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تِلة العناصةةر ال ةمسةلَّحة ال ةمتجمهةةرين دروعةا ً بشة ِةر َّية حةةال تعةةاملهم مةةع
النار َّيةة  ,ومةن َثة َّم إثةارة
القة َّوات القابِمة على إنهاء التجمهةر باألسةلِحة
ِ
الةةرأو العةةام الةةداخِلي والخةةارجي مةةن ِخةةبلل رسةةم صةةورة ويةةر حقيق َّيةةة
فرط حال تنفيذ قةرار النيابةة العا َّمةة سةالف البيةان ,وأن
بشؤن ال ةعنف ال ةم ِ
األعيةةةرة الناريةةةة والتةةةى إصةةةيب بهةةةا بعةةةض المتجمهةةةرين مةةةن داخةةةل
اإلعتصام سالف الةذكر مةن عيةار 6.35وأن القةوات الشةرطية اليةدخل
فى تسليحها هذا النوع سالف الذكروفقا للثابت باألوراق .
ونجحت القوات سالفة البيان في السيطرة علةى الميةدان ومحيطةج  ,و
سةلَّحة مةةن المتجمهةةرين مةةن
تةةم ضةةبط عةةدد  58مةةن هةةذه العناصِ ةةر ال ةم َ
داخةةل عقةةار تحةةت اإلنشةةاء " بةةرج البنةةدارو " بمحةةور شةةارع الطيةةران
وإقةةرارهم بالتحقيقةةات بمشةةاركتهم فةةى تجمهةةر رابعةةة العدويةةة حةةال
قيامهم بمقاومة قوات األمن أثنةاء إنهةاء التجمهةر وعثةر بالعقةار محةل
الضبط للعناصر سالفة الذكرعلى (عدد3سبلح ألى عيار 39×7,62ـ
عةةدد10فةةرد خرطةةوش محلةةى الصةةنع ـ عةةدد1خزينةةة حديديةةة مغلقةةة ـ
عدد84طلقة خرطوش عيار12ـ 45زجاجة مولوتوف

.

كما تم ضبط (والبيةة المتهمةين علةى مسةرح األحةداث الةذين شةاركوا
في إرتكاب الجةرابم رنفةة البيةان بقصةد قتةل القة َّةوات القابِمةة علةى تنفيةذ
قرار النيابة العا َّمة وويرهةا مةن الجةرابم سةالفة البيةان رنةذا للحيلولةة
ةةبط العديةةد مةةن
دون تنفيةةذ ذلةة القةةرار وإنهةةاء إعتصةةامهم  ,كمةةا ة
ض ِ
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األسةةلحة النار َّيةةة والبيضةةاء واألدوات التةةي ةتسةةتخدم فةةي اإلعتةةداء علةةى
تفرقة ب ةمحيط التجمهر بمعرفة القة َّوات القابِمة علةى
األشخاص بؤماكن ةم ِّ
البلزمةة
إنهاء التجمهر وبمعرفةة النيابةة العا َّمةة حةال إجرابِهةا ال ةمعاينةة
ِ
علةةى مِسةةرح األحةةداث َفةةور وقوعهةةا وفقةةا للثابةةت بتق ةارير قسةةم األدلةةة
الجنابية .
هذا وقةد أقةربعض المتهمةين بتحقيقةات النيابةة العامةة بمشةاركتهم فةى
تجمهةةةةر رابعةةةةة العدويةةةةة وفقةةةةا للثابةةةةت بتحقيقةةةةات النيابةةةةة العامةةةةة
وإقراربعضهم بمشاركتهم فى تجمهر رابعة العدوية المسل

ومن

واقع ضبطهم بالعقار تحت االنشاء " برج البندارو " حـال قيامهم
بمقاومة قوات األمن أثناءإنهاء التجمهر .
وإقرار المتهم السادس عشةر  /إيهةاب وجةد محمةد عفيفةى بتحقيقةات
النيابة العامة بمشاركتج فى تجمهر رابعة العدوية.
وقيامةةج بإرتكةةاب جريمةةة القتةةل العمةةد ألحةةد المجنةةدين القةةابمين علةةى
إنهاء التجمهر وذل بشهادة ال ةم َق ِّدم  /يحيى محمةد عةبلم محمةد وهةدان
– نقيةةب ة
شةةرطة بقِسةةم مدينةةة نصةةر َّأول – بالتحقيقةةات مةةن أ َّنةةج بتةةاري
 2013/8/14كةةان مةةن بةةين القة َّةةوات ال ةم َكلَّفةةة وال ةمشةةاركة فةةي إنهةةاء
التجمهر وحال تواجده بالقةرب من بوابة الخروج لنادو ال ةزهور تنةاهى
النار َّي ةة مةةن ناحِيةةة محطةةة وقةةود موبيةةل
األعيةةرة
وابةةل مةةن
ِ
إلةةى سةةمعج ِ
ِ
الكابِنة بالقةرب من مكةان تمركةزه  ,وحينبةذ شةاهد ال ةمة َّتهم سةالِف الةذِكر
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ضة َّ
ةخات الوقةةود بمحطةةة وقةةود موبيةةل حةةا ِمبلً بيةةده
يسةةتتِر خلةةف أحةةد َم َ
ةبندقِ َّيةةة رليةةج  ,وقةةام بالتصةةويب علةةى القةة َّةوات  ,األمةةر الةةذو نجةةم عنةةج
إصابة أحةد ال ةم َج َّنةدين  -كةان يقِةف بجةواره – فسةقط أرضةا ً وتةو َّفى فةي
الرابعةةة
الحةةال  ,وإسةةتمرت أحةةداث إنهةةاء التجمهةةر وحةةوالي السةةاعة
ِ
ض َّباط المباحِةث بضةبط مجموعةة مةن ال ةم َّتهمةين  ,وشةاهد
عصراً قامت ة
المةةتهم مةةن بةةين تِلة المجموعةةة  ,فقةةام بمواجهتةةج و َت َو َّعةةده بال َقصةةاص
ل ةكل من قام بقتلهم من القة َّوات فؤجابج بكلِمة " ماشةي "  ,فقةام بتحريةر
ةم ة َذ ِّكرة بالواقعةةة  ,وقةةام الشةةاهد المةةذكور بعمةةل رسةةم كروكةةي لمسةةرح
األحةةةداث حةةةال سةةةماع شةةةهادتج بالتحقيقةةةات ةمب َّينةةةا ً بةةةج مكةةةان تواجةةةده
والمجني عليج ال ةم َج َّند حال إصابتج ومكان توا ةجد ال ةم َّتهم سالِف الةذِكر ,
وقامةةت النيابةةة العامةةة باإلنتِقةةال ِرفقةةة الشةةاهِد سةةالِف ال ةذِكر إلةةى مكةةان
توا ةجد ال ةم َّتهم المذكور بمحبسةج  ,وقامةت بعمةل عةرض قةانوني لل ةمة َّتهم
سالِف الذِكر بمحبسةج ِرفقةة رخةرين ركثةر مةن َم َّةرة علةى الشةاهد سةالِف
ال ةذِكر ف ة َت َم َّكن األخيةةر مةةن ال َت َعة ُّةرف علةةى ال ةم ة َّتهم ب ِد َّقةةة  ,وقامةةت النيابةةة
البلزمة على مكان إرتكاب الواقعة ِرفقة الشاهِد
العا َّمة بإجراء المعاينة
ِ
تترس ال ةم َّتهم سالِف الةذِكر
سالِف الذِكر فقام األخير باإلرشاد عن مكان ُّ
خلةةف َمضة َّ
ةارع يوسِ ةةف
ةخة الوقةةود األولةةى دا ِخةةل المح َّطةةة مةةن ناحِيةةة شة ِ
الشةارع  ,كمةا قةام باإلرشةاد عةن
ع َّباس يسار الداخِل للمحطة مةن ذات
ِ
مكان تواجده والمجني عليج ال ةم َج َّند حال حدوث إصابتج بالعيار النةارو
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والتةةي أودت بحياتةةج  ,حيةةث كانةةت المسةةافة بينهمةةا مةةا يقة ةرب مةةن مابةةة
متةةر  ,وتبة َّين أن الرإيةةا مةةن خةةبلل هةةذه المسةةافة واضِ ةةحة تمامةا ً ,وكةةذا
شةةهادة  /س ة ِّيد عبةةد المجيةةد أحمةةد أبوونيمةةة – سةةابِق بمح َّط ةة وقةةود
موبيةةل بطريةةق النصةةر – بالتحقيقةةات أ َّنةةج بتةةاري  2013/8/14كةةان
بمقةةر عملةةج بمح َّطةةة وقةةود موبيةةل بطريةةق النصةةر إثةةر إعتيةةاده المبيةةت
العدو َّيةة  ,وحةةال ةحةدوث اإلشةةتباكات
بمقةر عملةج لوجةةود تجمهةر رابعةةة
ِ
القةةوات القابِمةةة علةةى إنةةـهاء التجمةةـهر وبعـةةـض المتجمـهريـةةـن
بةةين
َّ
ض َّخات الوقود وقيةامهم
أبصــر َت َت ُّرس عــدد مــن المتجمهرين خلف َم َ
صوب قة َّوات ال ة
شرطة .
األعيرة
بإطبلق
النار َّية َ
ِ
ِ
وكذا إرشاد المتهم /أحمد رمضان محمد طنطاو عقةب ضةبطج وذلة
وفقةةةا للثابةةةت بالقضةةةية 40754لسةةةنة2013جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول
المرفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط عةةن األسةةلحة الناريةةة التةةى تةةم إسةةتخدامها
وأخرين بةداخل السةقف المعلةق الموجةود بالطةابق الثةانى بمبنةى طيبةة
مةةول التجةةار

وتةةم ضةةبط تل ة األسةةلحة والةةذخابر وهةةى عبةةارة عةةن

رشةةةاش بريتةةةا 9مةةةم وبندقيةةةة بلجيكةةةى عيةةةار 39×7,62مةةةم وفةةةرد
خرطةةةةةةةوش عيةةةةةةةار 12مةةةةةةةم وعةةةةةةةدد13طلقةةةةةةةة خرطةةةةةةةوش عيةةةةةةةار
12مموعدد299طلقة عيةار 39×7,62مةم وعةدد5وطةاء وجةج واقةى
من الغاز وأضاف المتهم سالف الةذكر بؤنةج كةان يشةاهد أيضةا أسةلحة
ناريةةة وخرطةةوش بحةةوزة المعتصةةمين وأنةةج شةةاهد المتهمةةين محمةةد
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البلتةةاجى وصةةفوة حجةةاز وعبةةد الةةرحمن البةةر أثنةةاء قيةةامهم بإثةةارة
المعتصمين ومطالبتهم باإلستمرار فى مقاومة الشرطة.
وأن المةةتهم  /محمةةد علةةي علةةي محمةةد ابةةراهيم تةةم ضةةبطج حةةال قيادتةةج
السيارة رقم د وط  9247مصر فةي طريقةج لئلعتصةام بمنطقةة رابعةة
ال َع َد ِو َّية  ,وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علةى مبلةع مةالي قةدره ثبلثةة
وسبعين ألف جنيها ً ومدونة مبلح ات بهةا أرقةام لحسةابات المسةيرات
وبعض المنشورات بقصد ترويجها وتوزيعها علةى المعتصةمين وحةال
ةمواجهتج عقب ضبطج أقر لج بضبطج حال عودتةج مةن ةمحةيط إعتصةام
العدو َّية  ,كما أقةر بإنتِمابةج لجماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين وتحةرر
رابعة
ِ
عةةن ذلة ال َقضِ ة َّية رقةةم  4594لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر ثةةان -
ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط .
وثبةةت بتقريةةر لجنةةة فحةةص اإلسةةطوانة ال ةمدمجةةة والفبلشةةات ال ةمرفقةةة
بالتحقيقةةات (اللجنةةة ال ةمشة َّكلة مةةن اإلدارة العا َّمةةة للمعلومةةات والتوثيةةق
التابعة إلدارة البحث ال ِجنابي بةوزارة الداخل َّيةة وكةذا اللجنةة المشةكلة
من قبل المحكمة وتضمنت فيديوهات لقيادات اإلخةوان مةن المتهمةين
مةةن األول حتةةى الرابةةع عشةةر إلعتصةةام رابعةةة العدويةةة ومقةةاطع مةةن
قنةةوات تليفزيونيةةة ومواقةةع إخباريةةةة وحةةوارات وتسةةجيبلت مصةةةورة
وتةةدور فةةي مجملهةةا حةةول وصةةف مةةا جةةر مةةن أحةةداث بؤنةةج انقةةبلب
عسكرو وأن الفريق أول عبد الفتةاح السيسةي (وقتبةذ ومةن معةج هةم
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من الخونة والكفرة مع تحريض رجال القوات المسلحة بعدم االنصياع
ألمةةر القابةةد العةةام الةةذ انقلةةب علةةى قابةةده األعلةةى مةةع تحةةد واضةة
وتجري لرجال الشرطة وإهانة للقضاة واإلعبلم وجبهةة اإلنقةاذ أنةذا
وتجرإ على األمام األكبر شي الجامع األزهر وتحذير للمسةيحيين مةن
التآمر مع الفلةول علةى إسةقاط الةربيس مرسةى فضةبلً عةن حةث جمةوع
الشةةعب علةةى تكملةةة ثورتةةج والخةةروج بم ةةاهرات مةةن المسةةاجد فةةي
الشوارع والميادين وتحريض المعتصمين بميدان رابعة العدويةة بعةدم
مغادرة الميةدان وأن شةهر رمضةان الةذ زامةن تةاري اإلعتصةام إنمةا
هةةو شةةهر الفتوحةةات اإلسةةبلمية واإلنتصةةار علةةى الخونةةة كمةةا كةةانوا
يحبذون المعتصمين على نيل الشهادة من جةراء الجهةاد فيمةا وصةفوه
بالمعركة ووصف فيةج األحةداث بؤنةج انقةبلب عسةكرو متكامةل األركةان
انحازت فيج المإسسة العسةكرية إلةى فصةيل وتركةت فصةيل وكةان مةن
بةةين العبةةارات التةةي تةةم ذكرهةةا عبةةارة – ال نعةةول كثيةةراً علةةى الجهةةود
الخارجيةةة علي ة أن تعةةول علةةى المقاومةةة ألبنةةاء هةةذا الشةةعب – نحةةن
نخةةةون دمةةةاء الشةةةهداء حينمةةةا يةةةؤتي حةةةاكم علةةةى هةةةر دبابةةةة يحكةةةم
المصريين مرة أخر – نحن بفضةل هللا جماعةة والدة (والحةديث عةن
جماعةةة اإلخةةوان فهةةي مإسسةةة ديمقراطيةةة تقةةوم علةةى قةةيم الشةةور
اإلسبلمية – نحن موجودين اآلن في رابعة القيادات كلها موجودة فةي
رابعة العدوية الناس كلها في رابعة.
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العدو َّية بةدءاً مةن ةبةزور فِكةرة
كما تضمنت أيضا أحداث تجمهر رابعة
ِ
الةةةدعوة إليةةةج و حشةةةد عناصةةةر تن ةةةيم جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين و
الت َّيارات اإلسبل ِم َّية ال ةمواليةة لهةم و مةروراً بمةا صةاحب ذلة التجمهةر
من إنتهاكات َتعد جرابم تةم إقترافهةا مةن قِبةل ال ةمتجمهةرين خةبلل فتةرة
التجم ةهر  ,و حتى أحداث إنهاء التجم ةهر بمعرفة قةوات ال ة
شرطة بتاري
. 2013/8/14
تجمهةةرين بإسةةتخدام األسةةلِحة
ضةة َّمنت أيضةةا توثيةةق وقةةابِع قيةةام ال ةم َ
و َت َ
النار َّيةةة و القيةةام بةةبعض اإلسةةتعدادات والتةةدريبات والتجهيةةزات داخِةةل
ِ
التجمهةةر ل ةمقاومةةة القة َّةوات القابِمةةة علةةى إنهةةا تجمهةةر رابعةةة العدويةةة و
قيةةامهم باإلعتةةداء علةةى بعةةض األشةةخاص دا ِخةةل نِطةةاق التجمهةةر وقيةةام
بعض ال ةم َتجمهرين بإطبلق بعض العِبارات التي تنطةوو علةى تحةريض
اآلخةةرين علةةى إرتكةةاب جةةرابِم القتةةل والتخريةةب والبلطجةةة وتهديةةد و
ترويع اآلمنين و قيام ال ةمتجمهرين بممارسة التعذيب علةى ال ةمحتجةزين
دا ِخةةل نِطةةاق التجمهةةر و قيةةامهم بتشةةييد و ِبنةةاء الحةةواجز والمتةةاريس
على ةحدود أطراف التجمهر وإشغال طريق وسرقة الت َّيةار الكه ةربةابي و
المياه و إتبلف أرصِ فة الط ةرق .
وقيةةةام ال ةم َتجمهةةةرين ب ةمقاومةةةة القةة َّةةوات القابِمةةةة علةةةى إنهةةةاء تجمهةةةرهم
النار َّيةةةةة و األدوات التةةةةي ةتسةةةةتِخدم فةةةةي
سةةةةلَّ بإسةةةةتِخدام األسةةةةلِحة
ال ةم َ
ِ
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اإلعتةةةداء علةةةى األشةةةخاص و تخريةةةب و إتةةةبلف الممتلكةةةات العا َّمةةةة و
صة وال ةم َعدَّة للنفع العام.
الخا َّ
وتضةةمنت المقةةاطع الفيةةديو المصةةورة لةةبعض القيةةادات وسةةوف نةةورد
بعض منها:ـ
َمقطةةع فيةةديو َمصة َّةور خةةاص بةةال ةم َّتهم ال ةمرشِ ةةد العةةام لجماعةةة اإلخةةوان
صةة
ال ةمسلمين  /محمد بديع عبد المجيد سامي حةال قيامةج بةإعتبلءه َم َن ِّ
العدو َّية وإلقاء ةخطبة علي المتجمهرين حماس َّية تحريضية علةي
رابعة
ِ
ةمقاومة ال ة
صوره لل ةم َّتهم  /أةسامة محمةد محمةد
شرطة  .و َمقاطع فيديو َم َّ
ةمرسةةي عيسةةي الع َّيةةاط – نج ةل الةةربيس األسةةبق  /محمةةد مرسةةي حةةال
العدو َّية وإلقاء ةخطبة علي المتجمهةرين حماسة َّية
صة رابعة
إعتبلءه َم َن ِّ
ِ
تحريضية علي ةمقاومة أج ِهزة الدولة .
ومقاطع فيديو مصوره للمتهم /صفوة حجازو – من بين ما ذكر – أن
من يطالب بإسقاط الدكتور محمد مرسى الةربيس الشةرعي لهةذه الةببلد
الذ جاء عبر صندوق انتخاب هو خابن لهذا الوطن.
وفةةي حةةديث لةةج مةةن علةةى منصةةة رابعةةة العدويةةة – ذكةةر فيةةج عبةةارة يةةا
سيادة الةربيس إن لةم تضةرب بيةد مةن حديةد فسةيكون لنةا كةبلم رخةر –
الشةةرعية خةةط أحمةةر – الجبهةةة الحةةرة لثةةوار  25ينةةاير طلعةةت أسةةماء
أربةةع ضةةباط اللةةي كةةانوا بيقتلةةوا أخوانةةا عنةةد النصةةب التةةذكارو ولسةةج
حيطلع عناوينهم وأرقام تليفونةاتهم وصةورهم كمةان بقةول لكةل ضةباط
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الداخلية المرة د مش زو المرة اللةي فاتةت أوعةوا تتخيلةوا أن انتةوا
حتتحاكموا محاكمات طبيعية حيبقى فيج محاكم ثورية.
وذكةةر ذات المةةتهم – هنةةا خطةةوات تصةةعيدية ال يتخيلهةةا أحةةد إلخةةراج
مرسةةى – نحةةن ال نخةةرج مةةن الميةةدان لةةيس خوفةا ً مةةن اإلعتقةةال ولكةةن
طمعا ً في الشهادة.
وذكر أيضا أن الةربيس محمةد مرسةى الةربيس المنتخةب اللةي هيرشةج
بالميةج هنرشةةج بالةدم – محمةةد مرسةى هةةو الشةخص الوحيةةد فةي مصةةر
اآلن الذ يحمل هذه الشرعية ومن يفكر في إسقاطج فؤقول لهم دونها
الرقةةاب دونهةةا الرقةةاب دونهةةا الرقةةاب وإذا قولناهةةا فعلناهةةا  .بكةةره إن
شاء هللا زو ما أمس أبهرنا العالم ولةم ينبهةر المتخلةف الخةابن الغةادر
القاتل ومش عاوزينج ينبهر ألنج مالوش حل عندنا إال اإلعدام – علةى
جثثنا تدخلوا ميدان رابعة العدوية مش حنسم للداخلية إن هي تةدخل
عبد الفتاح السيسي فاكرنا هبةل بينةا وبيةنهم دم وتةار دب برجلة طلةع
نةةار – المت ةةاهرون مةةن ميةةدان رابعةةة العدويةةة يهتفةةون مةةع المةةتهم /
صةةفوة حجةةازو الداخليةةة بلطجيةةة هنةةوريهم الغضةةب حةةنعلمهم األدب –
ويقةةول للسيسةةي حسةةبنا هللا ونعةةم الوكيةةل حتشةةوف أسةةود أيةةام عمةةر
الحرامي اللي سرق البلد.
وينعت وزير الداخليج أنذا

ويهدد ضباط الداخليج نعلم امةاكن بيةوتكم

واشكالكم  .ويقول للشرطج اتكسرتوا فى  28ينةاير 2011وال نسةيتوا
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امن الدولج اللى دخلوا الجحور كمان يقةول لكةل ضةباط الداخليةج المةره
د مةةش ز المةةرة اللةةةى فاتةةت اوعةةى يتخيةةةل ان بعةةد نجةةاح الثةةةورة
وعوده مرسى انكةم هتتحةاكموا محاكمةات طبيعيةج المةرة د بجةد الزم
مصةةر تتطهةةر مةةن كةةل القةةازورات واألوسةةاخ الموجةةوده وهيبقةةى فةةى
محاكم ثوريج.
كما ذكر أيضا هنا خطوات تصعيديج ال يتخيلها احد الخةراج مرسةى..
يقول :نحن ال يعنينا هذا االعتقال اننا لن نخرج مةن الميةدان طمعةا فةى
الشهاده وسوف نخرج الربيس محمد مرسى وسيكون هنةا خطةوات
تصعيديج ال يتخيلها احد.
كما ذكر أيضا اللى يرش مرسى بالميةج هنرشةج بالةدم صةفوة حجةاز
لمرسى :إذا لم تضرب بيد من حديةد فسةيكون لنةا كةبلم اخةر  .ويتوعةد
بذب المصريين اذا قاموا بثوره ضد مرسى الزمن ال يعود الى الةوراء
ولن نعود الةى السةجون وال المعةتقبلت االسةبلم قةادم ولةن يسةتطيع ا
مخلوق كابنا من كان ان يسقط محمدمرسى ومن يفكر فةى اسةقاطج فةا
اقول لهم دونها الرقاب واذا قولناها فعلناها .
كمةةا ذكةةر المةةتهم صةةفوة حجةةاز أيضةةا لمحمةةد ابةةراهيم دخولة رابعةةج
لفةةض اعتصةةامنا علةةى جثثنةةا وس ةوف نحةةاكمكم قسةةما بةةاّ الع ةةيم ان
اصاب الربيس مرسى شا فان رقاب جبهةج االنقةاذ وكةل رقةاب الفلةول
مباحج لنا نعم اقولها واهدد واتوعد.
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ويقول أيضا

ثوار احرار هانكمل المشوار الربيس محمد مرسى

المنتخب خط احمر دونج الرقاب كل من يطمع فى الكرسى بس
مستحيل دول مجموعج من الفشلج مجموعج من الخاسرين الشعب
لف هم احنا الشعب مش انتو الشعب لن نضع ايدنا فى ايد

خونج

ولن نسلم مصر لمجموعج من الخونج المرتزقج الذين يتاجرون بدماء
المصريين احنا هنا معتصمين الن الشرعيج خط احمر وحتى
ياذن هللا بامـر كـان مـفعوال .ويقول ولو نزل حد يوم 30ـ 6وبقى فى
دم وناس ماتت ماحدش يلوم وير نفسج .
ومقاطع فيديو مصوره للمتهم /محمد البلتاجي لن نقبل بهذا االنقبلب
ولو على رقابنا – شباب الشعب المصرو شباب التيار اإلسبلمي
اإلخوان المسلمين بوجود المرشد أو بدون وجود المرشد بوجود
ربيس الحزب أو بدون وجود ربيس الحزب بدون قيادات الحزب أو
بها سيستمر في ثورتج حتى يعيد الحق ألهلة حتى يرجع هذا االنقبلب
العسكرو حتى يعود الربيس المنتخب – نحن لسنا المتحكمين في
األرض لكن هذا الذ

يحدث في سيناء رداً على هذا االنقبلب

العسكرو يتوقف في الثانية الذ

يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنج

تراجع عن هذا االنقبلب وصح الوضع ورده الى اهلج وان الربيس
يعود الى سلطاتج .
وذكـر أيضــا لمـإيد الــربيس اسـتعدوا للشـهاده وي هرعلى منصة
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رابعج وهو يقسم باّ أن المرابطين فى رابعج وجميع الميادين هم
المنتصرون وان امريكا والمجلس العسكر

وقياداتج والمخابرات

وبعض من حلفاء عمر سليمان مع امن دولج حبيب العادلى مع تمويل
بعض الدول الشقيقج كانوا يتصورون انها

ساعات وثورة

الفوتوشوب بتاعج الست ساعات يوم  30يونيو .
ويتحدث ان الجميع ضد المعتصمين الشعب والجيش واألمن الوطنى
والمخابرات كلهم ضدكم ويحرض الموجودين بان كل واحد يتصل
بزوجاتج وازواجهم واوالدهم واقاربهم ويدعوهم لبلستعداد ان
ينتشروا ويرصدوا ا

انقبلب ويناد

فيهم جاهزين للشهاده وانج

سوف يقول لهم ماذا اتفقوا عليج .
كما ذكر أيضا ان لم يتراجع السيسى ويقسم ان عبد الفتاح السيسى
سوف يورط هذا البلد لتصب سوريا اذا بقيتم فى بيوتكم وانج يدفع
هذا الوطن لحرب اهليج لينجوا هو من المشنقج انزلوا لتعلنوا انتهاء
دور القوات المسلحج فى الحياه السياسيج واالنقبلب العسكر

وان

المإسسج التى تقتل شعبها ال تستحق ان يبقى ضباطها او جنودها
يستجيبون لتعليماتها.
و يتحةةدث أيضةةا علةةى ان مايحةةدث هةةو مةةإامره باالتفةةاق مةةع السيسةةى
واالزهةةةر والكنيسةةةج والمعارضةةةج وانهةةةم اتةةةوا بعةةةدلى منصةةةور  .وأن
سةةةةاعج الصةةةةفر للةةةةدفاع عةةةةن الشةةةةرعيج أتيةةةةة المحالةةةةة ويحةةةةرض
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الموجةةودين انةةج اذا تةةم اقتحةةام ا مقةر او مكتةةب مةةن الحريةةج والعدالةةج
فإنهةةا سةةتكون سةةاعج الصةةفر وان الشةةعب سةةوف يواجةةج العنةةف وان
ساعج الصفر معروفج ولن نقبل باالنقبلب العسةكر ولةوعلى رقبنةا
وفيها يتحدث عن ان هنا مبادرات للصل وانهم لن يقبلوها .
ومقاطع فيديو مصـوره لـلمتهـم  /عصـام سلـطان مـن منصج رابـعج
العدويةةةج يةةةدعو المعتصةةةمين لئلسةةةتمرار والصةةةمود ويةةةدعوا مرسةةةى
للصمود حتى يعود مرفوع على الهامات والرإإس ويةدعوا السيسةى
للرحيل وإلقاء ال ةخطب التحريضِ َّية والحماسِ َّية على ال ةمتجمهرين .
ومقاطع فيديو مصوره للمتهم  /عاصم عبد الماجد ان مةن يةدافع عةن
الشرعيج ال يمكن ان يحدث فتنج فى الدولج والعكس هةو الصةحي وان
مةةن يعتةةد علةةيهم نهةةاره اسةةود واذا كةةان هةةذا نعتبةةر ده تهديةةد فانةةا اه
بهدد من بعتد عليج يتحمل ويخطب فى المت اهرين ويحمسهم علةى
البقاء فى الميادين وتهديدات لمن يعتد على تجرد والرباسة .
وذكـر أيضـا أن مـايحـدث األن فـى مصر هى حـرب صليبية يقودهـا
متطرفةةةة األقبةةةاط ألنهةةةم يكرهةةةوا اللحيةةةة والنقةةةاب والمسةةةاجد وتهديةةةد
صري للمعارضة ويحرض الشةعب انةج ينةزل ضةد السيسةى وان مةن
يلزم بيتج يكةون خةابن لئلسةبلم ولةدين محمةد وانهةا معركةج ديةن وإنكةم
سةةوف تةةدفعون الجزي ةة اشةةمعنى الجةةيش المصةةر عةةايز تفةةويض انةةج
يقتل المسلمين فى مصر د رجولج د كرامج د شجاعج .
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ويحث أيضا المعتصمين بالصـبر واليقين علـى اإلنتصار كـما يوجـج
كلمج للجيش ويقول ان امريكا دفعت لف

وأوهمت بؤن من السهل

اإلستيبلء على السلطج والوقوف فى مواجهج الشعب وطالبهم
بالخروج من هذا الف
دماإنا مرة أخر

ثم قال موجها كبلمج للشعب انج اذا سالت

فمن جلس فى بيتج فهو خابن ويوجج كبلمج

للسيسى ويصفج بؤنج يريد أن يفرض رأيج على الشعب المصر
بالمدفع والمعتقبلت وي هر هتاف من على المنصج يقول انسى
ياسيسى مرسى ربيسى ويقوم عاصم بالدعاء على ضباط الجيش
وقادتج ويحث الشباب على ان يقول كلمتج وإتهم الجيش انج كان
يتؤمر على الربيس مرسى وإصطناع األزمات لعزل الربيس.
ومـقاطـع فيديو مصـوره للـمتهم  /وجـد ونيم بؤنـج يكـفر مـن ينزل
يوم  30يونيو ويحرض على قتلهم – انا كنت نزلت بيان قولت حكم
كل اللى هاينزلوا فى 6-30ـ  2013ضد فخامج الربيس كبلب أهل
النار ماهى حرب بينا وبينهم هى حرب بين اإلسبلم وبين الكفرة
اعداء هللا تبار وتعالى فان شاء هللا هايبقى الفيصل بتاعنا باذن هللا
يوم  6-30واض جدا جدا اهج يبقى ان شاء هللا  6-30اللى هاينزل
ينازع ربيسنا ويقول ال انا مش عايزين الربيس بتاعنا كافر

اين

انتم ياعلماء اطلعوا ووضحوا دا ربيس منتخب شرعى الخروج عليج
خروج على الدين
152
أمين السر

رئيس المحكمة

وذكر أيضا أن يوم  6-30دا الفيصل بقول الفيصل واحنا نازلين ان
شاء هللا فى  30ـ  6نرد على اعتدابهم فمن اعتد

عليكم فاعتدوا

عليج بمثل مااعتد عليكم وبتدافع عن الشرعيج وارجو بقى فخامج
الربيس هللا يباركل يارب شد حيل بقى شويج كده اضرب بقى ضربج
إستباقيج واوعى تؤمن لهم وال تؤمن للشرطج اللى معا
كلهم طبعا مش كلهم فخلى بال

ال مش

واحنا كلنا ورا واحنا كلنا معا .

ومقاطع فيديو مصوره للمتهم  /عصام العريان قادة اإلنقبلب
العسكر

يحاولون اإلتصال بنا ونحن نرفض ويوجج رسالج لطبلب

اإلخوان ويطالبهم بالصمود فى الت اهر ضد السيسى تحريض على
الجيش وان شرف العسكرية

المصرية قد خدش وان اإلنقبلب

واإلنقبلبيين لن يهنبوا وانهم هم من يدافعوا عن اإلسبلم وانهم من
يدافعوا عن شرف العروبج وان اإلنقبلب العسكر اهدر اهداف ثوره
 25يناير وان الحرب على

اإلرهاب وهميج يقودها

السيسى

وحكومج اإلنقبلب ويدعوا الشعب لم اهرة إلستكمال الثوره وهو
يحرض الشعب على الجيش والشرطة وانهم مستمرون حتى تعود
الشرعيج.
ومقاطع فيديو مصوره للمتهم  /عبد الرحمن البر فقد بزلوا جهدهم
طوال عقود وسنين فى إطار الدستور والقانون للحصول على
الحقابق التاليج رفضهم القاطع لئلنقبلب العسكر

الكامل
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يسمع

صوت الناس تقول هللا اكبر وتصفق ويكمل رفضهم القاطع لئلنقبلب
العسكر

الكامل الذ

تم ضد الربيس والدستور والشرعيج وعدم

تعاونهم مع السلطج المختصج إلدارة األمج ويصفق الناس ومشاركتهم
فى كل الفعاليات السليمج الشعبيج ضد اإلنقبلب العسكر

 .ان شاء

هللا هذه رسالج ارسلها الى كل اسرالشهداء والمصابين ونرسلها الى
كل متجبرا ارتكب جرما فى حق هذا الشعب ّ نكف عن مبلحقتكم فى
الدنيا ثم بين لدو هللا يكون القصاص ان شاء هللا ليس معنا انت ار
القصاص من هللا ان نتر حق شهدابنا.
ومقاطع فيديو مصوره للمتهم /باسم عوده من على منصة رابعج وانةا
مةن هنةةا بةااقول لهةةم انتةةوا ولطةوا ولطةةج زمةان يةةوم  28ينةةاير 2011
واجهتوا الشعب فى الشوارع ووزير الداخليةج الموجةود اللةواء محمةد
ابةةراهيم قةةال لةةى بلسةةانج قةةوات الشةةرطج ال تسةةطيع مواج ةة  100الةةف
مت ةةاهر فةةى الشةةارع هةةا تغلطةةوا تةةانى يةةا شةةرطج مصةةر هةةاتوا جهةةوا
الشعب تانى فى الشوارع وخلى بالكم الربيس بتاعكوا ال كنا بنسةمعوا
من شويج قةال انةا حيةاتى فةداكم بةس مةا اسةمعش ان دم مصةر يهةدر
علةةى االرض مصةةر عةةايزة ربةةيس ليةةج قلةةب ز قلةةب محمةةد مرسةةى
العدو َّية خِبلل فترة التجم ةهر وإلقاء ةخ َطب
صة رابعة
وقيامج بإعتبلء َم َن َّ
ِ
حماس َّية وتحريضِ َّية علةي ةمقاومةة ال ة
شةرطة وتهديةد أج ِهةزة الدولةة فةي
العدو َّية .
حالة إعتزامها إ ِّتخاذ إجراءات َفض التجمهر برابعة
ِ
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ومقاطع فيديو مصوره للمتهم  /أسةامة ياسةين يهةدد ويتوعةد ويحمةس
المتجمهرين ضد ما أسموه باإلنقبلب العسكر من علةى منصةة رابعةة
العدويةةة وإلقةةاء ال ةخطةةب علةةي المتجمهةةرين حماسةة َّية تحريضةةية علةةي
ةمقاومة أج ِهزة الدولة .
وقةةد أورد التقريةةر أيضةةا مكالمةةة تليفونيةةة مةةن المةةتهم  /أسةةامة ياسةةين
لقناة الجزيرة مباشر وصف فيج األحداث بؤنج انقبلب عسةكرو متكامةل
األركةةان انحةةازت فيةةج المإسسةةة العسةةكرية إلةةى فصةةيل وتركةةت فصةةيل
وكةةان مةةن بةةين العبةةارات التةةي ذكرهةةا عبةةارة – ال نعةةول كثيةةراً علةةى
الجهود الخارجية علي أن تعةول علةى المقاومةة ألبنةاء هةذا الشةعب –
نحةةن نخةةون دمةةاء الشةةهداء حينمةةا يةةؤتي حةةاكم علةةى هةةر دبابةةة يحكةةم
المصريين مرة أخر – نحةن بفضةل هللا جماعةة والدة (والحةديث عةن
جماعةةة اإلخةةوان فهةةي مإسسةةة ديمقراطيةةة تقةةوم علةةى قةةيم الشةةور
اإلسبلمية – نحن موجودين اآلن في رابعة القيادات كلها موجةودة فةي
رابعة العدوية الناس كلها في رابعة.
ومقاطع فيديو مصوره للمتهم  /احمد عارف المتحدث الرسمى
لبلخوان القضيج ليست قضيج مرسى لشخص القضية قضية وطن
وعدم الدخول فى مرحلج انتقاليج تدهور فيها األوضاع عن األن
ونعود الى المربع صفر ينقضوا على الثورة ويوضع ايديهم فى ايد
المتفقين من الن ام السابق.
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كما ذكر أيضا ويإكد مواصلج اعتصامهم روم تهديدات الحكومج
بفضها ويقول هللا اكبروتحيا مصر ويرد الناس خلفج ويسؤلهم ثابتين
وصامدين ويكمل كبلمج ألن عيون العالم تن ر الى مصر الحريج
و الكرامج انتم من تديرون الدولج من الميادين وحقيقى الدولج كانت
تحتاج منذ اليوم األول ان تدار من الميادين وست ل فى الميادين
مصر كلها حتى تعود كل ادوات السلطج الى الشعب المصر

هذه

الرسالج األولى اما ال قاعدين على اللى اوتصبوا السلطج فحقيقج
قضابهم بمبلءالعالم كلج نحن نشكر كل احرار العالم الذين يقفون ضد
اإلنقبلب العسكر

األمر األخير سلميتكم هى التى تفض

جراب

الحاو وافتكروا كلمج ربيس الجمهوريج مرسى اوعوا تتسرق منكم
حجج ان شاء هللا كل ادوات السلطج العميلج للفساد التى

الثوره بؤ

تسرق المال العام والتى تنهب المصريين كل ادوات السلطج ستسدعى
الى بيت الطاعج وودا ان شاء هللا مليونيج مصر ربى يحف ها ودا
يتزامن مع يوم اإلقالج الشهير للمشير طنطاو
اليوم من رمضان طنطاو

طنطاو

وان شاء هللا هذا

الى رمضان السيسى موعدنا

ودا ان شاء هللا مليونيج مصر ضد االنقبلب .
كما ذكر أيضا نحن اصحاب قضيج عادلج لن نتنازل عنها مرور الوقت
لن يسقطها
هإالء

والشهداء اللى سقطوا هنا على بعد مبات من االمتار

باسماإهم بصورهم سيطاردون السيسى فى احبلمج وفى
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يق تج ولن يمر هذا الجرح ان يندمل اال با اكتمال ثورة الخامس
ان خيانج القابد األعلى للقوات المسلحج هذه

والعشرين من يناير

خيانج كانت واضحج للقابد األعلى للقوات المسلحج الدكتور محمد
مرسى لذال بنقول للجيش كلج على السيسى أن يتر ذل

وال يدخل

معتر السياسج ليس هذا مكان نحن اصحاب قضيج عادلج .
ويقول أيضا هذه الرسالج من طـبلب األخـرة المعتصمـين الــى طــبلب
الدنيا وقال لقاده اإلنقبلبين استخدام اإلشاعات فى تهديد المعتصمين
السلميين وارهابهم بالقضيج فى كل ليلج ويرد الينا كل يوم معلومات
وعن استعداد األمن المركز

عن قطع الكهرباء

الى اخره من

ارصاف ونحن نإكد ان المعتصمين اليرهبهم هذه التهديدات لن
لينشغلوا

بهذه

التهديدات

عن

الهدف

االساسى

وهو

اإلستمرارلئلعتصامات السلميج هو عمل ارهابى مجرم وهم يريدون
ان اإلعتصامات فى النهضج ورابعج فقط بل ان اإلعتصامات فى كل
ميادين الجمهوريج ومن هنا نعلن عزمنا على اإلستمرار حتى إسقاط
اإلنقبلب العسكر

الدمو

وان الشعب المصر

اليتهان وال يتهدد

وان الشعب المصر يتوافد على ميادين مصر.
ومقاطع فيديو مصوره للمتهم  /طارق الزمر من على المنصج ويقول
بعد السبلم قالوا لنا ال حل اال الصندوق فذهبنا معهم الى الصندوق
وهذمناهم هزيمج كبر

وكانت النتيجج  %75الى  %25وكفروا
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بالصندوق وقالوا كفرنا بالصندوق الصندوق ال يمثل الشعب قلنا لهم
ما الحل قالوا الشارع هو الحل وحشدوا لذل المبات فحشدنا لهم
المبليين فمن المنتصر اليوم لقد انتصر الشعب مصر فى كل الجوالت
لقد توعدنا ب  6/30ونحن نعدهم بانهم سيسحقون فى هذا اليوم
ستكون الضربج القويج وإلقاء ةخطب علي المتجمهرين حماس َّية
تحريضية علي ةمقاومة أج ِهزة الدولة.
كمةا تضةمنت تلة الفيةديوهات أيضةا رجةل مجهةول ويقةول أحنةا جةايين
لنصرة وتؤييد الةدكتور مرسةى كمةا ثبةت أيضةا مةن بعةض الفيةديوهات
المصورة ألشخاص مجهولين وأحنا جايين بنقول رسالة واضةحة جةداً
للعلمةةانيين وجةةايين بنقةةول لليبةةراليين أن لةةو سةةقطت شةةرعية مرسةةى
هيكون فيج دماء وهيكون فيج سيارات مفخخة.
و ي هةةر رخةةر ويقةةول "بقةةول للسيسةةي إنةةذار أعةةرف أن ة أنةةت صةةنعت
طالبةةان جديةةدة وصةةنعت القاعةةدة الجديةةدة فةةي مصةةر كةةل الجمةةوع د
هتتفرق جماعات استشهادية وهايدمرو وهيدمروا مصةر وأنةت اللةي
دمةةرت مصةةر أنةةت فعلةةت مجاهةةدين جةةداد واستشةهاديين أعةةرف لةةو كةةل
واحد من عشرة فجر نفسج في مجموعة فؤنت السبب أنت اللي عملةت
اإلرهاب وأنت اللي ابتديت بيج أنا بؤنةذر رجةع األمةور لنصةابها وإال
هتبلقي الجموع دو كلها هاتفجر مصر" أنةت اللةي كتبةت شةهادة وفةاة
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كل المتمردين وأنت اللي كتبت شهادة وفاة كل واحةد عةارض الةربيس
مرسى وعارض شرعية الصندوق".
كما ثبت من بعض مقاطع الفيديو بتاري

2013/8/14

هور

مجموعج من المعتصمين وبيدهم اسلحج ناريج وتواجدهم فى اماكن
متفرقج وداخل مخيمات رابعج وفى الدقيقج  06.27ي هر عدد من
المعتصمين وهم يحتموا بساتر ويقومون بضرب قوات االمن من
خبلل سبلح الى وفى الدقيقج  09.46هور احد المعتصمين وهو
يحمل سبلح رلى ويهرب من خلف الساتر ومعج مجموعج من
المعتصمين يختببون داخل احد مداخل احد

العمارات وفى الدقيقج

 10.04ي هر احد المعتصمين ومعج سبلح رلى وايضا ي هر شخص
اخر ومعج سبلح رلى وفى الدقيقج  11.25وي هر احد المعتصمين
جالس على سلم احد العمارات وبيده سبلح رلى ومعج مجموعج من
االشخاص وفى الدقيقج  14.29ي هر مجموعج اخر

من

المعتصمين ومعهم اسلحج ناريج عند سلم احد العمارات وفى الدقيقج
 14.57ي هر احد المعتصمين ومعج سبلح رلى ويوزع االفراد
للتامين لج وفى الدقيقج  20.42ي هر احد المعتصمين وهو ممس
بيده سبلح نار

ويختبا هو وبعض االشخاص خلف سياره وفى

الدقيقج  31.34هور بعض من المعتصمين ومعهم اسلحج ناريج
ون اره مع مج الستطبلع

القوات

وفى الدقيقج  34.48ي هر
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شخص ويحمل بيده سبلح الى ويتحر
اخر

نحو القوات ثم يعود مرة

وفى الدقيقج  35.36ت هر مجموعج من المعتصمين ومعهم

اسلحج ناريج واحدهم يضع سبلح الى على شنطج سياره ويتحدثون
وفى الدقيقج  37.37ي هر احد المعتصمين ممس

بيده االثنين

سبلحين ناريين.
وث ةبت بالتقرير الصادِر من مركز ابن خلدون للدراسةات اإلنمابيةة حةول
َفةةض تج ُّمعةةي رابعةةة والنهضةةة إلةةى إنتهةةاج جماعةةة اإلخةةوان سياسةةة
عنيفة ضةد جميةع المعارضةين لهةا منةذ توليهةا السةلطة فةى يونيةو عةام
2012وتعاصر ذل مع نزعة عنصرية دينية شديدة ضةد جميةع مةن ال
ينتمةةون إلةةى فكةةرهم أو عقيةةدتهم فضةةبل عةةن ترويةةع ألقبةةاط مصةةر وقتةةل
ألصحاب المذاهب األخر .
وعندما ثار الشعب المصر عليهم إتخذوا مةن بعةض الميةادين بةإرا
للتةةروي لفكةةرهم العنيةةف وإرتكةةاب العديةةد مةةن الجةةرابم  ,فكةةان مةةن
البلزم التدخل لفض تجمع رابعة العدوية الغيةر سةلمى خاصةة بعةد أن
اكت ا بالسبلح وإرتكبت فيها الجرابم جهارا نهارا .
وانطو على عناصر إجرامية تحمل السبلح ضد المواطنين والدولة
ال يمكن وصفها إال بؤنج تجمع إجرامى عدابى مسل وير مشروع
وال مرخص لج هدد الن ام والسكينة واألمن والسلم العام .
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كمةةا شةةاهد المقاومةةة المسةةلحة الشةةديدة التةةى أبةةدتها عناصةةر اإلخةةوان
ومإيديهم ضد قوات الشرطة بمجرد اقترابهم مـن مـحيط تجمـعهم.
وأنج من أحد أسباب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا مـن الـطرفين
الشحذ األيديولوجى وإسةتخدام الفكةر الةدينى المتطةرف فةى تشةجيع
المعتصمين على حمةل السةبلح بةدون درايةة والتصةد لقةوات الشةرطة
تحت الفكر الجهاد والتكفير

فضبل عن منه جماعة اإلخةوان فةى

ترسي فكرة ال هور كضحايا وإستغبلل ذل فى تروي قضةاياهم فةى
األوساط الدولية داللة ذل ما تةم بثةج مةن مشةاهد علةى قنةاة الجزيةرة
ذاتهةةا ـ وهةةى إحةةد القنةةوات التةةى تةةروج لفكةةر اإلخةةوان وتسةةعى إلةةى
إسقاط الدولة المصرية ـ وت هر مد اهتمام جماعة اإلخوان بتصةوير
القتلى والمصابين حال فض تجمعهم بدال من إسعافهم .
كما تبلح أيضا عدم سقوط أ من قيةادات اإلخةوان فةى أحةداث رابعةة
العدوية فهذا ما دأب قيادات اإلخوان التحريض وبةث روح الكراهيةة
واإلرهةةاب بةةين أتبةةاعهم ثةةم الهةةروب وتةةر البسةةطاء والةةزج بهةةم فةةى
المصابب.
وترتةةةب علةةةى إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة ضةةةررا مباشةةةرا والةةةذ لحةةةق
ب ةالمجتمع والدولةةة مةةن جةةراء أعمةةال العنةةف التةةى تقترفهةةا ومةةا زالةةت
تقترفها جماعة اإلخوان ومإيدها من جماعات العنف واإلرهاب .
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وفيما يتعلةق بإعتصةام رابعةة العدويةة الغيةر سةلمى فهةو اليقتصةر فقةط
علةةةى الضةةةرر المةةةاد المتمثةةةل فةةةى أعمةةةال العنةةةف المسةةةل المرافقةةةة
للتجمهر ولمدة ناهزت 48يوما فضبل عن األعمال المصاحبة لةج مةن
نهب وإتبلف عمد وحةرق للممتلكةات العامةة والخاصةة ولكنةج يمتةد
ليشةةمل الضةةرر األدبةةى واألبعةةاد السياسةةية و اإلقتصةةادية واإلجتماعيةةة
والثقافيةةة و الدوليةةة والتةةى نتجةةت عةةن متابعةةة ومراقبةةة العةةالم بةةؤثره
لحةةدث ويةةر مسةةبوق فةةى سةةابر أنحةةاء المعمةةورة ومةةا نةةت عةةن ذل ة
اإلهتمةةام العةةالمى بالحةةدث المصةةر مةةن خسةةابر اقتصةةادية وسياسةةية
وثقافية لمصر وألحق ضةررا جسةيما بةالببلد تمثةل فةى اإلنتقةاص مةن
مركةةز ومكانةةة الدولةةة فةةى محيطهةةا اإلقليمةةى والةةدولى ممةةا أثةةر أيضةةا
على السياحة واإلستثمار فيها .
يخطةةا مةةن ال يةةر أن مصةةر تقةةود حربةةا حقيقيةةة علةةى مةةا يمكةةن أن
يوصف بؤنج إرهاب دولى مةن م تدعمةج دول أو جهةات بعينهةا بقصةد
إضعاف دور مصةر اإلقليمةى وإفشةال مسةاعيها فةى اإلنتقةال لئلسةتقرار
واليمقراطية  .وعلى الروم مةن كةل التحةديات المتقدمةة تعمةل الدولةة
المصرية علةى إتخةاذ خطةوات حقيقيةة لترسةي مبةادئ حقةوق اإلنسةان
وإرساء سيادة القانون .
كمةةا ثبةةت بتقريةةر لجنةةة تقصةةى الحقةةابق المعةةد مةةن المجلةةس القةةومى
لحقوق اإلنسان حول أحداث فض إعتصام رابعة العدوية والذ أنتهةى
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الةةةةةةى إن عمليةةةةةةة فةةةةةةض وإخةةةةةةبلء إعتصةةةةةةام رابعةةةةةةة العدويةةةةةةة فةةةةةةى
2013/8/14جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة المصةرية وذلة علةى
أثر تقدم بعض المواطنين المصريين بببلوات بتعرضهم لمعاناة شةديدة
جراء اإلعتصام الذ إستمر حوالى 47يوما ويمثل إنتهاكةا لحقةوقهم
المدنيةةةة والسياسةةةية واإلقتصةةةادية واإلجتماعيةةةة وخاصةةةة الحةةةق فةةةى
السةةبلمة الجسةةدية والحيةةاة األمنةةة والحةةق فةةى السةةكينة والعمةةل وحريةةة
التنقةةل فضةةبل عةةن إحتجةةاز وتعةةذيب مةةواطنين داخةةل اإلعتصةةام أسةةفر
عن مقتل بعضهم على أثر التعةذيب الةذ مةورس بحقهةم وفقةا لتقةارير
مصلحة الطب الشرعى فى تاري سابق على تاري فض اإلعتصام.
وإن عملية الفض وإخبلء اإلعتصام قد تمةت بمعرفةة قةوات أمةن تابعةة
لةةوزارة الداخليةةة فةةى إطةةار خطةةة وضةةعتها األخيةةرة .وإن عمليةةة الفةةض
وإخةةةبلء اإلعتصةةةام قةةةد جةةةاءت فةةةى إطةةةار سةةةعى الحكومةةةة المصةةةرية
المعاصرة لتاري الفض إلى تطبيق وإعمال القةوانين المصةرية علةى
جزء من إقليم جمهورية مصر العربية بعد أن أقةرت مهلةة للتفةاوض
مع المعارضين المعتصمين .
وأن اإلعتصام بميدان رابعة العدوية والةذ دعةت لةج جماعةة اإلخةوان
المسةةلمين والقةةو السياسةةية المواليةةة لهةةا وسةةمحت إدارة اإلعتصةةام
لعناصر مسلحة وأفراد مسةلحين تةابعون لهةا بالةدخول لحةرم اإلعتصةام
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والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة وهو األمر الذ نزع صفة السلمية
عن إعتصام رابعة العدوية.
وأن قـوات األمـن المكلفة بتنفيذ عملية إخـبلء المـيدان قـد إلتزمت
بتوجيج نداء للمعتصمين عبةر مكبةرات صةوت وتؤكةدت اللجنةة مةن أنةج
سةةمع بوضةةوح داخةةل عمةةق اإلعتصةةام .وإن سةةياق عمليةةة الفةةض فةةى
الساعات األولى لها قد أشار إلى أن اإلشتباكات كانت تسير فى نطاقهةا
المعتةةاد والمتكررفةةى األحةةداث السةةابقة إلةةى أن بةةادرت بعةةض العناصةةر
المسلحة وبشكل مفةاجا بةإطبلق النيةران بإتجةاه أحةد الضةباط التةابعين
لقةةةوات األمةةةن كةةةان ممسةةةكا بمكبةةةر صةةةوت للنةةةداء علةةةيهم ومطةةةالبتهم
بضرورة إخبلء الميدان ليسةقط قتةيبل أمةام دار المناسةبات وعلةى إثةر
ذل ة ردت قةةوات األمةةن بةةإطبلق النيةةران بإتجةةاه مصةةدر اإلطةةبلق علةةى
الضابط القتيل السكاتة وإندلعت اإلشتباكات المسلحة فى محاور عديةدة
داخل الميدان بين العناصر المسلحة وقةوات األمةن بشةكل مسةتمر دون
إنقطةةاع وأن العناصةةر المسةةلحة داخةةل اإلعتصةةام كانةةت تتحةةر وتطلةةق
النيةةران مةةن وسةةط المعتصةةمين كةةدروع بشةةرية جعلةةتهم فةةى مرمةةى
نيران قوات األمن طول فترة اإلشتباكات.
وحـال إتسـاع محيـط مـنطقة رابعــة العـدوية وإندالع اإلشــتباكات
المسلحة فى محاور عديةدة منةج دون دخةول سةيارات اإلسةعاف التابعةة
لهيبةة اإلسةةعاف وذلة بعةةد مقتةةل أحةد المسةةعفين وفقةا لتصةةري هيبةةة
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اإلسةةعاف وهةةو األمةةر الةةذ أد لعةةدم حصةةول العديةةد م ةن المصةةابين
على اإلسةعافات البلزمةة أو النقةل إلةى المستشةفى إلنقةاذ حيةاتهم  .ولةم
تتمكن سيارات اإلسعاف من الدخول إلى الميدان إال بعةد إنتهةاء عمليةة
الفض واإلخبلء فى الساعة السادسة مساء يوم .2013/8/14
كمةةةا ثبةةةت بالبيةةةان الصةةةادر مةةةن  -ةم َن َّ مةةةة فرنكةةةو إيجيبسةةةيان لحقةةةوق
ةةةإرخ  – 2013/8/15وذلةةة مةةةن خِةةةبلل
اإلنسةةةان " أوفيةةةد "  -وال ةم َّ
ةمتابعتهةةا لعمل َّيةةات فةةض إعتصةةام منطقةةة رابعةةة والنهضةةة بةةالجيزة فقةةد
تؤ َّكةةد لهةةا مةةن خِةةبلل ةمراسةةليها ومصةةادِرها أن مةةا قامةةت بةةج ال ة
شةةرطة
المِصة ِةر َّية فةةي َفةةض تِل ة اإلعتصةةامات قةةد جةةاء ِوفق ةا ً للمعةةايير ال ةم َّت َفةةق
عليهةةا فةةي القةةوانين الدول َّيةةة فةةي َفةةض اإلعتصةةامات  ,وأنهةةا تؤ َّكةةدت أن
ال ة
شةةرطة المِصة ِةر َّية قةةد راعةةت وإهت َّمةةت بمبةةادِئ ةحقةةوق اإلنسةةان  ,ولةةم
فرطة  ,وإلتزمت بضبط النفس إلى أقصى َحد ةممكِن
تستخدم َّ
أو قة َّوة ةم ِ
وأكدت تحريات األمن الوطنى صحة الواقعة و اٌ ٟامطالع اإلخٛأ/ ٟ
اٙ٠بة ٚعذِ ٞؾّذ ػف١ف ٟث بهالق إٌ ١شاْ ػٍ  ٟاؽ ذ ِغٕ ذ ٞاٌؾ شهخ
اٌّىٍف ٓ١ثبٌزؼبًِ ِغ اٌزغّٙش ِّب أد ٞاٌِ ٟقشػٗ ٚرٌه أصٕبء ارخ برٖ
ع برش ثّؾط خ ٚل ٛد ِٛث ً ١ثزم بهغ ٛ٠ع ف ػج بط ِ غ ؽ بسع إٌق ش
نَّ١خ سلُ ٌ 2362غٕخ  2013عٕؼ ِذٕ٠خ ٔقش صبْ -
ٚأمبف اٌ ٟاْ اٌمَ ِ
اٌ ُّشفَمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه – صبثذ فٙ١ب ػ ٓ و  ْٛاٌ ُّ زَّ / ُٙسم ب ُِ َؾ َّّ ذ
لط ت ف ١بَ ِ ٓ و ٛا ِدس اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٟث ُّؾبفظ خ اٌغشث ١خ ٠ٚن طٍغ
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ثّغئَّ١ٌِٛخ اٌؼًّ اٌزشث ٚ ٞٛاٌزٕظ ّٟ١ثمش٠خ دلشْ " ؽُؼجخ وفٛس ثٍؾبٞ
" ِشوض وفش اٌضَّ٠بد ُِؾبفظ خ اٌغشث ١خ  ٚأْ اٌ ُّ زَّ / ُٙػٍ َ ُِ ٟؾ َّّ ذ ُِ َؾ َّّ ذ
اٌؼٕبف ش اٌ ُّغ زمطجخ ؽ ذ٠ضب ق ِ ٓ لج ً ع بثمٗ ٌق بٌؼ
اٌق ؼ١ذَ ُ٠ ٞؼ ذ ِ ٓ
ِ
ؽشوخ اٌزٕظ ُ١اإلخٛأ ٟثزاد اٌمش٠خ عب ٌِفخ ا ِرو ش  ٚأَّٔ ّٙب ر ُ م جطّٙب
ٚثؾ ْٛصرّٙب ِجٍغ ِبٌ ٚ ٟلذسٖ صالصخ ػؾ ش
ؽبي اعزِمالٌّٙب عَّ١بسح األ َّٚي َ
فخ ثؼ ذد ِ ٓ
أٌف  ٚعجؼ ٓ١عٕٙ١ب ق  ٚثؼل اٚساق رؾ ٞٛاٌج١بٔبد اٌخب َّ
ؾ ؼجخ ع بٌِفخ اٌ ِزوش " اٌ ُّؼزق ّٓ١
ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ " ٟث زاد اٌ ُ
ِ
أعٕذح ُِ َذ َّ ْٚثٙب ثؼ ل
ثشاثؼخ اٌؼذ َِّ٠ٚخ ٚاٌّجبٌغ اٌز٠ ٟزمبمٙٔٛب  ٚوزا ِ
رؾشوبد اٌزٕظ ُ١اٌ ُّشرَمجخ
ُّ

ٚرشدُّد األ َّٚي  ٚأُعشرٗ ثقٛسح ُِٕز َِظّخ ػٍٝ

ػٕبف ش
اػزقبَ ساثؼخ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ  ٚأَّٔ ٗ و بْ ٠ن ط ٍِغ ثّغ ئَّ١ٌِ ٛزخ ثؾؾ ذ
ِ
اٌزٕظ ُ١األخٛأ ٓ ِ ٟأثٕ بء لش٠ز ٗ ع بٌِف اٌ ِزوش ٌٍ ُّؾ بسوخ ف  ٟاػزق بَ
ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ٚرّ ً ٠ٛاػبؽ ز ُٙث بٌزغّٙش وّ ب أم بف ث ؤْ اٌ ُّ زَّ/ ُٙ
عالِخ ِؾّذ ِؾّذ هبٕ٠ ً٠زّ ٟاٌ ٝرٕظ  ُ١عّبػ خ اإلخ ٛاْ اإلس٘ب ِث َّ١خ
 ٚأَّٔٗ ِٓ اٌ ُّؾبسو ٓ١ف ٟفبػ ٍِ َّ١بد اػزق بَ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ؽز  ٝأؽ ذاس
اٌفَل  ٚو زا رمذ ٗ ّ٠اٌ ذػُ اٌّ بدُّ ٌٍ ٞؼزق ّ ٚ ٓ١أَّٔ ٗ اع زؤعش ػ ذد
ثّٕطمخ
قفزٗ ُِ َّضًِّ ٌغّبػخ اإلخٛاْ اٌ ُّغٍّٓ١
أسثغ ُِ ٌَِّٛذاد وُ ٙشثب ِئَّ١خ ث َ
ِ
ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ِ ٓ اٌّ ذػُ / ٛػضّ بْ ع ِّ١ذ ُػضّ بْ ِؾّ ذ وب ِِ ً إلِ ذاد
قخ ساثؼخ اٌؼذ َِّ٠ٚخ َ ُِ ٚىجِّشاد اٌقٛد اٌ ٍُّؾمخ ثٙب ثبٌطبلخ اٌىُ ٙشثب ِئَّ١خ
ََِٕ ِّ
اٌال ِصِخ  .وبؤن المتهم  /محمةد عبةد الحةي حسةين الفرمةاوو و عناصةر
166
أمين السر

رئيس المحكمة

مجموعةةةةات الةةةةردع وهةةةةم المتهمةةةةين  /مصةةةةطفى عبةةةةد الحةةةةي حسةةةةين
الفرمةةاوو  ,أحمةةد فةةاروق كامةةل ةم َح َّمةةد  ,هيةةثم سةةيد العربةةي محمةةود ,
ةم َح َّمةةةد محمةةةود علةةةي زنةةةاتي  ,عبةةةد الع ةةةيم إبةةةراهيم ةم َح َّمةةةد عطيةةةة ,
إسةةةةماعيل ةم َح َّمةةةةد رشةةةةوان ةم َح َّمةةةةد – أسةةةةفرت عةةةةن ممارسةةةةات أفةةةةراد
مجموعةةات الةةردع السةةابق اإلشةةارة إليهةةا حةةدوث حةةاالت وفةةاة لةةبعض
المحتجزين باإلضافة إلى العديد مةن اإلصةابات عبةارة عةن " كسةور –
جروح – كدمات – قطع لؤلصابع " وويرهةا مةن رثةار التعةذيب  ,ومةن
ضةابط ال ة
شةرطة  /كةريم عمةاد عبةد
بين تِل الحاالت واقِعة التعدِّو على
ِ
الحليم وإحتِجازه بؤحد الخِيةام بمقةر االعتصةام والتعةدِّو عليةج بالضةرب
وإحةةداث إصةةةابتج – محةةةل القضةة َّية رقةةةم  31016لسةةةنة  2013ةجةةة َن
مدينة نصر ال ةمرفقة باألوراق لئلرتباط –  ,وكذا واقِعة وفاة المرحوم /
عمرونجةةدو كا ِمةةل علةةي – محةةل القض ة َّية رقةةم  15120لسةةنة 2013
إدارو مدينةةة نصةةر ال ةمرفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط –  ,وكةةذا واقِعةةة وفةةاة
المرحوم  /فريد شوقي فة َإاد محمد – محل القض َّية رقم  14395لسةنة
 2013إدارو مدينة نصر ال ةمرفقة باألوراق لئلرتبةاط –  ,وكةذا واقِعةة
السيد علةى وإحةداث إصةابتج
التعدِّو على المجني عليج  /مستور محمد
ِ
– محل القض َّية رقم  31166لسنة  2013ةجة َن مدينةة نصةر ال ةمرفقةة
باألوراق لئلرتباط –  ,وكذا واقِعة التعةدِّو علةى المجنةي عليةج  /محمةد
فتحي مقبول أحمد وإحداث إصابتج – محل القض َّية رقم  14395لسنة
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 2013إدارو مدينةةةة نصةةةر ال ةمرفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط –  ,وبشةةةؤن
واقِعةةة وفةةاة المرحةةوم  /أحمةةد حسةةن قمةةر الدولةةة علةةي زليخةةة وإصةةابة
المجني عليج  /أحمةد ف ُّتةوح أحمةد مةرزوق أ َّنةج وحةال َت َو ُّجةج ةكةل ً منهمةا
قابةل حصةولهما علةى مبلةع مةالي
لميدان رابعة
العدو َّية لئلعتِصةام بةج ةم ِ
ِ
ووجبةةات وِذابِ َّيةةة قةةام عةةدد مةةن عناصِ ةةر التةةؤمين ومجموعةةات الةةردع
ِجازهمةا بؤحةد أمةاكِن اإلحتِجةاز
سالِفي الذِكر باإلشتباه فةي أمرهمةا وإحت ِ
داخِل الميدان  ,والتعدِّو عليهما بالضرب  ,األمةر الةذو نجةم عنةج وفةاة
األول وإصابة الثاني ب ةكسور بالةذِراعين والسةاقين  ,ةثة َّم قةاموا بتركهمةا
َّ
التابع للقة َّوات ال ةمسلَّحة  ,وفي وقةت
ب ِجوار سور مبنى التن يم واإلدارة
ِ
ال ِحةةق و ةبنةةا ًء علةةى ببلوةةات المةةواطِ نين بوجةةود المجنةةي عليهمةةا سةةالِفي
الةةذِكر بالمكةةان المةةار ذِكةةره  ,إنتقلةةت إليهمةةا سةة َّيارة إسةةعاف  ,والتةةي
أ َقلَّتهما إلى ةمستشفى التؤمين الصِ ِّحي.
وتمكنةةت أيضةةا القةة َّةوات المكلفةةة بفحةةص وتفتةةيش مكةةان التجمهةةر مةةن
العثةةور علةةي كم َّيةةة مةةن األسةةلحة النار َّيةةة والةةذخابر واألدوات التةةي كةةان
يحوزهةةةا المتجمهةةةرين واسةةةتخدموها فةةةي التعةةةدو علةةةي القةة َّةةوات أثنةةةاء
التعامل  ,وحدوث العديد من التلفيةات للمنشةآت الواقعةة بمحةيط منطقةة
العدو َّية نتيجة تجمهر عناصِ ر تن يم اإلخةوان اإلرهةابي وقيةامهم
رابعة
ِ
بعمليةةات تخريةةب ونهةةب وسةةرقة وإتةةبلف العديةةد مةةن المنشةةآت و التةةي
العدو َّيةة وقاعةج المناسةبات الخاصةة بةج والتةي
َت َم َّثلت في مسجد رابعةة
ِ
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العدو َّيةةة ,مبنةةي
خصصةةت لتكةةون مستشةةفي ميةةداني  ,مستشةةفي رابعةةج
ِ
اإلدارة العامة للمةرور  ,مدرسةة عبةد العزيةز جةاويش  ,مدرسةة مدينةج
نصةةر الثانو َّيةةة الفندق َّيةةة  ,بةةرج البنةةدارو  ,الوحةةدة السةةكن َّية رقةةم 610
بالعقار  16بشارع الطيران  ,العديةد مةن المحةبلت التجار َّيةة واالكشةا
باإلضةةةافة إلةةةةي أعمةةةدة اإلنةةةةارة وبلةةةدورات الرصةةةةيف  ,ومبنةةةةي إدارة
اإلسكان الخارجي للبنات التابع لجامعج األزهر.
هذا وقد تم ضبط المتهمين جمـيعـا عــدا القـليل منـهم وفقــا للثـابـت
بتحقيقةةةات النيابةةةةة العامةةةةة علةةةى مسةةةةرح األحةةةةداث كمةةةا تةةةةم ضةةةةبط
المتهمةةةةين /األول والثةةةةانى والخةةةةامس والسةةةةادس والسةةةةابع والثةةةةامن
والثالث عشر والرابع عشر فى أوقات وتواري متفاوتة ومختلفةة بعةد
إنتهاء تجمهر رابعة العدوية وفقا للثابت باألوراق0
وحيةةث أن المتجمهةةةرين مةةةن (المتهمةةين وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين
توفةةوا قةةد جمعهةةم وحةةدة الغةةرض المعلةةوم لةةديهم جمي ًعةةا مةةن خةةبلل
التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم من قبل بعضةهم (قيةادات تلة
الجماعة سالفة البيان .
وقةةد شةةهد علةةى تةةوافر ركةةن العلةةم لةةديهم تجمعهةةم لعةةدة أالف متجمهةةر
تقريبا بميدان رابعة العدوية ومحيطج وأنهم قد عقدوا العزم على تنفيذ
ورضةةهم المتفةةق عليةةج ويةةر عةةاببين بمةةا عسةةى أن يتحقةةق مةةن جةةرابم
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محتملة من جةراء فعلهةم الةذو إسةتعدوا لةج بالسةبلح والعتةاد وهةو مةا
يكشف عن علمهم بالغرض وقبولهم لتبعاتج.
ليس هذا فحسب بل إن ما يإكد هذا العلم ويقطع بةج بمةا ال يةدع مجةاالً
للشةةةة هةةةةو إسةةةةتخدام المتجمهةةةةرين لؤلسةةةةلحة الناريةةةةة والخرطةةةةوش
واألسةةلحة البيضةةاء وويرهةةا مةةن األدوات فةةي اإلعتةةداء علةةى المجنةةي
عليهم وكذا رشقهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف والتعدو عليهم .
فإن هذا المشهد الذو جاء على مسةمع ومةرأ مةن الجميةع قةد قطةع
بتوافر علم المتجمهرين جميعا (المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين
توفوا باألحداث والجرابم المرتكبة وسلبهم حق التعلل بعدم العلم بعد
سقوط قتلى وبعد أن سالت دماء المصابين وقتل المجنى عليهم سالفى
الةةذكر والشةةروع فةةي قتةةل أخةةرين وفقةةا للثابةةت بالتحقيقةةات وتخريةةب
الممتلكةةات العامةةة والخاصةةة وإسةةةتعراض القةةوة واإلسةةتيبلء وسةةةرقة
المنقةةةةةوالت المملوكةةةةةة للمجنةةةةةى علةةةةةيهم وإحةةةةةتبلل المرافةةةةةق العامةةةةةة
والمخصصة للنفع العام وتعطيل سير وسةابل النقةل العةام البريةة وذلة
بةةةإوبلق جميةةةع محةةةاور ميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة بالقةةةاهرة والشةةةوارع
المتفرعة منج وحيازتهم وإحرازهم بالذات والواسطة لؤلسلحة الناريةة
بؤنواعهةةةا المختلفةةةة ومةةةواد تعتبةةةر فةةةى حكةةةم المفرقعةةةات وحيةةةازتهم
وإحةةرازهم ألسةةلحة بيضةةاء وأدوات ممةةا تسةةتعمل فةةى اإلعتةةداء علةةى
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األشخاص وحيازة المتهم  /محمد على علةى محمةد إبةراهيم لمحةررات
ومطبوعةةات تتضةةمن تحريضةةا علةةى تغيةةر خارطةةة الطريةةق ومناهضةةة
ثورة 30يونيو2013بغرض عةودة الةربيس المعةزول  /محمةد مرسةى
للحكم ومن ثم فإن بقابهم علةى مسةرح األحةداث يكشةف عةن قبةولهم
وعزمهم إرتكاب هذه الجرابم في سبيل بلةووهم هةدفهم المنشةود وهةو
ما يرتب تضام ًنا في المسبولية ويحقق مسبوليتهم الجنابية عن جميةع
الجرابم المرتكبةة مةن قبةل المتجمهةرين وكةان هةدفهم مةن ذلة أحةداث
الفوضةةى العارمةةة فةةي أرجةةاء الةةببلد لخلةةق حالةةة مةةن عةةدم إسةةتقرار
األوضاع بالببلد .

حيث ان الواقعة علي النحو سالف البيان قام الدليل علي صحتها
وثبوتهةةا فةةي ح ةق المتهمةةين مةةن شةةهادة كةةل مةةن الضةةباط  /محمةةد
محمةةةود توفيةةةق ربةةةيس مباحةةةث قطةةةاع الشةةةـرق التةةةابع لةةةئلارة العامةةةة
لمباحةةث القةةاهرة ايمةةن سةةـيد محمةةـد لإيةةة محمةةود فةةاروق ابةةراهيم
محمود عبد العزيةز خِضةر عمةر اشةـرف السةـيد جمةال عةز العةرب
طارق زايد محمةود رسةتم عبلء الةدين رشةدو بشةندو بةبلل اسةامة
محمةةد محمةةد الصةةغير اشةةرف عبةةد هللا عبةةد ربةج حسةةن يحيةةي محمةةد
عبلم محمةد وهةدان وكةبل مةن  /سةيد عبةد المجيةد احمةد ابةو ونيمةة
محمد احمد عبده كمنة السيد وحيد عبد اللطيف همام مةدحت خلةف
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هللا حكيم حنا اسامة محمد عبةد الطيةب احمةد ابةراهيم احمةد محمةد
محمةةد اسةةماعيل احمةةد محمةةد نجةةبلء سةةيد احمةةد عبةةد الحميةةد سةةيد
مصةةطفي حسةةن ابةةو والةةي محمةةد عبةةاس ريةةاض الطةةاهر عمةةر خالةةد
حمةةد سةةالم حمةةد علةةي احمةةد يوسةةف شةةحاتج أحمةةد مةةرزوق أحمةةد
مغربي محمد نصر محمد نصر الباجورو خالد أحمد رشدو مختةار
محمد السيد خليل ابراهيم أحمد إمام حاف عبةد العزيةز رمضةان عبةد
الهادو محمةود عةامر عبةد السةبلم عةاطف عبةد السةبلم محمةد عمةرو
علي شرف الدين عبد المجيد مجدو محمةد عمةر البحيةرو هبةة هللا
وجةةدو محمةةد يسةةرو ايهةةاب محمةةد حسةةن عفيفةةي امةةاني جةةرجس
واصةةةف بشةةةاو محمةةةد فةةةوزو علةةةي اسةةةامة عةةةادل محمةةةد عثمةةةان
الةورداني السةةيد ربيةع قنةةديل مبةرو

محمةةد مةدبولي مسةةعود علةةي

حمةةادة عثمةةان محمةةود قطةةب اشةةرف جةةرجس واصةةف عبةةد المةةنعم
نصةةر محمةةد خضةةيرة طلعةةت علةةي حسةةن زايةةد محمةةد احمةةد فتحةةي
ابراهيم ابو العبل احمد عثمةان ايمةن السةيد جةابر محمةد احمةد رنةا
طج عبدهللا الخطيب ابراهيم محمةود شةكرو عبةد البةاقي علةي فخةرو
سيد حسني علي احمد الصاوو حسني محمد سيد حسةونة حسةان
هةاني صةال احمةةد محمةد خليفةةة حسةام رفةاعي محمةةد بيةومي عمةةاد
بولس بخيت مرجان خالد مبار صابرفراج محمةد خيةرو سةيد علةي
بهجةةت محمةةد حسةةين عبيةةر محمةةد حسةةين الصةةباحي بهجةةت محمةةد
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حسين ابراهيم طارق اسماعيل ابراهيم الشريف عادل جبلل محمةود
عوض هالة محمد فهمي شةكر احمةد حسةن ذكةي عبةده نةاجي فةايز
اسةكندر فةرج اشةرف محمةد محمةد خليةل السة ِّيد عبةد المجيةد يوسِ ةةف
الشةةي عةةامِر ألفريةةد ألبيةةر ذكةةي سةةبلمة مصةةطفي مصةةطفي فرولةةي
احمةةد بةةدوو عثمةةان سةةيد عثمةةان محمةةد كامةةل

صةةفوت أن ةور عبةةد

الجةةواد سةةيد أحمةةد سةةيد حسةةين أحمةةد خالةةد أحمةةد إبةةراهيم أحمةةد
حسين محمد إبةراهيم السةيد الجةوهرو أشةرف نصةر الةدين مصةطفي
عجيةةز عمةةر الفةةاروق صةةبلح سةةيد مصةةطفي محمةةد محمةةود أحمةةد
جمعةةة سةةناء فةةاروق علةةي حسةةين أشةةرف عبةةد العزيةةز عبةةد العةةاطي
مصةةةطفى

فاطمةةةة احمةةةد محمةةةود الغربةةةاوو سةةةيد علةةةي حسةةةن أبةةةو

الزيفون عبد اللطيف شوقي شحاتة وانم محمد فرحات علي عمةار
سةيد احمةةد السةةبكي مصةةطفي حلمةي عبةةد الحميةةد مصةةطفي الحمةةاد
نيهةةاد حسةةن محمةةد مح ةارم رمضةةان رضةةا المتةةولي الشةةحات بهةةاء
محمد عبد العزيز أمين المهندس حسن محمد حسن أبو العز يحيي
نور الدين يحيي أمةين خالةد فتحةي فهةيم توفيةق هةاني رأفةت رشةاد
أحمةةد سةةعيد رشةةاد أحمةةد إسةةماعيل رفةةاعي محمةةود عبةةد العزيةةز
محمد عبد الحميد حسن مني أحمةد مرسةي أحمةد سةلوو سةعد عبةد
الةةرحيم إبةةراهيم

سوسةةن أمةةين إسةةماعيل سةةيد أحمةةد

منةةي سةةعد

محمود البنا هناء محمود عرفةة سةيد محمةد صةبلح محمةد شةرف
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هشةةام صةةبلح السةةيد اسةةامة ابةةراهيم الدسةةوقي احمةةد ابةةو زيةةد عبةةد
البله عبد المولي سام علي محمود علي السيد ابو زيد عبةد الةبله
عبةد المةولي السةةعيد محمةد خليةةل جةاد هللا محمةد احمةةد عبةد الصةةمد
خسةةكية السةةيد محمةةد السةةيد شةةعبان احمةةد ابةةو اليزيةةد احمةةد باشةةا
عزيزة عبد الجابر سراج الدين احمد السيد احمد الشامي مصةطفي
محمود مصطفي هاشم والضباط /احمد مرتضي محمد محمود احمةد
ذكي بهجت الحراني احمد مصطفي عبد الحميد مجاهد حسةام محمةد
احمةةد عبةةده السةةيد صةةابر السةةيد السةةيد محمةةد مصةةطفي السةةباعي
ابراهيم محمد ماهر الهبللي احمد احمد ماهر صال عبد المقصود
محمةةد محفةةو عبةةد الةةرحيم فرولةةي احمةةد ابةةراهيم الدسةةوقي السةةيد
سةةعد

احمةةد عصةةام محمةةد المنصةةورو محمةةد ضةةياء الةةدين حسةةني

حسن عمر حلمي محمد يوسةف معتةز محمةد محمةود احمةد احمةد
توفيةةق علةةي ابةةراهيم خالةةد صةةفي الةةدين عبةةاس احمةةد هةةبلل احمةةد
محمد احمد محمود محمد علي محمد احمد حمدو سةرو ابةراهيم
محمةةد احمةةد عبةةد هللا صةةبلح ابةةراهيم ابةةو زيةةد محمةةد السةةيد السةةيد
ناجي محمد حاتم حمدو محمةد دسةوقى

محمةد جمةال عبةد اللطيةف

الزيات احمد محمةد حفنةي اشةرف عبةد المةنعم سةالم حجةاج كةريم
مجدو كمال ابراهيم عمر محمد رضا جافور محمد عبد العال محمةد
يوسةةف محمةةد جمةةال الةةدين فكةةرو محمةةد احمةةد مةةدحت محمةةد نةةور
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الدين عمر محسن عبد القادر شادو عاطف حسةن وةالي الحسةن
اشةةرف عبةةد المجيةةد محمةةد رفعةةت علةةي متةةولي محمةةد عةةادل السةةيد
حسين نور الدين هاشم محمد مصطفى محمود مصطفي احمةد عبةد
الحاف

حسام محمد احمد عبده

محمد سامي محمد احمد الصيرفى

محمةةد عبةةد الةةرحيم السةةيد حامةةد أبوطالةةب

حةةاتم سةةعد حامةةد رزق

جاويش محمد صال فإاد ذكى كةريم عةبلء الةدين محمةد رجةابى
محمد محب محمد محمد عمةرو ذكريةا حسةن ابةراهيم عةدنان احمةد
محفو

احمةد محمةد محمةد محمةد مبةرو

والمجنةدين  /شةاكر كمةال

كمال نجم حسين محمد عبد المنعم طلبج جمال كمةال فكةرو كةريم
عبد الستار عبد الجيد رضا سعيد محمةد ابةراهيم والضةباط  /محمةد
نشةةؤت عبةةد الغنةةي عفيفةةي عمةةرو عطةةوة عبةةد العزيزعطةةوة

محمةةد

فهمي مصطفي فهمى مهند محمود صبره أبوزيد حاتم عبةدهللا علةي
السيد

اسبلم احمد السيد عبد العزيز

ةحسام محمد عبد ال َغ َّفار أبةو

شادو محمد عادل عبد المجيد محمود بدر رامي ةيسرو محمد عبةد
المطلب هاشةم

إسةبلم عبةد السة ِّيد الصةافي محمةد تةامر جةبلل عبةد

ةرازق محمةةد ًعثمةةان يحيةةى أبةةو الفةةرج خالةةد محمةةد سةةامي عبةةد
الة ِ
الرإوف ال َب َّناني محمود يوسِ ف إسماعيل عبد الباقي محمود محمةد
جمةةال الةةدين خليةةل محمةةود أحمةةد سةةعيد محمةةود أحمةةد والرقيةةب/
إبراهيم حةدَّاد محمةد والمجنةدين /رمضةان محمةد حسةين أبةو هاشِ ةم
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بيشةةوو ناصِ ةةر ولةةيم إسةةحق ِحةةرز ضةةاحي خلةةف جةةاد عاصِ ةةم تةةرجم
زولةةول عبةةد المةةولى شةةاكِر عبةةد المةةولى والرقيةةب /ياسةةين ةعلةةوو
ياسين عبد السةبلم أحمةد والمجنةدين /ربيةع محمةد إبةراهيم إبةراهيم
رمضةةان إبةةراهيم رمضةةان محمةةد عبةةد الحكةةيم أحمةةد صةةقر رمضةةان
محمد حسين أبو هاشِ م والضباط  /هِشام الس ِّيد السة ِّيد أحمةد ةمنتصِ ةر
رامي عاطِ ف حامِةد إبةراهيم ةحسةام نبيةل سةعيد رضةوان تةامِر أحمةد
فتحةةةي صةةةفوت حمةةةدو عبةةةد السةةةبلم واألمةةةين  /أحمةةةد أحمةةةد محمةةةد
إبةةراهيم والضةةباط  /حسةةن حسةةين بكةةر مةةدبولي أحمةةد يحيةةى صةةابر
حامد وكةبل مةن  /ةحسةام الةدين فهمةي الةدمرداش محمةد هِشةام عط َّيةة
محمد حسني هشام عبد الحميد أحمد علي فةرج  ،محمةد عبةد السةبلم
حسين أحمد سبلمة خالد أحمد شريف محمد رشةاد شةريف

أسةامة

لبيب ِرزق عطِ َّية صفاء محمد عبد القادِر خليل  ،محمد سامي أحمةد
محمد الس ِّيد أحمد رضا خليل إبراهيم السوسي رضةا خليةل إبةراهيم
السوسي  ،عبد النبي عبد الفتاح امبابي الطحان أحمةد المرسةي عبةد
المقصةةود احمةةد شةةوقي فةةإاد محةةرم

ةم َح َّمةةد فتحةةي مقبةةول احمةةد

والضةةباط  /ةم َح َّمةةد فتحةةي محمةةود سةةابق حسةةن عبةةد الوهةةاب أحمةةد
سبلمة كريم عماد عبد الحلةيم حسةن  ،وكةبل مةن /شهةـاب الةدين عبةد
الةةةرازق  ,مسةةةتور محمةةةد سةةة َّيد علةةةي ةم َح َّمةةةد كمةةةال شةةةفيق أحمةةةد
الرازق َ
شتلة ةم َح َّمد رشةدو ةم َح َّمةد
والضباط  /محمد أحمد رمزو عبد
ِ
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القمرو والمةدعو /أحمةد عبةد النبةي ةم َح َّمةد أحمةد والضةباط  /محمةد
صةابر محمةود
عبد المنعم محمود ع َّمةار عبةد الحميةد
ِ

اشةـرف عةـبد

العزيز عبد السـبلم وليةد أسةامة معةوض الحةوتي ةم َح َّمةد عةادل عبةد
الهادو عبد القادِر أحمد عادل عبد اللطيف كريم كامةل الةدين ياسةين
احمد وكبل من  /أحمد فتوح أحمد زقزوق حسةن قمةر الةدولي علةي
زليخةةة هشةةام احمةةد كمةةل الةةدين أحمةةد علةةي بركةةات مةةإمن عةةادل
مصةةطفي كمةةال احمةةد والضةةابط /احمةةد علةةى الةةدمرداش وكةةبل مةةن /
أحم ةد عبةةد الحميةةد مصةةطفى كامةةل علةةي نجةةدو كامةةل علةةي سةةم
واألمين /محمود السيد محمةود عبةد المةولى والضةابط  /ةم َح َّمةد عليةوة
ةم َح َّمةد الةديب

نجيةب ِجبرابيةل ميخابيةل داليةا إبةراهيم محمةد علةةي

حةازم طةـج سة ِّيد بقطةاع
صبلح الةدين حسةن سةليمان والرابِةد  /محمةد ِ
األمن الوطني 0

فقةةد شةةهد  /محمةةد محمةةود توفيةةق ربةةيس مباحةةث قِطةةاع الشةةرق
التابع لئلدارة العا َّمة لمباحث القاهرة .
بؤنةةةج فةةةي نهايةةةة شةةةهر يونيةةةو لعةةةام  2013قامةةةت جماعةةةة اإلخةةةوان
ال ةمسةةةلمين والمةةةوالين لهةةةم و ِحةةةزب ال ةحر َّيةةةة والعدالةةةة – تحةةةت ةمسةةةمى
تحالةف دعم الشةرع َّية – بةدعوة لئلعتصةام أمةام مسة ِجد رابعةة العدو َّيةة
بتقاطع شارع الطيران مع طريق النصر لخلةق نوعةا ً مةن التةوازن بةين
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ةم َإ ِّيدو الربيس السابق و ةمعارضيج الذين قاموا بالدعوة لئلحتشةاد يةوم
 2013/6/30إعتراضا ً على نِ ام ال ةحكم القابم رنةذا  ,وكةان ذلة مةن
خِبلل وسةابل اإلعةبلم ال ةم َإ ِّيةدة لجماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين  ,وإسةتجاب
لتل الدعوات أعضاء تل الجماعة وحِزب ال ةحر َّية والعدالةة والمةوالين
لهةةم  ,وأخةةذ اإلعتصةةام فةةي بدايةةة نشةةؤتج شةةكبلً سِ ةةلم َّيا ً  ,ومنةةذ تةةاري
 2013/7/3بدأ يؤ ةخذ منحى وير سلمي  ,فةي ةمحاولةة مةن ال ةمشةاركين
في ذل اإلعتصام الضغط على أجهزة الدولة إلعادة الةربيس السةابق /
محمد مرسي إلةى سةدنة الحكةم  ,ومةن خةبلل توسِ ةعة نِطةاق اإلعتصةام
وولةةق كا َّفةةة ال ةط ة ةرق ال ةمإديةةة إلةةى مسةةجد رابعةةة العدو َّيةةة مةةن الجهةةات
األربع ال ةمإدية إليج وإعاقة حركة قاطني المِنطقة وإحتبلل المساحات
بين العقارات وداخلها وأمةام ال ة
شةقق السةكن َّية  ,وسةرقة وإتةبلف جميةع
ةةحي
مرافةةةق ال ةطةةة ةرق العا َّمةةةة ب ةمحةةةيط اإلعتصةةةام مةةةن ميةةةاه وصةةةرف صِ ة ِّ
وسرقة الت َّيةار الكهربةابي واإلسةتعانة
وإستغبللها إلعاشة ال ةمعتصمين ,
َّ
بةةةؤدوات خارج َّيةةةة مةةةن مولِّةةةدات كهرباب َّيةةةة إلسةةةتخدامها فةةةي اإلضةةةاءة
ول ةمك ِّبةةةرات الصةةةوت للمنصةةةة التةةةي شةةةيدوها داخةةةل نطةةةاق اإلعتصةةةام ,
وأقةةاموا المتةةاريس والموانةةع والخيةةام بتل ة ال ةط ة ةرق  ,وتجهيةةز بعةةض
أدوات القتل والحرق واألسلحة النار َّيةة  ,وإحتجةاز وتعةذيب المةواطنين
الذو أود بحياة البعض مةنهم وضةرب المةواطنين وإحةداث إصةاباتهم
– تكسةير األذ ةرع واألر ةجةةل  -ل ةمجة َّةرد إقتةةرابهم مةن ال ةطة ةرق المو ِّديةةة إلةةى
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اإلعتصام أو من ةيشتبج بج داخل ةمحةيط اإلعتصةام أنةج مةن ال ةمعارضةين
لهم وإلنتماءاتهم الفكرية أو أنج مصدر معلومات لل ة
شرطة  ,كما خربوا
سةةلةطات واإلسةةتيبلء علةةى مسةةجد رابعةةة
ال ةمنشةةآت العا َّمةةة و ةمقاومةةة ال ة
ةةرف حجةةةز
العدو َّيةةةة و ةملحقاتةةةج وال ةمستشةةةفى الكابنةةةة خلفةةةج وإنشةةةاء ةوة َ
وتع ةذيب للمةةواطنين ال ةمحتجةةزين وإنشةةاء ةد َ
شةةم للحِمايةةة أثنةةاء ةمحاولةةة
فض اإلعتصام  ,وكان ذل ب ةمساعدة قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين
بتمويل ذل اإلعتصام وإمدادهم باألطعمة  ,وبتحريض كل مةن  /محمةد
البلتةةةاجي وأسةةةامة ياسةةةين وصةةةفوة حِجةةةازو – المسةةةبولين عةةةن إدارة
فعاليةةةةات اإلعتصةةةةام – مةةةةن ِخةةةةبلل إلقةةةةاء ال ةخ َطةةةةب التحريضةةةة َّية علةةةةى
صةة التةي قةاموا بإنشةابها أمةام مسة ِجد رابعةة
ال ةمعتصمين من أعلى المن َّ
العدو َّية وال ةمج ِّهزة باإلضابة و ةم َك ِّبرات الصوت والتةي تةم توصةيلها إلةى
كافة المحاور ال ةم َإ ِّدية إلى إشارة رابعة العدو َّيةة  ,لخلةق سةلو عِةدابي
لةد كا َّفةة ال ةمعتصةمين قِ َبةةل الدولةة وأجهزتهةا وال ةمةواطنين ال ةمعارضةةين
ِكةرهم  ,األمةةر الةذو أرهةةب قةاطني المِن َطقةةة  ,ممةا حةةدا بهةم إلةةى تةةر
لف ِ
مساكنهم قسراً  ,وتقدَّم العديد منهم بالعديد مةن الببلوةات  ,وإثةر تفةاقةم
الوضةةع وإسةةتنفاد كا َّفةةة ال ةطةة ةرق السِ ةةلم َّية محل َّيةةا ً ودول َّيةةا ً والتةةي بةةاءت
بةةالرفض والفشةةل  ,فصةةدر أمةةر السة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار النابةةب العةةام
بتاري  2013/7/31بضبط الجرابم التةي وقعةت ب ةمحةيط ميةدان رابعةة
العدو َّية وضبط س َّيارات البث اإلذاعي وبعةض القيةادات اإلخوان َّيةة وهةم
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كل ً من  :محمد بديع ومحمد البتاجي وصفوة حجةازو وحسةن البةرنس
وباسم عودة وطارق ال ةز ةمةر – القيةادو بالجماعةة اإلسةبلم َّية – والةذين
حرضةةوا علةةى إرتكةةاب الجةةرابم رنفةةة البيةةان  ,ونفةةاذاً لةةذل األمةةر ,ومةةن
َّ
توجهت جميع القة َّوات المنةوط
خبلل التنسيق مع كا َّفة ال ِجهات األمن َّية َّ ,
بها التنفيذ صةباح يةوم األربعةاء ال ةموافةق  2013/8/14عبةر المحةاور
ال ةمإدية إلى ميدان رابعة العدو َّيةة  ,وأسةند إليةج اإلشةراف علةى المهةام
شارع الطيران القةادِم مةن
صة ب ة
الخا َّ
ض َّباط إدارة البحث ال ِجنابي بمِحور ِ
ناحِية التؤمين الصِ ِّحي  ,وضبط األشخاص الصادر بشةؤنهم أمةر النيابةة
العامةةة ,وضةةبط الجةةرابِم التةةي أرتكبةةت داخةةل نطةةاق اإلعتصةةام مةةن قِ َبةةل
القة َّوات القابِمة على ال َفض ومرتكبيها  ,وبالفِعل َت َو َّجةج فجةر ذلة اليةوم
إلى موقعةج ال ةم َحةدَّد لةج  ,ومةن برفقتةج مةن قةوات إدارة البحةث ال ِجنةابي
والشةاهِد الثةاني العميةد  /أيمةن سة ِّيد محمةد لإ َّيةة  ,حيةث كانةت السةةاعة
ةةحي ,
السادِسةةة صةةباحا ً تقريبةةا ً  ,وتمركةةزوا بةةالقةرب مةةن التةةامين الصِ ِّ
و َت َق ةدَّمتهم قةة َّةوات األمةةن المركةةزو – علةةى ةبعةةد خمسةةين متةةر تقريب ةا ً –
والتي كانت في مواجهة السةواتِر الخرسةانِ َّية التةي أنشةؤها ال ةمعتصةمين
علةةى ةحةةدود محةةيط اإلعتصةةام  ,وبةةدأت س ة َّيارات ةمك ِّبةةرات الصةةوت فةةي
ةمناشةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً مةةع تحةةذيرهم مةةن
ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة ,فؤبصر إحتشاد ال ةمعتصةمين خلةف تِلة السةواتِر
 ,وقاموا برشق قة َّوات األمن المركزو بالحِجارة و ةزجاجات المولوتةوف
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والشةةماري واإلطةةارات ال ةمشةةتعِلة  ,وقةةاموا بإحةةداث ضةةجي بالمكةةان
للتنبيج على ال ةمعتصمين بالخروج من الخِيةام و ةمقاومةة القة َّةوات القابِمةة
المحاور  ,وحينبذ تراجعت س َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت
على ال َفض بكا َّفة
ِ
 ,وبدأت قة َّةوات األمةن المركةزو فةي التصةدو لل ةمعتصةمين بقنابةل الغةاز
المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمهرين داخل محيط ميةدان رابعةة ,
كما بةدأت اللةوادِر الثقيلةة فةي إزاحةة السةواتِر التةي سةبق للمتجمهةرين
إعدادها لمقاومة فض تجمهرهم والتصةدو لهةم حتةى يتسة َّنى للقة َّةوات
صةوب ةعمةق اإلعتصةام  ,وأحةرزت نجاحةا فةي ذلِة ,
ال َت َقدُّم إلةى األمةام َ
بينما إستمر ال ةمعتصمين في ةمقاومتهم للقة َّوات على النحو رنِف البيان ,
سلَّحة من ال ةمعتصمين لعقار تحت اإلنشاء –
واعتلى بعض العناصِ ر ال ةم َ
صةنوا
على ناصية شارع سةيبويج المصةرو مةع
شةارع الطيةران – و َت َح َّ
ِ
النار َّيةةةة " اآللةةةي والحةةةي
األعيةةةرة
بوابةةةل مةةةن
ِ
بةةةج  ,وأمطةةةروا القةة َّةةوات ِ
ِ
وزجاجةةةةات المولوتةةةةوف ال ةمشةةة َتعِلة بكثافةةةةة وبصةةةةورة
والخرطةةةوش " ِ
سةةقوط عةةدد كبيةةر مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة مةةن
عشةةوابِ َّية  ,ونمةةا إلةةى عِلمةةج ة
ضةة َّباط و ةم َج َّنةةدين – الةةذين كةةانوا بةةال ةخطوط األما ِم َّيةةة – إثةةر إصةةابتهم
ة
بطلقةةات نار َّيةةة وأحجةةار تةةم رشةةقهم بهةةا و نجةةم عةةن ذل ة وفةةاة بعةةض
القة َّةةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض  ,وتةةم إعةةداد كشةةوف بؤسةةمابِهم تمهيةةداً
لعرضةةةها علةةةى النيابةةةة العا َّمةةةة ِرفقةةةة محضةةةر الضةةةبط  ,وعةةةز قصةةةد
ال ةمعتصمين في ذل إلى قتل أكبر عدد من القة َّةوات القابِمةة علةى الفةض
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وإحداث أكبر قدر من اإلصابات بها  ,إلفشال ةم ِه َّمتم في فض اإلعتصام
وتنفيذ أمر النابب العام  ,األمةر الةذو دفةع بقة َّةوات األمةن المركةزو إلةى
اللجوء إلى إستِعمال ح اقهةا فةي الةدِفاع الشةرعي مةن خِةبلل اللجةوء إلةى
إستعمال القدر الكافي وال ةمتناسب من القة َّوة – من حيث نوع َّية السةبلح
ال ةمس ة َتخدم وكثافةةة إطةةبلق النيةةران  -إلسةةكات مصةةادِر إطةةبلق النيةةران
األعيةةرة الح َّيةةة
صةةوب القةة َّةوات حِرصةا ً علةةى سةةبلمتها مةةن ِخةةبلل إطةةبلق
َ
ِ
س ةلَّحة  ,و َت َم َّكنةةت قةة َّةوات األمةةن المركةةزو مةةن
صةةوب تِل ة العناصِ ةةر ال ةم َ
َ
سةلَّحة مةةن ال ةمعتصةةمين بةةذلِ العقةةار والبةةالِع عةةددهم
ضةةبط العناصِ ةةر ال ةم َ
صراً  ,وتم إعداد كشف بؤسمابِهم لعرضج علةى النيابةة العا َّمةة ,
 58ةعن ة
وتم السيطرة على ذلِ العقار  ,وتةم العثةور علةى مةا يقة ةرب مةن عشةرة
أشةةخاص مةةن ال ةمعتصةةمين ةم َتة َةو ِّفين بةةداخِل العقةةار  ,وأضةةاف أن وفةةاة
بؤعيرة نار َّيةة حةال قيةامهم ب ةمقاومةة
سالفي الذِكر كانت نتيجة إصابتهم
ِ
قة َّوات ال ة
شرطة من داخِل ذلِ العقار  ,كما َت َم َّكنت قة َّوات األمن المركةزو
مةةةةن السةةةةيطرة علةةةةى مسةةةةرح األحةةةةداث  ,وضةةةةبط أعةةةةداد كبيةةةةرة مةةةةن
ال ةمشاركين في أألحداث من ال ةمعتصةمين  ,وتةم إعةداد كشةوف تفصةيلِ َّية
بمعرفةة النيابةة العا َّمةة  ,كمةا َت َم َّكنةوا مةن
بؤسمابِهم تمهيداً إلستجوابهم
ِ
ضةةةبط كم َّيةةةة كبيةةةرة مةةةن األسةةةلِحة والةةةذخابِر و ةزجاجةةةات المولوتةةةوف
واألدوات التةةي ةتسةةتخدم فةةي اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص وال ةم َنة َّةوه عنهةةا
تفصيبلً بمحضر الضبط ,وهي األسلِحة واألدوات التةي قةام ال ةمعتصةمين
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بإستِخدامها حال ةمقاومتهم للقة َّةوات القابِمةة علةى ال َفةض  ,وأضةاف أ َّنةج
لم يتس َّنى لقة َّوات ال ة
شرطة تنفيذ قرار النيابة العا َّمة بشةؤن ضةبط قِيةادات
جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين اإلرهاب َّيةةةة – والةةةذين شةةةملهم أمةةةر السةةة ِّيد
األستاذ ال ةمستشار النابِةب العةام بضةبطهم – لهةروبهم قبةل نجةاح قة َّةوات
ال ة
شةةةرطة فةةةي السةةةيطرة علةةةى مسةةةرح األحةةةداث  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج حةةةال
ةمشاركتج في األحداث والقة َّوة ال ةمرافِقة لج لم يلجا ً أيا ً منهم إلى إستِخدام
سةةبلحج الشخصةةي  ,إذ كةةان موقعةةج أثنةةاء التنفيةةذ خلةةف ةخطةةوط قةة َّةوات
األمن المركزو التي كانت في مواجهة ال ةمعتصمين  ,وأ َّنج لم يحدةث بةج
أو بؤو من أفراد القة َّوة ال ةمرافِقة لج ةث َّمةة إصةابات  ,وعقِةب نجةاح قةةوات
ال ة
بر َّمتةةج ألفةةى أثةةار حرابِةةق
شةةرطة فةةي السةةيطرة علةةى ةمحةةيط اإلعتصةةام ِ
الشةةةوارع
العدو َّيةةةة وكا َّفةةةة
وأعمةةةال تخريةةةب جسةةةيمة بإشةةةارة رابعةةةة
ِ
ِ
ةةةاور ال ةم َإ ِّديةةةةة إليهةةةةا  ,ورثةةةةار الحرابِةةةةق باألشةةةةجار وسةةةة َّيارات
وال َمحة ِ
المةةواطنين التةةي تصةةادَف وجودهةةا بمسةةرح األحةةداث ورثةةار الحرابِةةق
بالعديد من س َّيارات و ةمد ََّرعات ال ة
العدو َّية وقاعةات
شرطة ومس ِجد رابعة
ِ
لحقة بج  ,وبجةزء كبيةر مةن مركةز رابعةة الطِ ِّبةي  ,ورثةار
ال ةمناسبات ال ةم َ
تخريب بمدرستي عبد العزيز جاويش والثانو َّية الفةن ةدقِ َّية  ,وكذا اإلدارة
ووحدة تةراخيص مدينةة نصةر  ,واإلدارة العا َّمةة ألمةن
العا َّمة للمرور ِ ,
المةةواني  ,ومبنةةى اإلسةةكان اإلدارو لطالبةةات جامعةةة األزهةةر  ,وألقةةى
بالمسةةبولِ َّية علةةى عةةاتِق جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين وال ةم َإ ِّيةةدين لهةةم
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وال ةمشاركين في اإلعتصام  ,وعز قصدِهم مةن ذلِة إلةى َت َع ُّمةد سةالفي
الذِكر تخريب ال ةمنشآت العا َّمة وال ةط ةرق وإتبلف ال ةممتلكات ال ةم َعةدَّة للنفةع
صة بجعلهةا ويةر صةالِحة لئلسةتِخدام  ,كنةوع مةن
العام وال ةممتلكات الخا َّ
الثؤر إثر نجاح أج ِهزة الدولة في َفض إعتصامهم  ,وكنوع من اإلنتقةام
العدو َّيةةة الةةراوبين فةةي إنهةةاء فاعل َّيةةات هةةذا
مةةن قةةاطني ةمحةةيط رابعةةة
ِ
محةةرراً محضةةراً بمةةا تةةم مةةةن
اإلعتصةةام  ,ومةةن َثةة َّم عةةاد لمقةةر عملةةةج
َّ
إجراءات وأرفق بج الكشوف رنِفة البيان  ,وأضاف أنَّ الشاهِد الخامِس
العميد  /أشرف عِةز العةرب – وكيةل مباحةث القةاهرة لقطةاع التةؤمين –
أةسنِد إليج ال ةمشاركة في أحداث ال َفةض مةن خِةبلل تواجةده بمنطقةة طيبةة
ةةةوات بالحِجةةةةارة
مةةةةول  ,والةةةةذو شةةةةهد بقيةةةةام ال ةمعتصةةةةمين برشةةةةق القةة َّ
و ةزجاجةةات المولوتةةوف وإطةةبلق األعيةةرة النار َّيةةة تجةةاه القةة َّةوات  ,والتةةي
نجم عنها َمق َتةل النقيةب  /شةادو مجةدو عبةد الجةواد – الضةابط بةإدارة
صةةةة – إثةةةر إصةةةابتج بطلةةةق نةةةارو بةةةالرأس  ,ممةةةا حةةةدا
العمل َّيةةةات الخا َّ
بةةالقة َّوات إلةةى الة َةرد بالقةةدر الم ةتناسةةب إليقةةاف التع ةدَّو عليهةةا بإسةةتخدام
طلقات ال ةرصاص والخرطوش  ,وتب َّين وفاة وإصابة بعض ال ةمعتصةمين
جةةراء مةةا بةةدر مةةن المعتصةةمين المسةةلحين مةةن إطةةبلق لؤلعيةةرة الناريةةة
الرصاص و الخرطوش  ,وأن الشاهِد الثالِةث العميةد  /محمةود فةاروق
إبراهيم محمود أةسنِد إليج ال ةمشاركة في أحداث ال َفض من خِبلل تواجده
بمنطقة شةارع يوسةف عبةاس  ,والةذو شةهد بقيةام ال ةمعتصةمين برشةق
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صةنين خلةف المتةاريس
القة َّوات بالحِجةارة و ةزجاجةات المولوتةوف  ,ةم َتح ِّ
التي قاموا بإنشابها من األرصفة والص َّبات الخرسان َّية  ,ممةا نجةم عنةج
ضة َّباط و ةجنةود ال ة
شةرطة  ,ممةا حةدا بةالقة َّوات
ةحدوث إصابات بالعديد من ة
إلةةى الة َةرد بالقةةدر الم ةتناسةةب  ,ممةةا أسةةفر عنةةج ةحةةدوث بعةةض الوف َّيةةات
الرابةةع العميةةد  /عبةةد
واإلصةةابات فةةي جانةةب ال ةمعتصةةمين  ,وأن الشةةاهِد
ِ
العزيةةز خِضةةر ةعمةةر أةسةنِد إليةةج ال ةمشةةاركة فةةي أحةةداث ال َفةةض مةةن ِخةةبلل
تواجةةةده بمنطقةةةة عِمةةةارات التوفيةةةق وأمامهةةةا ومنطقةةةة شةةةارع يوسةةةف
عبةةاس  ,والةةذو شةةهد بقيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بإسةةتخدام كا َّفةةة أدوات
القتل من األسلحة النارية و زجاجات المولوتوف و الحجارة واألسلحة
البيضةةاء فةةي التعةةدو علةةى القةةوات  ,ممةةا نجةةم عنةةج ةحةةدوث إصةةابات
ض َّباط وال ةجنود وقتل كل ً من  :النقيةب  /محمةد محمةد جةودة –
ببعض ال ة
ضابط بقِطاع سبلمة عبد الرإوف – إثر إصابتج بطلق نةارو بالوجةج ,
النقيب  /محمد سمير إبراهيم – ضابط بقِطةاع سةبلمة عبةد الةرإوف –
إثر إصابتج بطلقتين نار َّيتان بالبطن  ,النقيب  /أشرف محمد محمةود –
ضابط بقِطاع سبلمة عبد الرإوف – إثر إصابتج بطلةق نةارو  ,ال ةم َج َّنةد
 /إبراهيم عيد توني – ةمج َّند بقِطةاع الشةهيد كةريم وجيةج  -إثةر إصةابتج
بطلةةةق نةةةارو بالصةةةدر  ,وتةةةم نقلهةةةم علةةةى الفةةةور إلةةةى المستشةةةفيات ,
وحينبذ تم َّكنت القة َّةوات مةن ضةبط المتهمةين وفقةا للثابةت بالتحقيقةات ,
ضة ِةبط بةةداخل العقةةار تحةةت اإلنشةةاء وب ةمحةةيط مِن َطقةةة إشةةارة رابعةةة
كمةةا ة
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العدو َّيةةة العديةةد مةةن المضةةبوطات والتةةي تةةم حصةةرها واإلشةةارة إليهةةا
تفصيبلً بمحضر الضبط .

كما شهد العميد /أيمن س ِّيد محمةد لإ َّيةة ب ةمدير َّيةة إدارة ةمكافحةة
جرابِم األموال العا َّمة بالقاهِرة
بمضمون ما أثبتـج اللـواء  /محمد مـحمـود توفـيق بمـحضر جمـع
اإلسـتدالالت ومـا شـ ِهد بـج بالتحقيقات فـي ةحدود الدور المنوط بج
بمحور شارع الطيران.

كمـا شهـد  /محمود فـاروق إبراهيـم محمـود ةمف ِّتـش مباحـث
سابقا ً و ةمف َّتش مباحث القاهرة الجديدة حاليا ً
جنوب القاهِرة ِ
بؤ َّنةةج بتةةاري  2013/8/14تةةم تجميةةع بعةةض قِيةةادات وزارة الداخِل َّيةةة
ةةابع بمدينةةةة نصةةةر  ,حةةةوالي
ب ةمعسةةةكرات األمةةةن المركةةةزو بةةةالحي السة ِ
الساعة الواحدة صباحا ً  ,وفي فجر ذات اليوم إ َّتصل عِلمهم بؤ َّنةج اليةوم
العدو َّيةةةة  ,نفةةةاذاً ألمةةةر السةةة ِّيد األسةةةتاذ
ال ةم َحةةةدَّد ل َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة
ِ
ال ةمستشار النابِةب العةام  ,بشةؤن ضةبط الجةرابِم ال ةمرتكبةة ب ةمحةيط ميةدان
العدو َّيةةةة و ةمرتكبيهةةةا وال ةم َح ِّرضةةةين عليهةةةا  ,وتةةةم تحديةةةد الةةةدور
رابعةةةة
ِ
المنوط ب ةكل منهم وموقع ةكل ً منهم ال ةجغرافي من خِةبلل ةورفةة العملِ َّيةات
بوزارة الدا ِخلِ َّية ال ةمنعقِدة ل ةمتابعة أحداث ال َفض  ,و َتم َّثةل الةدور المنةوط
ةاركة فةةي التنفيةةذ
بةةج فةةي اإلشةةراف علةةى قةة َّةوات المبا ِحةةث ال ِجنابِ َّيةةة ال ةمشة ِ
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بالموقع ال ةم َحدَّد لج ال ةم َت َم ِّثل في تقا ةطع طريق النصر مع شارع الفنجرو
صةةب التِةةذكارو  ,وهةةو الطريةةق الةةذو تةةم تحديةةده َك َم َمةةر رمِةةن
قبةةل ال ةن ة
لل ةمعتصمين حال إجبلبهم ل ةمحيط اإلعتصام  ,كما أةسنِد إليج ةم ِه َّمة تؤمين
ال ةمعتصةةمين حةةال خةةروجهم مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام عبةةر ذلِةة ال َم َمةةر ,
التعرض لهم أو التعةدِّو علةيهم مةن قِ َبةل قةاطني منشة َّية
وللحيلولة دون
ُّ
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة المنةةوط بهةةم
ناصِ ةةر  ,كمةةا صةةدر إليةةج ومةةن ِ
ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ ذلِ ة القةةرار بعةةض التعليمةةات ال ةمعتةةادة شةةفاهة ,
والتةةي َت َم َّثلةةت فةةي إرتِةةداء الصةةديرو الةةواقي مةةن ال ةرصةةاص والخةةوذة
صلب أثناء ال ةمشاركة في التنفيةذ  ,وضةبط الةنفس وعةدم اللجةوء إلةى
ال ة
إستِخدام سبلحج الشخصةي الةذو كةان بحوزتةج " طبنجةة  9مللةي " إال
فةةي حالةةة ال ةدِفاع الشةةرعي عةةن الةةنفس  ,وبالفِعةةل َت َو َّجةةج إلةةى موقعةةج
ال ةم َحدَّد لج ,وتمركةز بةذل المكةان ومةن برفقتةج مةن قةوات إدارة البحةث
ال ِجنابي  ,وقة َّوات األمن المركزو صباحا ً علةى مسةافة تزيةد علةى ألةف
سمابة متر مةن حةدود أطةراف اإلعتصةام  ,علةى نحةو ال يسةم لةج
وخم ة
ب ةمشةةاهدة مةةا بةةداخِل ةمحةةيط اإلعتصةةام رنةةذا  ,وحةةال ةد ةنةةو بعةةض قةة َّةوات
األمن المركةزو مةن حةدود أطةراف ةمحةيط اإلعتصةام تنةاهى إلةى سةمعج
نار َّيةة بكثافةة  ,والةذو كانةت تةزداد كثافتهةا تِباعةا ً ,
َد ِوو إطبلق أعيةرة ِ
وحينبةذ أبصةر خةروج أعةداد كبيةرة مةن ال ةمعتصةمين عبةر ال َم َمةر اآلمِةن
بشر َّية وعلى دةفعات ةمتتالية  ,حةال كةونهم حةاملين
ال ةم َحدَّد لهم في ةك َتل ِ
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حقابةةب يدو َّيةةة ةمختلِفةةة األحجةةام وبعةةض ةمت َعلَّقةةاتهم الشخصة َّية  ,ووةةادر
شارع يوسِ ف ع َّباس  ,بينما
البعض منهم في إ ِّتجاه جامِعة األزهر عبر ِ
شةارع صةبلح سةالم ةمةروراً
صوب فةنةدةق الماسةة ومةن ثةم
إ َّتجج البعض َ
ِ
بشةةارع الفنجةةرو دون إسةةتيقاف أو ضةةبط أو تفتةةيش مةةن قِ َبةةل قة َّةةوات
ِ
ال ة
شرطة  ,خشية ترا ةجع ال ةمعتصمين عن الخةروج مةن ةمحةيط اإلعتصةام
عبر ذل ال َم َمر اآلمِن وما قد ينجم عنج مةن إفشةال ةم ِه َّمةة ال ة
شةرطة فةي
َفةةض اإلعتصةةام  ,ولبعةةث اإلطمِبنةةان فةةي نفةةس مةةن يروةةب فةةي ةمغةةادرة
ةمحةةيط اإلعتصةةام سةةلم َّيا ً  ,وحينبةةذ توا َفةةد بعةةض قةةاطني منطقةةة منشِ ة َّية
ناصر  ,وأبدوا روبتهم في ةمعاونة قة َّوات ال ة
شرطة القابِمة على ال َفض ,
والت َعة ُّةرض لل ةمعتصةةمين حةةال إجبلبِهةةم ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,إال أ َّنةةج ومةةن
ب ِرفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة نجحوا في إثنابِهم عن ذل األمةر و ِّد َّيةا ً عقِةب
المؤمور َّية ال ةم َكلَّفين بها فإمتثلوا  ,وفي حوالي الساعة
إفهامهم بطبيعة
ِ
العاشةةةرة صةةةباحا ً أبصةةةر توافةةةد أعةةةداد كبيةةةرة مةةةن العناصِ ةةةر اإلخوانِ َّيةةةة
سةلَّحة عةةن طريةةق إمتةةداد رمسةةيس ومةةن أعلةةى كةةوبرو  6أكتةةوبر ,
ال ةم َ
نزوالً بإ ِّتجاه طريق النصر  ,لئلنضمام إلةى ال ةمعتصةمين بميةدان رابعةة
العدو َّية لشد أزر ال ةمعتصمين بةج وللحيلولةة دون نجةاح قة َّةوات ال ة
شةرطة
ِ
فةي َفةةض اإلعتصةةام ومقاومتهةا  ,فتصةةد لهةةم وقة َّةوات ال ة
شةةرطة بقنابةةل
الغةةةاز المسةةةيل للةةةدموع للحيلولةةةة دون تحقيةةةق وةةةايتهم  ,فقامةةةت تِلةةة
العناصِ ر ب ةمقاومة قة َّةوات األمةن المركةزو برشةقها بالحِجةارة و ةزجاجةات
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وابةةبلً مةةن
المولوتةةوف والشةةماري وبعةةض األلعةةاب
النار َّيةةة وأطلقةةت ِ
ِ
ةةرد
األعيةةةرة
النار َّيةةةة صةةةوب القةة َّةةوات بإسةةةتِخدام " البنةةةادِق اآللِ َّيةةةة وفِة َ
ِ
ِ
الخرطوش "  ,األمر الذو نجم عنج إصةابة بعةض قة َّةوات ال ة
شةرطة حةال
تعا ةملهم مع تِل العناصِ ر  ,وحينبذ أبصر إحد ةمةد ََّرعات ال ة
شةرطة حةال
ص ةدِّو لتِل ة العناصِ ةةر بمطلةةع كةةوبرو  6أكتةةوبر مةةن طريةةق
قيامهةةا بالت َ
النصر  ,إال أ َّنج توافد على تِل ال ةمد ََّرعة أعداداً كبيرة من تِل العناصِ ةر
ورشةةقوها بالحِجةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,وأمطروهةةا بوا َبةةل مةةن
األعيةةرة النار َّيةةة  ,ممةةا دفةةع قابِةةدها لل ةرجةةوع إلةةى الخلةةف  ,فإصةةطدمت
ِ
ةمة َةإ ِّخرة ال ةمد ََّرعةةة بسةةور مطلةةع الكةةوبرو وسةةقطت مةةن أعلةةى الكةةوبرو
بإرتفةةاع شةةاهق ,وحةةال سةةقوط ال ةمد ََّرعةةة مةةن أعلةةى الكةةوبرو هاجمهةةا
صةدَّت
العديد مةن العناصةر سةالِفة الةذِكر إال أن قة َّةوات األمةن المركةزو َت َ
لهم على ال َفور ببواعِث الغةاز  ,وت َم َّكنةت مةن نقةل مةن بةداخِل ال ةمد ََّرعةة
صةةدِّو
سةةرعة إسةةعافهم  ,كمةةا نجحةةت قة َّةةوات األمةةن المركةةزو فةةي الت َ
ل ة
سلَّحة القادِمةة عةن طريةق إمتةداد رمسةيس ومةن
للعناصِ ر اإلخوانِ َّية ال ةم َ
أعلةةى كةةوبرو  6أكتةةوبر وإثنةةابهم عةن وةةايتهم  ,وإروةةامهم علةةى عةةدم
النةةةزول مةةةن أعلةةةى كةةةوبرو  6أكتةةةوبر  ,وحينبةةةذ كانةةةت قةة َّةةوات األمةةةن
المركزو في مواجهة تِل العناصر  ,ويليهةا بطريةق النصةر سةياج مةن
برفقتةةج مةةن
األسةةبل الشةةابِكة بعةةرض الطريةةق  ,يلةةي ذلِة السِ ةةياج مةةن ِ
سةةة َّنى لةةةج ةمشةةةاهدة
قةة َّةةوات إدارة البحةةةث ال ِجنةةةابي  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج لةةةم يت َ
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اإلشتباكات التي دارت بةين الةعتصةمين وقة َّةوات ال ة
شةرطة بطريةق النصةر
ل ةبعد موقع تمركزه عن حدود ةمحيط اإلعتصةام بطريةق النصةر  ,وخِةبلل
س ةلَّحة مةةن
فتةةرة التعا ةمةةل مةةع تِل ة العناصِ ةةر إعتلةةى بعةةض العناصِ ةةر ال ةم َ
جماعة اإلخوان ال ةمسلمين وال ةم َإ َّيدين لهم أحد العقارات الكابِنة بتقةا ةطع
وابةةل مةةن األعيةةرة النار َّيةةة
ةارع الفنجةةرو وأطلقةةت ِ
طريةةق النصةةر مةةع شة ِ
باإلنبطةاح
برفقتةج مةن القة َّةوات
ِ
باألسلِحة اآللِ َّيةة  ,فعلةى ال َفةور قةام ومةن ِ
أرضا ً  ,وإ اتخذ ةكل ً منهم سةاتِراً لةج خلةف ةمةد ََّرعات ال ة
شةرطة  ,ولةم يةنجم
برفقتةةج رنةةذا  ,وأضةةاف أن ذلة كةةان
عةةن ذلِة َث َّمةةة إصةةابة بةةج أو مةةن ِ
برفقتةج للحيلولةة دون نجةاح قة َّةوات ال ة
شةرطة فةي َفةض
بقصد قتلج ومةن ِ
اإلعتصةةةام  ,وأ َّنةةةج ت َم َّكةةةن مةةةن الوقةةةوف علةةةى ذلِةةة مةةةن ِخةةةبلل كثافةةةة
وعشوابِ َّية األعيرة النار َّية التي تم إطبلقها من قِبل تِل العناصِ ر صوبج
برفقتةةج مةةن قة َّةةوات ال ة
شةةرطة  ,وأضةةاف أ َّنةةج حةةال ةمشةةاركتج فةةي
ومةةن ِ
أو
األحداث لم يحدةث تعا ةمل أو إشتبا بينةج والقة َّةوة ال ةمرافِقةة لةج وبةين ً
من ال ةمشاركين في اإلعتصام على نحو يلجا ً معةج إلةى إسةتِخدام سةبلحج
الشخصي إستِعماالً لح ِّقج في الدِفاع الشرعي  ,ومن ثم لم يحةدةث بةج أو
بةةةؤو مةةةن أفةةةراد القةة َّةةوة ال ةمرافِقةةةة لةةةج ةث َّمةةةة إصةةةابات ,وحةةةوالي السةةةاعة
الخامِسةةة مسةةا ًء أبصةةر ةمغةةادرة أعةةداد كبيةةرة ِجةة َّداً مةةن ال ةمعتصةةمين ,
وعقِب تمام المؤمور َّية ال ةم َكلَّف بها عاد إلى موقعج الو يفي.
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كمةا شةةهد  /عبةد العزيةةز خِضةةر عمةر ربةةيس مباحةث قِطةةاع وةةرب
القاهرة
بؤ َّنةةج بتةةاري  2013/8/14تةةم تجميةةع بعةةض قِيةةادات وزارة الداخِل َّيةةة
ب ةمعسةةكرات األمةةن المركةةزو  ,حةةوالي السةةاعة الحاديةةة صةةباحا ً  ,وتةةم
تحديد الدور المنوط ب ةكل مةنهم وموقةع ةكةل مةنهم ال ةجغرافةي أثنةاء تنفيةذ
أمةةةر السةةة ِّيد األسةةةتاذ ال ةمستشةةةار النابِةةةب العةةةام  ,بشةةةؤن ضةةةبط الجةةةرابِم
العدو َّيةة و ةمرتكبيهةا وال ةم َح ِّرضةين عليهةا
ال ةمرتكبة ب ةمحةيط ميةدان رابعةة
ِ
وصدور التكليفات بفض إعتصام ميدان رابعة العدوية المسل  ,و َتم َّثل
شةاركة
الدور المنوط بج في اإلشراف على قة َّةوات المباحِةث ال ِجنابِ َّيةة ال ةم ِ
في التنفيذ بالموقع ال ةم َحدَّد لج ال ةم َت َم ِّثل في ضبط مةن يقةوم بةاللجوء إلةى
إستِخدام ال ةعنف قِ َبل القة َّوات َعقِب السةيطرة علةى المكةان بمعرفةة قة َّةوات
األمن المركزو بتقا ةطع شارع يوسف ع َّباس مةع طريةق النصةر  ,ومةن
ضة َّباط وأةمنةةاء البحةةث وأفةةراد
ثةةم قةةام بتجميةةع القةة َّةوات
التابعةةة لةةج مةةن ال ة
ِ
ال ة
صةةوب الموقِةةع ال ةم َح ةدَّد لةةج علةةى مسةةرح األحةةداث ,
شةةرطة  ,وإنتقةةل َ
مقربةةة مةةن
و َت َق ةدَّمتهم قةة َّةوات األمةةن المركةةزو  ,والتةةي تمركةةزت علةةى ِ
صةةة بال ةمعتصةةمين  ,والتةةي يتمركةةز خلفهةةا
المتةةاريس الخرسةةان َّية الخا َّ
التابعةةة للمعتصةةمين  ,و َت َق ةدَّمت قةة َّةوات األمةةن المركةةزو
لجةةان التفتةةيش
ِ
بسة َّيارات ةم َك ِّبةةرات الصةةوت  ,والتةةي ناشةةدت ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط
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اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,فؤبصةةر إحتشةةاد ال ةمعتصةةمين خلةةف تِل ة السةةواتِر ,
وقاموا برشق قة َّوات األمةن المركةزو بالحِجةارة و ةزجاجةات المولوتةوف
والشماري واإلطارات ال ةمشةتعِلة  ,ف َتصةدَّت لهةم القة َّةوات ببواعِةث الغةاز
لتفريقهم  ,كما بدأت اللوادِر الثقيلة في إزاحة سواتِر ال ةمعتصمين حتةى
تترس
صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحينبذ َّ
يتس َّنى للقة َّوات ال َت َقدُّم إلى األمام َ
العديد من ال ةمعتصمين بمح َّطة وقود موبيةل  ,كمةا إعتلةى الةبعض مةنهم
النار َّيةةة " اآللةةي
األعيةةرة
بوابةةل مةةن
ِ
تِل ة المح َّطةةة  ,وأمطةةروا القةة َّةوات ِ
ِ
والحةةي والخرطةةوش " بكثافةةة وبصةةورة عشةةوابِ َّية  ,ونمةةا إلةةى عِلمةةج
سقوط عدد كبير من قة َّوات ال ة
ض َّباط و ةم َج َّندين – الذين كةانوا
شرطة من ة
ة
بال ةخطوط األما ِم َّية – إثر إصابتهم بطلقات نار َّية  ,ووفةاة الةبعض مةنهم
وكان من بينهم النقيب  /محمد محمد جةودة  ,والنقيةب  /أشةرف محمةد
محمةةود  ,والنقيةةب  /محمةةد سةةمير إبةةراهيم  ,وال ةم َج َّنةةد  /إبةةراهيم عيةةد
توني  ,األمر الذو دفع بقة َّوات األمن المركزو إلى اللجوء إلى إستِعمال
ح اقها في الدِفاع الشرعي من خِبلل اللجةوء إلةى إسةتعمال القةدر الكةافي
صةدِّو لتِلة األعمةال العِدابِ َّيةة إلسةكات مصةادِر
وال ةمتناسب من القة َّةوة لل َت َ
صةوب
صوب القة َّوات  ,من خِةبلل إطةبلق
األعيةرة الح َّيةة َ
إطبلق النيران َ
ِ
س ةلَّحة  ,والتةةي تةةم التعا ةمةةل معهةةا علةةى مةةدار اليةةوم ,
تِل ة العناصِ ةةر ال ةم َ
وأضةةاف أ َّنةةج أبصةةر إصةةابة أحةةد ال ةم َج َّنةةدين بطلةةق نةةارو مةةن قِ َبةةل أحةةد
س ةلَّحة بمح َّطةةة وقةةود موبيةةل  ,علةةى الةةروم إرتةةداء ال ةم َج َّنةةد
العناصِ ةةر ال ةم َ
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لقميصج الواقي من ال ةرصاص  ,ةث َّم نما إلى عِلمج وفةاة ذلِة ال ةم َج َّنةد إثةر
حةةدوث إصةةابتج  ,وأضةةاف أ َّنةةج أبصةةر إصةةابة عةةدد كبيةةر مةةن القة َّةةوات
نار َّيةة "
القابِمة على تنفيذ قرار النيابةة العا َّمةة  ,وكةان أكثرهةا
ِ
بةؤعيرة ِ
س َّلحة من
رلي وحي وخرطوش " التي تم إطبلقها من قِ َبل العناصِ ر ال ةم َ
ال ةمعتصمين  ,وعز قصد سالفي الذِكر إلى قتل أكبةر عةدد مةن القة َّةوات
القابِمة على الفض وعلى األقةل إحةداث أكبةر قةدر مةن اإلصةابات بهةم ,
إلفشال ةم ِه َّمتم في فض اإلعتصام وتنفيذ قرار النيابة العا َّمةة  ,و َت َم َّكنةت
سةةةةلَّحة مةةةةن
ةةةوات األمةةةةن المركةةةةزو مةةةةن ضةةةةبط بعةةةةض العناصِ ةةةةر ال ةم َ
قةة َّ
ةابق ذكرهةةا
ال ةمعتصةةمين  ,كمةةا تةةم ضةةبط بعةةض األس ةلِحة واألدوات السة ِ
بمسرح األحداث َفور َت َم ُّكن القة َّوات مةن السةيطرة عليةج  ,وتةم تجميعهةا
تمهيداً إلثباتها بمحضر الضبط  ,كمةا َت َم َّكنةت القة َّةوات ال ةمرافِقةة لةج مةن
ضةةةةبط الةةةةبعض اآلخةةةةر مةةةةن ال ةمعتصةةةةمين  ,وتةةةةم تجمةةةةيعهم بسةةةة َّيارات
الترحيبلت تمهيداً إل ِّتخاذ اإلجراءات قِ َبلهم  ,وأضاف أ َّنج حال ةمشةاركتج
في األحداث لم يحدةث تعا ةمل أو إشتبا بينةج والقة َّةوة ال ةمرافِقةة لةج وبةين
أو مةةن ال ةمشةةاركين فةةي اإلعتصةةام علةةى نحةةو يلج ةا ً معةةج إلةةى إس ةتِخدام
ً
سةةبلحج الشخصةةي -طبنجةةة هيكلةةر ِ 9م ةل ِّ  -وكةةذا القةة َّةوة ال ةمرافِقةةة لةةج ,
ومن ثم لم يحدةث بج أو بؤو من أفةراد القة َّةوة ال ةمرافِقةة لةج ةث َّمةة إصةابات
لذات ال ِعلَّة المةار ذِكرهةا رنِفةا ً  ,وأضةاف أ َّنةج قبةل ال ةمشةاركة فةي أحةداث
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة المنوط بهم ال ةمشةاركة
ال َفض صدر إليج ومن ِ
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في تنفيذ قرار النيابة العا َّمة بعض التعليمةات ال ةمعتةادة شةفاهة  ,والتةي
َت َم َّثلةةت فةةي إرتِةةداء الصةةديرو الةةواقي مةةن ال ةرصةةاص واإلحتمةةاء خلةةف
ةمةةةد ََّرعات ال ة
شةةةرطة  ,وإ ِّتخةةةاذ أكبةةةر قةةةدر مةةةن الحيطةةةة والحةةةذر أثنةةةاء
ال ةمشاركة في التنفيذ  ,وعدم اللجوء إلةى إسةتِخدام ال ةع َنةف إال فةي حالةة
الدِفاع الشرعي عن النفس  ,وحال تواجده على مسرح األحداث أبصةر
بالقةرب من مكان تمركزه العديةد مةن وسةابِل اإلعةبلم المحلِّ َّيةة والدولِ َّيةة
وبعةةةض ال ةم َن َّ مةةةات الحقوقِ َّيةةةة الرسةةة ِم َّية وويةةةر الرسةةة ِم َّية  ,والةةةذو تةةةم
دعوتهم رسم َّيا ً من قِ َبل المسةبولين بةوزارة الداخلِ َّيةة  ,وقةاموا بإرتةداء
بالجهةةة التةةابع لهةةا علةةى نحةةو ةةاهر  ,حتةةى
صةةة َ
ةك ةل ً مةةنهم هو َّيتةةج الخا َّ
س َّنى لج التوا ةجد بين ةخطوط قة َّوات ال ة
شرطة على مسرح األحداث حةال
يت َ
تنفيذ قةرار النيابةة العا َّمةة  ,وعقِةب نجةاح قة َّةوات ال ة
شةرطة فةي السةيطرة
علةةى مسةةرح األحةةداث أبصةةر أعمةةال التخريةةب الجسةةيمة بةةالطريق العةةام
التةي قةام بهةا ال ةمعتصةمين حةال ةمقةاومتهم لقةوات ال ة
شةرطة رنةذا  ,كمةا
أبصر َت َف ُّحم محطةة وقةود موبيةل كام ً
ِلةة والكابِنةة بتقةاطع طريةق النصةر
شارف يوسِ ف ع َّباس  ,و َعلَّل سقوط عدد ويةر قليةل قتلةى مةن بةين
مع ِ
النار َّيةة بكثافةة
األعيةرة
ال ةمعتصمين إلى قيةام الةبعض مةنهم إلةى إطةبلق
ِ
ِ
ص َّور معج إحداث إصةابات ووف َّيةات فيمةا
وبشكل وير ةم َن َّ م على نحو ةي َت َ
بينهم .
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كما شهد  /أشرف الس ِّيد جمال ِعز العرب وكيل مباحث القاهرة
وربيس مباحث قِطاع الشمال
أ َّنةةج بتةةةاري  2013/8/14تةةم تجميةةةع بعةةض قِيةةةادات وزارة الداخِل َّيةةةة
السةابع بمدينةة نصةر فجةراً ,
ب ةمعسكرات األمن المركزو الكابِنة بةالحي
ِ
وتم تحديةد الةدور المنةوط ب ةكةل مةنهم وموقةع ةكةل ً مةنهم ال ةجغرافةي أثنةاء
تنفيذ أمر الس ِّيد األستاذ ال ةمستشةار النابِةب العةام  ,بشةؤن ضةبط الجةرابِم
العدو َّية و ةمرتكبيها وال ةم َح ِّرضةين عليهةا ,
ال ةمرتكبة ب ةمحيط ميدان رابعة
ِ
و َتم َّثةةل الةةدور المنةةوط بةةج فةةي اإلشةةراف علةةى قةة َّةوات المبا ِحةةث ال ِجنابِ َّيةةة
ةاركة فةةي التنفيةةذ بةةالموقع ال ةم َحةدَّد لةةج ال ةم َت َم ِّثةةل فةةي تةةؤمين ال ةخطةةوط
ال ةمشة ِ
سةلَّحة
الخلفِ َّيةةة لقةة َّةوات األمةةن المركةةزو خشةةية إعةةتبلء أحةةد العناصِ ةةر ال ةم َ
للعقةةارات ال ةمطِ لَّ ةة علةةى طريةةق النصةةر  ,وإس ةتِخدامها فةةي قةةنص قةة َّةوات
األمةةن المركةةزو أثنةةاء تنفيةةذ ةم ِه َّمةةتهم  ,وكةةذا ضةةبط الجةةرابِم ال ةمرتكبةةة
ب ةمحيط إشةارة رابعةة العدو َّيةة وال ةم َح ِّرضةين عليهةا بطريةق النصةر مةن
برفقتةج
ناحية طيبة مول َ
صوب ةمحيط اإلعتصام  ,كما صةدر إليةج ومةن ِ
مةةن قةة َّةوات ال ة
ش ةرطة المنةةوط بهةةم ال ةمشةةاركة بعةةض التعليمةةات ال ةمعتةةادة
شةةفاهة  ,والتةةي َت َم َّثلةةت فةةي إرتِةةداء الصةةديرو الةةواقي مةةن ال ةرصةةاص
النار َّيةة " الحةي
صلب  ,وعدم اللجوء إلى إستِخدام األسلِحة
والخوذة ال ة
ِ
والخرطةةوش " إال فةةي حالةةة ال ةدِفاع الشةةرعي  ,علةةى أن يكةةون بالقةةدر
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الكةةافي وال ةمتناسِ ةب مةةع األسةلِحة ال ةمسة َتخدمة مةةن حيةةث نوع َّيةةة السةةبلح
وكثافةةةة إطةةةبلق النيةةةران إلسةةةكات مصةةةادِر إطةةةبلق النيةةةران قِ َبةةةل قةة َّةةوات
ال ة
شرطة  ,وبالفِعل َت َو َّجج فجر ذل اليوم إلى َّأول شارع ع َّباس الع َّقةاد ,
ومةةةن برفقتةةةج مةةةن قةةةوات إدارة البحةةةث ال ِجنةةةابي حيةةةث كانةةةت السةةةاعة
السادِسةةة والنصةف صةةباحا ً  ,و َت َقةدَّمتهم قةة َّةوات األمةةن المركةةزو – علةةى
ةبعةةد ثبلثةةين أو أربعةةين متةةر تقريب ةا ً مةةنهم – والتةةي كانةةت فةةي مواجهةةة
ةحدود محيط اإلعتصام  ,وبةدأت سة َّيارات ةمك ِّبةرات الصةوت فةي ةمناشةدة
ال ةمعتصةمين بةإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام سِ ةل ِم َّيا ً مةع تحةذيرهم مةن ةمقاومةةة
قة َّوات ال ة
شرطة  ,وحينبذ إحتشد أعداد وفيرة من ال ةمعتصمين خلف تِلة
السةةواتِر الخرسةةان َّية التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين علةةى محةةيط اإلعتصةةام ,
ةةةوات األمةةةن المركةةةزو بالحِجةةةارة و ةزجاجةةةات المولوتةةةوف
ورشةةةقت قة َّ
نار َّية بكثافة من
والشماري  ,كما تناهَى إلى سمعج َد ِوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
ناحِية ةمحيط اإلعتصةام قِ َبةل قة َّةوات األمةن المركةزو  ,وأضةاف أ َّنةج حةال
أو مةةنهم إلةةى
ةمشةةاركتج فةةي األحةةداث والقة َّةةوة ال ةمرافِقةةة لةةج لةةم يلجةةا ً ً
إستِخدام سبلحج الشخصةي " طبنجةة  9مللةي "  ,إذ كةان موقعةج أثنةاء
التنفيةةذ خلةةف ةخطةةوط قةة َّةوات األمةةن المركةةزو التةةي كانةةت فةةي مواجهةةة
ال ةمعتصمين  ,كما أ َّنج لم يحدةث بج أو بؤو من أفةراد القة َّةوة ال ةمرافِقةة لةج
ةث َّمة إصابات ,وأضاف أ َّنةج حةال ةمشةاركتج فةي التنفيةذ لةم ةيبصةر نو ِع َّيةة
السِ بلح التي لجؤت قة َّوات األمةن المركةزو إلةى إسةتِخدامج قِ َبةل العناصِ ةر
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سلَّحة من ال ةمتعتصمين رنذا إعماالً لح ِّقها في الةدِفاع الشةرعي  ,إال
ال ةم َ
ضةة َّباط
أ َّنةةج أبصةةر نقةةل أعةةداد كبيةةرة مةةن قة َّةةوات األمةةن المركةةزو مةةن ة
سةرعة إسةعافهم إثةر
و ةم َج َّندين بس َّيارات اإلسعاف إلى أقرب ةمستشةفى ل ة
نار َّية " حي وخرطوش "  ,وألقةى بالمسةبولِ َّية بشةؤن
إصابتهم
ِ
بؤعيرة ِ
إحةةةداث إصةةةابة سةةةالِفي الةةةذِكر علةةةى عةةةاتِق العناصِ ةةةر ال ةمسةةةلَّحة مةةةن
ال ةمعتصةةمين التةةابعين لجماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين والمةةوالين لهةةم حةةال
ةمقاومتهم للقة َّوات القابِمة على تنفيذ قرار النيابة العا َّمة رنذا  ,وعةز
قصد سالِفي الذِكر في ذل إلى قتل أكبر عةدد مةن القة َّةوات القابِمةة علةى
الفض وعلى األقل إحداث أكبر قدر من اإلصابات بهةم  ,إلفشةال ةم ِه َّمةتم
فةةي فةةض اإلعتصةةام وتنفيةةذ قةةرار النيابةةة العا َّمةةة  ,وأضةةاف أن قةة َّةوات
سةلَّحة مةن ال ةمعتصةمين ,
األمن المركزو َت َم َّكنت مةن ضةبط العناصِ ةر ال ةم َ
وتةةةم تجمةةةيعهم بسةةة َّيارات التةةةرحيبلت عقةةةب تفتةةةيش شخصةةةهم بمعرفةةةة
القة َّوات ال ةمرافقة لج خشية حملهم ثمة أسلحة يتم إستِخدامِها قِ َبل قة َّةوات
شرطة تمهيداً إل ِّتخاذ اإلجراءات قِ َبلهم  ,وعقِةب نجةاح قةةوات ال ة
ال ة
شةرطة
بر َّمتةةج ألفةةى رثةةار حرابِةةق وأعمةةال
مةةن السةةيطرة علةةى ةمحةةيط اإلعتصةةام ِ
ةةاور
تخريةةةب جسةةةيمة بإشةةةارة رابعةةةة
ةةوارع وال َمحة ِ
ِ
العدو َّيةةةة وكا َّفةةةة الشة ِ
العدو َّيةةةةة وقاعةةةةات
ال ةم َإ ِّديةةةةة إليهةةةةا  ,ورثةةةةار الحرابِةةةةق بمسةةةة ِجد رابعةةةةة
ِ
لحقة بج وبعةض أجةزاء مةن المركةز التِجةارو طيبةة مةول
ال ةمناسبات ال ةم َ
وأع ِمةةدة اإلنةةارة بةةالطريق وباألشةةجار وجميةةع س ة َّيارات قةةاطني ةمحةةيط
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إشارة رابعة العدو َّية  ,وألقى بالمسةبولِ َّية علةى عةاتِق جماعةة اإلخةوان
ال ةمسلمين وال ةم َإ ِّيدين لهةم  ,وعةز قصةدِهم مةن ذلِة إلةى َت َع ُّمةد سةالفي
ال ةذِكر تخريةةب ال ةمنشةةآت العا َّمةةة وإتةةبلف ال ةممتلكةةات ال ةم َع ةدَّة للنفةةع العةةام
صة بجعلها ويةر صةالِحة لئلسةتِخدام  ,كنةوع مةن الثةؤر
وال ةممتلكات الخا َّ
إثر نجاح أج ِهزة الدولة في َفض إعتصةامهم  ,وكنةوع مةن اإلنتقةام مةن
العدو َّية الذين أبدوا روبتهم في إنهاء فاعل َّيات هةذا
قاطني ةمحيط رابعة
ِ
اإلعتصام  ,وأضاف أ َّنةج لةم يتسة َّنى لقة َّةوات ال ة
شةرطة تنفيةذ قةرار النيابةة
العا َّمة بشؤن ضبط قِيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين – والذين شةملهم
أمر السة ِّيد األسةتاذ ال ةمستشةار النابِةب العةام بضةبطهم لقيةام ال ةمعتصةمين
السابق ذِكرها  ,علةى نحةو
ب ةمقاومة القة َّوات باألسلِحة النار َّية واألدوات
ِ
سةةم لقِيةةادات جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين بةةالفِرار قبةةل نجةةاح قة َّةةوات
ال ة
شرطة في السيطرة على مسرح األحةداث  ,ومةن َثة َّم عةاد لمقةر عملةج
برفقتةةج مةةن
بةةإدارة المبا ِحةةث ال ِجنابِ َّيةةة وقةةام باإلطمِبنةةان علةةى مةةن كةةان ِ
القة َّوات على مسرح األحداث .

كمةةا شةةهد  /طةةارق زايةةد محمةةود رسةةتم مةةؤمور قِسةةم ة
شةةرطة َّأول
مدينة نصر
بؤ َّنج في إطار إعتصام جماعة اإلخوان ال ةمسلمين بميدان رابعة العدو َّية
ةارع يوسةةف
والمنطِ قةةة المحيطةةة بشةةارع الطيةةران وطريةةق النصةةر وشة ِ
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ةارع بةةن فضةةبلن  ,منةةذ يةةوم  2013/6/28وقيةةامهم بقطةةع
ع َّبةةاس وشة ِ
ال ةطةة ةرق وتعطيةةل سةةير المواصةةبلت العا َّمةةة وولةةق عةةدد مةةن ال ةمنشةةآت
الحكو ِم َّيةةة والعا َّمةةة – مةةرور مدينةةة نصةةر َّأول واإلدارة العا َّمةةة للمةةرور
ومصةةلحة أمةةن المةةواني والمصةةرف العربةةي وطيبةةة مةةول والكثيةةر مةةن
المحةبلت – وكةةذا إعاقةةة العمةةل فةةي العديةةد مةةن الجهةةات – ِجهةةاز تنميةةة
مشروعات القاهِرة ال ةكبر – وقيامهم بتعذيب العديد من المةوطنين و
التعدو على البعض اآلخر بالسب والضرب  ,وبث اإلرهاب فةي ةنفةوس
المواطنين  ,وإحداث إصابتهم  ,و ةبنا ًء على قرار معةالي السة ِّيد األسةتاذ
ال ةمستشةةةار  /النابِةةةب العةةةام بشةةةؤن إعتصةةةامي رابعةةةة العدو َّيةةةة وميةةةدان
النهضة والميادين األةخر بتكليف ال ة
شرطة بضبط الجةرابِم التةي وقعةت
بتِل الميادين  ,وكذا ضةبط سة َّيارة ال َبةث اإلذاعةي والمسةتولى عليهةا ,
وكةةذا ضةةبط ةكةةل ً مةةن محمةةد بةةديع ومحمةةد البلتةةاجي وصةةفوة حِجةةازو
طةارق
وحسن البرنس وباسِ م عودة  -من القِيادات اإلخوانِ َّيةة  -وضةبط ِ
ال ةز ةمر – القيادو بالجماعة اإلسبل ِم َّية – باإلضافة إلةى تفةويض مجلةس
الوزراء ومجلِس الدِفاع واألمن القومي هيبة ال ة
شرطة ب َفض اإلعتصةام
ِوفقا ً للقوانين الدولِ َّية  ,فقد قامت مؤمور َّية ةمشةتركة مةن أج ِهةزة وزارة
الداخلِ َّيةةة وأج ِهةةزة وزارة الةة ِدفاع  ,وعقِةةب وصةةول القة اةةوات إلةةى مكةةان
العدو َّيةةة تةةم إنةةذار ال ةمعتصةةمين عبةةر ةم َك ِّبةةرات الصةةوت
إعتصةةام رابعةةة
ِ
ب َفض اإلعتصام سلميا ً  ,وإ ِّتخاذ طريق رمِةن لئلنصةراف بطريةق النصةر
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شةارع إمتةداد رمسةيس  ,والتؤكيةد
شارع الطيران حتى تقا ةطعةج مةع
ِ
مع ِ
علةةى ال ةمعتصةةمين عبةةر ةم َك ِّبةةرات الصةةوت بعةةدم ال ةمبلحقةةة األمنِ َّيةةة  ,وتةةم
الرفض مةنهم  ,وتةم الةدفع بسة َّيارات اإلطفةاء للقيةام بإلقةاء المِيةاه علةى
ِ
ال ةمت اهِرين لتفريقهم وتحديد أماكِن اإلنصراف عبر ةم َك ِّبرات الصةوت ,
البلزمةةة إلزالةةة
إسةةتمروا فةةي الةةرفض  ,وتةةم الةةدفع بةةاللوادِر
إال أ َّنهةةم
ُّ
ِ
العوابِةةةةق والسةةةة َّدادات والمتةةةةاريس الموضةةةةوعة بال ةط ةرقةةةةات وال ةد َ
شةةةةم
ةتصاحبها قة َّوات َفض ال َ
سلَّحة بالغاز والعِصِ ي والدِرع والخوذة ,
ش َغب ةم َ
النار َّيةةة مةةن ِجهةةات
األعيةةرة
وابةةل مةةن
ِ
وحينبةةذ فو ِجبةةت القةة َّةوات بةةإطبلق ِ
ِ
بشةارع أنةور ال ةمفتةي  ,ومةن
ةمختلِفة وبكثافة عالِية من أعلى العِقةارات
ِ
ةارع
أعلةةى مؤذنةةة مسةةجد رابعةةة العدو َّيةةة ومةةن عقةةار تحةةت اإلنشةةاء بشة ِ
ةبلزم َّأول  /محمةد
الطيران  ,األمر الذو نجم عنةج إستشةهاد ةكةل ً مةن ال ةم ِ
الجواد بدر  ,النقيب  /أشرف
محمد جودة  ,النقيب  /شادو مجدو عبد
َّ
المبلزم َّأول  /محمد سمير إبراهيم  ,وال ةم َج َّند  /إبراهيم
محمود محمد ,
ِ
عيةةةد تةةةوني ,و كةةةذا إصةةةابة عةةةدد  46مةةةن قةة َّةةوات ال ة
ضةةة َّباط
شةةةرطة مةةةن ة
و ةم َج َّنةةدين بطلقةةات خرطةةوش وطلقةةات حيةةة  ,األمةةر الةةذو دفةةع بةةالقة َّوات
إلى اإلستعانة بقة َّوات وتعزيزات إضافِ َّية ةمد ََّربة على التعا ةمل مةع إطةبلق
النار َّيةةةة  ,وحةةةدث تبةةةادةل إطةةةبلق النيةةةران بةةةين القةة َّةةوات وفقةةةا
األعيةةةرة
ِ
ِ
للقواعـد الـمقررة قـانـونا فـى هـذا الشـؤن وال ةمعتصمين  ,م امـَا أسفر
عنج وفاة وإصابة بعض من القوات وكذا ال ةمعتصمين بميدان رابـعة
211
أمين السر

رئيس المحكمة

العدو َّية .
ِ

كما شهد  /عبلء الدين ةرشدو بشندو بةبلل ربةيس مباحةث قِسةم
ة
شرطة مدينة نصر َّأول
بؤن تحرياتج السر َّية أسفرت عن أن جميع المتهمين المضبوطين أثنةاء
إخةةبلء ةمحةةيط إعتصةةام رابعةةة العدو َّيةةة إشةةتركوا جميعةا ً ورخةةرين لةةم يةةتم
ضةةبطهم فةةي التجم ةهةةر بةةالطريق العةةام وقطةةع طريةةق النصةةر وتعطيةةل
ال ةمواصبلت العا َّمة وإستغبلل دور العِبةادة – مسةجد رابعةة العدو َّيةة فةي
صص لج حال حيازتهم أسلحة نار َّية وذخابر وأسلحة
وير الغرض ال ةم َخ َّ
بيضاء والتي تم ضبط الةبعض منهةا وكةان ذلة بقصةد إسةتخدامها ضِ ةد
المةةةواطنين ورجةةةال ال ة
شةةةرطة  ,وأن المتهمةةةين المضةةةبوطين إشةةةتركوا
ورخةةرين فةةي التع ةدِّو علةةى قةة َّةوات ال ة
شةةرطة حةةال قيامهةةا بةةإخبلء ةمحةةيط
ضة َّباط وال ةم َج َّنةةدين وإصةةابة
اإلعتصةام ممةةا نجةةم عنةةج إستشةةهاد بعةةض ال ة
البعض اآلخر  ,كمةا قةام المتهمةين المضةبوطين بإضةرام النيةران عمةداً
بمس ِجد رابعة العدو َّية  ,وتخريب المباني ب ةمحيط إشارة رابعة العدو َّيةة
 ,وإتةةبلف الطريةةق العةةام عمةةداً  ,وأن المتهمةةين جميعةةا ً إشةةتركوا فةةي
حيةةةازة المضةةةبوطات مةةةن أسةةةلحة نار َّيةةةة وذخةةةابر ب ةمخ َتلةةةف أنواعهةةةا
و ةمفرقعات وأسلحة بيضاء  ,وشةرع ثبلثةة وعشةرون مةنهم فةي إقتحةام
شرطة مدينة نصر َّأول  ,أثناء قيةام قة َّةوات ال ة
قِسم ة
شةرطة بةإخبلء ةمحةيط
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اإلعتصةةام إلثةةارة الفوضةةى وال ة ةذعر بةةين المةةواطنين و ةمحاولةةة إحةةراق
القِسم وتهريب المسجونين  ,مما نجم عنج إتبلف السة َّيارات المتوا ِجةدة
أمةةام القِسةةم  ,وسة َّطر محضةةراً بمةةا أسةةفرت عنةةج تلة التحريةةات وأرفةةق
باألوراق.

كمةةةا شةةةهد  /أسةةةامة محمةةةد محمةةةد الصةةةغير

ةمسةةةاعد وزيةةةر

الداخل َّية و ةمدير أمن القاهرة
بؤ َّنـج ـهرت بعـض اإلحتِجاجـات مــن قِبـَل بـعـض القةــ َو ال َثـو ِر ايـَة
ارضة لقةةةةرارت الةةةةربيس السةةةةابق  /محمةةةةد مرسةةةةي  ,وإ َّتخةةةةذت
ال ةمةةةةـع ِ
اإلحتِجاجةةات شةةكل ت ةةاهةرات أمةةام قصةةر اإل ِّتحا ِد َّيةةة بمصةةر الجديةةدة ,
وإلحةةداث نةةوع مةةن التةةوا ةزن لجةةؤت جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين وبعةةض
الت َّيارات الدين َّية " اإلسبلم السياسي "  -ال ةم َت َم ِّثلةة فةي جماعةة اإلخةوان
المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة والمةوالين لهةم والجماعةات
السل ِّفية ال ِجها ِد َّية والجماعةة اإلسةبل ِم َّية  -إلةى اإلعتصةام بميةدان رابعةة
العدو َّية لقةربج من قصر اإل ِّتحا ِد َّية بقصةد إ هةار قة َّةوة هةذا التيةار الةديني
علةةةى الحشةةةةد  ,إسةةةتِعداداً لحمايةةةةة الةةةةربيس  /محمةةةد مرسةةةةي وقصةةةةر
اإل ِّتحا ِد َّية في حال فشل قة َّوات األمن في تحقيق تِل الحماية ولحماية ما
أطلقةةوا عليةةج لفة " الشةةر ِع َّية "  ,وبالفِعةةل تةةم حشةةد أعةةداد كبيةةرة مةةن
جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين و ةجةةزء بسةةيط مةةن السةةلفيين والجماعةةات
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سةطاء َم َّمةن َت َولَّةد لديةج قناعةة
اإلسبل ِم َّية ال ِجها ِد َّية التكفير ِّيةة وبعةض ال ةب َ
أن ذلِ ة اإلعتصةةام بقصةةد ال ةدِفاع عةةن اإلسةةبلم مةةن العلمةةانِيين  ,وكةةان
الجمهور َّيةةةة القريبةةةة مةةةن ةمحاف ةةةة القةةةاهِرة ,
أكثةةةرهم مةةةن ةمحاف ةةةات
ِ
سةلَفِ َّية وحِةزب النةور
وحينبذ أعلن ال ةم َت َحةدِّث الرسةمي بإسةم الجماعةة ال َ
بعةةدم ةمشةةاركتهم فةةي فا ِعلِ َّيةةات هةةذا اإلعتصةةام  ,وبةةدأ اإلعتصةةام علةةى
العدو َّيةة بشةارع الطيةران وطريةق
جانبي الطريق ب ةمحةيط مسة ِجد رابعةة
ِ
النصةةر َ ,ثة َّم بةةدأ يؤ ةخةةذ منحةةى ويةةر سةةلمي ةكلَّمةةا إقتةةرب مو ِعةةد الت ةةاهةرة
التي دعةت إليهةا حركةة َت َم ُّةرد وال ةم َحةدَّد لهةا يةوم  , 2013/6/30وبلةع
عةدد ال ةمشةاركين فةةي ذلِة اإلعتصةةام رنةذا مةةا يقة ةرب مةةن خمسةة عشةةر
ألةةف ةمعتصِ ةةما ً  ,ومةةن َث ة َّم َ
ش ة َّيدوا الخِيةةام بنهةةر الطريةةق  ,وإمت ة َّد محةةيط
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس ورب ةا ً ,
اإلعتصةةام إلةةى تق ةطةةع طريةةق النصةةر مةةع شة ِ
شارع أحمد تيسير بالقِرب من المركةز
وتقا ةطع طريق النصر مع إمتداد ِ
شارع إسماعيل
شارع الطيران مع ِ
التِجارو طيبة مول شرقا ً  ,وتقا ةطع ِ
شارع إبةن فضةبلن شةماالً ,
شارع الطيران مع ِ
ال َق َّباني جنوبا ً  ,وتقا ةطع ِ
الشوارع  ,و إحتلةوا مدرسةتي
الشوارع الجان ِِب َّية ال ةمتاخِمة لتِل
بخِبلف
ِ
ِ
مدينة نصر الفةن ةدقِ َّية وعبد العزيز جةاويش  ,كمةا قةاموا بةإحتبلل مسة ِجد
العدو َّيةةة ودور المناسةةبات وال ةمستشةةفى ال ةملحقةةة بةةج  ,وأنشةةؤوا
رابعةةة
ِ
صةة َز َّودوهةةا ب ةم َك ِّبةةرات الصةةوت بإمتةداد ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وأمةدُّوها
ةمن َّ
بالتيار الكهربابي مةن خِةبلل بعةض ةم َولِّةدات التيةار الكهربةابي  ,وقةاموا
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بإستِخدامها في إلقاء ال ةخ َطب واألناشيد الحماسِ َّية لحث ال ةمشةاركين فةي
اإلعتصام على المكوث بج وعدم ةمغادرتةج وتغذيةة مشةاعِر ال ةمعتصةمين
بؤ َّنهم ةيدافِعون عن الشر ِع َّية وعن الربيس وعن اإلسبلم من العلمانيين
سةةطاء مةةنهم  ,كمةةا إسةةتخدموا بعةةض وسةةابِل
ةمسةةت ِغلِّين فةةي ذلِةة ال ةب َ
صةةةةل
اإلعةةةةبلم ال ةم َإ ِّيةةةةدة ألفكةةةةارهم ومعتقةةةةداتهم وبعةةةةض مواقِةةةةع التوا ة
اإلجتمةةاعي  ,وقطعةةوا حركةةة سةةير الس ة َّيارات والمواصةةبلت العا َّمةةة مةةن
العدو َّيةةة  ,ووضةةعوا لِجةةان لفحةةص
ةاور حةةول مسة ِجد رابعةةة
ِ
جميةةع المحة ِ
المارة وتفتةيش شخصةهم و ةمتعلِّقةاتهم قبةل الةدخول إلةى تلة المنطقةة ,
َّ
للحيلولة دون دةلوف ِرجال ال ة
شرطة إلةى داخِةل ةمحةيط اإلعتصةام  ,وقةام
بعةةةةض ِرجةةةةال األعمةةةةال ال ةمنتمةةةةين إلةةةةى جماعةةةةة اإلخةةةةوان ال ةمسةةةةلمين
وال ةمتعاطِ فين معهم بإمداد ال ةمعتصمين بالطعام والشراب والخِيام والمال
إلسةةتمرار فاعلِ َّيةةات اإلعتصةةام بقيةةادة محمةةد البلتةةاجي وصةةفوة حِجةةازو
ومحمةةد بةةديع وعِصةةام العريةةان وحسةةن البةةرنس وباسِ ةةم عةةودة وبعةةض
قِيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين  ,وحينبةةةذ قةةةام ال ةمشةةةاركين فةةةي
اإلعتصةةام بإرتكةةاب العديةةد مةةن الجةةرابِم  ,والتةةي كةةان مةةن بينهةةا القتةةل
العمةةد والشةةروع فيةةج  ,واإلحِتجةةاز المصةةحوب بالتعةةذيب البةةدني حتةةى
الموت أحيانا ً ل ةكةل مةن ثةار الشة بةؤمره بشةؤن إنتمابِةج إلةى ال ة
شةرطة أو
مةةن يخةةالفهم فةةي فكةةرهم ومعتقةةداتهم  ,ب ِخةةبلف سة ِةرقة كا َّفةةة ةم َتعلِّقاتةةج
الشخص َّية بطريق اإلكراه الواقِةع عليةج  ,وكةذا سةرقة بعةض ال ةممتلكةات
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التابعةةةة لئلذاعةةةة
ال ةم َعةةةدَّة للنفةةةع العةةةام – مِثةةةل سةةة َّيارة البةةةث اإلذاعةةةي
ِ
العدو َّيةة
والتلفزيون  ,وكذا إتبلف بعض منقوالت قةاطني منطِ قةة رابعةة
ِ
عمةداً تنفيةذاً لغةرض إرهةابي إللقةةاء ال ةرعةب والة ةذعر فةي نفوسةهم وكةةذا
إسةةتيقافهم وتفتيشةةهم ذاتِ َّي ةا ً مةةن قِ َبةةل ويةةر مةةؤمورو الضةةبط القضةةابي
ال ةم َخ َّول لهم قانونا ً إ ِّتخاذ ذلِ اإلجراء  ,باإلضافة إلى تعطيل مصةالحهم
بوابةةةات التفتةةةيش ب ةمحةةةيط اإلعتصةةةام ,
ةةر َّيتهم فةةةي ال َت َن ُّقةةةل لوجةةةود َّ
و ةحة ِّ
باإلضافة إلى قيةام ال ةمعتصةمين بةإتبلف الطريةق العةام مةن خِةبلل إتةبلف
وبنةاء الحةواجز األسةمنتِ َّية والسةواتر الرملِ َّيةة للحيلولةة
طبان الطريةق ِ
دون ال ةدةلوف إلةةى ةمحةةيط اإلعتصةةام دون المةةرور علةةى لِجةةان التفتةةيش
التابعة لل ةمعتصمين  ,ومن َث َّم تعطيل وسابِل النقل ال َب ِّر َّيةة عمةداً وإلحةاق
ِ
نار َّيةة وذخةابِر وأدوات
الضرر بها  ,وحِيازة وإحراز مفرقعات وأسلِحة ِ
ِم َّما ةتس َتخدم في اإلعتداء على األشخاص بدون ترخيص  ,والتجم ةهةر ,
وإستِعراض القة َّوة والتلوي بإسةتِخدام ال ةعنةف قِبةل المةواطنين " قةاطني
العدو َّيةةة "  ,وإسةتِعمال القةة َّةوة وال ةعنةةف مةع ِرجةةال الضةةبط
ةمحةةيط رابعةةة
ِ
ضة َّباط و ةم َج َّنةدو وأفةراد ال ة
شةرطة  ,والت ةاهةر واإلعتصةام
القضابي مةن ة
العدو َّيةةةة " دون إخطةةةار ال ِجهةةةات
بؤحةةةد دور العِبةةةادة " مسةةة ِجد رابعةةةة
ِ
العدو َّية من مسلَ
صة  ,باإلضافة إلى تضرر قاطني ةمحيط رابعة
ال ةمخ َت َّ
ِ
ال ةمعتصةةمين ويةةر الحضةةارو حةةال قيةةامهم بقضةةاء حةةاجتهم بال ةط ةرقةةات
والحدابِق الفاصِ لة بين العقارات بخِبلف ما يصدةر عنهم من ضوضاء ,
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وأضاف أن جميع ال ةمشاركين في اإلعتصام كانوا على عِلةم تةام بةبعض
الجرابِم رنِفة البيان مثةل تعطيةل وسةابِل النقةل ال َب ِّر َّيةة عمةداً  ,والت ةاهةر
العدو َّيةةة " دون إخطةةار
واإلعتصةةام بؤحةةد دور العِبةةادة " مس ة ِجد رابعةةة
ِ
صة  ,وإسةتِعراض القة َّةوة والتلةوي بإسةتِخدام ال ةعنةف قِبةل
ال ِجهات ال ةمخ َت َّ
العدو َّيةةة " مةةن ِخةةبلل حمةةل العِصِ ةةي
المةةواطنين " قةةاطني ةمحةةيط رابعةةة
ِ
والشوم على َب َّوابةات تفتةيش مةداخِل اإلعتصةام  ,إذ كانةت تِلة الجةرابِم
إرتكابها بشكل يومي على مةرأ ومسةمع مةن جميةع ال ةمعتصةمين ,
يتِم
ِ
وعز قصد ال ةمعتصةمين مةن إرتِكةابهم لتِلة الجةرابِم إلةى الضةغط علةى
ةابق إلةةى سةةدنة ال ةحكةةم  ,تحةةت
النِ ةةام القةةابِم رنةةذا إلعةةادة الةةربيس السة ِ
ةمسة َّمى " عةةودة الشةةر ِع َّية "  ,و الةةدفاع عةةن اإلسةةبلم مةةن قِ َبةةل أعةةداءه
العلمانيين  ,وتوالت الببلوات لقِسم ة
شرطة َّأول مدينة نصةر بشةؤن تِلة
الجرابِم حتى صدرأمر الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابِب العام بضةبط تِلة
الجةةةةةرابِم و ةمرتكبيهةةةةةا وال ةم َح ِّرضةةةةةين عليهةةةةةا بتةةةةةاري , 2013/7/31
وتمهيداً لتنفيذ ذل األمةر والقةرار الصةادر مةن مجلةس الةدفاع الةوطني
بفةةض اإلعتصةةام و تةةم توجيةةج ِع ةدَّة إنةةذارات إلةةى ال ةمعتصةةمين إلعةةبلء
الببلد وإنهاء اإلعتصام سِ ةل ِم َّيا ً دون ةمبلحقةة مةن
صوت العقل ومصلحة ِ
خِبلل بيان صادِر من وزارة الداخِل َّية تم إذاعتةج بجميةع وسةابِل اإلعةبلم
مرات يو ِم َّيا ً لفترة إستغرقت إسبوعين تقريبا ً  ,وتةم تةؤمين اإلدارة
ِعدَّة َّ
العا َّمة للمرور ومصلحة أمن المواني وسحب جميع األسةلِحة والةذخابِر
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بهم خشية اإلستيبلء عليهةا مةن قِ َبةل ال ةمعتصةمين  ,وتةم إنعِقةاد إجتمةاع
تنسيقي بين قيادات وزارة الدِفاع والدا ِخلِ َّيةة  ,وتةم تحديةد صةبيحة يةوم
 2013/8/14لتنفيذ قرار الفض  ,وتم دعوة جمع َّيةات حقةوق اإلنسةان
ةاوز قةة َّةوات ال ة
شةةرطة قِ َبةةل
للحضةةور لمكةةان اإلعتصةةام للتؤ ُّكةةد مةةن عةةدم تجة ة
ال ةمعتصةةمين  ,وشةةار فةةي التنفيةةذ قةة َّةوات األمةةن المركةةزو التةةي َتم َّثةةل
الرابةةع –
ةاور دون
ِ
دورهةةا فةةي دةخةةول ةمحةةيط اإلعتصةةام عبةةر ثةةبلث محة ِ
الذو تم تحديده كممر رمِةن –  ,وتةم التنبيةج علةى القة َّةوات القابِمةة علةى
التنفيةةذ بضةةبط الةةنفس إلةةى أقصةةى درجةةة وبعةةدم اللجةةوء إلةةى إس ةتِخدام
السِ بلح إال بالقدر الكافي إلسكات مصةادِر إطةبلق النيةران ِوفقةا ً للقةانون
وللدِفاع عن النفس  ,وتم الدفع بس َّيارات ترحيبلت ة
شرطة ةمغلقةة خلةف
خطوط األمن المركزو  ,وكذا س َّيارات إسعاف من ةمستشفى ال ة
شةرطة ,
سةلَّحة عمةل نطاقةات بعيةدة علةى
القةوات ال ةم َ
وس َّيارات اإلطفاء  ,وتولَّت َّ
ةاور ال ةم َإ ِّديةةة إلةةى ميةةدان رابعةةة العدويةةة  ,للحيلولةةة دون إنضِ ةةمام
المحة ِ
ةمعتصمين ةجةدةد أو تعزيةزات لل ةمعتصةمين فةي شةكل أسةلِحة أو ةزجاجةات
حارقة  ,وتم تحديد ممر رمِن لخةروج ال ةمعتصةمين " طريةق النصةر " ,
ِ
حركةةات القة َّةةوات مةةن قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين  ,إذ إعتلةةى محمةةد
وتةةم رصةةد َت ُّ
صةةة رابعةةة وطالةةب ال ةمعتصةةمين باإلسةةتيقا والخةةروج مةةن
البلتةةاجي َم َن َّ
الخِيام عبر ةم َك ِّبرات الصوت  ,وحينبةذ قامةت سة َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت
المعدَة بمعرفةة الشةرطة ب ةمناشةدة ال ةمعتصةمين بةإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام
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صةةب
سِ ةةل ِم َّيا ً عبةةر الممةةر اآل ِمةةن ال ةم َحةدَّد لهةةم – طريةةق النصةةر بإ َّتجةةاه ال ةن ة
التِةةذكارو – وكةةذا التنبيةةج علةةى قةةاطني المنطقةةة بعةةدم إعةةتبلء أس ة ةط
ش ةرفات حال قيةام قة َّةوات ال ة
العقارات أو الوقوف بال ة
شةرطة وولةق أبةواب
العقارات خشية إحتِجةازهم كرهةابِن مةن قِ َبةل ال ةمعتصةمين  ,وحينبةذ قةام
ال ةمعتصمين ب ةمقاومة قة َّوات األمن المركةزو وسة َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت
برشقها بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف واإلطارات ال ةمش َت ِعلَة  ,وقاموا
نار َّيةةةة صةةةوب القةة َّةةوات  ,للحيلولةةةة دون نجةةةاح قةة َّةةوات
بةةةإطبلق ِ
أعيةةةرة ِ
ال ة
شةةرطة فةةي َفةةض إعتصةةامهم وإلقةةاء القةةبض علةةى ال ةم َّتهمةةين ال ةم َنة َّةوه
صةةنوا بمركةةز رابعةةة الطِ ِّبةةي
عةةنهم سةةلفا ً بةةؤمر النيابةةة العا َّمةةة والةةذين َت َح َّ
ودور ال ةمناسةةةبات ال ةملحقةةةة بمسةةة ِجد رابعةةةة وبعةةةض الوحةةةدات السةةةكنِ َّية
الكابِنة ب ةمحيط ميدان رابعة العدو َّيةة  ,كمةا أن ال ةمعتصةمين َت َعة َّذر علةيهم
الخروج عبر الممر اآلمِةن ال ةم َحةدَّد لهةم  ,إذ قامةت لِجةان التفتةيش بةذلِ
المِحور بمنع ال ةمعتصمين من ةمغادرة ةمحيط اإلعتصةام عبةر ذلِة الممةر
ةعنة َةو ًة بةةزعمهم أَّنةةج ويةةر ر ِمةةن علةةيهم  ,إال أن بعةةض ال ةمعتصةةمين َت َم َّكةةن
الشةوارع الجان ِِب َّيةة  ,وت َم َّكنةت القة َّةوات
من ةمغادرة ةمحيط اإلعتصام عبةر
ِ
صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام ,
بطريةةق النصةةر أمةةام طيبةةة مةةول مةةن ال َت َق ةدُّم َ
وإزاحة الحةواجز التةي شة َّيدها ال ةمعتصةمين بةذل الطريةق  ,حتةى بلغةت
القةة َّةوات مبنةةى اإلدارة العا َّمةةة للمةةرور  ,بينمةةا تراجةةع ال ةمعتصةةمين بةةذلِ
العدو َّيةةةة  ,وحينبةةةذ قةةةام بعةةةض
المِحةةةور للخلةةةف حتةةةى ميةةةدان رابعةةةة
ِ
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ال ةمعتصمين بإضرام النيران بالخِيام لتعطيل َت َقةدُّم القة َّةوات بةذلِ المِحةور
وللحةةد مةةةن تةةةؤثير رابِحةةة الغةةةاز ال ةمسةةةيل للةةدموع التةةةي قامةةةت القةة َّةةوات
شةارع الطيةران مةن
بإطبلقها قِبلهم  ,بينما َت َو َّقفةت القة َّةوات القادِمةة مةن
ِ
سةلَّحة –
إ ِّتجاه
شارع بن فضبلن بةالقةرب مةن نةادو النصةر للقة َّةوات ال ةم َ
ِ
العدو َّيةة بمسةافة  150متةر تقريبةا ً – إثةر قيةام بعةض
قبل ميدان رابعة
ِ
سلَّحة من ال ةمعتصمين بإعتبلء بعض العقارات ال ةمطِ لَّة علةى
العناصِ ر ال ةم َ
صةةوب القة َّةةوات  ,كمةةا َت َو َّقفةةت
نار َّيةةة َ
شةةارع الطيةةران وإطةةبلق ِ
أعيةةرة ِ
ِ
ةحي
شارع الطيران من إ ِّتجاه ةمستشفى التؤمين الصِ ِّ
القة َّوات القادِمة من ِ
– قبةةل تقةةا ةطع شةةارع سةةيبويج المصةةرو  , -إثةةر قيةةام بعةةض العناصِ ةةر
سلَّحة من ال ةمعتصمين بإعتبلء عقار تحت اإلنشاء ةم َك َّةون مةن إحةد
ال ةم َ
ةارع الطيةةران مةةع شةةارع سةةيبويج
عشةةر ِ
طابق ةا ً تقريب ةا ً يقةةع بناصةةية شة ِ
صةةوب القةة َّةوات ,
األعيةةرة
وابةل مةةن
النار َّيةةة َ
ِ
المصةةرو وقةةاموا بةةإطبلق ِ
ِ
ضة َّباط  ,وعةةدد مةةن
األمةةر الةةذو نجةةم عنةةج سةةقوط شةةهيد أو أكثةةر مةةن ال ة
نار َّية  ,وهو ذات ما حدث بشؤن القة َّوات القادِمة مةن
ال ةمصابين بطلقات ِ
ضابط شهيداً
شارع أنور ال ةمفتي خلف طيبة مول  ,حيث سقط أكثر من
ِ
ِ
نار َّية  ,وكةان ذلِة األمةر حةال بدايةة
بذل الطريق إثر إصابتهم بطلقات ِ
قة َّوات األمةن المركةزو فةي الةدةخول إلةى ةمحةيط اإلعتصةام  ,األمةر الةذو
صةةةة للتعا ةمةةةل مةةةع
ةةرق خا َّ
دفةةةع بقةة َّةةوات األمةةةن المركةةةزو إلةةةى الةةةدفع بفِة َ
النار َّيةة مةن المعتصةمين –
مر َّكز فيها حةابِزو األسةلِحة
العقارات التي َت َ
ِ
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بشةارع أنةور
العقار تحت اإلنشاء سالِف الذِكر وعقار خلف طيبةة مةول
ِ
ال ةمفتي  , -و َت َم َّكنت تِل الفِرق مةن إسةكات مصةادِر إطةبلق النيةران مةن
خِةةةبلل تعا ةملهةةةا بالةةةذخيرة الح َّيةةةة مةةةع تِلةةة المصةةةادِر  ,وتةةةم السةةةماح
لل ةمعتصةةمين مةةن ةمغةةادرة ةمحةةيط اإلعتصةةام عبةةر الممةةر اآل ِمةةن بطريةةق
صةةب التِةةذكارو  ,و َت َم َّكنةةت القةة َّةوات مةةن دةخةةول ميةةدان
النصةةر بإ َّتجةةاه ال ةن ة
رابعة العدوية وضبط المتهمين وفقا للثابت بالتحقيقات م َّمن لم يمتثلوا
ل ةمناشةةدة قة َّةةوات ال ة
شةةرطة ب ةمغةةادرة ةمحةةيط اإلعتصةةام وقةةاوموا القة َّةةوات
ةابق ذكرهةةا  ,كمةةا َت َم َّكنةةت
القابِمةةة علةةى ال َفةةض باألس ةلِحة واألدوات السة ِ
القةة َّةوات مةةن ضةةبط كم َّيةةات مةةن األس ةلِحة والةةذخابِر  ,وتةةم رصةةد بعةةض
سلَّحة بإستِخدام بعض الكاميرات تم إسةتِخدامها حةال تنفيةذ
العناصِ ر الةم َ
ص َّةورة التةي تةم إذاعتهةا
قرار الفض  ,باإلضافة إلى بعةض المقةاطِ ع ال ةم َ
عبر بعةض القنةوات الفضةابِ َّية  ,وإسةتغرق التعا ةمةل مةع ال ةمعتصةمين مةا
ةابعة صةةباحا ً تقريب ةا ً
يق ة ةرب مةةن عشةةر سةةاعات  ,بةةدءاً مةةن السةةاعة السة ِ
برفقة القة َّةوات
وحتى الساعة الخامِسة مساءاً تقريبا ً  ,وأضاف أ َّنج كان ِ
القابِمةةة علةةى تنفيةةذ قةةرار النيابةةة العا َّمةةة بعةةض وسةةابِل اإلعةةبلم وبعةةض
ضة َّباط الةذين سةقطوا
ةم َن َّ مات ال ةمجتمةع المةدني  ,وأضةاف أن السةادة ال ة
ة
شهداء حال تنفيذ قرار النيابة العا َّمة رنذا هم ةكل ً مةن النقيةب  /شةادو
الجواد  ,والنقيب  /أشرف محمود محمد  ,والنقيب  /محمد
مجدو عبد
َّ
بلزم َّأول  /محمد محمد جودة  ,وال ةم َج َّند  /إبراهيم
سمير إبراهيم  ,وال ةم ِ
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شةةرطة و 11فةةرد ة
ابط ة
شةةرطة
عيةةد تةةوني  ,كمةةا حةةدثت إصةةابة  39ض ة ِ
و 36ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة تةةابعين لقة َّةةوات األمةةن المركةةزو حةةال تنفيةةذ قةةرار
النيابةة العا َّمةة رنةذا  ,وأ َّنةج تةةم اإلخطةار بحةاالت أخةر مةن ال ةمصةةابين
جارو حصرها  ,وألقى بالمسبولِ َّية بشةؤن إحةداث إصةابة سةالِفي الةذِكر
على عاتِق العناصِ ةر ال ةمسةلَّحة مةن ال ةمعتصةمين حةال ةمقةاومتهم للقة َّةوات
القابِمةةةة علةةةى تنفيةةةذ قةةةرار النيابةةةة العا َّمةةةة رنةةةذا  ,وعةةةز قصةةةد تلةةة
العناصِ ر ال ةمسلَّحة في ذل إلى قتل قة َّوات ال ة
شةرطة القابِمةة علةى التنفيةذ
وإحةةداث إصةةابتهم لحملهةةم علةةى عةةدم تنفيةةذ قةةرار النيابةةة العا َّمةةة رنِةةف
البيةةان  ,و َعقِةةب تمةةام السةةيطرة علةةى مسةةرح األحةةداث بةةدأت عمل َّيةةات
تمشيط المكان حتى فجر اليوم التالي  ,وحينبةذ تةم العثةور علةى كم َّيةات
من األسلِحة والذخابِر بمسرح األحداث  ,وأضاف أ َّنج لم يتسة َّنى لقة َّةوات
ال ة
شرطة تنفيذ قرار النيابة العا َّمة بشةؤن ضةبط قِيةادات جماعةة اإلخةوان
ال ةمسةةلمين  ,و َعقِةةب نجةةاح قةة َّةوات ال ة
شةةرطة فةةي َفةةض اإلعتصةةام قامةةت
عناصِ ةةةر مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين فةةةي ةمع َ ةةةم أنحةةةاء ةمحاف ةةةة
القاهِرة وبعض ال ةمحاف ةات ب ةمهاجمةة أقسةام ال ة
شةرطة وإضةرام النيةران
بها وتهريب المسجونين  ,وأضةاف أنةج تةم ضةبط بعةض المتهمةين مةن
نار َّيةةة َعقِةةب فِةةرارهم مةةن ميةةدان رابعةةة
المعتصةةمين وبحةةوزتهم أسةلِحة ِ
العدو َّية .
ِ
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كما شةهد  /أشةرف عبةدهللا عبةد ربةج حسةن

ةمسةاعد َّأول وزيةر

الداخل َّية لقطاع األمن المركز
ضةةة لن ةةام ةحكةةم الةةربيس
بؤنةج تزا ةمنةا ً مةةع هةةور بعةةض التيةةارات ال ةمنا ِه َ
تمةرد
السابق محمد ةمرسي ومن بينها بعض ال ةنخةب السِ ياسِ ة َّية وحركةة ُّ
التي قامت بجمع مبليين التوقيعةات مةن المةوطنين الرافضةين إسةتمرار
فتةةرة رباسةةة سةةالِف الةةذِكر وتزايةةد أنصةةارها و التةةي دعةةت لئلحتشةةاد
الشةةةةةةوارع والميةةةةةةادين ب ةمحاف ةةةةةةات ال ةجمهور َّيةةةةةةة لثةةةةةةورة
بجميةةةةةةع
ِ
 , 2013/6/30دعت بعةض كةوادر تن ةيم جماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين
وقِيادات اإلسبلم السِ ياسي ال ِجهةادو لئلعتصةام بميةداني رابعةة العدويةة
ِكر ايةا ً
والنهضة إل هار أن الخِةبلف ال يعةدوا أن يكةون خِبلفةا ً سياسة َّيا ً وف ِ
بين ةم َإ ِّيدو و ةمعارضي الربيس السابق محمد ةمرسةي  ,وبةزعم أن تِلة
فلةب دعةوتهم
بالببلد وللةدِفاع عةن اإلسةبلم َّ ,
الدعوات لحِماية الشر ِع اية ِ
أعضةةةاء جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين وأنصةةةارهم مةةةن الت َّيةةةار اإلسةةةبلم
السياسي واإلسبلم ال ِجهادو وبعض السةلف ِّيين بةدءاً مةن 2013/6/28
 ,وقةةاموا باإلعتصةةام ب ةمحةةيط إشةةارة رابعةةة العدويةةة وبجميةةع المحةةاور
ال ةمإ ِّدية إليها على جانبي الطريةق بشةكل سةلمي  ,وعقةب ةحةدوث ثةورة
 30يونيةةة  ,إتخةةذ اإلعتصةةام منحةةى ويةةر سةةلمي  ,بقطةةع جميةةع ال ةطة ةرق
سع في ةمحيط اإلعتصام بشارع
ال ةمإ ِّدية إلى إشارة رابعة العدو َّية وال َت َو ُّ
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ةةارع يوسِ ةةةف
الطيةةةران باإل ِّتجةةةاهين وبطريةةةق النصةةةر باإل ِّتجةةةاهين وبشة ِ
ع َّباس باإل ِّتجاهين  ,كمةا قةاموا ببنةاء الحةواجز الخرسةان َّية بهةا ووضةع
لجان تفتيش خلف تل الحواجز ةم َك َّونة من جماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين
وبعض ال ةم َإ ِّيدين لهةم  ,وقةام أعضةاء تلِة اللِجةان بالتعةدو علةى ةح ِر َّيةة
سةرقة
الموطنين بإستيقافهم وتفتيشهم ذاتِ َّيا ً وتفتيش س َّياراتهم وأحيانا ً َ
ةم َتعلِّقةةاتهم الشخص ة َّية  ,كمةةا قةةاموا بإرتكةةاب العديةةد مةةن الجةةرابم والتةةي
تم َّثلةةت فةةي القتةةل والشةةروع فةةي القتةةل وإحتجةةاز مةةع التعةةذيب وسةةرقة
البر َّيةةة
ةمتعلقةةاتهم بطريةةق اإلكةةراه الواقةةع علةةيهم وتعطيةةل وسةةابل النقةةل ِّ
عمةةداً وسةةرقة بعةةض المنقةةوالت ال ةمع ةدَّة للنفةةع العةةام – سةةيارتي البةةث
اإلذاعةةةي التابعةةةة لئلذاعةةةة والتليفيزيةةةون المصةةةرو – وإحةةةتبلل بعةةةض
ال ةمنشةةآت ال ةحكوم َّيةةة – مدرسةةتي عبةةد العزيةةز جةةاويش ومدينةةة نصةةر
الثانو َّيةةة الفةندق َّيةةة  -وترويةةع ال ةمةةواطنين – قةةاطني ةمحةةيط اإلعتصةةام –
وتعطيل مصالحهم  ,وكان القابِمين على إدارة اإلعتصام حينبذ ةكةل ً مةن
محمةةد البلتةةاجي وصةةفوة حجةةازو وعاصِ ةةم عبةةد الما ِجةةد وطةةارق ال ةز ةمةةر
وحسن البرنس وباسِ م عودة  ,ورداد مضمون ما ش ِهد بج سةالفج بشةؤن
العدو َّيةة إللقةاء ال ةخطةب الحماسة َّية علةى ال ةمعتصةمين
صةة رابعةة
بناء َم َن َّ
ِ
صةةل
وتزويةدها ب ةم َك ِّبةرات الصةةوت بكا َّفةة أرجةاء اإلعتصةةام لتحقيةق التوا ة
مع كا َّفة ال ةمعتصمين بداخِل ةمحيط اإلعتصام  ,وتم تدبير وسابِل معيشة
ال ةمعتصةةةمين بتمويةةةل مةةةن مكتةةةب إرشةةةاد جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين
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وال ةمإ َّيةةدين لهةةم حِفا ةا ً علةةى إسةتِمرار َّية فعال َّيةةات اإلعتصةةام  ,ومةةن ثةةم
توالةةت الببلوةةات مةةن قِبةةل سةةالفي ال ةذِكر بشةةؤن تل ة الجةةرابم إلةةى قِسةةم
ة
شرطة َّأول مدينة نصر ,وبتاري  2013/7/30صدر قراراً من معالي
الس َّيد األستاذ المستشار  /النابب العام بضبط الجةرابم ال ةمرتكبةة ب ةمحةيط
حرضةةين علةةى إرتكابهةةا
ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة وشةةخص ةمرتكبيهةةا وال ةم ِّ
وضةةبط قيةةادات تن ةةيم جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين  ,وناشةةدت أج ِهةةزة
الدولةةة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً مةةن ِخةةبلل البيةةان
الصةةةادِر مةةةن رباسةةةة الةةةوزراء الصةةةادِر بتةةةاري  2013/7/31بشةةةؤن
تكليف الس ِّيد اللواء وزير الداخِل َّية ب َفةض إعتصةامي رابعةة والنهضةة ,
صدَر بيان ال ةم َتحةدِّث اإلعبلمةي بةوزارة الداخل َّيةة
وفي يوم َ 2013/8/1
عن تكليف الوزارة ب َفض اإلعتصةام بميةداني رابعةة و النهضةة ودعةوة
ال ةمعتصمين ل ةمغادرة مكان اإلعتصام  ,وجةدَّد سةالِف الةذكر ذات الةدعوة
بتةةةاري  2013/8/3و َتع َّهةةةد بحمايةةةة ال ةمعتصةةةمين وعةةةدم ةمبلحقةةةتهم ,
وبتةةةاري  2013/8/7صةةةدر بيةةةان رباسةةةة ال ةجمهور َّيةةةة بشةةةؤن فشةةةل
ةمفوضةةةات فةةةض إعتصةةةامي رابعةةةة والنهضةةةة بشةةةكل سِ ةةةلمي  ,وبةةةذات
التاري صدر بيان الس ِّيد ربيس الوزراء بشؤن عدم الترا ةجع عةن تنفيةذ
قرار فةض إعتصةامي رابعةة والنهضةة  ,ونفةاذاً لةذل اإلذن وبالتنسةيق
مةةع كا َّفةةة ال ِجهةةات األمن َّيةةة مةةن خةةبلل ةورفتةةي عمل َّيةةات تابعةةة لةةوزارتي
الدفاع والداخل َّية تم تحديد صبيحة يوم  2013/8/14كموعِةد لل َفةض ,
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وتم إعطاء قة َّوات ال ة
شرطة المنوط بهم ال ةمشاركة في تنفيذ قةرار النيابةة
العا َّمة بعض التعليمات ال ةمعتادة شفاهة  ,والتي َت َم َّثلت في ضبط النفس
إلةةى أقصةةى درجةةة  ,إرتِةةداء الصةةديرو الةةواقي مةةن ال ةرصةةاص وال ِخة َةوذ
صلب  ,واإلحتماء خلف ةمةد ََّرعات ال ة
شةرطة  ,وإسةتِخدام بواعِةث الغةاز
ال ة
بكثافةةة للحيلولةةة دون إحكةةام التصةويب علةةى القةة َّةوات مةةن قِ َبةةل العناصِ ةةر
سلَّحة من ال ةمعتصمين  ,وتم اإل ِّتصال ببعض وسابِل اإلعبلم المحلِ َّيةة
ال ةم َ
الرسم َّية وبعض ةم َن َّ مات حقوق اإلنسةان لل ةحضةور فةي موعِةد ال َفةض ,
توجهةةت القة َّةةوات عبةةر المحةةاور ال ةمإ ِّديةةة إلةةى ميةةدان رابعةةة
وبالفِعةةل
َّ
العدو َّيةةة صةةباح يةةوم  , 2013/8/14وقبةةل البةةدء فةةي التنفيةةذ إعتلةةى
ةارق ال ةز ةمةةر
محمةةد البلتةةاجي وصةةفوة حِجةةازو وعاصِ ةةم عبةةد الما ِجةةد وطة ِ
صة رابعة وطالب ال ةمعتصمين باإلستيقا والخروج مةن الخِيةام عبةر
َم َن ِّ
صةة للتؤهُّةب والتصةدِّو للقة َّةوات القابِمةة
ةم َك ِّبرات الصوت بال ةم َّتصِ لة بال َم َن َّ
على الفض ةمعلنين أنهةا سةتكون ِبركةة مةن الةدِماء وأن قة َّةوات ال ة
شةرطة
سةةتل َقى مصةةرعها  ,وحينبةةذ وصةةل بةةالقةرب مةةن مسةةرح األحةةداث بعةةض
وسابِل اإلعبلم الغير رسم َّية و ةم َن َّ مات ةحقوقِ َّية لم يتِم دعوتهةا مةن قِ َبةل
وزارة الدا ِخلِ َّية لتصوير أحداث اإلعتصام وتصدير صورة ويةر حقيق َّيةة
فةرط قِ َبةل ال ةمعتصةمين
لؤلحداث بؤن وزارة الداخِل َّية لجؤت إلى ال ةعنف ال ةم ِ
مةةن خِةةبلل تصةةوير ال ةم َتةةو ِّفين وال ةمصةةابين فقةةط  ,وتةةم تمر ةكةةز القة َّةةوات
القابِمة عل ال َفض بجميع المحاور ال ةمإدية إلى ميدان رابعة العدويةة "
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ةحي  ,شةةارع الطيةةران
شةةارع الطيةةران القةةادِم مةةن ناحِيةةة التةةؤمين الصِ ة ِّ
شةارع يوسِ ةف ع َّبةاس القةادِم مةن
شارع صبلح سالِم ,
ِ
القادِم من ناحِية ِ
شارع صبلح سالِم  ,طريق النصةر مةن ناحِيةة طيبةة مةول " وتةم
ناحِية ِ
صب التِذكارو كممر رمِن لل ةمعتصةمين
تحديد طريق النصر من ناحِية ال ةن ة
 ,وب ةكةةةل مِحةةةور كةةةان ب ةم َقدِّمةةةة القةة َّةةوات سةةة َّيارات اإلنةةةذار – السةةة َّيارات
ال ةم َح َّملةةةة ب ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت – وخلفهةةةا سةةة َّيارات اإلطفةةةاء – التةةةي تةةةم
إستِخدامها في إخماد النيران التي أشعلها ال ةمعتصمين بالخِيام وب ةمحةيط
اإلعتصام – واللوادر الثقيلة – التي قامت بإزاحةة الحةوا ِجز والسةواتِر
الخرسانِ َّية التي ش َّيدها ال ةمعتصمين على أطراف اإلعتصةام – وخلفهمةا
التابعةة لقة َّةوات األمةن المركةزو و ةيحةيط
ميكروباصات و ةمد ََّرعات ال َفةض
ِ
بهةةم تشةةكيبلت قةة َّةوات األمةةن المركةةزو – التةةي إقتصةةر تسةةليحهم علةةى
أدوات َفةةض الشةةغب وبواعِةةث الغةةاز  , -وخلفهةةم قة َّةةوات ةمدير َّيةةة أمةةن
القاهِرة ال ةم َ
ض َّباط ال ةمفرقعات ,
ض َّباط النِ اميين والبحثيين و ة
ش َّكلة من ال ة
سلَّحة – التي
وخلفهم على مسافة بعيدة ِج َّداً بعض ةمد ََّرعات القة َّوات ال ةم َ
إقتصر دورها على التؤمين العميق " حماية ال ةخطوط الخلف َّية " للقة َّوات
القابِمةةة علةةى تنفيةةذ قةةرار النيابةةة العا َّمةةة  , -وحةةال البةةدء فةةي ةمناشةةدة
ةةزودة
ال ةمعتصةةةمين إلجةةةبلء ةمحةةةيط اإلعتصةةةام سِ ةةةلم َّيا ً عبةةةر سةةة َّيارات ةمة َّ
ب ةمك ِّبرات صوت وإزاحة الحواجز الخرسان َّية بإستخدام اللوادر الثقيلة ,
قام بعض ال ةمعتصمين برشةق القة َّةوات بالحِجةارة والشةماري و ةزجاجةات
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المولوتةةوف وإطةةارات الس ة َّيارات ال ةمشةةتعِلة  ,فقامةةت القةةةوات بالتص ةدِّو
لهم بالمياه بواسطة سة َّيارات اإلطفةاء وببواعةث الغةاز  ,وحينبةذ أضةرم
ةوارع
ال ةمعتصةةمون النيةةران بالخِيةةام وس ة َّيارات المةةواطِ نين الكابِنةةة بالشة ِ
صةةوب
الخلف َّيةةة ال ةمحيطةةة بمس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة إلعاقةةة َت َق ةدُّم القةة َّةوات َ
ةعمةةةق اإلعتصةةةام  ,كمةةةا إعتلةةةى بعةةةض العناصةةةر ال ةمسةةةلَّحة مةةةن بةةةين
شةارع
ال ةمعتصمين مبنى خلف طيبة مول وأمطرت القة َّوات القادِمةة مةن
ِ
أنور ال ةمفتي بوابل من الطلقات النار َّية لعمل ساتِر نيراني حتةى يتسة َّنى
الشةارع  ,كمةا
لقيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين مةن الفةرار عبةر ذلِة
ِ
إعتلى بعض العناصر ال ةمسلَّحة منهم عقار تحت اإلنشاء بتقاطع شةارع
ةةارع
الطيةةةران مةةةع شةةةارع سةةةيبويج ,وأمطةةةرت القةة َّةةوات القادِمةةةة مةةةن شة ِ
جاهين بوابةل مةن الطلقةات النار َّيةة  ,كمةا إعتلةى بعةض
الطيران من اإل ِّت
ِ
العناصر ال ةمسةلَّحة مةنهم مبنةى جامِعةة األزهةر بطريةق النصةر للحيلولةة
أو مةةن ال ةمعتصةةمين عبةةر الممةةر اآل ِمةةن ال ةم َح ةدَّد لهةةم بةةذلِ
دون خةةروج ً
الطريةةةق لبقةةةاء ال ةمعتصةةةمين ب ةمحةةةيط اإلعتصةةةام لزيةةةادة أعةةةداد القتلةةةى
وال ةمصابين من خِبلل إ ِّتخاذ تِل العناصةر ال ةمسةلَّحة ال ةمعتصةمين دروعةا ً
النار َّيةة ,
بشر َّية حال تعاملهم مع القة َّوات القابِمة على ال َفض باألسةلِحة
ِ
ِ
ومن َث َّم إثةارة الةراو العةام الةدا ِخلي والخةارجي مةن خِةبلل رسةم صةورة
فرط حال تنفيذ قرار النيابة العا َّمة  ,ونجةم
وير حقيق َّية بشؤن ال ةعنف ال ةم ِ
النار َّيةة بكثافةة تِجةاه القة َّةوات
األعيةرة
عن إطبلق تِل العناصِ ر ال ةمسلَّحة
ِ
ِ
217
أمين السر

رئيس المحكمة

الجةواد  ,والنقيةب /
ضباط وهم النقيب  /شادو مجدو عبةد
َّ
وفاة أربعة ة
ةبلزم َّأول
أشرف محمود محمد  ,والنقيب  /محمد سةمير إبةراهيم  ,وال ةم ِ
 /محمد محمد جودة  ,ووفاة ثبلثة ةم َج َّندين وهم ال ةم َج َّنةد  /إبةراهيم عيةد
توني إبراهيم  ,وال ةم َج َّند  /بدراوو منير عبةد المالِة فضةل  ,وال ةم َج َّنةد /
ضةةابط  ,أمةةين
نصةةر ممةةدوح محمةةد درويةةش  ,كمةةا أصةةيب عةةدد 86
ِ
ة
شةةرطة واحةةد فقةةط  69 ,ةم َج َّنةةد  ,بإجمةةالي  151ةمصةةاب  ,حسةةبما تةةم
إخطةةاره  ,األمةةر الةةذو إسةةتدعى بالضةةرورة إلةةى اللجةةوء إلةةى اإلسةةتعانة
بالمجموعةةات القِتاليةةة اإلحتياط َّيةةة – ال ةمتمر ِكةةزة خلةةف تشةةكيبلت األمةةن
سةلَّ بر َّ
المركةةزو وال ةم َ
شةةاش قصةةير  9مةةل
ةابط ةم َ
شة َّكل ةكةل ً منهةةا مةةن ضة ِ
و ةم َجنةةةدين ةمسةةةلَّحين ببنةةةادِق رلةةةي  7,62 × 39و ةم َجنةةةدين ةمسةةةلَّحين
ببنةةةادِق الغةةةاز ال ةمسةةةيل للةةةدموع  -والتةةةي لجةةةؤت إلةةةى إسةةةتخدام القةةةدر
سةلَّحة وإلسةكات مصةادر
ال ةمناسب من القة َّوة ل ةمواجهة تلة العناصةر ال ةم َ
إطبلق النيران فقط بإستخدام الطلقات اآللي ونجحةت فةي ذلة  ,وعقِةب
تمةةام السةةيطرة علةةى ةمحةةيط اإلعتصةةام تةةم ضةةبط بعةةض المتهمةةين الةةذين
شةةاركو فةةي إرتكةةاب الجةةرابم رنفةةة البيةةان بقصةةد قتةةل وإحةةداث القةة َّةوات
القابِمة على تنفيذ قةرار النيابةة العا َّمةة رنةذا للحيلولةة دون تنفيةذ ذلة
ةةبط العديةةةد مةةةن األسةةةلحة النار َّيةةةة
القةةةرار و َفةةةض إعتصةةةامهم  ,كمةةةا ة
ضة ِ
والبيضاء واألدوات التي ةتستخدم في اإلعتداء علةى األشةخاص بؤمةاكن
بالطابق األخيةر بمركةز رابعةة
تفرقة ب ةمحيط اإلعتصام  ,كما تم ال ةعثور
ةم ِّ
ِ
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فحمةة ومبتةورة
الطِ ِّبي على بعض الجثةامين ةمنتفِخةة تمامةا ً و ةم َك َّفنةة و َم َت ِّ
ةابع ويبةةدو عليهةةا رثةةار تعةةذيب وعلةةى نحةةو ةيشةةير إلةةى وفةةاتهم قبةل
األصة ِ
البدء في أحداث ال َفض  ,وفي تل األثناء حةاول بعةض ةمإ ِّيةدو جماعةة
اإلخوان ال ةمسلمين ةمناصرة ال ةمعتصمين من خبلل اإلحتشةاد بالمسةيرات
ةاور  ,وتم َّثةةل
ال ةم َّتجهةةة إلةةى ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة عةةن طريةةق ثةةبلث محة ِ
شارع ال ةنزهة بإ ِّتجاه قِسم ة
شرطة مدينة نصر َّأول ل ةمحاصةرتج
َّ
األول في ِ
وإقتحامج – عددهم حوالي  2000شخص  , -كما َت َم َّثل ال ةمحور الثاني
شةارع إمتةداد رمسةيس
في مس ِجد النور ةمعتلين كوبرو  6أكتوبر ومن
ِ
صةةب التِةةذكارو  1500شةةخص وتزايةةد عةةددهم إلةةى 2000
بإتجةةاه ال ةن ة
ةارع
شةةخص أثنةةاء التص ةدِّو لهةةم  , -كمةةا َت َم َّثةةل ال ةمحةةور الثالِةةث فةةي شة ِ
ةةارع الطيةةةران – عةةةددهم حةةةوالي 1000
ةمصةةةطفى ال َن َّحةةةاس بإ ِّتجةةةاه شة ِ
شخص  , -حال كونهم حاملين شةوم و َعصِ ةي و ةزجاجةات المولوتةوف ,
ونجحةت القةة َّةوات فةةي التصةدِّو لتِلة المسةةيرات بإسةتخدام بواعةةث الغةةاز
لتفريقهم  ,وعقب نجاح القة َّوات من إجبلء مكان اإلعتصام قام عدد مةن
تن يم جماعة اإلخوان ال ةمسلمين و ةمإيديها بإرتكاب العديد مةن الجةرابم
والتةةي تم َّثلةةت فةةي الهجةةوم علةةى العديةةد مةةن أقسةةام الشةةرطة ب ةمختلةةف
ةمحاف ات ةجمهور َّية مصر العرب َّية وتهريب عدد من المتهمةين وحيةازة
وإحةةراز أسةةلحة وذخةةابر بةةدون تةةرخيص والتةةي تحة َّةرر بشةةؤنها محاضةةر
أخر ةمستقِلَّة .
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كما شهد النقيب  /يحيى محمد عبلم محمد وهدان بقِسم مدينةة
نصر َّأول
أ َّنج بتاري  2013/8/14تم تكليفج السـاعة السـادِسة صباحا ً باإلنتِقال
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس مةةع طريةةق
ِرفقةةة بةةاقي أفةةراد القةة َّةوة إلةةى تقةةا ةطع شة ِ
النصر عقب تسلَّمج س َّيارة ترحيبلت ,و حال تواجده بذل المكان تناهَى
نار َّيةةة وتصةةا ةعد أدخنةةة بكثافةةة بطريةةق
إلةةى سةةمعج َد ِوو إطةةبلق أعيةةرة ِ
النصةةر  ,و حينبةةذ َتلَ َّقةةى تعليمةةات بةةالوقوف بةةالقةرب مةةن بوابةةة الخةةروج
لنةةادو ال ةزهةةور حتةةى تمةةام عملِ َّيةةة ال َفةةض و إيةةداع مةةن ي ةتِم ضةةبطج مةةن
ضةةة َّباط المبا ِحةةةث ال ةمشةةةاركين
ال ةم َّتهمةةةين بسةةة َّيارة التةةةرحيبلت بمعرفةةةة ة
وجةج بمةن تةم ضةبطج مةن ال ةم َّتهمةين إلةى الصةالة
باألحةداث  ,و بالفِعةل َت َّ
السةابق  ,و قرابةة السةاعة
ال ةم َغ َّطاه ةثة َّم عةاد أدراجةج إلةى مكةان تمركةزه
ِ
النار َّيةة مةن ناحِيةة
األعيةرة
وابةل مةن
ِ
الواحِدة ة هةراً تنةاهى إلةى سةمعج ِ
ِ
محطة وقود موبيل الكابِنةة بةالقةرب مةن مكةان تمركةزه  ,وحينبةذ أبصةر
أحد األشخاص يرتدو تةي شةيرت لبنةي × أبةيض اللةون ةم َخ َّطةط يسةتتِر
ض َّخات الوقود بمحطة وقود موبيل حا ِمبلً بيده ةبندقِ َّية رلي ,
خلف أحد َم َ
و قةةام بالتصةةويب علةةى القة َّةةوات  ,األمةةر الةةذو نجةةم عنةةج إصةةابة أحةةد
ال ةم َج َّندين  -كان يقِف بجواره – فسقط أرضا ً و تو َّفى فةي الحةال  ,فقةام
هو على الفور باإلنبطاح أرضا ً لتفادو تِل الطلقات حتى َت َو َّقةف إطةبلق
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النيران  ,و على ال َفور قام بعض ال ةم َج َّندين بحمل ذلِ ال ةم َج َّند وتحركةوا
بج  ,وحينبذ تناهى إلى سمعج َد ِوو الطلقات َم َّرة أةخر فهرولوا جميعا ً
بعيداً عن مصدر الطلقات  ,وإستمرت أحةداث ال َفةض و حةوالي السةاعة
ضة َّباط المباحِةث بضةبط مجموعةة مةن ال ةم َّتهمةين ,
الرابعة عصراً قامت ة
ِ
وكان من بين تِل المجموعة ذات الشخص الذو أحةدث إصةابة ال ةمج َّنةد
الةةذو كةةان بجةةواره  ,فقةةام بمواجهتةةج و َت َو َّعةةده بال َقصةةاص ل ةكةةل مةةن قةةام
بقةةتلهم مةةن القةة َّةوات فؤجابةةج بكلِمةةة " ماشةةي "  ,فقةةام بتحريةةر ةم ة َذ ِّكرة
بالواقعة .

كما شهد /س ِّيد عبد المجيد أحمد أبو ونيمة
أ َّنج بتاري  2013/8/14كان بمقر عملج بمح َّطة وقود موبيةل بطريةق
العدو َّيةة ,
النصر إثر إعتياده المبيت بمقر عملج لوجود إعتصةام رابعةة
ِ
و بذلِ التاري حوالي السةاعة السادِسةة صةباحا ً أبصةر قة َّةوات ال ة
شةرطة
ةمتوا ِجةةةدة أمةةةام المتةةةاريس التةةةي أنشةةةؤها ال ةمعتصةةةمين علةةةى أطةةةراف
ضةةة َّباط ةيناشِ ةةةد ال ةمعتصةةةمين ب ةمغةةةادة ةمحةةةيط
اإلعتصةةةام  ,و بةةةدأ أحةةةد ال ة
اإلعتصةةام عبةةر طريةةق النصةةر أكثةةر مةةن َمة َّةرة دون جةةدو  ,و حينبةةذ
أبصر إحتشاد بعض ال ةمعتصةمين داخِةل المح َّطةة ةمحتمةين بةدروع صةاج
شبج دروع األمن المركزو – و قاموا بالطرق علةى تِلة الةدةروع و
– ةت ِ
أعمِدة اإلنارة – إشارة لدعوة ال ةمعتصمين – و بالفِعل لَ َّبى دعةوتهم مةا
يق ةرب من ألفي شةخص مةن ال ةمعتصةمين  ,وفةوجا بةبعض ال ةمعتصةمين
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أعيةةرة خرطةةوش علةةى قة َّةةوات ال ة
شةةرطة ,
مةةن اإلخةةوان يقةةوم بةةإطبلق ِ
ف َتص ةدَّت لهةةم ال ة
األعيةةرة  ,فقةةام ال ةمعتصةةمين مةةن اإلخةةوان
شةةرطة بةةذات
ِ
الح َّيةةةة علةةةى القةة َّةةوات  ,ف َتصةةةدَّت لهةةةم ال ة
شةةةرطة بةةةذات
بةةةإطبلق
األعيةةةرة َ
ِ
األعيرة  ,و إستمرت اإلشتباكات دابِرة فيما بينهم حتى السةاعة الثانِيةة
ِ
عشر ة هةراً  ,هةدبت األوضةاع فتةرة و أبصةر خةروج شةاب و فتةاة مةن
ةمحةةيط اإلعتصةةام بإ ِّتجةةاه قةة َّةوات ال ة
نار َّيةةة
شةةرطة دون إطةةبلق َث َّمةةة ِ
أعيةةرة ِ
النار َّيةةة  ,و
قِة َبلهم  ,ةث ة َّم عةةادت اإلشةةتباكات فيمةةا بيةةنهم ثانِية ًةة باألس ةلِحة
ِ
حينبةةذ أبصةةر قيةةام أحةةد ال ةمعتصةةمين مةةن اإلخةةوان بإقتحةةام بةةاب إدارة
صعد إلى السط و قام بكسةر بةاب السةط  ,إال أ َّنةج لةم ي ِجةد
المح َّطة و َ
سةةاتِراً لنفسةةج بةةج فعةةاد أدراجةةج  ,و لك َّنةةج إقةةتحم ةورفةةة صةةاحِب المح َّطةةة
النار َّيةةة
األول ةعلةةوو  ,و ةةل يقةةوم بةةإطبلق األ ِعيةةرة
ةابق َّ
الكابِنةةة بالطة ِ
ِ
صوب قةوات ال ة
شرطة عبر نافِذة تل ال ةغرفة ال ةمطِ لَّة علةى طريةق النصةر
َ
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس  ,و أضةةاف أ َّنةةج حةةال ةحةةدوث اإلشةةتباكات
ناحِيةةة شة ِ
ض َّ
ةخات الوقةود حةال قيةامهم
أبصر َتم َت ُّرس عدد من ال ةمعتصمين خلف َم َ
صوب قة َّوات ال ة
إسةتمرت اإلشةتباكات
شةرطة  ,و
األعيرة
بإطبلق
َّ
النار َّية َ
ِ
ِ
دابِرة حتى الساعة الخامسِ ة تقريبا ً  ,و حينبذ أبصر خروج ال ةمعتصمين
صب التِذكارو  ,و تبلح لج إندالع النيةران
صوب ال ةن ة
من طريق النصر َ
بخِيام ال ةمعتصمين حال خرو ِجهم قبل دةلوف قة َّوات ال ة
شرطة داخِةل ةمحةيط
اإلعتصام .
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كما شهد  /محمد أحمد عبده كم َّنة السيد
بؤن ال ةمعتصمين ب ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية ةمن ةذ بداية شةهر أةوسةطس
لعةةةام  – 2013عقةةةب التفةةةويض الشةةةعبي للفريةةةق َّأول  /عبةةةد الف َّتةةةاح
السيسي  -أبصر ال ةمعتصةمين يقومةون بتزويةد حصةونهم التةي َ
شة َّيدوها
الرمال  ,والتةي كانةت
بعرض الطريق بإستِخدام حجر األرصِ فة وشكابِر ِ
بإرتِفاع  120سةم تقريبةا ً يعقبهةا عوابِةق خشةب َّية مةن الةداخِل  ,وقةاموا
ةارة حالةةت دون دخةةول سة َّيارات أهةةالي المنطِ قةةة دا ِخةةل
بعمةةل مةةداخِل للمة َّ
بالرمةةةال
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  ,كمةةةا إستحضةةةروا سةةة َّيارات نقةةةل ةم َح َّملةةةة ِ
ةدرعات
واألخشاب ال ةمث َّبت بها مسامير كبيرة – للحيلولةة دون دخةول ةم َّ
ال ة
صوب ةعمق اإلعتصام  , -وقاموا بإنزالها بةالقةرب مةن مةداخِل
شرطة َ
الشارع ال ةمتاخِمة  ,كما قاموا بوضع كم َّية كبيةرة مةن
اإلعتصام وبكا َّفة
ِ
إسطوانات الغاز وإطةارات السة َّيارات بتِلة الحصةون مةن الةداخِل  ,كمةا
قاموا بوضع إطارات س َّيارات النقل الكبيرة واللوادِر والدروع ال ةمضادة
سةةةم  10سةةةم تقريبةةةا ً  -أمةةةام مةةةداخِل
لل ةرصةةةاص – كبيةةةرة الحجةةةم ب ة
ةارع الطيةةران ثةةبلث حصةةون
ةارج  ,وكانةةت يوجةةد بشة ِ
اإلعتصةةام مةةن الخة ِ
األول والثةاني  70متةر تقريبةا ً ,
ةمتتالِية  ,وكانت المسافة بين الحصةن َّ
وبين الحصن الثاني والثالث  70إلةى  100متةر وبةين الحصةن الثالِةث
صة رابعة العدو َّية ما يق ةرب مةن  30متةر  ,وخِةبلل فتةرة األعتصةام
و َم َن َّ
تناهى إلى سمع ال ةمعتصمين إعتزام أج ِهزة الدولة على َفةض اإلعتصةام
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 ,تزامن ذل مع َت َح ُّةر إحةد ةمةد ََّرعات القة َّةوات ال ةمسةلَّحة والتةي دلفةت
بنةةادو النصةةر ال ةمبلصِ ةةق ل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وبةةذات التوقيةةت تةةم قطةةع
الت َّيار الكهربابي عن اإلعتصام  ,وحينبذ أبصر حالةة مةن الهيةاج داخِةل
ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وقةةام عةةدد مةةن ال ةمعتصةةمين بةةالطرق علةةى أعمِةةدة
وتمترس عدد كبيةر مةن ال ةمعتصةمين خلةف َحةواجزهم حةاملين
اإلنارة ,
َّ
ةدارس ,
ةارع المة ِ
بؤيةةديهم أسةةلحة نار َّيةةة " بنةةادِق رلةةي وخرطةةوش " بشة ِ
وتكةرر القةول بةإعتزام أج ِهةزة الدولةة َفةض
وإ َّتخذوا وضةع اإلسةتِعداد ,
َّ
اإلعتصةةةةام بشةةةةكل يةةةةومي مةةةةع إ َّتخةةةةاذ وضةةةةع اإلسةةةةتعداد  ,وفةةةةي يةةةةوم
 2013/8/14نما إلى عِلمج بؤ َّنةج اليةوم ال ةم َحةدَّد لل َفةض  ,فقةام بةالنزول
مةةةةن مسةةةةكنج السةةةةاعة  5,30صةةةةباحا ً تقريبةةةةا ً  ,وحينبةةةةذ أبصةةةةر قيةةةةام
ال ةمعتصمين بالجلوس على جانِبي الطريةق علةى ويةر عةادتهم  ,وكةانوا
جميعا ً يقومون باإلستِحمام داخِل اإلعتصام  ,كمةا أبصةر قيةامِهم بسةكب
كم َّيةةات كبيةةرة مةةن زيةةت الس ة َّيارات بةةالقةرب مةةن مةةداخِل اإلعتصةةام أمةةام
سةةةةواترهم وبعةةةةرض الطريةةةةق – لتسةةةةهيل إضةةةةرام النيةةةةران بإطةةةةارات
الس ة َّيارات – وأبصةةر حملهةةم بنةةادِق رل َّيةةة وأس ةلِحة ةم َتع ة ِّدد وجيرينةةوف
وطبنجات وأسلِحة خرطةوش ةمختلِفةة و ةزجاجةات المولوتةوف ال ةمشةتعِلة
وتمترسةةةوا خلةةةف ةحصةةةونهم ودروعهةةةم الحديد َّيةةةة  ,وتةةةزامن ذلِةةة مةةةع
َّ
صةةة رابعةةة حةةوالي السةةاعة  6صةةباحا ً ,
إعةةتبلء  /محمةةد البلتةةاجي لمن َّ
وطالب جميع ال ةمعتصمين باإلستيقا والخروج من الخيام لصد الهجوم
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الغاشِ م على اإلعتصام وقةام بحة َّثهم علةى ال ِجهةاد  ,وقةام بوصةفهم أ َّنهةم
ةيةةدافِعون عةةن الةةدين اإلسةةبلمي  ,ومةةن ثةةم قةةام بالصةةعود إلةةى مسةةكنج
صةتج لتوثيةق األحةداث  ,وحينبةذ
وأحضر الكاميرا والهاتِف المحمول خا َّ
عارف وصةفوة حِجةازو عبةر قنةاة
أبصر ةكل ً من محمد البلتاجي وأحمد ِ
صةةة رابعةةة
الجزي ةرة يقومةةون بةةإعبلن حالةةة النفيةةر العةةام مةةن أعلةةى َم َن َّ
العدو َّية  ,وحال نزولج أبصر س َّيارات الشرطة ب ةم َك ِّبرات الصةوت ةتناشِ ةد
ِ
ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وبالفِعةةل أبصةةر ةمغةةادرة
مجموعة من األسر والس ِّيدات واألطفال ةمحيط اإلعتصةام  ,وعقِةب ذلِة
بشةارع
سلَّحة من َّأول حِصن لل ةمعتصمين
جرافات القة َّوات ال ةم َ
أبصر ةد ةنو َّ
ِ
الطيران من ناحِية نادو النصر  ,وكانةت قة َّةوات األمةن المركةزو خلفهةا
علةةى مسةةافة منهةةا  ,وقبةةل وصةةول الجرافةةات إلةةى السةةواتِر تةةم إضةةرام
النيةةةران بإطةةةارات السةةة َّيارات القريبةةةة مةةةن السةةةواتِر  ,وفةةةور وصةةةول
النار َّيةةة "
األعيةةرة
الجرافةةات إلةةى السةةواتِر تةةم إطةةبلق كم َّيةةة كبيةةرة مةةن
َّ
ِ
ِ
اآللي " عليهةا مةن جانةب المعتصةمين  ,فقامةت قة َّةوات األمةن المركةزو
قنابل الغةاز ال ةمسةيل للةدموع بكثافةة قِ َبةل ال ةمعتصةمين  ,وبالفِعةل
بإطبلق ِ
نجحةةت الجرافةةات فةةي فةةت الطريةةق أمةةام القةة َّةوات َود ةد َ
شةةم وحصةةون
صة بالنِداء بلف " إلى ال ِجهاد " ودعةوة
ال ةمعتصمين  ,وقام ةمعتلي ال َم َن َّ
ال ةمعتصمين باإلستِعداد و ةمطالبة الس ِّيدات بالتوا ةجد في ال ةخطوط األما ِم َّية
الج َّنةةةة وقةةةتبلهةم فةةةي النةةةار  ,إسةةةبل ِم َّية
والصِ ةةةياح بعبةةةارة " قتبلنةةةا فةةةي َ
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إسبل ِم َّية "  ,وفي حةوالي السةاعة  7صةباحا ً تقريبةا ً بةدأت قة َّةوات األمةن
شةارع الطيةران عقِةب إطبلقهةا
بالدخول إلى ةعمق اإلعتصام مةن ناحيةة
ِ
قنابةةةل الغةةةاز بكثافةةةة  ,وحينبةةةذ أبصةةةر عةةةدد مةةةن ال ةمعتصةةةمين يقومةةةون
النار َّية حةال تواجةدهم خلةف ةحصةونهم  ,وأعلةى مؤذنةة
األعيرة
بإطبلق
ِ
ِ
العدو َّيةة  ,ومةن أعلةى سةطع َّأول عقةار ةمطِ ةل علةى ميةدان
مس ِجد رابعة
ِ
العدو َّيةة  ,كمةةا أبصةر قيةام ال ةمعتصةةمين بتفجيةر إسةطوانات الغةةاز
رابعةة
ِ
وإضرام النيران بالحصةون التةي كةانوا يتم َّركةزون خلفهةا عقةب تةركهم
الرمةال علةى زيةت السة َّيارات وإطةارات السة َّيارات
لها كما قاموا بوضةع ِ
إلشةةعال النيةةران بهةةا حةةال َت َق ة ُّدم القةة َّةوات  ,والتةةي تةةم وضةةعها بمعرفةةة
ال ةمعتصةةمين لتفجيرهةةا بقةة َّةوات ال ة
صةةوب
شةةرطة حةةال ةمحاولتهةةا ال ةدةلوف َ
ةعق اإلعتصام  ,كما قامت قة َّوات األمن المركزو بةإخراج عةدد مةن تِلة
خارج ةمحيط اإلعتصام  ,وقام قاطني منطِ قة رابعة العدوية
اإلسطوانات ِ
بإبعادِها عن ةمحيط اإلعتصام  ,كما أبصر داخِل ةعمق اإلعتصةام برميةل
مليء بزيت الس َّيارات ورخرين ملبى بوقود الس َّيارات وكم َّية كبيرة مةن
ةزجاجات المولوتوف وأكياس تحوو زيت الس َّيارات ةم َعةدَّة لئلسةتِخدام ,
وفةوارر
فوارر طلقات خرطةوش
كما أبصر داخِل الخِيام كم َّية كبير من
ِ
ِ
طلقةةات رلةةي وطلقتةةين  9مةةل  ,وقةةام بإلتقةةاطهم تمهيةةداً لتقةةديمهما إلةةى
النيابة العا َّمةة  ,وحينبةذ كةان يةزداد عملِ َّيةة إطةبلق األعيةرة النار َّيةة مةن
دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام مةةن أمةةاكِن ةم َتع ةدِّدة  ,وكةةان يةةزداد سةةماع َد ِوو
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صةوب ةعمةق اإلعتصةام ,
إنفجار إسطوانات الغةاز ةكلَّمةا َت َقةدَّمت القة َّةوات َ
كمةةا أبصةةر إضةةرام النيةةران بؤحةةد ةمةد ََّرعات ال ة
شةةرطة عقِةةب دخولهةةا إلةةى
ةعمةةةق اإلعتصةةةام بإسةةةتِخدام إسةةةطوات الغةةةاز و ةزجاجةةةات المولوتةةةوف
ال ةمشةةةتعِلة  ,األمةةةر الةةةذو نجةةةم عنةةةج َت َف ُّحمهةةةا بالكا ِمةةةل  ,وحينبةةةذ شةةةعر
باإلعياء من كثافة رابِحة الد َّةخان ال ةمسيل للدموع فةدخل بؤحةد الشةوا ِرع
الجانب َّيةةة  ,فؤبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بإضةةرام النيةةران بس ة َّيارات
ِ
األهالي بذلِ
الشارع بإسةتِخدام إسةطوات الغةاز و ةزجاجةات المولوتةوف
ِ
ال ةمشتعِلة بقصد إرهاب أهلِ َّية المنطِ قة  ,وأضاف أ َّنج َت َم َّكن من الوقةوف
على إنتمابِهم لل ةمعتصمين من خِبلل إرتداء ةكل ً مةنهم قنةاع الغةاز وعلةى
رأسةةةهم ِخة َةةوز ةمختلفةةةة األلةةةوان التةةةي كةةةان يرتةةةديها ال ةمشةةةاركين فةةةي
اإلعتصةةام  ,فعةةاد أدراجةةج َخشةةية ةرإيةةتهم لةةج  ,وحةةال شةةعور القة َّةةوات
العدو َّيةة
القابِمة على ال َفض باإلنها قةام وبعةض قةاطني منطقةة رابعةة
ِ
بتقةةديم الميةةاه وبعةةض العصةةابِر للقةة َّةوات  ,وحينبةةذ كةةان يقةةف بجةةواره
حةةارس أحةةد العقةةارات ةيةةدعى  /ياسِ ةةر  ,وفةةوجا بإصةةابتج بطلةةق نةةارو
العدو َّيةة ,
بالرأس تم تصةويبج مةن شةخص إعتلةى مؤذنةة مسة ِجد رابعةة
ِ
وتم نقلج على ال َفور إلى إحد ال ةمستشفيات  ,كما أبصر خِةبلل ةمتابعتةج
ض َّباط القابِمين على َفةض اإلعتصةام بعيةار نةارو
لؤلحداث إصابة أحد ال ة
تم تصويبج عليج من ناحِية ال ةمعتصمين وإختةرق ذلِة العيةار الصةديرو
الواقي الةذو كةان يرتديةج  ,فسةقط أرضةا ً وحملةج مةن كةان بجةواره مةن
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ض َّباط علةى ال َفةور  ,وتم َّكنةت القة َّةوات مةن مةن َت َخ ِّطةي الحِصةن األخيةر
ال ة
األعيةةرة
ةارية مةةن قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين  ,إذ تةةم إطةةبلق
ِ
بعنةةاء و ةمقاومةةة ضة ِ
نار َّيةةة قِ َبةةل قة َّةةوات ال ة
شةةرطة ورشةةقهم ب ةزجاجةةات المولوتةةوف بكثافةةة ,
وإستكملت القة َّوات ةم ِه َّمتها حتى بلغةت أسةفل َمنصةة رابعةة العدو َّيةة  ,و
أعيةرة
تم ةمقاومتها برشقها ب ةزجاجات المولوتوف وإستِهدافها بإطبلق ِ
نار َّية من قِبل َق َّناصة أعلةى مؤذنةة رابعةة وأعلةى عِمةارات رابعةة  ,كمةا
ِ
أبصر س َّيارة اإلذاعة والتليفيزيون ةملقاة على أحد جانب َّية و ةمعلًق عليها
السابق محمد مرسي  ,وفر ال ةمعتصمين يمينا ً ويساراً ,
صورة الربيس
ِ
بينمةةةا إحتمةةةى بعضةةةهم بمسةةة ِجد رابعةةةة الع ِد َّيةةةة  ,وأضةةةرم ال ةمعتصةةةمين
النيةةران عمةةدا بؤمةةاكِن إنسِ ةةحابهم بإس ةتِخدام إسةةطوات الغةةاز و ةزجاجةةات
المولوتةةوف ال ةمشةةتعِلة  ,وبةةذت الوقةةت تنةةاهى إلةةى سةةمعج َد ِوو إنفجةةات
العدو َّيةةة  ,كمةةا قةةاموا
عِةةدَّة بةةدور ال ةمناسةةبات ال ةملحقةةج بمسةة ِجد رابعةةة
ِ
العدو َّيةةة وبالمسة ِجد مةةن الةةداخِل
بإضةةرام النيةةران بسةةاحة مسة ِجد رابعةةة
ِ
بمواد سريعة اإلش َتعال كانت بحوزة ال ةمعتصمين ,ولةم تسةتطِ ع سة َّيارات
التابعة لوزارتي الدِفاع والداخل َّية من السةيطرة علةى النيةران ,
اإلطفاء
ِ
وأضاف أن األسلِحة واألدوات التي شاهد قِيام ال ةمعتصمين بإستِخدامها
حال ةمقاومتهم لقة َّوات ال ة
شرطة ةمنة ةذ بةد ال َفةض وحتةى نهايتةج َت َم َّثلةت فةي
البنادِق اآللي  ,الطبنجات  ,أسلِحة خرطوش ةم َتعدِّدة  ,ر َّ
شاشات ةم َت َعدِّدة
قنابةل المولوتةوف  ,إسةطوانات الغةاز ,
 ,جيرينوف  ,ذخيةرة ةمختلِفةة ِ ,
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نار َّيةة وحينبةذ إكتشةفت
الشوم  ,السِ ة َن  ,النِبةل الحديةد والبلةي  ,ألعةاب ِ
صة رابعة العدو َّية
قة َّوات األمن المركزو توا ةجد عدد  23ةجثمان أمام َم َن َّ
ةجاد وينبعةةث منهمةةا
ةم َك َّفنةةين جميع ةا ً  ,عةةدا ةجثمةةانين كانةةا ملفةةوفيين بسِ ة َّ
ض َّباط في إلقاء ن رة على أحدهما فسم
رابِحة َعفِنة  ,فاستؤذن أحد ال ة
لج  ,وحينبذ أبصر لون بشرتج تميل إلى اللةون األزرق مةع هةور رثةار
كدمات بوجهج بلةون داكِةن  ,بخِةبلف لةون بشةرة بةاقي الجسةد مةع خلةةو
نار َّية  ,على نحو ةيشير إلى َت َع ُّرضج
جسده من َث َّمة رثار إصاب َّية بؤعيرة ِ
للتعذيب قبل أحداث ال َفض  ,كما أبصر إنفِجار بعةض ةم َولِّةدات الكه ةربةاء
بالمكةةان  ,وكةةذا وجةةود كةةاميرات ةمراقبةةة وتسةةجيل أعلةةى ةجةةذوع النخةةل
وأعمِدة اإلنارة بالمكان  ,و َت َم َّكن من نةزع إحةداها لتقةديمها إلةى النيابةة
العا َّمة  ,كما أبصر وجود مجموعة من ال ةح َقن الطِ ِّب َّية بةداخِل ةكةل ً منهمةا
سةةابِل ش ة َّفاف  ,فقةةام بتصةةويرها وإلتقةةاط إحةةداها لتقةةديمها إلةةى النيابةةة
العا َّمة .

كما شهد  /وحيد عبد اللطيف همام
بؤ َّنج بدءاً من يوم ال ةجمعة الموافق  2013/6/28بدء يتوافد عدد كبيةر
مةةةن ال ةمعتصةةةمين مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين وبعةةةض الت َّيةةةارات
اإلسبلمية الموالية لهم ب ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية والشوارع ال ةمإ ِّدية
إليج  ,وكان سلوكهم في بادئ األمر ي َّتسم بالسلم َّية من قاطني المِن َطقة
 ,إال أنةةج عقِةةب أحةةداث ث ةورة  30يونيةةة والتةةي أعقبهةةا بيانةةات القةة َّةوات
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ال ةمسلَّحة  ,بدأ ي َّتخِذ سلو ال ةمعتصمين منحى ويةر سةلمي  ,ةم َتمة ِّثبلً فةي
تكسةةير ةزجةةاج بعةةض واجهةةات الحوانيةةت ال ةمغلقةةة بالمنطقةةة بإس ةتِخدام
العِصِ ةةي والشةةوم التةةي بحةةوزتهم  ,كمةةا أشةةعلوا النيةةران بةةبعض مقاعةةد
المحةةبلت العا َّمةةة بةةالمركز التِجةةارو طيبةةة مةةول ,كنةةوع مةةن التعبيةةر عةةن
إستيابهم ووضبهم  ,كما قاموا بتشييد الخيام بكا َّفة ال ةط ةرقات والممرات
ال ةمإ ِّدية إلى ميدان رابعة العدو َّية مما أصاب حركة البيع بالشلل التام ,
كمةةا أقةةام ال ةمعتصةةمين بتِل ة ال ةط ة ةرق إقامةةة كاملةةة مةةن قضةةاء حةةاجتهم
واإلستِحمام على نحو يخدِش حياء أهالي المنطقة وأصةحاب الحوانيةت
الكابِنةةة ال ةمحةةيط بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة  ,وحةةال تةةردُّده علةةى الحةةانوت
صةةتج كةةان يةةتم إسةةتيقافة بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش  ,ال ةمتمركةةزة خلةةف
خا َّ
الحةواجز الخرسةةان َّية والمتةاريس التةةي أنشةؤها ال ةمعتصةةمين علةى حةةدود
كونة مةن بعةض ال ةمعتصةمين المةدن ِّيين ةمرتةدين
أطراف اإلعتصام  ,وال ةم َّ
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كونهم تابعين ألمن اإلعتصام  ,حال كون بعضةهم
ً
حةةامبلً بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ودروع حديد َّيةةة  ,وعلةةى رأس بعضةةهم
ِخة َةوز  ,حيةةث داوم أعضةةاء تل ة اللجةةان علةةى تفتةةيش شخصةةج ذات َّي ةا ً ,
و ةمطالعةةة تحقيةةق شخصة َّيتج قبةةل الةةدلوف ب ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وفةةي أحةةد
توجج إلى سط المركةز التِجةارو طيبةة
األ َّيام ليبلً خِبلل فترة اإلعتصام َّ
مةةول لضةةبط إشةةارة الطبةةق الهةةوابي لديةةج  ,وحينبةةذ تنةةاهى إلةةى سةةمعج
صةةوتا ً قادم ةا ً مةةن ناحيةةة الةةدرج  ,فةةإختلس الن ةةر ةمتواري ةا ً خلةةف أحةةد
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األعمدة بالسط  ,فؤبصةر إصةطحاب خمسةة أشةخاص مةن ال ةمعتصةمين
لشخص رخر ةمق َّيد اليدين  ,وقاموا بتجريده تماما ً من مبلبسج  ,وقةاموا
بوضعج داخةل ح ِّيةز مةن المةاء  ,وإيصةال ذلة الح ِّيةز بمصةدر كهربةاء ,
صعِق هذا الشخص حتى أن فقةد وعيةج مةن الصِ ةراخ  ,وقةاموا
ومن ثم ة
بسحبج على األرض  ,ووضعج داخل قِطعةة مةن القةمةاش لةم يةتم َّكن مةن
الوقوف على ماه َّيتها  ,وقةاموا بحملةج والنةزول بةج  ,كمةا أبصةر أيضةا ً
قيام بعض ال ةمعتصمين بطرح أحد األشخاص أرضا ً ةمستلقيا ً علةى بطنةج
مع جلوس شخصين على هره وقيام رخر بثني جزعةج مةن ال ةمنتصةف
 ,فيقةةوم ذل ة الشةةخص بالصِ ةةراخ حتةةى أن فقةةد وعيةةج  ,بةةزعم أن ذل ة
الشةةخص مةةةن لصةةةوص الهواتةةةف المحمولةةة باإلعتصةةةام  ,كمةةةا أبصةةةر
ال ةمعتصةةمين فةةي اليةةوم السةةابق علةةى أحةةداث الحةةرس ال ةجمهةةورو حةةال
قيامهم باإلوتسال بكامل مبلبسهم والصبلة وقص الشعر أمةام الحةانوت
الخاص بج تحت زعم أنهةم يغتسةلون ةوسةل اإلستشةهاد و ةيةإدُّون صةبلة
اإلستشهاد ويتز َّينون للحور العين بالج َّنة  ,وفةي أحةد األ َّيةام فجةراً حةال
قيام بالنوم على مقعد قابد الس َّيارة داخةل سة َّيارتج بشةارع أنةور ال ةمفتةي
تناهى إلى سمعج صةوت فةت وولةق حقيبةة سة َّيارة فةإختلس ال َن َ ةر مةن
خةةبلل ِمةةررة الس ة َّيارة  ,فؤبصةةر مجموعةةة مةةن األشةةخاص تقةةوم بةةإخراج
أشياء داخل أعبلم ةجمهور َّية مصر العرب َّية من داخل حقيبة بيجو 504
ذهب َّية اللون بدون لوحات معدن َّية  ,وبإمعةان الن ةر أبصةر بةروز ةمثلةث
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قاعةةدة سةةبلح نةةارو – ر َّ
شةةاش – فتبةةين أن بةةداخل تلة األعةةبلم أسةةلحة
نار َّيةةةة يةةةتم إدخالهةةةا ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  ,وكةةةان ذلةةة بقصةةةد اإلسةةةتعداد
لمواجهة قة َّوات ال ة
شرطة حال َفةض اإلعتصةام بإسةتخدام تلة األسةلحة ,
وفةةي الليلةةة السةةابقة علةةى أحةةداث ال َفةةض تبلح ة لةةج تؤ ُّهةةب ال ةمعتصةةمين
لمواجهةةة َفةةض اإلعتصةةام  ,مةةن خةةبلل قيةةامهم بةةإخراج بعةةض األطفةةال
والسة ِّيدات مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام وأولقةةوا شةةارع أنةةور ال ةمفتةةي بالكامةةل
بشكابر رمل َّية  ,فقام ب ةمغةادرة ةمحةيط اإلعتصةام فةي تلة الليلةة  ,وتةابع
أحداث ال َفض من خِةبلل وسةابل اإلعةبلم  ,وحينبةذ أبصةر تصةا ةعد دةخةان
كثيةةةف مةةةن الممةةةر ال ةمجةةةاور للمركةةةز التِجةةةارو طيبةةةة مةةةول الكةةةابن بةةةج
فتوجج إليج صباح اليوم التةالي علةى ال َفةض  ,فتبة َّين
صتج ,
َّ
الحانوت خا َّ
لةةج َت َف ُّحةةم الحةةانوت بالكامةةل ومةةا بداخلةةج مةةن بضةةابع ومبةةالع نقد َّيةةة ,
وألقةةى بالمسةةبولية بشةةؤن واقعةةة اإلتةةبلف علةةى عةةاتق ال ةمعتصةةمين مةةن
اإلخوان ال ةمسةلمين وال ةمشةاركين لهةم فةي اإلعتصةام  ,وتع ُّمةدهم إضةرام
صتج وكا َّفة الحوانيت بةذل الممةر بقصةد الحيلولةة
النيران بالحانوت خا َّ
دون مةةرور قة َّةةوات ال ة
شةةرطة عبةةر الممةةر الكةةابن بةةج الحةةانوت خاصةةتج
وكنوع من اإلنتقام إثر نجاح قة َّوات ال ة
شرطة في فض إعتصامهم .

كما شهد  /مِدحت خلف هللا حكيم ح َّنا
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقج بشةؤن بدايةة نشةؤة ألعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
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سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش مةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتاريس التي أنشبوها على حةدود أطةراف اإلعتصةام َ ,
وخةبلل فتةرة
اإلعتصام حةال قيامةج بإذاعةة َقنةاة الةـ (  CBCعلةى التِلفةاز الخةاص
بالكافتيريا  ,شرع أحةد األشةخاص ال ةملتحةين ال ةمشةاركين فةي اإلعتصةام
بالتعدِّو عليج بالضرب بإستِخدام شومة بيده  ,إال أن البعض اآلخر من
ال ةمعتصمين منعوه من اإلعتداء عليج  ,وقاموا بإجباره على إذاعة قناة
الجزيةةةرة ةمباشةةةر مصةةةر بصِ ةةةفة دابمةةةة ةعنةةةو ًة  ,كمةةةا شةةةاهد ثةةةبلث حةةةال
إحتجةةازهم وتعةةذيبهم  ,بةةؤن شةةاهد أمةةن اإلعتصةةام يقةةوم بسةةحب هةةإالء
األشةةخاص مةةن أمةةاكن ةمختلفةةة مةةن مبلبسةةهم إلةةى أحةةد أركةةان المركةةز
ةالممرات  ,والتع ةدِّو علةةيهم بالضةةرب بالعِصِ ةةي
التِجةةارو طيبةةة مةةول وبة
َّ
والشوم ومواسير الحديد علةى كا َّفةة أنحةاء جسةدهم  ,حتةى فقةد سةالفي
الذِكر وعيهم مصابين بنزيف شديد من جميع أنحةاء أجسةادهم  ,وحةال
إفاقتهم ةيوالون اإلعتداء عليهم بالضرب حتى يعود كل ً منهم إلى فقدان
الةةوعي  ,وأن ذل ة بقصةةد قةةتلهم  ,بةةزعم أنهةةم تةةابعين لل ة
شةةرطة أو مةةن
لصةةةوص الهواتةةةف المحمولةةةة باإلعتصةةةام  ,كمةةةا أبصةةةر خةةةبلل فتةةةرة
اإلعتصةةام إصةةطحاب أمةةن اإلعتصةةام ألكثةةر مةةن عشةةرة أشةةخاص فةةي
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لحق بالمركز التِجارو طيبة مول ,
أوقات ةمختلفة إلى الطابق الثالث ال ةم َ
عن طريق جذبهم بقة َّوة من أمةاكن ةمختلفةة مةن مبلبسةهم  ,حةال كةونهم
ةمق َّيةةدو اليةةدين و ةم َك َّممةةي األفةةواه و َمعصةةوبي العينةةين  ,وعةةدم هةةور
مرة أةخر ب ةمحيط اإلعتصام  ,وفي أحةد األ َّيةام أبصةر
هإالء األشخاص َّ
أمن اإلعتصام حال نزولهم من أعلى الطابق سالف الةذكر حةاملين أحةد
األشةةخاص ملفةةوف بعلةةم ةجمهور َّيةةة مِصةةر العرب َّيةةة  ,كمةةا شةةاهد بعةةض
ال ةمعتصةةمين حةةال قيةةامهم بةةؤداء التةةدريبات العسةةكر َّية واأللعةةاب القِتال َّيةةة
والطةةوابير الرياض ة َّية داخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام حةةال إرتةةدابهم ِزو أمةةن
اإلعتصةةام حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ودروع حديد َّيةةة وببلسةةتي
وفوق رإوسهم خوذ  ,لئلستِعداد لمواجهة قة َّوات ال ة
شرطة القابمة علةى
َفض اإلعتصام  ,مةن خِةبلل مةا تنةاهى إلةى سةمعج مةن هِتافةات حماسة َّية
َت ةحث على ةمقاومة رجال الشرطة والجيش  ,بحسةب أن ذلة الفِعةل ةي َعةد
من قبيل ال ِجهاد في سبيل هللا  ,كما أبصر ال ةمعتصمين في اليوم السابق
على أحداث الحرس ال ةجمهورو حال قيامهم باإلوتسال بكامل مبلبسهم
صةةةتج  ,تحةةةت زعةةةم أنهةةةم
والصةةةبلة وقةةةص الشةةةعر أمةةةام الكافتيريةةةا خا َّ
يغتسلون ةوسل اإلستشهاد و ةيإدُّون صبلة اإلستشهاد ويتز َّينةون للحةور
صةةتج  -مةةن قةةاطني
رواد الكافتيريةةا خا َّ
العةةين بالج َّنةةة  ,كمةةا أبلغةةج أحةةد َّ
منطقة عةين شةمس  -أنةج قةام ببيةع أربعةة قِطةع سةبلح نةارو –  4فةرد
خرطةةوش – إلةةى ال ةمشةةاركين فةةي اإلعتصةةام  ,بقصةةد إسةةتِخدامها فةةي
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ةمقاومةةة ال ة
شةةرطة حةةال َفةةض اإلعتصةةام  ,وأنةةج فةةي الليلةةة السةةابقة علةةى
عارفةةة بةةوزارة الداخل َّيةةة
أحةةداث ال َفةةض إتصةةل عِلمةةج عةةن طريةةق أحةةد َم ِ
بموعد الفض فةي الصةباح البةاكر  ,فشةرع فةي ولةق الكافتيريةا  ,إال أن
ال ةمعتصمين حالوا دون َت َم ةكنِةج مةن ذلة ةعنةو ًة  ,وأجبةروه علةى ةمغةادرة
اإلعتصةةام دون ولقهةةا  ,بةةزعم أنهةةم سينتصةةرون علةةى قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
سةةة َيتولَّون حمايتهةةا  ,وتةةةابع أحةةداث ال َفةةةض مةةن ِخةةةبلل وسةةةابل
وأنهةةم َ
اإلعبلم  ,وحينبذ أبصر تصا ةعد دةخان كثيف من الممر ال ةمجةاور للمركةز
فتوجةج إليهةا صةباح
صةتج ,
َّ
التِجارو طيبة مول الكابن بةج الكافتيريةا خا َّ
وسرقة مةا بةداخلها
اليوم التالي على ال َفض  ,فتب َّين لج َت َف ُّحمها بالكامل
ِ
من بضابع والتي تجاوزت قيمتها مابة ألةف ةجنيةج  ,وألقةى بالمسةبولية
صةةةةتج علةةةةى عةةةةاتق
ةةةرقة بالكافتيريةةةةا خا َّ
بشةةةةؤن واقعةةةةة اإلتةةةةبلف والسة ِ
ال ةمعتصمين والذين قاموا بإجباره على تركها ليلة فض اإلعتصةام دون
ولقها قبل ةمغادرتج ةمحيط اإلعتصام  ,وأضاف أ َّنةج لةم يقةةم بةاإلببلر فةي
حينةةج إثةةر إنتفةةاء عِلمةةج ببيانةةات مةةن قةةاموا بإرتكةةاب الواقعةةة  ,ولعةةدم
إسةةتقرار الحالةةة األمن َّيةةة بةةالقةرب مةةن قِسةةم ة
شةةرطة مدينةةة نص ةر َّأول ,
سرعة إجراء أعمال اإلصبلحات والتشطيب بالكافتيريا.
وإلنشغالج ب ة

كما شهد  /أسامة محمد عبد الطيب
بؤنج بدأ إعتصام رابعة العدو َّيةة بةدءاً مةن  , 2014/6/28وإزداد عةدد
ال ةمشةةاركين فةةي اإلعتصةةام ومِسةةاحتج حتةةى بلةةع ةمحةةيط مح َّطةةة الوقةةود
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سالف الذكر الكابنة  5شارع شلتوت بتقاطع شارع الطيران مع شةارع
ال ةمهندسين العسكر َّيين  ,وإفترش ال ةمعتصمين أرضة َّية البنزينةة بالكامةل
ةعنو ًة  ,وعقِب قيام ثورة  2013/6/30والتي أعقبهةا بيانةات القة َّةوات
ال ةمسةلَّحة بةةدأ يؤخةةذ مسةةل ال ةمعتصةةمين منحةةى ويةةر سةةلمي  ,مةةن خةةبلل
إقامتهم للحواجز الخرسان َّية والمتاريس على ةحدود أطراف اإلعتصام ,
وحةةةال تةةةردده علةةةى مح َّطةةةة الوقةةةود سةةةالفة الةةةذكر كةةةان يةةةتم إسةةةتيقافج
والعةةاملين لديةةج بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش  ,ال ةمتمركةةزة خلةةف الحةةواجز
الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف
زو
كونةةة مةةةن بعةةض ال ةمعتصةةةمين المةةدن ِّيين ةمرتةةةدين ً
اإلعتصةةام  ,وال ةم َّ
ةم َو َّحةةداً ةيشةةير إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةال كةةون بعضةةهم
حةةةامبلً بؤيةةةديهم عِصِ ةةةي وشةةةوم ودةروع ةمصةةة َّنعة يةةةدو َّيا ً  ,وعلةةةى رأس
بعضهم خ َِوز  ,حيةث دأب أعضةاء تلة اللجةان علةى تفتيشةج والعةاملين
لديج ذات َّيا ً  ,و ةمطالعة تحقيق شخص َّيتهم قبل الدلوف ب ةمحيط اإلعتصام ,
وخبلل فترة اإلعتصام قةام أعضةاء تلة اللجةان بالتعةدَّو بالضةرب علةى
أحد السابقين العاملين لديج إثر ةمشادَّة كبلم َّية بينج وبينهم  ,فقام بعمةل
محضر إثبات حالة بشؤن عدم سةيطرتج علةى الوضةع ب َمح َّطةة الوقةود ,
صةةةر عةةةدد العةةةاملين
ومةةةن ثةةةم إخةةةبلء مسةةةبول َّيتج ع َّمةةةا يحةةة ةدث بهةةةا  ,و َق َ
بال َمح َّطةةة إلةةى عةةاملين فقةةط لحراسةةتها  ,وأضةةاف أن السةةابق لةةم ي َّقةةم
باإلببلر عن الواقعة إلنتفاء عِلمةج بشةخص مةن قةاموا بالتعةدِّو عليةج ,
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وبتاري  2014/8/14كان ةمتوا ِجداً بال َمحطةة كةل ً مةن المةدعو  /أحمةد
إبراهيم – ربيس العاملين بال َمح َّطة – ومحمد إسماعيل أحمةد – عامةل
بال َمح َّطةةة – لحِراسةةتها  ,وأبلغةةاه هاتف َّي ةا ً بةةإعتزام قةة َّةوات ال ة
شةةرطة علةةى
ضةة َّباط ال ة
شةةرطة بإخراجهمةةا مةةن ةمحةةيط
فةةض اإلعتصةةام  ,وقيةةام أحةةد ة
اإلعتصام تحت حِمايتج  ,عقِب إتصال علمج بطبيعة عملهما بال َمح َّطةة ,
ومن خبلل ةمتابعتج لؤلحةداث بوسةابل اإلعةبلم أبصةر إحتةراق ال َمح َّطةة ,
فتوجةةج إليهةةا وإسةةتعان بةةبعض سة َّيارات اإلطفةةاء إلخمةةاد النيةةران بهةةا ,
َّ
تفحةةم ةمقدِّمةةة ال َمح َّطةةة بالكامةةل  ,وسة ِّةرقة بعةةض
وعقةةب إخمادهةةا تب ة َّين ُّ
لحةةق بال َمح َّطةةة  ,وكةةذا
البضةةابع الكابنةةة بالحةةانوت – سةةوبر ماركةةت  -ةم َ
سرقة كم َّية كبيةرة مةن الزيةت الكةابن بمخةزن الزيةت  ,وأضةاف أنةج قةد
ِ
بلغت قيمة التلف َّيات بال َمح َّطة مليون وخمسمابة ألةف جنيةج  ,كمةا بلغةت
السةرقة مةا يزيةد عةن ا ةرب ةعمابةة ألةف جنيةج  ,وألقةى
قيمة البضابع محل
ِ
السةرقة واإلتةبلف علةى عةاتق ال ةمشةاركين فةي
بالمسبولية عةن واقعتةي
ِ
صةنهم داخةل
اإلعتصام من اإلخوان ال ةمسلمين وال ةمإ ِّيةدين لهةم  ,إثةر تح َّ
ال َمح َّطةةةة حةةةال قيةةةامهم ب ةمقاومةةةة قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة أثنةةةاء الفةةةض  ,وكةةةذا
سرقتهم البضةابع ةمسةتغلين الفةرار األمنةي أثنةاء أحةداث الفةض  ,وكةذا
سةةرقتهم الزيةةت وإسةةتخدامهم لةةج كمةةادة ةم َع ِّجلةةة لئلشةةتعال أثنةةاء فةةض
اإلعتصام.

كما شهد /أحمد إبراهيم أحمد محمد
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بمضمون ما َ
ش ِهد بج سةابقج بشةؤن واقةع إفتةراش ال ةمعتصةمين ألرضة َّية
ال َمح َّطةةة ةعنةةو ًة أثنةةاء فتةةرة اإلعتصةةام  ,وكةةذا واقعةةة تعة ُّةرض كةل ً منهمةةا
لئلسةةتيقاف والتفتةةيش ذاتي ةا ً مةةن قِبةةل لِجةةان التفتةةيش ال ةم َتمر ِكةةزة خلةةف
الحةواجز الخرسةةان َّية والمتةاريس التةةي أنشةؤها ال ةمعتصةةمين علةى ةحةةدود
أطراف إعتصامهم وكذا إبراز تحقيق شخصيتهما  ,وأضةاف أنةج خةبلل
فتةةرة اإلعتصةةام حةةدثت العديةةد مةةن الخبلفةةات بةةين قةةاطني منطقةةة رابعةةة
العدو َّيةةة وبةةين ال ةمعتصةةمين بسةةبب تش ة ِّييد ال ةمعتصةةمين ل ةمخ َّيمةةاتهم أمةةام
أبواب العِقارات وبداخلها وفي ال َم َم َّرات وإقامتهم بها إقامة كامِلة علةى
نحو ألحق الضرر بقةاطني المنطقةة  ,كمةا أبصةر كةل ً منهمةا قيةام بعةض
ال ةمعتصمين بالتدريبات العسكر َّية واأللعاب القِتال َّية والطوابير الرياض َّية
داخل ةمحيط اإلعتصام حال إرتدابهم ِزو أمن اإلعتصام حاملين بؤيديهم
عِصِ ي وشوم ودةروع حديد َّية وببلستي وفوق رإوسةهم خِةوذ ةم َةردِّدين
الهتافات الحماس َّية التي ت ةحث علةى ةمقاومةة رجةال الشةرطة والجةيش ,
بحسب أن ذل الفِعل ةي َعد من قبيل ال ِجهاد في سةبيل هللا  ,وفةي الصةباح
البةةةاكر بتةةةاري  2014/8/14تنةةةاهى إلةةةى سةةةمعج أصةةةوات سةةة َّيارات
ةمك ِّبةةةرات الصةةةوت حةةةال قيامهةةةا ب ةمناشةةةدة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط
اإلعتصةةةام سِ ةةةلم َّيا ً دون ةمقاومةةةة ألنةةةج سةةة ةيقابل ب ةمنتهةةةى الحسةةةم  ,مةةةع
تحةةذيرهم بعةةدم إ ِّتخةةاذ الس ة ِّيدات واألطفةةال دروع ةا ً بشةةر َّية  ,مةةع تحةةذير
قةةاطني المنطقةةة بعةةدم الخةةروج إلةةى ال ة
ش ة ةرفات حِرص ةا ً علةةى سةةبلمتهم ,
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سةةرعة ةمغةةادرة ال َمح َّطةةة  ,فولجةةا شةةارع ال ةمهندسةةين العسةةكر ِّيين
فقة َّةررا ة
فةةي طريقهمةةةا لئلنصةةراف فؤبصةةةرا عةةدد كبيةةةر مةةن السةةة َّيدات ب ةمختلةةةف
األعمةةار حةةال قيةةامهن بةةإفتراش ذلة الطريةةق وتعبةةؤة أعةةداد كبيةةرة مةةن
ةزجاجةةات المولوتةةوف بةةالبنزين تمهيةةداً إلسةةتخدامج فةةي ةمقاومةةة قة َّةوات
فقررا ال ةمغادر عبر البةاب
الشرطة القابمة على الفض إلفشال ةمه َّمتها َّ ,
الخلفي لل َمح َّطة ال ةمطِ ل علةى الجانةب اآلخةر  ,وحةال قيامهمةا بفةت ذلة
صةةنين
للبةةاب أبصةةرا مةةا يق ة ةرب مةةن عشةةرة أشةةخاص
متمترسةةين و ةم َتح ِّ
ِّ
خلةةف السةةواتر الرمل َّيةةة التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف
اإلعتصةةام حةةاملين بؤيةةديهم أسةةلحة نار َّيةةة ويقومةةون بةةإطبلق األعيةةرة
النار َّيةةةة منهةةةا بكثافةةةة وبشةةةكل ً ةمتتةةةالي وسةةةريع – مثةةةل الر َّ
شاشةةةات -
قةوات الشةرطة القابمةة علةى الفةض ال ةمتوا ِجةدة بةالقةرب
وبعشواب َّية قِ َبل َّ
من مدرسة ال ةمستق َبل بقصد قتلهم وإحداث إصابتهم  ,فقاما بغلق الباب
والعودة لئلحتماء بإسةتراحة العةاملين بال َمح َّطةة  ,فةدخل عليهمةا ضةابط
أمةةن مركةةزو وعقِةةب وقوفةةج علةةى طبيعةةة عملهمةةا طلةةب منهمةةا عةةدم
ةمبارحة المكان حِرصا ً على سبلمتهما  ,وبعد قليل تنةاهى إلةى سةمعهما
دوو إطبلق أعيةرة نار َّيةة بكثافةة قةادم مةن ناحيةة العقةار تحةت اإلنشةاء
المواجةةج لل َمح َّطةةة  ,فعةةاد إليهمةةا ذات الضةةابط وقةةام بإخراجهمةةا علةةى
الفور تحةت حِمايتةج  ,وحةال ةمغادرتهمةا لل َمح َّطةة أبصةرا عةدد كبيةر مةن
ال ةمعتصةةمين بةةةداخل العقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء سةةةالف الةةةذكر حةةةال قيةةةامهم
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بةةإطبلق أعيةةرة نار َيةةة بكثافةةة وبعشةةواب َّية ورشةةق القةةةواَّت القابمةةة علةةى
الفةةض بكميةةة كبيةةرة مةةن ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,وإحتمةةى ك ةل ً منهمةةا
بمدخل عقار بالقةرب من ال َمح َّطةة حتةى هةدأت األوضةاع نسةبيا ً ,وتم َّكةن
ك ةل ً منهمةةا ةمغةةادرة المكةةان والعةةودة لمسةةكنهما  ,وأبةةد الشةةاهد األول
ةةةوات الشةةةةرطة ناشةةةةدت
روبتةةةةج فةةةةي إثبةةةةات شةةةةهادتج بةةةةالتحقيق أن قةة َّ
ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصام سِ ةلم َّيا ً  ,فقةام ال ةمعتصةمين بالتعةدِّو
على القة َّوات  ,فتصدَّت لهةم ال ة
شةرطة ببواعةث الغةاز  ,فلجةؤ ال ةمعتصةمين
إلى إستخدام السبلح الحي والخرطوش تِجةاه القة َّةوات  ,ممةا دفعهةا إلةى
إستخدام الطلقات النار َّية وفقا للقواعد المقررة قانونا فى هذا الشؤن .

كما شهد  /محمد إسماعيل أحمد محمد
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقج .

كما شهدت /نجبلء س ِّيد أحمد عبد الحميد س ِّيد
بمضمون ما َ
تعةرض ةكةل مةن يروةب فةي دةخةول
ش ِهد بج سابقيها بشةؤن ُّ
ةمحةةيط اإلعتصةةام لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً
بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش  ,وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةرت قيةةام بعةةض
ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض التةةدريبات علةةى األلعةةاب القِتال َّيةةة  ,حةةاملين
بؤيديهم عِصِ ةي وشةوم  ,وبتةاري  – 2013/7/8حةال أحةداث الحةرس
الجمهورو – أبلغها العامِل المدرسة – المةدعو  /علةي أحمةد الصةاوو
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 بإقتحام ال ةمعتصمين باب المدرسة وقيةامهم بالتعةدِّو عليةج وإحةتبللهمكا َّفةةة مبانيهةةا  ,وأقةةاموا بالمدرسةةة إقامةةة كاملةةة مةةن قضةةاء حةةاجتهم
واإلستِحمام علةى نحةو يخةدِش حيةاء ال ةمعلِّمةين باإلضةافة الترجةل داخِةل
علو َّيةةة  ,حةةال كةةونهم
المدرسةةة حةةال قيةةامهم بإرتةةداء مبلبةةس دا ِخلِ َّيةةة ِ
حاملين عِصِ ةي وشةوم وجنةازير وعلةى رأس الةبعض مةنهم خِةوذ  ,كمةا
تابعة لهم على بةاب المدرسةة  ,وأولقةوا الطريةق
قاموا بنوبات حِراسة ِ
ال ةم َإدِّو إليهةا بؤحجةار األرصِ ةفة  ,ممةا نجةم عنةج َت َو ُّقةف أداء إمتحانةات
الدور الثاني للطلبة وال ةمحدد أدابها خِبلل الفترة مةن  2013/7/6حتةى
 , 2017/7/11وطلبةةةةوا مةةةةن ال ةمعتصةةةةمين السةةةةماح للطلبةةةةة بةةةةآداء
إمتحانةةةاتهم  ,وبعةةةد ةمفاوضةةةات طويلةةةة مةةةع ال ةمعتصةةةمين سةةةمحوا لهةةةم
بإستِخدام ةورفتين فقط – من بينهما ةورفة مديرة المدرسة  , -وعةادت
الطلبة إلستكمال إمتحانات الدور الثاني من تةاري  2013/7/14حتةى
 , 2013/7/17و َت َخلَّف عدد كبير من الطلبة عن أداء إمتحانات الدور
الثةةةةاني إثةةةةر خةةةةوفهم الحضةةةةور بالمدرسةةةةة حةةةةال إحتبللهةةةةا مةةةةن قِ َبةةةةل
يتردَّد على المدرسة كثيراً القِيادو
ال ةمعتصمين  ,وخِبلل تِل الفترة كان َ
سةلطان والةذو كةان يعتلةي
بجماعة اإلخوان ال ةمسلمين المدعو  /صبلح ة
صةةة رابعةةة كثيةةراً  ,و ةمن ة ةذ بدايةةة شةةهر رمضةةان وحتةةى تةةاري ال َفةةض
َم َن َّ
فقدت السيطرة على المدرسة بالكامِةل وتةم منعهةاو بةاقي ال ةمعلِّمةين مةن
دةخةةول المدرسةةة  ,وقةةام ال ةمعتصةةمين بإسةةتغبلل كا َّفةةة مبانيهةةا للمبيةةت
241
أمين السر

رئيس المحكمة

َ
صصةةوا ةجةةزء مةةن المدرسةةة لةةذب المواشةةي  ,و ةجةةزء رخةةر لتخةةزين
وخ َّ
كم َّيةةةات كبيةةةرة مةةةن السِ ةةةلَع التموينِ َّيةةةة " األرز والمكرونةةةة وخِبلفةةةج " ,
و ةجةةزء رخةةر لطهةةي األطعِمةةة  ,وأبلغهةةا العا ِمةةل بالمدرسةةة أنةةج أبصةةر -
خةةبلل فتةةرة تواجةةده بالمدرسةةة  -بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةداخِل المدرسةةة
النار َّيةةةة  ,وأ َّنهةةةم أحضةةةروا عةةةدداً كبيةةةراً مةةةن
حةةةا ِمبلً لةةةبعض األسةةةلِحة
ِ
بةرفقتهم ةمنة ةذ بةدء
األطفال– ليسوا من أبناء ال ةمعتصمين لعدم تواجةدهم ِ
فاعل َّيةات إعتصةامهم– وقامةت إحةةد وسةابِل اإلعةبلم بتصةويرهم داخةةل
إحةةد ةوة َةرف المدرسةةة  ,وعقِةةب أحةةداث ال َفةةض حضةةرت إلةةى المدرسةةة
برفقةة بعةةض ال ةمعلِّمةةين بهةا  ,وقةةاموا بحصةةر مةةا ِبهةا مةةن تلفِ َّيةةات  ,كمةةا
ِ
النار َّيةةة  ,وكم َّيةةات كبيةةرة مةةن
ةوارر الطلقةةات
ِ
عثةةروا علةةى عةةدد مةةن فة ِ
ال ةم َتعلِّقةةةات الشخصِ ةةة َّية لل ةمعتصةةةمين تةةةم الةةة َت َخلُّص منهةةةا  ,وتبةةة َّين قيةةةام
ال ةمعتصةةمين بتشةةييد دورات مِيةةاه بةةالطوب األحمةةر واألسةةمنت بإمتِةةداد
السور الغربي للمدرسة تم إزالتها  ,كما تب َّين قِيامهم بتوصيل ماسةورة
خارجها  ,وتركيةب أكثةر مةن صةنبور ميةاه
مياه من داخِل المدرسة إلى ِ
عليها إلستِخدامها في الوضوء وسِ ةقاية الةدواب قبةل الةذب  ,كمةا تبة َّين
الخةارج و َت َف ُّحةم
النار َّية في المبنى الربيسي للمدرسةة مةن
رثار اللفحات
ِ
ِ
ةحجرة عامِل المدرسة وحديقة المدرسة وكا َّفة أشجارها بإمتداد السةور
سرقة عدد  3حاسِ ب رلةي و ةم َك ِّبةر صةوت وتِلفةاز
ال ةمحيط بها  ,كما تب َّين ِ
خاص بالمدرسة باإلضافة إلى أعمةال التخريةب والتلف َّيةات بهةا  ,والتةي
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َت َم َّثلةةةت فةةةي إسةةةتِخدامهم مقا ِعةةةد ومناضِ ةةةد التبلميةةةذ وال ةم َعلِّمةةةين لةةةذب
المواشةةي وتقطيةةع لةحومهةةا  ,وألقةةت بالمسةةبول َّية بشةةؤن تلِ ة التلف َّيةةات
والمسةةروقات علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين مةةن جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين
وأنصارهم وال ةم َإ ِّيدين لهم
وقِياداتهم
ِ

كما شهد  /مصطفى حسن أبو والي محمد
بتضةةرره مةةن جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين ال ةمعتصةةمين بميةةدان رابعةةة
ُّ
العدو َّية وعلى رأسهم محمد بةديع ومحمةد البلتةاجي وصةفوة حِجةازو ,
إثةةر قيةةامهم بسةةرقة وإتةةبلف العديةةد مةةن ال ةممتلكةةات العا َّمةةة بالمدرسةةة
سالفة الذِكر  ,والتي ةتقدَّر قيمتها بحوالي خمسةة و ةعشةرون ألةف جنيةج
تعرضةةج لئلسةةتيقاف
 ,كمةةا قةةاموا بةةإحراق الةةدفاتر الماليةةة بالمدرسةةة و ُّ
إلبةةةراز تحقيةةةق شخصةةة َّيتج وتفتيشةةةج ذات َّيةةةا ً بمعرفةةةة لِجةةةان التفتةةةيش ,
ال ةمتمركةةةةزة خلةةةةف الحةةةةواجز الخرسةةةةان َّية والمتةةةةاريس التةةةةي أنشةةةةؤها
ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,وأضةةاف أن خةةبلل فتةةرة
اإلعتصةةام كةةان ةمعتصةةمين ةمقيمةةين بال ةمخ َّيمةةات ب ةمحةةيط المدرسةةة مةةن
الخارج  ,وأبدوا روبتهم في إستعمال دورات المِياه بالمدرسة فتصة َّد
لهم العاملين بها حِرصا ً على سبلمة ال ةممتلكات العا َّمة إال أنهةم فوجبةوا
بال ةمعتصمين يقومون بإحتبلل المدرسة ةعنوة وإستعمال جميع َمرافقهةا
ةعنو ًة وإعتبروا الفصول مكان للمبيت لهم  ,وش َّيدوا دورات مِياه بفِناء
المدرسة – ما يزيد على خمسون عين لقضةاء حةاجتهم – كمةا أنشةؤوا
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مكانةا ً لةةذب المواشةةي إلطعةةام ال ةمعتصةةمين  ,مةةع تةةر ةمخلَّفةةات ذبةةابحهم
وما ينبعِث منها من رواب كريهة ويتج َّمع عليها الحشةرات وكةان ذلة
بفِنةةاء المدرسةةة ب ِجةةوار مكتةةب الس ة ِّيدة ةمةةديرة المدرسةةة  ,كمةةا إ َّتخةةذوا
الحديقة ال ةمجاورة للمدرسة مكانا ً لئلسةتِحمام بعةد قيةامهم بعمةل سةواتر
جانب َّيةةة مفتوحةةة مةةن أعلةةى علةةى نحةةو يجةةرح أعةةين قةةاطني العقةةارات
جةةاورة للحديقةةة  ,كمةةا أجبةةروا ال ةم َعلِّمةةين بالمدرسةةة والطلبةةة علةةى
ال ةم ِ
التج ُّمةةع بفصةةلين فقةةط مةةن فةصةةول المدرسةةة  ,وتةةم تجميةةع الطلبةةة بؤحةةد
هةةذين الفصةةلين ألداء إمتحانةةات الةةدور الثةةاني  ,وأنةةج قةةد رسةةب بعةةض
هإالء الطلبةة إثةر خةوف أهل َّيةتهم علةيهم عقِةب إتصةال عِلمهةم بةإحتبلل
ال ةمعتصةةةمين لكا َّفةةةة أرجةةةاء المدرسةةةة ةعنةةةو ًة  ,وعقِةةةب تفةةةاقةم الوضةةةع
وإستشةةعار المسةةبولين ب ةمدير َّيةةة التعلةةيم ةخطةةورة الوضةةع مةةن الناحيةةة
األمن َّية على ال ةم ِّعلمين والعاملين بالمدرسة سالفة الةذِكر وحِرصةا ً مةنهم
على سبلمتهم  ,قاموا بالتن َّبج عليهم بعدم ةمعاودة التردُّد على المدرسةة
َم َقةةر عملهةةم  ,علةةى أن يكةةون توقيةةع ال ةحضةةور واإلنصةةراف بمدرسةةة
مدينةةةة نصةةةر النموذج َّيةةةة  ,وعقِةةةب نجةةةاح قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة فةةةي فةةةض
وتوجج وبعض ةزمبلبج من ال ةم َعلِّمين إلى المدرسة مقر عملةج
اإلعتصام
َّ
في يوم السبت البلحق على أحداث الفض  ,وبالوصول إليها تبة َّين لهةم
ةحةةةدوث أعمةةةال تخريةةةب وتلف َّيةةةات جسةةةيمة بكافةةةة أرجةةةاء المدرسةةةة ,
وإشةةةتموا رابحةةةة َعفِنةةةة تنبعةةةث مةةةن ةمخلفةةةات ذبةةةاب ال ةمعتصةةةمين مةةةن
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المواشةةي  ,ومةةن دورات المِيةةاه بفِنةةاء بالمدرسةةة  ,وكةةذا إتةةبلف جميةةع
نوافذ وأبواب فةصول المدرسة  ,وكذا رثةار د َّةخةان كثيةف بمكتةب السة ِّيدة
ةمديرة المدرسة  ,وألقةى بالمسةبول َّية علةى عةاتق ال ةمعتصةمين عةن تلة
األعمةةةال التخريب َّيةةةة والتلف َّيةةةات عمةةةداً لجعةةةل المدرسةةةة ويةةةر صةةةالحة
لئلستعمال عقِب نجاح قة َّوات ال ة
شرطة في فض اإلعتصام  ,وأضاف أنةج
تةةم تشةةكيل لجنةةة لجةةرد وحصةةر وتقةةدير قيمةةة ال ةممتلكةةات العا َّمةةة محةةل
السرقة واإلتبلف بالمدرسة  ,وقام باإلببلر بشؤن واقعة سةرقة وإتةبلف
بعض تل ال ةممتلكات بنا ًء على تفويض صةادر لةج مةن مةديرة المدرسةة
لعمل ذل الببلر وال ةمرفق باألوراق .

كما شهد  /ع َّباس رياض الطاهر ةع َمر
بمضمون ما َ
تعرضةج لئلسةتيقاف إلبةراز تحقيةق
شة ِهد بةج سةابقج بشةؤن ُّ
شخصةة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّيةةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش  ,ال ةمتمركةةزة خلةةف
الحةواجز الخرسةةان َّية والمتةاريس التةةي أنشةؤها ال ةمعتصةةمين علةى حةةدود
أطةةراف اإلعتصةةام  ,وأضةةاف أن خةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام كةةان ةمعتصةةمين
ةمقيمةةةين بال ةمخ َّيمةةةات بةةةال ةط ةرق ال ةمإ ِّد َّيةةةة إلةةةى إشةةةارة رابعةةةة العدو َّيةةةة ,
وفةةةوجا فةةةي أحةةةد األ َّيةةةام بقيةةةام ال ةمعتصةةةمين بةةةإحتبلل المدرسةةةة ةعنةةةوة
الممرات والمكاتب راإلدار َّيةة
وإستعمال جميع َمرافقها ةعنو ًة وإفترشوا
َّ
ومكاتةةب ال ةم َعلِّمةةين بالمدرسةةة وإعتبةةروا الفصةةول مكةةان للمبيةةت لهةةم ,
وشةةة َّيدوا دورات مِيةةةاه بفِنةةةاء المدرسةةةة  ,كمةةةا إفترشةةةوا ةورفةةةة مكتبةةةج
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ومنعةةوه مةةن إوةةبلق الةةدوالب الكةةابن بةةج الةةدفاتر ةعهدتةةج أو أخةةذها حةةال
إنصرافج  ,وعقِب تفاقةم الوضع وإستشعار المسةبولين ب ةمدير َّيةة التعلةيم
ةخطورة الوضع من الناحية األمن َّية على ال ةم ِّعلمين والعةاملين بالمدرسةة
سالفة الذِكر وحِرصا ً مةنهم علةى سةبلمتهم  ,قةاموا بالتن َّبةج علةيهم بعةدم
ةمعةةةاودة التةةةردُّد علةةةى المدرسةةةة َم َقةةةر عملهةةةم  ,علةةةى أن يكةةةون توقيةةةع
ال ةحضور واإلنصةراف بمدرسةة مدينةة نصةر النموذج َّيةة  ,وعقِةب نجةاح
قة َّوات ال ة
توجةج وبعةض ةزمبلبةج مةن ال ةم َعلِّمةين
شرطة في فض اإلعتصةام َّ
إلى المدرسةة مقةر عملهةم  ,وبالوصةول إليهةا تبة َّين لهةم ةحةدوث أعمةال
تخريب وتلف َّيات جسةيمة بكافةة أرجةاء المدرسةة  ,و َت َف ُّحةم ةورفةة مكتةب
ةمةةةديرة المدرسةةةة ونةةةا رة المدرسةةةة وحةةةارس المدرسةةةة والنوبتج َّيةةةة
بالكامةل وكةذا ال ةغرفةةة الكةابن بةةج الةدفاتر ةعهدتةج وال ةمتم ِّثلةةة َت َف ُّحةم أربعةةة
دفةةاتر " َ 3مخةةازن حكومةةة " وخمسةةة دفةةاتر " َ 1مخةةازن ةحكومةةة "
والتي ال ةتقدَّر بثمن وكذا ِجهازو حاسب رلةي والبةالع قيمتهمةا مةا يزيةد
سمابة جنيج  ,وألقةى بالمسةبول َّية علةى عةاتق ال ةمعتصةمين عةن
على ةخم ة
تل ة األعمةةال التخريب َّيةةة والتلف َّيةةات عمةةداً لجعةةل المدرسةةة ويةةر صةةالحة
لئلسةةتعمال كنةةوع مةةن اإلنتقةةام عقِةةب نجةةاح قة َّةةوات ال ة
شةةرطة فةةي فةةض
اإلعتصام  ,وأضاف أنج حةال تةردُّده علةى ةمحةيط اإلعتصةام ةم َّت ِجهةا ً إلةى
المدرسةةة َم َقةةر عملةةج أبصةةر ثبلثةةة مةةن ال ةمعتصةةمين حةةاملين َبنةةادِق رل َّيةةة
ورخر حامِل فرد خرطوش  ,وكان ذل بالقةرب من مح َّطةة وقةود موبيةل
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بشةةارع الطيةةران خلةةف الحةةواجز األمن َّيةةة ال ةمش ة َّيدة بمعرفةةة ال ةمعتصةةمين
علةةى حةةدود إعتصةةامهم  ,وأضةةاف أنةةج تم َّكةةن مةةن الوقةةوف علةةى نةةوع
السبلح – البنادِق اآلل َّية  -سالفة الذكر من خبلل فتةرة تجنيةده بةالقة َّوات
ال ةمسةلَّحة  ,وأنةةج إتصةةل عِلمةةج بنةةوع السةةبلح – فةةرد الخرطةةوش – مةةن
بعض ةزمبلءه حال ةمشاهدتج َمثيبلً لج بوسابل اإلعبلم .

كما شهد  /خالد حمد سالم حمد
بةةةإتبلف جميةةةع ةعهةةةدة المسةةة ِجد بالكامةةةل مةةةن أجهةةةزة تك َّييةةةف وأجهةةةزة
الصوت والمراوح وال َن َجف والسِ َّجاد والمكتبات الخشب َّية وأجهزة تبريد
المِيةةاه والثبلجةةات  ,إثةةر إضةةرام النيةةران بالمس ة ِجد أثنةةاء أحةةداث فةةض
اإلعتصةةام وأضةةاف أنةةج خةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام إحتشةةد عةةدد كبيةةر مةةن
ال ةمعتصةةمين بمس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة  ,وأقةةاموا بةةج إقامةةة كاملةةة  ,إزداد
إحتشادهم وقاموا بإحتبللج ةعنوة  ,وقاموا بمنةع إمةام وخطيةب المسة ِجد
ال ةمع ة َّين مةةن قِبةةل وزارة األوقةةاف مةةن ةمجة َّةرد إقامةةة الشةةعابر – إمامةةة
ال ةمصةلِّين بالمسةةجد حةةال إقامةةة الصةةبلة – وجةةاءوا بإمةةام وخطيةةب تةةابع
لل ةمعتصمين إلقامةة تلة الشةعابر بالمسة ِجد  ,لةم يةتم َّكن وبةاقي العةاملين
بالمس ة ِجد مةةن مةةنعهم مةةن ذل ة لكثةةرة أعةةدادهم  ,وخشةةية الفت ة بهةةم ,
فقاموا بإببلر المسبولين بوزارة األوقاف بةذل الوضةع  ,فطلبةوا مةنهم
ةمغادرتةةةج وبةةةاقي العةةةاملين بالمسةةة ِجد ل َم َقةةةر عملهةةةم عقِةةةب إستشةةةعارهم
ةخطةةورة الوضةةع مةةن الناحيةةة األمن َّيةةة علةةيهم وحرصةا ً علةةى سةةبلمتهم ,
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فإمتثلوا ووادروا َمقر عملهم عقب إحكةام الغلةق علةى ةعهةدة كةل ً مةنهم
وعقِةةب نجةةاح قةة َّةوات ال ة
توجةةج إلةةى المس ة ِجد
شةةرطة مةةن فةةض اإلعتصةةام َّ
لئلطمبنان على ةعهدتج ,وبالوصول إلى المسة ِجد ألفةى إحتراقةج بالكامةل
صة بالعاملين بج .
وما بداخلج من م ةمتلكات عا َّمة و ةع َهد خا َّ

كما شهد /علي أحمد يوسف شِ حاتج
بؤنج حةال قيادتةج لؤلتةوبيس رقةم ل هةـ د  715المملةو لل ِجهةاز سةالف
الذكر ةمتو ِجها ً إلحضار ال ةمو َّ فين بال ِجهاز وأثناء أحةداث فةض إعتصةام
رابعةةة العدو َّيةةة إسةةتوقفج عةةد ًد مةةن ال ةمعتصةةمين مةةن جماعةةة اإلخةةوان
ال ةمسلمين وال ةموالين لهم وقاموا بتفتيشج وحدثت ةمشادَّة كبلم َّيةة  ,بينةج
تصرفاتهم  ,وحاولوا التعدَّو عليةج بالضةرب
ضا منج على
ُّ
وبينهم إعترا ً
وفةةوجا بإشةةتعال الوضةةع بةةين ال ةمعتصةةمين وقةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,وتبةةادةل
إطبلق األعيرة النار َّية فيما بينهم  ,وفةوجا بةإتبلف البرابريةز األمةامي
لؤلتةةوبيس إثةةر إختةةراق طلقةةة نار َّيةةة لةةج  ,وحينبةةذ أبصةةر مجموعةةة مةةن
ال ةمعتصةةمين حةةاملين بؤيةةديهم طبنجةةات و ةزجاجةةات مولوتةةوف وأحجةةار
وشوم وقاموا بإستِخدامها في ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة القابمة على فض
اإلعتصةةام  ,كمةةا أبصةةر قيةةام ال ةمعتصةةمين مةةن يقومةةون بإلقةةاء ةزجاجةةات
المولوتةةوف علةةى جميةةع الس ة َّيارات واألتةةوبيس بةةذل الشةةارع وإضةةرام
النيران بها بقصةد جعلهةا ويةر صةالحة لئلسةتِعمال وأيضةا ً لتقليةل تةؤثير
رابحة الغاز ال ةمسيلة للدةموع التي تم إطبلقها من قة َّوات ال ة
شرطة  ,وفةي
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تِلةةة األثنةةةاء الذ بةةةالفِرار إلةةةى داخةةةل ال ِجهةةةاز َم َقةةةر عملةةةج لحةةةين ةهةةةدوء
األوضةةةاع مةةةن الناحيةةةة األمن َّيةةةة  ,وحةةةال عودتةةةج إلةةةى األتةةةوبيس ألفةةةاه
ةم َت َف ِّحما ً بالكامل والذو يبلةع قيمتج مابة وعشرون ألف جنيج.

كما شهد  /أحمد مرزوق أحمد مغربي
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشةؤة ألعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش مةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتاريس التي أنشبوها على حةدود أطةراف اإلعتصةام َ ,
وخةبلل فتةرة
اإلعتصام حال توا ةجده ب ة
شرفة مسكنج ال ةمطِ لَّة على العقار تحةت اإلنشةاء
الكابن بتق ةطع شارع الطيران مع سيبويج من الخلف  ,أبصةر أربعةة أو
خمسةةة أشةةخاص مةةن ال ةمعتصةةمين حةةال قيةةامهم بسةةحل شخصةةين إلةةى
ال ة ةردود الجانب َّيةةة للعقةةار سةةالف الةةذكر أحةةدهةما واقِف ةا ً ةمق َّيةةد اليةةدين مةةن
َ
الخلةةف عةةارو الجسةةد مةةن أعلةةى واآلخةةر ةملقةةى أرض ةا ً ويقةةوم هةةإالء
ال ةمعتصةةةةمين باإلعتةةةةداء عليةةةةج بالضةةةةرب بوحشةةةة َّية بإسةةةةتِخدام الشةةةةوم
والعِصِ ةةي علةةى جميةةع أنحةةاء جسةةده  ,وكةةان ينةةزف بال ةدِماء مةةن جميةةع
الحدَث من خِبلل تصوير الواقعة فيديو
أنحاء جسده  ,فشرع في توثيق َ
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بإس ةتِخدام هاتفةةج المحمةةول  ,إال أنةةج ن ةةراً إلرتباكةةج الشةةديد مةةن وقةةع
ال َم َ
شةة ِهد فقةةام بإلتقةةاط صةةورة فقةةط  ,وحِينبةةذ شةةاهده أحةةد األشةةخاص
األول فةةوق األرضةةي بةةذل العقةةار تحةةت اإلنشةةاء حةةال قيامةةج
بالطةةابق َّ
بالتصوير  ,فقام بالتنبيةج علةى ةمرتكبةي الواقعةة  ,فقةاموا بالةدةلوف إلةى
داخل ذل العقار  ,وقدَّم للنيابة العامة تل الصورة  ,كمةا أبصةر بةداخل
ذلةة العقةةار تحةةت اإلنشةةاء خةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام قيةةام مجموعةةة مةةن
عب ةؤة
ال ةمعتصةةمين بإعةةداد ةع ةبة َّةوات صةةغيرة ةتشة ِةبج ال ِكة َةور النار َّيةةة وكةةذا َت ِ
ةزجاجات المولوتوف  ,بقصد إستِخدامها حال ةمقاومتهم لقة َّوات ال ة
شرطة
القابمة على فض اإلعتصام من خِبلل رشقهم بها  ,حيث شةاهدهم حةال
َفض اإلعتصام برشق قةوات ال ة
شرطة بها.

كما شهد  /محمد نصر محمد نصر الباجورو
الحةـدَث
بؤنج خـبلل فـترة إعتصـام رابعة العدو َّية تم تكليفج بتوثيق ذلة
َ
صور صحفي  ,وأنج تردَّد على ةمحةيط اإلعتصةام أكثةر
بطبيعة عملج ك ةم ِّ
ةـرة كةةـان يةةتم إسةةتيقافة بمعرفةةة لِجةةان
ةـرات  ,وفةةـي ةكةةـل َّ مة َّ
مةةن عشةةـر مة َّ
التفتيةةةـش  ,ال ةمتمركةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية والمتةةةاريس التةةةي
كونة من بعةض
أنشؤها ال ةمعتصمين على حدود أطراف اإلعتصام  ,وال ةم َّ
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كونهم تةابعين ألمةن
ال ةمعتصمين المدن ِّيين ةمرتدين ً
اإلعتصةةام  ,حةةال كةةون بعضةةهم حةةامبلً بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم  ,وعلةةى
رأس بعضةةةهم ِخة َةةوز  ,حيةةةث داوم أعضةةةاء تلةةة اللجةةةان علةةةى تفتةةةيش
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شخصةةةةج ذات َّيةةةةا ً  ,و ةمطالعةةةةة تحقيةةةةق شخصةةةة َّيتج قبةةةةل الةةةةدلوف ب ةمحةةةةيط
اإلعتصةةام  ,وكةةان يقةةوم بةةإبراز تحقيةةق شخصِ ة َّيتج والثابةةت بةةج عملةةج
كطالةةب  ,حتةةى يتسةةنى لةةج الةدةلوف إلةةى ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,إثةةر تعة ُّةرض
بعض زمبلبةج الصةحف ِّيين لئلحتجةاز مةن قِ َبةل ال ةمعتصةمين مةع َت َع ُّرضةهم
سسةات اإلعبلم َّيةة أو
لتكسير األر ةجل واألذرع  ,لعةدم إنتمةابهم إلةى ال ةمإ َّ
الصةةةحف َّية ال ةمإ َّيةةةدة لهةةةم  ,وفةةةي أحةةةد األ َّيةةةام حةةةال تةةةردُّده علةةةى ةمحةةةيط
اإلعتصام أبصر خلف عِمارات التوفيق توا ةجد سة َّيارة ةم َح َّملةة باألسةلحة
النار َّيةةة بحقيبتهةةا داخةةل بطةةاطين  ,وقيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بإسةةتبلمها
وإدخالها داخل ةمحيط اإلعتصام  ,وفي يةوم رخةر أبصةر سة َّيارتين بةذات
المكةةان ةم َح َّملتةةين باألسةةلحة النار َّيةةة داخةةل بطةةاطين بحقيبتيهمةةا  ,وقيةةام
بعةةةةض ال ةمعتصةةةةمين بإسةةةةتبلم تِلةةةة األسةةةةلحة وإدخالهةةةةا داخةةةةل ةمحةةةةيط
اإلعتصةةام  ,كمةةا أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بالتةةدريبات العسةةكر َّية
والطةةوابير الرياض ة َّية داخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام حةةال إرتةةدابهم ِزو أمةةن
اإلعتصةةام حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم واألسةةلحة البيضةةاء وفةةوق
رإوسةةهم خةةوذ ةمة َةردِّدين الهتافةةات الحماس ة َّية التةةي ت ةحةةث علةةى ةمقاومةةة
رجال الشرطة والجيش  ,بحسب أن ذل الفِعل ةي َعد من قبيل ال ِجهاد في
سةةةبيل هللا  ,وفةةةي صةةةباح يةةةوم فةةةض اإلعتصةةةام ةمب ِّكةةةراً كةةةان ةمتؤهِّبةةةا ً
لئلنصةةراف  ,إال أن أحةةد ةزمبلبةةج أبلغةةج هاتف َّي ةا ً بةةإعتزام قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
على فض اإلعتصام َ ,ف َتمر َكز بين قة َّوات ال ة
شرطة وال ةمعتصةمين بشةارع
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الطيران من ناحية التؤمين الصِ ِّحي  ,وذل حتى يتسةنى لةج توثيةق ذلة
ص َةور تتعلَّةق ب َفةض اإلعتصةام  ,وحينبةذ أبصةر
الحدَث من َخبلل إلتقات ة
َ
سة َّيارات ةمك َّبةةرات الصةةوت ةتناشِ ةةد ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام
سِ لم َّيا ً مع تحذيرهم من ةمقاومتهم  ,كمةا أبصةر لةوادر القة َّةوات ال ةمسةلَّحة
حال قيامها بإزاحة الحواجز الخرسان َّية التةي أنشةؤها المعتصةمين علةى
حةةدود أطةةراف إعتصةةامهم  ,حتةةى يتسةةنى لقةة َّةوات ال ة
شةةرطة ال ةدةخول فةةي
ةعمق اإلعتصام  ,فقام ال ةمعتصمين باإلحتشاد بالقةرب من تلة الحةواجز
 ,وقةةاموا برشةةق اللةةوادر وقةة َّةوات ال ة
شةةرطة ال ةمتواجةةدة خلفهةةا وس ة َّيارات
شرطة ب ةزجاجات المواوتةوف والحِجةارة  ,فلجةؤت قة َّةوات ال ة
ال ة
شةرطة إلةى
إطةةبلق قنابةةل الغةةاز ال ةمسةةيل لل ةدةموع لتفريةةق ال ةمعتصةةمين  ,وفةةي تل ة
األثناء أبصر إصابة ضابط ة
شرطة و ةمج َّند بطلق نارو قادمةا ً مةن ناحيةة
ال ةمعتصمين وسقوطهما أرضا ً  ,وتناهى إلى سمعج تبادةل إطةبلق أعيةرة
نار َّيةةة كثيةةف مةةا بةةين قةة َّةوات ال ة
شةةرطة وال ةمعتصةةمين  ,فقةةام علةةى الفةةور
صةةتج  ,فقةةام
باإلختبةةاء بؤحةةد العقةةارات  ,وقةةام بتصةةويرهما بالكةةاميرا خا َّ
صةةفوف قةة َّةوات ال ة
ضة َّباط ب ةمسةةاعدتج
شةةرطة  ,وقةةام أحةةد ال ة
بالعةةدو صةةوب ة
علةى اإلبتعةةاد عةن ةمحةةيط اإلعتصةةام حةال إتصةةال عِلمةج بطبيعةةة عملةةج ,
وطالبج ب ةمغةادرة المكةان حِرصةا ً علةى سةبلمتج فإمتثةل  ,وحةال ةمغادرتةج
ضةةة َّباط
وبعةةةض ةزمبلبةةةج الصةةةحف ِّيين ةمحةةةيط اإلعتصةةةام إسةةةتوقفهم أحةةةد ة
القة َّوات ال ةمسلَّحة  ,وع ِّقب وقوفج على هو َّية وطبيعة عمل كل ً منهم مةن
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خِةةبلل ةمطالعتةةةة لتحقيةةةق شخصةةة َّيتهم وكارنيهةةات عملهةةةم  ,قةةةام بإلقةةةاء
القبض عليهم وأخذ كا َّفة ةمتعلِّقاتهم الشخص َّية  ,وتم إرسةالهم إلةى أحةد
ةمعسكرات األمن المركزو عن طريق إحد س َّيارات ترحيبلت ال ة
شةرطة
ِ ,رفقة ةم َّتهمين رخرين  ,و ل َّ بةذل ال ةمعسةكر بةد ًء مةن السةاعة الثامنةة
صباحا ً حتى السةاعة الرابعةة مسةا ًء تقريبةا ً  ,إلةى أن تةم إخةبلء سةبيلهم
سساتهم الصحف َّية بقيادات وزارة الداخل َّية .
عقِب إتصال ةمإ َّ

كما شهد /خالد أحمد ةرشدو ةمختار
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشةؤة ألعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش مةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتاريس التي أنشبوها على حةدود أطةراف اإلعتصةام  ,وأضةاف أنةج
خةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام حةةدثت العديةةد مةةن الخبلفةةات بةةين قةةاطني منطقةةة
رابعة العدو َّية وبةين ال ةمعتصةمين بسةبب تشة ِّييد ال ةمعتصةمين ل ةمخ َّيمةاتهم
أمام أبواب العِقارات وبداخلها وفي ال َم َم َّرات وإقامتهم بها إقامةة كامِلةة
على نحو ألحق الضرر بقاطني المنطقة  ,وخِبلل فترة اإلعتصام أبصةر
صةتج
مرتين تو ُّقف س َّيارة رينو ةرماد َّيةة اللةون بةالقةرب مةن الحةانوت خا َّ
َّ
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شبج البنادِق بحقيبتها  ,وقيام
ةم َح َّملة بكم َّية كبيرة من األسلحة النار َّية ةت ِ
بعض ال ةمعتصمين بإدخالها داخل الخيام ب ةمحةيط اإلعتصةام  ,وكةان ذلة
األمةةر تحةةت بصةةر ال ةمعتصةةمين  ,وأنةةج عقِةةب َنجةةاح قةة َّةوات ال ة
شةةرطة فةةي
صةةتج فةةي اليةةوم التةةالي علةةى
توجةةج إلةةى الحةةانوت خا َّ
فةةض اإلعتصةةام َّ ,
سرقة وإتبلف كم َّية كبيرة من البضابع من داخلج
أحداث ال َفض  ,فؤلفى ِ
 ,وإحتراق السور الخاص بالحانوت  ,وأضاف أنج بلغت قيمة البضةابع
السةةةرقة واإلتةةةبلف مةةةا يزيةةةد علةةةى مابةةةة ألةةةف جنيةةةج  ,وألقةةةى
محةةةل
ِ
السةرقة واإلتةبلف علةى عةاتق ال ةمشةاركين فةي
بالمسبولية عةن واقعتةي
ِ
صةنهم داخةل
اإلعتصام من اإلخوان ال ةمسلمين وال ةمإ ِّيةدين لهةم  ,إثةر تح َّ
صةةتج مةةن رابحةةة الغةةاز ال ةمسةةيل لل ةدةموع  ,وحةةال قيةةامهم
الحةةانوت خا َّ
ب ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة أثناء الفض  ,وكذا سةرقتهم البضةابع ةمسةتغلين
الفرار األمني أثناء أحداث الفض  ,وكةان ذلة مةن خةبلل مةا أخبةره بةج
صتج.
جيرة الحانوت خا َّ

كما شهد /محمد السيد خليل إبراهيم
بؤ َّنج حةال أحةداث ال َفةض كةان ةمت َمركِةزاً بالسةيارة ةعهدتةج – التةي تحمةل
ةةحة  -مةةةن
لوحةةةات معدن َّيةةةة رقةةةم ق ن د  534المملوكةةةة لةةةوزارة الصِ ة َّ
الصباح الباكِر أمام باب ال ِجهاز المركزو للتن يم واإلدارة  ,وحةال بةدء
فاعل َّيةةات فةةض اإلعتصةةام تةةم تكليفةةج بال َت َو ُّجةةج إلةةى ةمحةةيط إشةةارة رابعةةة
العدو َّيةةة لنقةةل بعةةض ال ةمصةةابين والمتةةوفين فإمتثةةل  ,وبالفِعةةل قةةام بنقةةل
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عةةةدد كبيةةةر مةةةن ال ةمصةةةابين والمتةةةوفين إثةةةر إصةةةابتهم بطلقةةةات ح َّيةةةة
وخرطةةوش مةةن ةمحةةيط إشةةارة رابعةةة العدو َّيةةة إلةةى ةمستشةةفى التةةؤمين
ةحي  ,حتةةى السةةاعة الحاديةةة عشةةر صةةباحا ً تقريبةا ً  ,ون ةةراً لوجةةود
الصِ ة ِّ
عوقات بالطريق من أحجار تحول دون سير السة َّيارة فةي ذات المسةار
ةم ِّ
 ,فقام بنقل ال ةمصابين والمتوفين مةن ةمحةيط إشةارة رابعةة العدو َّيةة إلةى
لحقة بمس ِجد رابعة العدو َّيةة  ,وفةي تِلة األثنةاء
ال ةمستشفى الميداني ال ةم َ
تناهى إلى سمعج َد ِوو إطبلق أعيرة نار َّية بكثافةة  ,كمةا أبصةر تصةا ةعد
أدخنةة سةوداء اللةون بالمكةان وإصةابة أحةد ال ةمسةعفين بإحةد سةةيارات
اإلسعاف  ,فقةام و ةزمبلبةج بنقلةج علةى الفةور إلةى ال ةمستشةفى الميةداني ,
و َ ةل َّ ةمختبةةا بهةةا حتةةى إس ة َت َقر الوضةةع نسةةب َّيا ً  ,ف َت َو َّجةةج إلةةى الس ة َّيارة
ةعهدتةةج  ,فؤبصةةر بهةةا رثةةار إختةةراق عةةدد كبيةةر مةةن الطلقةةات النار َّيةةةة
ب ةمختلةةف أنحةةاء ِجسةةم الس ة َّيارة  ,إثةةر قيةةام ال ةمعتصةةمين بتبةةادةل إطةةبلق
األعيةةرة النار َّيةةة مةةع قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,كمةةا تب ة َّين لةةج سةةرقة مةةا بةةداخل
الس َّيارة سالفة الةذِكر مةن ةعهةدة وأج ِهةزة طِ ِّب َّيةة  ,وتبة َّين توا ةجةد ةجثمةان
أحد ال ةمتو ِّفين مةن ال ةمعتصةمين علةى ال ةت ةرولَّلةي الخةاص بالسة َّيارة  ,حةال
كونج ةمصاب بطلق نارو بالرأس من الجانب األيسر وخروج المقةذوف
من الجانب األيسر  ,دون إتصال عِلمةج ببيانةات ذلة ال ةم َت َةو َّفى أو سةبب
وكيف َّية وفاتج  ,وإستعان بؤحد ةزمبلبج لسحب الس َّيارة سالفة الةذِكر مةن
ةةحي  ,وقةةةام بتسةةةليم ةجثمةةةان
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام إلةةةى هيبةةةة التةةةؤمين الصِ ة ِّ
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ةحي ,
ال ةم َت َةو َّفى إلةةى رحمةة هللا سةةالف الةذِكر إلةةى العةاملين بالتةةؤمين الصِ ة ِّ
وعاد أدراجج إلى مقر عملج بهيبة اإلسعاف فرع الحي السةابع  ,و َت َةر
السة َّيارة أمةةام َم َقةةر عملةةج  ,وأضةةاف أنةةج بلغةةت قيمةةة التلف َّيةةات بالسة َّيارة
سالفة الذِكر ما يزيد عن ثبلثون ألف جنيج .

كما شهد /أحمد إمام حاف عبد العزيز
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشةؤة ألعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
صةةتج
إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً بةةو تفتةةيش الس ة َّيارة خا َّ
معرفةةة لِجةةان التفتةةيش مةةن ال ةمعتصةةمين المةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةزة خلةةف
الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةبوها علةةى حةةدود أطةةراف
اإلعتصةةام  ,وخِةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر دةخةةول سةة َّيارة إلةةى ةمحةةيط
اإلعتصام ةم َح َّملة بدةروع حديد َّية وشوم  ,وكذا قيام بعةض ال ةمعتصةمين
بةةإجراء بعةةض التةةدريبات علةةى األلعةةاب القِتال َّيةةة والطةةوابير الرياضة َّية ,
زو ةم َو َّحةةةداً ةيشةةةير إلةةةى كةةةونهم تةةةابعين ألمةةةن
حةةةال قيةةةامهم بإرتةةةداء ً
اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلى رأس بعضهم خ َِوز ,
ةمردِّدين هِتافات وأناشةيد حماسِ ة َّية َت ةحةض علةى ةمقاومةة قة َّةوات ال ة
شةرطة
حال قيامها بفض إعتصةامهم  ,بحسةب أن ذلة األمةر مةن قبيةل ال ِجهةاد
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فةةي سةةبيل هللا  ,تةةوحي بإسةتِعداد ال ةمعتصةةمين إلةةى معركةةة حرب َّيةةة  ,كمةةا
أبصر إصةطحاب أربعةة أشةخاص مةن أمةن اإلعتصةام ألحةد ال ةمعتصةمين
لحقةةة بمس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة  ,حةةال
إلةةى دار ةمناسةةبات رقةةم (  1ال ةم َّ
كونج ةمق َّيد اليدين من ال َخلف  ,مع إحكام قيةده بوضةع شةومة ب ةمنتصةف
هره من َ
صب العينين  ,بمبلبسةج الداخل َّيةة
الخلف  ,و ةم َك َّمم الفاه  ,و ةم َع َّ
من أعلةى  ,وعليةج رثةار دِمةاء بؤنحةاء جسةده إثةر اإلعتةداء عليةج  ,كمةا
أبصر محمد البلتاجي حال قيامج ب َ
شد أزر وإعطةاء تعليمةات إلةى بعةض
أفةةراد أمةةن اإلعتصةةام – المنةةوط بهةةم حِراسةةة قيةةادات جماعةةة اإلخةةوان
ال ةمسةةلمين ال ةمتواجةةدين ب ةمحةةيط اإلعتصةةام  -بإعتبةةار أن ذل ة اإلعتصةةام
من قبيل ةمقاومة الحرب على اإلسبلم وليس َط َمعا ً في منصب ِرباسي ,
تعرض قيادات اإلعتصام ل َث َّمة أذ من قِ َبةل أحةد مةن
وحِرصا ً على عدم ُّ
ال ةمعتصةةمين  ,وحةةال نج ةاح قةة َّةوات ال ة
شةةرطة فةةي فةةض اإلعتصةةام أبصةةر
بوسابل اإلعبلم إحتراق مس ِجد رابعة العدو َّية واألعمال التخريب َّية التةي
وجةةج فةةي اليةةوم التةةالي إلةةى
وقعةةت ب ةمحةةيط مس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة َ ,ف َت َّ
صتج  ,فتب َّين لةج إتةبلف ةزجةاج الثبلجةات وواجهةة الحةانوت
الحانوت خا َّ
صةةتج  ,وكةةذا سةة ِرقة إحةةد الثبلجةةات وماكينةةة تصةةوير ومحتويةةات
خا َّ
الحانوت والثبلجات من بضةابع  ,وأضةاف أنةج قةد بلغةت قيمةة التلف َّيةات
والبضةةابع محةةل السة ِةرقة خمسةةة عشةةر ألةةف وثبلثمابةةة جنيةةج  ,وألقةةى
السةرقة واإلتةبلف علةى عةاتق ال ةمشةاركين فةي
بالمسبولية عةن واقعتةي
ِ
257
أمين السر

رئيس المحكمة

اإلعتصام من اإلخوان ال ةمسلمين وال ةمإ ِّيدين لهم كنوع من التعبيةر عةن
وضبهم إثةر قة َّةوات ال ة
شةرطة فةي َفةض إعتصةامهم  ,كمةا أضةاف أنةج قةد
حضر إليج مجموعة منهم عقِب أحداث ال َفض  ,وأقروا لج بمسةبول َّيتهم
عن واقعتي السرقة واإلتبلف بزعم إستخدامها إلسعاف المصةابين مةن
ال ةمعتصمين حال أحداث ال َفض .

كما شهد /رمضان عبد الهادو محمود عامر
بةةؤن الشةةركة ةمو ِّكلتةةج سةةالفة ال ةذِكر تعاقةةدت مةةع وزارة الداخل َّيةةة علةةى
عمل َّية تركيب كةاميرات أحةد اإلشةارات الضةوب َّية بتقةا ةطع شةارع النصةر
مةةع شةةارع يوسةةف ع َّبةةاس  ,وبالفعةةل تةةم تركيةةب تل ة الكةةاميرات قبةةل
أحةةداث إعتصةةام رابعةةة العدو َّيةةة بشةةهر  ,وعقِةةب فةةض اإلعتصةةام تب ة َّين
إتبلف تل الكاميرات والبةالع قيمتهةا ةرب ةعمابةة ألةف جنيةج  ,وأضةاف أن
الشةركة ةمو ِّكلتةج تو َّقفةت بعةد تمةام التنفيةذ ,
أعمال التنفيةذ ال ةمسةندة إلةى
ِ
وقبةةل التسةةليم إلةةى وزارة الداخل َّيةةة  ,وأضةةاف أن عةةدد الكةةاميرات محةةل
ساسةات
اإلتبلف ثمانيةة كةاميرات  ,وهةي كةاميرات إستِشةعار كبةديل للح َّ
األرض َّية وكاميرات لتصةوير ال ةمخالفةات المرور َّيةة  ,وألقةى بالمسةبولية
إلستشةعارهم
عن واقعة اإلتبلف علةى عةاتق ال ةمشةاركين فةي اإلعتصةام
ِ
لتحركاتهم  ,ومن شؤنها ةمراقبتهم بهةا  ,وهةو مةا
برصد تل الكاميرات
ُّ
بالشركة ةمو ِّكلتج  ,إثر إتةبلف تلة الكةاميرات قبةل
ألحق الضرر الجسيم
ِ
موعِد التسليم إلى وزارة الداخل َّية  ,ومن ثم عدم حصول الشةركة علةى
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ةمسةةةتح َّقاتها الماليةةةة  -قيمةةةة تلةةة األعمةةةال  -التةةةي تجةةةاوزت ثبل ةثمابةةةة
وخمسون ألف جنيج.

كما شهد /عبد السبلم عاطف عبد السبلم محمد
بؤنةةةج فةةةي صةةةباح يةةةوم َفةةةض اإلعتصةةةام حةةةال قيادتةةةج للسةةة َّيارة ةعهدتةةةج
المملوكةة للهيبةةة العا َّمةةة لن افةةة وتجميةل القةةاهرة والتةةي تحمةةل لوحةةات
معدن ايةةة رقةةم س ب ر  986قادِم ةا ً مةةن كةةوبرو أكتةةوبر ةم َت َو ِّجه ةا ً صةةوب
إشارة رابعة العدو َّية إلجراء عمل َّية الن افةة اليوم ايةة الدور َّيةة ال ةمكلَّفةين
بها  ,فوجا بوجود إشتباكات بين قة َّوات ال ة
شرطة والةعتصمين  ,وفوجا
بإرتطةةام َح َجةةراً ب ةزجةةاج برابريةةز الس ة َّيارة األمةةامي – ةملقةةى مةةن ناحيةةة
ال ةمعتصمين  -مما نجةم عنةج َت َه ُّ
شةم ذلة البرابريةز  ,والتةي تزيةد قيمتةج
تعةرض السة َّيارة
عةن سة ُّتمابة جنيةج  ,فغةادر علةى الفةور المكةان خشةية ُّ
ةعهدتج إلى لمزيد من التلف َّيات  ,وأضةاف أن ال ةمعتصةمين قةاموا برشةق
صةةب
جميةةع سة َّيارات المةةواطنين القادمةةة مةةن كةةوبرو أكتةةوبر صةةوب ال ةن ة
التِذكارو بكثافة وبعشواب َّية  ,مما نجم عنج إتبلف س َّياراتهم.

كما شهد /عمرو علي شرف الدين عبد المجيد
شهد بمضةمون مةا شةهد بةج سةالفج بشةؤن بدايةة اإلعتصةام وأنةج يمتلة
ةكش كابن بال َم َمر ال ةمإدِّو إلةى ةمستشةفى رابعةة العدو َّيةة بجةوار مسة ِجد
يتوجج إليج صباح يوم َفض اإلعتصةام إثةر عةد
رابعة العدو َّية  ,وأنج لم
َّ
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إسةةتقرار الحالةةة األمن َّيةةة  ,و َت َو َّجةةج إليةةج صةةبيحة اليةةوم التةةالي ألحةةداث
وسةرقة ةمحتوياتةج مةن البضةابع
ال َفض  ,تب َّين لج إتبلف ال ةكش بالكامِةل
ِ
وكذا عدد أربةع ثبلجةات كانةت ةمتواجةدة بةالقةرب منةج  ,وأضةاف أنةج قةد
بلع إجمالي قيمة التلف َّيات بال ةكش حوالي إحد وعشرون ألف جنيةج ,
وبلةةع جمةةالي قيمةةة المسةةروقات حةةوالي عشةةرون ألةةف جنيةةج  ,و َ
ش ة ِهد
بمضمون ما َ
تعرضةج لئلسةتيقاف إلبةراز تحقيةق
ش ِهد بج سةابقيج بشةؤن ُّ
شخصةة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّيةةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش  ,ال ةمتمركةةزة خلةةف
الحةةةواجز التةةةي أنشةةةؤها ال ةمعتصةةةمين علةةةى حةةةدود أطةةةراف اإلعتصةةةام ,
وخبلل فترة اإلعتصام تب َّين لةج مةن خِةبلل ةمخالطتةج لةبعض ال ةمعتصةمين
أن هنةةا بعةةض ال ةمعتصةةمين محةةل إقةةامتهم خةةارج ةمحاف ةةة القةةاهرة تةةم
حشدهم ةمستقِلين أتوبيسةات تابعةة لمةن قةام بحشةدِهم إلةى داخةل ةمحةيط
اإلعتصةةام  ,وقةةام رخةةرين باإلحتفةةا بتحقيةةق شخصة َّيتهم للحيلولةةة دون
ةمغادرتهم ةمحيط اإلعتصام  ,روم أن لديهم الروبةة فةي ال ةمغةادرة  ,كمةا
أبصةةر خةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام حمةةل ال ةمعتصةةمين للشةةوم  ,وفةةي الفتةةرة
السابقة على أحداث ال َفض أبصر إثنين من ال ةمعتصمين حاملين أسةلحة
قةرر إنتفةاء
صنع – بشةكل ةاهر  ,كمةا َّ
نارية – فرد خرطوش محلي ال َ
عِلمةةج بشةةخص المسةةبول عةةن واقعتةةي السة ِةرقة واإلتةةبلف لعةةدم تواجةةده
سرح األحداث حال ةوقوعها.
على َم َ

كما شهد  /مجدو محمد عمر البحيرو
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بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقج بشؤن بدايةة نشةؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبل قاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ال ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش مةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتاريس التي أنشبوها على حةدود أطةراف اإلعتصةام  ,وخةبلل فتةرة
اإلعتصةةةام أبصةةةر قيةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بةةةإجراء بعةةةض التةةةدريبات
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كونهم
والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
تابعين ألمةن اإلعتصةام  ,حةاملين بؤيةديهم عِصِ ةي وشةوم  ,وعلةى رأس
بعضهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافةات وأناشةيد حماسِ ة َّية َت ةحةض علةى ةمقاومةة
قة َّوات ال ة
شرطة حال قيامها بفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمر مةن
قبيةل ال ِجهةاد فةي سةبيل هللا  ,كمةا أبصةةر رفةع العديةد مةن أعةبلم سةةوداء
دون عليها عبةارة " ال إلةج إال هللا  ,محمةد رسةوال هللا " وهةي أعةبلم
ةم َّ
القاعةةةدة  ,أعلةةةى سةةةارية العديةةةد مةةةن ال ةمخ َّيمةةةات الكةةةابن داخةةةل ةمحةةةيط
اإلعتصةةام  ,كنةةوع مةةن اتحةدِّو مةةع الن ةةام الحةةاكم  ,وبقصةد إهانةةة علةةم
ةجمهور َّية مِصر العرب َّية  ,وقبل أحداث َفض اإلعتصةام بعِةدَّة أيةام سةافر
إلةةى بلدتةةج خةةارج ةمحا َف ةةة القةةاهرة ِرفقةةة بةةاقي أفةةراد أةسةةرتج  ,وتةةابع
أحةةداث ال َفةةض عبةةر وسةةابل اإلعةةبلم  ,وأبلغةةج أحةةد أقاربةةج هاتف َّيةا ً بشةةؤن
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صتج والتي تحمل لوحات معدن َّيةة رقةم ص أ و
واقعة إتبلف الس َّيارة خا َّ
وجةةج إلةةى
 546مصةةر ماركةةة متسوبيشةةي النسةةر موديةةل َ , 1998ف َت َّ
مكةةان تواجةةدها بسةةاحة إنت ةةار س ة َّيارات بةةالقةرب مةةن عِمةةارات رابعةةة
اإلستثمارو  ,فؤلفى بها العديد مةن التلف َّيةات والتةي تم َّثلةت فةي إختةراق
عةةدد إثنةةين طلةةق نةةارو ل ِجسةةم الس ة َّيارة مةةن الجانةةب األيمةةن  ,وتحطةةيم
ةزجاجها  ,تمزيق عدد إثنين إطار خاص بها وتطبيق سةقفها والكةابوت
األول فةةوق األرضةةي
والصةةاج ,وحةةال دةلوفةةج بمسةةكنج الكةةابن بالطةةابق َّ
البنةدارو – ألفةى
ب ِجوار العقار تحةت اإلنشةاء بشةارع الطيةران – ةبةرج ِ
عدد من فوارر طلقات نار َّية ال يعلم نوعها أو عياره  ,وكذا عةدد كبيةر
مةةن البلةةي ةمختلِةةف األحجةةام ب ة
شةةرفة مسةةكنج  ,ت ةدةل علةةى إطةةبلق أعيةةرة
نار َّيةةة مةةن أعلةةى العقةةار تحةةت اإلنشةةاء سةةالف الةذِكر  ,كمةةا قة َّةرر إنتفةةاء
صتج لعدم تواجةده
عِلمج بشخص المسبول عن واقعة إتبلف الس َّيارة خا َّ
سرح األحداث حال ةوقوعها.
على َم َ

كما شهدت  /هبة هللا وجدو محمد ةيسرو
بمضمون ما أبلغت بج  ,وأضافت أنج خِبلل فترة اإلعتصام كانت وباقي
يتعرضةةوا لئليةةذاء مةةن قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين مةةن خةةبلل
جيةةرة العقةةار سةةكنها
ُّ
مةةنعهم مةةن الخةةروج ل ة
شةةرفات مسةةاكنهم التةةي ت ةطةةل علةةى الحةةدابق التةةي
ب ةمحيط اإلعتصام  ,إثر إقامتهم بها حال إعتصامهم  ,كما إعتادوا ولةق
العقةةار سةةكنهم بالجنةةازير  ,للحيلولةةة دون خةةروجهم منةةج  ,كمةةا أنهةةم
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قةةاموا بمنعهةةا مةةن تحري ة الس ة َّيارة المملوكةةة لشةةقيقها  /أحمةةد وجةةدو
محمةةد ةيسةةرو  ,والتةةي تحمةةل لوحةةات معدن َّيةةة رقةةم ر ع  2984ماركةةة
فولكس وا ِجن بولو موديل  1997بعيداً عن ةمحيط اإلعتصةام ةعنةو ًة ,
س ةلَّمة إليهةةا مةةن شةةقيقها علةةى سةةبيل األمانةةة ن ةةراً لسةةفره خةةارج
وال ةم َ
س َنداً ل ةمخ َّيماتهم  ,كما أبصرت بعض
الببلد  ,إذ قاموا بإستغبللها َتكِؤ ًة و َ
ال ةمعتصةةمين حةةال قيةةامهم حةةاملين أسةةلحة ناريةةج " بنةةادِق " والةةبعض
اآلخةةر حامةةل ةمسدسةةات ةةاهرة مةةن بنطةةال ك ةل ً مةةنهم  ,وبتةةاري َفةةض
تعةرض سة َّيارة شةقيقها
اإلعتصام أبلغها هاتف َّيةا ً جيرتهةا بالعقةار سةكنها ُّ
سالف الذِكر لئلحراق مةن قِ َبةل ال ةمعتصةمين  ,وألقةت بالمسةبول َّية بشةؤن
واقعتةةي اإلتةةبلف والسة ِةرقة علةةى عةةاتق ال ةمشةةاركين فةةي اإلعتصةةام مةةن
اإلخةةوان ال ةمسةةلمين وويةةرهم مةةن السةةلف َّيين واألولتةةراس وجماعةةة 6
إبريةةل  ,وكةةان ذل ة عمةةداً إذ قةةاموا بإضةةرام النيةةران بكا َّفةةة الس ة َّيارات
ال ةمتواجدة بساحة اإلنت ار ال ةمتوا ِجد بها الس َّيارة سالفة الذِكر.

كما شهد  /إيهاب محمد حسن عفيفي
بتضرر ةم َو ِّكلج المجني عليج صبلح حسن محمةد عةوض بصةفتج ربةيس
ُّ
مجلةةس إدارة شةةركة جرينكةةو لل ةمقةةاوالت سةةالف ال ةذِكر إثةةر عةةدم تم ُّكةةن
العةةاملين بالشة ِةركة سةةالفة الةذِكر مةةن ةممارسةةهم أعمةةالهم بشةةكل طبيعةةي
ولصعوبة التردُّد عليها خِبلل فترة اإلعتصام  ,ممةا ألحةق ضةرراً مةادو
بالشةةركة  ,وحةةال أحةةداث فةةض اإلعتصةةام تةةم إتةةبلف بال ةزجةةاج
جسةةيم
ِ
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الخةةارجي للشةةركة وكةةذا إتةةبلف البلفتةةة الخارج َّيةة للشة ِةركة إثةةر إختةةراق
لطلقةةةات النار َّيةةةة لهمةةةا أثنةةةاء ال َفةةةض  ,وألقةةةى بالمسةةةبول َّية بشةةةؤن تلةةة
الخسةةةابر الماد َّيةةةة والتلف َّيةةةات علةةةى عةةةاتق ال ةمعتصةةةمين مةةةن اإلخةةةوان
ال ةمسلمين .

كما شهدت  /أماني جرجس واصِ ف بشاو
بمضمون ما َ
شة ِهد بةج سةابقيها بشةؤن بدايةة نشةؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ
من َتغ ُّير على سلو ال ةمعتصمين عقِب ثورة  30ةيونية وما أعقبها من
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضةةةةها
رابعةةةةة العدو َّيةةةةة وأصةةةةحاب الحوانيةةةةت بةةةةذات ال ةمحةةةةيط ,
ُّ
لئلسةةةتيقاف إلبةةةراز تحقيةةةق شخصةةة َّيتها وتفتيشةةةها ذات َّيةةةا ً بمعرفةةةة أحةةةد
التابعةةة للِجةةان التفتةةيش ال ةم َك َّونةةة مةةن ال ةمعتصةةمين
الفتيةةات أو الس ة ِّيدات
ِ
المةةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةةزة خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي
أنشبها ال ةمعتصمين على حدود أطةراف اإلعتصةام  ,وكمةا نشةبت العديةد
مةةن الخِبلفةةات بةةين بعةةض األهةةالي قةةاطني ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة
وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام أمةةام مةةداخِل العقةةارات
ةالممرات وبالحةةدابق  ,وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةرت قيةةام بعةةض
وبة
َّ
ال ةمعتصمين بإجراء بعض التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كةونهم تةابعين ألمةن اإلعتصةام  ,حةاملين
بإرتداء ً
بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلى رأسهم خ َِةوز  ,ةمةردِّدين هِتافةات وأناشةيد
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سةلَّحة وال ة
شةرطة و َت ةحةث علةى ةمقاومةة َث َّمةة
حماسِ َّية ةمعاديةة للقة َّةوات ال ةم َ
جهة تبغي َفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمر من قبيل ال ِجهةاد فةي
سةلَّم العقةار
سبيل هللا  ,وخِبلل فترة اإلعتصام أبصرت مةن خِةبلل نافِةذة ة
سدَّسةات  ,بنةادِق "
محل سكنها ك ِم َّيةة كبيةرة مةن األسةلِحة
النار َّيةة " ةم َ
ِ
أعلةةى سةةط مدرسةةة عبةةد العزيةةز جةةاويش الكابنةةة ب ِجةةوار العقةةار محةةل
سةةكنها  ,وكةةان ذل ة عقِةةب قيةةام ال ةمعتصةةمين بةةإحتبلل تِل ة المدرسةةة ,
أعيةةرة
وحةةال أحةةداث َفةةض اإلعتصةةام تنةةاهى إل ةى سةةمعها َد ِوو إطةةبلق ِ
قنابل الغاز ال ةمسيل للدموع وكذا أدخنة
نار َّية  ,وأبصرت تصا ةعد أدخنة ِ
ِ
سوداء ناتِجة عن إحتراق إطةارات السة َّيارات  ,حةال إطبللهةا مةن نافِةذة
س ةلَّم العقةةار محةةل سةةكنِها لئلطمِبنةةان علةةى الس ة َّيارة خاص ة َّتها بةةالجراج
ة
أسفل العقار  ,أبصرت ما يربةو علةى خمسةين شةخص مةن ال ةمعتصةمين
نار َّيةة "
ةم َتم َت ِّرسين َخلف س َّيارات األهالي بذل الجراج حاملين أسلِحة ِ
صةوب قة َّةوات ال ة
شةرطة
اإلعيرة
بنادِق " ويقومون بإطبلق
النار َّية منهةا َ
ِ
ِ
ال ةمتوا ِجدة بالقةرب من مدرسة عبد العزيز جاويش بكثافةة وبعشةوابِ َّية ,
بقصةةد قةةتلهم للحيلولةةة دون َفةةض إعتصةةامهم  ,وحينبةةذ أبصةةرت أحةةد
صةةندوق مِيةةاه
سةلَّم العقةةار محةةل سةةكنها حةةا ِمبلً ة
ال ةمعتصةةمين يصةةعد درج ة
واز َّيةةة  ,يحتةةوو علةةى ةزجاجةةات مولوتةةوف – ةزجاجةةات تحتةةوو علةةى
سةةابِل أصةةفر اللةةون ملفةةوف حةةول فة َّةةوهتهم شةةريط طِ َّبةةي وقِطعةةة مةةن
القةماش  -ةم َّت ِجها ً بج إلى سط العقار بقصد إلقابها على قة َّوات ال ة
شةرطة
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لقتلهم وكذا إضرام النيةران بممتلكةات قةاطِ ني المِنطقةة وسة َّياراتهم  ,إال
أن قاطني العقار حالوا دون تحقيةق وايتةج  ,والذ بةالفِرار مةنهم  ,وإثةر
إنتشةةار رابحةةة الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع بالمكةةان طلبةةت مةةن نجلهةةا وضةةع
س ُّةرب رابحةة الغةاز
قِ َطع من القةماش ال ةم َبلَّل على أطراف النوافِةذ لمنةع ت َ
إلةةى داخةةل الش ة َّقة سةةكنها  ,وحةةال ةد ةنة ِّةوه مةةن إحةةد النوافِةةذ و ةمحاولتةةج
وضع قِطعة من القةماش فوجا بإختراق ِعيار نارو لتِل النافِةذة أسةفل
ذِراعج  ,ولم تتم َّكن من الوقوف على شخص ةمطلِق ذل العيةار النةارو
 ,وأضافت أن ةمطلِق ذل العيار كان يقصد قتل نجلها  ,فقاموا باإلبتعاد
فوراً عن جميع نوافِذ الش َّقة سكنها  ,وحينبذ إستنجد بها شاب كان في
حالة إعيةاء شةديدة  ,وطلةب منهةا الةدلوف بالشة َّقة سةكنها لحةين هةدوء
ةح َّية والةذو كةاد أن
األوضاع  ,فسمحت لج بالدةخول ةمراعاة لحالتج الصِ ِّ
ارق الحيةةاة  ,وأبلغهةةا بؤنةةج كةةان قضةةى تِلة الليلةةة ب ةمحةةيط اإلعتصةةام
ةيفة ِ
وتعرف على أحد ال ةمعتصمين  ,وحال أحداث الفض وسماعج ةمناشةدات
َّ
توجةج ومةن
وزارة الداخل َّية لل ةمعتصمين علةى ةمغةادرة ةمحةيط اإلعتصةام َّ
برفقتةةج للخةةروج مةةن ناحِيةةة طيبةةة مةةول  ,إال أنةةج فةةوجا بةةآخرين َخلةةف
ِ
نار َّيةةة صِ ةةوب مةةن ةيغةةادِر
حةةوا ِجز ال ةمعتصةةمين يقومةةون بةةإطبلق أعيةةرة ِ
برفقتةج بطلةق
ةمحيط اإلعتصام مةن الخلةف  ,ممةا نجةم عنةج إصةابة مةن ِ
نةةةارو بةةةال هر  ,والةةةذو أود بحياتةةةج  ,فعةةةاد أدرا ِجةةةج عةةةدواً داخِةةةل
صب التِذكراو  ,ون راً لكثافة رابِحة
صوب ال ةن ة
اإلعتصام بطريق النصر َ
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الغاز ال ةمسيل للدموع  ,فدلف بالعقار سكنها لئلحتماء مةن تِلة الرابِحةة
توجهت للس َّيارة مِل زوجها  /ألفنس صبحي
 ,وعقِب إستقرار الوضع َّ
َح َّنةةا رقةةم ود أ  716 /ماركةةة الدا موديةةل  , 1984والتةةي كانةةت أسةةفل
نار َّيةة ل ِجسةم السة َّيارة ,
العقار سكنها  ,فتب َّين لهةا إختةراق عِةدَّة طلقةات ِ
والتي بلغت قيمتها حوالي تس ةعمابة ةجنيج  ,وألقت بالمسبولِ َّية عةن تِلة
سةلَّحة مةن ال ةمعتصةمين الةذين َت َت َّرسةوا
التلف َّيات على عةاتق العناصِ ةر ال ةم َ
صوب قة َّوات
األعيرة
خلف س َّيارات األهالي حال قيامِهم بإطبلق
النار َّية َ
ِ
ِ
ال ة
شرطة أثناء ال َفض  ,وأضافت أنها لم َتقةةم بةاإلببلر عةن الواقِعةة لعةدم
إستقرار الحالة األمن َّية بالقةرب من قِسم ة
شةرطة مدينةة نصةر َّأول رنةذا
 ,ولعدم إ ِّتصال عِلمها ببيانات المسبول عن تِل التلف َّيات  ,فإستشةعرت
عدم جدو ببلوها.

كما شهد  /محمد فوزو علي أسامة
بمضمون ما َ
وتعرضةج
شة ِهد بةج سةابقيج بشةؤن بدايةة نشةؤة اإلعتصةام ,
ُّ
لئلسةةةتيقاف إلبةةةراز تحقيةةةق شخصةةة َّيتج وتفتيشةةةج ذات َّيةةةا ً بمعرفةةةة لِجةةةان
التفتةةةةيش ال ةم َك َّونةةةةة مةةةةن ال ةمعتصةةةةمين المةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةزة خلةةةةف
الحةوا ِجز الخرسةان َّية والمتةاريس التةي أنشةبها ال ةمعتصةمين علةى حةدود
أطراف اإلعتصام  ,وكما نشبت العديد من الخِبلفات بين بعةض األهةالي
 قاطني ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية  -وبعةض ال ةمعتصةمين إثةر قيةامهمةالممرات وبالحةةدابق ,
بتشةةييد الخِيةةام بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط اإلعتصةةام وبة
َّ
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وإقةةامتهم بهةةا إقامةةة كامِلةةة مةةن قضةةاء الحاجةةة واإلسةتِحمام علةةى نحةةو
يخدِش حياء أهالي المنطقة  ,وخبلل فترة اإلعتصةام أبصةر قيةام بعةض
ال ةمعتصمين بإجراء بعض التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كةونهم تةابعين ألمةن اإلعتصةام  ,حةاملين
بإرتداء ً
بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلى رأسهم خ َِةوز  ,ةمةردِّدين هِتافةات وأناشةيد
سةلَّحة وال ة
شةرطة و َت ةحةث علةى ةمقاومةة َث َّمةة
حماسِ َّية ةمعاديةة للقة َّةوات ال ةم َ
جهة تبغي َفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمر من قبيل ال ِجهةاد فةي
سبيل هللا  ,وبقصةد إرهةاب أهةالي المنطقةة  ,وأنةج أثنةاء أحةداث ال َفةض
بالصباح الباكِر تناهى إلى سمعج صوت س َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت حةال
قيةةةامهم ب ةمنا َ
شةةةدة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط اإلعتصةةةام سِ ةةةلم َّيا ً دون
ةمقاومةةة  ,بالتنبيةةج علةةى أهةةالي منطقةةة رابعةةة العدو َّيةةة بةةإوبلق النوافِةةذ
وال ة
شةة ةرفات  ,وأضةةاف أ َّنةةج إسةة َت َرق النصةةر مةةن َخلةةف نافِةةذة مسةةكنج ,
وحينبةةذ أبصةةر أسةةفل العقةةار سةةكنج مجموعةةة كبيةةرة مةةن ال ةمعتصةةمين
ار َّيةةة – ةمسدَّسةةات – ويقومةةون بإسةتِخدامها
حةةاملين بؤيةةديهم أسةلِحة ن ِ
النار َّيةة قِ َبةل قة َّةوات ال ة
شةرطة ال ةمتوا ِجةدة بةالقةرب مةن
األعيةرة
في إطةبلق
ِ
ِ
مدرسة عبد العزيز جاويش  ,كما أبصر مجموعة من ال ةمعتصمين حةال
لتعبؤة ةزجاجةات المولوتةوف
قيامِهم بسرقة الوقود من س َّيارات األهالي ِ
التي يقومون َرشق قة َّوات ال ة
شرطة بها  ,وذل عقِب َكسر وِطاء َخ َّزان
وقود تِل الس َّيارات  ,كما أبصر مجموعة من ال ةمعتصمين حةال قيةامِهم
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بإس ةتِعمال النِبةةال الحديد َّيةةة قِ َبةةل قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,و َعة َةز َقصةةد سةةالفي
الةةةذِكر إلةةةى قتةةةل وإحةةةداث إصةةةابة قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة القابمةةةة علةةةى َفةةةض
اإلعتصام للحيلولة دون نجاحها في ةم ِه َّمتها في َفض اإلعتصام.

كما شهد /عادِل محمد عثمان الورداني
بمضمون مةا َ
وتعةرض
شة ِهد بةج سةابقيج بشةؤن بدايةة نشةؤة اإلعتصةام ,
ُّ
أهةةالي المنطقةةة لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتهم وتفتيشةةهم ذات َّي ةا ً
بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةزة
خلةةف الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى
يتعرض للتفتيش الذاتي إسةتثنا ًء
حدود أطراف اإلعتصام  ,وأنج كان ال َّ
ل ِك َبر سِ ِّنج  ,وأضاف أنج نشبت العديد من الخِبلفةات بةين بعةض األهةالي
 قاطني ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية  -وبعةض ال ةمعتصةمين إثةر قيةامهمةالممرات وبالحةةدابق ,
بتشةةييد الخِيةةام بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط اإلعتصةةام وبة
َّ
وإقةةامتهم بهةةا إقامةةة كامِلةةة مةةن قضةةاء الحاجةةة واإلس ةتِحمام علةةى نحةةو
يخدِش حياء أهالي المنطقة  ,وخبلل فترة اإلعتصةام أبصةر قيةام بعةض
ال ةمعتصمين بإجراء بعض التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كةونهم تةابعين ألمةن اإلعتصةام  ,حةاملين
بإرتداء ً
بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلى رأسهم خ َِةوز  ,ةمةردِّدين هِتافةات وأناشةيد
سةلَّحة وال ة
شةرطة و َت ةحةث علةى ةمقاومةة َث َّمةة
حماسِ َّية ةمعاديةة للقة َّةوات ال ةم َ
جهة تبغي َفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمر من قبيل ال ِجهةاد فةي
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سبيل هللا  ,وخِبلل فترة اإلعتصام أبصر ما يق ةرب مةن عشةرين شةخص
من ال ةمعتصمين حال قيةامِهم بةدفن بعةض األسةلِحة اآللِ َّيةة " بنةادِق رلةي
وخرطةةوش  ,وفِة َةرد خرطةةوس " بالحديقةةة أسةةفل العقةةار سةةكنج  ,وذل ة
عةةن طريةةق وضةةع تِل ة األس ةلِحة دا ِخةةل حقابِةةب ببلسةةتي ِك َّية  ,ومواراتهةةا
بةةال ةتراب ووضةةع كرتةةون أو قطعةةة مةةن الفةةرش عليهةةا والنةةوم فوقهةةا ,
وذل بقصد إستِخدامها حال ةمقاومتهم لقة َّوات ال ة
شةرطة أو الجةيش حةال
َفض اإلعتصام  ,كمةا أبصةر ثةبلث حةاالت إعتةداء علةى أشةخاص داخِةل
ةمحةةيط اإلعتصةةام بالعِصِ ةةي ال ةم َث َّبةةت بهةةا بعةةض المسةةامير بقصةةد قةةتلهم ,
وأنةةج أبصةةر المجنةةي علةةيهم ينزفةةون الةدِماء مةةن جميةةع أنحةةاء جسةةدهم
أثناء اإلعتداء عليهم حتةى فةقةدان وعةيهم  ,ويةتم سةحلهم نا ِح َّيةة العقةار
رقم  13طريق النصر  ,وأضاف أنج تبلح لج خِبلل فترة اإلعتصام أن
بعض ال ةمعتصةمين كةانوا يقيمةون شةعابر الصةبلة فةي مجموعةات ولكةن
فةةةي إتجاهةةةات ةمختلِفةةةة  -ب ِخةةةبلف القِبلةةةة ال َ
شةةةر ِع َّية للصةةةبلة  -ةمرتةةةدين
الروم من قةرب المسافة فيما بينهم
أحذيتهم على األسفلت  ,وذل على َ
 ,كمةةا أقةةام ال ةمعتصةةمين مكةةان لطهةةي األطعِمةةة بالحديقةةة َ
الخلفِ َّيةةة للعقةةار
سةل إليةج الةذباب مةن المواشةي والجمةال  ,ويةتِم
محل سةكنج  ,وكةان ةير َ
توزيع األطعِمة وبعض المبالِع النق ِد َّيةة علةى ال ةمعتصةمين – مابةة جنيةج
ل ةكل ةمعتصِ م – في ضوء ةكشوف ةم َد َّون بها أسمابِهم  ,على أن يقوم ةكل
ةمعتصِ م بالتوقيع أو بوضع بصمتج على ذل الكشف حال إسةتبلمج ذلة
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المبلع  ,وذل بقصد حشد ال ةمعتصمين وعدم ةمغادرة ةمحيط اإلعتصةام ,
وتحفيز ال ةمعتصمين على دعوة ذويهم لل ةمشةاركة فةي اإلعتصةام لزيةادة
عدد ال ةمعتصمين  ,وأنج أثناء أحداث ال َفض بالصباح البةاكِر تنةاهى إلةى
سةةةةمعج صةةةةوت سةةةة َّيارات ةم َك ِّبةةةةرات الصةةةةوت حةةةةال قيةةةةامهم ب ةمنا َ
شةةةةدة
ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصام سِ لم َّيا ً دون ةمقاومة  ,بالتنبيج علةى
أهالي منطقة رابعة العدو َّيةة بةإوبلق النوافِةذ وال ة
شة ةرفات  ,وأضةاف أ َّنةج
إس ة َت َرق النصةةر مةةن َخلةةف نافِةةذة مسةةكنج  ,وحينبةةذ أبصةةر أسةةفل العقةةار
نار َّية –
سكنج مجموعة كبيرة من ال ةمعتصمين حاملين بؤيديهم أسلِحة ِ
سابق دفنها بمعرفتهم  -ويقومون بإستِخدامها فةي
اآللي والخرطوش ال ِ
النار َّية قِ َبل قة َّوات ال ة
شرطة القابمةة علةى َفةض اإلعتصةام
األعيرة
إطبلق
ِ
ِ
 ,بقصد قتلهم وإحداث إصابتهم للحيلولة دون نجاحهم في ةم ِه َّمتهم فةي
صةوب مةن يةدنوا
األعيةرة
َفض اإلعتصةام  ,كمةا قةاموا بةإطبلق
النار َّيةة َ
ِ
ِ
من نافِذة أو ة
شرفة مسكنج من أهالي المنطِ قة للحيلولة دون ةمشاهدتهم
ما يقومون بج أو تصويرهم  ,كما أبصر مجموعة من ال ةمعتصمين حال
لتعبؤة ةزجاجةات المولوتةوف
قيامِهم بسرقة الوقود من س َّيارات األهالي ِ
برشةةق قةة َّةوات ال ة
شةةرطة بهةةا  ,وكةةذا كسةةر ةزجةةاج سة َّيارات
التةةي يقومةةون َ
األهةةةالي وإلقةةةاء ةزجاجةةةات المولوتةةةوف ال ةمشةةة َتعِلة بةةةداخلها  ,ومةةةن َثةةةم
إضةةةرام النيةةةران بسةةة َّيارات األهةةةالي عمةةةداً  ,كنةةةوع مةةةن اإلنتقةةةام مةةةنهم
لرفضةةهم بقةةاء إعتصةةامهم  ,كمةةا أبصةةر قيةةام أربعةةة مةةن ال ةمعتصةةمين
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بإضةةرام النيةةران بخِيةةام ال ةمعتصةةمين بطريةةق النصةةر  ,بةةؤن يقةةوم إثنةةان
منهم بوضع األخشاب فوق بعضها البعض  ,بينمةا يقةوم الثالةث بسةكب
الرابةع بإيصةال النةار بهةم بمةا
الوقود على تلة األخشةاب  ,بينمةا يقةوم
ِ
يحمِلج ب َيده من ة
شعلة من الخشب  ,فتندلِع النيران بالخِيةام الحاديةة تِلةو
األةخر إلتصالهم ببعض  ,كما أبصر مجموعة من ال ةمعتصمين حامِلين
بؤيديهم جرا ِكن ةممتلِبةة بةالوقود  ,والةبعض اآلخةر حامِةل ة
خشةب َّية
شة َعل
ِ
ةمشةة َتعِلة مةةن أحةةد أطرافهةةا  ,ودلفةةوا بةةداخِل مسةة ِجد رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة ,
وقاموا بسكب الوقةود بكا َّفةة أرجةاء المسة ِجد مةن الةداخِل وإيصةال النةار
بها بما يحملج بعضهم من ة
ش َعل َمش َتعِلة  ,وحينبذ أبصر تطاير اللفحات
خارجج عبر نوافِذه والبةاب الخةاص بةج ,
النار َّية من داخِل المس ِجد إلى ِ
ِ
وأضاف أ َّنج َت َم َّكن من الوقوف على كون سالِفي الذِكر مةن ال ةمعتصةمين
مةةن مبلبسةةهم وأنهةةم كةةانوا ةملتحةةين  ,باإلضةةافة إلةةى أن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
صةةة رابعةةة و ةمحةةيط
القابِمةةة علةةى َفةةض اإلعتصةةام لةةم ت ةكةةن قةةد بلغةةت َمن َّ
مس ة ِجد رابعةةة بعةةد رنةةذا حةةال إضةةرام النيةةران بةةج وبخِيةةام ال ةمعتصةةمين
بطريةق النصةر الكابنةة بةالقةرب مةن العقةار محةل سةكنج  ,وأنةج فةةي ذات
اليوم تم َّكن مجموعة من ال ةمعتصمين من إقتحام باب العقار محل سكنج
الخارج  ,كما إقتحموا بعض َلو َحدات السةكن َّية بةذل
بطريق الكسر من
ِ
العقار وإحتموا فيها من رابِحة الغاز ال ةمسيل للدموع َ
وخش َية ضبطهم ,
و لوا قابعين بها ليبلً ثم وادروها في الصباح البةاكِر مةن اليةوم التةالي
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على أحداث ال َفض حال إستقرار األوضاع األمنِ َّية أسفل العقةار سةكنج ,
سة َكنِ َّية علةى
وعقِب ذلة تبلحة لةج رثةار دِمةاء وزيةرة بتِلة الوحةدات ال َ
سلَّم العقةار محةل سةكنج  ,ممةا يةدةل علةى أن مةن بةين مةن إقتحمةوا تِلة
ة
فةةوارر طلقةةات
الوحةةدات كةةان ةمصةةابا ً  ,كمةةا عثةةروا علةةى العديةةد مةةن
ِ
س ة َكنِ َّية ممةةا ي ةدةل علةةى إطةةبلق األعيةةرة
الخرطةةوش بةةبعض الوحةةدات ال َ
النار َّية على قة َّوات ال ة
شرطة القابمة على َفض اإلعتصام عبر نوافِذ تِلة
ِ
الوحدات.

كما شهد  /الس ِّيد ربيع قنديل مبرو
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبةةةراز تحقيةةةق شخصةةة َّيتج وتفتيشةةةج ذات َّيةةةا ً وكا َّفةةةة ةم َت َعلِّقاتةةةج الشخصِ ةةة َّية
بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةزة
خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى
حدود أطراف اإلعتصام  ,وكما نشةبت العديةد مةن الخِبلفةات بةين بعةض
األهةةالي قةةاطني ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر
وبةةالممرات وبالحةةدابق
قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام أمةةام مةةداخِل العقةةارات
َّ
وإقةةامتهم بهةةا إقامةةة كامِلةةة علةةى نحةةو يخ ةدِش حيةةاء أهةةالي المنطقةةة ,
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وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقة َّةوات
س ةلَّحة وال ة
شةةرطة و َت ةحةةث علةةى ال ِجهةةاد فةةي سةةبيل هللا  ,بقصةةد بعةةث
ال ةم َ
اإلطمِبنةةان فةةي ةنفةةوس ال ةمعتصةةمين  ,بحسةةب أ َّنهةةم علةةى أتةةم اإلسةةتعداد
لمواجهةةة و ةمقاومةةة قةة َّةوات ال ة
شةةرطة أو الجةةيش حةةال َفةةض اإلعتصةةام ,
ةةردَّد عليةةةج أحةةةد األشةةةخاص إلحتسةةةاء
و ِخةةةبلل فتةةةرة اإلعتصةةةام كةةةان يتة َ
مشروب الشاو  ,ةث َّم نما إلى عِلمج عن طريق أحةد ال ةمعتصةمين أن ذلة
الشخص عثروا على ةجثمانج على أطراف اإلعتصام من ناحِيةة التةؤمين
الصِ ِّحي وعليج رثار تعذيب َب َدنِ َّية  ,كما أنج تناهى إلى سمعج روبةة أحةد
ال ةمعتصمين  -بؤحةد الخِيةام الكابِنةة بةالقةرب مةن العقةار محةل حِراسةتج -
برفقتج َ
بالخيمة
في ةمغادرة ةمحيط اإلعتصام لمرض نجلتج  ,وحاول من ِ
إثناءه عن ذل دون جدو  ,فقاموا بةإببلر المسةبولين باإلعتصةام بمةا
إعتزم القيام بج  ,وبالفِعل حضر أمن اإلعتصةام إليةج  ,وقةاموا بالتعةدِّو
صةةة رابعةةة  ,ولةةم
عليةةج بالسةةب وإقتةةادوه ةعنةةوة مةةن مبلبسةةج نحةةو َم َن َّ
ةابقة علةةى
ةيبصِ ةةره ب ةمحةةيط اإلعتصةةام عقِةةب ذل ة  ,وأنةةج فةةي الليلةةة السة ِ
أحداث ال َفض تبلح لج هروب أعداد كبيرة من ال ةمعتصةمين مةن ةمحةيط
اإلعتصةةام  ,وأضةةاف أنةةج ت َم َّكةةن مةةن الوقةةوف علةةى ذلِ ة لتةةركهم كا َّفةةة
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ةم َتعلاقا َتهم الشخصِ َّية داخِل الخيام  ,حتى يتِسِ َّنى لهم الخروج مةن لِجةان
التفتيش على حدود اإلعتصام دون إعتراض منهم  ,وحال أحداث َفض
اإلعتصةام إقةتحم بعةض ال ةمعتصةمين بةةاب العقةار محةل حِراسةتج بطريةةق
ةارج بإس ةتِخدام إسةةطوانة وةةاز  ,بقصةةد اإلحتمةةاء دا ِخةةل
الكسةةر مةةن الخة ِ
العقار من رابِحة الغاز ال ةمسيل للدموع  ,كمةا قةاموا بإقتِحةام عةدد ثةبلث
س َكنِ َّية ًثةم وادروهةا َعقِةب هةةدوء األوضةاع  ,وأضةاف أنةج حةال
وحدات َ
الطةةابق السةةابع بالعقةةار محةةل
سةةلَّم
أحةةداث ال َفةةض أبصةةر عبةةر نافِةةذة ة
ِ
حِراستج أحد األشخاص يقوم بإشعال ةزجاجةات مولوتةوف  ,و ةيلقةي بهةا
أسةفل سة َّيارات األهةةالي ال ةمتواجةةدة بجةةراج العقةةار محةةل حِراسةةتج بقصةةد
إضةةرام النيةةران بهةةا وإلتبلفهةةا عمةةداً  ,كمةةا أنةةج قةةام بضةةبط شةةاب فةةي
واز َّيةةة
منتصةةف العِقةةد الثةةاني مةةن ال ةعمةةر بحوزتةةج ة
صةةندوق مشةةروبات ِ
ةممتلةةا ب ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,ويقةةوم بإشةةعال ةزجاجةةات المولوتةةوف
س ةلَّم العقةةار محةةل ِحراسةةتج ال ةمطِ ةةل علةةى طريةةق
و ةيلقةةي بهةةا عبةةر نافِةةذة ة
سةلَّم العقةار ,
النصر  ,فقام بمنعج من ذلة
التصةرف وأنزلةج ةعنةوة مةن ة
ِّ
برفقتةج
وعقِب ةمغادرة من إقتحموا العقار حال أحةداث ال َفةض قةام ومةن ِ
من حارسةي ذات العقةار محةل حِراسةتج بؤعمةال الن افةة للعقةار وحينبةذ
س ة َكنِ َّية محةةل
س ةلَّم العقةةار والوحةةدات ال َ
تبلح ة لةةج أثةةار دمةةاء وزيةةرة ب ة
برفقةة مةن قةاموا بإقتحةام العقةار
اإلقتحام  ,ةم َعلِّبلً ذلة بوجةود ةمصةابين ِ
رنةةذا  ,وأضةةاف أنةةج حةةال قيامةةج بؤعمةةال الن افةةة ب ةمحةةيط العقةةار محةةل
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حِراسةةتج ع ةثةةر علةةى حقيبةةة ِجلةةد بةةداخِلها فةةرد خرطةةوش وعةةددد ثبلثةةة
والعشةةةرون طلقةةةة خرطةةةوش ةمتلِفةةةة األوان و ةمصةةةحفين  ,فقةةةام بؤخةةةذ
ال ةمصحفين ووضع الفرد الخرطوش والطلقات ب ةجوال وألقى بهم بمكان
إلقاء القمامة.

كما شهد  /محمد مدبولي مسعود علي
بمضمون ما َ
شـ ِهد بـج سـابقيج بشـؤن بـداية نشؤة اإلعتصام وما طرأ
من َتغ ُّير على سلو ال ةمعتصمين عقِب ثورة  30ةيونية وما أعقبها من
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وكما نشبت العديد من الخِبلفات بين بعض األهالي قاطني ةمحيط ميدان
رابعةةة العدو َّيةةة وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام أمةةام
وبالممرات وبالحدابق  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام أبصةر
مداخِل العقارات
َّ
قيام بعض ال ةمعتصمين بإجراء بعض التةدريبات والطةوابير الرياضة َّية ,
زو ةم َو َّحةةةداً ةيشةةةير إلةةةى كةةةونهم تةةةابعين ألمةةةن
حةةةال قيةةةامهم بإرتةةةداء ً
اإلعتصةةةام  ,حةةةاملين بؤيةةةديهم عِصِ ةةةي وشةةةوم  ,وعلةةةى رأسةةةهم ِخة َةةوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
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و َت ةحث على ةمقاومة َث َّمة جهة تبغةي َفةض إعتصةامهم  ,بحسةب أن ذلة
األمر من قبيل ال ِجهاد في سبيل هللا  ,وخِبلل فترة اإلعتصام أبصر قيةام
ضة َّباط ال ة
شةةرطة  ,نمةةا إلةةى عِلمةةج عةةن
بعةةض ال ةمعتصةةمين بإحتجةةاز أحةةد ة
طريةةق الجيةةرة أنةةج ةيةةدعى كةةريم مةةن قةةاطني مسةةاكِن التوفيةةق  ,وأنةةج
مارسةةوا عليةةج التعةةذيب البةةدني عةةن طريةةق اإلعتةةداء عليةةج بالضةةرب
بإسةةتِخدام المواسةةير الحديةةد والعِصِ ةةي والشةةوم  ,وأن قةةاطني مسةةاكِن
التوفيق إحتجزوا ثبلثة من ال ةمعتصةمين ,و إشةترطوا لتسةليمهم أن يةتم
تسليم المجني عليج سالف الذِكر  ,وأنةج تةم بالفِعةل عمل َّيةة التبةادةل فيمةا
بينهم  ,وأنج بتاري فض اإلعتصةام تنةاهى إلةى سةمعج صةوت سة َّيارات
ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت حةةةال قيةةةامهم ب ةمنشةةةدة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط
اإلعتصام سِ لم َّيا ً عبر ال َم َمر اآلمن ال ةم َحدَّد لهم – عبر طريق النصر , -
وأنج بالفِعل أبصر أعةداداً كبيةرة مةن ال ةمعتصةمين حةال قيةامهم ب ةمغةادرة
ةمحةةيط اإلعتصةةام حةةاملين أمتعةةتهم عبةةر ال َم َمةةر اآلمةةن  ,وبعةةد مةةرور مةةا
يقةةة ةرب مةةةن نِصةةةف سةةةاعة َت َج َّمةةةع بعةةةض ال ةمعتصةةةمين َخلةةةف الحر ِجةةةز
والمتةةاريس التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق  ,وقةةاموا رشةةق
قةة َّةوات ال ة
شةةرطة بالحِجةةارة وزجاجةةات المولوتةةوف  ,وحينبةةذ تنةةاهى إلةةى
نار َّيةةة دون وقوفةةج علةةى مصةةدرها  ,وقامةةت
سةةمعج د ِةوو إطةةبلق ِ
أعيةةرة ِ
قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة بةةةإطبلق قنابةةةل الغةةةاز ال ةمسةةةيل للةةةدموع بكثافةةةة  ,فقةةةام
باإلختباء بجراج كابِن بةالقةرب مةن ال ةكشة الخةاص بةج  ,وحينبةذ أبصةر
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ثبلثةةة ِرجةةال حةةاملين ثةةبلث بنةةادِق رلةةي  ,وبة ِةرفقتهم أربةةع سة ِّيدات قةةاموا
بإقتحةةام ةورفةةة صةةاحب محطةةة وقةةود موبيةةل بالكابنةةة بتقةةا ةطع يوسةةف
النار َّية " اآللي
الرجال بإطبلق األعيرة
ِ
ع َّباس مع طريق النصر  ,وقام ِ
صوب قة َّوات ال ة
شرطة ةمباشةر ًة بقصةد قةتلهم  ,للحيلولةة دون نجةاحهم
" َ
في َفض اإلعتصام  ,فقةام ال ة
شةرطة بالتعا ةمةل معةج والقةوا حةتفهم جميعةا ً
صةوب قة َّةوات ال ة
شةرطة حتةى
األعيرة
عدا أحدهم الذو َ ل َّ ةيطلِق
النار َّية َ
ِ
ِ
إقتربةةت طةةابرة مروح َّيةةة مةةن مكةةان وجةةوده  ,ةثةةم تو َّقةةف تبةةادةل إطةةبلق
صةتج تبة َّين
النيران عقب وفاة ذل األخير  ,وحال عودتج إلى ال ةكشة خا َّ
النار َّية لج ولما بداخِلةج مةن بضةابع وثبلجةات
لج إختراق بعض الطلقات
ِ
 ,وبلغت قيمة التلف َّيات ما يق ةرب من خمسة عشر ألةف جنيةج  ,وأضةاف
أنج لم يتم َّكن من الوقوف على المسبول عن تِل التلف َّيات لعدم تواجةده
بةةالقةرب مةةن ال ةكشة حةةال حةةدوثها  ,والتةةي وقعةةت حةةال وقةةوع اإلشةةتبا
سةلَّحة مةةن ال ةمعتصةمين وقةة َّةوات ال ة
شةةرطة القابمةةة علةةى
بةين العناصِ ةةر ال ةم َ
َفض اإلعتصام  ,وأضاف أ َّنج لم يقةم باإلببلر في حينج إثر إنتفةاء عِلمةج
ببيانةةات مةةن قةةاموا بإرتكةةاب الواقعةةة  ,ولعةةدم إسةةتقرار الحالةةة األمن َّيةةة
بالقةرب من قِسم ة
شرطة مدينة نصر َّأول .

كما شهد  /حمادة ةعثمان محمود قةطب
بمضمـون مـا َ
شـ ِهد بـج سابقيج بشـؤن بداية نشؤة اإلعتصام وما طرأ
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من َتغ ُّير على سلو ال ةمعتصمين عقِب ثورة  30ةيونية وما أعقبها من
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط  ,وتع ُّرضج لئلسةتيقاف
إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وكما نشبت العديد من الخِبلفات بين بعض األهالي قاطني ةمحيط ميدان
رابعةةة العدو َّيةةة وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام أمةةام
وبالممرات وبالحدابق  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام أبصةر
مداخِل العقارات
َّ
قيام بعض ال ةمعتصمين بإجراء بعض التةدريبات والطةوابير الرياضة َّية ,
زو ةم َو َّحةةةداً ةيشةةةير إلةةةى كةةةونهم تةةةابعين ألمةةةن
حةةةال قيةةةامهم بإرتةةةداء ً
اإلعتصةةةام  ,حةةةاملين بؤيةةةديهم عِصِ ةةةي وشةةةوم  ,وعلةةةى رأسةةةهم ِخة َةةوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
و َت ةحث على ةمقاومة َث َّمة جهة تبغةي َفةض إعتصةامهم  ,بحسةب أن ذلة
األمةةر مةةن قبيةةل ال ِجهةةاد فةةي سةةبيل هللا  ,و ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر
ةمشادة كبل ِم َّية بين أحد ال ةمعتصمين وس ِّيدة ةتدعى  /أم حماصةة – بابِعةة
خضروات بالسوق – و َت َط َّورت ال ةمشادة إلى تبادةل سباب فيمةا بينهمةا ,
فتج َّمةةةع عليهةةةا مجموعةةةة مةةةن ال ةمعتصةةةمين  ,وقةةةاموا بإلقةةةاء مةةةا تقةةةوم
َ
بعرضج من ةخضروات أرضا ً  ,وتعدُّوا عليها وعلى نجلها – حماصة –
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وعلى نجةل شةقيقتها – هةاني – بالضةرب بالعِصِ ةي ومواسةير الحديةد ,
العدو َّيةة  ,ثةم شةاهدهم َعقِةب ذلة
صة رابعةة
وإقتادوهم ةعنو ًة صِ وب من َّ
ِ
تبدوا عليهم إصابات ةم َت َعدِّدة إثر ما وقع عليهم مةن إعتةداء  ,ثةم قةاموا
خارج ةمحيط اإلعتصام ةعنةو ًة  ,وأضةاف
بإخراج المد ةع َّوة  /أم حماصة ِ
أنةةج أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بحمةةل أحةةدهم وإخراجةةج مةةن دا ِخةةل
مدرسة عبد العزيز جاويش إثر إصابتج بطلق نارو بالرأس حال قيامج
بالوضوء بدورات المِياه التي تم بنابهةا بفنةاء المدرسةة سةالِفة الةذِكر ,
س ةلَّحة مةةن أعلةةى
زاعِمةةين أن األخيةةر قةةد تةةم قنصةةج بمعرفةةة القةة َّةوات ال ةم َ
فةنةدةق النصةر  ,وأضةاف أن ذلة الةزعم قةد جةاء علةى خِةبلف الحقيقةةة ,
ةةان المدرسةةةة تحةةةول بإرتفاعهةةةا عةةةن قةةةنص أحةةةدا
إسةةةتناداً إلةةةى أن مبة ِ
األشخاص المتواجين بفنابها من أعلى فةندةق النصر  ,كمةا أبصةر خِةبلل
فترة اإلعتصام حمل بعض ال ةمعتصمين للبنادِق اآللةي وف َِةرد الخرطةوش
والنِبال الحديد َّية  ,كما أبصةر داخِةل الخِيةام ةزجاجةات المولوتةوف داخِةل
صناديق بؤعداد كبير يص ةعب حصرها  ,والمواسير التي يتِم إسةتِخدامها
النار َّية " ال َك َّباس"
في إطبلق األ ِعيرة
ِ

كما شهد  /أشرف جرجس واصِ ف
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
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وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقة َّةوات
سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث علةى ةمقةاومتهم  ,بحسةب أن ذلة األمةر مةن
ال ةم َ
قبيل ال ِجهاد في سبيل هللا  ,وحال أحداث َفض اإلعتصام أبصةر إشةتِعال
لحةق بالعقةةار
النيةران بالعديةد مةةن سة َّيارات األهةةالي الكابِنةة بةةالجراج ال ةم َ
محل سكنج  ,كما تب َّين لج ةحدوث تلف َّيات بالس َّيارة المملوكة لةج  ,والتةي
تحمةةل لوحةةات معدنِ َّيةةة رقةةم د ن و  512موديةةل  , 128والتةةي تم َّثلةةت
النار َّية ل ِجسةم السة َّيارة  ,وكةذا ته ُّ
شةم ةزجةاج
في إختراق بعض الطلقات
ِ
الس َّيارة الكامِل  ,وأضاف أنج لم يتم َّكن من الوقوف على المسبول عةن
تِل التلف َّيات لعدم تواجده بالقةرب مةن السة َّيارة حةال حةدوثها  ,وأضةاف
أ َّنج لةم يقةةم بةاإلببلر فةي حينةج إثةر إنشةغالج بإصةبلح التلفيةات الحاصِ ةلة
ةةرقة  ,ولعةةةدم إسةةةتقرار الحالةةةة األمن َّيةةةة
بالسةةة َّيارة خشةةةية ُّ
تعرضةةةها للسة ِ
بالقةرب من قِسم ة
شرطة مدينة نصر َّأول .
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كما شهد /عبد المنعم نصر محمد خضيرة
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقة َّةوات
شةةرطة و َ
س ةلَّحة وال ة
شةةي األزهةةر و َت ةحةةث علةةى ةمقةةاومتهم حةةال َفةةض
ال ةم َ
اإلعتصام  ,بحسب أن ذل األمر من قبيل ال ِجهاد في سبيل هللا  ,وحةال
أحداث َفض اإلعتصةام أولةق أبةواب العقةار محةل حِراسةتج بإحكةام مةن
الداخِل وحاول بعض ال ةمعتصمين من إقتحةام بةاب العقةار دون جةدو ,
و َ ةل َّ وبةةاقي أفةةراد أسةةرتج قةةابعين بطرقةةة العقةةار محةةل حِراسةةتج حتةةى
نجحت قة َّوات ال ة
شرطة في َفض اإلعتصام.

كما شهد  /طلعت علي حسن زا ِيد
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بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
وتعرضج لئلستيقاف إلبةراز تحقيةق شخصة َّيتج
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة ,
ُّ
وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين
 ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية والمتةةةاريس التةةةي أنشةةةبها
ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,و ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
وادر أولب قاطِ ني العقار َمحل حِراستج – حاملين ال ِجنسِ َّية الفلسطين َّية
صةوت
 لذلِ العقار  ,وحال أحةداث َفةض اإلعتصةام تنةاهِى إلةى سةمعج َس ة َّيارات ةم َك ِّبةةرات الصةةوت حةةال قيةةامهم ب ةمنا َ
ش ةدَة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء
النار َّيةة ,
أعيةرة
ةمحيط اإلعتصام  ,كمةا تنةاهِى إلةى سةمعج َد ِوو إطةبلق ِ
ِ
أعقبج إنتشار رابِحة الغاز ال ةمسيل للدموع  ,فغةادر ال ةغرفةة سةكنج َعقِةب
ولقج لها ِرفقة زوجتج  ,وحال عودتج إليها بعدم مرور يو َمين ف َت َب َّين لج
وسرقة بعض المشغوالت ال َذه َِب َّية والمنقوالت
َكسر باب ال ةغرفة سكنج ,
ِ
صتج من داخِلها  ,ونما إلى عِلمج أنج حال أحداث ال َفض تم َّكن بعض
خا َّ
سة َكنِ َّية
ال ةمعتصمين مةن اإلخةوان ال ةمسةلِمين مةن إقتحةام أحةد الوحةدات ال َ
بالعقار محل حِراستج – مِل المدعو  /مجدو قريةب َمةبل " فلسةطيني
ال ِجسِ َّية " , -إال أن قة َّوات ال ة
شرطة قامت بضبطهم رنذا  ,وأضةاف أ َّنةج
س ِرقة إثر إنتفاء عِلمةج
لم يقةم باإلببلر في حينج عن واقِعتي اإلتبلف وال َ
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بشةةخص ةمر َت ِكةةب الواقعةةة  ,ولعةةدم إسةةتقرار الحالةةة األمن َّيةةة بةةالقةرب مةةن
قِسم ة
شرطة مدينة نصر َّأول.

كما شهد  /محمد أحمد فتحي إبراهيم
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
وتعرضج لئلستيقاف إلبةراز تحقيةق شخصة َّيتج
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة ,
ُّ
وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين
 ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية والمتةةةاريس التةةةي أنشةةةبها
صةةدور بيةةان
ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,وأنةةج حةةال ة
ةابق  /محم ةد مرسةةي أبصةةر أحةةد
القةة َّةوات ال ةم َ
س ةلَّحة بعةةزل الةةربيس السة ِ
لحقةة بالعقةار محةل سةكنج حةا ِمبلً ل ةبندةق َّيةة
ال ةمعتصمين داخِةل الحديقةة ال ةم َ
النار َّيةة منهةا  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام
األعيرة
رل َّية وقام بإطبلق بعض
ِ
ِ
أبصةةةر قيةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بةةةإجراء بعةةةض التةةةدريبات والطةةةوابير
زو ةم َو َّحةداً ةيشةةير إلةةى كةةونهم تةةابعين
الرياضة َّية  ,حةةال قيةةامهم بإرتةةداء ً
ألمن اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلةى رأسةهم خ َِةوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
َت ةحث على ةمقةاومتهم حةال َفةض اإلعتصةام  ,بحسةب أن ذلة األمةر مةن
قبيةةل ال ِجهةةاد فةةي سةةبيل هللا  ,وحةةال أحةةداث َفةةض اإلعتصةةام تنةةاهِى إلةةى
صةةةةوت سةةةة َّيارات ةم َك ِّبةةةةرات الصةةةةوت حةةةةال قيةةةةامهم ب ةمنا َ
شةةةةدَة
سةةةةمعج َ
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ال ةمعتصةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وعلةةى الفةور قةةام وبةةاقي
قاطني ذات العقار محل سكنج بغلق أبواب العقار محل حِراستج بإحكام
مةةن الةةداخِل  ,وحةةاول بعةةض ال ةمعتصةةمين مةةن إقتحةةام بةةاب العقةةار دون
جدو  ,وأنج تم إضرام النيران بالخِيام ال ةمحيط بالعقار  ,مما نجم عنةج
النار َّية إلى أحد ال ة
بالطةابق الرضةي
ش َقق الكابنةة
وصول ألسِ نة اللفحات
ِ
ِ
بالعقار  ,فقام وبعض قاطني العقار بإقتحام بةاب تِلة الشة َّقة  ,وتم َّكنةوا
من السةيطرة علةى النيةران بهةا  ,كمةا أنةج خِةبلل فتةرة األعتصةام أبصةر
نار َّيةة
عبر نافِذة ة
سلَّم العقار بعض ال ةمعتصمين حةاملين بؤيةديهم أسةلِحة ِ
" ف َِرد خرطوش " وأحدهةم حامِل ةبن ةدقِ َّيةة رلةي حةال قيةامهم بإسةتِخدامها
صةةةوب قةة َّةةوات ال ة
ةةارع
األعيةةةرة
فةةةي إطةةةبلق
النار َّيةةةة َ
ِ
شةةةرطة الكابِنةةةة بشة ِ
ِ
ةارع صةةبلح سةةالِم بقصةةد قةةتلهم  ,وفةةي اليةةوم التةةالي
الطيةةران بإتجةةاه شة ِ
علةةى أحةةداث ال َفةةض قامةةت قة َّةةوات ال ة
الو َحةةدات
شةةرطة ب ةمداهمةةة بعةةض ة
صة بؤعضةاء جماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين ,
س َكنِ َّية التي أةشيع بؤنها خا َّ
ال َ
ةوارر الطلقةةات اآللةةي بةةالقةرب مةةن
وأ َّنهةةم بالفِعةةل عثةةروا علةةى بعةةض فة ِ
النوافِذ ال ةمطِ لَّة على العقار رقم  14طريق النصةر بال َ
شة َّقة رقةم – 905
صةةة بشةةخص ةيةةدعى  /علةةي  -الكابِنةةة بالطةةا َبق التاسِ ةةع بالعقةةار محةةل
خا َّ
سكنج.

كما شهد  /أبو العبل أحمد ةعثمان
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بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
وتعرضج لئلستيقاف إلبةراز تحقيةق شخصة َّيتج
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة ,
ُّ
وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين
 ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية والمتةةةاريس التةةةي أنشةةةبها
ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
أبصةةةر قيةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بةةةإجراء بعةةةض التةةةدريبات والطةةةوابير
زو ةم َو َّحةةداً ةيشةةير إلةةى كةةونهم تةةابعين
الرياضة َّية  ,حةةال قيةةامهم بإرتةةداء ً
ألمن اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلةى رأسةهم خ َِةوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
و َ
شي األزهر و َت ةحث على ةمقةاومتهم حةال َفةض اإلعتصةام  ,بحسةب أن
ذل األمر من قبيل ال ِجهاد في سبيل هللا  ,وحال أحداث َفةض اإلعتصةام
صوت س َّيارات ةم َك ِّبرات الصوت حال قيامهم ب ةمنا َ
شةدَة
تناهِى إلى سمعج َ
ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصام سِ ل ِم َّيا ً  ,وعلى الفور أولق أبةواب
العقةةار محةةل حِراسةةتج بإحكةةام مةةن الةةداخِل وحةةاول بعةةض ال ةمعتصةةمين
إقتحام باب العقار دون جدو  ,وأنج تم إضرام النيران بالخِيام ال ةمحيط
النار َّيةة إلةى أحةد ال ة
شة َقق
بالعقار  ,مما نجم عنج وصول ألسِ نة اللفحةات
ِ
بالطةابق األرضةي بالعقةار  ,فقةام وبعةض قةاطني العقةار بإقتحةام
الكابنة
ِ
بةةاب تِل ة الش ة َّقة  ,وتم َّكنةةوا مةةن السةةيطرة علةةى النيةةران بهةةا  ,كمةةا أنةةج
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النار َّيةةة نوافِةةذ بعةةض
خِةةبلل فتةةرة األعتصةةام إخترقةةت بعةةض الطلقةةات
ِ
ال ة
ش َقق بالعقار دون إحداث َث َّمة إصابة بؤحد من قاطنيهةا  ,و َ ةل َّ وبةاقي
قةةاطني العقةةار قةةابعين بداخِلةةج حتةةى نجحةةت قةة َّةوات ال ة
شةةرطة فةةي َفةةض
اإلعتصام.

جابر محمد أحمد
كما شهد  /أيمن الس ِّيد ِ
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
كما َن َ
شبت العديد من الخِبلفات بةين ال ةمعتصةمين وقةاطني منطقةة رابعةة
العدو َّية إثر إقامة ال ةمعتصمين بكا َّفة أرجةاء اإلعتصةام إقامةة كاملةة مةن
ِ
قضةةاء حةةاجتهم واإلسةتِحمام علةةى نحةةو يخةدِش حيةةاء أهةةالي المنطقةةة ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقة َّةوات
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سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث على ةمقاومتهم حال َفض اإلعتصام  ,بحسب
ال ةم َ
أن ذل األمةر مةن قبيةل ال ِجهةاد فةي سةبيل هللا  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام
تعةةرض لئلعتةةداء عليةةج بالضةةرب ثةةبلث ةمة َّةرت مةةن قِ َبةةل لِجةةان التفتةةيش
ال ةم َت َمركِزة على أطراف اإلعتصةام بسةبب إعتراضةج علةى إبةراز تحقيةق
شخصِ َّيتج أو الخضوع للتفتيش الذاتي حةال مةروره علةى تِلة اللِجةان ,
وكان يتم إستِخبلصِ ج من أيديهم َعقِةب َتةد ُّ
َخل األهةالي بالمنطقةة  ,وكةان
س ِّول لج نفسةج فةي اإلمتنةاع عةن إبةراز
ذل بقصد جعلج ِعبرة لكل من ةت َ
تحقيق شخصِ َّيتج أو الخضوع للتفتيش الذاتي وأضؤف أنج أبصر واقِعة
التعدِّو بالضرب على الس ِّيده  /أم حماصة – بابِعةة ةخضةروات بالسةوق
الكابِن بجوار مدرسة عبد العزيز جاويش – وكةذا نجلهةا مةن قِ َبةل أمةن
ةةةو ًة مةةةةن محةةةةيط اإلعتصةةةةام عقِةةةةب قيةةةةام
اإلعتصةةةةام  ,وإخراجهمةةةةا ةعنة َ
ال ةمعتصمين ب َطرح بضاعتها أرضا ً  ,وكةان بةذل بسةبب حةدوث ترا ة
شةق
تعرض
باأللفا بين المجني عليها سالِفة الذِكر وأحد ال ةمعتصمين  ,كما َّ
أحةةةد العةةةاملين لديةةةج – ةيةةةدعى  /محمةةةد  -لئلسةةةتيقاف واإلعتةةةداء عليةةةج
بالضةةرب مةةن قِ َبةةل لِجةةان التفتةةيش حةةال شةةروعج بالةةدلوف إلةةى ةمحةةيط
اإلعتصةةةام وصةةةوالً إلةةةى مقةةةر عملةةةج دون حملةةةج تحقيةةةق َ
شخصِ ةةة َّيتج ,
وأضاف أنج حال أحداث َفض اإلعتصام أولق ال َكشة محةل سةكنج علةى
زوجتةةةج وأوالده  ,وحةةةال ةمتابعتةةةج لؤلحةةةداث أبصةةةر َت َر ُّجةةةل إثنةةةين مةةةن
ال ةمعتصمين بالحديقة الكابِنة بالقةرب من ال َكش محل سكنج  ,حال كةون
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أح ةدِهما حةةا ِمبلً ل ةبن ةدقِ َّيةةة رلةةي والثةةاني حا ِمةةل ةبن ةدقِ َّيةةة خرطةةوش  ,وحةةال
ض ة َّباط وال ةم َج َّنةةدين القةةابِمين علةةى
شةةروعهم فةةي التصةةويب علةةى أحةةد ال ة
َفض اإلعتصام  ,ألقى بنفسج عليهم فسقطوا أرضا ً  ,وحينبذ إصةطدمت
رأسج من الخلف ب ِجسم صةلب أفقةده وعيةج  ,وإسةتفاق علةى إثنةين مةن
العدو َّيةةة
صةةة رابعةةة
صةةوب َم َن َّ
ال ةمعتصةةمين يقومةةون بسةةحبج مةةن قد َميةةج َ
ِ
وعةةدد كبيةةر مةةن ال ةمعتصةةمين يقومةةون بالتعةدِّو عليةةج بالضةةرب ال ةمبة ِةرح
باأليةةدو واألر ةجةةل والعِصِ ةةي والشةةوم ةمحةةدثين إصةةابتج ب ةمخ َتلَةةف أنحةةاء
بسرقة كا َّفة ةم َتعلقاتج الشخصِ َّية  ,وحينبةذ أبصةر أسةفل
َج َ
سدِه  ,وقاموا ِ
صة عدد من الجثامين ال ةم َك َّفنة عليها رثار ةب َقع َد َم ِو َّية  ,وشخصةين
ال َم َن َّ
ةم َت َو ِّفين ِوير ةم َك َّفنين تبلح لةج ةزرقةة فةي ةوجةو ِه ِهم  ,وفةي تِلة األثنةاء
س َقطت طلقةة وةاز ةمسةيل للة ةد ةموع بةالقةرب مةن مكةان تواجةده  ,فإسةتغل
َ
إبتعاد ال ةمعتصمين عنج وعدم وضةوح ال ةرإيةة فةبلذ بةالفِرار  ,حتةى عةاد
إلى السوق الكابِن بج ال َكش محل سكنج وإحتمى بال ة
شةرطة  ,وفةي تِلة
األثنةةاء أبصةةر فِةةرار أحةةد ال ةمعتصةةمين َعةةدواً بةةالقةرب مةةن السةةوق  ,فةةإذا
بطلةةق نةةارو يصةةيبج بةةالرأس يرديةةج قتةةيبلً علةةى الفةةور  ,وتبة َّين لةةج مةةن
إتجةةةاه ذلةةة العِيةةةار إعةةةتبلء أحةةةد ال ةمعتصةةةمين ألحةةةد األشةةةجار الكابنةةةة
واريا ً بها  ,فقامت قة َّوات ال ة
شةرطة بةإطبلق
بالحديقة ال ةمتاخِمة للسوق ةم َت ِ
سة َقط ذلة الشةةخص مةةن
صةةوب تِلة الشةةجرة حتةةى َ
قنا َبةةل الغةةاز بكثافةةة َ
س ة َقط معةةج مةةا كةةان يحملةةج مةةن ةبن ةدقِ َّيةةة رل َّيةةة  -التةةي قةةام
أعبلهةةا  ,كمةةا َ
289
أمين السر

رئيس المحكمة

بإس ةتِخدامها فةةي قتةةل الشةةخص سةةالِف ال ةذِكر حةةال عةةدوه رنةةذا  -وتةةم
ضبطج بمعرفة ال ة
شرطة فور سقوطج  ,وحال أحةداث ال َفةض تنةاهى إلةى
نار َّية بكثافة من مدرسة عبد العزيز جةاويش
سمعج د ِةوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
األعيةةرة النار َّيةةة قِ َبةةل
 ,كمةةا أبصةةر قيةةام عةةدد مةةن ال ةمعتصةةمين بةةإطبلق
ِ
قة َّوات ال ة
نار َّيةة " بنةادِق رلةي
شرطة بكثافةة ةمسةتخدمين فةي ذلة أسةلِحة ِ
وخرطوش  ,وف َِرد خرطوش "  ,كما أبصر ةمقاومة ال ةمعتصمين لقة َّةوات
ال ة
شةةةةرطة بإسةةةةتِخدام النِبةةةةال الحدي ِد َّيةةةةة والقةةةةوس والسةةةةهم و ةزجاجةةةةات
المولوتةةوف ال ةمش ة َتعِلة  ,وكةةان ذل ة بقصةةد قةةتلهم للحيلولةةة دون فةةض
اإلعتصةةام  ,وكانةةت قةة َّةوات ال ة
قنابةةل الغةةاز
شةةرطة تتصةةد لهةةم بةةإطبلق ِ
العدو َّيةةة
ال ةمسةةيل لل ة ةد ةموع  ,وحةةال قيامةةج وبعةةض أهةةالي منطِ قةةة رابعةةة
ِ
وأفةةراد ال ة
شةةرطة بتمشةةيط مسةةرح األحةةداث والقيةةام بؤعمةةال الن افةةة بةةج
عقِب أحداث ال َفض ع ةثر على العديد من الف َِرد الخرطوش و ةبن ةدقِ َّيةة رل َّيةة
الرمال التي أدخلها ال ةمعتصمين داخِل ةمحيط اإلعتصام قبل
داخِل شكابِر ِ
أحداث ال َفض ب ِعدَّة أ َّيام  ,وقام بتسليمهم إلى قة َّةوات ال ة
شةرطة  ,وأضةاف
أنج لم يقةم باإلببلر بشؤن ما َت َع َّرض لج من وقابع التعدِّو عليج بالضرب
لعدم إستِقرار الحالة األمنِ َّية بةالقةرب مةن قِسةم ة
شةرطة مدينةة نصةر َّأول
ولعةةدم إ ِّتصةةال عِلمةةج بشةةخص ةمرت ِكةةب تِل ة الوقةةابِع وإستشةةعاره بعةةدم
جدو اإلببلر عنها.

كما شهدت  /رنا طج عبد هللا الخطيب
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بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيها بشؤن بداية نشؤة اإلعتصام وما طرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضةةةها لئلسةةةتيقاف إلبةةةراز تحقيةةةق شخصةةة َّيتها
رابعةةةة العدو َّيةةةة ,
ُّ
التابعة للِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
وتفتيشها ذات َّيا ً بمعرفة إحد الس ِّيدات
ِ
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
كما َن َ
شبت العديد من الخِبلفات بةين ال ةمعتصةمين وقةاطني منطقةة رابعةة
العدو َّية إثر إقامة ال ةمعتصمين بكا َّفة أرجةاء اإلعتصةام إقامةة كاملةة مةن
ِ
قضةةاء حةةاجتهم واإلسةتِحمام علةةى نحةةو يخةدِش حيةةاء أهةةالي المنطقةةة ,
وخبلل فتةرة اإلعتصةام أبصةرت قيةام بعةض ال ةمعتصةمين بةإجراء بعةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقة َّةوات
سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث على ةمقاومتهم حال َفض اإلعتصام  ,بحسب
ال ةم َ
أن ذل األمةر مةن قبيةل ال ِجهةاد فةي سةبيل هللا  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام
أبصرت ما يق ةرب أربع حاالت تعدِّو على أشخاص من قِ َبل ال ةمعتصةمين
العدو َّيةةة أو أمةةاكِن أةخةةر دا ِخةةل
صةةة رابعةةة
صةةوب َم َن ِّ
وإقتيةةادِهم ةعنة َةو ًة َ
ِ
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  ,وفةةةي أحةةةد تِلةةة الحةةةاالت أبصةةةرت مجموعةةةة مةةةن
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ال ةمعتصمين تحت ِجز أحد األشةخاص  ,وإقتةادوه ةعن َةو ًة داخِةل أحةد الخِيةام
القريبةةة مةةن ة
شةةرفة مسةةكنها بطريةةق النصةةر  ,وقةةاموا بالتعةةدِّو عليةةج
بالضرب والتعذيب حال إقياده و َعقِب إدخالج بتِل الخيمة  ,ةثة َّم نمةا إلةى
صةةل اإلجتمةةاعي مةةع إحةةد صةةديقاتها أن ذل ة
عِلمهةةا عبةةر شةةبكة التوا ة
ضةةابط ة
شةةرطة ةيةةدعى  /كةةريم ومةةن قةةاطني منطقةةة التوفيةةق ,
األخيةةر
ِ
صةةب التِةةذكارو تنةةاهَى إلةةى سةةمعها
وأضةةافت أنةةج حةةال أحةةداث واقِعةةة ال ةن ة
أصةةةوات ضةةةجي فجةةةراً  ,وحةةةال قيامهةةةا بإسةةةتطبلع األمةةةر مةةةن ة
شةةةرفة
مسكنها  ,أبصرت سة َّيارة َنصةف نقةل بيضةاء اللةون ةم َّت ِجهةة مةن ناحِيةة
صةندوقها مةا
صة رابعة
صةب التِةذكارو  ,ويعتلةي ة
صةوب ال ةن ة
العدو َّيةة َ
ةم َن َّ
ِ
يق ةرب من خمسة أشخاص  ,حةاملين بؤيةديهم أسةلِحة نار َّيةة " بنةادِق "
ولم تةت َم َّكن مةن الوقةوف علةى نوعهةا علةى وجةج ال ِد َّقةة  ,وأضةافت أنةج
صةوت سة َّيارات ةم َك ِّبةرات
حال أحداث َفض اإلعتصةام تنةاهى إلةى سةمعج َ
الصةةوت حةةال قيامهةةا ب ةمنا َ
شةةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام
سِ ةةل ِم َّيا ً  ,و ةمطالبةةة أهةةالي المنطِ قةةة بةةإوبلق النوافِةةذ وال ة
ش ة ةرفات وأبةةواب
تسةترق الن ةر
العقةارات حِرصةا ً علةى سةبلمتهم فةإمثلوا  ,ولكنهةا كانةت
ِ
سلَّم العقار الكابِن بج الش َّقة محةل سةكنها  ,وفةي تِلة األثنةاء
عبر نافِذة ة
األعيةرة النار َّيةة بكثافةة قِ َبةل
أبصرت قيام عدد مةن ال ةمعتصةمين بةإطبلق
ِ
ةةةوات ال ة
نار َّيةةةة " بنةةةادِق رلةةةي
قة َّ
شةةةرطة ةمسةةةتخدمين فةةةي ذلةةة أسةةةلِحة ِ
وخرطوش  ,وف َِرد خرطوش "  ,كما أبصر ةمقاومة ال ةمعتصمين لقة َّةوات
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ال ة
شرطة بإسةتِخدام النِبةال الحدي ِد َّيةة والشةماري و ةزجاجةات المولوتةوف
ال ةمشةةةة َتعِلة  ,بقصةةةةد قةةةةتلهم وإحةةةةداث إصةةةةابتهم للحيلولةةةةة دون َفةةةةض
إعتصامهم  ,كما أبصرت تعا ةمةل قة َّةوات ال ة
سةلاحة
شةرطة مةع العناصِ ةر ال ةم َ
من ال ةمعتصةمين  ,بةؤن قامةت بةإطبلق قنا َبةل الغةاز ال ةمسةيل للةدموع قِ َبةل
ال ةمعتصمين لتفريقهم حتى الساعة العاشِ ةرة صةباحا ً تقريبةا ً  ,وبعةد ذلة
قامةةت قةة َّةوات ال ة
شةةرطة بةةاإلقتراب مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام وإطةةبلق بعةةض
الخلف َ ,ت َك َّرر ذل الم َ
التحذير َّية ةثم تعود إلى َ
ش ِهد عِةدَّة
الح َّية
الطلقات َ
ِ
مرات من قة َّوات ال ة
شرطة حتةى السةاعة الثانِيةة ة هةراً  ,ثةم قامةت قةة َّوات
َّ
ال ة
صةةوب مةةن
الح َّيةةة والخرطةةوش َ
شةةرطة َعقِةةب ذل ة بةةإطبلق الطلقةةات َ
سلَّحة مةن ال ةمعتصةمين
إستمر في إطبلق النيران عليها من العناصِ ر ال ةم َ
فقط  ,وحينبذ أبصرت تبادةل إطبلق النيران ما بين قة َّوات ال ة
شرطة وتِل
العناصِ ر.

كما شهد  /إبراهيم محمود شكرو عبد الباقي
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
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والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
كما َن َ
شبت العديد من الخِبلفات بةين ال ةمعتصةمين وقةاطني منطقةة رابعةة
العدو َّية إثر إقامة ال ةمعتصمين بكا َّفة أرجةاء اإلعتصةام إقامةة كاملةة مةن
ِ
قضةةاء حةةاجتهم واإلسةتِحمام علةةى نحةةو يخةدِش حيةةاء أهةةالي المنطقةةة ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقة َّةوات
سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث على ةمقاومتهم حال َفض اإلعتصام  ,بحسب
ال ةم َ
أن ذل األمةر مةن قبيةل ال ِجهةاد فةي سةبيل هللا  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام
بشةارع الطيةران بإتجةاه التةؤمين
حال مروره على إحد لِجان التفتيش
ِ
ةحي ةم َت َو ِّجهةةا إلةةى سةةكنج الكةةابِن ب ةمحةةيط اإلعتصةةام حةةدثت ةمشةةادة
الصِ ة ِّ
كِبل ِم َّية بينج وبةين أحةد أعضةاء اللِجةان إثةر إمتناعةج عةن إبةراز تحقيةق
شخصِ َّيتج  ,و َت َط َّورت تلة ال ةمشةادَّة إلةى ةمشةاجرة فيمةا بينهمةا  ,ف َت َج َّمةع
عليج عدد كبير من ال ةمعتصمين وقاموا بالتعدِّو عليج بالضةرب باأليةدو
واألر ةجل والشوم  ,ةمحدِثين إصابتج ب ةمختلف أنحةاء جسةده  ,وكةان ذلة
سة ِّةول لةةج نفسةةج فةةي اإلمتنةةاع عةةن إبةةراز
بقصةةد جعلةةج ِعبةةرة لكةةل مةةن ةت َ
تحقيق شخصِ َّيتج أو الخضوع للتفتةيش الةذاتي  ,وقةام أحةد ال ةمعتصةمين
شةارع ع َّبةاس الع َّقةاد ,
بإستِخبلصج من أيديهم وحملج حتى بلع بةج َّأول
ِ
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سةلَّحة وأحةاطهم عِلمةا ً
ةث َّم قام بتركج ,
تةابع لل ُّقةوات ال ةم َ
َّ
فتوجج إل َت َمر ةكز ِ
بالواقِعةةة  ,وقةةاموا بؤخةةذ أقوالةةج علةةى وع ة ِد مةةنهم باإلتصةةال بةةج وتقةةديم
الرعاية الطِ ِّب َّية لج  ,و ل خاضِ عا ً للعِبلج بمسكنج اآلخر الكةابن بزهةراء
ِ
مدينة نصر  ,وأضاف أنج لم يقةم بعمل محضر بالواقِعةة بقِسةم ال ة
شةرطة
سةلَّحة ,
إعتمةةاداً علةةى مةةا تةةم إتخةةاذه مةةن إجةةراءات مةةن قِ َبةةل القةة َّةوات ال ةم َ
وإعتقاداً منج أنج المحضر الذو أدلى بؤقوالج لج سوف يتم إرسةالج إلةى
ال ة
صةةل معةةج عقِةةب
شةةرطة إتخةةاذ بةةاقي اإلجةةراءات  ,إال أنةةج لةةم يةةتم التوا ة
ذل .

كما شهد /علي فخرو س ِّيد ةحسني
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
السةابق /
رابعة العدو َّية  ,والتةي َت َم َّثلةت فةي أ َّنةج بتةاري عةزل الةربيس
ِ
نار َّية بمحةيط العقةار
محمد مرسي تناهى إلى سمعج َد ِوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
نار َّية على البةاب األمةامي
محل حِراستج وتبلح لج إثار إرتطام طلقات ِ
تعرضةةةةج لئلسةةةةتيقاف إلبةةةةراز تحقيةةةةق
والخلفةةةةي لةةةةذل العقةةةةار  ,وكةةةةذا ُّ
شخصةةةة َّيتج وتفتيشةةةةج ذات َّيةةةةا ً بمعرفةةةةة لِجةةةةان التفتةةةةيش ال ةم َك َّونةةةةة مةةةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
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كما َن َ
شبت العديد من الخِبلفات بةين ال ةمعتصةمين وقةاطني منطقةة رابعةة
العدو َّية إثر إقامة ال ةمعتصمين بكا َّفة أرجةاء اإلعتصةام إقامةة كاملةة مةن
ِ
قضةةاء حةةاجتهم واإلسةتِحمام علةةى نحةةو يخةدِش حيةةاء أهةةالي المنطقةةة ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقة َّةوات
سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث على ةمقاومتهم حال َفض اإلعتصام  ,بحسب
ال ةم َ
أن ذل األمةر مةن قبيةل ال ِجهةاد فةي سةبيل هللا  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام
شرع بعض ال ةمعتصمين في إنشاء دورات مِياه بالقةرب مةن العقةر محةل
صة َّد لهةةم  ,وشةةرع بعةةض ال ةمعتصةةمين فةةي اإلعتةةداء عليةةج
حِراسةةتج ف َت َ
رنةةذا  ,وحةةال دون ذل ة َت ةد ُّ
َخل بعةةض ةزمبلبةةج مةةن حارسةةي العقةةارات
جاورة وبعض قاطني العقار محل حِراستج  ,وخِةبلل فتةرة اإلعتصةام
ال ةم ِ
ضة َّباط ال ة
شةرطة  ,نمةا إلةى
أبصر قيةام بعةض ال ةمعتصةمين بإحتجةاز أحةد ة
عِلمج عن طريق الجيرة أنج ةيدعى كةريم مةن قةاطني مسةاكِن التوفيةق ,
وأنهم مارسوا عليج التعذيب البدني عن طريق اإلعتداء عليج بالضةرب
بإستِخدام الصواعِق الكه ةربابِ َّية واأليدو واألر ةجل ب ةمخ َتلَف أنحاء جسده
باألحذيةةة َعقِةةب قيةةامهم بتجريةةده مةةن
 ,ووضةةع رأسةةج أسةةفل أقةةدامهم
ِ
إنبطاحةةج أرضةةا ً ل ةمةةدَّة ثةةبلث
مبلبسةةج " عةةدا مبلبسةةج الدا ِخلِ َّيةةة " حةةال ِ
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ساعات تقريبا ً  ,ةث َّم نما إلى عِلمج َعقِب ذلِ أن قاطِ ني مسةاكِن التوفيةق
إحتجةةزوا ثبلثةةة مةةن ال ةمعتصةةمين  ,وإشةةترطوا لتسةةليمهم أن يةةتم تسةةليم
المجني عليج سالف الذِكر  ,وأنج تم بالفِعل عمل َّية التبةادةل فيمةا بيةنهم ,
وخِبلل فترة اإلعتصام قةام بعةض ال ةمعتصةمين بسةرقة الت َّيةار الكه ةربةابي
مةةن الكابةةل الخةةاص بالعقةةار محةةل حِراسةتج ممةةا نجةةم عنةةج إحتةةراق ذلِة
الكابل  ,إثر كثافة التحميل عليج  ,مما َد َفع قاطني ذلِ العقار إلى شِ راء
صةوت
كابل كه ةرباء جديد  ,وبتاري فض اإلعتصةام تنةاهى إلةى سةمعج َ
سةة َّيارات ةم َك ِّبةةرات الصةةوت حةةال قيامهةةا ب ةمنا َ
شةةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام سِ ةةةل ِم َّيا ً  ,و ةمطالبةةةة أهةةةالي المنطِ قةةةة بةةةإوبلق النوافِةةةذ
وال ة
شة ةرفات وأبةةواب العقةةارات حِرصةا ً علةةى سةةبلمتهم  ,فقةةام بغلةةق بةةاب
العقةةار محةةل حِراسةةتج األمةةامي والخلفةةي  ,ةث ة َّم تنةةاهى إلةةى سةةمعج َد ِوو
نار َّيةةة بكثافةةة دون ةوقوفةةج علةةى مصةةدرها  ,وإنتشةةرت
إطةةبلق ِ
أعيةةرة ِ
رابِحة الغاز ال ةمسيل للدموع بالمكان  ,وحاول بعض ال ةمعتصمين دةخةول
العقار إلةى أ َّنةج إمتنةع عةن فةت البةاب لهةم  ,وإسة َت َرق ال َن َ ةر مةن نافِةذة
أفردة خرطةوش
ة
سلَّم العقار  ,فؤبصر بعض ال ةمعتصمين حاملين بؤيديهم ِ
صوب قة َّوات ال ة
شرطة ال ةمتوا ِجةدة
أعيرة منها بكثافة َ
 ,ويقومون بإطبلق ِ
بةةالقةرب مةةن السةةوق الكةةابِن خلةةف العقةةار محةةل حِراسةةتج  ,كمةةا أبصةةر
الةةبعض اآلخةةر مةةن ال ةمعتصةةمين يقةةوم برشةةق ذات القة َّةةوات ب ةزجاجةةات
المولوتةةوف ال ةمش ة َتعِلة  ,والةةبعض اآلخةةر مةةنهم يقةةوم بإس ةتِخدام النِبةةال
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الحديد َّية قِ َبل ذات القة َّوات  ,وكان ذلِ بقصةد إزهةاق أرواحهةم وإحةداث
إصابتهم للحيلولة دون فض اإلعتصام  ,وبذات التاري أبلغتج المد ةع َّوة
بالطةابق األرضةي " بؤ َّنةج
 /تهاني " إحد قاطني العقار محل حِراسةتج
ِ
قةةام إثنةةين مةةن ال ةمعتصةةمين قامةةا بكسةةر نافِةةذة ة
شةةرفة مسةةكنها  ,وقامةةا
النار َّيةة  ,ةثة َّم قامةا
األعيرة
بالقفز داخِلها  ,وأطلقا من خِبللها العديد من
ِ
ِ
بالقفز منها تاركين بها حقيبة هانةدباج بةداخِلها عةدد إثنةين ةبن ةدقِ َّيةة رلةي
وثةةبلث ِخةةزن لبنةةادِق رلةةي وحقيبةةة ببلس ةتِي ِك َّية مليبةةة بالطلقةةات اآللةةي ,
ف َت َو َّجة برفقتها إلى حيث مكان توا ةجد تِل الحقيبة وقام بؤخذها وإحةتف
ةةةوات ال ة
شةةةرطة
بهةةةا  ,وقةةةام بتسةةةليمها َعقِةةةب ةهةةةدوء األوضةةةاع إلةةةى قة َّ
ال ةمتوا ِجدة بالقةرب من العقار محل حِراستج.

كما شهد /علي أحمد الصاوو َحسني
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
سم بالعِداب َّية قِ َبةل قةاطني ةمحةيط ميةدان
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,الذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
رابعة العدو َّية وأصحاب الحوانيت بذات ال ةمحيط ,
ُّ
إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وكما نشبت العديد من الخِبلفات بين بعض األهالي قاطني ةمحيط ميدان
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رابعةةة العدو َّيةةة وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام أمةةام
وبالممرات وبالحدابق  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام أبصةر
مداخِل العقارات
َّ
قيام بعض ال ةمعتصمين بإجراء بعض التةدريبات والطةوابير الرياضة َّية ,
زو ةم َو َّحةةةداً ةيشةةةير إلةةةى كةةةونهم تةةةابعين ألمةةةن
حةةةال قيةةةامهم بإرتةةةداء ً
اإلعتصةةةام  ,حةةةاملين بؤيةةةديهم عِصِ ةةةي وشةةةوم  ,وعلةةةى رأسةةةهم ِخة َةةوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
و َت ةحث على ةمقاومتهم حال شروعهم في َفةض إعتصةامهم  ,بحسةب أن
ذل األمر من قبيل ال ِجهاد فةي سةبيل هللا  ,وخِةبلل فتةرة اإلعتصةام كةان
ال ةمعتصمين مقيمةين ب ةم َخ َّيمةات ب ةمحةيط المدرسةة محةل حِراسةتج  ,وكةان
عددهم يةزداد يومةا ً بعةد يةوم  ,أبةد روبةة الةبعض مةنهم فةي إسةتِعمال
ص َّد لهم حِرصا ً علةى سةبلمتها ,
صة بالمدرسة  ,ف َت َ
َدورات المِياه الخا َّ
وبعد مرور ما يق ةرب من عشرة أ َّيةام علةى بةدء اإلعتصةام إقةتحم بعةض
ال ةمعتصمين المدرسة ةعن َو ًة وقةاموا بةإحتبلل مبانيهةا  ,وقةام المسةبولين
دير َّية التعلةيم بالتنبيةج علةى ال ةم َعلِّمةين والعةاملين بالمدرسةة  -حِرصةا ً
ب ةم ِ
التردُّد على المدرسةة عقِةب إقتحامهةا مةن
على سبلمتهم  -بعدم ةمعاودة َ
ال ةمعتصةةةمين  ,وعقِةةةب قيةةةام ال ةمعتصةةةمين بةةةإتبلف كا َّفةةةة دورات المِيةةةاه
صة بالمدرسة ش َّيدوا إثنين وخمسون عينةا ً كمرحةاض عةام ومكةان
الخا َّ
لطهةةي األطعِمةةة دا ِخةةل فِنةةاء المدرسةةة  ,كمةةا أقةةاموا بالفصةةول الدِراسِ ة َّية
بالمدرسةةة إقامةةة كامِلةةة  ,وقةةاموا بنحةةر الةةذبابِ دا ِخةةل فِنةةاء المدرسةةة
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يو ِم َّيا ً ةم َخلِّفين بج ةمخلَّفات الذبابِ خِلف مكتب الس ِّيدة ةمديرة المدرسة ,
وإس َتخدموا مقاعِد الطلبة ومكاتِب ومناضِ د ال ةم َعلِّمين في تقطيع الذبابِ
ممةةا نجةةم عنةةج إتبلفهةةا كا َّفةةة  ,كمةةا سةةرقوا التيةةار الكه ةربةةابي الخةةاص
ةارج ةمحةةيط المدرسةةة  ,ممةةا نجةةم
بالمدرسةةة إلنةةارة ةم َخ َّيمةةاتهم داخةةل وخة ِ
عنج إحتراق كابل الكه ةرباء الخاص بالمدرسة  ,وخِبلل فتةرة اإلعتصةام
صة ِّةةورين بتصةةةوير دورات ال ةميةةةاه ال ةم َ
شةةة َّيدة بفِنةةةاء
أبصةةةر قيةةةام أحةةةد ال ةم َ
المدرسةةة  ,فقةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بؤخةةذ الكةةاميرا منةةج ةعنة َةو ًة وتع ةدُّوا
عليةةةج بالضةةةرب بالعِصِ ةةةي والشةةةوم واأليةةةدو واألر ةجةةةل  ,و َت َم َّكةةةن أحةةةد
ال ةمعتصةةمين مةةن إستِخبلصةةج مةةن بةةين أيةةديهم  ,كمةةا أبصةةر ِخةةبلل فتةةرة
اإلعتصام ةحدوث َمشادَّة كبل ِم َّية بةين أحةد ال ةمعتصةمين وإحةد البابِعةات
بالسةةةوق " أم َحماصةةةة "  ,فقةةةاموا بطةةةرح بضةةةاعتها أرضةةةا ً والتعةةةدِّو
عليها  ,ف َه َّم نجلها " حماصة "  ,ونجةل شةقيقتها " المةدعو  /هةاني "
صةة
لنجدتها  ,فقاموا باإلعتةداء عليهمةا وإصةطحبوهم جميعةا ً ناحِيةة َم َن َّ
رابعةةة العدو َّيةةة  ,وقةةاموا ب ةمةةواالة التعةدِّو علةةيهم بالضةةرب  ,كمةةا أبصةةر
خِبلل فترة اإلعتصام رجل وزوجتج حةاملين ِجهةاز حاسةب رلةي محمةول
فقام بعض ال ةمعتصمين بالتعدو على ذلِة الر ةجةل بةزعم أن األخيةر كةان
يقةةوم بنقةةل أخبةةار اإلعتصةةام ألج ِهةةزة الدولةةة  ,و ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
أبصر أحد ال ةمعتصمين  -ةملت  -يروب فةي الوقةوف علةى أحةد المقاعِةد
صةةة بالمدرسةةة  ,ل ةمراقبةةة الطريةةق بةةالقةرب م ةن سةةور المدرسةةة ,
الخا َّ
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فحةةاول أن ةيثنيةةج عةةن ذلةة َخشةةية إتةةبلف ذلِةة المِق َعةةد  ,فؤشةةهر ذلةة
الشخص في وجهج سبلح نارو " فرد خرطوش " ةم َهدِّداً بج إ َّياه  ,مما
بعث الخوف في نفسج وتركج وشؤنج  ,وبتةاري َفةض اإلعتصةام تنةاهى
إلى سمعج س َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت حةال قيامهةا ب ةمناشةدة ال ةمعتصةمين
بإجبلء محةيط اإلعتصةام سِ ةلم َّيا  ,فقةام بإصةطِ حاب زوجتةج ولةى بلةدتهم
على الفور لمرضها بحساسية على الصدر  ,وعدم قةةدرتها علةى َت َح ُّمةل
رابِحة الغاز ال ةمسيل للدموع  ,وتابع أحداث ال َفض من وسابِل اإلعبلم ,
ةثةة َّم عةةاد أدراجةةج إلةةى المدرسةةة فةةي ذات اليةةوم  ,فؤبصةةر رثةةار أعمةةال
تخريب َّيةةةة جسةةةيمة  ,إذ وجةةةد مكتةةةب السةةة ِّيدة ةمةةةديرة المدرسةةةة و مكتةةةب
الس ِّيدة نا رة المدرسة و ةورفة ال ةكتب والدفاتِر المالِ َّية و ةورفتج في حةال
َت َف ُّحةةم كا ِمةةل بكا َّفةةة ةمحتةةواتِهم  ,وأضةةاف أ َّنةةج لةةم ةيشةةاهِد شةةخص ةمرت ِكةةب
الواقعةةة  ,إال أ َّنةةج تبلحةة لةةج وجةةود رثةةار تكسةةير ةزجاجةةات مولوتةةوف
بؤرضِ َّية تِل األماكِن وبؤرضِ َّية فِناء المدرسة  ,على نحةو قةاطِ ع الداللةة
على أن حاملي تِل ال ةزجاجات – ال ةمعتصمين َ -ت َع َّمةدوا إضةرام النيةران
بتِل األماكِن  ,كما تبلح لج َت َف ُّحم كافة أشةجار المدرسةة  ,كمةا أضةاف
أن ةورفتج بالمدرسة كةان بةداخِلها منقةوالت َ
الزو ِج َّيةة الخةاص بنجلتةج ,
عليها النيران  ,والتي ةت َقةدَّر قيمتهةا مةا يربةو علةى خمسةون
والتي أتت ِ
ألف جنيج  ,وحال قيام قة َّوات ال ة
شرطة بتمشيط المكان َعقِب نجاحها في
َفةض اإلعتصةةام عثةةروا بةةداخِل أحةةد الفصةةول علةةى حقيبةةة مليبةةة بطةةبلت
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ةوارر طلقةةات خرطةةوش ورلةةي
الخرطةةوش واآللةةي  ,كمةةا عثةةروا علةةى فة ِ
فةةوق سةةط المدرسةةة بؤعةةداد كبيةةرة  ,كمةةا عثةةروا علةةى شةةيكارة أسةةفل
شجرة داخِل المدرسة بداخلها فرد خرطوش وبعض طلقات الخرطوش
 ,ونمةةا إلةةى عِلمةةج مةةن قةةاطني ةمحةةيط المدرسةةة أن ال ةمعتصةةمين قةةاموا
صوب قة َّوات ال ة
شرطة من أعلى سط المدرسةة
بإطبلق األعيرة
النار َّية َ
ِ
ومن داخلها حال أحداث َفض اإلعتصام  ,وأضةاف أ َّنةج لةم يقةةم بةاإلببلر
في حينج إثر إنتفاء عِلمج ببيانةات مةن قةاموا بإرتكةاب الواقعةة  ,ولعةدم
إستقرار الحالة األمن َّية بالقةرب من قِسم ة
شرطة مدينة نصر َّأول.

سان
سونة ح َّ
كما شهد  /محمد س ِّيد ح ُّ
بمضمون ما َ
تعرضةج لئلسةتيقاف إلبةراز تحقيةق
ش ِهد بج سةابقيج بشةؤن ُّ
شخصةةةة َّيتج وتفتيشةةةةج ذات َّيةةةةا ً بمعرفةةةةة لِجةةةةان التفتةةةةيش ال ةم َك َّونةةةةة مةةةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ َّية  ,بقصةد إرهةاب
قاطني منطقة رابعة العدو َّية واإلستعداد بةدنِ َّيا ً و ةجسةمانِ َّيا ً لمواجهةة مةن
يروب في َفض اإلعتصام  ,بحسب أن ذلة األمةر مةن قبيةل ال ِجهةاد فةي
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سةةةبيل هللا  ,و ِخةةةبلل فتةةةرة اإلعتصةةةام حةةةال مةةةروره علةةةى إحةةةد لِجةةةان
التفتيش سالِفة الذِكر أبصر إعتراض أحد األشخاص على إبراز تحقيق
شخصِ ة َّيتج حةةل َت َو ُّجةةج إلةةى مركةةز رابعةةة ال َط َّبةةي لزيةةارة والدتةةج  ,فنشةةبت
ةمشةةادَّة كبل ِم َّيةةة بينةةج وبةةين أعضةةاء تِل ة اللجنةةة  ,والتةةي تفاقمةةت إلةةى
ةمشةةةةاجرة  ,فقةةةةام العديةةةةد مةةةةن ال ةمعتصةةةةمين بالتعةةةةدِّو عليةةةةج باأليةةةةدو
برفقة األخير رنذا س ِّيدة
وإصطحابج ةعن َو ًة َ
صوب مس ِجد رابعة  ,وكان ِ
تصرخ بهم ةمطالبة إ َّياهةم بتركج دون جدو  ,وبتةاري َفةض اإلعتصةام
تنةةةاهى إلةةةى سةةةمعج سةةة َّيارات ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت حةةةال قيامهةةةا ب ةمناشةةةدة
ال ةمعتصمين بإجبلء محيط اإلعتصام سِ لم َّيا ً  ,ةث َّم تنةاهى إلةى سةمعج َد ِوو
نار َّيةةة بكثافةةة  ,وحةةوالي السةةاعة العاشِ ةةرة صةةباحا ً قةةام
إطةةبلق ِ
أعيةةرة ِ
بالنزول أسفل العقةار سةكنج بةالجراج لئلطمِبنةان علةى سةيارتج وسة َّيارة
زوجتج  ,وحينبذ أبصر أحةد األشةخاص حةا ِمبلً بيةده حقيبةة أخةرج منهةا
نار َّيةةة " فِة َةرد خرطةةوش "  ,وقةةام بتةةوزيعهم علةةى
عةةدد خمسةةة أس ةلِحة ِ
خمسة أشخاص من ال ةمعتصةمين  ,وقةام سةالِفي الةذِكر بإسةتِخدامها فةي
صوب قة َّوات ال ة
شرطة ال ةمتوا ِجدة بةالقةرب مةن
إطبلق
األعيرة الخرطوش َ
ِ
مدرسةةة عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,كمةةا أبصةةر كرتونةةة مليبةةة ب ةزجاجةةات
لحةةةق
المولوتةةةوف ةم َعةةةدَّة لئلسةةةتِخدام بمعرفةةةة ال ةمعتصةةةمين بةةةالجراج ال ةم َ
بالعقار سكنج  ,كما أبصةر الةبعض اآلخةر مةن ال ةمعتصةمين حةال قيةامهم
بسرقة وقود إحةد السة َّيارات ال ةم َت َو ِّقفةة بةذات الجةراج  ,وأبصةر بعةض
313
أمين السر

رئيس المحكمة

ال ةمعتصةةةمين حةةةال قيةةةامهم برشةةةق قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة بتِلةةة ال ةزجاجةةةات ,
وأضاف أن ما قام بج سالِفي الذكر كان بقصد قتل وإحداث إصابة أكبةر
عدد مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة القابِمةة علةى َفةض اإلعتصةام  ,للحيلولةة دون
صةتج
نجاحهم في ذل  ,كما أبصةر ةحةدوث تلف َّيةات جسةيمة بالسة َّيارة خا َّ
رقةةم ق ف ف  961نقةةل مصةةر  ,وكةةذا السةة َّيارة رقةةم ع ف ط - 849
المدعوة  /زينب محمد علي – لئلتبلف بؤعيرة نار َّية
المملوكة لزوجتج
َّ
والتي بلغت ما يقة ةرب مةن عشةرون ألةف ةجنيةج  ,وت َم َّثلةت تِلة التلفِ َّيةات
في إختراق بعةض الطلقةات ل ِجسةم وإطةار السة َّيارتين و َت َه ُّ
شةم ةزجاجهمةا
بالكامِل  ,وتبلح لج رثار كسر على وِطاء ةتن الوقود الخاص بس َّيارتج
 ,على نحو ةيشير إلى شروع أحةد األشةخاص فةي سةرقة وقةود سة َّيارتج
تمهيةةداً إلس ةتِخدامج فةةي تعببةةة ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,وأضةةاف أ َّنةةج لةةم
يت َّم َّكن من الوقوف على شخص ةمحدِث تِل التلفِ َّيات  ,إثر عدم توا ةجةده
بةةةالقةرب مةةةن السةةة َّيارتين محةةةل اإلتةةةبلف حةةةال ةحةةةدوث الواقعةةةة  ,وحةةةال
إستقرار األوضاع األمنِ َّية بالقةرب من قِسم ة
شرطة مدينةة نصةر َّأول قةام
باإلببلر عن الواقع.

كما شهد /هاني صالِ أحمد محمد خليفة
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشةؤة ألعتصةام ومةا طةرأ مةن
سةةةم
َتغ ُّيةةةر علةةةى سةةةلو ال ةمعتصةةةمين عقِةةةب ثةةةورة  30ةيونيةةةة الةةةذو إ َّت َ
وتعرضج لئلسةتيقاف
بالعِداب َّية قِ َبل قاطني ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية ,
ُّ
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إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفةة لِجةان التفتةيش ال ةم َك َّونةة
مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وكما نشبت العديد من الخِبلفات بين بعض األهالي قاطني ةمحيط ميدان
رابعةةة العدو َّيةةة وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام أمةةام
وبالممرات وبالحدابق  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام أبصةر
مداخِل العقارات
َّ
قيام بعض ال ةمعتصمين بإجراء بعض التةدريبات والطةوابير الرياضة َّية ,
زو ةم َو َّحةةةداً ةيشةةةير إلةةةى كةةةونهم تةةةابعين ألمةةةن
حةةةال قيةةةامهم بإرتةةةداء ً
اإلعتصةةةام  ,حةةةاملين بؤيةةةديهم عِصِ ةةةي وشةةةوم  ,وعلةةةى رأسةةةهم ِخةةة َوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
و َت ةحث على ةمقاومتهم حال شروعهم في َفةض إعتصةامهم  ,بحسةب أن
ذل األمر من قبيل ال ِجهاد فةي سةبيل هللا ,كمةا وأضةاف أ َّنةج خةبلل فتةرة
اإلعتصام حدثت ةمشةادَّة بينةج وبةين أحةد ال ةمعتصةمين إثةر رفضةج نصةب
صتج  ,وحال ترجلج بطريةق النصةر بةالقةرب مةن
خيمتج أمام الورشة خا َّ
ةةارع الطيةةةران قةةةام أحةةةد أفةةةراد أمةةةن اإلعتصةةةام " قةةةوو ال ةبنيةةةان "
شة ِ
باإلمسا بةج مةن ةم ِّ
صةوب أحةد الخِيةام
ةإخرة ةع ةنقةج  ,وإصةطحبج ةعنةوة َ
بشارع الطيران  ,وحال ةمحاولة الفرار منج إلتف َحولج عةدد مةن أفةراد
ِ
أمن اإلعتصام  ,وقاموا بالتعدِّو عليج باأليدو فلم يستمر في ةمقاومتهم
 ,وحال دةلوفج بتِل الخيمة ألفى عدد أربعة عشر شخص ةم َك َّبلي األيدو
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من الخلف و ةكل ً منهم ةملقةى علةى هةره  ,وبعضةهم ي هةر علةى وجهةج
عبلمات اإلعتداء عليج  ,وكان يبدوا عليهم اإلعياء الشةديد مةن الجةوع
والعطةةش وبعضةةهم يةبِن مةةن األلةةم  ,فطلةةب مةةن ةمقتاديةةج الةةذهاب لةةدورة
الميةةاه فلةةم ةيمةةانعوا  ,ومةةا أن إختلَةةى بنفسةةج بةةدورة الميةةاه حتةةى أجةةر
إ ِّتصةةاالً هاتِفِ َّي ةا ً بهاتفةةج المحمةةول بؤحةةد ال ةمعتصةةمين  -كةةان يتةةردَّد عليةةج
ةب نِةداءه
صتج إلحتساء مشروب الشاو  -وإستنجد بةج َ ,فلَ َّ
بالورشة خا َّ
وطلب منهم إطبلق صراحج فلم ةيمانِعوا  ,فقام باإلببلر عن الواقعة فةي
حينج.

كما شهد َ /حسام ِرفاعي محمد ب ُّيومي
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشةؤة ألعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
وتعرضج لئلستيقاف إلبةراز تحقيةق شخصة َّيتج
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة ,
ُّ
وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين
 ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةواجز الخرسةةةان َّية والمتةةةاريس التةةةي أنشةةةبها
ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
أبصةةةر قيةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بةةةإجراء بعةةةض التةةةدريبات والطةةةوابير
زو ةم َو َّحةةداً ةيشةةير إلةةى كةةونهم تةةابعين
الرياضة َّية  ,حةةال قيةةامهم بإرتةةداء ً
ألمن اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلةى رأسةهم خ َِةوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
316
أمين السر

رئيس المحكمة

و َ
شي األزهر و َت ةحث على ةمقةاومتهم حةال َفةض اإلعتصةام  ,بحسةب أن
ذل األمر مةن قبيةل ال ِجهةاد فةي سةبيل هللا  ,وخةبل فتةرة اإلعتصةام حةال
َت َر ُّجلج داخِل اإلعتصام أبصر ب ِجوار أحد الخِيام شيكارة صغيرة بداخلها
ك ِّم َّيةةة مةةن ال لةةط المكسةةور ِم َّمةةا ةيسةةتخدم فةةي النِبةةال الحديد َّيةةة  ,وحةةال
صةةةوت سةةة َّيارات ةم َك ِّبةةةرات
أحةةةداث َفةةةض اإلعتصةةةام تنةةةاهِى إلةةةى سةةةمعج َ
الصةةوت حةةال قيةةامهم ب ةمنا َ
شةةدَة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام
سِ ةةل ِم َّيا ً مةةن طريةةق النصةةر  ,و ةمطالبةةة أهةةالي المنطِ قةةة بةةإوبلق النوافِةةذ
وال ة
ش ةرفات وأبواب العقةارات  ,وعلةى الفةور قةام وبعةض قةاطني العقةار
رقم  15طريق النصر والقابِمين على حِراستج بغلق أبوابج بإحكةام مةن
الداخِل وحاول بعض ال ةمعتصمين إقتحام باب ذلة العقةار دون جةدو ,
وتةةم إضةةرام النيةةران بالخِيةةام ال ةمحةةيط بالعقةةار  ,ممةةا نجةةم عنةةج وصةةول
النار َّية إلى أحد ال ة
بالطابق األرضي بالعقةار
ش َقق الكابنة
ألسِ نة اللفحات
ِ
ِ
 ,فقةةام وبعةةض قةةاطني العقةةار بإقتحةةام بةةاب تِل ة الش ة َّقة  ,وتم َّكنةةوا مةةن
السيطرة على النيران بها  ,و َ ل َّ وباقي قةاطني العقةار والقةابِمين علةى
حِراسةةتج قةةابعين بداخِلةةج حتةةى صةةباح اليةةوم التةةالي  ,و َت َب ة َّين أ َّنةةج ِخةةبلل
النار َّيةةة نوافِةةذ بعةةض ال ة
شةة َقق
أحةةداث ال َفةةض إخترقةةت بعةةض الطلقةةات
ِ
بالعقةةار دون إحةةداث َث َّمةةة إصةةابة بؤحةةد مةةن قاطنيهةةا  ,كمةةا تةةم إضةةرام
النيران ببعض س َّيارات قاطني العقار التي كانةت ةمتوا ِجةدة بةالقةرب منةج
317
أمين السر

رئيس المحكمة

ِخةةبلل أحةةداث ال َفةةض  ,وقةةام مةةالكي تِلة الوحةةدات السةةكنِ َّية والس ة َّيارات
بعمل ببلوات بتِل الوقابع .

كما شهد /عماد بولس بخيت ةمرجان
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشةؤة ألعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
بيانةةات القةة َّةوات ل ةمس ةلَّحة  ,وبشةةؤن تعة ُّةرض ةكةةل مةةن يروةةب فةةي دةخةةول
ةمحةةيط اإلعتصةةام لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً
بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةزة
خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى
حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض
ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بع ةض التةةدريبات والطةةوابير الرياض ة َّية  ,ةمةةردِّدين
هِتافات وأناشيد حماسِ َّية  ,بقصد اإلسةتعداد بةدنِ َّيا ً لمواجهةة مةن يروةب
في َفض اإلعتصام  ,بحسةب أن ذلة األمةر مةن قبيةل ال ِجهةاد فةي سةبيل
خارجةا ً مةن ةمحةيط
هللا  ,وخِبلل فتةرة اإلعتصةام أبصةر أحةد ال ةمعتصةمين ِ
شارع يوسِ ف ع َّبةاس ةمرتةديا ً بلطةو أسةود اللةون يبة ةرز
اإلعتصام بإ ِّتجاه ِ
منج بؤسفلج ماسورة ةبن ةدقِ َّية دون إ َّتصةال عِلمةج بنوعهةا لب ةعةد المسةافة ,
و ِخةةبلل أحةةداث َفةةض اإلعتصةةام تنةةاهى إلةةى سةةمعهما أصةةوات س ة َّيارات
صةةوت الطةةابِرات المرو ِح َّيةةة " الهليوكةةوبتر "  ,ةث ة َّم
ةمك ِّبةةرات الصةةوت َ ,
نار َّيةة بكثافةة  ,وحةال دةنةو نجلتةج
تناهى إلى سةمعج د ِةوو إطةبلق ِ
أعيةرة ِ
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الصغيرة بالقارب من نافِذ المسكن لتصوير ما يحدةث باألسفل بإسةتِخدام
هاتِفها المحمول  ,فؤبصرت أحد ال ةمعتصمين يشةير إليهةا بيةده بةال َت َو ُّقف
نار َّيةةا ً
عةةن ذلِةة واإلبتعةةاد عةةن النافِةةذة  ,وأطلةةق ذات الشةةخص ِعيةةاراً ِ
صةةوبها إختةةرق األلومينتةةال الخةةاص بالنافِةةذة ِ ,م َّمةةا نجةةم عنةةج إتةةبلف
َ
ةزجةةاج النافِةةذة  ,وإس ة َت َقر المقةةذوف دا ِخةةل مسةةكنج  ,وعلةةى الفةةور قةةام
بالتنبيج على زوجتج وأوالده باإلبتعاد فةةوراً عةن جميةع نوافِةذ و ة
شة ةرفات
المسةةكن فةةإمت َثلوا و ةهةةم فةةي حةةال ةذعةةر شةةديد  ,وإشةةتموا جميع ةا ً رابِحةةة
الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع بكثافةةة  ,فإسةةترق الن ةةر فةةؤلفى إنةةدالع النيةةران
ب ةكش كابِن بالقةرب من العقار محل سكنج  ,وإقتربت ألسِ نة النيران من
بعةةض الس ة َّيارات المتوا ِجةةدة بةةالقةرب مةةن ذل ة ال ةكش ة  ,فقةةام بةةالنزول
وبرفقتةةج شةةقيقج – ال ةمقةةيم أسةةفل مسةةكنج بةةذات العقةةار – وإثنةةين مةةن
ِ
جيرتةةةج بةةةذات العقةةةار  ,و َت َم ُّكنةةةوا مةةةن إخمةةةاد النيةةةران  ,وحينبةةةذ أبصةةةر
س َّيارتج ةم َت َو ِّقفة بعرض الطريق  ,ولم يتسنى لةج إعادتهةا إلةى مةا كانةت
نار َّيةةة
برفقتةةج َد ِوو إطةةبلق أعيةةرة ِ
عليةةج  ,إذ تنةةاهى إلةةى سةةمعج ومةةن ِ
رنةةذا  ,وفةةي صةةباح اليةةوم التةةالي َت َو َّجةةج إل ةى س ة َّيارتج سةةالِفة ال ةذِكر –
فيرنةةا تحمةةل لوحةةات معدنِ َّيةةة رقةةم ن ف أ  - 593 /فةةؤلفى بهةةا التلف َّيةةات
ال ةم َنة َّةوه عنهةةا رنِف ةا ً بببلوةةج  ,والتةةي بلغةةت قيمتهةةا مةةا يربةةو علةةى إحةةد
عشر ألف ةج َنيج  ,دون إ َّتصال عِلمج بشخص ةمرتكِب الواقعة  ,إثر عدم
تواجةةده بةةالقةرب منهةةا حةةال حةةدوث الواقعةةة  ,ولك َّنةةج أبصةةر قيةةام بعةةض
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ال ةمعتصمين حال قيامهم بمواجهة قة َّوات ل ة
الةف َ ض
شرطة القابِمة على َ
بةةال َت َت ُّرس خلةةف سة َّيارات المةةواطِ نين بنهةةر الطريةةق َعقِةةب تحريكهةةا مةةن
مكانها  ,ومن َث َّم ألقى بال َت ِبعةة بشةؤن واقِعةة إتةبلف سة َّيارتج علةى عةاتِق
ال ةمعتصمين  ,وقام باإلببلر عةن الواقعةة َعقِةب إسةتقرار الحالةة األمن َّيةة
بالقةرب من قِسم ة
شرطة مدينة نصر َّأول.

فراج
كما شهد  /خالد مبار
صابر َّ
ِ
العدو َّية قام بعمل س َّقالة بواجهتي
بؤ َّنج قبل بدء فا ِعلِ َّيات إعتصام رابعة
ِ
ةارع الطيةةران – ناصةةية شةةارع سةةيبويج المصةةرو  -ةبنةةا ًء
العقةةار بشة ِ
إرخ  , 2013/5/25وال ةمبرم بينج وبين ةكل ً مةن
على عقد ال ةمقاولة ال ةم َّ
المدعو  /بندارو بدير بندارو والمدعو  /منيةر بةدير بنةدارو – مةالكي
ش ة ِهد بمضةةمون مةةا َ
العقةةار محةةل التعاقةةةد –  ,و َ
ش ة ِهد بةةج سةةابقيج بشةةؤن
بداية نشؤة ألعتصام وما طةرأ مةن َتغ ُّيةر علةى سةلو ال ةمعتصةمين عقِةب
ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن بيانةةات القةة َّةوات ل ةمس ةلَّحة  ,وبشةةؤن
تعة ُّةرض ةكةةل مةةن يروةةب فةةي دةخةةول ةمحةةيط اإلعتصةةام لئلسةةتيقاف إلبةةراز
تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش ال ةم َك َّونةةة مةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام تو َّقةةف العمةةل بالعقةةار محةةل التعاقةةةد  ,إثةةر قيةةام
ال ةمعتصمين بإحتبللج ةعنةو ًة  ,ومةن َثة َّم قةام بالتنبيةج علةى العةاملين لديةج
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بعةةدم ةمعةةاودة التةةردُّد عليةةج حِرص ةا ً منةةج علةةى سةةبلمتهم  ,وحةةال أحةةداث
صةتج بةواجهتي
ال َفض أبصر عبر وسابِل اإلعبلم عدم وجود الس َّقالة خا َّ
وتوجةج إلةى العقةار بعةد عِةد َّة أ َّيةام مةن أحةداث ال َفةض إثةر عةدم
العقةار ,
َّ
إس ةتِقرار الحالةةة األمن َّيةةة رنةةذا  ,فةةؤلفى أعمةةال تخريب َّيةةة جسةةيمة بةةج ,
صةتج  ,وأجةزاء
ورثار طلقات نار َّية بوا ِجهتج  ,وعدم وجةود السة َّقالة خا َّ
منها ةملقى على األرض وأجزاء أخةر تالِفةة بالكامِةل وعةروق َخ َ
شةب َّية
طوابةق
منها في حال َت َف ُّحم كامِل  ,وت َم َّكن من الدلوف حينبذ فةي أربعةة
ِ
من العقار  ,فؤلفى بداخِلج رثار دِماء في ِعدَّة أماكِن  ,وبعض ال ةم َتعلَّقةات
ةوارر الطلقةةات ةمتنةةاثِرة
الشخصة َّية الخاصةةة بال ةمعتصةةمين  ,وعةةدد مةةن فة ِ
بةةالقةرب مةةن نوافِةةذه و ة
شة ةرفاتج  ,وعلةةى الفةةور وةةادر العقةةار لعةةدم قةدرتةةج
على تح ُّمل ما بج من رابِحة كريهة  ,وألقةى بالمسة ةبول َّية بشةؤن واقعتةي
صتج على عاتِق ال ةمعتصمين.
سرقة وإتبلف الس َّقالة خا َّ

كما شهد  /محمد خيرو س ِّيد علي
العدو َّيةةة مةةن
بؤ َّنةةج قةةام بإس ةتِبجار ال َمش ة َتل الكةةابِن ب ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة
ِ
إتحاد ةمبل العقار رقم  13عمارات رابعة العدو َّية و َ
ش ِهد بمضةمون مةا
َ
ش ِهد بج سةابقيج بشةؤن بدايةة نشةؤة األعتصةام ومةا طةرأ مةن َتغ ُّيةر علةى
سةةةلو ال ةمعتصةةةمين عقِةةةب ثةةةورة  30ةيونيةةةة ومةةةا أعقبهةةةا مةةةن بيانةةةات
القةة َّةوات ل ةمس ةلَّحة  ,وبشةةؤن تعة ُّةرض ةكةةل مةةن يروةةب فةةي دةخةةول ةمحةةيط
اإلعتصةةام لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخصة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّيةا ً بمعرفةةة
311
أمين السر

رئيس المحكمة

لِجةان التفتةةيش ال ةم َك َّونةة مةةن ال ةمعتصةةمين المةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةزة خلةةف
الحةواجز الخرسةان َّية والمتةاريس التةي أنشةبها ال ةمعتصةمين علةى حةدود
أطراف اإلعتصام  ,وكما نشبت العديد من الخِبلفات بين بعةض األهةالي
 قاطني ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية  -وبعةض ال ةمعتصةمين إثةر قيةامهمةالممرات وبالحةةدابق ,
بتشةةييد الخِيةةام بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط اإلعتصةةام وبة
َّ
وإقةةامتهم بهةةا إقامةةة كامِلةةة مةةن قضةةاء الحاجةةة واإلسةتِحمام علةةى نحةةو
يخدِش حياء أهالي المنطقة  ,وخبلل فترة اإلعتصةام أبصةر قيةام بعةض
ال ةمعتصمين بإجراء بعض التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كةونهم تةابعين ألمةن اإلعتصةام  ,حةاملين
بإرتداء ً
بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلى رأسهم خ َِةوز  ,ةمةردِّدين هِتافةات وأناشةيد
سةلَّحة وال ة
شةرطة و َت ةحةث علةى ةمقاومةة َث َّمةة
حماسِ َّية ةمعاديةة للقة َّةوات ال ةم َ
جهة تبغي َفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمر من قبيل ال ِجهةاد فةي
سبيل هللا  ,وخبلل فترة اإلعتصام أبصر قيةام إحةد السة ِّيدات الرافضةة
السابع أو الثامِن بالعقار رقم  13عمارات
بالطابق
لئلعتصام – ةمقيمة
ِ
ِ
رابعة العدو َّية  -بسكب مياه على ال ةمعتصمين أمام العقار المةار ذِكةره ,
وشرع بعض ال ةمعتصمين في الصعود إليها إللقابها من أعلى – حسبما
تةةةردَّد علةةةى ألسِ ةةةنتهم – إال أ َّنةةةج وبعةةةض األهةةةالي وأصةةةحاب الحوانيةةةت
تصةدُّوا لهةةم  ,زاعمةةين أ َّنهةةا مريضةةة نفسِ ة َّيا ً إلثنةةابهم عةةن تِلة الفِكةةرة ,
و ِخةةةبلل فتةةةرة اإلعتصةةةام حةةةال قةةةةدوم أحةةةد ةعمبلبةةةج إليةةةج  -يعمةةةل بةةةؤمن
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المتحةةف المصةةرو  -ةمةةروراً بلِجةةان التفتةةيش  ,إعتقةةد أحةةد أعضةةاء تِلة
اللِّجةةان أ َّنةةج يعمةةل بةةوزارة الدا ِخلِ َّيةةة  ,فقةةام بحملةةج أعلةةى كتفةةج ةعن َةةو ًة
صةةة رابعةةة  ,فقةةام بمنعةةج مةةن ذلِ ة عقِةةب إفهامةةج
صةةوب َم َن َّ
و َت َو َّجةةج بةةج َ
بطبيعةةة عملةةج  ,وعةةدم تبع َّيتهةةا لةةوزارة الداخِل َّيةةة  ,وفةةي تةةاري أحةةداث
وتو َّجج إلى ال َمشة َتل فةي
ال َفض تابع األحداث من خِبلل وسابِل اإلعبلم َ ,
اليةةوم التةةالي علةةى أحةةداث ال َفةةض  ,فةةؤلفى أعمةةال التخريةةب واإلتةةبلف
وسرقة محتوياتج على نحو ما أبلع بج  ,والتي بلع
الجسيمة بال َمش َتل ,
ِ
إجمالي قيمتها ما يربو عن مابة وخمسون ألف جنيج  ,وأضاف أ َّنج لةم
ي َّتصِ ةةل علمةةةج بشةةخص ةمرت ِكةةةب الواقعةةة  ,لعةةةدم تواجةةده علةةةى مسةةةرح
األحداث حال وقوعها  ,وأضاف أ َّنةج حةال وصةولج لل َمشة َتل ع ةثةر داخِلةج
على أربعة ةزجاجات مولوتوف  ,ونما إلى علمج أن حارس العقةار رقةم
َ
بمدخل ذلِة العقةار
 13عمارات رابعة العدو َّية – ةيدعى  /محمد  -ع ةثر
نار َّية ِعبارة عن ر َّ
شاش و ةبن ةدقِ َّية رل َّية وأربع مواسير حديد
على أسلحة ِ
األعيةرة النار َّيةة  ,وقامةا بتسةليم تِلة األسةلِحة
ِم َّما ةتسة َتخدم فةي إطةبلق
ِ
واألدوات إلى قة َّوات ال ة
شرطة ال ةمتوا ِجدة بالقةرب من العقار سالِف الذِكر.

الص َّباحي
كما شهدت /عبير محمد حسنين َ
بؤ َّنةج قبةةل بةةـداية نشةةـؤة اإلعتصةةـام حضةـر إليهةةـا أحةةـد أعضةةـاء جماعةةـة
اإلخةةـوان ال ةمسةةلمين – حسةةبما أبلغهةةا  -وطلةةب منهةةا إسةةتبجار العيةةادة
بالطابق الثالِث بالعقار رقم  15ةعمارات رابعة العدو َّية
صتها الكابِنة
خا َّ
ِ
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سةةةمابة اجنيةةةج يو ِم َّيةةةا ً إال أنهةةةا رفضةةةت  ,إثةةةر
ن يةةةر مبلةةةع وقةةةدره ةخم ة
إستِشةةعارها بروبتةةة فةةي إسةتِخدام عيادتهةةا فةةي خِدمةةة إعتصةةام جماعةةة
اإلخوان ال ةمسلمين – ال ةمزمع القيام بج رنذا  , -كمةا َ
شة ِهدت بمضةمون
ما َ
ش ِهد بج سابقيها بشؤن بداية نشؤة األعتصام وما طرأ من َتغ ُّير علةى
سةةةلو ال ةمعتصةةةمين عقِةةةب ثةةةورة  30ةيونيةةةة ومةةةا أعقبهةةةا مةةةن بيانةةةات
القةة َّةوات ل ةمس ةلَّحة  ,وبشةةؤن تعة ُّةرض ةكةةل مةةن يروةةب فةةي دةخةةول ةمحةةيط
اإلعتصام لئلستيقاف إلبراز تحقيق شخصة َّيتها وتفتيشةها ذات َّيةا ً بمعرفةة
التابعةةةة للِجةةةان التفتةةةيش ال ةم َك َّونةةةة مةةةن ال ةمعتصةةةمين
إحةةةد السةةة ِّيدات
ِ
المةةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةةزة خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي
أنشبها ال ةمعتصمين على حدود أطةراف اإلعتصةام  ,وأ َّنةج نشةبت العديةد
من الخِبلفات بين بعض األهةالي  -قةاطني ةمحةيط ميةدان رابعةة العدو َّيةة
وأصةةحاب الحوانيةةت  -وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام
ةالممرات وبالحةةدابق  ,وإقةةامتهم بهةةا
بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط اإلعتصةةام وبة
َّ
إقامةةة كامِلةةة مةةن قضةةاء الحاجةةة واإلس ةتِحمام علةةى نحةةو يخ ةدِش حيةةاء
أهالي المنطقة  ,وخبلل فترة اإلعتصام أبصرت قيام بعض ال ةمعتصةمين
زو
بإجراء بعض التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
ةم َو َّحةةداً ةيشةةير إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم
عِصِ ي وشوم  ,وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشةيد حماسِ ة َّية
سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث على ةمقاومة َث َّمةة جهةة تبغةي
ةمعادية للقة َّوات ال ةم َ
314
أمين السر

رئيس المحكمة

َفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمر من قبيل ال ِجهاد في سةبيل هللا ,
وخِبلل فترة اإلعتصام قةام بعةض ال ةمعتصةمين بسةرقة الت َّيةار الكه ةربةابي
صتها  ,ممةا
صة بالعقار الكابِن بج العيادة خا َّ
من اللوحة الكه ةربابِ َّية الخا َّ
نجم عنج إحتراق تِل اللوحةة  ,إثةر كثافةة التحميةل عليهةا  ,وحةال قيةام
حارس العقار باإلببلر عن الواقعةة تةم التعةدِّو عليةج بالضةرب مةن قِ َبةل
ِ
بعةةض ال ةمعتصةةمين باأليةةدو واألر ةجةةل  ,و َ ةةل إنقِطةةاع التيةةار الكه ةربةةابي
عن العقار ل ةمدَّة يومين  ,إلى أن حضر الف ِّنيين بشركة الكه ةرباء وقاموا
بإصةةبلح تِل ة اللوحةةة  ,كمةةا أبصةةرت واقِعةةة التع ةدِّو علةةى أحةةد الشةةباب
قةةاطني العقةةار سةةالِف ال ةذِكر بشةةومة علةةى ةم َقدِّمةةة رأسةةج  ,إثةةر قيامةةج
برفض الخضوع للتفتةيش وإبةراز تحقيةق شخصِ ة َّيتج حةال مةروره علةى
لِجان التفتةيش رنِفةة البيةان  ,وأضةافت أ َّنةج لةم يةتِم اإلبةبلر عةن واقِعتةي
حارس العقةار وذلِة الشةاب رنةذا  ,إثةر عةدم إ ِّتصةال علةم
التعدِّو على ِ
أحد بشخص ةمرتكِب الواقعة  ,وعدم وجود َث َّمة قة َّوات ة
شرطة بالمكان ,
الجدو من اإلببلر  ,وأضافت
األمر الذو إستشعر معج الجميع بإنتفاء
َ
أ َّنج فور البدء في فاعلِ َّيةات اإلعتصةام إلتزمةت مسةكنها  ,وإمتنعةت عةن
صتها  ,إال أن بعض الحاالت – س ِّيدات  -القابِمةة
التردُّد على العيادة خا َّ
علةةى ةمتةةابعتهن إ َّتصةةلن بهةةا هاتِفِ َّي ةا ً وأبةةدوا روبةةتهنَّ فةةي الحضةةور إلةةى
فح ةدَّدت لهةةن َمو ِعةةداً  ,وفو ِجبةةت حةةال
العِيةةادة روةةم وجةةود اإلعتصةةام َ ,
حضورهن بال َموعِد أنَّ مبلبسةهن ةم َبلَّلةة بالمِيةاه  ,إثةر قيةام ال ةمعتصةمين
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بإلقاء الميةاه علةيهن حةال مةرورهن وسةط خِيةام ال ةمعتصةمين وهةن فةي
طريقهن إلى العيةادة لكةونهن ويةر ةم َح َّجبةات  ,فإعتةذرت إلةي ِهنَّ وقامةت
بالتنبيج على جميةع الحةاالت التةي تقةوم ب ةمتابعتهةا بعةدم ةمعةاودة التةردُّد
صةةتها ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام حِرص ةا ً علةةى سةةبلمتهن ,
علةةى العيةةادة خا َّ
وأولقت العيادة خِبلل تِل الفترة وحتى أحةداث ال َفةض ِ ,م َّمةا ألحةق بهةا
صةب التِةذكارو –
صةة – ال ةن ة
ةخسارة ما ِّدية كبيرة  ,وبتةاري أحةداث ال َمن َّ
وحةةال تواجةةدها بمسةةكنها – الكةةابِن  11طريةةق النصةةر  -تنةةاهى إلةةى
سمعها صوت الطةرق علةى أعمِةدة اإلنةارة  ,وبةدأ ال ةمعتصةمين فةي فةت
الطريةةق أمةةام السة َّيارات  ,وأبصةةرت َت َج ُّمةةع عةةدد كبيةةر مةةن ال ةمعتصةةمين
ةةدون عليةةج عنةةد الصةةدر
بةةزو ةم َو َّحةةد – يرتةةدو ةكةةل ً مةةنهم تيشةةيرت ةم َّ
مشروع شهيد  -يقودهم  /صفوت حِجازو يحمل بعضهم عِصِ ي وشوم
 ,ةم َردِّدين هِتافةات حماسِ ة َّية لل ِجهةاد فةي سةبيل هللا  ,و َت َو َّجةج ِبهةم صةوب
كوبرو السادس مةن أكتةوبر  ,وحينبةذ تنةاهى إلةى سةمعها َد ِوو إطةبلق
نار َّية بكثافة  ,فعاد صفوت حِجازو إلى ةمحيط اإلعتصام  ,وحال
ِ
أعيرة ِ
النار َّيةة تبلحة لهةا سةقوط أعةداد مةن تِلة
األعيةرة
سمعها َد ِوو إطةبلق
ِ
ِ
نار َّيةة
المسيرة على وجوههم على نحو ةيشةير إلةى إسةتهدافهم بطلقةات ِ
مةةن الخلةةف مةةن قِ َبةةل بعةةض ال ةمشةةاركين فةةي ذات المسةةيرة – مةةن ِخةةبلل
ةمبلح تها لمسار سقوط جسد من تم إسةتِهدافج مةنهم وخبرتهةا كطبيبةة
ودراسةةتها للطِ ةةب الشةةرعي – كمةةا أ َّنهةةا تبلحة لهةةا مةةن ِخةةبلل ةمتابعتهةةا
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لقنةةاة الجزيةةرة فةةي ذات اليةةوم َتلَ ُّفة أحةةد اإلطِ َّبةةاء بال ةمستشةةفى الميةةداني
بميدان رابعة بعبارة فحواها  -وصول عاشِ ر حالةة تةؤتي َمصةابة بطلةق
نةةارو بةةالرأس مةةن الخلةةف  , -وحينبةةذ شةةرع بعةةض ال ةمشةةاركين فةةي
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس  ,إال أنَّ المتوا ِجةةدين
اإلعتصةةام فةةي الهةةرب عبةةر شة ِ
علةةى أطةةراف اإلعتصةةام قةةاموا بضةةبطهم وسةةحلهم وإصةةطحابهم ةعنة َةو ًة
صوب مسة ِجد رابعةة العدو َّيةة فةور إتصةال علمهةم بروبةة سةالِفي الةذِكر
َ
فةةةي ةمغةةةادرة ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  ,كمةةةا أبصةةةرت قِيةةةام مجموعةةةة مةةةةن
للتتةرس خلفهةا
ال ةمعتصمين بإستِخدام قِطع الرصيف في بناء المتاريس
ُّ
ةارج و ةمحاف ةةة
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس  ,وحةةال أحةةداث ال َفةةض كانةةت خة ِ
بشة ِ
القاهِرة  ,وتابعةت أحةداث ال َفةض مةن خِةبلل بعةض وسةابِل اإلعةبلم  ,ةثة َّم
صةتها ِعقِةب إسةتقرار األوضةاع اإلمن َّيةة نِس ِةب َّيا ً ,
توجهت إلى العِيةادة خا َّ
َّ
فتب َّين لها إتبلف الشيش وال ةزجاج الخاص بؤحةد النوافِةذ وأحةد الحةوابِط
النار َّيةةةة لتِلةةة النافِةةةذة
اإلعيةةةرة
صةةةتها  ,إثةةةر إختةةةراق أحةةةد
بالعيةةةادة خا َّ
ِ
ِ
وإرتطامةةج وذلِ ة الحةةابِط  ,األمةةر الةةذو نجةةم عنةةج ترسةةب َّ
دخةةان كثيةةف
صةةتها  ,ومةةن َثة َّم َت َك َّبةةدت قيمةةة أعمةةال
أعلةةى حةةوابِط وأسةقةف العيةةادة خا َّ
البياض  ,وبلغت إجمالي قيمة التلف َّيات واإلصبلحات بالعِيادة مبلع إثني
َع َ
شةةر ألةةف ةجنيةةج  ,وألقةةت بالمسةةبولِ َّية ِبةةان إطةةبلق ذل ة العيةةار النةةارو
البنةةةدارو مةةةن ِخةةةبلل
علةةةى عةةةاتِق أحةةةد ال ةمعتصةةةمين ال ةم َ
سةةةلَّحين ب ةبةةةرج ِ
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ةمبلح تها لمسار إ ِّتجاه ذلِ العيةار النةارو وخبرتهةا كطبيبةة ودراسةتها
للطِ ب الشرعي.

كما شهد  /بهجت محمد حسين
بمـضمون ما َ
شـ ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة األعتصام وما طرأ من
َتغ ُّيرعلةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
بيانةةات القةة َّةوات ل ةمس ةلَّحة  ,وبشةةؤن تعة ُّةرض ةكةةل مةةن يروةةب فةةي دةخةةول
ةمحةةيط اإلعتصةةام لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً
بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةزة
خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى
حدود أطراف اإلعتصام  ,وكما نشةبت العديةد مةن الخِبلفةات بةين بعةض
األهالي  -قاطني ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية  -وبعض ال ةمعتصةمين إثةر
ةةالممرات
قيةةةامهم بتشةةةييد الخِيةةةام بكا َّفةةةة أرجةةةاء ةمحةةةيط اإلعتصةةةام وبة
َّ
وبالحدابق  ,وإقامتهم بها إقامة كامِلةة مةن قضةاء الحاجةة واإلسةتِحمام
علةةى نحةةو يخ ةدِش حيةةاء أهةةالي المنطقةةة  ,وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام قةةام
بالطةابق
بعض ال ةمعتصمين بفةت ال َمص َةرف أسةفل نافِةذة مسةكنج الكةابِن
ِ
شةارع الطيةران َ
شة َّقة رقةم 3
األول فوق األرضي الكابِنة بالعقار رقم 7
َّ
ِ
 ,وقاموا بقضةاء حةاجتهم بةذلِ ال َمص َةرف  ,كمةا قةاموا بنشةر مبلبسةهم
بمدخل العقار روم ةمطالبتهم و ِّد َّيا ً بعدم إرتكاب تِل األفعال دون جةدو
 ,ةمستغلِّين في ذلِ كثرتهم العدد َّية  ,وخِبلل فترة اإلعتصام أبصةر عةدد
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أربعة نعوش وقيام عةدد مةن ال ةمعتصةمين بتعببةة ةزجاجةات المولوتةوف
لحةةق بالعقةةار محةةل سةةكنج وكانةةت تِلة ال ةنعةةوش ةمغ َّطةةاه مةةن
بةةالجراج ال ةم َ
أعلى بقِطع مةن القةمةاش  ,وحةال مةروره بةالقةرب مةنهم أبصةر ةمصةادفة
ِةةرد خرطةةوش  ,و ِك ِّم َّيةةةة كبيةةرة مةةةن
بةةداخِل تِلةة النعةةةوش عةةدد ثةةةبلث ف َ
ةزجاجات المولوتوف بداخِل تِل النعوش وخارجها داخِل كراتين  ,حتى
يتس َّنى لل ةمعتصمين إستِخدام تِل األسلِحة واألدوات قِ َبل قة َّةوات ال ة
شةرطة
حال َفض إعتصامهم  ,وخِبلل فترة اإلعتصةام إسةتيق أحةد األ َّيةام علةى
نار َّية بكثافةة  ,مةع صةيحات التكبيةر مةن قِ َبةل
َ
صوت َد ِوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
ال ةمشةةاركين فةةي اإلعتصةةام  ,علةى نحةةو إعتقةةد معةةج بةةؤن ذلِة اليةةوم هةةو
موعِةةد َفةةض اإلعتصةةام  ,إال أ َّنةةج لةةم يحةةدةث شةةا  ,وتبةة َّين أ َّنةةج إختبةةار
لل ةمعتصةةةمين مةةةن قِ َبةةةل القةةةابِمين علةةةى إدارتةةةج للوقةةةوف علةةةى رد فعةةةل
ال ةمشاركين في اإلعتصام حال البدء في َفض اإلعتصةام بالفِعةل  ,وحةال
أحداث ال َفض لم ي ةكن ةمتوا ِجداً بمسكنج  ,وتابع أحداث ال َفةض مةن خِةبلل
بعض وسابِل اإلعبلم  ,وحينبذ أبصر إحتةراق ِجهةازو التكييةف ونوافِةذ
و ة
بشةارع الطيةران عقِةب
شرفة مسكنج ال ةمطِ لَّة على مح َّطة وقود موبيةل
ِ
صةتج قبةل الغةروب فةي ذات
وجةج إلةى الشة َّقة خا َّ
إضرام النيران بهةا  ,ف َت َّ
يةةوم ال َفةةض وعقِةةب هةةدوء األوضةةاع نِسةةب َّيا ً  ,فؤلفاهةةا ومةةا بةةداخلها مةةن
صتج في حالة َت َف ُّحةم كامِةل  ,وألقةى بالمسةبول َّية علةى عةاتِق
منقوالت خا َّ
ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم ب ةمقاومةةة قةة َّةوات ال ة
شةةرطة حةةال أحةةداث ال َفةةض
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بإستِخدام ةزجاجات المولوتةوف  ,األمةر الةذو نجةم عنةج إنةدالع النيةران
بشةارع الطيةران  ,ومةن اثة َّم إمتةدت ألسِ ةنة النيةران
بمح َّطة وقود موبيةل
ِ
إلى النوافِذ و ة
شرفة مسكنج ال ةمطِ لَّة على تِل المح َّطة  ,ةث َّم إمتةدَّت ألسِ ةنة
صةتج  ,فؤتةت النيةران علةى ةجةل َّ مةا بهةا مةن
النيران إلى داخِل الشة َّقة خا َّ
منقوالت  ,وبلع إجمالي قيمة المنقوالت محل اإلتبلف وأعمال اإلصبلح
صتج ثمانِية وسبعون ألف جنيج  ,وأضةاف أ َّنةج حةال وصةولج
بالش َّقة خا َّ
صتج رنذا أبصر تنةا ةثر عةدد كبيةر
إلى العقار العقار الكابِن بج الش َّقة خا َّ
مةةةن ةزجاجةةةات المولوتةةةوف ال ةمسةةة َتعملة وال ةم ً عةةةدَّة لئلسةةةتِعمال بةةةالممر
المجاور لذل العقار.
ِ

كما شهد  /إبراهيم طارق إسماعيل إبراهيم الشريف
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة األعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
بيانةةات القةة َّةوات ل ةمس ةلَّحة  ,وبشةةؤن تعة ُّةرض ةكةةل مةةن يروةةب فةةي دةخةةول
ةمحةةيط اإلعتصةةام لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج ذات َّي ةا ً
بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةزة
خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى
حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,كمةةا نشةةب العديةةد مةةن الخِبلفةةات بةةين بعةةض
األهةةالي  -قةةاطني ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّي ةة – وأصةةحاب الحوانيةةت
وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط
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وبالممرات وبالحدابق  ,وإقامتهم بها إقامة كامِلة من قضةاء
اإلعتصام
َّ
الحاجة واإلسةتِحمام علةى نحةو يخةدِش حيةاء أهةالي المنطقةة  ,وخةبلل
فترة اإلعتصام أبصر قيةام بعةض ال ةمعتصةمين بةإجراء بعةض التةدريبات
والطةةوابير الرياضة َّية يوم َّيةا ً عقِةةب صةةبلة الفجةةر  ,حةةال قيةةامهم بإرتةةداء
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كةونهم تةابعين ألمةن اإلعتصةام  ,حةاملين بؤيةديهم
ً
عِصِ ي وشوم  ,وعلى رأسهم خ َِوز  ,ةمردِّدين هِتافات وأناشةيد حماسِ ة َّية
سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث على ةمقاومة َث َّمةة جهةة تبغةي
ةمعادية للقة َّوات ال ةم َ
َفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمر من قبيل ال ِجهاد في سةبيل هللا ,
نار َّيةة
وخِبلل فترة اإلعتصام أبصر قيام بعض ال ةمعتصمين بدفن أسلِحة ِ
" بنادِق رلي " بالجراج ال ةملحق بالعقار الكابن بج الشة َّقة محةل سةكنج ,
وكذا بالحديقة ال ةمتاخِمة لذات العقار  ,وكانت عمل َّية الةدفن علةى مةرأ
ال ةمحيطين بهم مةن ال ةمشةاركين فةي اإلعتصةام  ,وخِةبلل فتةرة اإلعتصةام
أبصر قيام خمسة أشخاص من التابعين ألمن اإلعتصام بإصطحاب أحد
صوب مسة ِجد رابعةة العدو َّيةة ,
األشخاص – ميكانيكي س َّيارات  -ةعنوة َ
حال كونةج ةمك َّبةل األيةدو مةن الخلةف  ,يةتم التعةدو عليةج مةنهم بالصةفع
على الوجج  ,وعقِب عودتج تبلح لج أثار التعدِّو عليج ب ةمختلف أنحةاء
جسةةده  ,وأبلةةع أ َّنةةج تعة َّةرض التعةةذيب والصةةعق بالكه ةربةةاء علةةى أيةةدو
ال ةمعتصمين إثر إعتقادهم أ َّنج يقوم بنقل أخبةارهم إلةى ال ة
شةرطة  ,وحةال
أحداث ال َفض إستيق على صوت س َّيارات ةم َك ِّبرات الصوت حال قيامهةا
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ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصام سِ ل ِم َّيا ً  ,و ةمناشدة األهةالي
بةةإوبلق النوافِةةذ وال ة
شةةرقات  ,فإسةةترق الن ة ةةر مةةن خلةةف أحةةد النوافِةةذ ,
وحينبذ أبصةر خةروج أعةداد كبيةرة مةن ال ةمعتصةمين سِ ةل ِم َّيا ً عةن طريةق
النصةةر  ,كمةةا أبصةةر قيةةام مجموعةةة مةةن ال ةمعتصةةمين بةةالتت ةرس خلةةف
ةةةوات ال ة
شةةةةرطة بالحِجةةةةارة و ةزجاجةةةةات
أسةةةةوار العقةةةةارات  ,ورشةةةةق قةة َّ
صةوب قة َّةوات
المولوتوف  ,وقيام الةبعض مةنهم بةإطبلق
األعيةرة اآللةي َ
ِ
ال ة
شرطة بقصد قتلهم وإحداث إصابتهم للحيلولةة دون َفةض إعتصةامهم
 ,كما أبصر إصابة البعض مةن تِلة القة َّةوات  ,وقيةام بعةض ال ةمعتصةمين
بسرقة وقود بعض س َّيارات األهالي  -قاطني رابعة  -بقصةد إسةتخدامج
في تعببة ةزجاجات المولوتوف  ,كما أبصر قيةام الةبعض مةنهم بإضةرام
النياران بس َّيارات األهالي  ,والدفع بها إلى نهر الطريةق للحيلولةة دون
َت َقةدُّم قةة َّةوات ال ة
صةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,كمةا أبصةةر قيةةام الةةبعض
شةةرطة َ
مةةنهم بإضةةرام النيةةران بال َمش ة َتل ومحةةل الزهةةور بالكةةابِن بةةالقةرب مةةن
العقةةار الكةةابِن بةةج الشةة َّقة محةةل سةةكنج كنةةوع مةةن اإلنتقةةام مةةن أهةةالي
المنطقة  ,وقامت مجموعة من ال ةمعتصمين بإقتحام بةاب ذلِة العقةار ,
س ة َكنِ َّية بةةج لئلختبةةاء بهةةا لحةةين إسةةتقرار
وإقتحمةةوا بعةةض الوحةةدات ال َ
األوضاع أمنِ َّيا ً  ,والتي قاموا بتركهةا بالفِعةل قبةل صةباح اليةوم التةالي ,
ةابق
وحةةال أحةةداث ال َفةةض قةةام أحةةد ةمسةةتؤجرو الوحةةدات السةةكنِ َّية بالطة ِ
صةوب
أعيةرة نار َّيةة َ
السابع – من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين  -بإطبلق ِ
ِ
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قةة َّةوات ال ة
شةةرطة عبةةر فتحةات صةةغيرة بنوافِةةذ ذلة المسةةكن ال ةمطِ لَّةةة علةةى
طريق النصر والجةراج ال ةملحةق بالعقةار  ,وعقِةب نجةاح قة َّةوات ال ة
شةرطة
في َفةض اإلعتصةام وحةال دةلوفةج ِرفقةة قة َّةوات ال ة
شةرطة العسةكرية بتِلة
فوارر طلقات الخرطوش بالقةرب من إحد
العين أبصر بعثرة عدد من
ِ
النوافِذ ال ةمطِ لَّة على طريق النصر وأةخةر ةمطِ لَّةة علةى الجةراج ال ةملحةق
بالعقار ووجود فتحات صغيرة بالنافِذتين للتصويب من خِبللهما .

كما شهد /عادِل جبلل محمود َع َوض
بمضمون ما َ
ش ِهـد بـج سـابقيج بشـؤن َت َمر ةكز لِجان التفتيش ال ةمـ َك َّونة
مةن ال ةمعتصةمين المةدن ِّيين خلةف الحةواجز الخرسةان َّية والمتةاريس التةةي
أنشةةةبها ال ةمعتصةةةمين علةةةى حةةةدود أطةةةراف اإلعتصةةةام  ,وزيةةةادة حجةةةم
ومِساحة اإلعتصام وال ةمشاركين بج عقِب ثةورة  30ةيونيةة ومةا أعقبهةا
من بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,حتى بلع ةمحيط العقةار القةابِم علةى أعمةال
ارع سةةةيبويج المصةةةرو
ِ
البنةةةاء بةةةج – العقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء رقةةةم  1شةةة ِ
شارع سيبويج المصرو أمام محطةة
الكابن بتقا ةطع شارع الطيران مع ِ
وقود موبيل– على نحو َتعة َّذر معةج َت َم ُّكنةج والعةاملين لديةج مةن الةدلوف
بةةذل العقةةار ل ةمباشةةرة عملهةةم  ,كمةةا َت َعة َّذر عليةةج أخةةذ العةةروق الخشةةب َّية
صتج من العقار إثر قيام ال ةمتعتصمين بمنعج مةن أخةذها ةعن َةو ًة
وال ِعدَّة خا َّ
 ,و َت َع َّهدوا لج بالحِفا عليها  ,وبتعويضج عن َث َّمة خسةارة تلحةق بهةا ,
وأخذ ب ةمتابعتها من حين آلخر مةن بعيةد َخشةية َت َع ُّةرض ال ةمعتصةمين لةج
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بةةةاألذ  ,وقةةةام سةةةالفي الةةةذكر بةةةإحتبلل العقةةةار بالكا ِمةةةل  ,وإسةةةتِخدموا
الخ َ
العةةروق َ
صةتج كؤوتةةاد وأع ِمةةدة حةةال تشةةييد خيةةامهم ب ةمحةةيط
شةةب َّية خا َّ
اإلعتصام ةعن َو ًة  ,وتابع أحداث الفض من خِبلل بعض وسابِل اإلعبلم ,
و َت َو َّجج إلى العقةار بتةاري ِ 2013/8/17رفقةة مالِكةج  ,فةؤلفى إحتةراق
وسرقة بعضها  ,وبلع إجمةالي قيمتهةا
صتج
العروق الخشب َّية وال ِعدَّة خا َّ
ِ
مةةةةابتين وخمسةةةةون ألةةةةف جنيةةةةج  ,وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق
ال ةمعتصمين  ,وأضاف أ َّنج أبصر داخِل العقار كم َّية كبيةرة مةن ةزجاجةات
طةابق بةالقةرب مةن َم َطةبلت
المولوتوف ال ةم َعدَّة لئلسةتِخدام فةي أكثةر مةن ِ
شةةارع الطيةةران  ,وبعةةض الحةةوا ِجز الحديد َّيةةة وجةةراكِن
العقةةار ناحِيةةة
ِ
ةممتلِبةةةة بةةةالوقود  ,والتةةةي كةةةان يقةةةوم ال ةمعتصةةةمين بإسةةةتِخدامها حةةةال
ةمقاومتهم لقة َّوات ال ة
شرطة للحيلولة دون َفض إعتصامهم حسةبما شةاهد
عبر وسابِل اإلعبلم.

كما شهدت  /هالة محمد فهمي ة
شكر
بـمضمـون مــا َ
شــ ِهد بج سـابقيها بشـؤن بداية نشؤة اإلعتصام ومــا
طةةرأ مةةن َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا
تعرض ةكل مةن يروةب فةي
أعقبها من بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,وبشؤن ُّ
دةخول ةمحيط اإلعتصةام لئلسةتيقاف إلبةراز تحقيةق شخصة َّيتها وتفتيشةج
ذات َّيةةةا ً بمعرفةةةة لِجةةةان التفتةةةيش ال ةم َك َّونةةةة مةةةن ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين ,
وال ةمتمر ِكةةةةزة خلةةةةف الحةةةةواجز الخرسةةةةان َّية والمتةةةةاريس التةةةةي أنشةةةةبها
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ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
أبصةةرت قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض التةةدريبات والطةةوابير
زو ةم َو َّحةةداً ةيشةةير إلةةى كةةونهم تةةابعين
الرياضة َّية  ,حةةال قيةةامهم بإرتةةداء ً
ألمن اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلةى رأسةهم خ َِةوز ,
ةمردِّدين هِتافات وأناشيد حماسِ َّية  ,وخِبلل فترة اإلعتصام حال َت َو ُّجهها
إلةةى مقةةر عملهةةا بالجريةةدة  ,أبصةةر أحةةد ال ةمعتصةةمين البةةادج الخةةاص
صتها  ,فإعتقد قيامها بتوثيق األحداث داخِل
بالصحافة على الس َّيارة خا َّ
ةمحيط اإلعتصام دون علمهم  ,فطلبوا منها ال َت َو ُّقةف فلةم تمتثةل  ,ف َكلَّةف
أحةةةةد ال ةمعتصةةةةمين رخةةةةرين مةةةةنهم بإسةةةةتيقافها  ,فتت َّبعهةةةةا إثنةةةةين مةةةةن
خار َّية وقاما ب ةمطاردتها أعلى كةوبرو  6أكتةوبر ,
ال ةمعتصمين َّ
بدراجة ةب ِ
وأتلفوا أ ة َكر األبواب حال ةمحاولة فةت بةاب السة َّيارة قِيادتهةا ةعنةو ًة  ,إال
أ َّنهةةا َت َم َّكنةةت مةةن الفةةرار مةةنهم  ,كمةةا تبلحة لهةةا ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
النار َّية ب ةمحيط العقةار سةكنها بعةد السةاعة الثانِيةة
األعيرة
إطبلق بعض
ِ
ِ
صةةباحا ً يو ِم َّي ةا ً وحتةةى مطلةةع الفجةةر بقصةةد إرهةةاب أهل َّيةةة قةةاطني ةمحةةيط
ميةدان رابعةة العدو َّيةة  ,وبتةاري أحةةداث ال َفةض إسةتيق ت فةي الصةةباح
نار َّيةةة  ,فقامةةت بإسةةتطبلع األمةةر عبةةر
البةةاكِر علةةى َد ِوو إطةةبلق ِ
أعيةةرة ِ
نافِذة مسكنها  ,فؤبصرت هرولة أناس كثيرة ب ةمحيط العقار محل سكنها
وطةةابرة هليوكةةوبتر بةةالقةرب مةةن سةةط ذات العقةةار  ,كمةةا أبصةةرت أحةةد
ال ةمعتصةةةمين يرتةةةدو ِجلبةةةاب يح ِمةةةل سةةةبلح نةةةارو " ةمسةةة َّدس " ويقةةةوم
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نارية بشكل عشوابي حال قِيامةج بالعةدو ,
أعيرة َّ
بإستِخدامج في إطبلق ِ
وحال أحداث ال َفض تنةاهى إلةى سةمعها د ِةوو إنفجةار شةديد  ,وأبصةرت
صةةتها أسةةفل العقةةار مح ةل سةةكنها  ,وعقةةب
إنةةدالع النيةةران بالس ة َّيارة خا َّ
صةةتها رقةةم ق ف ع
إسةةتقرار األوضةةاع نِسةةب َّيا ً َت َو َّجهةةت إلةةى السة َّيارة خا َّ
 493ماركةةة هيونةةداو إلنتةةرا  ,تب ة َّين لهةةا َت َف ُّحمهةةا بالكا ِمةةل عةةدا ال ةجةةزء
الخلفي منها  ,وبلغت قيمة الس َّيارة محل اإلتةبلف مابةة وعشةرون ألةف
بيعهةا  , -وقةررت بإنتفةاء عِلمهةا بشةخص
جنيج – عقب إستنزال ثمةن ِ
صتها لعدم تواجدها بالقةرب منها
المسبول عن واقعة إتبلف الس َّيارة خا َّ
حال إضرام النيران بها ,وعلَّلةت إببلوهةا أكثةر مةن مةرة بشةؤن الواقِعةة
صتها.
لروبتها في إجراء ال ةمعاينة
البلزمة على الس َّيارة خا َّ
ِ

كما شهد  /أحمد حسن ذكي عبده
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصةام ومةا طةرأ مةن
َتغ ُّيةةر علةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
بيانةةات القةة َّةوات ل ةمس ةلَّحة  ,وبشةةؤن تعة ُّةرض ةكةةل مةةن يروةةب فةةي دةخةةول
ةمحةةيط اإلعتصةةام لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيش ةج ذات َّي ةا ً
بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةزة
خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى
حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,كمةةا نشةةب العديةةد مةةن الخِبلفةةات بةةين بعةةض
األهةةالي  -قةةاطني ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة – وأصةةحاب الحوانيةةت
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وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط
ةالممرات  ,وإقةةامتهم بهةةا إقامةةة كامِلةةة مةةن قضةةاء الحاجةةة
اإلعتصةةام وبة
َّ
واإلس ةتِحمام علةةى نحةةو يخ ةدِش حيةةاء أهةةالي المنطقةةة  ,وخةةبلل فتةةرة
اإلعتصام أبصر قيام بعةض ال ةمعتصةمين بةإجراء بعةض التةدريبات علةى
زو ةم َو َّحةداً
األلعاب القِتال َّية والطوابير الرياض َّية  ,حال قيةامهم بإرتةداء ً
ةيشير إلى كونهم تابعين ألمن اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ي وشوم
ودروع حدي ِد َّية  ,وعلى رأسهم خ َِوز  ,ويرتةدو بعضةهم كِمامةة وأقنِعةة
ضد الغاز ال ةمسيل للةدموع  ,ةمةردِّدين هِتافةات وأناشةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة
سلَّحة وال ة
شرطة و َت ةحث على ةمقاومتهم حال َفض اإلعتصام ,
للقة َّوات ال ةم َ
بحسةةب أن ذل ة األمةةر مةةن قبيةةل ال ِجهةةاد فةةي سةةبيل هللا  ,و ِخةةبلل فتةةرة
شةارع
شركة مصر لؤلسةمنت قنةا الكةابِن 22
ِ
اإلعتصام أبصر أمام مقر ِ
أنةةور ال ةمفتةةي – محةةل عملةةج  -بعةةض ال ةمعتصةةمين حةال قيةةامهم بتصةةنيع
ةدو َّيا ً بقصةد إسةتِخدمها حةال َفةض
الدروع الحديد َّية التةي ةيمكةن حملهةا َي ِ
اإلعتصام لئلحتمةاء خلفهةا  ,كمةا أبصةر حملهةا مةن قِ َبةل بعةض أعضةاء
للممةةرات
لِجةةان التفتةةيش أنِفةةة البيةةان  ,ون ةةراً إلفتةةراش ال ةمعتصةةمين
َّ
ةةركة علةةةى نحةةةو يحةةةول دون وصةةةول العةةةاملين
ال ةم َإ ِّديةةةة إلةةةى مقةةةر الشة ِ
بالشركة إلى مقر عملهم بها إال بصعوبة كبيرة  ,األمر الةذو نجةم عنةج
ِ
ةحةةدوث حالةةة مةةن الركةةود والشةةلل التةةام لحركةةة تعةةا ةمبلت الشة ِةركة ِخةةبلل
فترة اإلعتصام  ,ومن َثة َّم تن َّبةج علةى العةاملين بهةا بعةدم ةمعةاودة التةردُّد
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عليها عقِةب إستشةعار المسةبولين بهةا بخطةورة الوضةع علةى العةاملين
بذلِ المقر مةن الناحِيةة األمن َّيةة  ,وأضةاف أ َّنةج تةابع أحةداث ال َفةض مةن
ِخةةبلل بعةةض وسةةابِل اإلعةةبلم  ,وبعةةد أحةةداث ال َفةةض بةةثبلث أ َّيةةام تقريب ةا ً
َت َو َّجةةج إلةةى مقةةر الشة ِةركة لئلطمبنةةان علةةى حالتهةةا  ,فةةؤلفى بهةةا التلف َّيةةات
ال ةم َن َّوه عنها بببلوج  ,ومن َثة َّم قةام بةاإلببلر عةن الواقعةة حةال إسةتِقرار
الحالةةة األمنِ َّيةةة بةةالقةرب مةةن قِسةةم ة
شةةرطة َّأول مدينةةة نصةةر  ,وإلجةةراء
الشةركة بتغييةر أ ِج ِهةزة
الشةركة  ,ةثة َّم قامةت
البلزمةة علةى مقةر
ال ةمعاينة
ِ
ِ
ِ
البلزمةة  ,والتةي بلةع
التكييف محةل اإلتةبلف واإلصةبلحات والتشةطيبات
ِ
ةةرر بإنتفةةةاء عِلمةةةج
إجمةةةالي قيمتهةةةا مابةةةة وعشةةةرون ألةةةف جنيهةةةا  ,وقة َّ
بشخص ةمرتكِةب الواقعةة علةى وجةج ال ِد َّقةة  ,لعةدم تواجةده علةى مسةرح
األحةةداث حةةال وقوعهةةا  ,ولكةةن ألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق العناصِ ةةر
س ةلَّحة مةةن ال ةمعتصةةمين حةةال قيةةامهم ب ةمقاومةةة قةة َّةوات ال ة
شةةرطة حةةال
ال ةم َ
أحداث الفض.
كما شهد  /ناجي فايز إسكندر فرج
سةرعة
بؤ َّنج بتاري أحداث الفةض َت َو َّجةج بةالقةرب مةن ةمحةيط اإلعتصةام ل ة
صة ِّةور
صة َةور ال ةم َتعلِّقةةة بؤحةةداث ال َفةةض بطبيعةةة عملةةج ك ةم َ
إلتِقةةاط بعةةض ال ة
صةةحفي  ,وحةةال وصةةولج بةةالقةرب مةةن ميةةدان السةةاعة وجةةد حالةةة مةةن
العارمة بالمكان  ,وعمل َّية كر وفر بين قة َّوات ال ة
شرطة وبعةض
الفوضى
ِ
األشةةخاص  ,وإشةةتم رابِحةةة الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع بكثافةةة  ,كمةةا تنةةاهَى
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نار َّية بكثافة مةن ناحيةة ةمحةيط اإلعتصةام
إلى سمعج َد ِوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
 ,كمةةا أبصةةر قيةةام بعةةض األشةةخاص بتكسةةير السةةور ال ةمحةةيط بميةةدان
الساعة حتى يتس َّنى لهم إستِخدام ذلِ الكسر فةي رشةق قة َّةوات ال ة
شةرطة
القابِمة على َفض اإلعتصام للحيلولة دون نجاحهم فةي َفةض اإلعتصةام
 ,فصةةعد أعلةةى السةةاعة وبةةدأ فةةي تصةةوير األحةةداث  ,ومةةا أن شةةاهده
بعضةةهم حةةال قيامةةج بتصةةويرهم  ,إنةةدفعوا نحةةوه وقةةاموا بالتعةدِّو عليةةج
بالضرب ب ةمختلف أنحاء جسده  ,كما قاموا بتمزيق مبلبسج واإلسةتيبلء
على ةم َتعلِّقاتج الشخص َّية ةعنةو ًة  ,ومةن بينهةا كةاميرا التصةوير وكارنيةج
صةةةتج ةمسةةة َت ِغلِّين كثةةةرتهم
نقابةةةة الصةةةحفيين وبطاقةةةة الةةةرقم القةةةومي خا َّ
العد ِد َّيةةة  ,و َت َمكةةن الةةبعض مةةنهم مةةن إستِخبلصةةج مةةن أيةةديهم خشةةية أن
يلقى حتفج بين أيديهم وأدخلج إحد سة َّيارات اإلسةعاف  ,والةذو َت َو َّجةج
قابةل
بج إلى طريق المطار  ,ةثم إست َقل َّ س َّيارة أجةر إلةى مسةكنج دون ةم ِ
عرض لج رنذا 0
عقِب إتصال عِلم قابِدها بما َت َّ
ةثـ َّم أبـلـع عـن الـواقعـة َعـقِـب إسـتِقرار الحـالة األمنِ َّية بالقةـرب مـن
ةمحيط قِسم ة
شرطة َّأول مدينة نصر.

كما شهد  /أشرف محمد محمد خليل
السابق  /محمةد
صدور بيان القة َّوات ال ةمسلَّحة بعزل لربيس
بؤ َّنج بتاري
ة
ِ
نار َّيةة
مرسي أبصر عدد كبير من ال ةمعتصةمين حةاملين بؤيةديهم أسةلحة ِ
" طبنجةةات وبنةةادِق رلةةي وخرطةةوش " وقةةاموا بإسةتِخدامها فةةي إطةةبلق
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التةابع
صةوب مبنةى الشةبون المالِ َّيةة
اإلعيرة
النار َّية بكثافة وبعشةوابِ اية َ
ِ
ِ
ِ
النار َّيةةة بوا ِجهةةة
األعيةةرة
س ةلَّحة  ,كمةةا إرتطمةةت بعةةض تِل ة
للقةة َّةوات ال ةم َ
ِ
ِ
العقار الكابِن بج الش َّقة محل سكنج  ,كنوع من التعبير عن وضبهم مةن
ش ِهد بمضمون ما َ
صدور ذلِ البيان  ,كما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بدايةة
ة
نشؤة األعتصام وما طرأ من َتغ ُّير علةى سةلو ال ةمعتصةمين عقِةب ثةورة
تعةرض ةكةل
 30ةيونية وما أعقبها من بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة  ,وبشؤن ُّ
مةةةن يروةةةب فةةةي دةخةةةول ةمحةةةيط اإلعتصةةةام لئلسةةةتيقاف إلبةةةراز تحقيةةةق
شخصةةةة َّيتج وتفتيشةةةةج ذات َّيةةةةا ً بمعرفةةةةة لِجةةةةان التفتةةةةيش ال ةم َك َّونةةةةة مةةةةن
ال ةمعتصةةةةةمين المةةةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف الحةةةةةواجز الخرسةةةةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةبها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
ونشوب العديد من الخِبلفات بين بعض األهةالي  -قةاطني ةمحةيط ميةدان
رابعة العدو َّيةة – وأصةحاب الحوانيةت وبعةض ال ةمعتصةمين إثةر قيةامهم
ةالممرات وبالحةةدابق ,
بتشةةييد الخِيةةام بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط اإلعتصةةام وبة
َّ
وإقةةامتهم بهةةا إقامةةة كامِلةةة مةةن قضةةاء الحاجةةة واإلسةتِحمام علةةى نحةةو
يخدِش حياء أهالي المنطقة  ,وخبلل فترة اإلعتصةام أبصةر قيةام بعةض
ال ةمعتصمين بإجراء بعض التةدريبات والطةوابير الرياضة َّية يوم َّيةا ً عقِةب
زو ةم َو َّحداً ةيشير إلى كةونهم تةابعين
صبلة الفجر  ,حال قيامهم بإرتداء ً
ألمن اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ي وشوم  ,وعلةى رأسةهم خ َِةوز ,
سةلَّحة وال ة
شةةرطة
ةمةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية ةمعاديةة للقةة َّةوات ال ةم َ
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و َت ةحث على ةمقاومتهم حال َفض إعتصامهم  ,بحسب أن ذل األمةر مةن
قبيةل ال ِجهةةاد فةةي سةبيل هللا  ,و ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةام أبصةةر قيةةام بعةةض
النار َّيةةة " بنةةادِق رلةةي " بالحديقةةة
ال ةمعتصةةمين بةةدفن بعةةض األسةةلِحة
ِ
لحقة بالعقار محل سكنج  ,بقصد إستِخدامج قِ َبل قة َّةوات ال ة
شةرطة حةال
ال ةم َ
قيامها ب َفض اإلعتصام  ,وكانت عملِ َّية الدفن تحت بصر ال ةمحيطين بهم
من ال ةمشاركين باإلعتصةام  ,كمةا أبصةر خِةبلل فتةرة األعتصةام مةا يربةو
على عشرين حالة إحتِجاز والتعدِّو على بعةض ال ةمتةردَّدين علةى ةمحةيط
اإلعتصام  ,بؤن يقوم أحةد أفةراد أمةن اإلعتصةام بالصةياح بعبةارة " هللا
أكبر  ,هللا أكبر " فإذ بعدد كبير من أفةراد أمةن اإلعتصةام يلتفةون حةول
أحةةد األشةةخاص ويقومةةون بالتعةةدِّو عليةةج بالعِصِ ةةي والشةةوم واأليةةدو
واألر ةجل  ,ويتِم أخذِه ةعنو ًة داخِل إحد الخيام داخِل ةمحيط اإلعتصةام ,
وبتةةاري أحةةدث ال َفةةض لةةم ي ةكةةن ةمتوا ِجةةداً بمسةةكنج  ,لك َّنةةج تةةابع أحةةداث
ال َفض من خِبلل بعض وسابِل اإلعبلم َ ,ثة َّم نمةا إلةى عِلمةج نجةاح بعةض
ال ةمعتصمين من إقتحام العقار الكابِن بج الش َّقة محل سكنج لئلختباء بهةا
فتو َّجج إلى مسكنج إال أ َّنج تع َّذر عليج الوصول إليج إال في وقت ةم ِّ
تؤخر
َ ,
إثةةةر إحتةةةدام اإلشةةةتباكات مةةةا بةةةين قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة القابِمةةةة علةةةى َفةةةض
اإلعتصةام وبعةةض ال ةمعتصةةمين عنةةد السةوق الكةةابِن بةةالقةرب مةةن مسة ِجد
عبير اإلسبلم  ,وبالوصول إلى العقار محل سةكنج تبلحة لةج رثةار دِمةاء
سلَّم العقار وببعض الوحدات السكنِ َّية التي إقتحمهةا ال ةمعتصةمين ,
على ة
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وتبة َّين إنقِطةةاع التيةةار الكهربةةابي بالمكةةان  ,و َت َف ُّحةةم الخِيةةام الكابِنةةة أمةةام
العقةةار بطريةةق النصةةر  ,وإنةةدالع النيةةران ببعضةةها  ,و َت َم َّكةةن ب ةمعاونةةة
سلَّم العقار
بعض جيرتج بذات العقار من ضبط عدد سِ َّتة أشخاص على َ
وثبلثةةةة رخةةةرين ب َمنةةةور العقةةةار  ,وتةةةم تسةةةليمهم إلةةةى قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة
ضةبة بالةدِماء
ال ةم َت َمركِزة بالقةرب مةن العقةار  ,وكةان أحةدهم مبلبسةج ةم َخ َّ
دون أن يكون ةمصاب  ,ونما إلى عِلمج أ َّنج حال أحداث الفض وسماعج
ةمناشةةدات وزارة الداخل َّيةةة لل ةمعتصةةمين علةةى ةمغةةادرة ةمحةةيط اإلعتصةةام
برفقتةةج للخةةروج مةةن ناحِيةةة طيبةةة مةةول  ,إال أنةةج فةةوجا
َّ
توجةةج ومةةن ِ
بال ةمعتصمين ال ةمتوا ِجدين بالقةرب من طيبة مول يقومون بإطبلق أعيةرة
برفقتةج بطلةق نةارو  ,والتةي
نار َّية صِ وبهما  ,مما نجم عنج إصابة من ِ
ِ
أودت بحياتج  ,فشةرع فةي حمةل صةديقج فلةم يسةتطِ ع  ,وقةام بتركةج إثةر
النار َّيةة صةوبج ,
األعيةرة
قيام ال ةمعتصمين سالفي الذِكر بمةواالة إطةبلق
ِ
ِ
فعةةاد أدرا ِجةةج عةةدواً دا ِخةةل اإلعتصةةام  ,حتةةى بلةةع العقةةار محةةل ضةةبطج ,
النار َّيةةة بالمكةةان  ,فةةدلف بةةذلِ العقةةار
اإلعيةةرة
ون ةةراً لكثافةةة إطةةبلق
ِ
ِ
خارجةج  ,إلةى الحةد الةذو
لئلحتماء بج  ,ولحين إستِقرار الحالة األمنِ َّيةة ِ
بةرفقتهم خشةية قتلةج مةن قِ َبةل ال ةمعتصةمين ,
بلع بج الخوف من النةزول ِ
وحال إستِطبلعج األمر ب ةمحيط العقار محل سةكنج  ,تبة َّين َت َف ُّحةم السة َّيارة
المملوكة لزوجتج  /أماني عةادِل محمةد ةعثمةان رقةم ور أ  ,617والتةي
ةت َقدَّر قيمتها بمبلع عشرين ألف جنيج تقريبةا ً  ,وألقةى بالمسةبولِ َّية علةى
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عاتِق ال ةمعتصمين  ,إثر حِيةازتهم ل ةزجاجةات المولوتةوف  ,والتةي قةاموا
بإستِخدامها في إضرام النيران بس َّيارات األهالي  ,وإستِخدامها كدروع
للتت ة ةرس خلفهةةا  ,كمةةا ع ةثةةر بةةداخِل بعةةض الخيةةام  -ال ةم َ
ش ة َّيدة بةةالجراج
صة بج بطريق النصر والتةي
لحق بالعقار محل سكنج والحديقة الخا َّ
بال ةم َ
لم تصِ ل إليها النيران رنذا  -على كراسات ةم َد َّون بها أسماء وعناوين
بعض ال ةمعتصمين  ,والمبالع النقد َّية التي كةانوا يتقاضةونها باإلعتصةام
 ,وبعض الخةرابط ألقسةام ال ة
شةرطة والسةجون  ,كمةا ع ةثةر داخِةل سة َّيارة
أحةد ال ةمعتصةمين علةى كم َّيةة كبيةةرة مةن المسةامير الصةغيرة  ,كمةا ع ةثةةر
صة بؤحد ال ةمعتصمين بداخِلها عدد ثبلث كارنيهات
على حافِ ة نقود خا َّ
 ,أحدهم خاص بحِةزب ال ةح ِّر َّيةة والعدالةة  ,والثةاني لنِقابةة ال ةم َهندسةين ,
ِبر َّية  ,وجميع الكارنيهةات
والثالِث ةم َد َّون عليج بعض البيانات باللغة الع ِ
تحمل صةورة ذات الشةخص  ,وتةم تسةليم تِلة المضةبوطات جميعةا ً إلةى
قةة َّةوات ال ة
شةةرطة ال ةم َت َمر ِكةةزة بةةالقةرب مةةن العقةةار  ,كمةةا أضةةاف أ َّنةةج حةةال
دةلوفةةة بالشة َّقج سةةكنج  ,تبة َّين وجةةود تلفِ َّيةةات بالشةةيش وال ةزجةةاج الخةةاص
بنوافِذ مسكنج وببعض األثاث وحوابِط مسةكنج مةن الةداخِل إثةر إختةراق
النار َّيةةة لتِلة النوافِةةذ وقِطةةع األثةةاث وإرتطامهةةا بحةةوابط
األعيةةرة
بعةةض
ِ
ِ
النار َّيةة بإلقابهةا
األعيةرة
مسكنج مةن الةداخِل  ,وقةام بةال َت َخلةص مةن تِلة
ِ
ِ
سلَّة المهمبلت رنذا .
ب َ

كما شهد  /الس ِّيد عبد المجيد يوسِ ف الشي عامِر
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توجج إلى ةمحيط اإلعتصةام
أ َّنج فور إ َّتصال عِلمج صباحا ً بؤحداث الفض َّ
صتج  ,إال أ َّنج تع َّذر عليج الوصول إلج إال
لئلطمِبنان على حال ال ةكش خا َّ
حةةوالي السةةاعة الثانيةةة عشةةر ة هةةراً  ,فةةؤلفى َت َف ُّحةةم ال ةكش ة بالكامِةةل ,
وأبصر لوس شخصين بالقةرب منةج أحةدهما حةا ِمبلً بيةده كاذلة واآلخةر
حامل بيده نبلة حديد  ,وطلبةا األخيةر منةج إسةتِخدام النِبلةة الحديةد التةي
بحوزتةةج قِ َبةةل قةة َّةوات ال ة
شةةرطة فةةإمتنع  ,وأضةةاف أن العةةاملين بمعةةرض
السة َّيارات الكةابِن أمةام ال ةكشة شةةاهدوا بعةض ال ةمعتصةمين حةال قيةةامهم
صةةتج حةال أحةداث ال َفةةض  ,للحةد مةن تةةؤثير
بإضةرام النيةران بال ةكشة خا َّ
رابِحة الغاز ال ةمسيل للةدموع علةيهم  ,ومةن َثة َّم ألقةى بالمسةبول َّية بشةؤن
صةةةتج علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن جماعةةةة
واقِعةةةة إتةةةبلف ال ةكشةةة خا َّ
صةةتج
اإلخةةوان ال ةمسةةلمين  ,وأضةةاف أن التلف َّيةةات الحاصِ ةةلة بال ةكش ة خا َّ
بلغت قيمتها إثنين وثمانين ألف جنيج.

كما شهد  /ألفريد ألبير ذكي سبلمة
صةتج الرقيمةة ط ل و
بتعرض السة َّيارة خا َّ
بؤنَّ حال إ َّتصال عِلمج هاتف َّيا ً ُّ
 741ماركةةة فةةورد فيسةةتا لئلتةةبلف العمةةد حةةال تواجةةدها أسةةفل العقةةار
توجةةج إليهةةا فةةؤلفى عةةدداً مةةن ال ةمعتصةةمين
سةةكنج حةةال أحةةداث ال َفةةض َّ ,
صتج في حال َتؤهُّب ل ةمهاجمة قِسةم
برابعة العدو َّية ةمحيطين بالس َّيارة خا َّ
ة
شةةةةرطة َّأول مدينةةةةة نصةةةةر  ,حةةةةال كةةةةون بعضةةةةهم حةةةةا ِمبلً ل ةزجاجةةةةات
ص َور الربيس األسبق  /محمد ةمرسي  ,كما أبصر
المولوتوف وأعبلم و ة
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صة َةةور الدينيةةةة
صةةةتج  ,وتمزيةةةق ال ة
إتةةةبلف ال ةزجةةةاج الخلفةةةي للسةةة َّيارة خا َّ
صةةتج وإلقابهةةا علةةى أرض ةا ً خلةةف الس ة َّيارة  ,وأضةةاف أن
المسةةي ِح َّية خا َّ
صةةتج حينبةةذ بلغةةت  2670جةةـ ,
صةةلة بالس ة َّيارة خا َّ
قيمةةة التلف َّيةةات الحا َّ
وألقى بالمسبول َّية بشةؤن واقِعةة اإلتةبلف العمةد علةى عةاتِق ال ةمعتصةمين
بتحريض قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .

كما شهد  /مصطفى مصطفى فرولي أحمد بدوو
بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث ال َفةةض كةةان ب ةمحاف ةةة اإلسةةكندر َّية  ,وعقِةةب إسةةتقرار
تو َّجةج إلةى محةل سةكنج
الحالة األمن َّية بالقةرب من ميدان رابعة العدو َّيةة َ
العدو َّيةة  ,وحينبةذ أبصةر َت َف ُّحةم سة َّيارة نجلةج /
الكابِن أمةا مسة ِجد رابعةة
ِ
أحمةةد مصةةطفى مصةةطفى الرقيمةةة وط ن  192بالكا ِمةةل بسةةاحة إنت ةةار
صةة
الس َّيارات التابعة للعقار سكنج  ,وكذا سرقة اللوحات المعدنِ َّيةة الخا َّ
بها .

كما شهد  /ةعثمان س ِّيد ةعثمان محمد كامِل
بؤ َّنةةةج بتةةةاري  2013/6/26حضةةةر إليةةةج مةةةن ةيةةةدعى  /حسةةةين تعلةةةب
وبرفقتج المدعو  /سبلمة محمد محمد طايل  ,وطلب منةج تةؤجير أربعةة
ِ
ةم َولِّةةةدات كهربابِ َّيةةةة إلقامةةةة حفلةةةة بتةةةاري  2013/7/1لصةةةال ِرباسةةةة
الجمهور َّيةةة وجماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين وبحضةةور الةةربيس األسةةبق /
ِ
محمةةد مرسةةي  ,حةةال سةةقوط حركةةة َت َمة ُّةرد  ,وقةةام إبةةرام عقةةد إتفةةاق مةةع
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المةةدعو  /سةةبلمة محمةةد محمةةد طايةةل بصِ ةةفتج ةم َم ِّثةةل جماعةةة اإلخةةوان
ال ةمسةةلمين بمنطِ قةةة رابعةةة العدو َّيةةة بتوريةةد ةم َولِّةةدات كهربابِ َّيةةة لةةج بةةذات
التةةاري ن يةةر مبلةةع ألةةف جنيةةج يومي ةا ً  ,وتةةم وضةةع ال ةم َولِّةةدات ب ةمحةةيط
اإلعتصةةام وإس ةتِخدامها  ,و ةةل إعتصةةام رابعةةة العد ِو َّيةةة حتةةى أحةةداث
ال َفةةض  ,و ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام حةةاول إس ةتِرداد ال ةم َولِّةةدات الكهربابِ َّيةةة
دون جةةةدو  ,إثةةةر قيةةةام محمةةةد البلتةةةاجي  -القةةةابِم علةةةى إدارة أمةةةن
اإلعتصام  -بتهديده بالعِبةارة التاليةة " ةخةد إيجةار ومتةوجعش دماونةا
أحسن ل "  ,وأضاف أ َّنج إستحصل على مبلةع ألفةين جنيةج كعربةون ,
ومبلع سِ َّتة عشر أألف جنيج كقيمةة إيجار َّيةة لل ةم َولِّةدات مةن أصةل مبلةع
سةةبعة وأربعةةون ألةةف جنيةةج  ,وأ َّنةةج ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر دا ِخةةل
ةمحةةيط اإلعتصةةام ةك ةل ً مةةن المةةدعو  /علةةي الةةزعببلوو " الصةةادِر قبلةةج
أحكام قضابِ َّية " حا ِمبلً سِ ةبلح رلةي  ,وبرفقتةج ثبلثةة رخةرين  ,ةكةل ً مةنهم
حةةامبلً بيةةده سةةبلح نةةارو " فةةرد خرطةةوش " حةةال قيةةامهم بإقتيةةاد أحةةد
صةوب أحةد الخِيةام بةالقةرب مةن نةادو ال ةزهةور  ,ونمةا
األشخاص ةعن َةو ًة َ
إلةى عِلمةةج صةةبيحة اليةوم التةةالي أن ذلِة الشةخص ةمصةةاب بكسةةور وتةةم
حجةةةزه بؤحةةةد ال ةمستشةةةفيات  ,كمةةةا أبصةةةر سةةة َّيارات ةم َح َّملةةةة بالمةةةؤكوالت
والميةةاه المعدنِ َّيةةة  ,كمةةا أبصةةر المةةدعو  /صةةفوة حِجةةازو حةةامبلً سةةبلح
نةةةارو " طبنجةةةة " فةةةي أحةةةد جانبيةةةج  ,ومةةةن ِخةةةبلل ةمخالطتةةةج لةةةبعض
ال ةمعتصةةةمين نمةةةا إلةةةى عِلمةةةج قيةةةامهم بتسةةةليم تحقيةةةق شخصةةة َّيتهم إلةةةى
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القابِمين على إدارة اإلعتصةام  ,وإستحصةالهم علةى مبةالِع نق ِد َّيةة ن يةر
بقابهم باإلعتصام طيلة شةهر رمضةان  ,وحةال أحةداث ال َفةض نمةا إلةى
علمةةج قيةةام ةكةل ً مةةن محمةةد البلتةةاجي وصةةفوة حِجةةازو بإصةةدار تعليمةةات
لل ةمعتصةةةمين مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين بإضةةةرام النيةةةران بكا َّفةةةة
الموجودات ب ةمحيط اإلعتصام  ,ومن َثة َّم ألقةى بالمسةبول َّية بشةؤن واقعةة
صتج على عاتِق المةدعو  /سةبلمة محمةد
إتبلف المولِّدات الكه ةربابِ َّية خا َّ
طايةل ومحمةد البلتةاجي وصةفوة حِجةازو ومحمةد بةديع وجماعةة
محمةد ِ
اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين  ,وأضةةةاف أن قيمةةةة المولِّةةةدات الكه ةربابِ َّيةةةة محةةةل
اإلتبلف سب ةعمابة وخمسين ألف جنيج .

كما شهد  /صفوت أنور عبد الجواد س ِّيد
بؤ َّنج حال أحداث ال َفةض تةم إتةبلف ال ةزجةاج األمةامي الخةاص بعةدد ثةبلث
تابعة لةئلدارة سةالِفة الةذِكر وهةي السة َّيارات الرقيمةة  297س
س َّيارات ِ
ب ر  298 ,س ب ر  927 ,س ب ر  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج المسةةةبول عةةةن
واقعة إتبلف تِل الس َّيارات هم ال ةمعتصمين حال رشقهم لها بالحِجارة ,
حسبما أبلغج سابقيها الذين تةم تكلةيفهم برفةع ةم َخلَّفةات اإلعتصةام َعقِةب
ضج .
َف ِّ

كما شهد /أحمد س ِّيد حسين أحمد
بؤ َّنج حــال أحـداث ال َفــض بتـاريــ  2013/8/14تــم تكــليفج مــن
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ربيسةةة بالعمةةل باإلنتقةةال بالس ة َّيارة قيادتةةج الرقيمةةة س ب ر  297أمةةام
طيبة مول إلجةراء أعمةال الن افةة العا َّمةة  ,وحةال وصةولج بةالقةرب مةن
مركز طيبة مول التِجارو فوجا بمجموعة من ال ةمعتصمين تقوم بقطةع
الطريق وقاموا برشق الس َّيارة بالحِجارة  ,األمر الذو نجةم عنةج إتةبلف
ةزجةةةاج برابريةةةز السةةة َّيارة األمةةةامي  ,وبلغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصِ ةةةلة
بالس َّيارة حوالي ثما ةنمابة جنيج .

كما شهد  /خالد أحمد إبراهيم أحمد
بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث ال َفةةض بتةةاري  2013/8/14تةةم تكليفةةج مةةن ربيسةةة
بالعمل باإلنتقال بالس َّيارة قيادتج الرقيمة س ب ر  298أمام طيبة مول
إلجراء أعمال الن افة العا َّمة  ,وحال وصةولج بةالقةرب مةن مركةز طيبةة
مةةول التِجةةارو فةةوجا بمجموعةةة مةةن ال ةمعتصةةمين تقةةوم بقطةةع الطريةةق
وقاموا برشق الس َّيارة بالحِجةارة  ,األمةر الةذو نجةم عنةج إتةبلف ةزجةاج
الس َّيارة .

كما شهد /حسين محمد إبراهيم الس ِّيد ال ةجوهرو
بؤ َّنج حال أحداث الفض كانت الس َّيارة محل الببلر ةم َتوا ِجدة أمام مسةكنج
سةةالِف الةةذِكر  ,وأبصةةر سةة َّيارات قة َّةةوات ال ة
بشةةارع
شةةرطة حةةال قةةدوما
ِ
الطيةةران و ةد ةن ِّوهةةا مةةن المتةةاريس التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بةةالطريق ,
وتنةةةاهى إلةةةى سةةةمعج صةةةوت سةةة َّيارات ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت حةةةال قيامهةةةا
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ب ةمناشدة ال ةمعتصمين إخبلء ةمحيط اإلعتصام نفاذاً لقرار النيابة العا َّمة ,
إال أن ال ةمعتصمين لم ينصاعدوا لتِل ال ةمناشدة  ,وقامت القة َّوات بإطبلق
قنابةةل الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين  ,بينمةةا قةةام ال ةمعتصةةمين
ِ
برشق قة َّوات ال ة
شرطة ب ةزجاجةات المولوتةوف  ,وأضةرموا النيةران بؤحةد
األكشةةةا بةةةاقةرب مةةةن العقةةةار سةةةكنج وسةةة َّيارات األهةةةالي – مةةةن بيةةةنهم
صةةتج محةةل الةةببلر – بإس ةتِخدام مةةا بح ةوزتهم مةةن ةزجاجةةات
الس ة َّيارة خا َّ
قابعا بمسةكنج حتةى إنتهةاء أحةداث ال َفةض  ,و َت َو َّجةج
المولوتوف  ,و ل ِ
صةةةتج رقةةةم د ف أ  924ماركةةةة هونةةةدا أكةةةورد ,حةةةال
إلةةةى السةةة َّيارة خا َّ
صة بالعقار محةل سةكنج رقةم 16
تواجدها بساحة إنتِ ار الس َّيارات الخا َّ
السابعة مسا ًء  ,فتب َّين َت َف ُّحمها بالكامِةل  ,وألقةى
شارع الطيران الساعة
ِ
ِ
بالمسبول َّية على عةاتِق ال ةمعتصةمين و ةكةل ً مةن صةفوت حِجةازو ومحمةد
صةةةة رابعةةةة حةةةال أحةةةداث ال َفةةةض وطالبةةةا
البلتةةةاجي الةةةذين إعتليةةةا َم َن َّ
ال ةمعتصمين بعدم ةمغادرة ةمحيط اإلعتصام  ,و ةمقاومة ال ة
شرطة للحيلولةة
دون دةخولها ةمحيط اإلعتصام  ,وأضاف أ َّنج خِةبلل فتةرة اإلعتصةام كةان
ورجةال للتفتةيش حةال
ي َت َع َّرض قاطني منطِ قةة رابعةة مةن نِسةاء وأطفةال ِ
دلةةوفهم ةمحةةيط اإلعتصةةام مةةن قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين ,كمةةا قةةام سةةالِفي ال ةذِكر
بإحتِبلل جميع مداخِل العقارات بالمنطقةة ِ ,م َّمةا نجةم عنةج التعةدِّو علةى
ةح ِّر َّية قاطني المنطقة  ,وأبصر خِةبلل فتةرة األعتِصةام قيةام ال ةمعتصةمين
بإعةةداد ةزجاجةةات المولوتةةوف وإجةةراء تةةدريبات عسةةكر َّية  ,كمةةا أبصةةر
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بحةةوزة أحةةد ال ةمعتصةةمين سةةبلح نةةارو " ةبن ةدقِ َّيةةة رلةةي "  ,وحةةال قيةةام
ال ةمعتصمين بضبط أحد من وير قاطني المنطقة يقومون بالتعةدِّو عليةج
بالضةةرب بالعِصِ ةةي والمواسةةير والحِجةةارة ويعقةةةب ذلِةة إقتيةةاده ةعنة َةةو ًة
صة رابعة .
صوب َمن َّ

كما شهد /أشرف نصر الدين ةمصطفى عجيز
حال أحداث إعتصام رابعة العدو َّية تم ولق منفذ بيةع الخةاص بالشةركة
شركة الصالح َّية لئلستِثمار التنمية – عقِب إخةراج ال ةمنتجةات
ةم َو ِّكلتج ِ -
الغِذابِ َّية منج  ,وعقِب أحداث ال َفض  ,تب َّين فت بةاب ذلة المنفةذ الكةابن
ةةارع الطيةةةران  ,وسةةةرقة مةةةا بداخلةةةج مةةةن
بمةةةدخل العقةةةار  17 , 16شة ِ
موجودات  ,وألقةى بالمسةبول َّية علةى عةاتِق ال ةمعتصةمين  ,والتةي بلغةت
قيمتها إجماالً سبعة رالف جنيها ً .

كما شهد /عمر الفاروق صبلح س ِّيد مصطفى
صةةتج رقةةم
بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث ال َفةةض َت َع ُّرضةةت الس ة َّيارة خا َّ

ب ر 658

ماركة سيراتو موديل  2007لئلتبلف و َت َف ُّحمها بالكامِل  ,حال تواجدها
أسفل العقار محل سكنج رقةم  6عِمةارات َّأول مةايو  ,وأضةاف أنَّ قيمةة
الس َّيارة محل اإلتبلف خمسة وأربعون ألف جنيج  ,وقرر بإنتفةاء عِلمةج
بشةةةخص ةمرتكبةةةي الواقعةةةة لعةةةدم تواجةةةده علةةةى مسةةةرح األحةةةداث حةةةال
ةوقوعها.
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كما شهد  /محمـد محمـود أحمد جمعة
بؤ َّنج صبيحة يوم ال َفض أبصر قة َّوات ال ة
شةرطة  ,وبعةض وسةابِل اإلعةبلم
أسفل العقار سكنج  ,ونمةا إلةى عِلمةج بةإعتزام قة َّةوات ال ة
شةرطة فةي َفةض
اإلعتصام  ,فهم بالنزول أسفل العقار سكنج لتحرية السة َّيارة المملوكةة
لةةج رقةةم ج ص ل  829ماركةةة نيسةةان صةةني موديةةل  2010بعيةةداً عةةن
مسرح العمل َّيات  ,إال أ َّنج تع َّذر عليج تحريكها إثر وجود كةوردون أمنةي
شرطة  ,والتةي قامةت بالتنبيةج عليةج بعةدم الخةروج إلةى ة
لقة َّوات ال ة
شة ةرفة
مسكنج فإمتثل  ,عقِب أحداث ال َفض تب َّين لج حدوث العديد من التلف َّيةات
بها  ,والتي َت َم َّثلت في َت َه ُّ
شم ال ةزجاج األمامي والخلفي للس َّيارة  ,ورثةار
نار اًية بحقيبة الس َّيارة  ,والمِق َعد الخلفي لهةا  ,وأضةاف أن قيمةة
طلقات ِ
التلف َّيةةات الحاصِ ةةلة بالس ة َّيارة حةةوالي ثبلثةةة رالف جنيةةج  ,وقةةرر بإنتفةةاء
عِلمج بشخص ةمرتكبي الواقعة لعدم تواجده على مسةرح األحةداث حةال
ةوقوعها.

كما شهدت  /سناء فاروق علي حسين
بؤ َّنها حال أحداث ال َفض لم تتواجد بمقةر عملهةا بسةبب أحةداث ال َفةض ,
وبتاري َ 2013/8/16ت َو َّجهت إلى مقر عملها بةالحي  ,وبتكليةف مةن
السة ِّيد سةةكرتير الحةةي وربةةيس اإلدارة المركز َّيةةة لئلنةةارة قامةةت بةةإجراء
البلزمةةة علةةى مسةةرح األحةةداث  ,وتبة َّين وجةةود أعمةةال تخريةةب
ال ةمعاينةةة
ِ
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عدو َّيةةة ,
ةاور وال ةطة ةرق ال ةم َإ ِّديةةة إلةةى إشةةارة رابعةةة ال ِ
جسةةيم بجميةةع المحة ِ
وشارع أنور ال ةمفتي  ,ومةن
بشارع الطيران
وتب َّين َت َف ُّحم أعمِدة اإلنارة
ِ
ِ
َث ة َّم إنقِطةةاع التيةةار الكهربةةابي عنهةةا  ,وتةةم رفةةع كةةاببلت اع ِمةةدة اإلنةةارة
ال ةمحترقة وتركيب كاببلت جديدة  ,والتةي بلةع إجمةالي قيمتهةا مةا يربةو
صة
سرقة عدد  4كم من الكاببلت الخا َّ
على خمسين ألف جنيج  ,وتب َّين ِ
بالحي  ,وحال إجراء ال ةمعاينة تةم ال ةعثةور علةى العديةد مةن  1,4كةم مةن
كاببلت الكهرباء ةم َبعثرة في عِةدَّة أمةاكِن بةالقةرب مةن ةمحةيط حةي شةرق
مدينة نصر تم تجميعهم  ,ومةن ثةم بلةع إجمةالي الكةاببلت محةل السةرقة
صةة بةالحي – ةعهةدة أمةين مخةزن الحةي , -
 2,6كةم مةن الكةاببلت الخا َّ
و َقة َّةررت بإنتفةةاء عِلمهةةا بشةةؤن ةمرت ِكةب الواقعةةة إثةةر عةةدم تواجةةدها علةةى
مسرح االحداث حال وقوعها.

كما شهد  /أشرف عبد العزيز عبد العاطي مصطفى
َ
س َّور عدد من
شــ ِهد أ َّنـج حـال أحـداث َفــض إعتصام رابعة
العدو َّية َت َ
ِ
ال ةمعتصمين من أعضاء جماعة اإلخوان ال ةمسلمين سور اإلدارة العا َّمة
للمرور ال ةم َطل على طريق النصر  ,وقاموا بكسر الباب الخاص
باإلدارة وأتلفوا أجزاء من السور الحديدو الخاص بها بإضرام النيران
بالطابق
بج  ,وإقتحموا المبنى الخاص بها  ,وأضرموا بج النيران
ِ
األرضي وبؤج ِهزة الحاسِ ب اآللي والتكييف الخاص بقِسم المساعدات
الفنِ َّية والديكورات والدِهانات وإتبلف توصيبلت الكهرباء والتليفونات
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صة بشبكة التِترا  ,وكذا إضرام
وأج ِهزة إطفاء الحريق بال ةغرفة الخا َّ
بالطابق الثاني بالمبنى ومكتب الس ِّيد اللواء
النيران بال ةطرقة الخاصة
ِ
وسرقة العديد من المنقوالت من داخِل
وكيل اإلدارة  ,وقاموا بإحراق
ِ
المبنى والمملوكة لئلدارة العا َّمة للمرور  ,كنوع من الثؤر من وزارة
الدا ِخلِ َّية إثر إعتزامها َفض إعتصامهم  ,وأضاف أ َّنج قد بلع إجمالي
قيمة تِل المنقوالت ما يق ةرب من خمسة مبليين من الجنيهات

كما شهدت  /فاطمة أحمد محمود الفرباو
بمضمون ما َ
تعرضها للتفتيش مــن قِ َبـل إحـد
ش ِهد بج سابقيها بشؤن ُّ
السيدات حال توجههةا إلةى مقةر عملهةا داخِةل  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام
أبصرت قيام بعض ال ةمعتصةمين بةإجراء بعةض التةدريبات علةى األلعةاب
القِتال َّيةةةة وعلةةةى إسةةةتِخدام العِصِ ةةةي لةةةبعض الشةةةباب وبعةةةض األطفةةةال ,
وبتةةةاري  2013/7/10أبلغهةةةا العا ِمةةةل ال ةمقةةةيم المدرسةةةة بقيةةةام بعةةةض
ال ةمعتصمين بتسلُّق سور المدرسة الخلفي والقفز إلى داخلهةا  ,وطلبةوا
مةةج فةةت البةةاب لبةةاقي ال ةمعتصةةمين فةةإمتنع فقةةاموا ب َفةةض القِفةةل الخةةاص
ببةةاب لمدرسةةة  ,وقةةاموا بإحتبللهةةا ةعنةةو ًة  ,وأدخلةةوا الس ة ِّيدات للمبيةةت
بكا َّفة أرجاء المدرسة  ,ون ةراً إلقتةراب َموعِةد إمتحانةات الةدور الثةاني
للتبلميذ أرسلت إلى ال ةمعتصمين وفةداً مةن ال ةم َعلِّمةين إلقنةاعهم بالسةماع
للتبلميذ بةؤداء إمتحانةات الةدور الثةاني خِةبلل الفتةرة مةن 2013/7/13
وحتى  2013/7/18حِرصا ً على ةمستقبلهم  ,ونجحوا بالفِعل في إقناع
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ال ةمعتصةةمين بصةةعوبة بالِغةةة  ,بعةةد أن سةةمحوا بتوا ةجةةد الطلبةةة بةةالمبنى
القةةديم للمدرسةةة فقةةط  ,بينمةةا تةةم تخصةةيص المبنةةى الجديةةد بالمدرسةةة
شاركة في اإلعتصام  ,وتم ح ر اإلقتراب منج  ,إثةر
لمبيت الس ِّيدات ال ةم ِ
عةةدم سةةيطرتهم علةةى الوضةةع دا ِخةةل المدرسةةة  ,خشةةية َت َع ُّرضةةهم لةةؤلذ
مةةن قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين  ,و َتغ َّيةةب بعةةض التبلميةةذ عةةن َحضةةور إمتحانةةات
الةةدور الثةةاني إثةةر خةةوفهم الحضةةور بالمدرسةةة حةةال إحتبللهةةا مةةن قِ َبةةل
ال ةمعتصمين  ,وأضافت أ َّنها من خِبلل ةمتابعتهةا لوسةابِل اإلعةبلم ت َم َّكنةت
مةةن الوقةةور علةةى أن القةةابِمين علةةى إدارة فاعل َّيةةات هةةذا اإلعتصةةام هةةم
قيةةادات جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين ومةةن بيةةنهم ال ةمرشِ ةةد العةةام لجماعةةة
اإلخوان ال ةمسلمين وعِصام العريةان ومحمةد البلتةاجي وصةفوة حجةازو
أو منسةةالِقي ال ةذِكر ب ةمحةةيط
وعاصِ ةةم عبةةد الما ِجةةد  ,إال أنهةةا لةةم ةتبصِ ةةر ً
المدرسةةة مقةةر عملهةةا  ,وأضةةافت أ َّنةةج حةةال سةةفرها إلةةى مدينةةة طنطةةا
ل ةمتابعةةة إمتحانةةات ةمل ةحةةق الةةدبلوم أبلغهةةا ال ةم َعلَّمةةين بالمدرسةةة بزيةةادة
أعةةداد ال ةمعتصةةمين دا ِخةةل المدرسةةة علةةى نحةةو يحةةول دون َت َم ُّكةةنهم مةةن
الدخول بها  ,و ِعقِب أحةداث الفةض وحةال ةت َو ُّجههةا إلةى المدرسةة تبة َّين
صةةتها وسة ِةرقة ماكينةةة تصةةوير ومبلةةع ألةةف جنيةةج
كسةةر بةةاب ال ةغرفةةة خا َّ
وثبلجة صغيرة مةن داخِلهةا  ,كمةا تبةين َت َع ُّةرض أولةب ةو َةرف المدرسةة
وسرقة بعةض ةمحتوياتهةا والتةي كةان مةن
لئلقتحام من قِ َبل ال ةمعتصمين
ِ
صةةةة بؤعمةةةال النِجةةةارة والسةةةباكة والكه ةربةةةاء
بينهةةةا بعةةةض ال ِعةةةدد الخا َّ
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س ةلَّمة مةةن قِ َبةةل هيبةةة األبنِ َّيةةة التعلي ِم َّيةةة للمدرسةةة  ,باإلضةةافة إلةةى
وال ةم َ
الرياضِ ةةة َّية  ,باإلضةةةافة إلةةةى كسةةةر أبةةةواب
ةةرقة كا َّفةةةة أدوات التربيةةةة ِ
سة ِ
المدرسةةة الربيسِ ة َّية والدا ِخلِ َّيةةة  ,وكةةذا إتةةبلف مقا ِع ةد التبلميةةذ و ةزجةةاج
صة بالتبلميذ  ,وكذا إتبلف لوحة الكهرباء
الفةصول ودورات المياه الخا ا
الخارج  ,كما تةم ال ةعثةور
صة بالمدرسة  ,وكذا أسوار المدرسة من
الخا َّ
ِ
داخِل المدرسة علةى فةرد خرطةوش ونبةل حديةد وجةوالي 2

مسةامير

البلةةي  48 ,ةزجاجةةة مولوتةةوف  ,وتةةم تسةةليمهم جميع ةا ً إلةةى
وعةةدد مةةن ِ
سلَّحة  ,وألقت بالمسبول َّية بشؤن تلِ التلف َّيةات والمسةروقات
القة َّوات ال ةم َ
علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين وقِيةةةاداتهم
وأنصارهم وال ةم َإ ِّيدين لهم .
ِ

الزيفون
كما شهد /س ِّيد علي حسن أبو ِ
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة ألعتصةام ب ةمحةيط ميةدان
ةةوارع ال ةمتاخِمةةةة لةةةج  ,وكةةةذا تشةةةييد ال ةمعتصةةةمين
رابعةةةة
ِ
العدو َّيةةةة والشة ِ
حوا ِجز ومتاريس على ةحدود أطراف اإلعتصام  ,و َت َمر ةكز لِجان تفتةيش
خلفهةةةا مةةةن ال ةمعتصةةةمين ةمرتةةةدين ِزو ةم َو َّحةةةد يةةةوحي بتبع َّيةةةتهم ألمةةةن
اإلعتصةةام  ,حةةال كةةونهم حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم وعلةةى رأسِ ةةهم
وتعرضج لئلستيقاف إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشةج ذات َّيةا ً مةن
ةخ َوذ ,
ُّ
قِ َبةةةةل تِلةةةة الجةةةةان  ,وحةةةةال تواجةةةةده بمقةةةةر عملةةةةج بالمدرسةةةةة بتةةةةاري
 2013/7/10تنةةةةاهى إلةةةةى سةةةةمعج صةةةةوتا ً إرتطامةةةةا ً ةمةةةة َد ِّويا ً  ,وحةةةةال
345
أمين السر

رئيس المحكمة

إسةةتطبلعج األمةةر ألفةةى إتةةبلف بةةاب المدرسةةة  ,إلقةةاءه أرض ةا ً وإقتحةةام
المدرسة من قِ َبل ال ةمعتصمين  ,فعاتبهم على ذلِ األمر وطالبهم بإعادة
بةةاب المدرسةةة إلةةى الحالةةة التةةي كةةان عليهةةا فةةإمتثلوا  ,إال أ َّنهةةم قةةاموا
بوضع قِفل على باب المدرسة وإحتف وا بال ةمفتاح الخةاص بةج وإحتلُّةوا
كا َّفةةة أرجةةاء المدرسةةة ةعنة َةو ًة – ةمس ة َتغلِّين كثةةرتهم العد ِد َّيةةة  , -وقةةاموا
شاركة في اإلعتصام عدا ةورفتين وهما
بإستغبللها كمبيت للس ِّيدات ال ةم ِ
ةورفةةة مةةديرة المدرسةةة وورفةةة ألداء إختبةةارات الةةدور الثةةاني لةةبعض
الطلبةةة  ,و َت َخلَّةةف بعةةض الطلبةةة عةةن أداء إمتحانةةات الةةدور الثةةاني إثةةر
خةةوف أهل َّيةةتهم حةةال إ ِّتصةةال عِلمهةةم بواقعةةة إحةةتبلل المدرسةةة مةةن قِ َبةةل
ال ةمعتصةةمين  ,ومةةا أن فةةرر الطلبةةة مةةن تِلةة اإلختبةةارات حتةةى قةةاموا
خةارج
بإستِغبللها لصالحهم أيضةا ً  ,وحةال أحةداث َفةض اإلعتصةام كةان ِ
سةرقة بعةض أدوات
ةمحاف ة القاهِرة  ,وحال عودتج إلى المدرسة تب َّين ِ
المدرسة – َثبلجة وماكينة تصةوير وورق للطِ باعةة  -كمةا ألفةى أعمةال
تخريةةةب جسةةةيمة بالمدرسةةةة والتةةةي َت َم َّثلةةةت فةةةي إتةةةبلف مقا ِعةةةد الطلبةةةة
سسةةة مصةةر
ودورات الميةةاه بالمدرسةةة وسةةور المدرسةةة  ,و َت َولَّةةت ًم َإ َّ
الخير وبعض ال ِجهات بإعادة الوضع إلى ما كان عليةج  ,و َق َّةرر بإنتفةاء
عِلمج بشؤن ةمرتكبي أعمال التخريةب بالمدرسةة والسةرقة وإال أ َنةج لقةى
بالمسإلِ َّية على عاتِق ال ةمعتصمين حال إحِةتبللهم وإسةتغبللهم للمدرسةة
حتى أحداث ال َفض .
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كما شهد /عبد اللطيف شوقي شِ حاتة وانِم
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصام ب ةمحيط ميةدان
ةةوارع ال ةمتاخِمةةةة لةةةج  ,وكةةةذا تشةةةييد ال ةمعتصةةةمين
رابعةةةة
ِ
العدو َّيةةةة والشة ِ
حوا ِجز ومتاريس على ةحدود أطراف اإلعتصام  ,و َت َمر ةكز لِجان تفتةيش
خلفهةةةا مةةةن ال ةمعتصةةةمين ةمرتةةةدين ِزو ةم َو َّحةةةد يةةةوحي بتبع َّيةةةتهم ألمةةةن
اإلعتصةةام  ,حةةال كةةونهم حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم وعلةةى رأسِ ةةهم
وتعرضج لئلستيقاف إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشةج ذات َّيةا ً مةن
ةخ َوذ ,
ُّ
قِ َبل تِل اللجان  ,وبتاري  2013/7/10قةام ال ةمعتصةمين بةإتبلف بةاب
المدرسة وإقتحام المدرسة من قِ َبل ال ةمعتصمين  ,فعاتبهم زميلج بالعمل
الزيفون علةى مةا أقةدم عليةج ال ةمعتصةمين
المدعو  /س ِّيد علي حسن أبو ِ
وطالبهم بإعادة باب المدرسة إلى الحالة التي كان عليها فةإمتثلوا  ,إال
أ َّنهم قاموا بوضع قِفل على باب المدرسةة وإحتف ةوا بال ةمفتةاح الخةاص
بةةج وإحتلُّةوا كا َّفةةة أرجةةاء المدرسةةة ةعنة َةو ًة – ةمس ة َتغلِّين كثةةرتهم العد ِد َّيةةة
وعةةدم سةةةيطرة ال ة
شةةةرطة علةةةى المكةةان  , -وقةةةاموا بإسةةةتغبللها كمبيةةةت
ةاركة فةةي اإلعتصةةام عةةدا ةوةةرفتين وهمةةا ةورفةةة مةةديرة
للس ة ِّيدات ال ةمشة ِ
المدرسة وورفة ألداء إختبارات الدور الثةاني لةبعض الطلبةة  ,و َت َخلَّةف
بعض الطلبة عن أداء إمتحانات الةدور الثةاني إثةر خةوف أهل َّيةتهم حةال
إ ِّتصال عِلمهم بواقعةة إحةتبلل المدرسةة مةن قِ َبةل ال ةمعتصةمين  ,ومةا أن
فةةرر الطلبةةة مةةن تِلةة اإلختبةةارات بتةةاري  2013/7/18حتةةى قةةاموا
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خةارج
بإستِغبللها لصالحهم أيضةا ً  ,وحةال أحةداث َفةض اإلعتصةام كةان ِ
سةرقة بعةض أدوات
ةمحاف ة القاهِرة  ,وحال عودتج إلى المدرسة تب َّين ِ
المدرسة – َثبلجة وماكينة تصوير كانت ب ةغرفةة ةمةديرة المدرسةة  -كمةا
ألفى أعمال تخريب جسةيمة بالمدرسةة والتةي َت َم َّثلةت فةي إتةبلف مقاعِةد
الطلبةةة ودورات الميةةاه بالمدرسةةة وسةةور المدرسةةة ولوحةةة الكهربةةاء
سسةةة مصةةر الخيةةر وبعةةض ال ِجهةةات
صةةة بالمدرسةةة  ,و َت َولَّةةت ًم َإ َّ
الخا َّ
بإعادة الوضع إلى مةا كةان عليةج  ,و َق َّةرر بإنتفةاء عِلمةج بشةؤن ةمرتكبةي
أعمال التخريب بالمدرسة والسرقة وإال أ َنج لقى بالمسإلِ َّية على عةاتِق
ال ةمعتصمين حال إحِتبللهم وإستغبللهم للمدرسة حتى أحداث ال َفض.

كما شهد /محمد فرحات علي ع َّمار
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيج بشؤن بداية نشؤة اإلعتصام ب ةمحيط ميةدان
ةةوارع ال ةمتاخِمةةةة لةةةج  ,وكةةةذا تشةةةييد ال ةمعتصةةةمين
رابعةةةة
ِ
العدو َّيةةةة والشة ِ
حوا ِجز ومتاريس على ةحدود أطراف اإلعتصام  ,و َت َمر ةكز لِجان تفتةيش
خلفهةةةا مةةةن ال ةمعتصةةةمين ةمرتةةةدين ِزو ةم َو َّحةةةد يةةةوحي بتبع َّيةةةتهم ألمةةةن
اإلعتصةةام  ,حةةال كةةونهم حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم وعلةةى رأسِ ةةهم
وتعرضج لئلستيقاف إلبراز تحقيق شخص َّيتج وتفتيشةج ذات َّيةا ً مةن
ةخ َوذ ,
ُّ
ِّو علةى أحةد
قِ َبل تِل اللجان  ,وخِبلل فتةرة اإلعتصةام أبصةر واقِعةة تعةد َ
حارسةةي العقةةارات بال ةعصِ ةي واأليةةدو واألر ةجةةل ب ةمختلةةف أنحةةاء جسةةده
داخِةل ةمحةيط اإلعتصةةام حةال إعتراضةج علةةى الخضةوع للتفتةيش الةةذاتي
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وإبةراز تحقيةق شخصِ ة َّيتج علةى مةروره علةى لِجةان التفتةيش  ,وبتةاري
 2013/7/10قام ال ةمعتصمين بإتبلف باب المدرسة وإقتحةام المدرسةة
من قِ َبل ال ةمعتصمين  ,فعاتبهم زميلج بالعمل المدعو  /سة ِّيد علةي حسةن
الزيفون على ما أقدموا وطالبهم بإعةادة بةاب المدرسةة إلةى الحالةة
أبو ِ
التي كان عليها فإمتثلوا  ,إال أ َّنهم قاموا بوضع قِفل على باب المدرسة
وإحتف وا بال ةمفتاح الخاص بج وإحتلُّةوا كا َّفةة أرجةاء المدرسةة ةعن َةو ًة –
ةمسةةة َتغلِّين كثةةةرتهم العد ِد َّيةةةة وعةةةدم سةةةيطرة ال ة
شةةةرطة علةةةى المكةةةان , -
ةةاركة فةةةي اإلعتصةةةام عةةةدا
وقةةةاموا بإسةةةتغبللها كمبيةةةت للسةةة ِّيدات ال ةمشة ِ
ةوةةرفتين وهمةةا ةورفةةة مةةديرة المدرسةةة ولتل ِّقةةي مل َّفةةات الطلبةةة ال ةج ةدةد
وورفةةة ألداء إختبةةارات الةةدور الثةةاني لةةبعض الطلبةةة  ,و َت َخلَّةةف بعةةض
الطلبة عن أداء إمتحانات الدور الثاني إثر خةوف أهل َّيةتهم حةال إ ِّتصةال
عِلمهةةم بواقعةةة إحةةتبلل المدرسةةة مةةن قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين  ,ومةةا أن فةةرر
الطلبةةةةة مةةةةن تِلةةةة اإلختبةةةةارات بتةةةةاري  2013/7/18حتةةةةى قةةةةاموا
تو َّجةةج إلةةى
بإسةتِغبللها لصةةالحهم أيضةا ً  ,وحةةال أحةةداث َفةةض اإلعتصةةام َ
مقةةر عملةةج  ,وحةةال وصةةولج بةةالقةرب مةن المدرسةةة بعنةةاء شةةديد َ ,ت َن َّبةةج
عليج من قة َّوات ال ة
سروة
شرطة ال ةمنتوا ِجدة بالقةرب من ةمحيط المدرسة ب ة
ال ةمغةةادرة حِرص ةا ً علةةى سةةبلمتج فإمتثةةل  ,وحةةال عودتةةج إلةةى المدرسةةة
سةرقة بعةض أدوات المدرسةة – َثبلجةة
وفي صبيحة اليةوم لتةالي تبة َّين ِ
وورق للطِ باعة وماكينة تصةوير كانةت ب ةغرفةة ةمةديرة المدرسةة  , -كمةا
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ألفى أعمال تخريب جسةيمة بالمدرسةة والتةي َت َم َّثلةت فةي إتةبلف مقاعِةد
ةةرف و ةزجةةةاج نوافِةةةذ
الطلبةةة ومناضِ ةةةد ال ةم َعلِّمةةين وأبةةةواب الفةصةةةول وال ةغ َ
صة بالمدرسة ,
الفصول وسور المدرسة وإحتراق لوحة الكهرباء الخا َّ
وحال قيامج بؤعمال الن افة بالمدرسةة ورفةع ال ةم َخلَّفةات عثةر علةى فةرد
خرطوش وطلقة  9مم داخِل ةورفةة شةإون العةاملين بالمدرسةة  ,وكةذا
حقيبة ببلستيكية مليبة بنبال حدي ِد َّية  ,وكذا ك ِم ايةة كبيةرة مةن المسةامير
الغاز َّيةةة
علةةى شةةكل نِجمةةة  ,وكةةذا صةةندوق ونصةةف تقريب ةا ً مشةةروبات
ِ
سسةةة
يحتةةوو علةةى ةزجاجةةات مولوتةةوف ةم َع ةدَّة لئلس ةتِخدام  ,و َت َولَّةةت ًم َإ َّ
مصر الخير وبعض ال ِجهات بإعةادة الوضةع إلةى مةا كةان عليةج  ,و َق َّةرر
بإنتفاء عِلمج بشؤن ةمرتكبةي أعمةال التخريةب بالمدرسةة والسةرقة لعةدم
تواجةةده علةةى مسةةرح األحةةداث حةةال وقوعهةةا  ,إال أ َنةةج ألقةةى بالمسةةإلِ َّية
على عاتِق ال ةمعتصمين حال إحِتبللهم وإستغبللهم للمدرسة حتى أحداث
ال َفض .

كما شهد /س ِّيد أحمد السبكي
تابعةةة لةةوزارة الشةةبون اإلجتما ِع َّيةةة تخضةةع
بةةؤن جم ِع َّيةةة رابعةةة
العدو َّيةةة ِ
ِ
لقانون الجم ِع َّيات األهلِ َّية و ةت َعد أموالها ومبانيهةا مةن األمةوال والمبةاني
العدو َّيةةة مِلة شةةركة مدينةةة نصةةر لئلسةةكان
العا َّمةةة  ,وأن مسة ِجد رابعةةة
ِ
اإلدار َّيةةة  ,ولجنةةة زكةةاة
والتعميةةر ,ويتبةةع وزارة األوقةةاف مةةن الناحِيةةة
ِ
العدو َّية ةمش َّيدة بمعرفة بنة ناصِ ةر اإلجتمةاعي ويقةوم باإلشةراف
رابعة
ِ
351

أمين السر

رئيس المحكمة

عليها  , ,وأضاف أ َّنةج خِةبلل فتةرة اإلعتصةام تةم إحةتبلل بعةض المبةانِي
التابعة للجم ِع َّية من قِبل ال ةمعتصمين  ,والتي َت َم َّثلةت فةي ثةبلث
واألماكِن
ِ
دور ةمناسةةبات والطةةابقين الكةةابِنين فةةوق دور المناسةةبات رقمةةي 2 , 1
لحقةةة بلجنةةة الزكةةاة وموقةةف
ةاب ال ةم َ
وموقةةف الس ة َّيارات الةةداخلي والمطة ِ
الخةارجي ال ةمسةتؤجر لصةال الجم ِع َّيةة  ,كمةا شة َّيدوا العشةرات
الس َّيارات
ِ
الخارجي  ,ولم ي َتس َّنى لل ةمعتصةمين
من دورات المِياه بموقف الس َّيارات
ِ
إقتحام ال ةمستشةفى والمركةز الطِ ِّبةي لتكثيةف أفةراد األمةن القةابِمين علةى
حِراسةةتهم  ,وإسةةتمر العمةةل بهمةةا بشةةكل طبيعةةي عةةدا مةةا حةةدث بتةةاري
صةةب التِةةذكارو  ,حيةةث كةةان يوجةةد عةةدد كبيةةر مةةن
صةةة " ال ةن ة
أحةةداث ال َم َن َّ
ةحة
ال ةمصةةابين فةةتم عبلجهةةم َم َّجانةا ً ةبنةةا ًء علةةى تعليمةةات مةةن وزارة الصِ ة َّ
خارج الببلد خبلل فترة اإلعتصام
وذل حِرصا ً على حياتهم  ,وأ َّنج كان ِ
حتةةى تةةاري  – 2013/7/13فتةةرة إقتحةةام دور ال ةمناسةةبات – وأبلغةةج
حينها ناب ِِبج الةدكتور  /مصةطفى الحمةادو بإقتحةام ال ةمعتصةمين لؤلمةاكِن
رنِفةة البيةةان  ,ون ةةراً لخشةةيتج مةةن التصةدِّو لل ةمعتصةةمين عةةرض علةةيهم
سة َّنى
إستبجار األماكِن القابِمين على إحتبللها ل ةمدَّة ثبلثةة أ َّيةام  ,حتةى يت َ
اإليجار َّية في أعمال الن افةة وإعةادة الحةال إلةى
لج إستِخدام تِل القيمة
ِ
مةةا كةةان عليةةج قبةةل اإلعتصةةام  ,وبالفِعةةل إستحصةةل مةةن ةم َم ِّثلةةي ِحةةزب
ال ةح ِر َّيةةةة والعدالةةةة علةةةى مبلةةةع  1500جةةةـنيها ً ن يةةةر إسةةةتبجار قاعةةةة
ال ةمناسةةبات رقةةم  1والتةةي تةةم إس ةتِخدامها ك ةمستشةةفى ميةةداني  ,ومبلةةع
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 9100جةةةـنيها ً ن يةةةر إسةةةتبجار قاعةةةة ال ةمناسةةةبات رقةةةم  2والتةةةي تةةةم
إسةةتِخدامها مةةن قِ َبةةةل قِيةةادات جماعةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةلمين فةةي إجةةةراء
اإلجتماعةةةات واللقةةةاءات اإلعبل ِم َّيةةةة  ,ومبلةةةع  11200جةةةـنيها ً ن يةةةر
س ة َّنى لةةج الوقةةوف علةةى وجةةج
إسةةتبجار قاعةةة ال ةمناسةةبات رقةةم  3ولةةم يت َ
ةةةور بعةةةةض
سة ُّ
إسةةةةتِخدامها  ,وحةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض األعتصةةةةام أبصةةةةر َت َ
بشةارع أنةور ال ةمفتةي ورشةقهم
ال ةمعتصمين لسور حديقة مسكنج الكةابِن
ِ
إحةةد ةم ةد ََّرعات ال ة
شةةرطة ب ةزجاجةةات المولوتةةوف ال ةمشةةتعلة المتواجةةدة
أمام مسةكنج  ,وقيةام بعةض ال ةمعتصةمين بسةرقة وقةود بعةض السة َّيارات
ةارع أنةةور ال ةمفتةةي  ,وإضةةرام النيةةران بهةةا  ,كمةةا أبصةةر
ال ةمتوا ِجةةدة بشة ِ
ةارع س ةيبويج المصةةرو إحتمةةاء بعةةض ال ةمعتصةةمين خلةةف س ة َّيارات
بشة ِ
الموطنين وإستِخدام األلعاب النار َّية قِ َبةل القة َّةوات القابِمةة علةى ال َفةض ,
وقيةةةام ال ةمعتصةةةمين بإضةةةرام النيةةةران بإطةةةارات السةةة َّيارات بةةةالطريق ,
الشوارع ال ةمت َف ِّرعة من شارع سةيبويج
وقةدوم إحد المسيرات من أحد
ِ
المصةةةرو  ,وتمكةةةن وأفةةةراد أسةةةرتج مةةةن إسةةةتقبلل مركبةةةاتهم والذوا
العدو َّيةةة
تو َّجةةج إلةةى ةمستشةةفى رابعةةة
بةةالفِرار ,و َعقِةةب أحةةداث ال َفةةض َ
ِ
والمركز الطِ َّبةي فةي الةوم التةالي علةى أحةداث ال َفةض  ,وإكتشةف وجةود
أعمةةال تخريةةب جسةةيمة وسةةرقة بعةةض المنقةةوالت مةةن داخلهةةم  ,فؤعةةد
كشةةوفا ً بشةةؤن المفقةةودات والتلف َّيةةات  ,وقةةام بتصةةوير حالةةة ال ةمستشةةفى
والمركز الطِ َّبي بالكامِل قبل الشروع في أعمال التطهير والن افة بها ,
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صة َّةوة عةةل إسةةطوانة ةمد َمجةةة  ,وأردف بؤ َّنةةج
وتةةم نسة تِلة المقةةاطِ ع ال ةم َ
العدو َّيةة تةم العثةور
وحال قيامج برفع ال ةم َخلَّفةات بةالمركز الطِ ِّبةي لرابعةة
ِ
علةةى العديةةد مةةن المضةةبوطات والتةةةي َت َم َّثلةةت فةةي  30خةةوذة ةمختلفةةةة
األلةةوان  ,و 75كِمامةةة واقيةةة مةةةن الغةةازات  ,و 2دِرع صةةاج صِ ةةةناعة
يدو َّية  2 ,صيرو واقي من ال ةرصةاص  ,و 7ن ةارات ببلسةتي ةمختلِفةة
ِ
ةةةةارر طلقةةةةةة ةمختلِفةةةةةة العيةةةةةار
المواصةةةةةفات  2 ,نبةةةةةل حديةةةةةد  20 ,فة ِ
والمواصةةفات  4 ,طلقةةة خرطةةةوش ويةةر ةمسةة َتخدمة  ,وأ َّنةةةج نجةةم عةةةن
أحةةداث اإلعتصةةام وال َفةةض ضةةرر مةةالي بةةؤموال الجمعيةةة بمبلةةع إجمةةالي
 5295658,70جةةـ خمسةةة مبليةةين ومةةابتين وخمسةةة وتسةةعون ألف ةا ً
وسةةتمابة وثانيةةة وخمسةةون ةجنيه ةا ً وسةةبعون قِرش ةا ً مةةن ِخةةبلل ةمقارنةةة
إيةةةةرادات الجم ِع َّيةةةةة عةةةةن شةةةةهر  3012/8بةةةةإيرادات الجم ِع َّيةةةةة عةةةةن
شةةهر , 2013/8باإلضةةافة إلةةى قيمةةة ةمر َّتبةةات ةمة َةو َّ في الجم ِع َّيةةة بةةدون
َث َّمةةة إيةةرادات والتةةي بلغةةت قيمتهةةا  900000جةةـنيها ً " تسةةعمابة ألةةف
جنيةج"  ,باإلضةةافة إلةى التلف َّيةةات والمفقةةودات بةالمنقوالت والقةةابِم علةةى
العدو َّيةة عةن الفتةرة مةن  2013/6/28حتةى
حصرها لجنة زكاة رابعة
ِ
 , 2013/8/14وألقى بالمسبولِ َّية عةن التلف َّيةات بال ةمستشةفى والمركةز
الطِ ِّبةةةي علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين حةةةال دةخةةةولهم عشةةةوابِ َّيا ً بال ةمستشةةةفى
سرعة إسعافهم  ,وبؤن القابِم على إدارة فاعل َّيةات هةذا
والمركز الطِ َّبي ل ة
اإلعتصةةةام هةةةم قِيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين و ِحةةةزب ال ةح ِّر َّيةةةة
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والعدالةةةة الةةةداعين لهةةةذا اإلعتصةةةام والحاشةةةدين لةةةج  ,ومةةةن َثةةة َّم تقةةةع
المسبول َّية عن كل َ ما لحِةق بالجمع َّيةة ولجنةة زكةاة رابعةة العدو َّيةة مةن
أضرار ماد َّية على عاتِقهم .

كمةةةةةةةا شةةةةةةةهد /مصةةةةةةةطفى حلمةةةةةةةي عبةةةةةةةد الحميةةةةةةةد مصةةةةةةةطفى
بمضةةمون مةةا شةةهد بةةج سةةالِف الةةذِكر  ,وبةةؤنَّ اللجنةةة منشةةؤة بمعرفةةة
وتابعةةةة لةةةوزارة التضةةةا ةمن اإلجتمةةةاعي  ,وأن
بنةةة ناصِ ةةةر اإلجتمةةةاعي
ِ
أموالهةةةةا ةتعتبةةةةر أموالهةةةةا عا َّمةةةةة  ,ويقتصةةةةر نشةةةةاطِ ها علةةةةى األنشِ ةةةةطة
سةةةةةر الفقيةةةةةرة واليتةةةةةامى
الخد ِم َّيةةةةةة اإلجتما ِع َّيةةةةةة مةةةةةن ةمسةةةةةاعدات األ ة َ
بخِةةةبلف مةةةا تقةةةوم بةةةج مةةةن أنشِ ةةةطة فةةةي شةةةهر رمضةةةان مةةةن موابِةةةد
تبرعةةةةةةةات األشةةةةةةةخاص
الةةةةةةةرحمن وخِبلفةةةةةةةج  ,وأن مواردهةةةةةةةا هةةةةةةةى ُّ
وبعةةةةةةةض الهيبةةةةةةةات و ةمقابةةةةةةةل تةةةةةةةؤجير دور المناسةةةةةةةبات دون أجةةةةةةةر
للقةةةةابِمين عليهةةةةا  ,ودون َث َّمةةةةة دعةةةةم ةحكةةةةومي لهةةةةا  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةج
ِخةةةةةةةبلل فتةةةةةةةرة اإلعتصةةةةةةةام إقةةةةةةةتحم ال ةمعتصةةةةةةةمين دور ال ةمناسةةةةةةةبات
العدو َّيةةةةةة ,
والمنةةةةةاطِ ق والحةةةةةدابِق ال ةمتاخِمةةةةةة لهةةةةةا وبمسةةةةة ِجد رابعةةةةةة
ِ
وأقةةةةةاموا ال ةمستشةةةةةفى الميةةةةةداني بقاعةةةةةة ال ةمناسةةةةةبات رقةةةةةم  , 1كمةةةةةا
إح َتةةةةل َّ ال ةمعتصةةةةمين المبةةةةاني المملوكةةةةة للجنةةةةة  ,وحةةةةالوا دون دةلةةةةوف
العةةةةةاملين بهةةةةةا  ,ومةةةةةن َثةةةةة َّم تو َّقفةةةةةت أعمةةةةةال اللجنةةةةةة ِخةةةةةبلل فتةةةةةرة
اإلعتصةةةةةام تمامةةةةةا ً بةةةةةدءاً مةةةةةن  2013/6/28حتةةةةةى أحةةةةةداث ال َفةةةةةض
الحاصِ ةةةةلة فةةةةي  , 2013/8/14األمةةةةر الةةةةذو ألحةةةةق الضةةةةرر الجسةةةةيم
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ةةاول إخةةةراجهم مةةةن تِلةةة األمةةةاكِن
بةةةال ةمنتفعين بؤنشِ ةةةطة اللجنةةةة  ,و حة َ
دون جةةةدو ةمسةةة َت ِغلِّين كثةةةرتهم العدد َّيةةةة  ,وأبةةةدوا روبةةةتهم فةةةي دفةةةع
اإليجار َّيةةةةة ن يةةةةرر تةةةةؤجير دور ال ةمناسةةةةبات  ,وبالفِعةةةةل قةةةةاموا
القيمةةةةة
ِ
اإليجار َّيةةةةة ال ةمسةةةةتح َّقة عةةةةن ةمةةةةدَّة ثبلثةةةةة أ َّيةةةةام فقةةةةط
بسةةةةداد القيمةةةةة
ِ
لصةةةةالِ ِحةةةةزب ال ةح ِّر َّيةةةةة والعدالةةةةة ن يةةةةر إسةةةةتبجار قاعةةةةة ال ةمناسةةةةبات
رقةةةةةةم  , 1والتةةةةةةي تةةةةةةم إسةةةةةةتِخدامها ك ةمستشةةةةةةفى ميةةةةةةداني  ,وقاعةةةةةةة
ال ةمناسةةةبات رقةةةم  2والتةةةي تةةةم إسةةةتِخدامها مةةةن قِ َبةةةل قِيةةةادات جماعةةةة
اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين فةةةي إجةةةراء اإلجتماعةةةات واللقةةةاءات اإلعبل ِم َّيةةةة ,
وإنتفةةةةةت سةةةةةيطرة اللجنةةةةةة علةةةةةى مبانيهةةةةةا كامِلة ً
ةةةةة إثةةةةةر مةةةةةنعهم مةةةةةن
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدلوف بتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني 000000000000

محارم
كما شهدت  /نيهاد حسن محمد
ِ
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقيها بشؤن بداية نشؤة اإلعتصام وما طرأ مةن
سةةةم
َتغ ُّيةةةر علةةةى سةةةلو ال ةمعتصةةةمين عقِةةةب ثةةةورة  30ةيونيةةةة ,الةةةذو إ َّت َ
وتعرضةةةةهم
بالعِداب َّيةةةةة قِ َبةةةةل قةةةةاطني ةمحةةةةيط ميةةةةدان رابعةةةةة العدو َّيةةةةة ,
ُّ
لئلستيقاف إلبراز تحقيق شخص َّيتهم وتفتيشهم ذات َّيا ً حال مرورهم على
التابعةةةة ال ةمعتصةةةمين المةةةدن ِّيين  ,وال ةمتمركِةةةزة خلةةةف
لِجةةةان التفتةةةيش
ِ
الحواجز والمتاريس التي قاموا بإنشابها على حدود أطراف اإلعتصةام
 ,و ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةرت دةخةةول س ة َّيارة إلةةى ةمحةةيط اإلعتصةةام
ةم َح َّملة بةدةروع حديد َّيةة وشةوم  ,وكةذا قيةام بعةض ال ةمعتصةمين بةإجراء
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بعةةض التةةدريبات الرياض ة َّية وطةةوابير عسةةك ِر َّية  ,حةةال قيةةامهم بإرتةةداء
زو ةم َو َّحداً ةيوحي بتب ِع َّيتهم إلى أمن اإلعتصام  ,حاملين بؤيديهم عِصِ ةي
ً
وشوم  ,وعلى رأس خ َِةوذ  ,ةمةردِّدين هِتافةات وأناشةيد حماسِ ة َّية ةمعا ِد َّيةة
لل ة
سلَّحة  ,قاصدين من ذلِ إرهاب قاطني المنطِ قةة ,
شرطة والقة َّوات ال ةم َ
و َبةةث ال ةطمؤنينةةة فةةي نفةةوس ال ةمعتصةةمين مةةن ِخةةبلل اإليحةةاء بجةةاه ِِز َّيتهم
لمواجهةةة أ ِجهةةة تبغةةي َفةةض إعتصةةامهم  ,وخِةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
أبصرت سة َّيارة نقةل ةم َح َّملةة بالعِصِ ةي والشةوم ومواسةير حديةد خضةراء
اللةةون وكةةرابي و ِخة َةوذ  ,كمةةا تنةةاهى إلةةى سةةمعها ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام
صِ ةةراخ أحةةد األشةةخاص أسةةفل ة
شةةرفة سةةكنها السةةاعة الثامِنةةة صةةباحا ً
حارس العقةار أ َّنةج تةم ضةبط أحةد لةصةوص
تقريبا ً  ,ونما إلى عِلمها من ِ
هواتِةةف المحمةةول دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وأنَّ ال ةمعتصةةمين يقومةةون
بالتعدِّو عليج بالضرب أسفل ة
شةرفة سةكنها  ,وأضةافت بةؤن العديةد مةن
الس ة ِّيدات واألطفةةال ال ةمتواج ةدين دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام كةةانوا ةيتةةابعون
ةتمرت حتةةى قةرابةةة السةةاعة الثانِيةةة ة هةةراً ,
أحةةداث الضةةرب  ,والتةةي إسة َّ
خارج ةمحيط اإلعتصام.
ومن ثم وادرت محل سكنها إلى مسكن رخر ِ

الشحات
كما شهد  /رمضان رضا المتولِّي
َّ
بؤ َّنةةج بصةةفتج ةعضةةو بجم ِع َّيةةة العفةةو المصةةر َّية و ةم َحة ِّةرر صةةحفي بجريةةدة
حةةديث البلةةد لرصةةد ال ةمخالفةةات التةةي تصةةدر مةةن المعتصةةمين  ,وحةةال
بشارع الطيران من ناحِية فةندةق سونِستا
تواجده داخِل ةمحيط اإلعتصام
ِ
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أبصةةر دا ِخةةل أحةةد الخِيةةام تعة ُّةرض شخصةةين للتعةةذيب مةةن ِخةةبلل التع ةدِّو
علةةيهم بالضةةرب بالعِصِ ةةي والشةةوم و ةك ةل ً مةةنهم ةم َق َّيةةد اليةةدين مةةن أعلةةى
راسج من الخلف عن طريق اإلمسا بهما بمعرفة أحد ال ةمعتصمين مةن
ةةل منهمةةا  ,ونمةةا إلةةى عِلمةةج مةةن بعةةض
الخلةةف مةةع ثنةةي الةة ةركبتين ل ةك ِ
سةس
ال ةمعتصمين أن سبب تعرض سالِفي الةذِكر للتعةذيب قيامهمةا بال َت َج ُّ
صةةحبتج صةةديقج
علةةى ال ةمعتصةةمين  ,وبتةةاري أحةةداث ال َفةةض َت َو َّج ةج وب ة
األسةةةتاذ  /بهةةةاء محمةةةد عبةةةد العزيةةةز أمةةةين – صةةةحفي  -إلةةةى ةمحةةةيط
خارج ةمحيط اإلعتصام قيةام
اإلعتصام لتوثيق األحداث  ,وحينبذ أبصر ِ
نار َّية " ف َِرد خرطةوش " قِ َبةل قة َّةوات
بعض األشخاص بإستِخدام أسلِحة ِ
ال ة
شةةةرطة  ,وكةةةذا رشةةةقهم للقةة َّةةوات بالحِجةةةارة و ةزجاجةةةات المولوتةةةوف
ال ةمشةةتعِلة  ,كمةةا أبصةةر سة َّيارة ربةةع َنقةةل ةم َح َّملةةة ب ةزجاجةةات المولوتةةوف
تقوم بتوزيعها على سالِفي الذِكر لرشق القة َّوات بهةا  ,وأنةج تنةاهى إلةى
نار َّيةةة بكثافةةة مةةن أعلةةى مبنةةى كةةابِن َخلةةف
سةةمعج َد ِوو إطةةبلق ِ
أعيةةرة ِ
المركز التِجارو طيبة مول  ,فقامت قة َّوات ال ة
شرطة بالتعا ةمل مع مصةدر
النار َّيةةة  ,وأثنةةاء التعا ةمةةل مةةع تِلة العناصِ ةةر أبصةةر
األعيةةرة
إطةةبلق تِلة
ِ
ِ
ضباط بإعطاء
قةدوم س ِّيدة ومعها ةطفل من ناحِية اإلعتصام  ,فقام أحد ال ة
النار َّيةةة  ,بةةل وأرسةةل
األعيةةرة
تعليماتةةج بسةةرعة إيقةةاف عملِ َّيةةة إطةةبلق
ِ
ِ
بعةةض ال ةمج َّنةةدين لحمايتهةةا وطفلهةةا حتةةى خروجهةةا بعيةةداً عةةن مسةةرح
اإلشةةتباكات وتمكنةةت قةةوات الشةةرطة مةةن ضةةبط إثنةةين مةةن ال ةمعتصةةمين
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حال نزولهما من أعلى ذل المبنى  , ,وعقِب نجاح قة َّوات ال ة
شةرطة مةن
العدو َّيةة فؤبصةر تصةا ةعد
عملِ َّية ال َفةض اقتةرب مةن ةمحةيط مسة ِجد رابعةة
ِ
د َّةخان كثيف من أعلى مؤذنةة المسة ِجد وإنةدالع النيةران داخِةل المسة ِجد ,
وقيام ال ةمعتصمين بإضرام النيةران بمبنةى اإلدارة العا َّمةة للمةرور  ,كمةا
أبصر ةمراسِ ل قنةاة الجزيةرة الفضةابِ َّية حةال قيامةج ب ةمطالبةة ال ةمعتصةمين
ب ةمعاونتج على إنزال ةم ِعدَّات القناة قبل وصول قة َّوات ال ة
شرطة إليها دون
جدو فقام بإتبلفها  ,كما عثر على حقيبة بجوار مس ِجد رابعة العدو َّية
للوقايةة مةن
بجوار بعض الس َّيارات هاندباج تحتوو على عدد  7أقنِعةة ِ
صة بها وقام بتسليمها إلةى الشةرطة  ,وحةال
الغازات وعدد  7فبلتِر خا َّ
بمعرفة القة َّوات تم العثور على عدد  18صندوق مليء
تمشيط المنطِ قة
ِ
ب ةزجاجات المولوتوف ال ةم َعدَّة لئلستِخدام بداخِل مخزن أسةفل بنة مصةر
وتم تكسير تِل ال ةزجاجةات بمعرفةة ال ةمج َّنةدين واألهةالي خشةية حملهةا ,
كما أبصر إنفجار بعض أسةطوانات الغةاز ال ةمتواجةدة بةالقةرب مةن مبنةى
سةلَّحة  ,وقامةت اللةوادِر بإزاحةة تِلة
الشبون المالِ َّيةة
للقةوات ال ةم َ
التةابع َّ
ِ
األسطونات بعيةداً عةن المبنةى  ,وعقِةب أحةداث ال َفةض أبصةر حالةة مةن
العارمةةةة أمةةةام قِسةةةم ة
شةةةرطة مدينةةةة نصةةةر َّأول وقيةةةام بعةةةض
ال َفوضةةةى
ِ
األشخاص بإقتحام موقف إنت ار الس َّيارة الكابِن أمام القِسم وإضرامهم
النيران ببعض الس َّيارات ال ةمتوا ِجدة بداخلج بقصد إتبلفها وإحداث حالةة
من ال َفوضى والفزع بين األهالي .
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كما شهد  /بهاء محمد عبد العزيز أمين ال ةمهندِس
أ َّنــج كــان بـرفقـة ســابقج حــال أحـداث ال َفـض وردَّد مـضمون مــا
شـ ِهد بج سالِف الذِكر بالتحقيقات.

كما شهد  /حسن محمد حسن أبو العِز
بمضمون ما َ
شـ ِهد بج سابقيها بشؤن بداية نشؤة اإلعتصام وما طرأ من
َتغ ُّيرعلةةى سةةلو ال ةمعتصةةمين عقِةةب ثةةورة  30ةيونيةةة ومةةا أعقبهةةا مةةن
وتعرضج لئلستيقاف إلبةراز تحقيةق شخصة َّيتج
بيانات القة َّوات ل ةمسلَّحة ,
ُّ
وتفتيشج ذات َّيا ً بمعرفة لِجان التفتيش ال ةم َك َّونة من ال ةمعتصمين المةدن ِّيين
 ,وال ةمتمر ِكةةةزة خلةةةف الحةةةوا ِجز الخرسةةةان َّية والمتةةةاريس التةةةي أنشةةةؤها
ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام  ,وكمةةا نشةةبت العديةةد مةةن
الخِبلفةةات بةةين بعةةض األهةةالي  -قةةاطني ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة -
وبعةةض ال ةمعتصةةمين إثةةر قيةةامهم بتشةةييد الخِيةةام بكا َّفةةة أرجةةاء ةمحةةيط
وبالممرات وبالحدابق  ,وإقامتهم بها إقامة كامِلة من قضةاء
اإلعتصام
َّ
الحاجة واإلسةتِحمام علةى نحةو يخةدِش حيةاء أهةالي المنطقةة  ,وخةبلل
فترة اإلعتصام أبصر قيةام بعةض ال ةمعتصةمين بةإجراء بعةض التةدريبات
الرياضة َّية والطةةوابير العسةةكر َّية حةةال إرتةةدابهم زيةا ً ةم َو َّحةةداً ةيشةةير إلةةى
كونهم تابعين ألمن اإلعتصةام حةاملين بؤيةديهم عِصِ ةي وشةوم  ,وعلةى
رأسةةةهم ِخة َةةوذ  ,ةمةةةردِّدين هِتافةةةات وأناشةةةيد حماسِ ةةة َّية ةمعاديةةةة للقةة َّةةوات
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سةلَّحة وال ة
شةةرطة بقصةةد إرهةةاب أهةةالي المنطِ قةةة وبةةث ال ةطمؤنينةةة فةةي
ال ةم َ
ةنفةوس ال ةمعتصةمين بإعتبةار أ َّنهةم فةي حةال تؤهُّةب أل جهةة تبغةي َفةض
إعتصةةامهم  ,بحسةةب أن ذل ة األمةةر مةةن قبيةةل ال ِجهةةاد فةةي سةةبيل هللا ,
وخِبلل فترة اإلعتصةام أبصةر حمةل أحةد ال ةمعتصةمين ل ةبن ةدقِ َّيةة خرطةوش
ذات  2ماسةةورة دا ِخةةل قِطعةةة مةةن القمةةاش  ,كمةةا أبصةةر عةةدد  3حةةاالت
إحتِجاز مصحوبة بالتعذيب البدني  ,والتي َت َم َّثلةت فةي إلتفةاف عةدد مةن
ال ةمعتصمين حول أحةد األشةخاص داخِةل ةمحةيط اإلعتصةام  ,وجذبةج مةن
مبلبسةج بقة َّةوة مةع تعصةيب عينيةج  ,واإلعتةداء عليةج بالضةرب بالعِصِ ةةي
والصةةواعِق الكه ةربابِ َّيةةة واأليةةدو حةةال إقتيةةاده ةعنة َةو ًة إلةةى إحةةد الخيةةام
ل ةمواالة التعدِّو عليةج وتعذيبةج بةداخلها مةن خِةبلل سةماع صةوت صِ ةراخ
ص َواعِق الكه ةربابِ َّية  ,وأضاف أ َّنج نمةا
ذلِ الشخص وصوت إستِخدام ال َ
إلى عِلمج من ال ةمعتصمين أن ذلِ التعدِّو إثةر وقةوف ال ةمعتصةمين علةى
كةةون المجنةةي علةةيهم مةةن الجواسةةيس التةةابعين لةةوزارة الداخِل َّيةةة دا ِخةةل
ةمحيط اإلعتصام  ,وحال أحداث ال َفض تناهى إلى سمعج صوت س َّيارات
ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت حةةةال قيامهةةةا ب ةمنا َ
شةةةدة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط
اإلعتصام سِ ةلم َّيا ً دون ةمقاومةة عبةر الممةر اآلمةن ال ةم َحةدَّد لهةم بطريةق
النصر  ,وبالتنبيج على أهةالي منطقةة رابعةة العدو َّيةة بةإوبلق العقةارات
وعدم الخروج إلى النوافِذ وال ة
ش ةرفات  ,وبؤ َّنةج إسة َت َرق الن ةر مةن َخلةف
نافِةةذة مسةةكنج  ,وحينبةةذ أبصةةر أسةةفل العقةةار سةةكنج إسةةتجابة مجموعةةة
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كبيةةةرة مةةةن ال ةمعتصةةةمين بةةةالخروج عبةةةر ذلةةة الممةةةر  ,إال أ َّنةةةج إحتشةةةد
مجموعةةةة مةةةن ال ةمعتصةةةمين خلةةةف المتةةةاريس  ,وقةةةاموا برشةةةق قةة َّةةوات
ال ة
شرطة ب ةزجاجات المولوتوف ال ةمشةتعِلة  ,كمةا تنةاهى إلةى سةمعج َد ِوو
نار َّية من ال ةمعتصةمين  ,فقامةت قة َّةوات ال ة
شةرطة بالتصةدِّو
إطبلق ِ
أعيرة ِ
لهةةم ببواعِةةث الغةةاز بكثافةةة  ,وتةةزامن ذلةة مةةع إشةةاعة قتةةل ال ة
شةةرطة
لل ةمعتصةةمين ال ةمغةةادرين ل ةمحةةيط اإلعتصةةام وكةةذا إعتقةةالهم  ,األمةةر الةةذو
نجةةم عنةةج إحجةةام ال ةمعتصةةمين عةةن ال ةمغةةادرة عبةةر الممةةر اآل ِمةةن  ,كمةةا
أبصر قيةام بعةض ال ةمعتصةمين بسةرقة وقةود سة َّيارات أهةالي المنطِ قةة ,
لتعببة ةزجاجات المولوتوف التي قاموا بإستِخدامها قِ َبل قة َّةوات ال ة
شةرطة
 ,وأثنةةاء أحةةداث ال َفةةض صةةعد علةةى د ََرج العقةةار محةةل سةةكنج لئلطمِبنةةان
على بعض الس ِّيدات ال ةمسِ َّنات بذات العقار  ,إال أ َّنج أةطلِق عليةج مجهةول
ةار َّيين لةةم يصةةيباه  ,كمةةا أبصةةر قيةةام ال ةمعتصةةمين بإس ةتِخدام
عيةةارين نة ِ
النار َّية " طبنجة  ,ةبن ةدقِ َّية رل َّيةة " حةال قيةامهم ب ةمقاومةة قة َّةوات
األسلِحة
ِ
ال ة
شرطة بقصد قتلهم وإحداث إصابة أكبر عدد من القة َّوات القابِمة علةى
ال َفةةض  ,وقيةةام القةة َّةوات بإسةتِخدام بوا ِعةةث الغةةاز فةةي بدايةةة التعا ةمةةل مةةع
النار َّيةةة بكثافةةة
ةاألعيرة
ال ةمعتصةةمين  ,إال أ َّنةةج عقِةةب إسةتِهداف القةة َّةوات بة
ِ
ِ
قامةةت القةة َّةوات بةةاللجوء إلةةى إس ةتِخدام الطلقةةات الخرطةةوش بكثافةةة قِ َبةةل
مصةةادر إطةةبلق النيةةران عليهةةا مةةن أعلةةى سةةط مدرسةةة عبةةد العزيةةز
جةةةاويش و ةمحةةةيط العقةةةار محةةةل سةةةكنج و عقِةةةب أحةةةداث ال َفةةةض أبلغتةةةج
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بالطابق األرضي "
المد ةع َّوة  /تهاني " إحد قاطني العقار محل سكنج
ِ
بؤ َّنةةج قةةام إثنةةين مةةن ال ةمعتصةةمين بكسةةر نافِةةذة ة
شةةرفة مسةةكنها  ,والقفةةز
النار َّية  ,ةثة َّم قامةا بةالقفز
األعيرة
داخِلها  ,وأطلقا من خِبللها العديد من
ِ
ِ
منها تاركين بها حقيبة هاندباج بداخِلها عةدد إثنةين ةبن ةدقِ َّيةة رلةي وثةبلث
ِخةةزن لبنةةادِق رلةةي وحقيبةةة ببلس ةتِي ِك َّية مليبةةة بالطلقةةات اآللةةي  ,فقامةةت
بحارس العقار ألخذ تِل الحقيبة من ة
شرفة مسةكنها ,والةذو
باإلستعانة
ِ
قام بدوره بؤخذها وبتسليمها َعقِب هةدوء األوضاع إلةى قة َّةوات ال ة
شةرطة
ال ةمتوا ِجدة بالقةرب من العقار محل حِراستج .

كما شهد  /يحيى نور الدين يحيى أمين
بؤنج خبلل فترة إعتصام رابعةة العدو َّيةة كةان يتةردد علةى المبنةى سةالف
الذكر بطبيعة عملج كؤمين مخزن لةذل المبنةى  ,وحةال ذِهابةج إلةى مقةر
عملةةةج كةةةان يةةةتم إسةةةتيقافة بمعرفةةةة لِجةةةان التفتةةةيش ال ةمتمركةةةزة خلةةةف
الحةواجز الخرسةةان َّية والمتةاريس التةةي أنشةؤها ال ةمعتصةةمين علةى حةةدود
كونة مةن بعةض ال ةمعتصةمين المةدن ِّيين ةمرتةدين
أطراف اإلعتصام  ,وال ةم َّ
زيا ً ةم َو َّحداً ةيشير إلى كونهم تابعين ألمن اإلعتصةام حةال كةون بعضةهم
حةةامبلً بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم  ,وعلةةى رأس بعضةةهم ِخة َةوذ  ,حيةةث داوم
أعضةةةاء تلةةة اللجةةةان علةةةى تفتةةةيش شخصةةةج ذات َّيةةةا ً و ةمطالعةةةة تحقيةةةق
شخص َّيتج قبل الدلوف ل ةمحيط اإلعتصام  ,وخةبلل فتةرة اإلعتصةام أبةد
بعض ال ةمعتصمين التابعين لجماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين وال ةمةوالين لهةم
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صةةةة بةةةالمبنى سةةةالف الةةةذكر
روبةةةتهم فةةةي إسةةةتعمال دورات الميةةةاه الخا َّ
والسماح لكا َّفة ال ةمعتصمين بإسةتخدامها  ,فتصةد لهةم وبرفقتةج بعةض
ةزمةةةبلءه  ,فقةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بالتشةةةا ةجر معهةةةم وتعةةةدُّوا علةةةيهم
بالضةةرب  ,فإسةةتنجدوا بالعقيةةد  /خالةةد – ةمةةدير أمةةن جامعةةة األزهةةر –
فحضر وبرفقتج بعض أفراد األمن  ,إال أن ال ةمعتصمين قاموا باإلعتةداء
عليهم أيضا ً بالضةرب بإسةتخدام مواسةير حديةد وأحةدثوا بهةم إصةابات,
وحال نجاح قة َّوات ال ة
شةرطة فةي فةض اإلعتصةام أبصةر بوسةابل اإلعةبلم
جاورة لج  ,والتي مةن
إحتراق مس ِجد رابعة العدو َّية وبعض المباني ال ةم ِ
بينها مبنةى اإلسةكان الخةارجي الخةاص بسةكن الطالبةات التةابع لجامعةة
وتوجةةج إلةةى المبنةةى بتةةاري 2013/8/17
األزهةةر برابعةةة العدو َّيةةة ,
َّ
ةتفحم بالكامةةل ومةةا بةةج مةةن أثةةاث و ةممتلكةةات
األول منةةج ةمة ِّ
فةةؤلفى الطةةابق َّ
األول والثةاني
عا َّمة  ,ورثار تلف َّيات جسيمة بالمنقوالت الكابنة بالطابق َّ
فةةةوق األرضةةةي مةةةن المبنةةةى  ,وجميةةةع األبةةةواب والنوافةةةذ الخارج َّيةةةة
والداخل َّية بعضها ةمحترق والبعض اآلخر مكسور  ,كما أبصر عةدد مةن
فةةوارق طلقةةات خرطةةوش أسةةفل ثةةبلث نوافةةذ بةةالمبنى أحةةدهما بالطةةابق
األرضي والثاني بالطابق الثالث فوق األرضي والثالةث بالطةابق الرابةع
التمتةرس
فوق األرضي خلفهم جميعا ً دواليب حتةى يتسةنى لل ةمعتصةمين
ُّ
خلفها واإلحتماء بها أثناء التصويب على قة َّوات ال ة
شرطة من خِبلل تلة
النوافذ أثناء عمل َّية الفض  ,وتم تسليم تل الفوارر إلةى قة َّةوات الجةيش
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ال ةمتمركِزة بةالقةرب مةن المبنةى سةالف الةذكر  ,وأضةاف بؤنةج تةم تشةكيل
لجنةةة لجةةرد وحصةةر وتقةةدير قيمةةة التلف َّيةةات بةةالمنقوالت وال ةممتلكةةات
العا َّمة محل اإلتبلف بةالمبنى المملوكةة لجامعةة األزهةر التةابع للمجلةس
األعلةةى للجامعةةات التةةابع إلةةى وزارة التعلةةيم العةةالي  ,حيةةث كةةان أحةةد
أعضابها  ,وأسفرت أعمال اللجنة إلى أن قيمةة تلة التلف َّيةات تجةاوزت
مابة وعشرون ألف جنيج  ,وبؤن المسبول عن تلة التلف َّيةات واألعمةال
التخريب َّيةةةة الجسةةةيمة بةةةالمبنى هةةةم ال ةمعتصةةةمين والمإ ِّيةةةدين لجماعةةةة
اإلخةةوان ال ةمسةةلمين الةةذين كةةانوا ةمتواجةةدين بةةج أثنةةاء فةةض اإلعتصةةام
كنوع من التعبير عن وضبهم ورفضهم لنجاح قةوات ال ة
شرطة في فةض
إعتصامهم  ,وبؤن قيمة اإلصبلحات والتشطيبات بةالمبنى إلعادتةج إلةى
الحالة التي كان عليها مبلع  750000جـ (سب ةعمابة وخمسون ألف
جنيج .

كما شهد  /خالد فتحي فهيم توفيق
بؤنج خبلل فترة إعتصام رابعةة العدو َّيةة كةان يتةردد بةين الحةين واآلخةر
على مبنى اإلسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدو َّية التابع لجامعةة
األزهر بطبيعة عملج كمدير أمةن لجامعةة األزهةر َ ,
شة ِهد بمضةمون مةا
َ
تعرضةةج لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج
ش ة ِهد بةةج سةةابقيج بشةةؤن ُّ
وتفتيشةةةج ذات َّيةةةا ً بمعرفةةةة لِجةةةان التفتةةةيش  ,ال ةمتمركةةةزة خلةةةف الحةةةواجز
الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف
364
أمين السر

رئيس المحكمة

اإلعتصام  ,وخبلل تل فترة أبد بعةض ال ةمعتصةمين التةابعين لجماعةة
اإلخوان ال ةمسلمين وال ةمةوالين لهةم روبةتهم فةي إسةتعمال دورات الميةاه
صة بالمبنى سالف الذكر والسماح لكا َّفة ال ةمعتصمين بإستخدامها ,
الخا َّ
فتص َّد لهم العاملين بالمبنى  ,فقاموا بالتع ِّد على العةاملين بالضةرب
فتوجج على الفور إلى المبنةى ِرفقةة أربعةة مةن أفةراد
 ,فإستنجدوا بج ,
َّ
أمن الجامعة  ,وحاول إثناء ال ةمعتصمين و ِّد َّيا ً عن روبتهم في إسةتعمال
صصةةة
دورات ميةةاه المبنةةى  ,بحسةةب أنهةةا مةةن ال ةممتلكةةات العا َّم ةة و ةمخ َّ
للعاملين بالمبنى والطالبات حال تواجدهِنَّ بج  ,إال أنهةم قةاموا بالتعةدِّو
عليج ومن برفقتج بالضرب بإستخدام الشوم ومواسير المياه الحديد َّيةة
ةمحدثين إصابتج ومن برفقتةج  ,بقصةد تةرويعهم وحملهةم علةى اإلمتنةاع
عن القيام بواجبهم في حِماية المبنى سالف الذكر وما بج من ةممتلكةات
العا َّمة ,وبلغوا مقصدهم من إحتبلل المبنى بالكامةل  ,وقةاموا بإسةتِغبلل
جميع مرافقج ةعنةو ًة  ,وتم َّكةن بعةض ال ةمعتصةمين مةن إستخبلصِ ةهم مةن
أيدو ال ةمعتصمين خشية إزهاق أرواحهم وقاموا إخراجهم خارج ةمحيط
اإلعتصام  ,فؤبلع المسبولين بالجامعة بالواقعة  ,والذين قاموا بةدورهم
بالتبيةةج علةةى العةةاملين بةةالمبنى بعةةدم ةمعةةاودة التةةردُّد علةةى المبنةةى  ,إثةةر
إستشعارهم ةخطةورة الوضةع مةن الناحيةة األمن َّيةة علةيهم وحِرصةا ً علةى
سةةبلمتهم  ,وبؤنةةج لةةم يقةةةم بتحريةةر محضةةر بواقعةةة التع ةدِّو عليةةج ومةةن
برفقتج إثر إنتفاء عِلمج ببيانات ةمرتكبي الواقعة  ,وأنج في صباح اليوم
ِ
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توجج إلى المبنى سالف الذكر وبرفقتةج أحةد
التالي على فض اإلعتصام َّ
أفةةراد األمةةن وبالوصةةول إليةةج ألفةةى رثةةار لَ َفحةةات النيةةران والةد َّةخان علةةى
صة من الناحيةة ال ةمقابلةة إلةى اإلدارة العا َّمةة
جميع واجهات المبنى وخا َّ
للمرور  ,وبال ةدلةوف بداخل المبنى ألفةى َت َف ُّحةم الطةابق األرضةي بالكامةل
من الناحيةة ال ةمقابلةة لةئلدارة العا َّمةة للمةرور  ,وإتةبلف بةؤبواب الناحيةة
ال ةمقابلةةة لةةج بةةذل الطةةابق  ,وتب ة َّين أن ألسةةنة النيةةران قةةد تطاولةةت إلةةى
األول والثةةاني فةةوق األرضةةي  ,وتبة َّين إتةةبلف جميةةع المنقةةوالت
الطةةابق َّ
صةةةة بال ةمعتصةةةمين
وال ةممتلكةةةات العا َّمةةةة وتنةةةا ةثر ةمتعلقةةةات شخصةةة َّية خا َّ
بةةالمبنى بجميةةع طوابقةةج وبةةال ةغ َرف  ,وحينبةةذ ع ةثةةر علةةى فةةرد خرطةةوش
أسفل أحد النوافذ بإحةد ال ةغ َةرف ال ةمطِ لَّةة علةى مسةجد رابعةة العدو َّيةة ,
طرقةة الكبسةولة
وكذا عدد ثبلث طلقات رلةي عيةار  39 × 7,62ويةر ةم َ
وصالحة لئلستخدام  ,وعدداً من فوارر طلقات لذات العِيار أسفل نوافذ
األول والثةةةاني والثالةةةث فةةةوق األرضةةةي ال ةمطِ لَّةةةة علةةةى اإلدارة
بالطةةةابق َّ
العا َّمة للمةرور  ,وخلةف تلة النوافِةذ دواليةب حتةى يتسةنى لل ةمعتصةمين
التمتة ُّةرس خلفهةةا واإلحتمةةاء بهةةا حةةال قيةةامهم بالتصةةويب علةةى قةة َّةوات
ال ة
شرطة من خِبلل تل النوافذ أثناء عمل َّية الفض  ,كمةا تبلحة لةج رثةار
إحتراق بسيط بالمراتب على األسِ َّرة القريبة من تل النوافذ إثر سةقوط
فةةةورار الطلقةةةات سةةةالفة الةةةذكر بدرجةةةة حةةةرارة عاليةةةج جةةةداً علةةةى تلةةة
المراتب مما ةيإ ِّكد إطبلق تل األعيرة من داخل تل ال ةغ َةرف  ,كمةا ع ةثةر
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على قةن ةبلة صوت في طور اإلعداد على أحد األسِ َّةرة  ,وكةذا عةدد إثنةين
نبل حديد إحداهما سليمة واألخر تالفة  ,وكم َّية كبيةرة مةن ةزجاجةات
المولوتوف بجميع طوابق المبنى  ,وبعض الشوم  ,وأضاف أنةج تم َّكةن
مةةن الوقةةوف علةةى نةةوع وعيةةار السةةبلح والةةذخيرة والقنبلةةة واألدوات
سةةالفة الةةذكر مةةن خةةبلل طبيعةةة عملةةج السةةابقة بةةالقة َّوات ال ةمسةلَّحة  ,كمةةا
تب َّين لج أن المياه تغمر أرض َّية جميع طوابةق المبنةى إثةر تلةف حنف َّيةات
المياه بالمبنى فقام بتركج  ,ون َّبج على فةرد األمةن ال ةمرافِةق لةج بحِراسةة
المبنةةةى وعةةةدم السةةةماح للغيةةةر بالةةةدةلوف بةةةج حتةةةى ةحضةةةور العةةةاملين
سرعة إتخاذ البلزم حيةال
وال ةمو َّ فين بالمبنى  ,كما أبلع ةمديرة المبنى ب ة
إوبلق مصادر المياه بالمبنى.

كما شهد  /هاني رأفت رشاد أحمد
بؤنج خبلل فترة إعتصام رابعةة العدو َّيةة كةان يتةردد بةين الحةين واآلخةر
على مبنى اإلسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدو َّية التابع لجامعةة
األزهر بطبيعة عملج كمدير أمن لجامعة األزهر  ,و َ
ش ِهد بمضةمون مةا
َ
تعرضةةج لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخصةة َّيتج
ش ة ِهد بةةج سةةابقج بشةةؤن ُّ
وتفتيشةةةج ذات َّيةةةا ً بمعرفةةةة لِجةةةان التفتةةةيش  ,ال ةمتمركةةةزة خلةةةف الحةةةواجز
الخرسةةان َّية والمتةةاريس التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف
ش ِهد بمضمون ما َ
اإلعتصام  ,كما َ
ش ِهد بج سابقج بشةؤن واقعةة التعةدَّو
علةةى العةةاملين بةةالمبنى وأمةةن جامعةةة األزهةةر حةةال قيةةامهم بالتصةةدِّو
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لل ةمعتصمين لمنعهم من إسةتِعمال دورات الميةاه بةالمبنى  ,وأضةاف أنةج
سةةرعة ال َت َو ُّجةةج إليةةج إلوةةبلق
تةةم تكليفةةة هاتف َّيةا ً مةةن قِ َبةةل ةمةةديرة المبنةةى ب ة
فتوجةج للمبنةى صةباح يةوم ال ةجمعةة
محابس الميةاه ال ةعموم َّيةة بةالمبنى ,
َّ
ةتفحم
األول منةج ةم ِّ
التالي لعمل َّية الفةض  ,وبالوصةول إليةج ألفةى الطةابق َّ
بالكامةةل ومةةا بةةج مةةن أثةةاث و ةممتلكةةات عا َّمةةة  ,ورثةةار تلف َّيةةات جسةةيمة
األول والثةاني فةوق األرضةي مةن المبنةى ,
بالمنقوالت الكابنةة بالطةابق َّ
صةةةة بةةةالمبنى  ,وحةةةال
وقةةةام بةةةإوبلق جميةةةع المحةةةابس ال ةعموم َّيةةةة الخا َّ
صةةعودة بسةةط المبنةةى ع ةثةةر علةةى كرتونةةة مليبةةة ب ةزجاجةةاة المولوتةةوف
ة
وإثنةةين أنبوبةةة ملفةةوف فة َّوهةةة ك ةل ً منهمةةا بشةةريط طِ ِّبةةي ب ِجةةوار السةةور
ال ةمطِ ةةةل علةةةى اإلدارة العا َّمةةةة للمةةةرور تمهيةةةداً إلسةةةتِخدامها قِ َبةةةل قةة َّةةوات
ال ة
شةةرطة حةةال فةةض اإلعتصةةام  ,كمةةا عثةةر ب ِجةةوار موتةةور ةمبة ِّةرد ميةةاه –
كولةةدير  -بالطةةابق الثةةاني فةةوق األرضةةي علةةى كةةيس ببلسةةتي بداخلةةج
أربعةةة طلقةةات خرطةةوش  ,فقةةام بتسةةليم المضةةبوطات سةةالفة الةذِكر إلةةى
ضباط القة َّوات ال ةمسلَّحة ال ةمتمركِزة بالقةرب من المبنى سةالف الةذكر
أحد ة
 ,كما هَاد بمضةةمون مةا َ
شة ِهد بةج سةةابقج بشةؤن تشةةكيل لجنةة  -والةةذو
كةةان أحةةد أعضةةابها  -لجةةرد وحصةةر وتقةةدير قيمةةة التلف َّيةةات بةةالمنقوالت
وال ةممتلكات العا َّمة محل اإلتبلف بالمبنى  ,وما أسفرت عنج أعمال تلة
اللجنةةة  ,وأضةةاف أن المسةةبول عةةن تلة التلف َّيةةات واألعمةةال التخريب َّي ةة
الجسةةةةيمة بةةةةالمبنى هةةةةم ال ةمعتصةةةةمين والمإ ِّيةةةةدين لجماعةةةةة اإلخةةةةوان
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ال ةمسةةلمين الةةذين كةةانوا ةمتواجةةدين بةةج أثنةةاء فةةض اإلعتصةةام كنةةوع مةةن
التعبيةةةر عةةةن وضةةةبهم ورفضةةةهم لنجةةةاح قةةةةوات ال ة
شةةةرطة فةةةي فةةةض
إعتصامهم.

كما شهد  /سعيد رشاد أحمد إسماعيل
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقج بشؤن تكليفج هاتف َّيا ً من قِ َبةل ةمةديرة المبنةى
فتوجةج
سرعة ال َت َو ُّجج إليج إلوبلق محابس المياه ال ةعموم َّيةة بةالمبنى ,
َّ
ب ة
للمبنةةى ب ةرفقتةةج صةةباح يةةوم ال ةجمعةةة التةةالي لعمل َّيةةة الفةةض  ,وبالوصةةول
تفحم بالكامل وما بج مةن أثةاث و ةممتلكةات
األول منج ةم ِّ
إليج ألفى الطابق َّ
األول والثةاني
عا َّمة  ,ورثار تلف َّيات جسيمة بالمنقوالت الكابنة بالطابق َّ
فةةوق األرضةةي مةةن المبنةةى  ,وقةةام بةةإوبلق جميةةع المحةةابس ال ةعموم َّيةةة
صةةةعودهما إلةةةى سةةةط المبنةةةى ع ةثةةةرا علةةةى
صةةةة بةةةالمبنى  ,وحةةةال ة
الخا َّ
كرتونةةة مليبةةة ب ةزجاجةةاة المولوتةةوف وإثنةةين أنبوبةةة ملفةةوف فة َّوهةةة كةل ً
منهمةا بشةريط طِ ِّبةي ب ِجةوار السةةور ال ةمطِ ةل علةى اإلدارة العا َّمةة للمةةرور
تمهيداً إلستِخدامها قِ َبل قة َّوات ال ة
شرطة حال فض اإلعتصةام  ,كمةا عثةرا
ب ِجةةوار موتةةور ةمبة ِّةرد ميةةاه – كولةةدير  -بالطةةابق الثةةاني فةةوق األرضةةي
كةةةيس ببلسةةةتي بداخلةةةج بعةةةض طلقةةةات الخرطةةةوش  ,وقامةةةا بتسةةةليم
ضةباط القة َّةوات ال ةمسةلَّحة ال ةمتمركِةزة
المضبوطات سالفة الةذِكر إلةى أحةد ة
ش ِهد بمضمون ما َ
بالقةرب من المبنى سالف الذكر  ,كما َ
ش ِهد بج سابقج
بشؤن تشكيل لجنة  -والذو كان أحد أعضةابها  -لجةرد وحصةر وتقةدير
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قيمة التلف َّيات بةالمنقوالت وال ةممتلكةات العا َّمةة محةل اإلتةبلف بةالمبنى ,
ومةا أسةةفرت عنةةج أعمةةال تلة اللجنةةة  ,وأضةةاف أن المسةةبول عةةن تلة
التلف َّيةةةةات واألعمةةةةال التخريب َّيةةةةة الجسةةةةيمة بةةةةالمبنى هةةةةم ال ةمعتصةةةةمين
والمإ ِّيدين لجماعة اإلخوان ال ةمسلمين الذين كةانوا ةمتواجةدين بةج أثنةاء
فض اإلعتصام كنوع مةن التعبيةر عةن وضةبهم ورفضةهم لنجةاح قةةوات
ال ة
شرطة في فض إعتصامهم .

كما شهد  /رفاعي محمود عبد العزيز
بؤنج خبلل فترة إعتصام رابعةة العدو َّيةة كةان يتةردد بةين الحةين واآلخةر
على مبنى اإلسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدو َّية التابع لجامعةة
ش ة ِهد بمضةةمون مةةا َ
األزهةةر بطبيعةةة عملةةج كف ِّنةةي كهربةةاء  ,و َ
ش ة ِهد بةةج
تعرضةةج لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج
سةةابقيج بشةةؤن ُّ
ذات َّي ةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش  ,ال ةمتمركةةزة خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
و ةحدوث خبلفات بين بعض األهالي قاطني ةمحيط إشةارة رابعةة العدو َّيةة
وبالممرات
وبعض ال ةمعتصمين إثر قيامهم بتشييد الخِيام أمام العقارات
َّ
ش ِهد بمضمون ما َ
 ,كما َ
ش ِهد بج سابقج بشؤن واقعة التعدَّو على بعض
ةزمبلبةةج العةةاملين بةةالمبنى وأمةةن جامعةةة األزهةةر حةةال قيةةامهم بالتصةدِّو
لل ةمعتصةةمين لمةةنعهم مةةن إس ةتِعمال دورات الميةةاه بةةالمبنى  ,وأنةةج تن َّبةةج
عليج وباقي العاملين وال ةم َو َّ فين بةالمبنى مةن قِ َبةل المسةإولين بجامعةة
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عاودة التردُّد على المبنى مقر عملهم  ,عقِب إستشعارهم
األزهر بعدم ةم َ
ةخطورة الوضع من الناحية األمن َّية على العاملين وال ةم َو َّ فين بالمبنى ,
وعقِب نجاح قة َّوات ال ة
توجج إلى المبنى سالف
شرطة في َفض اإلعتصام َّ
الذِكر بنا ًء على تكليف من ةمديرة المبنى  ,وبالوصول إلى المبنةى ألفةى
رثار لَ َفحات النيران والد َّةخان علةى واجهةة المبنةى مةن الناحيةة ال ةمقابلةة
إلى اإلدارة العا َّمة للمرور  ,وبال ةدلةوف بداخل المبنى ألفى َت َف ُّحم الطةابق
األرضي بالكامل من الناحية ال ةمقابلة لئلدارة العا َّمة للمرور  ,وتب َّين أن
األول والثةةاني فةةوق األرضةةي ,
ألسةةنة النيةةران قةةد تطاولةةت إلةةى الطةةابق َّ
وإتبلف بةؤبواب الناحيةة ال ةمقابلةة لةج بةذل الطةابق  ,وكةذا إتةبلف جميةع
المنقوالت وال ةممتلكات العا َّمة  ,وحينبةذ أبصةر عةدد مةن فةوارق طلقةات
األول
رلي عيار  39 × 7,62أسفل نافةذتين بةالمبنى أحةدهما بالطةابق َّ
فوق األرضي والثانية بالطةابق الرابةع فةوق األرضةي وخلةف النافةذتين
دواليةةب حتةةى يتسةةنى لل ةمعتصةةمين التتة ُّةرس خلفهةةا واإلحتمةةاء بهةةا أثنةةاء
التصويب على قة َّوات ال ة
شةرطة مةن خِةبلل هةاتين النافةذتين أثنةاء عمل َّيةة
الفةةض  ,وأضةةاف بؤنةةج تم َّك ةن مةةن الوقةةوف علةةى نةةوع وعيةةار فةةوارر
الطلقات سالفة الذكر من خبلل فترة تجنيةده السةابقة بةالقة َّوات ال ةمسةلَّحة
 ,وتةةم تسةةليم تل ة الفةةوارر إلةةى قةة َّةوات الجةةيش ال ةمتمر ِكةةزة بةةالقةرب مةةن
شة ِهد بمضةةمون مةةا َ
المبنةةى سةةالف الةةذكر  ,كمةةا َ
شة ِهد بةةج سةةابقيج بشةةؤن
تشكيل لجنة  -والذو كان أحةد أعضةابها  -لجةرد وحصةر وتقةدير قيمةة
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التلف َّيةةات بةةالمنقوالت وال ةممتلكةةات العا َّمةةة محةةل اإلتةةبلف بةةالمبنى  ,ومةةا
أسةةفرت عنةةج أعمةةال تلةة اللجنةةة  ,وأضةةاف بةةؤن المسةةبول عةةن تلةة
التلف َّيةةةةات واألعمةةةةال التخريب َّيةةةةة الجسةةةةيمة بةةةةالمبنى هةةةةم ال ةمعتصةةةةمين
والمإ ِّيدين لجماعة اإلخوان ال ةمسلمين الذين كةانوا ةمتواجةدين بةج أثنةاء
فض اإلعتصام كنوع مةن التعبيةر عةن وضةبهم ورفضةهم لنجةاح قةةوات
ال ة
شرطة في فض إعتصامهم .

كما شهد  /محمد عبد الحميد حسن
بؤنج خبلل فترة إعتصام رابعةة العدو َّيةة كةان يتةردد بةين الحةين واآلخةر
على مبنى اإلسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدو َّية التابع لجامعةة
ش ة ِهد بمضةةمون مةةا َ
األزهةةر بطبيعةةة عملةةج كف ِّنةةي كهربةةاء  ,و َ
ش ة ِهد بةةج
تعرضةةج لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتج وتفتيشةةج
سةةابقيج بشةةؤن ُّ
ذات َّي ةا ً بمعرفةةة لِجةةان التفتةةيش  ,ال ةمتمركةةزة خلةةف الحةةواجز الخرسةةان َّية
والمتةةاريس التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين علةةى حةةدود أطةةراف اإلعتصةةام ,
وخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإجراء بعةةض
زو ةم َو َّحةداً ةيشةير
التدريبات والطوابير الرياض َّية  ,حال قيامهم بإرتداء ً
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن اإلعتصةةام  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلةةى رأس بعضةةهم ِخة َةوذ  ,ةمةةردِّدين هِتافةةات وأناشةةيد حماسِ ة َّية َت ةحةةض
على ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة حال قيامها بفةض إعتصةامهم  ,بحسةب أن
شة ِهد بمضةمون مةا َ
ذل األمر من قبيل ال ِجهاد في سبيل هللا  ,كما َ
شة ِهد
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بةةج سةةابقج بشةةؤن واقعةةة التع ةدَّو عليةةج وعلةةى بعةةض ةزمبلبةةج العةةاملين
بالمبنى وأمن جامعة األزهر حال قيامهم بالتصدِّو لل ةمعتصةمين لمةنعهم
من إستِعمال دورات المياه بالمبنى  ,وانج نجم عن واقعة التعدَّو عليةج
صف هره  ,وأنج تن َّبةج عليةج وبةاقي العةاملين وال ةم َةو َّ فين
إصابتج ب ةمن َت َ
عةاودة التةردُّد علةى
بالمبنى من قِ َبل المسةإولين بجامعةة األزهةر بعةدم ةم َ
المبنةةى مقةةر عملهةةم  ,عقِةةب إستشةةعارهم ةخطةةورة الوضةةع مةةن الناحيةةة
ش ِهد بمضمون ما َ
األمن َّية على العاملين وال ةم َو َّ فين بالمبنى  ,كما َ
ش ِهد
بةةج سةةابقج بشةةؤن تشةةكيل لجنةةة  -والةةذو كةةان أحةةد أعضةةابها  -لجةةرد
وحصةةر وتقةةدير قيمةةة التلف َّيةةات بةةالمنقوالت وال ةممتلكةةات العا َّمةةة محةةل
اإلتةةبلف بةةالمبنى  ,ومةةا أسةةفرت عنةةج أعمةةال تلة اللجنةةة  ,وأضةةاف أن
المسبول عةن تلة التلف َّيةات واألعمةال التخريب َّيةة الجسةيمة بةالمبنى هةم
ال ةمعتصةةةةمين والمإ ِّيةةةةدين لجماعةةةةة اإلخةةةةوان ال ةمسةةةةلمين الةةةةذين كةةةةانوا
ةمتواجةةدين بةةج أثنةةاء فةةض اإلعتصةةام كنةةوع مةةن التعبيةةر عةةن وضةةبهم
ورفضهم لنجاح قةوات ال ة
شرطة في فض إعتصامهم

كما شهدت  /ةمنى أحمد ةمرسي أحمد
تعرضةةت لئلسةةتيقاف إلبةةراز تحقيةةق شخص ة َّيتها وتفتيشةةها ذات َّي ةا ً
بانهةةا ُّ
بمعرفةةةة إحةةةد السةةة ِّيدات التابعةةةة للِجةةةان التفتةةةيش  ,ال ةمتمركةةةزة خلةةةف
الحةواجز الخرسةةان َّية والمتةاريس التةةي أنشةؤها ال ةمعتصةةمين علةى حةةدود
أطةةراف اإلعتصةةام  ,كمةةا شةةهدت بةةذات مضةةمون مةةا َ
ش ة ِهد بةةج سةةابقيها
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بشؤن واقعة التعدَّو على بعض ةزمبلبها العاملين بالمبنى وأمةن جامعةة
األزهر حال قيامهم بالتصدِّو لل ةمعتصةمين لمةنعهم مةن إسةتِعمال دورات
المياه بالمبنى  ,وأنةج َت َن َّبةج عليهةا وبةاقي العةاملين وال ةم َةو َّ فين بةالمبنى
ةاودة التةةردُّد علةةى المبنةةى
مةةن قِ َبةةل المسةةبولين بجامعةةة األزهةةر بعةةدم ةمعة َ
مقةةر عملهةةم  ,عقِةةب إستشةةعارهم ةخطةةورة الوضةةع مةةن الناحيةةة األمن َّيةةة
على العاملين وال ةم َو َّ فين بالمبنى  ,وأنج عقِب نجاح قة َّوات ال ة
شرطة في
بالتوجج إلى المبنى للوقوف على حالتج على
فض اإلعتصام تم تكليفت
ُّ
الطبيعة  ,وبوصولها إليج تب َّين وجود رثار إضرام النيةران بةج وتبلحة
لهةةا رثةةار لَ َفحةةات النيةةران والةةد َّةخان علةةى واجهةةة المبنةةى مةةن الناحيةةة
ال ةمقابلة إلى اإلدارة العا َّمة للمرور  ,وبال ةدلةوف بداخل المبنةى تبة َّين لهةا
َت َف ُّحةةم الطةةابق األرضةةي بالكامةةل مةةن الناحيةةة ال ةمقابلةةة لةةئلدارة العا َّمةةة
األول والثاني فوق
للمرور  ,وأن ألسنة النيران قد تطاولت إلى الطابق َّ
األرضةةي  ,وإتةةبلف بةةؤبواب الناحيةةة ال ةمقابلةةة لةةج بةةذل الطةةابق  ,وكةةذا
إتةةةبلف جميةةةع المنقةةةوالت وال ةممتلكةةةات العا َّمةةةة بةةةالمبنى  ,كمةةةا َ
شةةة ِهدت
بمضمون ما َ
شة ِهد بةج سةابقيت بشةؤن تشةكيل لجنةة – والبلتةي ةكةنَّ مةن
أعضابها بال ةمشاركة مع سابقيهم  -لجرد وحصر وتقدير قيمة التلف َّيةات
بالمنقوالت وال ةممتلكات العا َّمة محل اإلتبلف بةالمبنى  ,وأنةج إسةتغرقت
أعمال اللجنة ما يق ةرب من شهر  ,وأعدَّت كشوف جةرد تفصةيل َّية ةمب َّينةا ً
بها على وجج ال ِد َّقة نوع وعدد ووصةف وقيمةة المنقةوالت وال ةممتلكةات
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العا َّمةةة التةةي أتةةت عليهةةا النيةةران والتةةي تةةم إتبلفهةةا والتةةي تب ة َّين عةةدم
صةةلت اللجنةةة أن قيمةةة تل ة
وجودهةةا بةةالمبنى وسِ ةةرقتها  ,وأنةةج قةةد تو َّ
ال ةممتلكات العا َّمة محةل اإلتةبلف والسةرقة حةوالي مابةة وعشةرون ألةف
جنيج  ,وبؤن المسبول عن تلة التلف َّيةات واألعمةال التخريب َّيةة الجسةيمة
بالمبنى هةم ال ةمعتصةمين والمإ ِّيةدين لجماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين الةذين
كةانوا ةمتواجةدين بةج أثنةاء خةبلل فتةرة اإلعتصةام حةال إحةتبللهم للمبنةةى
وأثناء فض اإلعتصام كنوع من التعبيةر عةن وضةبهم ورفضةهم لنجةاح
قةوات ال ة
شرطة في فض إعتصامهم.

كما شهدت  /سلو سعد عبد الرحيم إبراهيم
بمضمون ما شهدت بج سابقتها .

كما شهدت  /سوسن أمين إسماعيل سيد أحمد
بمضمون ما شهدت بج سابقتها .

كما شهدت  /ةمنى سعد محمود الب َّنا
بمضمون ما شهدت بج سابقتها .

كما شهدت  /هناء محمود عرفة سيد
بمضمون ما شةهدت بةج سةابقتها وأضةافت بةؤن مكتبهةا بةالمبنى سةالف
األول فةةوق األرضةةي  ,وبؤنةةج تنةةاهى إلةةى سةةمعها
الةةذكر يقةةع بالطةةابق َّ
حةةديث بعةةض الس ة ِّيدات ال ةمشةةاركة فةةي اإلعتصةةام بلكنةةة ولهجةةة ي َّتض ة
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معها أنهن من البدو أو من العرب  ,وأنها عقِب الدلوف بةالمبنى عقِةب
فةةض اإلعتصةةام أبصةةرت قيةةام العةةاملين بةةالمبنى بةةال ةعثور علةةى كارتونةةة
وصندوق ةممتلبين ب ةزجاجةات المولوتةوف  ,ونبلةة حديةد وخةوذ وبعةض
الشوم.

كما شهد  /محمد صبلح محمد شرف
ةةرره مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين إثةةةر قيةةةامهم بسةةةرقة عةةةدَّاد
بتضة ُّ
كهرباء خاص بإنارة لوحةة إعبلن َّيةة بمِسةاحة  4×3متةر بميةدان رابعةة
العدو َّيةةة  ,وأضةةاف أنةةج تةةم إتةةبلف اللوحةةة اإلعبلن َّيةةة سةةالفة الةةذكر ,
ةمشيراً إلى أن اللوحة اإلعبلن َّية محل اإلتبلف مل للوكالة سةالفة الةذكر
الوكالة سالفة الذِكر علةى سةبيل األمانةة وأنةج مِلة
 ,وأن العدَّاد بحوزة ِ
شركة الكه ةرباء  ,وبؤنج تبلح لج نزع العدَّاد من مكانج  ,مما ةيإ ِّكد أنةج
تم نزعج لسرقة التيار الكهربابي ال ةم َّتصِ ل بذل العدَّاد

كما شهد /هشام صبلح الس ِّيد
بؤ َّنج بتاري أحــداث ال َفــض كـــان خــا ِرج البــبلد وحـال عودتـج
ألفى أعمال التخريب الجسيمة بالمركز الطِ َّبي  ,وسةرقة ِجهةاز َموجةات
َتصا ةد ِم َّية  ,و ِجهاز تخسةيس  ,وعةدد ِ 3جهةاز َموجةات قصةيرة  ,وعةدد
صةوتِ َّية  ,و ِجهةاز شةد فقةرات  ,و ِجهةاز َموجةات
ِ 2جهاز َموجةات فةوق َ
صةتج
كهرومغناطيس َّية  ,وأج ِهزة أةخةر ةمسة َتهلكة مةن داخِةل العيةادة خا َّ
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الكابِنة بالمركز الطِ ِّبي لرابعة العدو َّية ,والتي ةت َقدَّر قيمتها ما يق ةرب مةن
ثبل ةثمابة ألف جنيةج  ,و َعلَّةل تراخيةج فةي اإلبةبلر عةن واقعتةي السةرقة
واإلتةةبلف لعةةدم إس ةتِقرار الحالةةة األمن َّيةةة بةةالقةرب مةةن قِسةةم ة
شةةرطة َّأول
مدينة نصر .

كما شهد  /أسامة إبراهيم الدةسوقي
بةةإحتراق ال ةكش ة الخشةةبي المملةةو للش ةركة سةةالفة ال ةذِكر والةةذو كةةان
توا ِجداً بشارع ال ةمهندسين العسكر َّيين من يوسف ع َّباس بمدينة نصةر
ةم َ
 ,والذو كان ةم َإ َّجراً إلى المدعو  /عبد الرحيم حسن محمد عبد المجيةد
 ,وذل أثناء أحداث فض إعتصام رابعة العدو َّية , ,وأضاف أن ال ةكشة
محل اإلتبلف تبلع قيمتج ِعدَّة رالف من ال ةجنيهات.

كما شهد  /أحمد أبو زيد عبد البله عبد المولى
بؤنج يوم فض اإلعتصام تم إتبلف عدد إثنين كش مملوكين لج أحةدهما
كابن بتقا ةطع شارع يوسف ع َّباس مع شةارع عبةد العزيةز الشِ شةتاوو ,
واآلخر كابن بتقا ةطع شارع عبد العزيز الشِ شةتاوو مةع شةارع الطيةران
وسرقة ةمحتوياتهما وسرقة عةدد أربةع ثبلجةات كانةت ةمتواجةدة بةالقةرب
ِ
من تِل األكشا  ,وأن قيمة التلف َّيات والمسروقات حوالي ثبلثون ألةف
جنيج .

كما شهد  /سام علي محمود علي
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بةةةؤن السةةة َّيارة  -ةعهدتةةةج رقةةةم ت ج أ  952والمملوكةةةة لشةةةركة سةةةالم
تعرضةت ل ةعطةل فنةي حةال دون سةيرها  ,وكةان ذلة بشةارع
للقةمصان َّ -
أنةةور ال ةمفتةةي قبةةل بدايةةة اإلعتصةةام  ,وتعة َّذر عليةةج إخراجهةةا مةةن ةمحةةيط
توجهج إليها عقِةب
اإلعتصام لعدم قةدرتج الماد َّية على إصبلحها  ,وحال ُّ
أحداث ال َفض  ,وجدها ةم َت َف ِّحمة بالكامِل .

كما شهد  /الس ِّيد أبو زيد عبد البله عبد المولى
بؤ َّنـج يمــتل عـــدد إثنين ةكشـــ أحـدهمـا كـابــن بشــارع الــطيران
خلةةةـف المدينةةةة الجامع َّيةةةة بنةةةات  ,واآلخةةةر كةةةابن بشةةةارع عبةةةد العزيةةةز
توجج قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
الشِ شةةتاوو  ,وأنةةج بتةةاري فةةض اإلعتصةةام أبصةةر ُّ
إلةةى ةمحةةيط إعتصةةام رابعةةة العدو َّيةةة وتنةةاهى إلةةى سةةمعج د ِةو إطةةبلق
أعيرة نار َّية بكثافة  ,تصةاعد أدخنةة سةوداء اللةون ب ةمحةيط اإلعتصةام ,
صتج ووادر ةمحيط
وإش َت َّم رابحة الغاز ال ةمسيل للدموع فؤولق ال ةكش خا َّ
تعرضج لئلصابة  ,وحال عودتج إلى األكشا في اليوم
اإلعتصام خشية ُّ
التةةالي ألحةةداث ال َفةةض  ,تب ة َّين لةةج إتةةبلف األكشةةا وسة ِةرقة ةمحتوياتهةةا
وعدد أربع ثبلجات كانت ةمتواجدة بالقةرب منها  ,وأضاف أنج قةد بلغةت
قيمةةة التلف َّيةةات والسة َّةرقة باألكشةةا محةةل الةةببلر حةةوالي خمسةةون ألةةف
جنيج .

كما شهد  /السعيد محمد خليل جاد هللا
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أ انةةةج وحةةةال أحةةةداث ال َفةةةض أبلغةةةج نجلةةةج المرحةةةوم سةةةالِف الةةةذِكر بقيةةةام
ال ةمعتصةةةةمين وجماعةةةةة اإلخةةةةوان ال ةمسةةةةلمين بإضةةةةرام لنيةةةةران بةةةةبعض
ةةوارع ال ةمتاخمةةةة ل ةمحةةةيط إعتصةةةام رابعةةةة
السةةة َّيارات بالمتواجةةةدة بالشة ِ
العدو َّيةةة  ,وعقةةب ةمغةةادرة مجموعةةات وفيةةرة مةةن ال ةمعتصةةمين ل ةمحةةيط
ِ
اإلعتصةةام قةةام بةةالنزول مةةن مسةةكنج الكةةابِن  9شةةارع ِعةةز الةةدين طةةـج ,
وقام نجلج المرحوم  /محمد السةعيد محمةد خليةل جةاد هللا بتقةديم المِيةاه
والعصابِر إلى قة َّوات ال ة
شرطة  ,وحينبذ فوجبةوا ب هةور أحةد األشةخاص
األعيةرة لنا ِر َّيةة
– ةملت ِ – مةن بةين العقةارات يقةوم بةإطبلق العديةد مةن
ِ
بإستِخدام سِ بلح نارو " َر َّ
شاش ةم َتعدِّد " األمةر الةذو نجةم عنةج إصةابة
نجلِج سالِف الذِكر وعدد أربع أشخاص رخرين  ,فقام بنقلةج علةى الفةور
سةرعة إسةعافج إال أ َّنةج قةد فةارق الحيةاة
ةحي ل ة
إلى ةمستشفى التؤمين الصِ ِّ
عقب وصولج إلى ال ةمستشفى بنِصف ساعة تقريباً.

كما شهد  /محمد أحمد عبد الصمد خسك َّية
بؤ َّنةةج نمةةا إلةةى عِلمةةج بوفةةاة شةةقيقج المرحةةوم  /ياسِ ةةر أحمةةد عبةةد الصةةمد
خسك َّية حال توا ِجده أمام العقار محل حِراستج إثر إصةابتج بطلةق نةارو
العدو َّيةةة  ,وكةةان ذلِة حةةال قيامةةج بإمةةداد
قةةادِم مةةن ناحِيةةة ميةةدان رابعةةة
ِ
القةة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض بالمِيةةاه وحمةةل ال ةمصةةابين مةةنهم  ,وألقةةى
بالمسبولِ َّية بشؤن وفاة شقيقج سالِف الذِكر ةبنا ًء علةى تحةريض ةكةل ً مةن
محمد بديع وصفوة حِجازو ومحمد البلتاجي .
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كما شهد  /الس ِّيد محمد الس ِّيد شعبان
بةةةةةةؤن شةةةةةةقيقج المرحةةةةةةةوم  /كمةةةةةةال محمةةةةةةد السةةةةةةة ِّيد شةةةةةةعبان قبةةةةةةةل
وفاتةةةةةج أبلغةةةةةج هاتِفِ َّيةةةةةا ً بةةةةةدخول ال ةمعتصةةةةةمين الةةةةةي الحةةةةةانوت محةةةةةل
عملةةةةةج وقيةةةةةامهم بإضةةةةةرام النيةةةةةران وتخريةةةةةب وإتةةةةةبلف ةكةةةةةل شةةةةةا
ةةةةةرون عليةةةةةةج  ,وأضةةةةةةاف أ َّنةةةةةةج أبصةةةةةةر إصةةةةةةابة شةةةةةةقيقج بطلةةةةةةق
َي ةمة ُّ
نةةةةةةارو بالصةةةةةةدر – فتحةةةةةةة دةخةةةةةةةول – وأسةةةةةةفل ال هةةةةةةر – فتحةةةةةةةة
ةخةةةةةةةةةروج – وبيةةةةةةةةةده وبفخةةةةةةةةةذه األيمةةةةةةةةةن  ,وألقةةةةةةةةةى بالمسةةةةةةةةةبولِ َّية
بشةةةةةةؤن وفةةةةةةاة شةةةةةةقيقج سةةةةةةالِف الةةةةةةذِكر علةةةةةةى عةةةةةةاتِق ال ةمعتصةةةةةةمين
وقيادتهم القابِمين على تحريضهم على القتال0

كما شهد  /أحمد أبو اليزيد أحمد باشا
بوفةاة شةةقيقج المرحةوم  /محمةةد أبةو اليزيةةد أحمةد عشةةوش إثةر إصةةابتج
بطلق نارو " بالرأس "  ,حال تواجده بمسرح األحداث ب ةمحةيط ميةدان
رابعة العدو َّية بذات التاري  ,وأضةاف أ َّنةج ورد إليةج إ ِّتصةال هةاتفي مةن
شةةةخص مجهةةةول أبلةةةع هاتِفِ َّيةةةا ً بوفةةةاة شةةةقيقج سةةةالِف الةةةذكِر بتةةةاري
ةارع الطيةةران  ,ف َت َبة َّين تواجةةده ب ةمستشةةفى ال ةمقةةاولون
 2013/8/14بشة ِ
العةةرب  ,و ةةل بال ةمستشةةفى علةةى ِجهةةاز ال َتةة َن ُّفس الصِ ةةناعي بةةدءاً مةةن
 2013/8/15حتى تو َّفاه هللا بتةاري  , 2013/8/17وأضةاف أ َّنةج لةم
يتس َّنى لج الوقةوف علةى ةمحةدِث إصةابة شةقيقج التةي أودَت بحياتةج  ,إال
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أ َّنةةج ألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين إثةةر ةمشةةاهدتج لهةةم حةةال
قِيامهم ب ةمقاومة القة َّوات القابِمة على ال َفض بالسِ بلح .

كما شهدت /عزيزة عبد الجابر سراج الدين
بوفاة نجلها المرحوم  /يحي عبد المنعم محمد أحمد إثر إصابتج بطـلق
نارو حال تواجده بمسرح األحداث ب ةمحيط ميدان رابعة العدو َّيةة بةذات
التاري  ,وأضافت بؤن نجلها قبل وفاتةج أبلغهةا هاتِفِ َّيةا ً ب ةحةدوث إصةابتج
فتو َّجهةةت علةةى الفةةور إلةةى حيةةث مكةةان تواجةةده
بطلةةق نةةارو بةةال هر َ ,
ب ةمستشةةةفى الزهةةةراء  ,فؤبلغهةةةا أ َّنةةةج أصةةةيب بطلةةةق نةةةارو حةةةال قيامةةةج
بتوصيل أحد األشخاص بالقةرب من جنينةة مةول بمدينةة نصةر  ,وعقةب
إجراء عمل َّية ِجرا ِح َّية لج نما إلى عِلمها ب ةنبؤ وفاتج  ,وألقت بالمسبول َّية
عن إصابة سالف الذكر التي أودت بحياتج على عاتق جماعةة اإلخةوان
المسلمين وقيةاداتهم إثةر ةمشةاهدتها لهةم حةال قِيةامهم ب ةمقاومةة القة َّةوات
القابِمة على ال َفض بالسِ بلح.

كما شهد  /أحمد الس ِّيد أحمد الشامي
العدو َّيةة الطِ ِّبةي
بؤ َّنج وحال تواجده بمقةر عملةج ب ةمستشةفى مركةز رابعةة
ِ
العدو َّيةة وحةال قيامةج بةإجراء ةمكالمةة
حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
ِ
هاتِفِ َّية بهاتِفج المحمول بالقةرب من النافِذة أةصيب بطلق نارو بذِراعج
األيمن  ,وألقى بالمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على عاتِق جماعـة
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العدو َّية.
اإلخوان المسلمين ال ةمعتصمين بميدان رابعة
ِ

كما شهد /ةمصطفى محمود ةمصطفى هاشِ م
العدو َّية نمـا إلــى عِلمج عــن
أ َّنـج حـال أحـداث َفـض إعتصام رابعة
ِ
طريق أحد جيرانج بإعتبلء بعض األشخاص سط العقار محل سكنج ,
ضة َّباط القةابِمين
وقيةامهم بةإطبلق اإلعيةرة
النار َّيةة  ,وحةال إبةبلر أحةد ال ة
ِ
برفقتج ثبلث ةم َج َّندين للتعا ةمل مع سالِفي الذِكر
على ال َفض باألمر أرسل ِ
صعودهم أعلى سط العقار لم يجةدوا َث َّمةة أشةخاص  ,وتنةاهى
 ,وحال ة
نار َّيةةةة بكثافةةةة  ,فقةةةام وال ةمج َّنةةةدين
إلةةةى سةةةمعهم َد ِوو إطةةةبلق ِ
أعيةةةرة ِ
باإلنبطةةاح أرض ةا ً  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو بجانبةةج األيمةةن
وخرج ذات العِيار النارو من جانبج األيسر  ,فقام ال ةم َج َّندين بحملج إلى
أقةةرب سة َّيارة إسةةعاف  ,وألقةةى بالمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى
عاتِق جماعة اإلخوان المسلمين ومحمد البلتاجي وصفوة حِجازو.

كما شهد /أحمــد ةمرتضى محمد محمود

ضابــــِط ة
شـرطـة

بقِطاع اللواء ِرفعت عاشور لؤلمن المركزو
أنج كان من بين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
ةارع يوسةةف
وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا مةةن ِخةةبلل تواجةةده بشة ِ
برفقتج مةن
ع َّباس أمام مدرسة عبد العزيز جاويش  ,وحال قيامج ومن ِ
قة َّوات ال ة
شةرطة بإسةتِخدام قنابةل الغةاز لفةض اإلعتصةام ولتةؤمين خةروج
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ال ةمعتصمين من ةمحيط اإلعتصام  ,وردت إلةيهم معلومةة َمفادهةا إطةبلق
فتوجةةج إليهةةا ومةةن
أعيةةرة نار َّيةةة مةةن داخةةل المدرسةةة سةةالفة ال ةذِكر ,
َّ
ِ
بوابتهةا بسة َّتة
برفقتج  ,وحةال شةروعج فةي الةدةلوف وقبةل َوصةولج إلةى َّ
ِ
أعيةرة نار َّيةة بكثافةة إثةر
أمتار تقريبةا ً  ,تنةاهى إلةى سةمعة َد ِوو إطةبلق ِ
قيةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بةةةإطبلق عةةةدد كبيةةةر مةةةن األعيةةةرة النار َّيةةةة
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,وحينبةةذ َح ة َدثت
الخرطةةوش صةةوبج ومةةن ِ
الر َقبة من الناحية ال ةيمنى وال َكتِةف
إصابتج بطلق نارو خرطوش بؤسفل َ
األيمن مةن الخلةف فسةقط أرضةا ً  ,وعلةى الفةور َتةم َنقلةج إلةى َمستشةفى
ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج
شةةرطة ل ة
وإصابة بعض القة َّوات ال ةمرافِقة لج بطلقات نار َّية خرطةوش علةى عةاتِق
ال ةمعتصةمين برابعةةة العدو َّيةةة مةةن جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين بتحةةريض
مةةن قيةةادتهم علةةى اللجةةوء إسةتِخدام ال ةعنةةف مةةع القةة َّةوات  ,و َعة َةز قصةةد
سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة الناريةة قِة َبلهم إلةى الشةروع فةي قةتلهم
وإحداث إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم .

الحرانةةةي
كمةةةا شةةةهد  /أحمةةةد ذكةةةي بهجةةةت
َّ

ةةابط ة
شةةةرطة
ضة ِ

بقِطاع الشهيد أحمد البلكي بمنطقة ةحلوان لؤلمن المركزو
أنج كان من بين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
ةارع يوسةةف
وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا مةةن ِخةةبلل تواجةةده بشة ِ
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برفقتج مةن
ع َّباس أمام مدرسة عبد العزيز جاويش  ,وحال قيامج ومن ِ
قةة َّةوات ال ة
شةةرطة بإس ةتِخدام قنابةةل الغةةاز وبعةةض طلقةةات الصةةوت لفةةض
اإلعتصام ولتفريق ال ةمعتصمين ولتؤمين خروجهم مةن ةمحةيط اإلعتصةام
أعيةرة نار َّيةة مةن داخةل المدرسةة
 ,وردت إليهم معلومة َمفادها إطةبلق ِ
برفقتةج  ,وحةال شةروعج فةي الةدةلوف
سالفة الذِكر ,
َّ
فتوجج إليهةا ومةن ِ
بوابتهةةا بعشةةرة أمتةةار تقريب ةا ً إنفجةةرت إحةةد
بهةةا وقبةةل َوصةةولج إلةةى َّ
أعيرة نار َّية بكثافة إثر قيام
الس َّيارات  ,وتناهى إلى سمعة َد ِوو إطبلق ِ
بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بةةةإطبلق عةةةدد كبيةةةر مةةةن األعيةةةرة النار َّيةةةة " رلةةةي
برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة  ,وحينبةذ َحة َدثت
وخرطوش " صوبج ومةن ِ
الر َقبةةة مةةن الناحيةةة ال ةيمنةةى وال َكتِةةف األيمةةن مةةن الخلةةف
إصةةابتج بؤسةةفل َ
بطلةةق نةةارو خرطةةوش قةةادم مةةن ناحيةةة المدرسةةة سةةالفة ال ةذِكر فسةةقط
أرضا ً  ,وعلى الفور َتةم َنقلةج إلةى َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةعافج ,
شةرطة ل ة
وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج وإصابة بعض القة َّوات ال ةمرافِقة
لج بطلقات نار َّية خرطوش على عاتِق ال ةمعتصمين برابعةة العدو َّيةة مةن
جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين بتحةةريض مةةن محمةةد مرسةةي ومحمةةد بةةديع
ومحمةةد البتةةاجي وصةةفوة حِجةةازو وجميةةع قيةةادات تل ة الجماعةةة علةةى
اللجوء إستِخدام ال ةعنف مع القة َّوات.

كما شهد  /أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهِد
الدراسة لؤلمن المركزو
بقِطاع َّ
أمين السر

ضابط ة
شرطة
ِ
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أنج كـــان مـــن بين القةـ َّوات ال ةمـشاركـة فـــي َفـض إعتصــام رابـعة
العدو َّية  ,وحال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا مةن خِةبلل تواجةده بطريةق
النصةةر القةةادِم مةةن ناحيةةة طيبةةة مةةول أمةةام المركةةز التِجةةارو طيبةةة مةةول
صةةةوب ةعمةةةق اإلعتصةةةام  ,فةةةوجا بقيةةةام عةةةدد كبيةةةر مةةةن ال ةمعتصةةةمين
بإعتبلء سةط مسة ِجد رابعةة العدو َّيةة وبعةض العقةارات ال ةمجةاورة لةج ,
حةةال كةةونهم ةملَ َّثمةةي الوجةةج  ,علةةى أكتةةافهم الشةةال الفلسةةطيني حةةاملين
أسةةةلحة نار َّيةةةة " جيرينةةةوف ورلةةةي وخرطةةةوش وطبنجةةةات "  ,وقةةةاموا
بإس ةتِخدامها فةةي إطةةبلق عةةدد كبيةةر مةةن األعيةةرة النار َّيةةة صةةوبج ومةةن
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,وحينبةةذ َحة َدثت إصةةابتج بطلقتةةين إحةةداهما
ِ
عيةار  9مةم فتحةة دةخةول وخةروج بةؤعلى ال ةكتِةف األيمةن والثانيةة عيةةار
 39 × 7,62مةةن ةبندق َّيةةة رل َّيةةة أدَّت إلةةى فتحةةة دةخةةول فةةي الحةةوض مةةن
سترة الواقية من ال ةرصاص مما
قرت داخلج ن راً إلرتِدابج ال ة
األمام وإست َّ
حال دون ةخروج تلة الطلقةة  ,فسةقط أرضةا ً وعلةى الفةور َتةم َنقلةج إلةى
َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصابتج وإصابة بعةض القة َّةوات ال ةمرافِقةة لةج بطلقةات نار َّيةة ال ةمعتصةمين
برابعة العدو َّية من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين بتحريض من قياداتهم –
محمد ةمرسي ومحمد البلتةاجي ومحمةد بةديع وصةفوة حِجةازو وعاصِ ةم
عبةةد الما ِجةةد وخيةةرت الشةةاطر وعِصةةام العريةةان وجميةةع قيةةادات جماعةةة
اإلخوان ال ةمسلمين  -على اللجوء إلستِخدام ال ةعنف مع القة َّوات  ,و َع َز
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قصد سالفي الذِكر مةن إطةبلق األعيةرة الناريةة قِة َبلهم إلةى الشةروع فةي
قتلهم وإحداث إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم .

كما شهد  /ةحسام محمد أحمد عبده

ضـابط ة
شةـرطة بقِطةـاع
ِ

الدراسـة لؤلمـن المركزو
َّ
أنج كان من بين القة َّوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا مةةن ِخةةبلل تواجةةده بطريةةق النصةةر
القةادِم مةن ناحيةة طيبةة مةول أمةام المركةز التِجةارو طيبةة مةول صةةوب
ةعمق اإلعتصام  ,فوجا بقيام عدد كبير من ال ةمعتصمين بإعتبلء سط
مس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة وبعةةض العقةةارات ال ةمجةةاورة لةةج  ,حةةال كةةونهم
ةملَ َّثمي الوجج  ,على أكتافهم الشال الفلسطيني حاملين أسلحة نار َّيةة "
جيرينوف وخرطوش وطبنجات "  ,وقاموا بإستِخدامها في طبلق عدد
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة  ,وقةام
كبير من األعيرة النار َّية صوبج ومن ِ
برفقتةةج بةةإطبلق بعةةض الطاقةةات التحذير َّيةةة إلخافةةة ال ةمعتصةةمين ,
ومةةن ِ
وحينبذ َح َدثت إصابتج بطلق نارو بال َبطن من ال ِج َهةة ال ةيسةر  ,فسةقط
أرضةا ً وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج ,
شةةرطة ل ة
ةةةوات
وألقةةةى بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج وإصةةةابة بعةةةض القة َّ
ال ةمرافِقة لج بطلقات نار َّية على ال ةمعتصمين برابعة العدو َّية من جماعةة
اإلخةةوان ال ةمسةةلمين بتحةةريض مةةن قيةةاداتهم – محمةةد ةمرسةةي ومحمةةد
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البلتاجي ومحمد بديع وصفوة حِجازو وجميع قيادات جماعة اإلخةوان
ال ةمسلمين  -على اللجةوء إلسةتِخدام ال ةعنةف مةع القة َّةوات  ,و َع َةز قصةد
سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِة َبلهم إلةى الشةروع فةي قةتلهم
وإحداث إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم .

كما شهد  /الس ِّيد صابر الس ِّيد الس ِّيد

ضابط ة
شةرطة بالعمل َّيةات
ِ

صة تؤمين المطار
الخا َّ
بؤنـج كـان مـن بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة العدو َّية
 ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا وردت إليةةج معلومةةة مةةن مصةةلحة
األمةةن العةةام َمفادهةةا وجةةود عقةةار تحةةت اإلنشةةاء خلةةف مس ة ِجد رابعةةة
فتوجةج صةوب ذلة العقةار علةى رأس قة َّةوة
العدو َّية يتواجد بج أسلحة ,
َّ
صةةة لضةةبط ال ةمتوا ِجةةدين بةةج  ,إال أنةةج لةةم يتس ة َّنى لةةج
مةةن العمل َّيةةات الخا َّ
الوصول إليج لوجود ساتر بعرض الطريق من الشكابر الرمل َّيةة ب ِجةوار
َ
برفقتةةةج
ةمستشةةةفى رابعةةةة  ,وقةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين برشةةةقِج ومةةةن ِ
ب ةزجاجةةةات المولوتةةةوف  ,كمةةةا أطلةةةق العديةةةد مةةةنهم طلقةةةات نار َّيةةةة "
خرطوش "  ,فتصدَّت لهم القة َّوات بقنابل الغاز لتفةريقهم  ,كمةا إعتلةى
بعض ةا ً مةةن ال ةمعتصةةمين للعقةةارات القريبةةة مةةنهم وأطلقةةوا العديةةد مةةن
برفقتةةج  ,وحينبةةذ َح ة َدثت إصةةابتج بطلةةق
الطلقةةات النار َّيةةة صةةوبج ومةةن َ
نةةارو ب َكةةف َيةةده ال ةيمنةةى وبسةةاعده األيمةةن  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى
387
أمين السر

رئيس المحكمة

َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصةةةةابتج علةةةةى ال ةمعتصةةةةمين برابعةةةةة العدو َّيةةةةة مةةةةن جماعةةةةة اإلخةةةةوان
ال ةمسةةةلمين بتحةةةريض مةةةن قيةةةادتهم – محمةةةد البلتةةةاجي ومحمةةةد بةةةديع
وصفوة حِجازو  -على اللجوء إلسةتِخدام ال ةعنةف مةع القة َّةوات للحيلولةة
دون َفض اإلعتصام .

كما شهد  /محمد مصطفى السِ باعي إبةراهيم

ضةابط ة
شةرطة
ِ

الدراسة لؤلمن المركزو
بقِطاع َّ
أنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا مةةن ِخةةبلل تواجةةده بطريةةق النصةةر
القةةادِم مةةن ناحيةةة طيبةةة مةةول صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحةةال قيةةام
س َّيارات ةمك ِّبرات الصوت ب ةمطالبة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام
صب التِذكارو  ,وكذا ق َّيام
سِ لم َّيا ً من خبلل طريق النصر ال ةم َّت ِجج إلى ال ةن ة
الجرافةةةات بإزاحةةةة الحةةةواجز التةةةي أنشةةةؤها ال ةمعتصةةةمين علةةةى أطةةةراف
َّ
برفقتةةج
اإلعتصةةام  ,إال أنةةج فةةوجا بال ةمعتصةةمين يقومةةون برشةةقج ومةةن ِ
مةةن قة َّةةوات ال ة
أعيةةرة
شةةرطة بالحِجةةارة  ,وقيةةام الةةبعض مةةنهم بةةإطبلق ِ
حةاوالً
خرطوش صوب القة َّوات  ,وفوجا ب َت َقدُّم أحد ال ةمعتصمين نحوة ةم ِ
أخةةذ ةبندقيةةة إطةةبلق الغةةاز مةةن َيةةده ةعنةةوة  ,وحةةال قيامةةج بالتعا ةمةةل معةةج
فوجا ب ةمعتصِ م رخر خلف الساتر يقوم بتصويب فةرد خرطةوش ناحيتةج
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 ,وأطلق منج عياراً  ,فحةدثت إصةابتج بذِارعةج األيمةن  ,وبةاقي أجةزاء
صةتج  ,وعلةى
ذل العيار إصةطدم بالصةديرو الةواقي مةن ال ةرصةاص خا َّ
الفةةةور َتةةةم َنقلةةةج إلةةةى َمستشةةةفى ال ة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وألقةةةى
شةةةرطة ل ة
بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة
وجماعة اإلخوان ال ةمسلمين بتحةريض مةن قيةاداتهم – محمةد البلتةاجي
وصةةفوة حِجةةازو ومكتةةب إرشةةاد جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين  -علةةى
اللجوء إلستِخدام ال ةعنةف مةع القة َّةوات  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر مةن
إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة قِ ة َبلهم إلةةى قةةتلهم وإحةةداث إصةةابتهم للحيلولةةج
دون َفض إعتصامهم

كما شهد /محمد مةاهر ال ِهبللةي أحمةد

ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

أبو بكر الصِ دِّيق لؤلمن المركزو
أنــج كــان مــن بـين القةــ َّوات ال ةمـشاركـة فـي َفـض إعتصـام رابـعة
العدو َّية  ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّةف بهةا مةن خِةبلل تواجةده بشةارع
صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال قيام س َّيارات ةمك ِّبةرات الصةوت
الطيران َ
ب ةمطالبةةة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,إال أنةةج فةةوجا
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة بالحِجارة
بال ةمعتصمين يقومون برشقج ومن ِ
والشماري  ,وقام أحد ال ةمعتصةمين بةإطبلق عيةار خرطةوش صةوبج ,
س َقط أرضا ً  ,و َتةم
فؤحدث ذل العِيار إصابتج المبينة بالتقرير الطبى  ,ف َ
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َنقلج إلى َمستشفى ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن
شرطة ل ة
ةحدوث إصابتج على عةاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة بتحةريض مةن
قيةةةاداتهم – محمةةةد البلتةةةاجي وعاصةةةم عبةةةد الماجةةةد  -علةةةى اللجةةةوء
إلستِخدام ال ةعنةف مةع القة َّةوات  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر مةن إطةبلق
األعيرة النارية قِ َبلهم إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحيلولةج دون َفةض
إعتصامهم .

ابـط ة
شـرطـة
كمـا شـهد /أحمد مـاهر صالـ عبـد المـقـصـود ضـ ِ
الخاصة باألمن المركزو
بالعمل َّيات
َّ
أنج كان من بين القة َّوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها من خِبلل تواجده بشةارع خلةف طيبةة
مةةول – شةةارع أنةةور ال ةمفتةةي  -صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحةةال قيةةام
س َّيارات ةمك ِّبرات الصوت ب ةمطالبة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام
األعيةرة
سِ لم َّيا ً  ,إال أنج فوجا بال ةمعتصمين يقومون بإطبلق العديد من
ِ
النار َّية " رلي وخرطوش " صوب القة َّوات  ,فتص اد

لهم بقنابةل الغةاز

 ,وحينبذ فوجا بةإختراق الطلقةات اآللةي للسة َّيارة ال ةمصة َّفحة التةي كةان
يستقلَّها  ,ممةا نجةم عنةج ةحةدوث إصةابتج بذِراعةج األيسةر أعلةى ال َكتِةف
وأحد أصابع يده ال ةيسةر وكةذا إصةابتج بشة ية مةن طلقةة رلةي ب ةركبتةج
ال ةيمنةةى  ,فةة َتم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى
شةةرطة ل ة
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بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج وفقةةده ةمشةةتمبلت جهةةاز االسِ ةةلكي
ةعهدتةةج علةةى ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة بتحةةريض مةةن قيةةاداتهم –
محمد البلتةاجي وصةفوة حِجةازو ومحمةد مرسةي ومحمةد بةديع  -علةى
اللجوء إلستِخدام ال ةعنةف مةع القة َّةوات  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر مةن
إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة قِ ة َبلهم إلةةى قةةتلهم وإحةةداث إصةةابتهم للحيلولةةج
دون َفض إعتصامهم .

ضابط ة
شرطة
كمـا شـهد  /مـحـمد مـحفو عبـد الرحيم فرولي
ِ
صةةةة بقِطةةةاع الشةةةهيد عمةةةرو عبةةةد المةةةنعم لؤلمةةةن
بالعمل َّيةةةات الخا َّ
المركزو
بؤنــج كــان مــن بـين القةــ َّوات ال ةمــشاركة فـي َفـض إعتـصام رابـعة
العدو َّية  ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا مةن خِةبلل تواجةده بشةارع
يوسِ ةةف ع َّبةةاس صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,إال أنةةج فةةوجا بال ةمعتصةةمين
األعيرة النار َّية " رلةي وخرطةوش " وكةذا
يقومون بإطبلق العديد من
ِ
شبج القوس والسهم صةوب القة َّةوات  ,وحينبةذ
إستِخدام بعض األدوات ةت ِ
فوجا بإصابتج بؤحد األس ةهم بالجانب األيمن من وجهج  ,فة َتم َنقلةج إلةى
َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصابتج على ال ةمعتصمين برابعة العـدو َّيـة بتحريض مـن قياداتهـم –
محمد البلتاجي ومحمد بديع وعاصِ ـم عبد المـا ِجد وعِصـام العِريـان
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وصفوة حِجازو ومحمد مرسي  -على اللجوء إلستـِخدام ال ةعنف مـع
القة َّوات  ,و َع َز قصد سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلهم
إلى قتلهم

ضةابط
ِ

كما شهد  /أحمد إبراهيم الدسةوقي السة ِّيد سةعد

ة
الخاصةة
شرطة ووكيل إدارة الشبون المال َّيةة اإلدار َّيةة بالعمل َّيةات
َّ
لؤلمن المركزو
بؤنـج كـان مـن بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة العدو َّية
 ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا مةن خِةبلل تواجةده بشةارع يوسِ ةف
ع َّبةةاس صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,إال أنةةج فةةوجا بال ةمعتصةةمين يقومةةون
برشقج والقة َّوات ال ةمرافِقة لج بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف  ,كما قام
األعيةرة النار َّيةة " رلةي وخرطةوش "
البعض منهم بةإطبلق العديةد مةن
ِ
صوب القة َّوات  ,فحدثت إصةابتج بطلةق خرطةوش بعينةج ال ةيسةر  ,كمةا
ألقى أحد ال ةمعتصمين حجراً بوجهج مما نجم عنج إصابتج بكسةر أنفةج ,
فة َتم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية
شةةرطة ل ة
بشؤن ةحدوث إصةابتج علةى ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة بتحةريض مةن
قياداتهم – محمد البلتاجي ومحمةد بةديع وعاصِ ةم عبةد الما ِجةد وعِصةام
العِريان وصفوة حِجازو  -على اللجوء إلستِخدام ال ةعنةف مةع القة َّةوات ,
و َع َز قصد سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلهم إلى قتلهم .
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ابط ة
شـرطة
كمــا شــهد  /أحمــد ِعـصـام مـحمـد المــنصورو ضـ ِ
بقِطاع الشهيد محمد ناجي الشـماشـرجي بمنطقـة ةحـلوان لؤلمـن
المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا مةةن ِخةةبلل تواجةةده بتقةةا ةطع شةةارع
يوسِ ف ع َّباس مع طريق النصر  ,وحال قيام س َّيارات ةمك ِّبرات الصةوت
ب ةمطالبةةة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,إال أنةةج فةةوجا
بال ةمعتصمين يقومون باإلحتشاد خلف الحةواجز التةي قةاموا بإنشةابها ,
األعيةةةرة النار َّيةةة " رلةةي وخرطةةوش " صةةةوب
وإطبلقهةةم العديةةد مةةن
ِ
القةة َّةةوات  ,وقةةةام أحةةةد ال ةمعتصةةةمين بتصةةةويب فةةةرد خرطةةةوش ناحيتةةةج ,
وأطلق منج عياراً مما نجم عنج إصابتج بطلق نارو خرطوش بالجانِةب
األيمةةن مةةن الوجةةج والرقبةةة والطةةرف ال ةعلةةوو األيسةةر  ,ف ة َتم َنقلةةج إلةةى
َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصةةابتج علةةى ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة بتحةةريض مةةن قيةةادتهم –
محمد البلتاجي وصفوة حِجازو وعاصِ ةم عبةد الما ِجةد وقيةادات جماعةة
اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين  -علةةةى اللجةةةوء إلسةةةتِخدام ال ةعنةةةف مةةةع القةة َّةةوات ,
و َع َز قصد سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة الناريةة قِة َبلهم إلةى قةتلهم
وإحداث إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم 0
393
أمين السر

رئيس المحكمة

كما شهد  /محمد ضياء الةدين حسةني حسةن

ضةابط ة
شةرطة
ِ

الدراسة لؤلمن المركزو
بقِطاع َّ
أنج كان من بين القة َّوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وكةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمسة َند إليهةةا ال ةمشةةاركة فةةي التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل
تواجةدها بتقةةا ةطع شةارع ع َّبةةاس الع َّقةاد مةةع طريةق النصةةر  ,وحةال قيةةام
القةة َّةوات ب ةمطالبةةة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,إال أنةةج
فةةوجا بال ةمعتصةةمين يقومةةون باإلحتشةةاد خلةةف الحةةواجز التةةي قةةاموا
بإنشةةابها  ,وقةةاموا برشةةقج والقةة َّوات ال ةمرافِقةةة لةةج بالحِجةةارة و ةزجاجةةات
األعيرة
المولوتوف  ,كما قام العديد من ال ةمعتصمين بإطبلق العديد من
ِ
النار َّيةةة " رلةةي وخرطةةوش " صةةوب القةة َّةوات  ,فقةةاموا بالتص ةدِّو لهةةم
بقنابل الغةاز لتفةريقهم  ,وتقةدمت القة َّةوات إلةى األمةام حتةى وصةلت إلةى
اإلدارة العا َّمة للمرور  ,فقام أحد ال ةمعتصةمين بتصةويب فةرد خرطةوش
ناحيتج  ,وأطلق منج عياراً مما نجم عنج إصابتج بطلق نارو خرطوش
الر َقبة من الناحية ال ةيسر وبذِراعج األيسر ورأسج من ال ِجهةة
بمنطقة َ
ال ةيسر  ,كما أصيب بحجر في رأسج من الناحية ال ةيمنةى وبحجةر رخةر
من الناحية ال ةيسر  ,و َتم َنقلج إلى َمستشفى ال ة
سرعة إسةعافج
شرطة ل ة
 ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى ال ةمعتصةةمين برابعةةة
العدو َّيةةة بتحةةريض مةةن قيةةاداتهم – محمةةد البلتةةاجي وصةةفوة حِجةةازو
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وعاصِ م عبد الما ِجد ومحمد بديع وقيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين -
على اللجوء إلستِخدام ال ةعنف مع القة َّةوات  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر
مةةةن إطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة قِةةة َبلهم للحيلولةةةج دون تنفيةةةذ أمةةةر السةةة ِّيد
األستاذ ال ةمستشار النابب العام وإحداث إصابتهم وقتلهم.

كما شهد /عمر حلمي محمد يوسف

ضةابط ة
شةرطة بالعمل َّيةات
ِ

صة بقِطاع سبلمة عبد الرإوف لؤلمن المركزو
الخا َّ
بـؤنـــج كـــان مــن بيـن القـ ة َّوات ال ةمشـاركة فـي َفـض إعتصام رابـعة
العدو َّية  ,والمسـند إليها تواجـدهـا بتقـا ةطـع خلــف المـركز التِجـارو
طيبةةة مةةول  ,وحةةال قيةةام القةة َّةوات ب ةمطالبةةة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط
اإلعتصةةةام سِ ةةةلم َّيا ً  ,فةةةوجا بال ةمعتصةةةمين يقومةةةون باإلحتشةةةاد خلةةةف
الحةةواجز التةةي قةةاموا بإنشةةابها مةةن الشةةكابر الرمل َّيةةة  ,وقةةاموا برشةةقج
والقة َّوات ال ةمرافِقة لج بالحِجارة و ةزجاجات المولوتةوف  ,كمةا قةام العديةد
األعيرة النار َّية " رلةي وخرطةوش "
من ال ةمعتصمين بإطبلق العديد من
ِ
صوب القة َّوات  ,فقاموا بالتصدِّو لهم بقنابةل الغةاز لتفةريقهم  ,وتمكنةت
القة َّوات من التقدُّم لؤلمام  ,وحينبةذ إعتلةى بعةض ال ةمتعتصةمين العقةارات
األعيةرة النار َّيةة صةوب القة َّةوات ,
بالمكةان  ,وقةاموا بةإطبلق العديةد مةن
ِ
ممةةا نجةةم عنةةج إصةةابتج بطلةةق نةةارو " رلةةي " بسةةاقج ال ةيمنةةى و َ
ش ة َيج
ب ةركبتةةج ال ةيمنةةى  ,و َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج ,
شةةرطة ل ة
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وألقةةةى بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج علةةةى ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة
العدو َّيةةة بتحةةريض مةةن قيةةاداتهم – محمةةد البلتةةاجي وصةةفوة حِجةةازو
وعاصِ ةةم عبةةد الما ِجةةد وعِصةةام العِريةةان ومحمةةد بةةديع  -علةةى اللجةةوء
إلسةتِخدام ال ةعنةةف مةةع القةة َّةوات  ,و َعة َةز قصةةد سةةالفي الةذِكر مةةن إطةةبلق
األعيرة النارية قِ َبلهم إلى قةتلهم وإحةداث إصةابتهم للحيلولةج دون َفةض
إعتصامهم .

كمةةا شةةهد  /ةمعتةةز محمةةد محمةةود أحمةةد

ضةةـابط ة
شةةـرطة
ِ

بقِطاع ناصر لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وكةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمسة َند إليهةةا ال ةمشةةاركة فةةي التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل
تواجدها بشارع الطيران من ناحية التؤمين الصِ َّحي  ,وحينبذ قام ومةن
برفقتج باللجوء إلى إستِخدام قنابل الغةاز بكثافةة لفةض اإلعتصةام  ,إال
ِ
أن العديد من ال ةمعتصمين قاموا بإستِخدام األسلحة النار َّية قِ َبةل القِةوات
والتي تم َّثلت في " بنادِق رلي وخرطوش و َق َّناصة وطبنجةات  9مةل "
قِ َبةةةل القةة َّةةوات  ,كمةةةا قةةةاموا برشةةةقج والقةة َّةةوات ال ةمرافِقةةةة لةةةج بالشةةةماري
و ةزجاجات المولوتوف والنِبةل  ,وكةذا تفجيةر بعةض أسةطوانات الغةاز ,
وحةةال قيامةةج بالتعا ةمةةل مةةع ال ةمعتصةةمين أصةةيب بطلةةق نةةارو خرطةةوش
صم يده ال ةيمنى وبالشِ َّفة ال ةعليا لفمج  ,إال أنج استمر بال ةمشةاركة فةي
ب ِمع َ
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توجةةج عقِةةب
تنفيةةذ المؤمور َّيةةة حتةةى تمةةام تنفيةةذها روةةم إصةةابتج  ,ثةةم َّ
إتمامهةةةا – ب َفةةةض اإلعتصةةةام  -إلسةةةعافج  ,وألقةةةى بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن
ةحدوث إصابتج على ال ةمعتصمين برابعة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد سةالف
برفقتج إلى إحداث إصةابتهم
الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلج ومن ِ
للحيلولج دون َفض اإلعتصام .

كما شةهد /أحمةد توفيةق علةي إبةراهيم

ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

أبو بكر الصِ دِّيق لؤلمن المركزو
أنج كان من بين القة َّوات المتواجدة بشارع الطيران من ناحيةة التةؤمين
صوب ةمحيط اإلعتصام لل ةمشاركة في تنفيذ أمةر السة ِّيد األسةتاذ
الصِ َّحي َ
ال ةمستشار النابب العام بضبط الجرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة العدو َّيةة
وضةةبط ةمر َتكِبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا ,وحةةال قيةةام س ة َّيارات ةم َك ِّبةةرات
الصةوت ب ةمناشةدة ال ةمعتصةمين بةةإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام سِ ةل ِم َّيا ً  ,وحةةال
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة مةةن الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية التةةي
ةد ةنة ِّةوه ومةةن ِ
أنشؤها ال ةمعتصمين بنهر الطريةق  ,قةام عةدد مةن ال ةمعتصةمين برشةقهم
النار َّية "
األعيرة
بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف  ,كما قاموا بإطبلق
ِ
ِ
صوب القة َّوات بكثافة  ,فقامت القة َّوات بالتصةدِّو لهةم
رلي وخرطوش " َ
بقنابل الغاز لتفةريقهم  ,وحينبةذ حةدثت إصةابتج بطلةق نةارو خرطةوش
بالسةةاق ال ةيسةةر والةةذِراعين  ,وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى ةمستشةةفى
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ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على
شرطة ل ة
عةةاتِق أحةةد ال ةمعتصةةمين ال َمس ةلَّحين بةةداخِل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,و َعة َةز
النار َّيةةة قِ َبلةةج لقتلةةج والحيلولةةة
قصةةد سةةالف ال ةذِكر مةةن إطةةبلق اإلعيةةرة
ِ
دون تنفيذ أمر الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام .

ضابط ة
شرطة بقِطةاع ناصةر
صفي الدين ع َّباس
كما شهد /خالد َ
ِ
لؤلمن المركزو
أنج كان من بةين القة َّةوات المتواجةدة بشةارع الطيةران بجةوار ةمستشةفى
ةحي لل ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ أمةةر الس ة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار
التةةؤمين الصِ ة َّ
النابةةب العةةام بضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط
ةةةوات ب ةمطالبةةةة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط
ةمر َتكِبيهةةةا  ,وإذ قامةةةت القة َّ
برفقتةج بالحِجةارة ,
اإلعتصام  ,إال أن العديةد مةنهم قةاموا برشةقج ومةن ِ
برفقتةج بةاللجوء إلةى إسةتِخدام خةراطيم الميةاه وقنابةل الغةاز
فقام ومةن ِ
لتفريةةق ال ةمعتصةةمين  ,وحينبِةةذ تنةةاهى إلةةى سةةمعج َد ِوو إطةةبلق أعيةةرة
نار َّية  ,مما نجم عنج إصابتج بطلةق نةارو خرطةوش أسةفل رقبتةج وفةي
صةةدره مةةن الناحيةةة الجانب َّيةةج حةةال كونةةج ةمرتةةديا ً الصةةديرو الةةواقي مةةن
فتوجةج لسة َّيارة اإلسةعاف وتةم إسةتخراج قذيفةة الخرطةوش
الرصةاص ,
َّ
َ
توجج إلى ةمستشفى التؤمين الصِ ِّحي إلستِخراج مقةذوف
من صدره  ,ةث َّم َّ
الخرطوش اآلخر من َر َقبتج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج
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على ال ةمعتصمين برابعة العدو َّية  ,و َع َز قصد سالف الذِكر من إطةبلق
برفقتج إلى ةمقاومةة رجةال ال ة
شةرطة للحيلولةج
األعيرة النارية قِ َبلج ومن ِ
دون تنفيةةذ أمةةر السة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار النابةةب العةةام ونشةةر الفوضةةى
وإرهاب ال ةمواطنين .

كـمـا شــهد /أحمـد ِهـبلل أحـمد محـمد

ضابط ة
شرطة بقِطاع
ِ

ناصر لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات المتواجةةدة بشةةارع الطيةةران لل ةمشةةاركة فةةي
تنفيذ أمر الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام بضبط الجرابم ال ةمر َت َكبة
بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكِبيهةةا ,وإذ قامةةت القةة َّةوات بإسةةتعمال
ةم َك ِّبرات الصوت ل ةمطالبة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام سِ ةلم َّيا ً ,
برفقتةج بالحِجةارة  ,كمةا تنةاهى
إال أن العديةد مةنهم قةاموا برشةقج ومةن ِ
إلةةى سةةمعج َد ِوو إطةةبلق أعيةةرة نار َّيةةة  ,فقامةةت القةة َّةوات بةةاللجوء إلةةى
إس ةتِخدام خةةراطيم الميةةاه وقنابةةل الغةةاز لتفريةةق ال ةمعتصةةمين  ,وحينبةةذ
حةةدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو خرطةةوش بالةةذِراع األيمةةن واأليسةةر مةةن
الخلةةف  ,ف ة َتم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى
شةةرطة ل ة
بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة ,
برفقتةج
و َع َز قصد سالف الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلج ومةن ِ

399
أمين السر

رئيس المحكمة

إلةةى ةمقاومةةة رجةةال ال ة
شةةرطة للحيلولةةج دون تنفيةةذ أمةةر الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشار النابب العام ونشر الفوضى وإرهاب ال ةمواطنين .

كما شهد  /أحمد محمود محمد علـي

ضابط ة
شـرطـة بقِطـاع
ِ

ناصر لؤلمن المركزو
بؤنـج كـان مـن بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قـرار السـ ِّيد األسـتاذ
ال ةمستشةار النابةةب العةةام بضةةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان رابعةةة
العدو َّية وضبط ةمر َتكِبيها وال ةم َح ِّرضةين عليهةا  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات
ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة في التنفيذ من خِبلل تواجدها بشارع الطيران ,
وإذ قامت القة َّوات ب ةمطالبةة ال ةمعتصةمين عبةر سة َّيارات ةمك ِّبةرات الصةوت
بةةةةإجبلء ةمحةةةةيط اإلعتصةةةةام مةةةةن ِخةةةةبلل الممةةةةر اآلمةةةةن  ,ولةةةةم ينصةةةةاع
ال ةمعتصةةمين للتنبيهةةات الصةةادرة إلةةيهم  ,بةةل قةةام العديةةد مةةنهم برشةةق
القةة َّةوات بالحِجةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةوف وإشةةعال اإلطةةارات  ,فقامةةت
القةة َّةةوات بةةةاللجوء إلةةةى إسةةةتِخدام بواعةةةث الغةةةاز وسةةة َّيارات دفةةةع الميةةةاه
بوحةةدات اإلطفةةاء لتفريةةق ال ةمعتصةةمين  ,و َت َقةدَّمت القةة َّةوات صةةوب ةعمةةق
اإلعتصةةةام  ,ون ةةةراً لوجةةةود عةةةابق بةةةالطريق حةةةال دون َت َقةةةدُّم ةمد ََّرعةةةة
ال ة
فترجل منها إلزالة ذل العابق  ,فتب َّين أنج
شرطة التي كان يستقِلها ,
َّ
حابةةةل أسةةةمنتي ةم َث َّبةةةت بةةةاألرض  ,وحينبةةةذ أبصةةةر مةةةن بةةةين ةجمةةةوع
ص ِّةةوب قِ َبلةةج سةةبلح نةةارو " فةةرد خرطةةوش " ,
ال ةمعتصةةمين أحةةدهم ةي َ
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ف َتم َت َّرس خلف الحابةل األسةمنتي  ,حتةى إنصةرف عنةج ذلة الشةخص ,
وحال قيامةج بةالعودة إلةى ال ةمد ََّرعةة  ,فةوجا بؤحةد ال ةمعتصةمين بةإطبلق
فرقةةةة
عيةةةار نةةةارو " خرطةةةوش " قِ َبلةةةج  ,فؤحةةةدث إصةةةابتج بؤمةةةاكِن ةم َت ِّ
بجسده بال َبطن والرأس واألطراف  ,فحاول الوصول إلى ال ةمد ََّرعة  ,إال
أن ذات الشخص أطلق عليج عياراً رخر  ,فؤحدث إصةابتج بةال هر  ,إال
أنةةج ت َم َّكةةن مةةن الوصةةول إلةةى ال ةمد ََّرعةةة  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى
َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصابتج على ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد سةالف الةذِكر
برفقتةج للحيلولةج دون تنفيةذ أمةر
من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلةج ومةن ِ
الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام وقتلهم .

كمةةةا شةةةهد  /محمةةةد أحمةةةد حمةةةدو

ةةابط ة
شةةةرطة بالعمل َّيةةةات
ضة ِ

صة بقِطاع سبلمة عبد الرإوف لؤلمن المركزو
الخا َّ
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةار النابةةب العةةام بضةةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان رابعةةة
العدو َّيةةةة وضةةةبط ةمر َتكِبيهةةةا  ,وكةةةان مةةةن بةةةين القةة َّةةوات ال ةمسةةة َند إليهةةةا
ال ةمشةةاركة فةةي التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع أنةةور ال ةمفتةةي خلةةف
اإلدارة العا َّمةةة لل ةمةةرور  ,وإذ قامةةت القةة َّةوات ب ةمطالبةةة ال ةمعتصةةمين عبةةر
س َّيارات ةمك ِّبرات الصوت بإجبلء ةمحيط اإلعتصام سِ لم َّيا ً  ,إال أن العديد
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مةةن ال ةمعتصةةمين قةةاموا بةةإطبلق العديةةد مةةن األعيةةرة النار َّيةةة صةةوبهم
وبكثافة  ,وحال قيامةج بإسةتِبيان األمةر عبةر الفتحةة الجانب َّيةة بالسة َّيارة
التةي كةةان يسةتقِلَّها  ,أةصةةيب بعيةار نةةارو مةن ِخةةبلل تِلة الفتحةةة والتةةي
ضده األيسر  ,وعلى الفور َتةم َنقلةج إلةى َمستشةفى ال ة
شةرطة
إستقرت بع ة
َّ
برفقتةج
ل ة
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج ومةن ِ
من قة َّوات ال ة
شرطة على ال ةمعتصمين برابعة العدو َّية .

كما شهد /سِ ِّرو إبراهيم محمد أحمةد

ضةابط ة
شةرطة بةاإلدارة
ِ

الخاصةةة بقِطةةاع سةةبلمة عبةةد الةةرإوف لؤلمةةن
العا َّمةةة للعمل َّيةةات
َّ
المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةار النابةةب العةةام بضةةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان رابعةةة
العدو َّيةةةة وضةةةبط ةمر َتكِبيهةةةا  ,وكةةةان مةةةن بةةةين القةة َّةةوات ال ةمسةةة َند إليهةةةا
ال ةمشةةاركة فةةي التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع أنةةور ال ةمفتةةي أمةةام
مصلحة أمن المواني  ,وإذ قامت القة َّوات بإصةدار التحةذيرات الصةوت َّية
لل ةمعتصةةمين  ,ولةةم ينصةةاع ال ةمعتصةةمين للتحةةذيرات الصةةادرة إلةةيهم ,
وحينبةةذ أبصةةر حمةةل بعةةض ال ةمعتصةةمين العديةةد مةةن األسةلِحة النار َّيةةة "
البنادِق اآلل َّيةة والخرطةوش  ,ف َِةرد الخرطةوش "  ,وكةذا حملهةم للعديةد
من األدوات " النِبال والشوم و ةزجاجات المولوتةوف و َكسةر الحِجةارة ,
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وقةةام ال ةمعتصِ ةةمين ب ةمقاومةةة القةة َّةوات بإس ةتِخدام تل ة األسةةلحة واألدوات
سةةالفة الةةذِكر  ,فقامةةت القة َّةةوات بةةاللجوء إلةةى إسةةتِخدام بواعةةث الغةةاز
سةةةلَّحة مةةةن
لتفريةةةق ال ةمعتصةةةمين ولحجةةةب ال ةرإيةةةة عةةةن العناصةةةر ال ةم َ
المعتصةةمين حةةال قيةةامهم بالتصةةويب علةةى قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,و َت َق ةدَّمت
ترجلج من س َّيارة ال ة
شةرطة التةي
القة َّوات صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال َّ
ضده األيمن  ,وعلةى الفةور َتةم َنقلةج
كان يستقِلَّها أةصيب بطلق نارو بع ة
إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن
شةةرطة ل ة
ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد
برفقتةج مةن قة َّةوات
سالف الذِكر مةن إطةبلق األعيةرة الناريةة قِ َبلةج ومةن ِ
ال ة
شرطة للحيلولج دون تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام
وقتلهم .

ضةابط
ِ

كما شهد /عبةد هللا صةبلح إبةراهيم أبةو زيةد
ة
شرطة بقِطاع الشهيد أحمد عبد الجليل لؤلمن المركزو

بؤنةةج ك ةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمس ة َند إليهةةا ال ةمشةةاركة فةةي عمل َّيةةة فةةض
إعتصةام رابعةةة العدو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع الطيةةران  ,وقامةةت
القةة َّةوات ب ةمطالبةةة ال ةمعتصةةمين عبةةر س ة َّيارات ةمك ِّبةةرات الصةةوت بةةإجبلء
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام سِ ةةةلم َّيا ً  ,وحةةةال دةنة ِّةةوهم مةةةن السةةةواتر التةةةي أنشةةةؤها
ال ةمعتصةةةمين علةةةى أطةةةراف اإلعتصةةةام  ,أبصةةةر أحةةةد ال ةمعتصةةةمين حةةةال
413
أمين السر

رئيس المحكمة

قيامهم بإشعال خط نار أمام اللوادر القابمة على إزاحة تِلة السةواتِر ,
وحينبذ قام العديد من ال ةمعتصةمين بةإطبلق العديةد مةن األعيةرة النار َّيةة
قِ َبل القة َّوات بكثافة  ,فقةام بإسة ِّتخدام ال ةبندق َّيةة الخرطةوش التةي بحوزتةج
برفقتةةج إلةةى إسةةتِخدام بواعةةث الغةةاز بكثافةةة للتصةةدِّو لهةةم
ولجةةؤ مةةن ِ
وتفةةريقهم  ,وقةةام بةةالنزول مةةن ال ةمد ََّّرعةةة إثةةر نفةةاذ ذخيرتةةج  ,وحينبةةذ
أبصةةر أحةةد ال ةمعتصةةمين ةمن َبطِ ح ةا ً علةةى األرض  ,وقةةام بتصةةويب عيةةار
نةةارو قِبلةةج  ,وأطلةةق منةةج عيةةاراً نار َّي ةا ً ممةةا نجةةم عنةةج ةحةةدوث إصةةابتج
ببطنج من الجانب األيمن  ,وعلى الفور َتم َنقلةج إلةى َمستشةفى كةوبرو
سرعة إسعافج  ,وحال إسعافج تم إستِخراج عدد إثنين
القة َّبة العسكرو ل ة
سةده
س َّنى لل ةمسعفين إخراج الش ايا من َج َ
ِجسم وريب من بطنج ولم ي َت َ
 ,وتب َّين لةج أن المقةذوف الةذو حةدثت إصةابتج بةج ةيطلَةق عليةج " دمةدم
إسرابيلي " وال ةم َح َّرم إستِخدامج دول َّيا ً  ,وأضاف أنج تم َّكن من الوقوف
على نوع َّية على ذل ال َمقذوف إثر إنشِ طاره إلى ةجزبين وإنتِشةار بق َّيةة
للجسد  ,وألقى بال َمسبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج
ش اياه فور إختراقج َ
على ال ةمعتصمين برابعة العدو َّية  ,و َع َز قصد سالف الذِكر من إطبلق
العيار النارو سالف الذِكر قِ َبلج إلى قتلج .

كمةا شةهد /محمةد السةيد السةيد نةاجي

ضةابط ة
شةرطة بقِطةةاع
ِ

الدراسة لؤلمن المركزو
َّ
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بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا قةةام أحةةد ال ةمشةةاركين فةةي اإلعتصةةام
بإطبلق عيار نارو صوبج  ,مما نجم عنج ةحةدوث إصةابتج بطلةق نةارو
ضده األيسر  ,وأضاف أنج أبصر حمل ال ةمعتصةمين ألسةلحة ناريةة "
بع ة
رلي وخرطوش "  ,وحال توا ةجده أعلى أحد ةمة َد َّرعات ال ة
شةرطة بطريةق
النصر بجوار اإلدارة العا َّمة للمرور بإ ِّتجاه اإلعتصام َت َناهى إلى سمعج
َد ِوو إطبلق عيار نارو  ,وحينبذ حدثت إصابتج  ,وعلى الفور َتم َنقلةج
إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن
شةةرطة ل ة
ةحدوث إصابتج وإصابة بعض القة َّوات ال ةمرافِقةة لةج بطلقةات نار َّيةة علةى
عةةاتِق ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة والمنتمةةين إلةةى جماعةةة اإلخةةوان
ال ةمسلمين  ,وعز قصد سالفي الذِكر من إطبلق األعيةرة الناريةة قِ َبلةج
برفقتةةةج إلةةةى قةةةتلهم  ,وأ َّنةةةج و َقةةةف علةةةى ذلةةة ال َقصةةةد مةةةن ِخةةةبلل
ومةةةن ِ
إسةةتمرار َّية وكثافةةة إطةةبلق األعيةةرة النار َّيةةة قِةةبلهم حةةال إقتةةرابهم مةةن
ةمحيط اإلعتصام .

كما شهد  /محمةد حةاتم حمةدو محمةد دسةوقي

ضةابط ة
شةرطة
ِ

بقِطاع الشهيد أحمد عبد اللطيف بةاإلدارة العا َّمةة لمنطقةة ةحلةوان
لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي َفـض إعتصام رابعة العدو َّية
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 ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بهةا قةام أحةد ال ةمشةاركين فةي اإلعتصةام
بةإطبلق عيةار نةارو خرطةوش صةةوبج  ,ممةا نجةم عنةج ةحةدوث إصةةابتج
بطلةةةق نةةةارو خرطةةةوش ب َيةةةده ال ةيسةةةر  ,وأضةةةاف أنةةةج أبصةةةر قيةةةام
ال ةمعتصةةةمين بإسةةةتِخدام األسةةةلحة ناريةةةة " فةةةرد خرطةةةوش "  ,وحةةةال
توا ةجده أعلى أحد ةمد ََّرعات ال ة
بشارع الطيران بإ ِّتجاه اإلعتصام ,
شرطة
ِ
وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو خرطةةوش ب َيةةده ال ةيسةةر  ,وعلةةى
الفةةةور َتةةةم َنقلةةةج إلةةةى َمستشةةةفى ال ة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وألقةةةى
شةةةرطة ل ة
بال َمسبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج وإصةابة بعةض القة َّةوات ال ةمرافِقةة لةج
بطلقات نار َّيةة علةى عةاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد
سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلهم إلةى الحيلولةج دون َفةض
إعتصامهم وقتلهم .

ابط ة
شـرطة
كمـا شـهـد /مـحمد جمـال عـبد اللطيـف الــز َّيات ضــ ِ
بقِطاع الشهيد أحمد البلكي بمنطقة ةحلوان لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وحةةةال قيامةةةج بال ةم ِه َّمةةةة ال ةمكلَّةةةف وحةةةال توا ةجةةةده أعلةةةى أحةةةد ةمةةةد ََّرعات
ال ة
بشارع يوسف ع َّباس أمام مدرسة عبد العزيةز جةاويش  ,قةام
شرطة
ِ
ةةةوات ال ة
شةةةةرطة بالحِجةةةةارة
برفقتةةةةج مةةةةن قةة َّ
ال ةمعتصةةةةمين برشةةةةقِج ومةةةةن ِ
أعيةةرة نار َّيةةة  ,وحينبةةذ
المولوتةةوف  ,وتنةةاهى إلةةى سةةمعج َد ِوو إطةةبلق ِ
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َحةةدثت إصةةابتج ب َيةةده ال ةيسةةر  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى
ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج
شةةرطة ل ة
وإصـابـة بــعض القةـ َّوات ال ةمـرافِقة لـج بــطلقات نار َّيــة علـى عـاتِق
ال ةمعتصمين برابعة العدو َّية  ,و َع َز قصد سالفي الذِكر مــن إطـبلق
األعيرة النارية قِ َبلهم إلى الحيلولج دون َفض إعتصامهم وقتلهم .

ضابط ة
شرطة بقِطاع الشةهيد
ِ

كما شهد /أحمد محمد حفني

أحمد البلكي بمنطقة ةحلوان لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
وحال وقوفج ب ِجوار أحد ةمد ََّرعات ال ة
بشارع يوسةف ع َّبةاس أمةام
شرطة
ِ
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات
مدرسةةة عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,وحةةال قيامةةج ومةةن ِ
ال ة
شةةرطة بإس ةتِخدام بوا ِعةةث الغةةاز ل َفةةض اإلعتصةةام  ,قةةام ال ةمعتصةةمين
بإطبلق العديد من األعيرة النار َّية الخرطوش  ,وحينبةذ َحةدثت إصةابتج
ب َيةةده ال ةيمنةةى  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة
شةةرطة ل ة
إسةةةعافج  ,وألقةةةى بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج وإصةةةابة بعةةةض
القة َّةةوات ال ةمرافِقةةة لةةج بطلقةةات نار َّيةةة علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين برابعةةة
العدو َّية .

ابـط
ضـ ِ

حجـاج
كما شهد /أشرف عبد المنعم سالم َّ

ة
شرطة بقِطـاع الشـهيد أحـمـد البلكــي بمــنطقـة ةحلــوان لؤلمــن
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المركزو
أنج كان من بين القة َّوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
بشارع يوسف ع َّبةاس أمةام مدرسةة عبةد العزيةز جةاويش
وحال َت َر ُّجلِج
ِ
برفقتةةج مةةن
بإتجةةاه ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج ومةةن ِ
ةةةوات ال ة
شةةةةرطة بإسةةةةتِخدام بوا ِعةةةةث الغةةةةاز ل َفةةةةض اإلعتصةةةةام  ,قةةةةام
قةة َّ
ال ةمعتصةةمين بةةإطبلق العديةةد مةةن األعيةةرة النار َّيةةة الخرطةةوش  ,وحينبةةذ
َحةةدثت إصةةةابتج ب ةمختلةةةف أنحةةاء جسةةةده  ,وعلةةةى الفةةور َتةةةم َنقلةةةج إلةةةى
َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصابتج وإصابة بعةض القة َّةوات ال ةمرافِقةة لةج بطلقةات نار َّيةة علةى عةاتِق
ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة  ,و َعة َةز قصةةد سةةالفي ال ةذِكر مةةن إطةةبلق
األعيةةةرة الناريةةةة قِةةة َبلهم إلةةةى إحةةةداث إصةةةابتهم للحيلولةةةج دون َفةةةض
إعتصامهم .

كما شةهد /كةريم مجةدو كمةال إبةراهيم

ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

الدراسة لؤلمن المركزو
َّ
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة ,
بشةارع يوسةف ع َّبةاس
وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف من خِةبلل تواجةده
ِ
أمام مدرسة عبد العزيز جاويش بإتجةاه ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة ,
برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة بإسةتِخدام بواعِةث الغةاز
وحال قيامةج ومةن ِ
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ل َفةةةةض اإلعتصةةةةام  ,أبصةةةةر بعةةةةض ال ةمعتصةةةةمين – ةمسةةةةتترين خلةةةةف
الس َّيارات والعقارات – حاملين بؤيديهم أسلحة نار َّيةة " ف َِةرد خرطةوش
" وقاموا بإسةتِخدامها بةإطبلق العديةد مةن األعيةرة النار َّيةة الخرطةوش
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة  ,وحينبذ َحدثت إصابتهم والتةي
صوبج ومن ِ
نجم عنها إنفجار ةمقلة عينج ال ةيسر  ,و َتم َنقلج إلى َمستشفى ال ة
شرطة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج وإصةةابة
ل ة
بعض القة َّوات ال ةمرافِقة لج بطلقات نار َّية على عاتِق ال ةمعتصمين برابعة
العدو َّية  ,و َع َز قصد سـالفي الذِكر من إطبلق األعيةرة الناريةة قِة َبلهم
إلى إحـداث إصابتهم للحـيلولج دون َفض إعتصامهم.

كمةةا شةةهد  /ةعمةةر محمةةد رضةةا جةةافور

ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
ضة ِ

الشهيد اللواء ِرفعت عاشور لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة العدو َّية ,
بشارع يوسف ع َّبةاس
وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف من خِبلل تواجده
ِ
أمام مدرسة عبد العزيز جاويش بإتجاه ال ةمعتصمين برابعة العدو َّية ,
برفقتج من قة َّةوات ال ة
شةرطة بإسةتِخدام بواعِةث الغةاز
وحال قيامج ومن ِ
ل َفةةةةض اإلعتصةةةةام  ,أبصةةةةر بعةةةةض ال ةمعتصةةةةمين – ةمسةةةةتترين خلةةةةف
ةةةرد
السةةةة َّيارات والعقةةةةارات – حةةةةاملين بؤيةةةةديهم أسةةةةلحة نار َّيةةةةة " فِة َ
خرطوش " وقةاموا بإسةتِخدامها بةإطبلق العديةد مةن األعيةرة النار َّيةة
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برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة  ,وحينبةذ َحةدثت
الخرطوش صةوبج ومةن ِ
إصابتهم والتي نجم عنها إنفجار ةمقلة عينج ال ةيسر  ,و َتةم َنقلةج إلةى
َمستشفى ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث
شرطة ل ة
إصابتج وإصابة بعض القة َّوات ال ةمرافِقة لج بطلقةات نار َّيةة علةى عةاتِق
ال ةمعتصمين برابعة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر مةن إطةبلق
األعيةةةرة الناريةةةة قِةةة َبلهم إلةةةى إحةةةداث إصةةةابتهم للحيلولةةةج دون َفةةةض
إعتصامهم.

كمةةا شةةهد /محمةةد عبةةد العةةال محمةةد يوسةةف

ةابط ة
شةةرطة
ضة ِ

الخاصةةة لؤلمةةن
بقِطةةاع المِحةةور التةةابع لةةئلدارة العا َّمةةة للعمل َّيةةات
َّ
المركزو 0
بؤنج كان مـن بين القةــ َّوات ال ةمـشـاركـة فــي َفـض إعتصـام رابـعـة
العدو َّية  ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها من خِةبلل تواجةده بطريةق
النصةةةر  ,فةةةوجا بقيةةةام مجموعةةةة مةةةن ال ةمعتصةةةمين بةةةإعتبلء بعةةةض
برفقتةةج
العقةةارات الكابنةةة بةةالقةرب مةةن ةمحةةيط رابعةةة  ,ورش ةقِج ومةةن ِ
األعيةرة النار َّيةة
بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف وإطةبلق العديةد مةن
ِ
بح َجةر فةي رأسةج ,
" حي وخرطوش " مما نجم عنج ةحدوث إصةابتج َ
وألقةةةى بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج وإصةةةابة بعةةةض القةة َّةةوات
ال ةمرافِقة لج بطلقات نار َّيةة خرطةوش علةى عةاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة
411
أمين السر

رئيس المحكمة

العدو َّية  ,و َع َز قصد سـالفـي الذِكـر مةـن إطةـبلق األعةـيرة النـاريةـة
قِ َبلـهم ورشـقِـهم بالحِجارة إلى قتلهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم

كمةةا شةةهد  /محةـمد جمةـال الةةدين فِكةـرو محةـمد

ضـابةـِط

ة
شـرطة بقِطاع ِرفعت عاشور بمنطقة ةحلوان لبلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار السة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشار النابب العام بضبط الجرابم ال ةمر َت َكبةة بمحةيط ميةدان رابعةة
العدو َّية وضبط ةمر َتكِبيها وال ةم َح ِّرضين عليها  ,وكان من بين القة َّةوات
ال ةمس ة َند إليهةةا ال ةمشةةاركة فةةي التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع بةةن
فةةرع مةةن شةةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس تمهيةةداً للوصةةول إلةةى
فضةةبلن ال ةم َت ِّ
منطقةةة رابعةةة العدو َّيةةة  ,وحينبةةذ بةةدأت القةة َّةوات بإصةةدار التحةةذيرات
الصةةوت َّية إلةةى ال ةمعتصةةمين إلجةةبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,ولةةم ينصةةاع
برفقتةج مةن
ال ةمعتصمين إلى تِل التحذيرات  ,بل قةاموا برشةقج ومةن ِ
القة َّوات ب ةزجاجةات المولوتةوف و َكسةر الحِجةارة  ,كمةا قةام العديةد مةن
ال ةمعتصةةمين بةةإطبلق األعيةةرة النار َّيةةة قِة َبلهم  ,األمةةر الةةذو نجةةم عنةةج
ةنشةةوب النيةةران بةةبعض سة َّيارات ال ة
شةةرطة وإتةةبلف ال ةممتلكةةات العا َّمةةة
برفقتج مةن القة َّةوات بالتصةدِّو
والخا َّ
صة بمسرح األحداث  ,فقام ومن ِ
لهةةم بإس ةتِخدام بوا ِعةةث الغةةاز بكثافةةة لتفةةريقهم ولحجةةب الرإيةةة عةةن
العناصر ال ةمسلَّحة منهم على النحو الذو يحول دون إحكام التصويب
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على القةوات من قِ َبل سالفي الذِكر  ,وحينبةذ ألقةى بعةض ال ةمعتصةمين
ةزجاجةات المولوتةوف علةةى سة َّيارة ال ة
شةرطة التةةي كةان يعتليهةا  ,ممةةا
نجم عنج إنةدالع النيةران ب ِجسةم السة َّيارة  ,ممةا دفعةج إلةى القفةز مةن
أعلى الس َّيارة  ,فسقط أرضا ً وحدثت إصابتج ب َت َم ُّزق بالةذِراع األيمةن
وعلى الفور َتم َنقلج إلى َمستشفى ال ة
سةرعة إسةعافج  ,وألقةى
شةرطة ل ة
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج ومةةن ِ
علةى عةةاتِق ال ةمعتصةمين برابعةةة العدو َّيةة  ,و َعة َةز قصةد ال ةمعتصةةمين
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
مةةن إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة قِ َبلةةج ومةةن ِ
ورشةةةقهم ب ةزجاجةةةات المولوتةةةوف للحيلولةةةج دون تنفيةةةذ قةةةرار السةةة ِّيد
األستاذ ال ةمستشار النابب العام وقتلهم.

كمةةا شةةهد /أحمةةد مةةدحت محمةةد نةةور الةةدين

ةابط ة
شةةرطة
ضة ِ

بقِطاع ناصِ ر لؤلمن المركزو
بؤنج كـان مـن بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشـاركة فـي عمـل َّية فــض

ابـط ة
شــرطـة بقِطــاع
كما شهد /عمر ةمحـسِ ن عبـد القـادِر ضـ ِ
الدراسة لؤلمن المركزو
َّ
بؤنج كان من بين القةـ َّوات المـ ةس َند إليها ال ةمشاركة فــي عمـل َّية فــض
إعتصةةام رابعةةة العدو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بطريةةق النصةةر القةةادِم مةةن
ناحيةةة عبةةاس الع َّقةةاد صةةوب ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة  ,وقامةةت القةة َّةوات
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بإصةةدار التحةةذيرات الصةةوت َّية إلةةى ال ةمعتصةةمين واللجةةوء إلةةى إس ةتِخدام
الميةةاه قِ َبةةل ال ةمعتصةةمين لتفةةريقهم  ,إال أن ال ةمعتصةةمين قةةاموا برشةةقج
ومن برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة بالحِجةارة و ةزجاجةات لمولوتةوف كمةا
قام العديد مةنهم بةإطبلق العديةد مةن األعيةرة النار َّيةة لخرطةوش صةوب
القةة َّةةوات  ,فتصةةةدُّوا لهةةةم بإسةةةتِخدام بوا ِعةةةث الغةةةاز بكثافةةةة لتفةةةريقهم ,
ضد األيمةن ,
وحينبذ حدثت إصابتج بطلق نارو خرطوش بالساعِد والع ة
وعلى الفةور َتةم َنقلةج إلةى َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةعافج  ,وألقةى
شةرطة ل ة
بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة
العدو َّيةةة  ,و َعة َةز قصةةد ال ةمعتصةةمين مةةن إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة قِ َبلةةج
برفقتةةةج مةةةن قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة ورشةةةقهم ب ةزجاجةةةات المولوتةةةوف
ومةةةن ِ
للحيلولج دون تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام وقتلهم.

كمـا شـهد  /شـادو عاطـف حسن والي

ضابط ة
شرطة بقِطاع
ِ

الدراسة لؤلمن المركزو
َّ
بؤنج كـان مـن بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قـرار السـ ِّيد األســتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن اإلعتصةةام بالكةةابن بمحةةيط ميةةدان رابعةةة
العدو َّية  ,وكان من بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة في التنفيةذ مةن
خِبلل تواجدها بتقا ةطع شةارع ع َّبةاس الع َّقةاد مةع طريةق النصةر  ,وحةال
قيام القة َّوات ب ةمطالبةة ال ةمعتصةمين بةإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام سِ ةلم َّيا ً  ,إال
413
أمين السر

رئيس المحكمة

أنج فوجا بال ةمعتصمين يقومةون باإلحتشةاد خلةف السةواتِر التةي قةاموا
بإنشةةابها علةةى ةحةةدود أطةةراف إعتصةةامهم  ,وقةةاموا برشةةقج والقة ة َّوات
ال ةمرافِقة لج بالحِجارة  ,وحينبذ حدثت إصابتج بةبعض الكةدمات بجسةده
برفقتةةةج بالتصةةةدِّو لهةةةم
إثةةةر إرتطةةةام بعةةةض األحجةةةار بةةةج  ,فقةةةام ومةةةن ِ
ببواعِث الغاز وس َّيارات الدفع المبي لتفريقهم  ,وقامت القة َّوات بالتقةدُّم
إلى األمام حتى وصلت إلى اإلدارة العا َّمة للمرور  ,وحينبةذ قةام العديةد
األعيرة النار َّية " رلي وخرطوش "
من ال ةمعتصمين بإطبلق العديد من
ِ
صوب القة َّوات  ,وحينبذ حةدثت إصةابتج بطلةق نةارو خرطةوش بمنطقةة
الةةرأس وال ةذِراع األيمةةن واأل ة ةذن ال ةيسةةر  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى
َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصابتج على عاتِق ال ةمعتصمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد سةالفي
برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة
الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلج ومةن ِ
للحيلولج دون تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام وقتلهم.

ابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
الح َ
كمةةا شةةهد َ /
سةةن أشةةرف عبةةد المجيةةد ضة ِ
ناصر لؤلمن المركزو
بؤنـج كـان مـن بين القةـ َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قرار السيـِّد األسـتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن اإلعتصةةام بالكةةابن بمحةةيط ميةةدان رابعةةة
العدو َّية  ,وكان من بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة في التنفيةذ مةن
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خِبلل تواجدها بشارع الطيران من ناحية التؤمين الصِ ِّحي صوب ةمحيط
ةةةوات ب ةمطالبةةةةة
اإلعتصةةةةام بميةةةةدان رابعةةةةة العدو َّيةةةةة  ,وحةةةةال قيةةةةام القةة َّ
ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,واللجةةوء إلةةى ر َّ
شاشةةات
الميةةةاه  ,فقةةةام ال ةمعتصةةةمين برشةةةقج والقةة َّةةوات ال ةمرافِقةةةة لةةةج بالحِجةةةارة
و ةزجاجةةةات المولوتةةةوف  ,كمةةةا قةةةام العديةةةد مةةةنهم بةةةإطبلق العديةةةد مةةةن
برفقتةةةج بالتصةةةدِّو لهةةةم
األعيةةةرة النار َّيةةةة صةةةوب القةة َّةةوات  ,فقةةةام ومةةةن ِ
ببواعِث الغةاز بكثافةة  ,وحينبةذ إعتلةى بعةض ال ةمعتصةمين عقةاراً تحةت
اإلنشاء بشارع الطيران وقةاموا بةإطبلق العديةد مةن األعيةرة النار َّيةة "
حي وخرطوش " صوب القة َّوات  ,وحينبةذ حةدثت إصةابتج بطلةق نةارو
خرطةةوش بال َفخةةذ األيمةةن والسةةاق ال ةيمنةةى  ,كمةةا أةصةةيب بكدمةةج بسةةاقج
ال ةيمنى إثر إرتطام حجراً بها  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحةدوث إصةابتج
علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة التةةابعين لجماعةةة اإلخةةوان
ال ةمسلمين  ,و َع َز قصد سالفي الذِكر من إطبلق األعيةرة الناريةة قِ َبلةج
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة للحيلولج دون تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ
ومن ِ
ال ةمستشار النابب العام .

كمةةا شةةهد  /محمةةد ِرفعةةت علةةي متةةولِّي

ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
ضة ِ

الشهيد أحمد عبد اللطيف لؤلمن المركزو
بؤنج كـان مـن بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قـرار السيـِّد األسـتاذ
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ال ةمستشةةارالنابب العةةام بشةةؤن اإلعتصةةام بالكةةابن بمحةةيط ميةةدان رابعةةة
العدو َّية  ,وكان من بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة في التنفيةذ مةن
شةارع الطيةران صةوب
خِبلل تواجدها بتقا ةطع شارع خِضر التةوني مةع
ِ
برفقتةج مةن
ةمحيط اإلعتصام بميدان رابعة العدو َّية  ,وحةال ةد ةن ِّةوه ومةن ِ
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام قةةةام ال ةمعتصةةةمين برشةةةقج ومةةةن برفقتةةةج بالحِجةةةارة
أعيةرة نار َّيةة
و ةزجاجات المولوتوف  ,كما أطلق العديد من ال ةمعتصمين ِ
" حي وخرطوش "  ,وحينبذ قام أحةدهم بتصةويب ِعيةار نةارو قِ َبلةج ,
مما نجم عنج ةحدوث إصابتج بمنطقة البطن  ,وعلى الفور َتم َنقلةج إلةى
سةرعة إسةعافج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية
َمستشفى كوبرو القة َّبة العسكرو ل ة
بشؤن ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز
برفقتةج مةن
قصد سةالفي الةذِكر مةن إطةبلق األعيةرة الناريةة قِ َبلةج ومةن ِ
قة َّةةوات ال ة
شةةرطة للحيلولةةج دون تنفيةةذ قةةرار السةة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار
النابب العام وقتلهم .

كما شهد  /محمةد عةادل السة ِّيد حسةين

ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

الشهيد أحمد عبد اللطيف لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
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بشةارع
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها
ِ
الطيةةران بجةةوار فةن ةدةق النصةةر صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةةام بمي ةدان رابعةةة
العدو َّية  ,وإذ قامت القة َّوات بإصدار التحذيرات الصةوت َّية لل ةمعتصةمين ,
أو منهم لتل التحذيرات الصادرة إليهم  ,كما قامت اللةوادِر
لم ينصاع ً
بإزاحةةة الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية  ,وحينبةةذ أبصةةر حمةةل بعةةض ال ةمعتصةةمين
العديد من األسلِحة النار َّية " البنادِق اآلل َّية  ,ف َِرد الخرطوش "  ,وكةذا
حملهةةةةةم للعديةةةةةد مةةةةةن األدوات " ةزجاجةةةةةات المولوتةةةةةوف "  ,وقةةةةةام
ال ةمعتصِ مين ب ةمقاومةة القة َّةوات بإسةتِخدام تلة األسةلحة واألدوات سةالفة
برفقتةةةج ببوا ِعةةةث الغةةةاز  ,وحينبةةةذ حةةةدثت
الةةةذِكر  ,فتصةةة َّد لهةةةم ومةةةن ِ
إصابتج ال ةمب َّينة بالتقرير الطِ َّبي الخاص بج  ,وعلةى الفةور َتةم َنقلةج إلةى
َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصـابتج علـى عاتِق ال ةمعتصـمين برابعـة
العدو َّية  ,و َع َز قصـد سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلج
برفقتج علي قة َّوات ال ة
شرطة لقتلهم .
ومن ِ

ةابط ة
شةةرطة
ضة ِ

كمةةا شةةهد  /نةةور الةةدين هاشِ ةةم محمةةد َمصةةطفى
بقِطاع الشهيد أحمد عبد اللطيف لؤلمن المركزو

بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
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رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
بشةارع
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها
ِ
الطيةةران أمةةام فةن ةدةق سونِسةةتا صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةةام بميةةدان رابعةةة
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام أبصةةر حمةةل
العدو َّيةةة  ,وحةةال ةد ةنة ِّةوه ومةةن ً
بعض ال ةمعتصمين العديةد مةن األسةلِحة النار َّيةة " البنةادِق اآلل َّيةة  ,ف َِةرد
الخرطوش "  ,وكذا حملهم للعديةد مةن األدوات " الحِجةارة و ةزجاجةات
المولوتةةةوف "  ,وقةةةام ال ةمعتصِ ةةةمين ب ةمقاومةةةة القةة َّةةوات بإسةةةتِخدام تلةةة
برفقتةةج ببوا ِعةةث
األسةةلحة واألدوات سةةالفة الةذِكر  ,فتصة َّد لهةةم ومةةن ِ
الغةةاز  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى
ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على
شرطة ل ة
عةةاتِق ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة  ,و َعة َةز قصةةد سةةالفي ال ةذِكر مةةن
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة لقتلهم .
إطبلق األعيرة النارية قِ َبلج ومن ِ

كما شهد  /محمود مصطفى أحمد عبد الحافِ

ضابط
ِ

ة
شرطة بقِطاع المطار لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
بشةارع
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها
ِ
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الطيةةران أمةةام فةن ةدةق سونِسةةتا صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةةام بميةةدان رابعةةة
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام وحةةال قيةةام
العدو َّيةةة  ,وحةةال ةد ةنة ِّةوه ومةةن ً
أو مةنهم
القة َّوات بإصدار التحذيرات الصوت َّية لل ةمعتصمين  ,لةم ينصةاع ً
لتل ة التحةةذيرات الصةةادرة إلةةيهم  ,بةةل أبصةةر حمةةل بعةةض ال ةمعتصةةمين
العديد من األسلِحة النار َّية " البنادِق اآلل َّية  ,ف َِرد الخرطوش "  ,وكةذا
حملهةةةم للعديةةةد مةةةن األدوات " الحِجةةةارة والنِبةةةال والعِصِ ةةةي الحديد َّيةةةة
والشوم و ةزجاجات المولوتوف "  ,وقةام ال ةمعتصِ ةمين ب ةمقاومةة القة َّةوات
بإستِخدام تل األسلحة واألدوات سةالفة الةذِكر  ,ممةا نجةم عنةج ةحةدوث
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة وكذا إحداث تلف َّيةات
إصابة ووفاة ممن كانوا ِ
صةة بمسةرح األحةداث وإثةارة ال ةرعةب وال َف َةزع
بال ةممتلكات العا امةة والخا َّ
في قةلوب قةاطني مِن َطقةة رابعةة العدو َّيةة  ,فقامةت القة َّةوات بةاللجوء إلةى
إسةةةتِخدام بواعةةةث الغةةةاز لتفريةةةق ال ةمعتصةةةمين ولحجةةةب ال ةرإيةةةة عةةةن
سلَّحة من المعتصمين حةال قيةامهم بالتصةويب علةى قة َّةوات
العناصر ال ةم َ
ال ة
شةةةرطة  ,وحينبةةةذ حةةةدثت إصةةةابتج بطلةةةق نةةةارو خرطةةةوش بةةةال َكتِف
بالحجةةارة  ,وعلةةى
برفقتةةج ً
والةذِراع األيمةةن وبكةةدمات إثةةر رشةقِج ومةةن ِ
الفور َتم َنقلج إلى َمستشفى ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقى
شرطة بالعجوزة ل ة
بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة
العدو َّيةةةة مةةةن أعضةةةاء جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين وال ةمةةةوالين لهةةةم ,
برفقتةج
و َع َز قصد سالفي الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلج ومن ِ
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من قة َّوات ال ة
شرطة للحيلولج دون تنفيةذ قةرار السة ِّيد األسةتاذ ال ةمستشةار
النابةةةب العةةةام وقةةةتلهم وإثةةةارة الشةةةغب والفوضةةةى والتخريةةةب وإضةةةرام
النيران بمنطقة رابعة العدو َّية بؤكملها .

كما شةهد /ةحسةام محمةد أحمةد عبةدةه

ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

دراسة لؤلمن المركزو
ال َّ
بؤنـج كـان مـن بين القةـ َّوات ال ةمشـاركة فـي تنفيذ قرار الس ِّيد األسـتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها بطريةق
النصةةر أمةةام اإلدارة العا َّمةةة للمةةرور صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةةام بميةةدان
برفقتةج مةن ةمحةيط اإلعتصةام وحةال
رابعة العدو َّية  ,وحةال ةد ةن ِّةوه ومةن ً
أو
قيام القة َّوات بإصدار التحةذيرات الصةوت َّية لل ةمعتصةمين  ,لةم ينصةاع ً
مةةةةنهم لتلةةةة التحةةةةذيرات الصةةةةادرة إلةةةةيهم  ,بةةةةل أبصةةةةر حمةةةةل بعةةةةض
ال ةمعتصمين العديةد مةن األسةلِحة النار َّيةة " البنةادِق اآلل َّيةة  ,طبنجةات ,
ف َِرد الخرطوش "  ,وإضرام النيران ببعض إطارات السة َّيارات والعديةد
مةةةن المنقةةةوالت  ,وقةةةام ال ةمعتصِ ةةةمين ب ةمقاومةةةة القةة َّةةوات بإسةةةتِخدام تلةةة
األسةةلحة واألدوات سةةالفة الةذِكر  ,فتصةدُّوا لهةةم بةةاللجوء إلةةى إسةتِخدام
برفقتةج بإسةتِخدام
سيارات الدفع المابي إلخماد النيران  ,كما قةام ومةن ِ
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بوا ِعةةةث الغةةةاز لتفريةةةق ال ةمعتصةةةمين  ,وحينبةةةذ تزايةةةد إطةةةبلق األعيةةةرة
برفقتج  ,مما نجم عنج حدوث إصابتج بطلةق نةارو
النار َّية صوبج ومن ِ
برفقتةج مةن
بالبطن من الناحية ال ةيسر وكذا ةحةدوث إصةابة مةن كةانوا ِ
شرطة  ,وعلى الفور َتم َنقلج إلى َمستشةفى ال ة
قة َّوات ال ة
شةرطة بةالعجوزة
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج علةى عةاتِق
ل ة
ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة العدو َّيةةةة مةةةن أعضةةةاء وكةةةوادِر جماعةةةة اإلخةةةوان
ال ةمسةةلمين وال ةمةةوالين لهةةم  ,و َع َ
ةةز قصةةد سةةالفي الةةذِكر مةةن إطةةبلق
برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة لقةتلهم وإتةبلف
األعيةرة الناريةة قِ َبلةج ومةن ِ
صةةة بمسةةرح األحةةداث وإثةةارة الفوضةةى
كا َّفةةة ال ةممتلكةةات العا َّمةةة والخا َّ
الرعب والفزع بالمكان .
ونشر حالة من ُّ

كما شهد /محمد سامي محمد أحمد الصةيرفي

ضةابط ة
شةرطة
ِ

بقِطاع ال َمطار منطقة ةحلوان لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةارالنابب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيهةا  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا
ال ةمشةةاركة فةةي التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع الطيةةران مةةن ناحيةةة
شةةارع صةةبلح سةةالم صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةةام بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة ,
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام وحةةال قيةةام القة َّةةوات
وحةةال ةد ةن ِّةةوه ومةةن ً
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أو مةةنهم لتلة
بإصةةدار التحةةذيرات الصةةوت َّية لل ةمعتصةةمين  ,لةةم ينصةةاع ً
التحذيرات الصةادرة إلةيهم  ,بةل أبصةر حمةل بعةض ال ةمعتصةمين العديةد
ةةرد الخرطةةةوش "  ,وكةةةذا
مةةةن األسةةةلِحة النار َّيةةةة " البنةةةادِق اآلل َّيةةةة  ,فِة َ
حملهةةم للعديةةد مةةن األدوات " النِبةةال والشةةوم و ةزجاجةةات المولوتةةوف
و َكسر الحِجةارة "  ,وقةام ال ةمعتصِ ةمين ب ةمقاومةة القة َّةوات بإسةتِخدام تلة
األسلحة واألدوات سةالفة الةذِكر  ,ممةا نجةم عنةج ةحةدوث وفةاة وإصةابة
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,وكةةذا إضةةرام النيةةران
بعض ةا ً ممةةن كةةانوا ِ
صة الكابنة بمسةرح األحةداث  ,فقامةت القة َّةوات
بال ةممتلكات العا َّمة والخا َّ
باللجوء إلى إستِخدام بواعث الغاز لتفريق ال ةمعتصمين ولحجب ال ةرإية
سةلَّحة مةةن المعتصةةمين حةةال قيةةامهم بالتصةةويب علةةى
عةةن العناصةةر ال ةم َ
ةةةوات ال ة
شةةةةرطة  ,وحينبةةةةذ حةةةةدثت إصةةةةابتج بطلةةةةق نةةةةارو خرطةةةةوش
قةة َّ
بالذِراعين وال َكتِف األيسر وأسفل ال هر من الخلةف  ,وعلةى الفةور َتةم
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى
َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى كةةوبرو القة َّبةةة العسةةكرو ل ة
بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة
العدو َّية من أعضاء جماعة اإلخوان ال ةمسلمين وال ةموالين لهم و ةمإ ِّيدو
الربيس السابق محمد مرسي  ,و َع َز قصةد سةالفي الةذِكر مةن إطةبلق
برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة لقةتلهم وإتةبلف
األعيةرة الناريةة قِ َبلةج ومةن ِ
ال ةممتلكات بمسرح األحداث وإثارة ال َ
ش َغب والفوضى0
422
أمين السر

رئيس المحكمة

كمـا شـهد  /محةـمد عبةد الةرحيم السةيد حـامةـد ضـاةـط ة
شــرطةـة
بقِطاع لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشـاركـة فــي تنفيذ قـرار السيـِّد األســتاذ
ال ةمستشار النابب العام بشؤن ضبـط الجـرابم ال ةمـر َت َكبة بمـحيط ميدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيهةا  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا
ال ةمشةةاركة فةةي التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع الطيةةران مةةن ناحيةةة
شةةارع صةةبلح سةةالم صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةةام بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة ,
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام وحةةال قيةةام القة َّةةوات
وحةةال ةد ةنةة ِّوه ومةةن ً
بإصدار التحذيرات الصوت َّية لل ةمعتصمين  ,ومطالبة ال ةمعتصمين بإجبلء
مرات اآلمنة  ,إمتثل بعضهم لتِل ال ةمنا َ
شدة ,
ةمحيط إعتصامهم عبر ال َم َّ
بينما لم ينصاع لها البعض اآلخر  ,بةل أبصةر قيةامهم بإضةرام النيةران
بإطارات الس َّيارات  ,وقاموا برشقج ومةن برفقتةج بالحِجةارة و ةزجاجةات
سةلَّحة بالعمةل علةى
المولوتوف  ,فقامت الكاسِ ةحات التابعةة للقة َّةوات ال ةم َ
إزاحةةةة الحةةةواجز الكابنةةةة علةةةى أطةةةراف اإلعتصةةةام  ,و َت َقةةةدَّمت القةة َّةةوات
صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحينبةذ قةام العديةد مةن ال ةمعتصةمين " ةملَ َّثمةي
األعيرة النار َّية والخرطوش صوب القة َّوات
الوجج " بإطبلق العديد من
ِ
 ,فقةةاموا بالتصةةدِّو لهةةم ببواعةةث الغةةاز لتفةةريقهم  ,وحينبةةذ قةةام أحةةد
ال ةمعتصةةةمين " ةملَ َّثمةةةي الوجةةةج " بتصةةةويب عيةةةار خرطةةةوش ناحيتةةةج ,
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فؤحدث ذلة العِيةار إصةابتج أسةفل الة َذقن مةن الناحيةة ال ةيسةر  ,وعلةى
سةرعة إسةعافج ,
الفور َتم َنقلج إلى َمستشفى كةوبرو القة َّبةة العسةكرو ل ة
وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصمين برابعةة
العدو َّية  ,و َع َز قصةد سةالفي الةذِكر مةن إطةبلق األعيةرة الناريةة قِ َبلةج
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة لقتلهم للحيلولة دون تنفيذ قرار النابب
ومن ِ
العام .

كما شهد /حاتم سعد حامد ِرزق جاويش

ضابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

الشهيد محمد ناجي الشماشرجي لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشـاركـة فــي تنفيذ قـرار الســ ِّيد األسـتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيهةا  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا
ال ةمشاركة في التنفيذ من خِبلل تواجدها بشارع يوسةف ع َّبةاس بةالقةرب
من محطة وقود موبيل صوب ةمحيط اإلعتصام بميدان رابعة العدو َّية ,
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,أبصةةر حمةةل بعةةض
وحةةال ةد ةنة ِّةوه ومةةن ً
ال ةمعتصةةمين العديةةد مةةن األس ةلِحة النار َّيةةة " البنةةادِق اآلل َّيةةة وال َق َّناصةةة
والخرطةةةةةوش "  ,وكةةةةةذا حملهةةةةةم للعديةةةةةد مةةةةةن األدوات " ةزجاجةةةةةات
المولوتوف والحِجارة "  ,وقام ال ةمعتصِ مين ب ةمقاومة القة َّوات بإسةتِخدام
تلةة األسةةلحة واألدوات سةةالفة الةةذِكر  ,فقامةةت القة َّةةوات بةةاللجوء إلةةى
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إسةةةتِخدام بواعةةةث الغةةةاز لتفريةةةق ال ةمعتصةةةمين ولحجةةةب ال ةرإيةةةة عةةةن
سلَّحة من المعتصمين حةال قيةامهم بالتصةويب علةى قة َّةوات
العناصر ال ةم َ
ال ة
شرطة  ,وحينبذ قام أحد ال ةمعتصمين بتصويب عيار خرطوش ناحيتج
 ,فؤحدث ذل العِيار إصابتج بطلق نارو خرطوش أعلى ال َفخذ األيمن ,
سةةرعة
وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى كةةوبرو القة َّبةةة العسةةكرو ل ة
إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى عةةاتِق أحةةد
ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة  ,و َعة َةز قصةةد سةةالف ال ةذِكر مةةن إطةةبلق
العيار النارو لقتلج .

كما شهد  /محمد صال فإاد ذكي

ضابط ة
شرطة بقِطةاع ناصةر
ِ

لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيهةا  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا
ال ةمشاركة في التنفيذ من خِبلل تواجدها بشارع الطيران أمام ةمستشةفى
التؤمين الصِ ِّحي صوب ةمحيط اإلعتصام بميدان رابعةة العدو َّيةة  ,وحةال
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام وحةةال قيةةام القةة َّةوات بإصةةدار
ةد ةنة ِّةوه ومةةن ً
التحذيرات الصوت َّية لل ةمعتصمين  ,ومطالبةة ال ةمعتصةمين بةإجبلء ةمحةيط
مرات اآلمنة  ,إمتثل بعضهم لتِل ال ةمنا َ
شةدة  ,بينمةا
إعتصامهم عبر ال َم َّ
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لم ينصاع لها البعض اآلخر  ,بل قاموا برشقج ومةن برفقتةج بالحِجةارة
و ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,فقامةةت القةة َّةوات بالتصةدِّو لهةةم ببواعةةث الغةةاز
لتفةةريقهم  ,وقامةةت اللةةوادِر بالعمةةل علةةى إزاحةةة الحةةواجز الكابنةةة علةةى
أطراف اإلعتصام  ,و َت َقةدَّمت القة َّةوات صةوب ةعمةق اإلعتصةام  ,وحينبةذ
إعتلةةةى بعةةةض ال ةمعتصةةةمين عقةةةار تحةةةت باإلنشةةةاء بشةةةارع الطيةةةران ,
األعيرة النار َّية والخرطوش صوب القة َّوات ,
وقاموا بإطبلق العديد من
ِ
وتةم التعا ةمةل معهةم حتةى تةم السةةيطرة علةى ذلة العقةار وتِلة العناصِ ةةر
اإلجرام َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بالتص ةدِّو لل ةمعتصةةمين ببوا ِعةةث الغةةاز شةةعر
برفقتةج صةوب
باإلختناق من كثافة رابحةة الغةاز  ,وحةال َ
تو ُّجهةج ومةن ِ
ةمد ََّرعةةة ال ة
شةةرطة  ,فةةوجا ب ةحةةدوث إصةةابة أحةةد ال ةم َج َّنةةدين خلفةةج بطلةةق
نةةارو  9مةةل بالوجةةج  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو خرطةةوش
بسةة َّبابة يةةده  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى عةةاتِق
ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة  ,و َعة َةز قصةةد سةةالفي ال ةذِكر مةةن إطةةبلق
برفقتةةةج مةةةن قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة ل ةمقةةةاومتهم
األعيةةةرة الناريةةةة قِ َبلةةةج ومةةةن ِ
للحيلولة دون تنفيذ قرار النابب العام وإرهاب القة َّوات والمواطنين

كمـا شـهد  /كــريـم عــبلء الـدين محمد رجابي

ضابط ة
شرطة
ِ

بقِطاع الهايكستِب لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قـرار السيـِّد األسـتاذ
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ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها بشةارع
يوسف ع َّباس صةوب ةمحةيط اإلعتصةام بميةدان رابعةة العدو َّيةة  ,وحةال
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام ومطالبةةة ال ةمعتصةةمين عبةةر
ةد ةنة ِّةوه ومةةن ً
ةم َك ِّبةةرات الصةةوت بةةإجبلء ةمحةةيط إعتصةةامهم عبةةر ال َممة َّةرات اآلمنةةة لةةم
ينصةةاعوا لهةةا  ,بةةل أبصةةر حمةةل بعضةةهم العديةةد مةةن األس ةلِحة النار َّيةةة
والخرطةةةوش و ةزجاجةةةات المولوتةةةوف والحِجةةةارة  ,وقةةةاموا ب ةمقاومةةةة
القة َّوات بإستِخدام تل األسلحة واألدوات سالفة الةذِكر  ,فقامةت القة َّةوات
باللجوء إلى إستِخدام بواعةث الغةاز لتفريةق ال ةمعتصةمين  ,وحينبةذ قةام
أحةةد ال ةمعتصةةمين بالتعةدِّو عليةةج بةةؤداة " حديةةدة " فؤحةةدث بهةةا إصةةابتج
بكتِفةةج األيسةةر ويةةدِه ال ةيسةةر  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى
كوبرو القة َّبة العسكرو ةث َّم تم نقلج إلى ةمستشفى ال ة
شةرطة بمدينةة نصةر
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج علةى عةاتِق
ل ة
أحةةد ال ةمعتصةةمين برابعةةةة العدو َّيةةة  ,و َع َ
ةةز قصةةةد سةةالفي الةةذِكر مةةةن
ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة للحيلولة دون تنفيذ قرار النابب العام .

كمةةةا شةةةهد  /محمةةةد ةم ِحةةةب محمةةةد

ةةابط ة
شةةةرطة بالعمل َّيةةةات
ضة ِ

دراســة لؤلمــن
صـة بقـِطـاع الشـهيد ةع َمـر عــبـد المـنعم بالـ َّ
الخا َّ
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المـركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها بشةارع
النحاس صوب طريةق النصةر
شارع مصطفى َّ
يوسف ع َّباس من ناحية ِ
 ,وحةةةةال قيةةةةام اللةةةةوادِر بإزاحةةةةة الحةةةةواجز الخرسةةةةان َّية التةةةةي أنشةةةةؤها
برفقتج من ةمحيط اإلعتصام  ,قةام ال ةمعتصةمين
ال ةمعتصمين و ةد ةن ِّوه ومن ً
ةةةوات بالحِجةةةارة
باإلحتشةةةاد خلةةةف تلةةة الحةةةوا ِجز وقةةةاموا برشةةةق القة َّ
األعيةرة
والشماري و ةزجاجات المولوتوف  ,وقام العديد منهم بةإطبلق
ِ
النار َّيةةة " اآللةةي والخرطةةوش " صةةوب القةة َّةوات  ,فتص ة َّد لهةةم ومةةن
برفقتج ببواعث الغاز لتفةريقهم  ,وحينبةذ إصةطدم حجةراً كبيةراً  -ةملقةى
ِ
مةةن ناحيةةة ال ةمعتصةةمين – ب ةركبتةةج ال ةيسةةر ممةةا أحةةدث إصةةابتج وسةةقط
أرضا ً ً  ,وعلى الفور َتم َنقلج إلى َمستشفى كوبرو القة َّبة العسكرو ةث َّم
تم نقلةج إلةى ةمستشةفى ال ة
سةرعة إسةعافج  ,وألقةى
شةرطة بمدينةة نصةر ل ة
بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة
ةةز قصةةةد سةةةالفي الةةة ِذكر مةةةن ةمقاومةةةة قةة َّةةوات ال ة
العدو َّيةةةة  ,و َعة َ
شةةةرطة
للحيلولة دون تنفيذ قرار النابب العام وقتلهم 0
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ةابط ة
شةةرطة بةةاإلدارة
كمةةا شةةهد  /محمةةد عمةةرو ذكر َّيةةا حسةةن ضة ِ
الخاصة باألمن المركزو
العا َّمة للعمل َيات
َّ
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات اإلحتياط َّيةةة لةةدعم قةة َّةوات األمةةن المركةةزو
ال ةمشاركة في تنفيذ قةرار السة ِّيد األسةتاذ ال ةمستشةار النابةب العةام بشةؤن
ضبط الجرابم ال ةمر َت َكبة بمحيط ميةدان رابعةة العدو َّيةة وضةبط ةمر َتكبيهةا
وال ةم َح ِّرضين عليها  ,وتم تكليفج الساعة الثامنةة صةباحا ً بةذات التةاري
سةةرعة اإلنتقةةال صةةوب ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة  ,فإمتثةةل وإنتقةةل
ب ة
عل ةى رأس قةة َّةوة تابعةةة لؤلمةةن المركةةزو  ,إال أنةةج تع ة َّذر عليةةج الةةدلوف
بشارع أنور ال ةمفتةي لوقةوف سة َّيارة نقةل كبيةرة علةى َّأول الطريةق كمةا
أبلغج قاطني المنطقة بوجود عوابةق " زجةاج مكسةور وحِجةارة كبيةرة
الحجم " تحول دون الوصةول إلةى القة َّةوات بةذل الشةارع  ,وتةم تكليفةج
ض ة َّباط التةةابعين للقةة َّةوات ال ةمس ةلَّحة لتمهيةةد الطريةةق
باإلسةةتعانة بؤحةةد ال ة
توجهج إلى ذل الضةابط بؤحةد
أمامج للوصول إلى باقي القة َّوات  ,وحال ُّ
الشوارع الجانب َّية فوجا بمسيرة تابعة لل ةمعتصمين  ,وقةام ال ةمشةاركين
ِ
برفقتةج بالحِجةاة والشةماري و ةزجاجةات لمولوتةوف ,
بها برشقج ومةن ِ
وحينبذ إصطدم حجراً بيده ال ةيسر ممةا أحةدث إصةابتج  ,وعلةى الفةور
توجج إلى َمستشفى ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن
شرطة ل ة
َّ
ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد
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سةةالفي ال ةذِكر مةةن ةمقاومةةة قةة َّةوات ال ة
شةةرطة للحيلولةةة دون تنفيةةذ قةةرار
النابب العام وإحداث إصابتهم .

كمةةةا شةةةهد /إبةةةراهيم عةةةدنان أحمةةةد محفةةةو

ةةابط ة
شةةةرطة
ضة ِ

ِحةور قِسةم العمل َّيةات
باإلدارة العا َّمة للعمل َّيةات
الخاصةة بقِطةاع الم َ
َّ
لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة فــي تنفيذ قـــرار السـ ِّيد األسـتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها بشةارع
الطيران من ناحية التؤمين الصِ ِّحي صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال قيام
س َّيارات ةمك ِّبرات الصوت ب ةمطالبة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام
الجرافةةات بإزاحةةة
سِ ةةلم َّيا ً عبةةر س ة َّيارات ةمك ِّبةةرات الصةةوت  ,وكةةذا ق َّيةةام
َّ
الحةةواجز التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق وشةةرعت ةم ةد ََّرعات
قة َّوات ال ة
شرطة في ال َت َقدُّم صوب ةعمق اإلعتصةام  ,فةوجا بال ةمعتصةمين
برفقتةةج مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
يقومةةون باإلحتشةةاد وقيةةامهم برشةةقج ومةةن ِ
بالحِجةةةةارة والشةةةةماري و ةزجاجةةةةات لمولوتةةةةوف وإطةةةةارات السةةةة َّيارات
أعيةةرة نار َّيةةة " حةةي ورلةةي
ال ةمشةةتعِلة  ,وقيةةام الةةبعض مةةنهم بةةإطبلق ِ
وخرطوش " صوب القة َّوات  ,ممةا نجةم عنةج سةقوط عةدداً مةن القة َّةوات
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القابمةةة علةةى ال َفةةض مةةا بةةين قتيةةل وجةةري حتةةى تم َّكنةةت القةة َّةوات مةةن
السيطرة على ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية  ,و َع َز قصد سةالفي الةذِكر
من األسلحة النار َّية واألدوات سالفة الةذِكر قِ َبةل قة َّةوات ال ة
شةرطة لقةتلهم
والحيلولة دون تنفيذ قرار النابب العام  ,وأضاف أنج عقِب قيامج ومةن
برفقتةةج مةةن تمةةام تنفيةةذ ال ةم ِه َّمةةة ال ةمس ة َندة إلةةيهم وعةةودتهم إلةةى القِطةةاع
ِ
سةةالف الةةذِكر  ,قةةام بحصةةر األسةةلِحة والةةذخابر وال ةمعِةةدَّات وال ةم ِه َّمةةات
ضةةة َّباط وال ةم َج َّنةةةدين
والتجهيةةةزات المفقةةةودة والتالفةةةة ةعهةةةدة السةةةادة ال ة
ال ةمشاركين فةي التنفيةذ والمملوكةة لةوزارة الداخل َّيةة  ,وقةام بعمةل بةبلر
بشةةؤنها ةمب َّينةا ً بةةج نةةوع وعةةدد ووصةةف تلة التلف َّيةات والمفقةةودات علةةى
وجج ال ِد َّقة0

كما شهد  /أحمد محمد محمد محمد مبرو

ابـط ة
شـرطـة
ضـ ِ

ب ةمعسكر أحمد شوقي لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها بشةارع
النحاس صوب طريةق النصةر
شارع مصطفى َّ
يوسف ع َّباس من ناحية ِ
 ,وحةةةةال قيةةةةام اللةةةةوادِر بإزاحةةةةة الحةةةةواجز الخرسةةةةان َّية التةةةةي أنشةةةةؤها
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ال ةمعتصةةمين  ,قةةام ال ةمعتصةةمين باإلحتشةةاد خلةةف تل ة الحةةوا ِجز وقةةاموا
برشةةق القة ة َّوات بالحِجةةارة والشةةماري و ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,وقةةام
األعيةةرة النار َّيةةة " رلةةي " صةةوب القةة َّةوات  ,كمةةا
العديةةد مةةنهم بةةإطبلق
ِ
أعيةةرة نار َّيةةة بكثافةةة  ,فقامةةت القةة َّةوات
تنةةاهى إلةةى سةةمعج َد ِوو إطةةبلق ِ
باللجوء إلى إستِخدام بواعث الغاز لتفريق ال ةمعتصمين ولحجب ال ةرإية
سةلَّحة مةةن المعتصةةمين حةةال قيةةامهم بالتصةةويب علةةى
عةةن العناصةةر ال ةم َ
قة َّوات ال ة
شرطة  ,وحينبذ حدثت إصابتج بطلةق نةارو خرطةوش بةالرأس
والذِراع األيمن واأليسر  ,وعلى الفور َتةم َنقلةج إلةى َمستشةفى التةؤمين
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على
الصِ ِّحي ل ة
عةةاتِق ال ةمعتصةةمين برابعةةة العدو َّيةةة  ,و َعة َةز قصةةد سةةالفي ال ةذِكر مةةن
ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة للحيلولة دون تنفيذ قرار النابب العام وقتلهم .

كما شهد  /شاكر كمال كمال نِجم

مــ ةج َّند باألمــن المـركــزو

بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمسة َند إليهةةا ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض إعتصةةام
صةةةب
رابعةةةة العدو َّيةةةة مةةةن ِخةةةبلل تواجةةةدها بطريةةةق النصةةةر بجةةةوار ال َن َ
التِةةذكارو صةةوب ميةةدان رابعةةة العدويةةة  ,وحةةال قيامةةج بةةؤداء ال ةم ِه َّمةةة
ال ةم َكلَّةةف بهةةا بةةإطبلق قنابةةل الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع  ,قةةام ال ةمعتصةةمين
ض َّباط ,
برفقتج من الجنود وال ة
بإطبلق أعيرة نار َّية خرطوش قِ َبلج ومن ِ
مما َنجم عنج ةحدوث إصابات بهم  ,وحينبذ حدثت إصابتج بطلةق نةارو
خرطوش بالذِراع األيمن من الخلف  ,ومن َثة َّم لةم يةتم َّكن مةن الوقةوف
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علةةى شةةخص ةمح ةدِث إصةةابتج  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى
ال ة
سرعة إسعافج  ,و َع َز قصةد سةالفي الة ِذكر مةن
شرطة بمدينة نصر ل ة
ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة لقتلهم ومن َث َّم الحيلولة دون في َفةض إعتصةام
رابعة العدو َّية .

كمـــا شــهد /حســين محـمد عـبد المنـعم ةطـلبة ةمجــ َّند باألمــن
المركزو
ةـوات ال ةمسـةةـ َند إليةةـها ال ةمشةةـاركة فةةـي َفةةـض
بؤنةةـج كةةـان مةةـن بةةـين القـةة َّ
إعتصــام رابعة العدو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بطريةق النصةر مةن ناحيةة
ع َّباس الع َّقاد صوب ميدان رابعة العدوية  ,وحةال قيامةج بةؤداء ال ةم ِه َّمةة
ال ةم َكلَّةةف بهةةا بةةإطبلق قنابةةل الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع  ,قةةام ال ةمعتصةةمين
برفقتج من الجنةود
بإطبلق أعيرة نار َّية " حي وخرطوش " قِ َبلج ومن ِ
ض َّباط  ,مما َنجم عنج ةحدوث إصابات بهةم  ,وحينبةذ حةدثت إصةابتج
وال ة
بطلةةةق نةةةارو خرطةةةوش بقدمةةةج ال ةيمنةةةى  ,وعلةةةى الفةةةور َتةةةم َنقلةةةج إلةةةى
َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية
شةةرطة بمدينةةة نصةةر ل ة
بشؤن ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز
قصد سالفي الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة لقتلهم ومةن َثة َّم الحيلولةة
دون في َفض إعتصام رابعة العدو َّية .

ةمج َّند بقِطاع أبو بكر الصِ دِّيق

كمـا شـهد /جمال كمال فِكرو
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باإلدارة العا َّمة لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمسة َند إليهةةا ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض إعتصةةام
رابعةةة العدو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بطريةةق النصةةر أمةةام اإلدارة العا َّمةةة
للمةةرور صةةوب ميةةةدان رابعةةة العدويةةةة  ,وحةةال قيامةةةج بةةؤداء ال ةم ِه َّمةةةة
ال ةم َكلَّةةف بهةةا بةةإطبلق قنابةةل الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع  ,قةةام ال ةمعتصةةمين
برفقتةج مةن قة َّةوات
بإطبلق أعيرة نار َّية " رلي وخرطوش " قِ َبلةج ومةن ِ
ال ة
شرطة بكثافة  ,وحينبذ حدثت إصابتج بعيار نارو " خرطوش " بيده
ال ةيمنى أعلى الكف من الخلف وبعِيار نارو رخر " رلةي " أعلةى سةاعِد
يده ال ةيمنى  ,وعلى الفور َتم َنقلج إلى َمستشفى ال ة
شةرطة بمدينةة نصةر
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج علةى عةاتِق
ل ة
ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة العدو َّيةةةة وقيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين -
محمد مرسي وصفوت حِجةازو ومحمةد البلتةاجي وعِصةام العريةان , -
و َع َز قصد سالفي الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة لقتلهم .

الج ِّيةد
كما شهد  /كريم عبد الس َّتار عبد َ

ةمج َّنةد بقِطةاع أبةو بكةر

الصِ دِّيق باإلدارة العا َّمة لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمسة َند إليهةةا ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض إعتصةةام
رابعةةة العدو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بطريةةق النصةةر أمةةام اإلدارة العا َّمةةة
للمةةةرور صةةةوب ميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة  ,وإذ قامةةةت القةة َّةةوات ب ةمطالبةةةة
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ال ةمعتصمين عبر س َّيارات ةمك ِّبرات الصوت بإجبلء ةمحيط اإلعتصام مةن
ِخ ةبلل الممةةر اآلمةةن  ,إال أنةةج فةةوجا بقيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين ب ةمحةةيط
اإلعتصام وكذا البعض اآلخةر مةنهم بةإعتبلء أسة ةط العقةارات ومسة ِجد
أعيرة نار َّية بكثافة صةوب القة َّةوات  ,حةال كةونهم
رابعة وقاموا بإطبلق ِ
حةةاملين أسةةلحة نار َّيةةة " بنةةادِق رل َّيةةة وخرطةةوش  ,فِة َةرد خرطةةوش " ,
فقامت القة َّوات باللجوء إلى إستِخدام بواعث الغةاز لتفريةق ال ةمعتصةمين
 ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج بعيةةار نةةارو " حةةي " بقدمةةج ال ةيسةةر فسةةقط
أرض ةا ً  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
شةةرطة بمدينةةة نصةةر
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج علةى عةاتِق
ل ة
ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة العدو َّيةةةة وقيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين -
محمةةد مرسةةي وصةةفوت حِجةةازو ومحمةةد البلتةةاجي وعِصةةام العريةةان
وعاصم عبد الما ِجد  , -و َع َز قصةد سةالفي الةذِكر مةن ةمقاومةة قة َّةوات
ال ة
شرطة للحيلولة دون َفض إعتصامهم لقتلهم

الدراسةةة
كمةةا شةةهد  /رضةةا سةةعيد محمةةد إبةةراهيم ةمج َّنةةد بقِطةةاع َّ
لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمسـ َند إلـيها ال ةمشاركة فـي َفـض إعتصام
رابعةةة العدو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بطريةةق النصةةر أمةةام اإلدارة العا َّمةةة
للمةةةرور صةةةوب ميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة  ,وإذ قامةةةت القةة َّةةوات ب ةمطالبةةةة
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ال ةمعتصمين عبر س َّيارات ةمك ِّبرات الصوت بإجبلء ةمحيط اإلعتصام مةن
ِخةةبلل الممةةر اآلمةةن  ,إال أنةةج فةةوجا بقيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين ب ةمحةةيط
اإلعتصام  ,وكذا البعض اآلخر منهم بإعتبلء أس ةط العقةارات ومسة ِجد
رابعةةة  ,كمةةا َتم َتة َّةرس الةةبعض اآلخةةر مةةنهم خلةةف األشةةجار أمةةام مسة ِجد
أعيرة نار َّية بكثافة صوب القة َّوات  ,حال
رابعة العدو َّية وقاموا بإطبلق ِ
كونهم حاملين أسلحة نار َّية " بنادِق رل َّيةة وخرطةوش  ,ف َِةرد خرطةوش
ةةةوات بةةةاللجوء إلةةةى إسةةةتِخدام بواعةةةث الغةةةاز لتفريةةةق
"  ,فقامةةةت القة َّ
ال ةمعتصةةةمين  ,وحةةةال قيامةةةج ب ةمعاونةةةة الضةةةابط المسةةةبول عنةةةج حةةةدثت
إصابتج بعيار نةارو بقدمةج ال ةيمنةى ممةا َن َجةم عنةج كسةر سةاقِج اليمنةى ,
وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة
شةةرطة بمدينةةة نصةةر ل ة
إسةةةةعافج  ,وألقةةةةى بال َمسةةةةبول َّية بشةةةةؤن ةحةةةةدوث إصةةةةابتج علةةةةى عةةةةاتِق
ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة العدو َّيةةةة وقيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين -
محمةةد مرسةةي وصةةفوت حِجةةازو ومحمةةد البلتةةاجي وعِصةةام العريةةان
وعاصم عبد الما ِجد  , -و َع َز قصةد سةالفي الةذِكر مةن ةمقاومةة قة َّةوات
ال ة
شرطة للحيلولة دون َفض إعتصامهم لقتلهم .

كمةةا شةةهد  /محمةةد نشةةؤت عبةةد الغنةةي عفيفةةي

ةابط ة
شةةرطة
ضة ِ

الدراسة لؤلمن المركزو
ربيس قِسم األسلحة والذخيرة بقِطاع َّ
بؤنج كان مـن بين القة َّوات ال ةمشـاركـة فـي تنفيذ قـرار السـ ِّيد األسـتاذ
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ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها بطريةق
النصر أمام اإلدارة العا َّمة للمرور صوب ةعمق اإلعتصةام  ,وحةال قيةام
والجرافات بالدور المنوط بها  ,فوجا بال ةمعتصمين
س َّيارات التشويش
َّ
برفقتةج مةن قة َّةوات ال ة
شةرطة بالحِجةارة و ةزجاجةات
يقومون برشقج ومةن ِ
المولوتوف  ,وكما قام العديد من ال ةمعتصمين بإعتبلء بعةض العقةارات
صةةن الةةبعض اآلخةةر خلةةف
ب ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدويةةة و َتم َتة َّةرس و َت َح َّ
الحواجز الخرسةان َّية التةي أنشةؤها ال ةمعتصةمين بنهةر الطريةق  ,وقةاموا
األعيةةرة النار َّيةةة والخرطةةوش صةةوب القةة َّةوات  ,ممةةا نجةةم عنةةج
بةةإطبلق
ِ
سقوط عدداً من ال ةمصابين بالقة َّوات القابمة على ال َفةض  ,وتصةد لهةم
برفقتةةج ببوا ِعةةث الغةةاز حتةةى تم َّكنةةت القةة َّةوات مةةن السةةيطرة علةةى
ومةةن ِ
ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر مةن األسةلحة
النار َّيةةة واألدوات سةةالفة ال ةذِكر قِ َبةةل قةة َّةوات ال ة
شةةرطة لقةةتلهم والحيلولةةة
برفقتةج مةن تمةام
دون َفض اإلعتصام  ,وأضاف أنج عقِةب قيامةج ومةن ِ
تنفيذ ال ةم ِه َّمة ال ةمس َندة إلةيهم وعةودتهم إلةى القِطةاع سةالف الةذِكر  ,قةام
بحصر ال ةم ِعدَّات وال ةم ِه َّمات والتجهيزات المفقودة والتالفة ةعهدة السادة
ض َّباط وال ةم َج َّندين ال ةمشاركين في التنفيةذ والمملوكةة لةوزارة الداخل َّيةة
ال ة
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 ,وقام بعمةل بةبلر بشةؤنها ةمب َّينةا ً بةج نةوع وعةدد ووصةف تلة التلف َّيةات
والمفقودات على وجج ال ِد َّقة .

كمةةا شةةهد /عمةةرو عطةةوة عبةةد العزيةةز عطةةوة

ةابط ة
شةةرطة
ضة ِ

صة باألمن المركزو
بالعمل َّيات الخا َّ
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةةا  ,وكةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل تواجةدها بشةارع
الجرافات بإزاحةة
الطيران صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال قيام س َّيارات
َّ
السةةواتر التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق  ,تةةم إتةةبلف ةزجةةاج
الجرافةةة  ,فقةةام قابةةدها بتركهةةا  ,فقةةام بةةالنزول مةةن ةمد ََّرعةةة ال ة
شةةرطة
َّ
صةةن خلةةف تِل ة
إلسةةتطبلع األمةةر  ,فقةةام العديةةد مةةن ال ةمعتصةةمين بال َت َح ُّ
برفقتج من قة َّوات ال ة
شرطة بالحِجارة
الحواجز الخرسان َّية  ,برشقج ومن ِ
بكثافةةة  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج إثةةر إرتطةةام األحجةةار برأسةةج وذِراعةةج
وقدمةةج  ,ففقةةد وعيةةج وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى ةمستشةةفى ال ة
شةةرطة
برفقتج من
ل ة
سرعة إسعافج  ,و َع َز قصد سالفي الذِكر من رشقج ومن ِ
قة َّوات ال ة
شرطة لقتلهم .
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كما شهد  /محمد فهمي ةمصطفى فهمي

ضابط ة
شرطة بةاإلدارة
ِ

الخاصة باألمن المركزو
العا َّمة للعمل َّيات
َّ
بؤنـج كـان مــن بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قرار السيـِّد األسـتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيها وال ةم َح ِّرضين عليها مةن خِةبلل تواجةدها
بشةةارع أنةةور ال ةمفتةةي صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحينبةةذ فةةوجا بقيةةام
ال ةمعتصمين بوضع س َّيارات المواطنين وأحةد معةارض السة َّيارات بةذات
الشةةارع بعةةرض الطريةةق  ,وخلفهةةا الحةةواجز التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين
بنهةةر الطريةةق علةةى ِعةدَّة مرا ِحةةل وذلة للتحصةةن خلفهةةا  ,وحةةال قيةةام
اللوادِر بإزاحةة السة َّيارت بةدأت السة َّيارات باإلنفجةار عةن طريةق وضةع
َّ
بخةةزان الوقةةود بالسةة َّياراة و َعقِةةب رشةةق تِلةة السةة َّيارات
فتيةةل ةم َّتصِ ةةل
ب ةزجاجات المولوتوف  ,وكما قام العديد من ال ةمعتصمين بإعتبلء بعةض
صةةةن خلةةةف السةةةواتِر
العقةةةارات ب ةمحةةةيط ميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة وال َت َح ُّ
األعيرة النار َّية " رلي وخرطوش و 9مل " صوب القة َّوات من
وإطبلق
ِ
برفقتةةج بالتص ةدِّو لهةةم ببوا ِعةةث الغةةاز
جميةةع اإلتجاهةةات  ,فقةةام ومةةن ِ
بكثافة  ,وأبصر زميلج الشهيد النقيب  /محمد جودة ةملقى على األرض
فتوجةةج إليةةج  ,وحينبةةذ أةصةةيب بطلةةق
إثةةر إصةةابتج بطلةةق نةةارو بةةالرأس
َّ
نارو بقدمج ال ةيمنى بعيار نارو  9مل  ,و َتزامن ذل مع إصابتج بطلةق
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نةةارو رخةةر خرطةةوش بكتفةةج األيمةةن فسةةقط أرضةا ً ممةةا نجةةم عنةج كسةةر
بإصةةبع يةةده ال ةيمنةةى  ,وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى ةمستشةةفى ال ة
شةةرطة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وحينبةةةذ إكتشةةةف فقةةةده ةمشةةةتمبلت ِجهةةةاز البلسِ ةةةلكي
ل ة
صتج وال ةم َن َّوه عنها سةلفا ً بببلوةج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث
خا َّ
برفقتج على عةاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز
إصابتج ومن ِ
قصد سالفي الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة للحيلولة دون تنفيذ قرار
الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام وقتلهم

كما شهد  /ةم َه َّند محمود صبره أبو زيد

ضابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

الشهيد أحمد البلكي بمنطقة حلوان لؤلمن المركزو
بؤنج كان مةـن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةـي تنفةـيذ قةـرار السة ِّيد األسةـتاذ
ال ةمسةةـتشار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةة العدو َّيةة وضةةبط ةمر َتكبيهةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةا  ,وكةةان ذلة مةةن
خِبلل تواجدها بالقةرب من مدرسة عبد العزيز جاويش للسيطرة عليهةا
 ,وحةةةةال إصةةةةدار التحةةةةذيرات الصةةةةوت َّية لل ةمعتصةةةةمين إلجةةةةبلء ةمحةةةةيط
أعيةرة نار َّيةة بكثافةة
اإلعتصام سِ لم َّيا ً  ,تنةاهى إلةى سةمعج َد ِوو إطةبلق ِ
صوب القة َّوات  ,ف َهة َّم بةال ةنزول مةن ةمد ََّرعةة ال ة
شةرطة التةي كةان يسةتقِلَّها
للتصةة ِّدو لل ةمعتصةةمين ببواعِةةث الغةةاز لتفةةريقهم ولحجةةب ال ةرإيةةة عةةن
سةلَّحة مةن المعتصةمين التةي قامةت بالتصةويب علةى قة َّةوات
العناصر ال ةم َ
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ال ة
بالر َقبةةة ,
شةةرطة  ,وفةةور نزولةةج منهةةا أةصةةيب بطلةةق نةةارو خرطةةوش َ
وألقى بالمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج علـى عاتِق المعتصمين ,
و َعـ َز قـصد سـالفي الـذِكر مـن األسلحة النار َّية قِ َبل قة َّوات ال ة
شرطة
للحيلولة دون تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام .

كما شهد  /حاتم عبةد هللا علةي السة ِّيد

ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع
ِ

الشهيد أحمد البلكي بمنطقة حلوان لؤلمن المركزو
بؤنج كان مـن بين القة َّوات ال ةمشـاركـة فـي تنفيذ قـرار السيـِّد األسـتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةة العدو َّيةة وضةةبط ةمر َتكبيهةا وال ةم َح ِّرضةةين عليهةا  ,وكةةان ذلة مةةن
ِخةةبلل تواجةةدها بش ةارع عبةةد العزيةةز جةةاويش أمةةام دار األيتةةام  ,وحةةال
ةنزولج من ةمد ََّرعةة ال ة
شةرطة التةي كةان يسةتقِلَّها حةدث لةج إلتةواء بقدمةج
فسةةقط أرضةا ً  ,ممةةا نجةةم عنةةج ةحةةدوث إصةةابتج بقطةةع بال ةربةةاط الصةةليبي
بقدمةةةج ال ةيسةةةر  ,فةةةتم عمةةةل ةربةةةاط ضةةةاوِط و ةركبةةةة بمكةةةان اإلصةةةابة ,
وتحامل على نفسج حتى تمام ال ةم ِه َّمة ال ةمس َندة إليج  ,والتةي تم َّثلةت فةي
السةةةيطرة علةةةى دار األيتةةةام والمسةةة ِجد الكةةةابنين بشةةةارع عبةةةد العزيةةةز
ض ة َّباط
جةةاويش  ,وأنةةج بالفِعةةل قةةام بالسةةيطرة عليهمةةا وتسةةليمهما إلةةى ة
البحث ال ِجنابي لتفتيشهما والتؤ ُّكد من ةخلة ِّوهمةا مةن األسةلِحة  ,وأضةاف
أنج عن طريق ِجهاز البلسلكي إتصل علمج بمقاومة بعض ال ةمعتصةمين
441
أمين السر

رئيس المحكمة

لقة َّوات ال ة
نار َّية ةم َتعدِّدة
شرطة بإطبلق
ِ
األعيرة النار َّية بكثافة من أسلِحة ِ
قِةةة َبلهم  ,فتصةةةدَّت لهةةةم قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة ببوا ِعةةةث الغةةةاز والخرطةةةوش
المطاط َّية  ,و َع َز قصد سالفي الةذِكر مةن األسةلحة النار َّيةة قِ َبةل قة َّةوات
ال ة
شةةرطة للحيلولةةة دون تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار النابةةب
العام.

كمــا شهد /إســبلم أحمـد السـ ِّيد عبـد العزيز

عقـيد ة
شـرطـة

بقِطاع الشهيد محمد ناجي الشماشيرجي لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيها وال ةم َح ِّرضين عليها مةن خِةبلل تواجةدها
شارع يوسِ ف ع َّباس بطريق النصر  ,وقامت سة َّيارات ةم َك ِّبةرات
بتقا ةطع ِ
الصةةوت ب ةمناشةةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,كمةةا
شرعت اللوادر في إزاحة السواتِر الخرسان َّية التي أنشؤها ال ةمعتصةمين
بنهر الطريق  ,إال أن ال ةمعتصمين قاموا برشقج ومن برفقتج من قة َّةوات
ال ة
شرطة بالحِجارة و ةزجاجات لمولوتوف والشةماري  ,كمةا تنةاهى إلةى
نار َّية " رلي وخرطةوش " مةن ناحيةة ةمحةيط
سمعج َد ِوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
برفقتةج ببواعِةث الغةاز  ,وحينبةذ حةدثت
اإلعتصام  ,فتصة َّد لهةم ومةن ِ
إصةةابتج بطلةةق نةةارو خرطةةوش بالصةةدر والرقبةةة  ,وتةةم إسةةعافج علةةى
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الفور ,وبعد فترة أبلغج بعض األهالي بتوا ةجد بعض ال ةمسةلَّحين بمحطةة
شارع يوسِ ةف ع َّبةاس مةع طريةق النصةر  ,فتوجةج
وقود موبيل بتقا ةطع ِ
صوب مكان تواجدهم  ,وتص َّد لهم ببواعِث الغاز  ,حينبذ أبصةر أحةد
َ
صةةوبا ً نحةةوه عيةةار نةةارو
ال ةمعتصةةمين ةيصةةي بعِبةةارة " هللا أكبةةر " ةم ِّ
خرطةةوش  ,وأطلةةق ذلة العيةةار الةةذو أحةةدث إصةةابتج بذِراعةةج األيسةةر ,
فعاد ثانية إلةى سة َّيارة اإلسةعاف  ,وتةم نقلةج علةى الفةور إلةى ةمستشةفى
ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على
شرطة ل ة
عاتِق أحد ال ةمعتصمين من داخِل ةمحيط اإلعتصام  ,و َع َز قصد سالفي
الةةةذِكر مةةةن ةمقاومةةةة قةة َّةةوات ال ة
النار َّيةةةة قِةةة َبلهم
شةةةرطة وإطةةةبلق اإلعيةةةرة
ِ
للحيلولةةة دون نفيةةذ تنفيةةذ قةةرار السة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار النابةةب العةةام
وقتلهم.

كــما شــهـد /ةحسـام محـمد عـبد َ
الغ َّفار أبــو شـادو

نقـيب

ة
شرطة بقِطاع الخدمات األمن َّية باإلدارة العا َّمة لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيها وال ةم َح ِّرضين عليها مةن خِةبلل تواجةدها
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس بطريةةق النصةةر  ,وحةةال وصةةول القةة َّةوات
بتقةةا ةطع شة ِ
بالقةرب من ةمحيط اإلعتصام قام العديد مةن ال ةمعتصةمين برشةق القة َّةوات
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النار َّيةةةة " رلةةةي
األعيةةةرة
ب ةزجاجةةةات المولوتةةةوف  ,كمةةةا قةةةاموا بةةةإطبلق
ِ
ِ
وخرطوش " بكثافة من خلف المتاريس التي أقامها ال ةمعتصمين بنهةر
جةاورة لةج
الطريق ومن أعلى مس ِجد رابعة العدو َّية وبعض المبةاني ال ةم ِ
صةةوب القةة َّةوات  ,فتصةدِّت لهةةم القةة َّةوات ببوا ِعةةث الغةةاز  ,وحينبةةذ حةةدثت
َ
إصابتج بطلق نةارو خرطةوش بالصةدر والوجةج والقةدم ال ةيسةر  ,وتةم
نقلةةةج علةةةى الفةةةور إلةةةى ةمستشةةةفى ال ة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وألقةةةى
شةةةرطة ل ة
بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على عاتِق أحد ال ةمعتصمين من داخِةل
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  ,و َعة َ
ةةز قصةةةد سةةةالفي الةةةذِكر مةةةن ةمقاومةةةة قةة َّةةوات
ال ة
النار َّية قِ َبلهم للحيلولة دون تنفيذ قرار السة ِّيد
شرطة وإطبلق اإلعيرة
ِ
األستاذ ال ةمستشار النابب العام .

كما شهد /محمد عادل عبد المجيةد محمةود

ةبلزم َّأول ة
شةرطة
ةم ِ

الدراسة لؤلمن المركزو
بقِطاع َّ
بؤنج كان مـن بين القة َّوات ال ةمسـ َند إليـها ال ةمشـاركـة فــي تنفيذ قــرار
الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابةب العةام بضةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان
شةةارع
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكِبيهةةا مةةن خِةةبلل تواجةةدها بتقةةا ةطع
ِ
ع َّبةةاس الع َّقةةاد مةةع طريةةق النصةةر صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحةةال قيةةام
س َّيارات ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصةام
برفقتةةج مةةن قة َّةةوات
سِ ةةل ِم َّيا ً  ,قةةام عةةدد مةةن ال ةمعتصةةمين برشةةقج ومةةن ِ
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ال ة
األعيةرة
شرطة بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف  ,كمةا قةاموا بةإطبلق
ِ
صةةوب القةة َّةوات بكثافةةة  ,فقامةةت القةة َّةوات
النار َّيةةة " رلةةي وخرطةةوش " َ
ِ
بالتصدِّو لهم ببواعِةث الغةاز لتفةريقهم  ,وحينبةذ حةدثت إصةابتج بطلةق
نةةارو خرطةةوش بالجبهةةة واأل ة ةذن ال ةيسةةر والكةةوع األيمةةن  ,وتةةم نقلةةج
على الفور إلى ةمستشفى ال ة
سرعة إسةعافج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية
شرطة ل ة
بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى عةةاتِق أحةةد ال ةمعتصةةمين ال َمس ةلَّحين بةةداخِل
النار َّية
ةمحيط اإلعتصام  ,و َع َز قصد سالف الذِكر من إطبلق اإلعيرة
ِ
قِ َبلج لقتلج .

كمـا شـهد  /رامـي ةيســرو محـمد عبـد المــطلب

نقـيب

ة
شرطة بقِطاع الشهيد أحمد عبد اللطيف لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة فةي تنفيةذ قةرار السة ِّيد
األستاذ ال ةمستشار النابب العام بضةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة
العدو َّية وضبط ةمر َتكِبيها من خِبلل تواجدها بشارع الطيران من ناحيةة
ةةارع صةةةبلح سةةةالِم صةةةوب ةعمةةةق اإلعتصةةةام  ,وحةةةال قيةةةام سةةة َّيارات
شة ِ
ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصةام سِ ةل ِم َّيا ً ,
وكةةذا إزاحةةة الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق ,
أبصةةر إحتشةةاد بعةةض ال ةمعتصةةمين خلةةف تل ة الحةةوا ِجز وقةةاموا برشةةق
اللةةوادِر وس ة َّيارات وقةة َّةوات ال ة
ش ةرطة بالحِجةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةوف
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نار َّيةة بكثافةة
والشماري  ,كما تنةاهَى إلةى سةمعج َد ِوو إطةبلق ِ
أعيةرة ِ
صوب القة َّوات  ,فقامت القة َّةوات بالتصةدِّو لهةم ببواعِةث الغةاز لتفةريقهم
َ
سةلَّحة مةةن المعتصةةمين حةةال قيةةامهم
ولحجةةب ال ةرإيةةة عةةن العناصةةر ال ةم َ
بالتصةةويب علةةى قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو
خرطةةوش بالجانِةةب األيمةةن والةةبطن وال هةةر وال ةذِراع األيسةةر وال َفخةةذ
األيسر  ,وتم نقلج على الفور إلى ةمستشفى ال ة
سةرعة إسةعافج ,
شةرطة ل ة
وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج علةى عةاتِق أحةد ال ةمعتصةمين
ال َمس ةلَّحين بةةداخِل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,و َعة َةز قصةةد سةةالف ال ةذِكر مةةن
النار َّيةةة قِ َبلةةج لقتلةةج  ,وأضةةاف أن ةمقاومةةة ال ةمعتصةةمين
إطةةبلق اإلعيةةرة
ِ
لقة َّوات ال ة
شرطة حال َفض إلعتصةام كانةت عنيفةة و ةمسةلَّحة ريةة ذلة أن
عمل َّيةةة ال َفةةض إسةةتغرقت وقةةت طويةةل حتةةى تم َّكنةةت القةة َّةوات مةةن إحكةةام
السيطرة أمن َّيا ً على ةمحيط اإلعتصام .

كمةةا شةةهد  /إسةةبلم عبةةد الس ة ِّيد الصةةافي محمةةد

ةابط ة
شةةرطة
ضة ِ

بقِطاع الشهيد أحمد عبد اللطيف بمنطقة حلوان لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة فةي تنفيةذ قةرار السة ِّيد
األستاذ ال ةمستشار النابب العام بضةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة
العدو َّية وضبط ةمر َتكِبيها من خِبلل تواجدها بتقا ةطع شارع الطيران مةع
ةارع خِضةةر التةةوني صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحةةال قيةةام س ة َّيارات
شة ِ
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ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصةام سِ ةل ِم َّيا ً ,
وكةةذا إزاحةةة الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق ,
أبصةةر إحتشةةاد بعةةض ال ةمعتصةةمين خلةةف تل ة الحةةوا ِجز وقةةاموا برشةةق
اللوادِر وقة َّوات ال ة
شرطة بالحِجارة و ةزجاجات المولوتةوف والشةماري ,
نار َّيةة " بنةادق
كما قاموا بإطبلق أعيرة نار َّية بكثافة بإستِخدام أسلِحة ِ
صةةوب القة َّةةوات  ,فقامةةت القة َّةةوات
فةةرد خرطةةوش " َ
رلةةي وخرطةةوش ِ ,
بالتصةدِّو لهةةم ببوا ِعةةث الغةةاز لتفةةريقهم ولحجةةب ال ةرإيةةة عةةن العناصةةر
سلَّحة من المعتصمين حال قيامهم بالتصويب على قة َّوات ال ة
شةرطة ,
ال ةم َ
وحينبذ حةدثت إصةابتج بطلةق نةارو بال َفخةذ األيسةر والسةاق ال ةيسةر ,
وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى ةمستشةةفى كةةوبرو القة َّبةةة العسةةكرو ثةةم إلةةى
ةمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصابتج على عاتِق ال ةمعتصمين بداخِل ةمحةيط اإلعتصةام  ,و َع َةز قصةد
سالفي الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
النار َّية قِة َبلهم
شرطة وإطبلق اإلعيرة
ِ
للحيلولةةة دون نفيةةذ تنفيةةذ قةةرار السة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار النابةةب العةةام
وقتلهم .

ةرازق
كمةةا شةةهد  /تةةامر جةةبلل عبةةد الة ِ

ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
ضة ِ

ناصر لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة في تنفيذ قرار السـ ِّيد
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األستاذ ال ةمستشار النابب العام بضةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة
العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكِبيهةةا مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع الطيةةران صةةوب
ةعمةةةق اإلعتصةةةام  ,وحةةةال قيةةةام سةةة َّيارات ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت ب ةمناشةةةدة
ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وكةةذا إزاحةةة الحةةوا ِجز
الخرسةةان َّية أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق  ,أبصةةر إحتشةةاد بعةةض
ال ةمعتصمين خلف تل الحوا ِجز وقاموا برشق اللةوادِر وقة َّةوات ال ة
شةرطة
بالحِجةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,كمةةا قةةاموا بةةإطبلق أعيةةرة نار َّي ةة
صةوب القة َّةوات  ,كمةا
فرد خرطوش " َ
نار َّية " ِ
بكثافة بإستِخدام أسلِحة ِ
شةارع الطيةران مةع
صن البعض منهم عقةاراً تحةت اإلنشةاء بتقةا ةطع
َت َح َّ
ِ
ةةارع سةةةيبويج المصةةةرو  ,وقةةةاموا بمةةةواالة التعةةةدَّو علةةةى القةة َّةةوات
شة ِ
النار َّي ةة "
اإلعيةةرة
برشةةقها بالحِجةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةوف وإطةةبلق
ِ
ِ
الحي والخرطوش " من داخِةل ذلِة العقةار  ,فقامةت القة َّةوات بالتصةدِّو
سلَّحة مةن
لهم ببواعِث الغاز لتفريقهم ولحجب ال ةرإية عن العناصر ال ةم َ
المعتصةةمين حةةال قيةةامهم بالتصةةويب علةةى قة َّةةوات ال ة
شةةرطة  ,وحينبةةذ
حدثت إصابتج بقدمج ال ةيمنةى بحجةر ةمل َقةى مةن داخِةل ذلة العقةار  ,وتةم
نقلةةةج علةةةى الفةةةور إلةةةى ةمستشةةةفى ال ة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وألقةةةى
شةةةرطة ل ة
بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصمين بةداخِل العقةار
سالِف الذِكر الكابن ب ةمحيط اإلعتصام  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر مةن
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ةمقاومةةة قةة َّةوات ال ة
النار َّيةةة قِة َبلهم للحيلولةةة دون
شةةرطة وإطةةبلق اإلعيةةرة
ِ
نفيذ تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام وقتلهم .

كمـا شـهد  /محـمد ًعثمان يحيـى أبو الفـرج

ابط ة
شـرطة
ضـ ِ

بقِطاع أبو بكر الصدِّيق لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشار النابب العام بضبط الجرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة العدو َّيةة
وضبط ةمر َتكِبيها  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا ال ةمشةاركة فةي
التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع الطيةةران بجةةوار ةمستشةةفى التةةؤمين
الصِ َّحي صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال قيةام سة َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت
ب ةمناشةةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وكةةذا إزاحةةة
الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق  ,وحةةال ةد ةنة ِّةوه
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين
ومةةن ِ
برشق اللوادِر وقة َّوات ال ة
شرطة بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف  ,كمةا
قةةاموا بةةإطبلق أعيةةرة نار َّيةةة بكثافةةةة " رلةةي وخرطةةوش " مةةن خلةةةف
صةةوب القةة َّةوات  ,فقامةةت القةة َّةوات بالتص ةدِّو لهةةم
الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية َ
ببوا ِعةةث الغةةاز لتفةةريقهم  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج  ,والتةةي َت َم َّثلةةت فةةي
َكسةةر بال َيةةد ال ةيمنةةى إثةةر إرتطةةام أحةةد األحجةةار بهةةا – ةملقةةى مةةن ناحيةةة
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  , -وتةةةم نقلةةةج علةةةى الفةةةور إلةةةى ةمستشةةةفى ال ة
شةةةرطة
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سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج علةى عةاتِق
ل ة
أحد ال ةمعتصمين من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين بداخِل ةمحيط اإلعتصةام
 ,و َعةةة َز قصةةةد سةةةالفي الةةةذِكر مةةةن ةمقاومةةةة قةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة وإطةةةبلق
النار َّيةةة قِ ة َبلهم للحيلولةةة دون نفيةةذ تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
اإلعيةةرة
ِ
ال ةمستشار النابب العام وقتلهم .

كما شةهد  /خالةد محمةد سةامي عبةد الةرإوف ال َب َّنةاني

ضةابط
ِ

ة
سابقا ً وقابد قِطاع
برباسة منطقة القاهِرة لؤلمن المركزو ِ
شرطة ِ
أحمد شوقي لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشار النابب العام بضبط الجرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة العدو َّيةة
وضبط ةمر َتكِبيها  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا ال ةمشةاركة فةي
ةارع يوسِ ةةف
التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بتقةةا ةطع طريةةق النصةةر مةةع شة ِ
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط
ع َّبةةاس صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحةةال ةد ةنة ِّةوه ومةةن ِ
اإلعتصام  ,أبصر قيام بعض ال ةمعتصةمين بةإطبلق أعيةرة نار َّيةة بكثافةة
صةوب القة َّةوات مةن أعلةى أسة ةط بعةض العقةارات
" رلي وخرطةوش " َ
القريبةة مةن ةمحةةيط اإلعتصةام  ,فقامةت القةة َّةوات بالتصةدِّو لهةم ببوا ِعةةث
الغاز لتفريقهم  ,وحينبذ حدثت إصابتج  ,والتي َت َم َّثلةت فةي طلةق نةارو
خرطةةوش بالةذِراع األيمةةن وال َقةدَم ال ةيسةةر وخلةةف األ ة ةذن ال ةيمنةةى  ,وتةةم
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نقلةةةج علةةةى الفةةةور إلةةةى ةمستشةةةفى ال ة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وألقةةةى
شةةةرطة ل ة
بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى عةةاتِق أحةةد ال ةمعتصةةمين مةةن
جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين بةةداخِل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,و َع َ
ةةز قصةةد
سالفي الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
النار َّية قِة َبلهم
شرطة وإطبلق اإلعيرة
ِ
للحيلولة دون نفيذ تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام.

كمةةا شةةهد /محمةةود يوسِ ةةف إسةةماعيل عبةةد البةةاقي

نقيةةب

ة
الدراسة ألمن المركزو
شرطة بقِطاع َّ
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشار النابب العام بضبط الجرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة العدو َّيةة
وضبط ةمر َتكِبيها  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا ال ةمشةاركة فةي
التنفيذ مةن خِةبلل تواجةدها بطريةق النصةر أمةام اإلدارة العا َّمةة للمةرور
برفقتج مةن ةمحةيط اإلعتصةام
صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال ةد ةن ِّوه ومن ِ
برفقتةةةج الحِجةةةارة و ةزجاجةةةات
 ,قةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين برشةةةقِج ومةةةن ِ
صةوب القة َّةوات ,
المولوتوف  ,كما قةاموا بةإطبلق أعيةرة نار َّيةة بكثافةة َ
فقامت القة َّوات بالتصدِّو لهةم ببواعِةث الغةاز لتفةريقهم  ,وحينبةذ حةدثت
إصةةابتج بطلةةق نةةارو خرطةةوش بالجبهةةة  ,وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى
ةمستشةفى ال ة
سةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث
شةةرطة ل ة
إصابتج على عةاتِق أحةد ال ةمعتصةمين بةداخِل ةمحةيط اإلعتصةام  ,و َع َةز
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قصد سالفي الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
النار َّيةة
شرطة وإطةبلق اإلعيةرة
ِ
قِ َبلهم للحيلولة دون تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشار النابب العام .

كمةةا شةةهد  /محمةةود محمةةد جمةةال الةةدين خليةةل

ةبلزم َّأول
ةمة ِ

ة
صةةةة قِطةةةاع الشةةةهيد  /عمةةةر عبةةةد المةةةنعم
شةةةرطة بالعمل َّيةةةات الخا َّ
بالدراسة
َّ
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قــرار السـيـِّد األســتاذ
ال ةمستشار النابب العام بضبط الجرابم ال ةمر َت َكبة بميدان رابعة العدو َّية
وضبط ةمر َتكِبيها  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا ال ةمشةاركة فةي
التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بطريةةق النصةةر لتةةؤمين خةةروج ال ةمعتصةةمين
برفقتةج مةن ةمحةيط
حال ةمغادرتهم ل ةمحيط اإلعتصام  ,وحال ةد ةن ِّةوه ومةن ِ
برفقتةةج الحِجةةارة ,
اإلعتصةةام  ,قةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين برشةةقِج ومةةن ِ
فقامت القة َّوات بالتصدِّو لهةم ببواعِةث الغةاز لتفةريقهم  ,وحينبةذ حةدثت
سةةر بحجةةر – ةمل َقةةةى مةةن داخِةةل ةمحةةةيط
إصةةابتج بذِراعيةةج األي َمةةةن واألي َ
اإلعتصةةام  , -وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى ةمستشةةفى ال ة
سةةرعة
شةةرطة ل ة
إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى عةةاتِق أحةةد
ال ةمعتصةةمين بةةداخِل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,و َعة َةز قصةةد سةةالفي الةذِكر مةةن
ةمقاومةةة قةة َّةوات ال ة
شةةرطة للحيلولةةة دون نفيةةذ تنفيةةذ قةةرار السة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشار النابب العام .
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كمةةا شةةهد  /محمةةود أحمةةد سةةعيد محمةةود أحمةةد

ةبلزم َّأول
ةمة ِ

ة
شرطة بقِطاع الشهيد  /أحمد عبد اللطيف بمنطقةة حلةوان لؤلمةن
المركزو
بؤنج كـان مـن بين الةـقة َّوات ال ةمشةـاركة فةـي تنفيةذ قةرار السةـ ِّيد األسةتاذ
ال ةمستشارالنابب العةام بضةبط الجةرابم ال ةمر َت َكبةة بميةدان رابعةة العدو َّيةة
وضبط ةمر َتكِبيها  ,وكةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمسة َند إليهةا ال ةمشةاركة فةي
ةارع صةةبلح
ةارع الطيةةران مةةن ناحيةةة شة ِ
التنفيةةذ مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشة ِ
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط
سةةالِم َ
صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحةةال ةد ةنة ِّةوه ومةةن ِ
النار َّية "
األعيرة
اإلعتصام  ,قام بعض ال ةمعتصمين بإطبلق العديد من
ِ
ِ
صةةةوب القةة َّةةوات  ,فقامةةةت القةة َّةةوات بالتصةةةدِّو لهةةةم
رلةةةي وخرطةةةوش " َ
س ةلَّحة مةةن
ببوا ِعةةث الغةةاز لتفةةريقهم ولحجةةب ال ةرإيةةة عةةن العناصةةر ال ةم َ
المعتصةةمين حةةال قيةةامهم بالتصةةويب علةةى قة َّةةوات ال ة
شةةرطة  ,وحينبةةذ
حدثت إصةابتج بعةدد ثةبلث طلقةات خرطةوش بقدمةج ال ةيمنةى  ,وتةم نقلةج
على الفور إلى ةمستشفى ال ة
سرعة إسةعافج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية
شرطة ل ة
بشؤن ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصمين بةداخِل ةمحةيط اإلعتصةام ,
و َع َز قصد سالفي الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
األعيةرة
شةرطة وإطةبلق
ِ
النار َّية قِ َبلهم للحيلولة دون نفيةذ تنفيةذ قةرار السة ِّيد األسةتاذ ال ةمستشةار
ِ
النابب العام .
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رقيةب ة
شةرطة بمصةلحة

كما شهد  /إبراهيم حدَّاد محمد
أمن المواني بالديوان العام

التابعةة لمصةلحة أمةن المةواني  ,وأنةج حةال
بؤنج كةان مةن بةين القة َّةوات
ِ
تواجةةده بمبنةةى المصةةلحة تنةةاهى إلةةى سةةمعج سة َّيارات ةم َك ِّبةةرات الصةةوت
حال قيامها ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بةإجبلء محةيط اإلعتصةام  ,كمةا أبصةر
قيام اللوادِر بإزاحة الحوا ِجز الخرسان َّية التي أنشؤها ال ةمعتصمين بنهةر
الطريق  ,وحينبذ إحتشد بعةض ال ةمعتصةمين بةالقةرب مةن تِلة الحةوا ِجز
أعيةةرة
نار َّيةةة " بنةةادِق رلةةي " وقةةاموا بةةإطبلق ِ
حةةاملين بؤيةةديهم أسةلِحة ِ
صةةوب القةة َّةوات  ,كمةا قةةاموا برشةةقها ب ةزجاجةةات المولوتةةوف
نار َّيةة رلةةي َ
والنِبال الحديد َّية  ,فتصدت لهةم القة َّةوات ببواعِةث الغةاز لتفةريقهم  ,كمةا
أبصةةر إعةةتبلء مةةا يق ة ةرب مةةن خمسةةة أشةةخاص لسةةط مبنةةى اإلسةةكان
الخارجي لطالبات جامِعة األزهر ال ةمجاور لمبنى المصلحة سالِفة الذِكر
أعيةةةرة
حةةةال كةةةونهم حةةةاملين " بنةةةادِق خرطةةةوش " وقةةةاموا بةةةإطبلق ِ
صوب القة َّوات  ,كما قاموا برشقها ب ةزجاجات المولوتوف من
خرطوش َ
صةوب قة َّةوات ال ة
شةرطة ال ةمتوا ِجةدة بةالقةرب مةن مبنةى
أعلى ذلة المبنةى َ
النار َّيةة مةن
األعيةرة
اإلدارة العا َّمة للمرور  ,كما تم إطةبلق العديةد مةن
ِ
ِ
أعلةةى مؤذنةةة وسةةط مس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة ومةةن داخةةل عقةةار تحةةت
بشارع الطيران وحينبذ َحة َدثت إصةابتج بطلةق نةارو خرطةوش
اإلنشاء
ِ
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بقدمةةج ال ةيمنةةى  ,وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى ةمستشةةفى ال ة
سةةرعة
شةةرطة ل ة
برفقتةةج مةةن
إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج ومةةن ِ
ال ةم َج َّندين على عاتِق العناصر ال ةمسةلَّحة مةن ال ةمعتصةمين بةداخِل ةمحةيط
اإلعتصام .

كمةةا شةةهد /رمضةةان محمةةد حسةةين أبةةو هاشِ ةةم

ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة

بقِطاع الشهيد ِرفعت عاشور لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة العـدو َّية
من خِبلل تواجدها بشارع بةن فضةبلن صةوب ةعمةق اإلعتصةام  ,وحةال
قيةةةام سةةة َّيارات ةمك ِّبةةةرات الصةةةوت ب ةمطالبةةةة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط
الجرافةات بإزاحةة الحةواجز التةي أنشةؤها
اإلعتصام سِ ةلم َّيا ً  ,وكةذا ق َّيةام
َّ
ال ةمعتصةةةمين بنهةةةر الطريةةةق  ,قةةةام ال ةمعتصةةةمين باإلحتشةةةاد خلةةةف تِلةةة
الحوا ِجز وقاموا برشةق اللةوادِر ةمةد ََّرعات ال ة
شةرطة والقة َّةوات بالحِجةارة
و ةزجاجات المولوتوف  ,فتصدَّت لهم القة َّوات ببواعِث الغةاز لتفةريقهم ,
نار َّيةة مةن ناحيةة المبةاني
وحينبذ تناهى إلى سمعج َد ِوو إطبلق ِ
أعيةرة ِ
القريبة من مدرسة عبد العزيز جةاويش دون وقوفةج علةى مصةدر تِلة
الطلقات  ,وحينبذ حةدثت إصةابتج بطلةق نةارو خرطةوش بالقةدمين مةن
األمام  ,وعلى الفور َتم َنقلج إلةى َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةعافج ,
شةرطة ل ة
وألقى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث إصةابتج علةى عةاتِق أحةد ال ةمعتصةمين
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برابعة العدو َّية  ,و َع َز قصد سالفي الذِكر من إطبلق األعيةرة الناريةة
قِ َبلهم إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحيلولةج دون نجةاح قة َّةوات ال ة
شةرطة
في ةم ِه َّمتها في َفض إعتصامهم .

كما شهد  /بيشوو ناصِ ر وليم إسحق

ةم َج َّند ة
شةرطة بالعمل َّيةات

التابعة لؤلمن المركزو
الخاصة
َّ
ِ
بؤ َّنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة العـدو َّية
من خِبلل تواجدها بطريق النصـر صـوب ةعمـق اإلعتصـام  ,وحـال
قِيادتج أحد ةمد ََّرعات ال ة
شرطة تحت قيادة العقيد  /ةع َمر حلمي والنقيب /
وبرفقتةةج عةةدد سِ ة َّتة ةمج َّنةةدين  ,وحةةال ةد ةنة ِّةوهم بةةالقةرب مةةن
محمةةد جةةودة ِ
صةوب ال ةمد ََّرعةة
ةمحيط اإلعتصةام  ,فةوجا بوابةل مةن الطلقةات النار َّيةة َ
المبةان
من قِ َبل ال ةمعتصمين من داخِل ةمحي اإلعتصام ومن أعلى بعض
ِ
القريبة منج  ,فقام النقيب  /محمد جودة ب ةمحاولة التصدِّو لهم ببواعِث
الغاز من داخِل ال ةمدَرعة إال أنةج لةم يسةتطِ ع  ,فقةام بفةت بةاب ال ةمد ََّرعةة
خارجهةةا  ,وحينبةةذ أصةةيب بطلةةق نةةارو
حتةةى يت َ
س ة َّنى لةةج اإلطةةبلق مةةن ِ
أود بحياتج في الحال  ,كما أصةيب العقيةد  /ةع َمةر حلمةي بطلةق نةارو
بقدمةةج  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو رلةةي ب َيةةده ال ةيمنةةى بفتحةةة
دخةةةول و ةخةةةروج  , ,كمةةةا أةصةةةيب بطلةةةق نةةةارو ب َيةةةده ال ةيسةةةر  ,وحةةةال
سةةرعة إسةةعافِج أةصةةيب بطلةةق نةةارو فةةي
ةمحاولتةةج التحة ُّةر مةةن مكانةةج ل ة
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وجهج من الناحِية ال ةيمنى وخرج ال َمقذوف من األمام ففقد وعيج  ,وتةم
نقلج على الفور إلى ةمستشفى ال ة
سةرعة إسةعافج  ,وأضةاف أنةج
شةرطة ل ة
َ ةل َّ فاقِةةداً وعيةةج ل ةم ةدَّة شةةهر حتةةى إسةةتعاد وعيةةج بال ةمستشةةفى  ,وألقةةى
ض َّباط علةى
برفقتج من السادة ال ة
بال َمسبول َّية بشؤن ةحدوث إصابتج ومن ِ
عاتِق ال ةمعتصمين بداخِل ةمحيط اإلعتصام .

كـما شـهد  /حِرز ضاحـي خلـف جــاد

ةمـ َجـ َّند ة
شـرطـة بإدارة

صة بقِطاع سبلمة عبد لرإوف لؤلمن المـركـز
العمل َّيات الخا َّ
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض إعتصةةام ميةةدان رابعةةة
شةارع الطيةران مةن ناحِيةة التةؤمين
العدو َّية من خِبلل تواجةدها بشةارع
ِ
الصِ ِّحي صوب ةعمق اإلعتصام  ,وكان ةمستقِبلً إحد سة َّيارات ةم َك ِّبةرات
الصوت وبرفقتج سبع ةم َج َّندين وضابطين  ,وحال وصولهم بالقةرب من
ةمحيط اإلعتصام قامت سة َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت ب ةمناشةدة ال ةمعتصةمين
برفقتج بةالنزول مةن سة َّيارة
بإجبلء ةمحيط اإلعتصام سِ ل ِم َّيا ً  ,وقام ومن ِ
ةم َك ِّبرات الصوت  ,وحينبذ أبصةر قيةام بعةض ال ةمعتصةمين برشةقج ومةن
برفقتج بالحِجارة و ةزجاجات المولوتةوف والشةماري  ,كمةا أبصةر قيةام
نار َّيةة خرطةوش قِة َبلهم بإسةتِخدام " ف َِةرد
البعض منهم بتصويب ِ
أعيةرة ِ
خرطوش " كةانوا حةاملين لهةا  ,فقامةت قة َّةوات ال ة
شةرطة بالتصةدِّو لهةم
ببوا ِعةةث الغةةاز لتفةةريقهم  ,وحةةال إصةةابة بعةةض ال ةم َج َّنةةدين الةةذين كةةانوا
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برفقتج بإسةتِخدام
برفقتج
بؤعيرة خرطوش قام أحد ال ة
ِ
ض َّباط الذين كانوا ِ
ِ
األعيةرة الخرطةوش ,
ما بحوزتج من ةبندةق َّية خرطوش قِ َبل ةمطلقي تِلة
ِ
برفقتةةج أدراجهةةم بالسة َّيارة  ,وحينبةةذ حةةدثت إصةةابتج بطلةةق
وعةةاد ومةةن ِ
نةةارو خرطةةوش بال َيةةد ال ةيسةةر والعنةةق  ,وتةةم نقلةةج علةةى الفةةور إلةةى
ةمستشفى ال ة
سةرعة إسةعافج  ,وألقةى
شرطة بالحي
السابع بمدينة نصر ل ة
ِ
بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج علةةةى عةةةاتِق أحةةةد ال ةمعتصةةةمين
ال ةمسةةلَّحين داخِةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,و َع َ
ةةز قصةةد سةةالف الةةذِكر مةةن
ةمقاومةةة قةة َّةوات ال ة
النار َّيةةة قِة َبلهم للحيلولةةة دون
شةةرطة وإطةةبلق اإلعيةةرة
ِ
َفض اإلعتصام وقتلهم.

كما شهد /عاصِ م ترجم زولول ةم َج َّند ة
شرطة بقِطةاع ناصةر لؤلمةن
المركزو
بؤنج كـان مـن بين القةـ َّوات ال ةمشاركة فـي َفض إعتصام ميدان رابـعة
شةارع الطيةران مةن ناحِيةة التةؤمين
العدو َّية من خِبلل تواجةدها بشةارع
ِ
الصِ ِّحي صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال قيةام سة َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت
ب ةمناشةةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وكةةذا إزاحةةة
الحوا ِجز الخرسان َّية التي أنشؤها ال ةمعتصمين بنهر الطريةق  ,قةام ومةن
ضابط و ةم َج َّندين بالنزول من س َّيارة ال ة
شرطة ودنةوا بةالقةرب
برفقتج من
ِ
ِ
مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وحينبةةذ أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين برشةةق
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اللةةوادِر وقةة َّةةوات ال ة
شةةرطة بالحِجةةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةةوف  ,فقامةةةت
قة َّوات ال ة
شرطة بالتصدِّو لهةم ببواعِةث الغةاز لتفةريقهم  ,وحينبةذ تنةاهى
إلى سمعج َد ِوو إطبلق أعيرة نار َّية بكثافة دون وقوفج على مصةدرها
 ,وحينبةةةذ حةةةدثت إصةةةابتج بطلةةةق نةةةارو خرطةةةوش باألصةةةبعين الثالةةةث
والرابع بال َيد ال ةيسر وكسر ب ةعقلة األصةبع الثالةث والرابةع  ,وتةم نقلةج
ةحي ًثة َّم إلةةى ةمستشةةفى ال ة
شةةرطة
علةى الفةةور إلةةى ةمستشةةفى التةةؤمين الصِ ِّ
سرعة إسعافج  ,وألقى بال َمسبول َّية بشؤن ةحةدوث إصةابتج
بمدينة نصر ل ة
على عاتِق أحد ال ةمعتصمين ال ةمسلَّحين داخِل ةمحيط اإلعتصام  ,و َع َز
قصد سالف الذِكر من ةمقاومة قة َّوات ال ة
النار َّيةة
شةرطة وإطةبلق اإلعيةرة
ِ
قِ َبلهم للحيلولة دون َفض اإلعتصام وقتلهم وإحداث إصابتهم .

كما شهد /عبد المولى شاكِر عبةد المةولى ةم َج َّنةد ة
شةرطة بقِطةاع
أبو بكر الصِ دِّيق لؤلمن المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض إعتصةةام ميةةدان رابعةةة
شةارع الطيةران مةن ناحِيةة التةؤمين
العدو َّية من خِبلل تواجةدها بشةارع
ِ
الصِ ِّحي صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال قيةام سة َّيارات ةم َك ِّبةرات الصةوت
ب ةمناشةةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وكةةذا إزاحةةة
الحوا ِجز الخرسان َّية التي أنشؤها ال ةمعتصمين بنهر الطريةق  ,قةام ومةن
ضابط و ةم َج َّندين بالنزول من س َّيارة ال ة
شرطة ودنةوا بةالقةرب
برفقتج من
ِ
ِ
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مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وحينبةةذ أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين برشةةق
اللوادِر وقة َّوات ال ة
شرطة بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف  ,كمةا تنةاهى
إلةةةى سةةةمعج َد ِوو إطةةةبلق أعيةةةرة نار َّيةةةة بكثافةةةة مةةةن خلةةةف الحةةةوا ِجز
شةارع الطيةران مةع
الخرسان َّية ومن داخل عقار تحةت اإلنشةاء بتقةا ةطع
ِ
شارع سيبويج المصرو دون وقوفج على مصةدرها  ,فتن َّبةج عليةج مةن
ِ
الضةةابط المسةةبول عنةةج بةةال ةرقود علةةى الفةةور فإمتثةةل  ,وحينبةةذ حةةدثت
إصةةابتج بطلةةق نةةارو خرطةةوش بةةالعين ال ةيمنةةى وذِرا ِعةةج األيسةةر  ,وتةةم
نقلةةةج علةةةى الفةةةور إلةةةى ةمستشةةةفى ال ة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وألقةةةى
شةةةرطة ل ة
بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين ال ةمسةلَّحين
داخِل ةمحيط اإلعتصام  ,و َع َز قصةد سةالفي الةذِكر مةن ةمقاومةة قة َّةوات
ال ة
النار َّية قِ َبلهم لقتلهم.
شرطة وإطبلق اإلعيرة
ِ

كما شهد  /ياسين ةعلوو ياسـين عبد السـبلم

رقيب ة
شـرطـة

باإلدارة العا َّمة للحِماية المدن َّية بالقاهِرة قِطاع ال َ
شرق
بؤنةج كةةان مةن بةةين قة َّةوات الحِمايةةة المدن َّيةة ال ةمسة َند إليهةا ةمرافقةةة قةةةواَّت
ال ة
شرطة القابمة على فض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
بطريق النصر أمام المركز التِجارو طيبة مول صوب ةعمةق اإلعتصةام
 ,وذل للسيطرة على َث َّمة نيةران يةتم إنةدالعها بمسةرح األحةداث أثنةاء
الفةةض  ,وحةةال قيةةام س ة َّيارات ةم َك ِّبةةرات الصةةوت ب ةمناشةةدة ال ةمعتصةةمين
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بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وكةةذا إزاحةةة الحةةوا ِجز الخرسةةان َّية
أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق  ,تنةةاهى إلةةى سةةمعج َد ِوو إطةةبلق
أعيرة نار َّية بكثافة دون وقوفج على مصدرها  ,كما أبصةر قيةام بعةض
ال ةمعتصةةةمين برشةةةق اللةةةوادِر وقةة َّةةوات ال ة
شةةةرطة بالحِجةةةارة و ةزجاجةةةات
المولوتةةوف والنِبةةال  ,كمةةا قةةام الةةبعض اآلخةةر بإضةةرام النيةةران بةةبعض
إطارات الس َّيارات وجراكِن الوقود خلف تِل الحةوا ِجز  ,للحيلولةة دون
َت َقدُّم قة َّةوات ال ة
شةرطة صةوب ةعمةق اإلعتصةام إلفشةال ةم ِه َّمتهةا فةي َفةض
ةةةوات ال ة
شةةةرطة بالتصةةةدِّو لهةةةم ببواعِةةةث الغةةةاز
اإلعتصةةةام  ,فقامةةةت قة َّ
توجةج ِرفقةة ةزمبلبةج مةن قة َّةوات الحِمايةة المدن َّيةة صةوب
لتفريقهم  ,كما َّ
النيةةةران إلخمادِهةةةا  ,وحينبةةةذ أبصةةةر قيةةةام بعةةةض ال ةمعتصةةةمين بةةةإطبلق
النار َّية " الحةي والخرطةوش " بكثافةة حةال إعةتبلبهم لمؤ َذنةة
األعيرة
ِ
وسط مس ِجد رابعة العدو َّية ومةن خةبلل بعةض الفتحةات بنوافِةذ بعةض
المباني الكابنة بالقةرب من ةمحةيط المسة ِجد  ,كمةا أبصةر فةرد خرطةوش
وبعةةض الطلقةةات داخةةل أحةةد البطةةاطين بخِيةةام ال ةمعتصةةمين وتةةم الة َت َح ُّف
عليج بمعرفة قة َّوات ال ة
شرطة  ,كما أبصر أحةد األكشةا ةمتوا ِجةد بةالقةرب
برفقتةج
من اإلدارة العا َّمة للمرور ةمشة َتعِل بةالنيران  ,وتةم تكليفةج ومةن ِ
سةةرعة السةةيطرة علةةى النيةةران بةةذل ال ةكش ة  ,خشةةية إمتةةداد ألسِ ةةنة
ب ة
النيران إلى اإلدارة العا َّمة للمرور فإمتثل  ,وحينبذ أةصيب بطلةق نةارو
بالةذِراع األيسةر مةن الناحِيةة ال ةيسةةر بةالقةرب مةن ال َكتِةف األيسةر ,وتةةم
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نقلةةةج علةةةى الفةةةور إلةةةى ةمستشةةةفى ال ة
سةةةرعة إسةةةعافج  ,وألقةةةى
شةةةرطة ل ة
بال َمسةةبول َّية بشةةؤن ةحةةدوث إصةةابتج علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين ال ةمسةلَّحين
داخِل ةمحيط اإلعتصام  ,و َع َز قصةد سةالفي الةذِكر مةن ةمقاومةة قة َّةوات
ال ة
النار َّيةة قِة َبلهم للحيلولةة دون َفةض اإلعتصةام
شرطة وإطبلق اإلعيرة
ِ
وقتلهم.

كمةةا شةةهد  /ربيةةع محمةةد إبةةراهيم

ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة بقِطةةاع اللةةواء

ِرفعت عاشور لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة
من خِبلل تواجدها بشارع بةن فضةبلن صةوب ةعمةق اإلعتصةام  ,وحةال
قيةةةام سةةة َّيارات ةمك ِّبةةةرات الصةةةوت ب ةمطالبةةةة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط
الجرافةات بإزاحةة الحةواجز التةي أنشةؤها
اإلعتصام سِ ةلم َّيا ً  ,وكةذا ق َّيةام
َّ
ال ةمعتصةةةمين بنهةةةر الطريةةةق  ,قةةةام ال ةمعتصةةةمين باإلحتشةةةار خلةةةف تِلةةة
الحوا ِجز وقاموا برشةق اللةوادِر ةمةد ََّرعات ال ة
شةرطة والقة َّةوات بالحِجةارة
و ةزجاجات المولوتوف  ,والتي نجم عنهةا إنةدِالع النيةران بؤحةد جوانِةب
ةمدَّرعةةةة ال ة
شةةةرطة التةةةي كةةةان يسةةةتقِلَّها وتم َّكةةةن ةز َمبلبةةةج ال ةم َج َّنةةةدين مةةةن
السيطرة على النيران  ,فتصدَّت لهم القة َّوات ببواعِةث الغةاز لتفةريقهم ,
أعيةرة نا ِر َّيةة مةن ناحيةة مدرسةة
وحينبذ تناهى إلى سمعج َد ِوو إطبلق ِ
عبد العزيز جاويش  ,وأبصةر إصةابة أحةد ةزمبلبةج ال ةم َج َّنةدين وسةقوطج
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أرض ةا ً بةةالقةرب مةةن ةمد ََّرعةةة ال ة
شةةرطة التةةي كةةان يسةةتقِلَّها  ,فنةةزل منهةةا
ل َنجدة زميلج  ,وحال شروعج فةي حملةج أةصةيب بطلةق نةارو خرطةوش
س ة َقط أرض ةا ً ,
ةارو مةةن دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام – ف َ
بةةال هر – ِ
بعيةةار نة ِ
وعلى الفةور َتةم َنقلةج إلةى َمستشةفى ال ة
سةرعة إسةعافج  ,وألقةى
شةرطة ل ة
بال َمسةةةبول َّية بشةةةؤن ةحةةةدوث إصةةةابتج علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين برابعةةةة
العدو َّية  ,و َع َز قصد سالفي الذِكر مةن إطةبلق األعيةرة الناريةة قِة َبلهم
إلى قتلهم وإحداث إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم.

كمةةا شةةهد  /إبةةراهيم رمضةةان إبةةراهيم رمضةةان ةم َج َّنةةد بمصةةلحة
أمن المواني بالديوان العام
التابعةة لمصةلحة أمةن المةواني  ,وأنةج حةال
بؤنج كةان مةن بةين القة َّةوات
ِ
ةةابعين
تواجةةةده بمبنةةةى المصةةةلحة ِرفقةةةة بعةةةض ةزمبلبةةةج ال ةمج َّنةةةدين التة ِ
لمصةلحة أمةةن المةةواني تةةم التنبيةج علةةيهم بالتوا ةجةةد بقاعةةة اإلجتماعةةات
بالمصلحة حتى يكونوا بمؤمن مةن َمر َمةى إطةبلق اإلعيةرة النار َّيةة حةال
أحداث فةض اإلعتصةام  ,وأضةاف أنةج خِةبلل أحةداث ال َفةض أبصةر أحةد
ةارع أنةةور
ال ةمعتصةةمين – ةملةةت ِ – يتمتة َّةرس خلةةف السةةواتِر الكابنةةة بشة ِ
صوب إحد
نار َّية منها َ
ال ةمفتي حا ِمبلً ةبندَق َّية َّ
رلي ويقوم بإطبلق أعيرة ِ
ةمةةةد ََّرعات ال ة
ةةارع  ,وأضةةةاف بؤنةةةج تةةةم التبيةةةج علةةةيهم
شةةةرطة بةةةذات الشة ِ
بالتوا ةجةةد بال ةطرقةةة الكابنةةة أمةةام مكتةةب الس ة ِّيد وكيةةل المصةةلحة لشةةبون
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بالطابق الخةامِس بمبنةى المصةلحة  ,وحينبةذ تنةاهى إلةى سةمعج
األفراد
ِ
نار َّيةةة بكثافةةة  ,وإخترقةةت نافِةةذة المصةةلحة بعةةض
َد ِوو إطةةبلق أعيةةرة ِ
القابعين بها والتي إرتطمت بحوابِط الطرقةة
الطلقات إلى داخِل ال ةطرقة
ِ
وأحدثت إصابتج  -بطلق نارو خرطوش باإلل َيةة ال ةيمنةى  -وكةذا إصةابة
األعيرة تم إطبلقها من
بعض ال ةم َج َّندين ال ةمرافقين لج  ,وأضاف أن تِل
ِ
أعلةةى سةةط مس ة ِجد رابعةةة العدو َّيةةة أو مةةن أعلةةى مركةةز رابعةةة الطِ ِّبةةي
لكونج ذات اإلرتِفاع ال ةموازو للنافِةذة التةي عبةرت مةن خِبللهةا الطلقةات
برفقتةج  ,و َع َةز قصةد سةالفي الةذِكر
النار َّية التي أحدثت إصابتج ومةن ِ
ِ
النار َّية بكثافة صوب مصلحة أمن المواني لقتلهم .
من إطبلق اإلعيرة
ِ

كمةةا شةةهد  /محمةةد عبةةد الحكةةيم أحمةةد صةةقر

ةابقا ً
سةةابِق و سة ِ

ةم َج َّند ة
الدراسة لؤلمن المركزو
شرطة بقِطاع َّ
أنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة العدو َّية مةن
صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وحةةال قيةةام
ِخةةبلل تواجةةدها بطريةةق النصةةر َ
س َّيارات ةمك ِّبرات الصوت ب ةمطالبة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحةيط اإلعتصةام
الجرافات بإزاحة الحواجز التةي أنشةؤها ال ةمعتصةمين
سِ لم َّيا ً  ,وكذا ق َّيام
َّ
بنهر الطريق  ,قام ال ةمعتصةمين باإلحتشةاد خلةف تِلة الحةوا ِجز وقةاموا
برشةةق اللةةوادِر والقةة َّةوات بالحِجةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةوف ال ةمشةةتعِلة ,
صةدِّو لهةم ببواعِةث الغةاز – إذ إقتصةر
فقام من برفقتج من القة َّةوات بال َت َ
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الدور ال ةمس َند إليج قيادة ةمد ََّرعةة ال َفةض  , -و حينبةذ تنةاهى إلةى سةمعج
النار َّية بكثافة " اآللي و الخرطوش ",
األعيرة
َد ِوو إطبلق العديد من
ِ
ِ
ضة َّباط وال ةم َج َّنةدين إثةر
برفقتةج مةن ال ة
و أبصر إصابة العديد ممةن كةانوا ِ
نار َّيةةة و خرطةةوش  ,و مةةن َثةةم تةةم التصةةدو لمصةةادِر
إصةةابتهم بة ِ
ةؤعيرة ِ
إطبلق النيران بذات األسلِحة " اآللي و الخرطوش " لحِماية القة َّوات ,
وحينبذ َح َدثت إصابتج بطلق نارو بال َيد ال ةيمنى  ,وعلةى الفةور َتةم َنقلةج
إلةةى َمستشةةفى ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وألقةةى بال َمسةةبول َّية بشةةؤن
شةةرطة ل ة
ةحدوث إصابتج على عاتِق ال ةمعتصةمين برابعةة العدو َّيةة  ,و َع َةز قصةد
سةةالفي ال ةذِكر مةةن إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة قِ ة َبلهم إلةةى قةةتلهم وإحةةداث
إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم .

كمةةا شةةهد  /رمضةةان محمةةد حسةةين أبةةو هاشِ ةةم

ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة

بقِطاع الشهيد ِرفعت عاشور لؤلمن المركزو
أنج كان من بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة
بشارع بن فضبلن بالقةرب من مدرسة عبةد العزيةز
من خِبلل تواجدها
ِ
صوب ةعمق اإلعتصام  ,وحال قيام س َّيارات ةمك ِّبرات الصةوت
جاويش َ
ب ةمطالبةةةة ال ةمعتصةةةمين بةةةإجبلء ةمحةةةيط اإلعتصةةةام سِ ةةةلم َّيا ً  ,وكةةةذا ق َّيةةةام
الجرافةات بإزاحةة الحةواجز التةةي أنشةؤها ال ةمعتصةمين بنهةر الطريةةق ,
َّ
قةةام ال ةمعتصةةمين بةةال َتم َت ُّرس خلةةف الحةةوا ِجز وقةةاموا برشةةق اللةةوادِر و
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ةمد ََّرعات ال ة
شرطة والقة َّوات بالحِجارة و ةزجاجات المولوتوف ال ةمشةتعِلة
صدِّو لهةم ببواعِةث الغةاز  ,و حينبةذ
 ,فقام من برفقتج من القة َّوات بال َت َ
النار َّيةة بكثافةة مةن
األعيةرة
تناهى إلى سمعج َد ِوو إطةبلق العديةد مةن
ِ
ِ
أعلةةى المبةةاني بمدرسةةة عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,وأبصةةر إصةةابة ثبلثةةة
نار َّيةة و خرطةوش  ,وحينبةذ
برفقتج من ال ةمج َّنةدين
ِ
بةؤعيرة ِ
ِم َّمن كانوا ِ
َح َدثت إصـابتج بطلـق نـارو خرطـوش بقـدميج ال ةيمـى و ال ةيسـر ,
وعلى الفور َتم َنقلج إلى َمستشفى ال ة
سرعة إسعافج  ,وألقـى
شرطة ل ة
بال َمسـبول َّية بشـؤن ةحـدوث إصـابتج علـى عاتِق ال ةمعتصمين برابعـة
الـعدو َّيـة  ,و َعــ َز قصــد سـالفي الذِكر من إطبلق األعيرة النارية
قِ َبلهم إلـى قتلـهم وإحـداث إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم .

كما شهد  /هِشةام السة ِّيد السة ِّيد أحمةد ةمنتصِ ةر

ضةابط ة
شةرطة
ِ

ِحور لؤلمن المركزو
صة قِطاع الم َ
باإلدارة العا َّمة للعمل َّيات الخا َّ
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيها من خِبلل تواجدها بشارع الطيران مةن
ناحية التؤمين الصِ ِّحي صوب ةمحيط اإلعتصام بميدان رابعةة العدو َّيةة ,
وحال قيام س َّيارات ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط
اإلعتصام سِ ةل ِم َّيا ً  ,فوجبةوا بإحتشةاد ال ةمعتصةمين خلةف سةواترهم التةي
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ش َّيدوها بنهةر الطريةق  ,وقةاموا برشةق القة َّةوات بالحِجةارة والشةماري
و ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,كمةةا أبصةةر قيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بةةإطبلق
برفقتج بكثافةة ,
ِ
األعيرة النار َّية "حي  ,رلي  ,خرطوش " صوبج ومن ِ
بقصد قتل وإحةداث إصةابة أكبةر عةدد مةن القة َّةوات القابِمةة علةى ال َفةض
للحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العا َّمة و َفض إعتصامهم  ,األمر الةذو
سةةقوط عةةدد كبيةةر مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة إثةةر إصةةابتهم ِبتِل ة
نجةةم عنةةج ة
برفقتج وسةط الخِيةام داخِةل ةمحةيط
األعيرة
النار َّية  ,وحال مروره ومن ً
ِ
ِ
اإلعتصام لتؤمين القة َّوات تناهى إلةى سةمعج َد ِوو إنفِجةار شةديد  ,األمةر
الةذو نجةةم عنةةج دففهةم بعيةةداً بةةالهواء وسةقوطهم أرضةا ً  ,فقةةاموا بؤخةةذ
سواترهم إثر توالي إنفِجار أسطوانات الغةاز داخِةل الخِيةام عقِةب ذلة ,
صةةةتج  ,وألقةةةى
وحينبةةةذ إكتشةةةف فقةةةد ةمشةةةتمبلت ِجهةةةاز البلسةةةلكي خا َّ
بالمسبول َّية بشؤن فقد تِل األدوات على عاتِق ال ةمعتصمين.

كمةةا شةةهد  /رامةةي عةةاطِ ف حامِةةد إبةةراهيم

ضةةابط ة
شةةرطة
ِ

الخاصةةة قِطةةاع المِحة َةور لؤلمةةن
بقِطةةاع بةةاإلدارة العا َّمةةة للعمل َّيةةات
َّ
المركزو
بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكبيهةةا مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بشةةارع الطيةةران
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بالقةرب من مس ِجد نورو َخ َّطاب صوب ةمحيط اإلعتصةام بميةدان رابعةة
شةاركة فةي التنفيةذ ,
العدو َّية  ,حيث كان بةال ةخطوط الخلفِ َّيةة للقة َّةوات ال ةم ِ
وحال قيام س َّيارات ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط
اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,قةةام ال ةمعتصةةمين باإلحتِشةةاد خلةةف سةةواترهم التةةي
ش َّيدوها بنهةر الطريةق  ,وقةاموا برشةق القة َّةوات بالحِجةارة والشةماري
األعيةةرة النار َّيةةة " حةةي ,
و ةزجاجةةات المولوتةةوف  ,كمةةا قةةاموا بةةإطبلق
ِ
رلةةي  ,خرطةةوش " بقصةةد قتةةل وإحةةداث إصةةابة أكبةةر عةةدد مةةن القةة َّةوات
القابِمةةة علةةى ال َفةةض للحيلولةةة دون َفةةض إعتصةةامهم  ,فقامةةت القةة َّةوات
صةةدو لل ةمعتصةةمين ببواعِةةث الغةةاز بكثافةةة  ,كمةةا قةةام ال ةمعتصةةمين
بال َت َ
صةةتهم والس ة َّيارات دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام
بإضةةرام النيةةران بالخِيةةام خا َّ
للحد من تؤثير رابِحةة الغةاز ال ةمسةيل الةدموع علةيهم  ,األمةر الةذو نجةم
عنج تصا ةعد أد ِخنة كثيفة بالمكان إمتد تؤثيرها إلى حيث مكةان تمر ةكةزه
 ,ومن َث َّم َ
ش َعر بال َغثيان وعةدم قةدرتةج علةى ال َتة َن ُّفس بصةورة طبيع َّيةة –
إثر ةمعاناتج من حساسِ ةية علةى الصةدر – فقةام بعةض ال ةم َج َّنةدين بحملةج
ونقلةةج علةةى الفةةور بإحةةد س ة َّيارات اإلسةةعاف إلةةى ةمستشةةفى التةةؤمين
الةبلزم بشةؤنج  ,وحةال عودتةج إلةى
سرعة إسعافج  ,وتم إ ِّتخاذ
الصِ ِّحي ل ة
ِ
سةلَّمة
القِطاع إكتشف حقيبة صغيرة كانت بحوزتج بها بعةض ال ةع َهةد ال ةم َ
إليج من قِسم العمل َّيات بالقِطاع سالِف الذِكر  ,والتي َت َم َّثلت فةي كةاميرة
تصةةةةوير فوتةةةةوورافي  ,وعةةةةدد  1ب َّطار َّيةةةةة و 3سةةةة َّماعة و 1إلاير و1
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َمش ة َب خةةاص ب ِجهةةاز السِ ةةلكي " تِتةةرا " ومةةا بهةةا مةةن ةعهةةدة  ,وقة َّةرر
بإنتفاء عِلمج بشؤن المسبول عن فقد الحقيبة رنِفة البيان .

ابط ة
شـرطة بقـِطاع
كمــا شــهد  /ةحسـام نبيل سـعيد رضوان ضـ ِ
محمد ناجي الشماشيرجي لؤلمن المركزو
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة فـي تنفيذ قرار الســ ِّيد األســـتاذ
ال ةمستشار النابب العام بشؤن ضبط الجرابم ال ةمـر َت َكبة بمحيـط ميـدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيها من خِبلل تواجدها بشارع أنور ال ةمفتةي
صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةام بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة  ,وحةةال قيةةام سة َّيارات
ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصةام سِ ةل ِم َّيا ً ,
صةةةة بةةةالموطنين
قةةةام ال ةمعتصةةةمين بإضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارات الخا َّ
صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,كمةةا تنةةاهى إلةةى
للحيلولةةة دون َت َقةدُّم القةة َّةوات َ
نار َّية من أعلى مبنى بجوار المركز التِجارو
سمعج َد ِوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
طيبةةة مةةول  ,بقصةةد قتةةل أكبةةر عةةدد مةةن القةة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض
وللحيلولةةة دوت َت َق ةدُّم القةة َّةوات حتةةى يتسةةنى للمطلةةوب ضةةبطهم الهةةرب
بشارع أنور ال ةمفتي  ,األمر الةذو نجةم
الشوارع الجان ِِب َّية الم َّتصلة
عبر
ِ
ِ
عنةةج سةةقوط عةةدد مةةن القةة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض  ,وحينبةةذ حةةدثت
بلزم َّأول أحمةد مةاهِر – قابِةد ميكروبةاص ال َفةض الةذو كةان
إصابت ال ةم ِ
يستقِلَّج – فقام بالنزول من الميكروباص وقام بمساعدتج فةي الوصةول
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سرعة إسعافج  ,وحةال اإلخطةار بشةؤن الواقعةة ,
إلى ال ةخطوط الخلف َّية ل ة
حينبةةذ إكتشةةف فقةةده ل ِجهةةاز البلسةةلكي ةعهدتةةج ب ةمشةةتمبلتج رنِفةةة البيةةان
بببلوج

كما شهد  /تامِر أحمد فتحي

ابط ة
شـرطة باإلدارة الـعا َّمـة
ضـ ِ

صة قِطاع الشهيد كــريـم وجيـج لؤلمـن المـركــزو
للعمل َّيات الخا َّ
بكتيبة الدعم
صةة بتةؤمين قة َّةوات َفةض ال َ
شة َغب
شرف مجموعةات قِتال َّيةة خا َّ
بؤنج كان ةم ِ
ال ةم َكلَّفة بال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وأنج كان من بين
القة َّوات ال ةمشاركة في تنفيذ قرار الس ِّيد األستاذ ال ةمستشةار النابةب العةام
بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط
ةمر َتكبيهةةةا مةةةن ِخةةةبلل تواجةةةدها بشةةةارع أنةةةور ال ةمفتةةةي صةةةوب ةمحةةةيط
ةارع أنةةور
اإلعتصةةام بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة  ,وحةةال َت َق ةدُّم القةة َّةوات بشة ِ
صة بنهةر الطريةق
ال ةمفتي أبصر قيام ال ةمعتصمين بوضع الس َّيارات الخا َّ
وإضرام النيران بها للحيلولة دون َت َقدُّم ال ُّقوات بذلِ الطريق  ,وما أن
ةاور للمركةةز التِجةةارو طيبةةة مةةول فةةوجا
تجةةاوزت القةة َّةوات المبنةةى ال ةمجة ِ
نار َّية من َفةوق ذلِة المبنةى
برفقتج من القة َّوات بإستهدافهم
ِ
بؤعيرة ِ
من ِ
 ,بقصد قتل أكبر عدد من القة َّوات القابِمةة علةى ال َفةض وللحيلولةة دون
ةوارع
َت َق ةدُّم القةة َّةوات حتةةى يتسةةنى للمطلةةوب ضةةبطهم الهةةرب عبةةر الشة ِ
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سةقوط
الجان ِِب َّية الم َّتصلة
بشةارع أنةور ال ةمفتةي  ,األمةر الةذو نجةم عنةج ة
ِ
ناريةة "
شةاركة فةي التنفيةذ إثةر إصةابتهم
ِ
بةؤعيرة ِ
عددا مةن القة َّةوات ال ةم ِ
ةةبلزم َّأول  /محمةةد
رلةةي "  ,وحينبةةذ أبصةةر ةحةةدوث إصةةابة الشةةهيد ال ةم ِ
جودة بطلق نارو بالرأس  ,فقام على ال َفور بحملةج وأ َقلَّةج بسة َّياراتج –
شرطة  -إلى ةمستشفى ال ة
سيارة ال ة
سةرعة إسةعافة
شرطة بمدينة نصةر ل ة
ضة َّباط ال ةمشةاركين
َ ,ث َّم نما إلى عِلمج خبر إستِشةهاده  ,وأبلةع السةادة ال ة
في التنفيذ أ َّنج حال قيام س َّيارات ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصةمين
بةةةإجبلء ةمحةةةيط اإلعتصةةةام سِ ةةةل ِم َّيا ً  ,وقيةةةام اللةةةوادِر بإزاحةةةة السةةةاوتِر
الخرسةةانِ َّية التةةي ش ة َّيدها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق  ,قةةام ال ةمعتصةةمين
باإلحتِشاد خلف سواترهم التي ش َّيدوها بنهر الطريةق  ,وقةاموا برشةق
ةةةةوات بالحِجةةةةارة والشةةةةماري و ةزجاجةةةةات المولوتةةةةوف وإطةةةةارات
القة َّ
األعيرة النار َّية " حي  ,رلي ,
الس َّيارات ال ةمش َتعِلة  ,كما قاموا بإطبلق
ِ
خرطوش " بقصد قتةل وإحةداث إصةابة أكبةر عةدد مةن القة َّةوات القابِمةة
علةةةى ال َفةةةض للحيلولةةةة دون َفةةةض إعتصةةةامهم وعقِةةةب قيةةةامهم بتنفيةةةذ
بال ةم ِه َّمة ال ةمس َندة إليهم وعودتهم إلى القِطةاع سةالف الةذِكر  ,تبة َّين فقةد
التابعةة للعمل َّيةات
صة بالمجموعةات
بعض ال ةمشتمبلت والتجهيزات الخا َّ
ِ
ضةةة َّباط وال ةم َج َّنةةةدين ال ةمشةةةاركين فةةةي التنفيةةةذ
صةةةة ةعهةةةدة السةةةادة ال ة
الخا َّ
والمملوكة لةوزارة الداخل َّيةة حةال تعةاملهم مةع ال ةمعتصةمين أثنةاء تنفيةذ
قرار النيابة العا َّمة  ,ومن اث َّم قام بتحرير ةم َذ ِّكرة تفصيل َّية ةمب َّين بها تِل
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ال ةمشةةتمبلت والتجهيةةزات محةةل الفقةةد نوع ةا ً وعةةدداً  ,وقةةام بعمةةل بةةبلر
بالواقعة أرفق بج ال ةم َذ ِّكرة المار ذِكرها .

كمــا شـهد  /صـفوت حمـدو عبـد السـبلم

ابـط ة
شــرطــة
ضـ ِ

حور لؤلمــن
صـة قِــطـاع ال ِمــ َ
بــاإلدارة العــا َّمـة للعمـليات الخــا َّ
المركزو
أنج كان مــن بين القة َّوات ال ةمشاركة فــي تنفيذ قـرار السـيـِّد األســتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيها من خِبلل تواجدها بشارع الطيران مةن
ناحِية التؤمين الصِ ِّحي صوب ةمحيط اإلعتصام بميدان رابعةة العدو َّيةة ,
وحال قيام س َّيارات ةم َك ِّبرات الصوت ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط
اإلعتصةةام سِ ةةل ِم َّيا ً  ,وقيةةام اللةةوادِر بإزاحةةة السةةاوتِر الخرسةةانِ َّية التةةي
ش َّيدها ال ةم ة عتصمين بنهر الطريةق  ,قةام ال ةمعتصةمين باإلحتِشةاد خلةف
سواترهم التي ش َّيدوها بنهر الطريق  ,وقاموا برشق القة َّوات بالحِجارة
والشماري و ةزجاجات المولوتوف وإطارات الس َّيارات ال ةمش َتعِلة  ,كما
األعيرة النار َّية " رلي  ,خرطوش  ,األمر الذو نجم عنج
قاموا بإطبلق
ِ
نار َّيةة
ة
سقوط عدد من القة َّوات القابِمة على ال َفض إثر إصابتهم بطلقةات ِ
 ,فقامت القة َّوات بؤخذ سواترها خلف ال ةمد ََّرعات  ,التصدِّو لل ةمعتصةمين
ببواعِث الغاز لتفريقهم  ,كما أبصةر قيةام ال ةمعتصةمين بإضةرام النيةران
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بالخِيةةةام ال ةمشةةة َّيدة بمعةةةرفتهم بنهةةةر الطريةةةق  ,وعقِةةةب قيةةةامهم بتنفيةةةذ
بال ةم ِه َّمة ال ةمس َندة إليهم وعودتهم إلى القِطةاع سةالف الةذِكر  ,تبة َّين فقةد
ضةةة َّباط وال ةم َج َّنةةةدين
بعةةةض ال ةمشةةةتمبلت والتجهيةةةزات ةعهةةةدة السةةةادة ال ة
ال ةمشةةاركين فةةي التنفيةةذ والمملوكةةة لةةوزارة الداخل َّيةةة حةةال تعةةاملهم مةةع
ال ةمعتصمين أثناء تنفيذ قرار النيابة العا َّمةة  ,ومةن اثة َّم قةام بعمةل كشةف
تفصيلي ةمب َّينا ً بها تِل ال ةمشتمبلت والتجهيزات محل الفقد نوعا ً وعةدداً
 ,وقام بعمل ببلر بالواقعة أرفق بج الكشف المار ذِكره

كما شهد  /أحمد أحمد محمد إبةراهيم

أمةين ة
شةرطة بالحِمايةة

المدن َّية
التابعـة للحِمـاية المدن َّية التي تم تكليفها
بؤنـج كـان مـن بين القةـ َّوات
ِ
ب ةمشاركة قة َّوات ال ة
شرطة حال َفض إعتصام رابعة العدو َّيةة  ,وكةان ذلة
ةحي ,
من خِةبلل تواجةدها
بشةارع الطيةران أمةام ةمستشةفى التةؤمين الصِ ِّ
ِ
وعقب َبدء األحداث بنصف ساعة تقريبا ً ورد إليج ببلر بنشوب حريةق
صة ِةوب مكةةان الحريةةق ,
قبةل مح َّطةةة وقةةود موبيةةل ,
فتوجةةج علةى الفةةور َ
َّ
وحينبذ أبصر إندالع النيةران بةبعض إطةارات السة َّيارات  ,وحةال قيامةج
بالسةةيطرة علةةى النيةةران َحة َدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو بالقةةدم ال ةيسةةر ,
ةحي ثةم إلةى ةمستشةفى
وعلى الفور تم نقلةج إلةى ةمستشةفى التةؤمين الصِ ِّ
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ال ة
سةةرعة إسةةعافج  ,وأضةةاف أنةةج لةةم يتسةةنى لةةج
شةةرطة بمدينةةة نصةةر ل ة
الوقوف على شخص ةمطلِق ذل العيار النارو الذو أحدث إصابتج .

ةةابط ة
شةةةرطة
ضة ِ

كمةةةا شةةةهد  /حسةةةن حسةةةين بكةةةر مةةةدبولي
صة لؤلمن المركزو
باإلدارة العا َّمة للعمل َّيات الخا َّ

بؤنةةج كةةان مةةن بةةين القة ة َّوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار الس ة ِّيد األسةةتاذ
ال ةمستشةةار النابةةب العةةام بشةةؤن ضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بمحةةيط ميةةدان
رابعة العدو َّية وضبط ةمر َتكبيها من خِبلل تواجدها بشارع أنور ال ةمفتةي
صةةوب ةمحةةيط اإلعتصةةام بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة  ,وحةةال ةد ةن ِّةةوه ومةةن
برفقتةةج مةةن ةمحةةيط اإلعتصةةام وحةةال قيةةام سةة َّيارات ةم َك ِّبةةرات الصةةوت
ً
ب ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط اإلعتصام سِ ل ِم َّيا ً  ,فوجبةوا بإحتشةاد
ال ةمعتصةةةمين خلةةةف سةةةواترهم التةةةي شةةة َّيدوها بنهةةةر الطريةةةق  ,وقةةةاموا
برشةةةق القةة َّةةوات بالحِجةةةارة والشةةةماري و ةزجاجةةةات المولوتةةةوف  ,كمةةةا
األعيةرة النار َّيةة " حةي  ,رلةي ,
أبصر قيةام بعةض ال ةمعتصةمين بةإطبلق
ِ
برفقتةج بكثافةة  ,فقامةت القة َّةوات بةاللجوء إلةى
خرطوش " صوبج ومةن ِ
إستِخدام بواعث الغاز لتفريق ال ةمعتصمين  ,وحال قيامةج بالتعا ةمةل مةع
ال ةمعتصمين وحمل ال ةمصابين من ةزمبلءه إكتشةف فقةد ةمشةتمبلت ِجهةاز
والبطار َّيةةةة اإلحتياطِ َّيةةةة
صةةةتج  ,وال ةمتم ِّثلةةةة فةةةي المشةةةب
البلسةةةلكي خا َّ
ِ
صة بال ِجهاز ةعهدتج والمملو لوزارة الداخل َّية .
والس َّماعة الخا َّ
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كمةةا شةةهد  /أحمةةد يحيةةى صةةابر حامةةد

رابِةةد ة
شةةرطة بقِطةةاع

الدراسة لؤلمن المركزو
َّ
بؤنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض إعتصام رابعة العدو َّية
 ,و كان من بين القة َّوات ال ةمس َند إليها ال ةمشاركة فةي التنفيةذ مةن خِةبلل
تواجةةدها بتقةةا ةطع شةةارع ع َّبةةاس الع َّقةةاد مةةع طريةةق ال َنصةةر  ,و قامةةت
القةة َّةوات ب ةمطالبةةة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,كمةةا
قامت اللوادر بإزاحة الحواجز التي أنشةؤها ال ةمعتصةمين علةى أطةراف
بالترجةل مةن سة َّيارات
برفقتةج مةن القة َّةوات
ُّ
اإلعتصام  ,كمةا قةام و مةن ِ
ال ة
شةةرطة إلةةى قلةةب اإلعتصةةام  ,إال أن العديةةد مةةن ال ةمعتصةةمين قةةاموا
بإسةةةتِخدام األسةةةلحة النار َّيةةةة " بنةةةادِق رلةةةي و خرطةةةوش و ةم َتعةةةدِّدة و
َق َّناصة و طبنجات  9مل " قِ َبل القة َّوات  ,فقام و مةن ب ِرفقتةج بةاللجوء
الرإيةةة عةةن ال ةمعتصةةمين ,
إلةةى إسةتِخدام بواعةةث الغةةاز بكثافةةة لحجةةب َ
برفقتج أمام المركز التِجارو طيبة مةول  ,فةوجا
وحال وصولج و من ِ
بقيةةام أحةةد ال ةمعتصةةمين بقنصةةج مةةن أعلةةى عقةةار ب ِجةةوار مسة ِجد رابعةةة
العدو َّيةةة  ,ممةةا نجةةم عنةةج ةحةةدوث إصةةابتج  ,وعلةةى الفةةور َتةةم َنقلةةج إلةةى
َمستشفى ال ة
سرعة إسةعافج  ,وألقةى بال َمسةبول َّية بشةؤن ةحةدوث
شرطة ل ة
إصابتج على عاتِق أحـد ال ةمعتصمين برابعة العدو َّية  ,و َعـ َز قصـد
برفقتج إلى قتلهم
سالف الذِكر من إطبلق األعيرة النارية قِ َبلج و من ِ
475
أمين السر

رئيس المحكمة

وإحداث إصابتهم للحيلولج دون َفض إعتصامهم .

كما شهد  /ةحسام الدين فهمي الدمرداش

ربيس فرع شةرق

مدينة نصر بهيبة الن افة وتجميل القاهِرة
العدو َّيةةة بةةدءاً مةةن أواخةةر شةةهر
بؤ َّنةةج ةمنة ةذ بدايةةة أحةةداث إعتصةةام رابعةةة
ِ
يونيةةةة لعةةةام  2013وحتةةةى أحةةةدث فةةةض اإلعتصةةةام الحاصِ ةةةلة بتةةةاري
 2013/8/14وقةةع العديةةد مةةن التلف َّيةةات وأعمةةال تخريةةب بال ةممتلكةةات
ال ةم َعدَّة للنفةع العةام والمملوكةة ل ةكةل مةن اإلدارة ال َمر َكز َّيةة لئلنةارة وكةذا
ةابعين
اإلدارة ال َمر َكز َّيةةة للحةةدابِق وكةةذا اإلدارة ال َمر َكز َّيةةة للن افةةة والتة ِ
جميع ةا ً لهيبةةة الن افةةة وتجميةةل القةةاهِرة  ,وكةةان ذلِ ة بشةةارع يوسِ ةةف
العدو َّيةة وطريةق النصةر
وشارع الطيران و ةمحيط مسة ِجد رابعةة
ع َّباس
ِ
ِ
وشةارع أنةور ال ةمفتةي  ,وأ َّنةج َفةور
و ةمحيط مدرسة عبد العزيز جاويش
ِ
أحةةداث ال َفةةض تةةم تكليةةف رإسةةاء اإلدارات سةةالِفة الةذِكر باإلنتقةةال إلةةى
صةين
ةمحيط إعتصام رابعةة
العدو َّيةة ِرفقةة العةاملين وال ةمهتدسةين ال ةمخت ِّ
ِ
البلزمةة علةى مسةرح األحةداث للوقةوف
بتِل اإلدارات إلجراء ال ةمعاينةة
ِ
على حجم الخسابِر الما ِد َّية التي ل ِح َقةت ب ةكةل إدارة علةى حِةدَة مةن خِةبلل
حصر وتقدير حجم التلفِ َّيات التي لحِقت بال ةممتلكةات ال ةم َعةدَّة للنفةع العةام
المملوكةةةة لتِلةةة اإلدارات  ,وإعةةةداد ةكشةةةوف تفصةةةيل َّية بشةةةؤنها  ,وقةةةد
أسةفرت تِلة ال ةمعاينةة عةةن وجةود أعمةال تخريةةب جسةية بميةدان رابعةةة
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ةاور ل ةم َإدِيةةة إليهةةا المةةار ذِكرهةةا رنِفةا ً  ,وبالفِعةةل تةةم
العدو َّيةةة وكا َّفةةة المحة ِ
ِ
إعداد ةكشوف تفصيل َّية بشؤن تِلة التلف َّيةات  ,وألقةى بالمسةبولِ َّية بشةؤن
تِلة التلفِ َّيةةات وأعمةةال التخريةةب الجسةةيمة علةةى عةةاتِق ال ةمشةةاركين فةةي
اإلعتصةةةام  ,إثةةةر َخضةةةوع ةمحةةةيط اإلعتصةةةام ب ةر َّمتةةةج – محةةةل ةحةةةدوث
التلفِ َّيات  -تحت سةيطرة ال ةمعتصةمين خِةبلل فتةرة اإلعتصةام ةمنة ةذ ِبدايتةج
وحتةةى أحةةداث ال َفةةض  ,باإلضةةافة إل أ َّنةةج أبصةةر عبةةر وسةةابِل اإلعةةبلم
ال ةمعتصمين حال قيامهم ب ةمقاومة قة َّوات ال ة
شةرطة القابِمةة علةى ال َفةض ,
األمر الذو نجم عنج وقوع تِل التلفِ َّيات .

كما شهد  /هِشام عط َّيةة محمةد حسةني

لةواء ةمهنةدِس بةالقة َّوات

سابقا ً وربيس مجلِس إدارة هيبة النقل العام بالقاهِرة
ال ةم َ
سلَّحة ِ
والشةوارع
العدو َّيةة
بؤ َّنج حال بداية إحتشاد ال ةمعتصةمين بميةدان رابعةة
ِ
ِ
المإديةةةةة إليةةةةج بةةةةدءاً مةةةةن تةةةةاري  , 2013/6/21وإزديةةةةاد أعةةةةداد
ال ةمشاركين في اإلعتصام تري ِج َّيا ً  ,قامت الهيبة تقةوم مةن خةبلل جهةاز
ةارة بميةةدان
الرقابةةة الميدان َّيةةة بتعةةديل مسةةارات خةةدمات النقةةل العةةام المة َّ
ِ
رابعةةة العدو َّيةةة إلةةى محةةاور بديلةةة حِفا ةا ً علةةى أمةةن وسةةبلمة ال ةر َّكةةاب
والسةةة َّيارات والعةةةاملين بالهيبةةةة  ,وعقِةةةب إنتهةةةاء فاعل َّيةةةات اإلعتصةةةام
ضج بتةاري  2013/8/14قةام بتكليةف ال ةم َهندسةين التةابعين للهيبةة
بف ِّ
البلزمةةة علةةى
سةةرعة النةةزول إلةةى ةمحةةيط اإلعتصةةام إلجةةارء ال ةمعاينةةة
ب ة
ِ
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الطبيعةةة لحصةةر التلف َّيةةات الحاصةةلة بال ةمنشةةآت المملوكةةة لهيبةةة النقةةل
العام وتقةدير قيمةة التلف َّيةات الحاصِ ةلة بهةا علةى وجةج ال ِد َّقةة إن ةو ِجةد ,
صةةة
وأسةةفرت تِل ة ال ةمعاينةةة عةةن حةةدوث تلف َّيةةات بةةبعض ال َم َ ةةبلت الخا َّ
ةةاور
ب َم َح َّطةةةات العبةةةور الكابِنةةةة ب ةمحةةةيط ميةةةدان رابعةةةة
العدو َّيةةةة والمحة ِ
ِ
ال ةم َإ ِّديةةةةة إليةةةةج والتةةةةي بلةةةةع إجمةةةةالي قيمتهةةةةا (  935707,30جةةةةـ
ةتسةعمابة وخمسةة وثبلثةون ألةةف وسةب ةعمابة وسةبعة جنيهةات وثبلثةةون
قِرشا ً  ,كما قام بتكليف شةبون إدارة الحركةة والشةبون المالِ َّيةة ببحةث
صةلة للهيبةة
وتقدير قيمة الخسابِر الما ِد َّية التي لحِقت باإليرادات ال ةم َت َح ِّ
ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام  ,وقةةد أسةةفر البحةةث عةةن الوقةةوف علةةى ةحةةدوث
صةةةةةةلة لهيبةةةةةةة النقةةةةةةل العةةةةةةام بحةةةةةةوالي
إنخفةةةةةةاض اإليةةةةةةرادات ال ةمتح ِّ
(  14611315جـ فقط أربعة عشر مليون وستمابة وإحةد عشةر
ألف وثبل ةثمابة وخمسة عشةر جنيهةا ً ال ويةر  ,وألقةى بالمسةبولِ َّية عةن
تِل التلفِ َّيةات وذلِة اإلنخِفةاض بةاإليرادات علةى عةاتِق ال ةمشةاركين فةي
اإلعتصةةةام ةمنةةة ةذ بدايتةةةج وحتةةةى أحةةةداث ال َفةةةض  ,إثةةةر َخضةةةوع ةمحةةةيط
اإلعتصام ب ةر َّمتج – محةل ةحةدوث التلفِ َّيةات  -تحةت سةيطرة ال ةمعتصةمين
ِخةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام  ,باإلضةةافة إلةةى أن إحتشةةاد ال ةمعتصةةمين ب ةمحةةيط
محاور بديلة حِفا ا ً علةى أمةن وسةبلمة
اإلعتصام هو الدافِع إلى إ ِّتخاذ
ِ
ال ةر َّكاب والس َّيارات والعاملين بهيبة النقل العام .

كمــا شــهد  /هشـام عبـد الحميد أحمد علـي فـرج

ةمـدير عـام
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دار التشري ومصلحة الطِ ب الشرعي
أ َّنج بتاري  2013/8/14نمــا إلــى علـمـج عــبر وســابِل اإلعــبلم
دو َّية فـقام بالتنبيج هاتِف َّيا ً على جميع
بؤحداث َفض إعتصام رابعة العـ ِ
وجةةج إلةةى مقةةر عملهةةم  ,كمةةا إسةةتعان بةةبعض
اإلطِ َّبةةاء الشةةرعيين بال َت ُّ
اإلطِ َّباء الشرعيين بالمناطِ ق القريبة من ةمحاف ة القاهِرة – المنصورة
والقليوب َّيةةةة – لتغطيةةةة األحةةةداث  ,وورد إليةةةج ببلوةةةات بسةةةقوط بعةةةض
ِ
صةةفوف قةة َّةوات ال ة
ال ة
شةةرطة القابِمةةة علةةى ال َفةةض  ,فقةام بإرسةةال
شةةهداء ب ة
أحةةد اإلطِ َّبةةاء الشةةرعيين إلةةى مستشةةفى ال ة
سةةرعة
شةةرطة بمدينةةة نصةةر ل ة
تشري َج َثامينهم نفةاذاً لقةرار النيابةة العا َّمةة  ,وقةد بلةع عةدد ال ةم َت َةو ِّفين
مةةن قةة َّةوات ال ة
ضة َّباط وهةةم ةكةل ً مةةن /
شةةرطة أربةةع ةمتةةوفين مةةن السةةادة ال ة
محمد محمد جود ةعثمان  ,شادو مجدو عبةد الجةواد  ,أشةرف محمةود
محمد محمود فايد  ,محمد سمير إبراهيم عبةد ال ةمعطةي  ,كمةا بلةع عةدد
ال ةم َت َو ِّفين من قة َّوات ال ة
شةرطة مةن ال ةم َج َّنةدين ثبلثةة وهةم ةكةل ً مةن  /نصةر
ممدوح محمد درويش  ,بدراوو منير عبد المال  ,إبراهيم عيد تةوني
 ,وبدءاً من الساعة السادِسة مسا ًء بذات التاري بدأ يتوا َفد أعداد مةن
َج َثامين ال ةم َت َو ِّفين المدنيين ب ةمحيط إعتصام رابعةة العدو َّيةة حةال أحةداث
صة بمعرفةة أهل َّيةتهم أو بمعرفةة سة َّيارات
الفض عن طريق س َّيارات خا َّ
الج َثةةةامين علةةى دار التشةةري بمصةةلحة الطِ ةةةب
اإلسةةعاف  ,ةةل توافةةةد َ
الشةةةةرعي ل ةمةةةةدَّة ثبلثةةةةة أ َّيةةةةام حتةةةةى عصةةةةر يةةةةوم ال ةجمعةةةةة ال ةموافِةةةةق
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الج َثامين التي تم تشريحها بمعرفةة
 , 2013/8/16وبلع إجمالي عدد َ
مصلحة الطِ ب الشرعي من المدنيين  , 357ومن بينهم  7مةن اإلنةاث
و 350من ال ةذكور  ,وكان من بين حاالت ال ةم َت َو ِّفين إلى رحمة هللا عدد
 37ةجثمةةان فةةي حالةةة َت َف ُّحةةم كا ِمةةل  ,وتب ة َّين وفةةاة عةةدد  30حالةةة إثةةر
حيو َّية َعقِةب
إصابتهم بطلق نارو ,
ُّ
وتعرض ةجثمانهم إلى حروق وير ِ
وفاتج  ,بينما َت َع َّذر الوقوف على سةبب وفةاة البةاقي  7 -مةن ال ةم َت َةو ِّفين
– ل َت َف ُّحم َج َثامين ةكةل ً مةنهم علةى نحةو يحةول دون الوقةوف علةى سةبب
الج َثةةامين مجهولةةة البيانةةات ودون أهلِ َّيتهةةا فةةتم
الوفةةاة  ,وكةةان بعةةض َ
الج َثةامين وأخةةذ ع َّينةة الحِمةض ال َن َةووو الةةـ " " DNA
تصةوير جميةع َ
ص َةور ال ةم َت َةو ِّفين علةى شاشةة عةرض ب ةمةد ََّرج
الخاص بهم  ,وتم عرض ة
داخِل مصلحة الطِ ب الشرعي  ,وتم الوصول إلى بيانات عدد كبيةر مةن
الج َثةةامين مجهولةةة ال َه ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل َت َعة ُّةرف أهلِ َّيةةتهم علةةيهم بشاشةةة
َ
الج َثامين مجهولة ال َه ِو َّية  ,وتم الوصول إلةى
العرض  ,و َت َب َّقى  65من َ
بيانات عةدد  40ةجثمةان مةن خِةبلل إجةراء عمل َّيةة ال ةمضةاهاة بةين ع َّينةة
بالج َثةةامين مجهولةةة ال َه ِو َّيةةة
الحِمةةض ال َنة َةووو الةةـ "  " DNAالخةةاض َ
صةدَقة
قةابر ال َ
واألهالي  ,ولةم َي َت َب َّقةى ة
س َةو  25ةجثمةان  ,وتةم دفةنهم بم ِ
في ةوضون شهر ينا ِير لعام  2013بقرار من النيابة العا َّمةة  ,وتبلحة
من خِبلل تشري َج َثامين ال ةم َت َةو ِّفين بؤحةداث ال َفةض أن نِسةبة ال ةم َت َةو ِّفين
فةردة بلغةت  % 90تقريبةا ً  ,كمةا بلغةت نِسةبة ال ةم َت َةو ِّفين
نار َّية ةم َ
ِ
بؤعيرة ِ
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بةةؤعيرة
نار َّيةةة خرطةةوش  % 8تقريبةةا ً  ,أمةةا نِسةةبة ال ةم َت َةةو ِّفين
ِ
ِ
بةةؤعيرة ِ
فردة وخرطوش معا ً أو بإصةابات راضِ ة َّية بلغةت  % 2تقريبةا ً ,
نار َّية ةم َ
ِ
نار َّيةة مةن أعلةى إلةى أسةفل 29
كما بلع عدد َج َثامين ال ةم َت َو ِّفين
ِ
بؤعيرة ِ
بؤعيرة نا ِر َّية من َ
الخلف إلى األمام
ةجثمان  ,بلع عدد َج َثامين ال ةم َت َو ِّفين
ِ
نار َّيةة مةن األمةام إلةى
 89ةجثمان  ,بلع عدد َج َثةامين ال ةم َت َةو ِّفين
ِ
بةؤعيرة ِ
َ
نار َّيةةة مةةن
الخلةةف  149ةجثمةةان ,بلةةع عةةدد َج َثةةامين ال ةم َتة َةو ِّفين بة ِ
ةؤعيرة ِ
ةؤعيرة
اليمةةين إلةةى اليسةةار  40ةجثمةةان  ,بلةةع عةةدد َج َثةةامين ال ةم َتة َةو ِّفين بة ِ
مر َّيةةة
نار َّيةةة مةن اليسةةار إلةةى اليمةةين  70ةجثمةةان  ,وبشةةؤن المرحلةةة ال ةع ِ
ِ
والرابةةع مةةن ال ةعمةةر ,
لل ةم َتة َةو ِّفين كةةان أولةةب ال ةم َتة َةو ِّفين فةةي العقةةد الثالِةةث
ِ
العمر َّيةة األخةر  ,كمةا بلةع عةدد
وكانت نسبة ضبيلة منهم فةي العقةود
ِ
حةةاالت َج َثةةامين ال ةم َتة َةو ِّفين مةةن ال ة ةذكور  350حالةةة  ,بلةةع عةةدد حةةاالت
َج َثامين ال ةم َت َو ِّفين من اإلناث  7حاالت  ,ولم َي َتجةاوز َجثةامين ال ةم َت َةو ِّفين
الغالبيةةة
مةةن األطفةةال – أقةةل مةةن  18عةةام – عةةدد  8حةةاالت  ,وكانةةت
ِ
نةارو ِعيةار 7,62
ال ةع مى من حاالت َج َثامين ال ةم َت َو ِّفين ةمصةابة بطلةق ِ
×  ,39ونسةةةبة ضةةةبيلة ال تتجةةةاوز الةةةـ  % 10مةةةن حةةةاالت َج َثةةةامين
ةةارو ِعيةةةار  9مةةةم  ,وحةةةاالت مةةةن َج َثةةةامين
ال ةم َتة َةةو ِّفين ةمصةةةابة بطلةةةق نة ِ
نةارو ِعيةار  6,35مةم  ,كمةا أضةاف أ َّنةج َت َبة َّين
ال ةم َت َو ِّفين ةمصابة بطلةق ِ
لج َثامين ال ةم َت َو ِّفين بؤحداث ال َفض عدم
من خِبلل إجراء عملِ َّية التشري َ
َت َع ُّرض َث َّمة حاالت تعةذيب قبةل الوفةاة أو ال َطعةن أو الة َذب أو الةدَهس ,
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وأن وفةةاتهم جميعةةا ً حةةدثت فةةي تةةاري ةمعاصِ ةةر ألحةةداث ال َفةةض  ,كمةةا
أضاف أ َّنج نما إلى عِلمج بعدم عرض جميع َجثةامين ال ةم َت َةو ِّفين بؤحةداث
الج َثةةامين
ال َفةةض علةةى مصةةلحة الطِ ةةب الشةةرعي  ,وأ َّنةةج تةةم دفةةن تِل ة
َ
بموجب تقارير طِ ِّب َّية رسةم َّية صةادِرة مةن بعةض ال ةمستشةفيات ومكاتِةب
سرعة إتمام إجراءات الدَفن بموجب قرار من النيابة العا َّمةة ,
الصِ َّحة ل ة
كمةةا أضةةاف أ َّنةةةج قةةد ورد إلةةةى مصةةلحة الطِ ةةب الشةةةرعي حةةاالت وفةةةاة
عرضت للتعذيب داخِل ةمحيط اإلعتصةام خِةبلل فتةرة اإلعتصةام  ,وحةال
َت َّ
إجراء عملِ َّيات التشري َت َع َّرض األطِ َّباء للعديد من الضغوط مةن أهةالي
سةةرعة إتمةةام إجةةراءات
ال ةم َتة َةو ِّفين – بالتهديةةد أو اإلعتةةداء اللف ةةي – ل ة
التشةةري ولةةو بالكشةةف ال ةةاهرو فقةةط  ,إال أن ذلِة لةةم ي ةحةةل دون قِيةةام
األطِ َّبةةاء الشةةرع ِّيين بالعمةةل المنةةوط بهةةم بشةةكل طبيعةةي وعلةةى الوجةةج
األكمل  ,ومن َث َّم إعداد تقرير الصِ فة التشري ِح َّية ب ةكل ةجثمةان علةى حِةدَة
تفصيبلً  ,وتم عرضهم على النيابة العا َّمة.

صابـي
كمـا شـهد  /محمد عبد السبلم حســين أحـمد ســبلمـة أ ِخـ َّ
لمصر َّية
شرف عام هيبة اإلسعاف ا
ِ
خدمات إسعافِ َّية و ةم ِ
العدو َّيةة تمركةز عةدد خمسةة إلةى
أ َّنج ةمن ةذ بداية فاعل َّيات إعتصام رابعة
ِ
عشةةر سةةيارة إسةةعاف يو ِم َّيةةا أمةةام مبنةةى التن ةةيم واإلدارة بةةالقةرب مةةن
ةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس مةةع طريةةق النصةةر قبةةل الحةةواجز التةةي
تقةةا ةطع شة ِ
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َ
ش َّيدها المعتصمين بنهر الطريق  ,وخِةبلل فتةرة اإلعتصةام َتل َّقةى بعةض
التكليفات بنقل ما يربو على عشر حاالت إصابة ةمتوا ِجدة على أطةراف
اإلعتصةةةام إثةةةر تعرضةةةها للتعةةةدو بالضةةةرب والتعةةةذيب داخِةةةل ةمحةةةيط
ةحي  ,وأ َّنةج
اإلعتصام  ,يتِم نقلها على ال َفور إلى ةمستشفى التؤمين الصِ ِّ
صةب التِةذكارو أبصةر خةروج أعةداد كبيةرة
صة " ال ةن ة
ليلة أحداث " ال َم َن َّ
صةب التِةذكارو بطريةق النصةر ,
صفوف بإ ِّتجةاه ال ةن ة
من ال ةمعتصمين في ة
ويقومةةون بخلةةع أحجةةار األرصِ ةةفة و َ
شة َّيدوا بهةةا سةةواتِر بطريةةق النصةةر
وبشةةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس  ,و َت َت َّرسةةوا خلةةف السةةواتِر بطريةةق النصةةر
ِ
وقاموا برشق قة َّوات ال ة
شرطة بالحِجار و ةزجاجات المولوتوف ال ةمشةتعِلة
 ,كما أبصر حمل أحد األشخاص سِ بلح نارو " فةرد خرطةوش " وقةام
بإس ةتِخدامج بالتصةةويب بةةج قِ َبةةل قةة َّةوات ال ة
شةةرطة  ,بقصةةد قتةةل وإحةةداث
إصابة أكبر عدد من القة َّوات  ,و َ لَّت اإلشتباكات دابِرة بين ال ةمعتصمين
وقة َّوات ال ة
شرطة حتى َمطلَع فجر اليوم التالي  ,وخِبلل فترة اإلشتِباكات
قاموا بنقل أعداد كبيرة من ال ةمصابين وال ةم َت َةو ِّفين مةن ال ةمعتصةمين إلةى
لحقةةة بمس ة ِجد رابعةةة
ال ةمستشةةفى الميةةداني الكابِنةةة بةةدور ال ةمناسةةبات ال ةم َ
العدو َّية َقهراً و ةعنو ًة من قِبل ال ةمرافقين لهةم مةن ال ةمعتصةمين حةال نقةل
ِ
حرجةة
تِل الحاالت روم إفهامهم أن من بين حةاالت ال ةمصةابين حةاالت ِ
ِج َّداً يستدعي عرضها علةى أحةد أقسةام الطةوارئ بإحةد ال ةمستشةفيات
سةةرعة إجةةراء عملِ َّيةةات
ال ةمج َّهةةزة طِ ِّب َّيةا ً إلسةتِقبال مِثةةل تِلة الحةةاالت أو ل ة
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ةةةرف العمل َّيةةةةات ال ةم َج َّهةةةةزة أو األط َّبةةةةاء
ِجرا ِح َّيةةةةة دقيقةةةةة مةةةةن حيةةةةث ةوة َ
الحرجةة  ,ةم َعللةين ذلِة
سرعة إنقاذ تِل الحاالت
صصين المهرة ل ة
ال ةم َت َخ ِّ
ِ
خشية ضبط ال ةمصابين من قِ َبل قة َّوات ال ة
شرطة  ,وأضاف أ َّنج تبلحة لةج
َروبةةة ال ةمعتصةةمين فةةي تجميةةع أكبةةر عةةدد مةةن ال ةمصةةابين وال ةم َت َةةو ِّفين
لتصةةويرهم  ,و َبة َّ
صة َّةورة عبةةر وسةةابِل اإلعةةبلم  ,مةةن
ةث تِلة المقةةاطِ ع ال ةم َ
ص ِّورين و ةمذيعي القنوات الفضابِ َّية داخِل
خِبلل ما شاهده من َت َكدُّس ال ةم َ
ال ةمستشةةةفى الميةةةداني علةةةى نحةةةو يةةةوحي بةةةروبتهم فةةةي زيةةةادة أعةةةداد
ال ةمصابين وال ةم َت َو ِّفين من ال ةمعتصمين لتصويرهم  ,وكةان أولةب حةاالت
نار َّيةة َح َّيةة وخرطةوش
اإلصابة بال ةمعتصمين ِعبارة عن إصابة
ِ
بؤعيرة ِ
خار ِج َّيةةة  ,وهةةي
و ةكسةةور بال ِع ةةام وكةةدمات و ةجةةروح قط ِع َّيةةة وسةةحجات ِ
صفوف قة َّةوات ال ة
شةرطة – حسةبما أبلغةج ةزمبلبةة بهيبةة
ذات اإلصابات ب ة
اإلسةةةةعاف رنةةةةذا رنةةةةذا  , -وأضةةةةاف أ َّنةةةةج بتةةةةاري أحةةةةداث ال َفةةةةض
شرف قِطاع مدينةة نصةر بهيبةة اإلسةعاف
 2013/8/14أبلغج هاتِفِ َّيا ةم ِ
العدو َّيةة ,
السةةاعة  6صةةباحا ً بؤ َّنةةج اليةةوم ال ةم َحةدَّد ل َفةةض إعتصةةام رابعةةة
ِ
التابعةة
وعلى ال َفور قام بوضةع ةخ َّطةة ةمتكامِلةة تشةمل جميةع السة َّيارات
ِ
ةاور ال ةم َإديةةة إلةةى ميةةدان
لهيبةةة اإلسةةعاف مةةن ِخةةبلل نشةةرها بكا َّفةةة ال َمحة ِ
العدو َّية  ,وفي بداية اليوم كان حجةم قة َّةوة سة َّيارات اإلسةعاف 80
ربعة
ِ
س َّيارة  ,إال أ َّنج َعقِب تفاقةم األحداث تةم الةدفع بعةدد  70سة َّيارة إسةعاف
أةخر لدعم  ,ومن َث َّم بلع حجم قة َّةوة سة َّيارات اإلسةعاف لتغطيةة أحةداث
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ال َفض  150س َّيارة  ,وتمركزت س َّيارات اإلسعاف بالقةرب مةن التةؤمين
ةحي و َميةةدان السةةاعة وأمةةام جامِعةةة األزهةةر بطريةةق النصةةر وأمةةام
الصِ ة ِّ
بشارع يوسِ ف
بشارع الطيران وبالقةرب من ةكلِّ َّية البنات
فةندةق سونِستا
ِ
ِ
ةارع الطيةةران أمةةام
برفقةةة فريةةق ال ةمسةةعفين بمِحة َةور شة ِ
ع َّبةةاس  ,وكةةان ِ
فةندةق سونِستا حوالي السةاعة  7,30صةباحا ً  ,وحينبةذ أبصةر سة َّيارات
ةم َك ِّبةةرات الصةةةوت حةةةال قيامهةةةا ب ةمناشةةةدة ال ةمعتصةةةمين ب ةمغةةةادرة ةمحةةةيط
الممرات اآلمِنة  ,كما أبصر اللوادِر
اإلعتصام سِ ل ِم َّيا ً دون ةمقاومة عبر
َّ
الثقيلةةة تقةةوم بإزاحةةة السةةواتِر التةةي َ
ش ة َّيدها ل ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق
وكذا س َّيارات اإلطفةاء وسة َّيارات الطنةين حةال قيةامهم بإصةدار أصةوات
عاليج لحث ال ةمعتصمين على ةمعادة ةمحيط اإلعتصام  ,وبالفعل إستجاب
بعةةض ال ةمعتصةةمين ب ةمغةةادرة ةمحةةيط اإلعتصةةام سِ ةةلم َّيا ً  ,إال أن الةةبعض
مةةنهم إحتشةةدوا خلةةف سةةواترهم وقةةاموا برشةةق القةة َّةوات القابِمةةة عةةل
ال َفةةض بالحِجةةازة و ةزجاجةةات المولوتةةوف ال ةمشةةتعِلة  ,كمةةا تنةةاهَى إلةةى
نار َّية بكثافة من ناحِية ةمحيط اإلعتصام دون
سمعج َدوو إطبلق ِ
أعيرة ِ
وقوفج على مصدرها على وجج الدِقة إثر كثافة تصا ةعد األدخِنة ب ةمحيط
اإلعتصام  ,وكان ذلِ بقصد قتل وإحداث إصابة أكبر عدد مةن القة َّةوات
ص ةدَّت قةة َّةوات ال ة
شةةرطة ل ةمعتصةةمين فةةي بدايةةة
القابِمةةة علةةى ال َفةةض  ,وت َ
األمر ببواعِث الغاز بكثافة  ,ولكةن بسةقوط عةدد كبيةر مةن القة َّةوات إثةر
نار َّية " َحةي وخرطةوش " لجةؤت قة َّةوات ال ة
شةرطة إلةى
إصابتهم
ِ
بؤعيرة ِ
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"الحي والخرطوش " إلسكات مصادِر إطبلق
النار َّية
األعيرة
إستِخدام
َ
ِ
ِ
عليها  ,وأضاف أ َّنج حال أحداث ال َفض قام بنقل عدد كبيةر مةن
النيران ِ
صةفوف قة َّةوات ال ة
شةرطة القابِمةة علةى ال َفةض إلةى ةمستشةفى
ال ةمصابين ب ة
نار َّية " َحي وخرطوش "
كوبرو القة َّبة العسكرو إثر إصابتهم
ِ
بؤعيرة ِ
وكسةةور وكةةدمات وجةةروح قط ِع َّيةةة وبعةةض حةةاالت اإلختنةةاق بالغةةاز ,
شةرف قطةاع مدينةة
وحال أحداث ال َفض ورد إليةج إ َّتصةال هةاتفي مةن ةم ِ
نصةةر لهيبةةة اإلسةةعاف أبلةةع بإصةةابة أحةةد ال ةمسةةعفين ةيةةدعى  /إبةةراهيم
ةمصطفى بطلق نارو بالرأس حال قِيامج بنقل أحد ال ةمصابين  ,وأ َّنةج تةم
سةرعة إسةعافج وأ َّنةج يحتضِ ةر  ,ثةم
نقلج إلى ةمستشفى التؤمين الصِ ِّحي ل ة
تم نقلج إلى معهد ناصر  ,ونما إلى عِلمج بوفاتةج فةي اليةوم التةالي لةيبلً
وقةرر بإنتفةاء عِلمةج بشةؤن ةمحةدِث إصةابة سةالِف
إثر ةحةدوث إصةابتج َّ ,
الةةذِكر التةةي أودت بحياتةةج  ,و َ لَّةةت اإلشةةتباكات دابِةةرة مةةا بةةين قة َّةةوات
ال ة
شةةرطة وال ةمعتصةةمين قبةةل وصةةولة لمسةةرح األحةةداث بسةةاعة تقريب ةا ً
وحتةةى السةةاعة السةةابعة مسةةا ًء تقريبةا ً  ,وتةةم وضةةع ةخ َّطةةة لنقةةل حةةاالت
ةةةوات القابِمةةةةة علةةةةى ال َفةةةةض إلةةةةى إحةةةةد
اإلصةةةةابة والوفةةةةاة مةةةةن القةة َّ
ال ةمستشفيات حال أحةداث ال َفةض  ,والتةي َت َم َّثلةت فةي نقةل تِلة الحةاالت
إلةةى ةمستشةةفى ال ة
شةةرطة بمدينةةة نصةةر أو نقلهةةا إلةةى ةمس َتشةةفى التةةؤمين
الصِ ِّحي بمدينة نصر و ةمس َتشفى كةوبرو القة َّبةة العسةكرو ةثةم يةتِم نقلهةا
َعقِةةب ذلِة إلةةى ةمستشةةفى ال ة
شةةرطة بمدينةةة نصةةر  ,كمةةا تةةم وضةةع ةخ َّطةةة
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لنقل حاالت اإلصابة والوفةاة مةن ال ةمعتصةمين إلةى إحةد ال ةمستشةفيات
حال أحداث ال َفض  ,والتي َت َم َّثلت فةي نقةل تِلة الحةاالت إلةى ةمستشةفى
ةحي بمدينةةة نصةةر و ةمستشةةفى ِجراحةةات اليةةوم الحةةادو –
التةةؤمين الصِ ة ِّ
ك ةمستو َّأول – وفي حالة عدم كفايتهةا علةى تغطيةة الحةاالت يةتِم نقةل
ال ةمصةةةابين وال ةم َتة َةةو ِّفين إلةةةى ةمستشةةةفى الحسةةةين الجةةةامِعي و ةمس َتشةةةفى
الزهراء الجامِعي و ةمس َتشفى هليوبوليس و ةمس َتشةفى منشِ ة َّية البكةرو -
ك ةمستو ثان – وفي حالة عةدم كفايتهةا علةى تغطيةة الحةاالت يةتِم نقةل
ال ةمصابين وال ةم َت َو ِّفين إلى ةمستشفى الدمرداش و ةمس َتشفى دار الشِ فاء ,
وجثةامين ال ةم َت َةو ِّفين إلةى جميةع ال ةمستشةفيات
وبالفِعل تم نقل ال ةمصةابين َ
سالِفة الذِكر ون راً ل َت َكدُّس حاالت الوفاة وعدم قةدرة تِلة ال ةمستشةفيات
علةةى إسةةتيعاب تِل ة األعةةداد تةةم نقةةل ال ةمتة َةوفين إلةةى ةمس َتشةةفى السةةبلم
صصي بمدينة السبلم ومعهةد ناصِ ةر و ةمس َتشةفى ال ةمنيةرة ةمس َتشةفى
ال َت َخ ُّ
ة
شبرا و ةمس َتشفى ال ِهبلل ومشرحة زينهم  ,وعقِب إنتهاء األحداث تع َّذر
على س َّيارات اإلسعاف الدةخول إلةى ةعمةق اإلعتصةام إثةر وجةود أعمةال
ووجود عوابِق كثيرة بنهر الطريةق ,
تخريب جسيمة ب ةمحيط اإلعتصام ة
برفقتج من ال ةمسعِفين بإستِخدام وسابِل النقل ال ةم َت َن ِّقلة
ومن َث َّم قام ومن ِ
" المِق َعةةد ال ةم َتحة ِّةر  ,ال ةتروللةةي " لنقةةل الجثةةامين  ,إال أ َّنةةج حةةال قيامةةج
برفقتج بالشروع في نقةل َجثةامين ال ةم َت َةو ِّفين بمركةز رابعةة الطِ َّبةي
ومن ِ
فوجبوا ببعض األشخاص ال ةملتحين يقومون بمنعهم من نقةل الجثةامين
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نار َّيةةةة " بنةةةادِق خرطةةةوش " تجةةةاههم
َكرهةةةا ً  ,بةةةؤن أشةةةهروا أسةةةلِحة ِ
ةم َهدِّدين بها إ َّياهةم لتر الجثامين  ,وبةزعم اَّنهةم سةيتولون نقةل ذويهةم
بمعرفتهم  ,وبالفِعل قاموا بنقِل تِل الجثامين إلى مس ِجد اإليمان بمكرم
عبيد بإستِخدام س َّيارات نِصف نقل  ,وذلِ لروبتهم في تجميع َجثامين
ال ةم َت َو ِّفين بذلِ المس ِجد لتصويرهم بكةاميرات بعةض القنةوات الفضةابِ َّية
برفقتةةج مةةن ال ةمس ةعِفين فةةي نقةةل
ال ةمإ ِّيةةدة لل ةمعتصةةمين  ,وإسةةتمر ومةةن ِ
َجثةةامين ال ةم َتة َةوفين ب ةمحةةيط اإلعتصةةام حتةةى َمطلَةةع فجةةر اليةةوم التةةالي ,
وعقب تمام األحداث تم حصر س َّيارات اإلسعاف التي َت َع َّرضت لئلتةبلف
حةةال أحةةداث ال َفةةض وإعةةداد كشةةوف بشةةؤنها  ,وبلةةع إجمةةالي قيمةةة تِلة
التلف َّيةةات  472132,12جةةـ " رب ةعمابةةة وإثنةةين وسةةبعون ألةةف ومِابةةة
وإثنين وثبلثين ةج َنيها ً وإثني َع َ
شر قِرشا ً "  ,وألقةى بالمسةبولِ َّية بشةؤن
ةحةةدوث تِل ة التلفِ َّيةةات علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين حةةال ةمقةةومتهم لقةة َّةوات
ال ة
شرطة حال أحداث ال َفض .

كمــا شــهد  /خـالد أحمـد شـريف مـحمد رشـاد ةمدير إنتاج بقناة
القاهِرة و ال َّناس
بؤ َّنةةج بتةةاري  2013/6/21و حةةال قيامةةج بتغطيةةة أحةةداث مِليونِ َّيةةة ال
لل ةعنف الداعي إليهةا حةزب ال ةح ِر َّيةة و العدالةة والت َّيةارات اإلسةبل ِم َّية مةن
برفقتةج ةكةل َّ مةن المجنةي عليهمةا  /أسةامة
أمام مس ِجد رابعة
ِ
العدو َّيةة و ِ
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لبيب ِرزق عطية وأحمد محمد ن ير عبد الغني – ةزمبلبةج بةذات القنةاة
محل عملةج – فةوجا بقيةام ال ةمشةاركين فةي التجم ةهةر باإلعتةداء علةيهم
بالسب و الضرب  ,و منعهم من التصوير و تغطية األحداث ةعنـ َو ًة ,
وقاموا بإتبلف حامِل الكاميرا وك َّ
شاف الكاميرا والتـي بلغت قيمتـها
ثبلثة رالف جنيج  ,األمر الذو نجم عنج ةحدوث إصابة األخير0

كما شهد  /أسةامة لبيةب ِرزق عطِ َّيةة

ص ِّةور بقنةاة القةاهِرة
ةم َ

وال َّناس
بمضمون ما َ
ش ِهد بج سابقج .

كما شهدت  /صفاء محمد عبد القادِر خليل
س ةلَّحة إعتصةةم جماعةةة اإلخةةوان
بؤ َّن ةج َعقِةةب صةةدور بيانةةات القةة َّةوات ال ةم َ
العدو َّية  ,و أخذ أعداد ال ةمعتصمين فةي التزا ةيةد
ال ةمسلمين بميدان رابعة
ِ
المةارة قبةل دخةولهم ةمحةيط اإلعتصةام  ,األمةر
تِباعا ً  ,و قاموا بتفتةيش
َّ
صةةتها– سِ ةةنتر تجميةةل خلةةف المركةةز
الةةذو نجةةم عنةةج ولةةق الحةةانوت خا َّ
التِجةةارو طيبةةة مةةول – إثةةر عةةدم تةةردُّد أحةةد مةةن عمبلبِهةةا أو العةةاملين
لةةديها َخشةةية َت َعة ُّةرض ال ةمعتصةةمين لهةةم  ,وعلةةى إثةةر قيةةام ال ةمعتصةةمين
ب ةممارسةةة أعمةةال البلطجةةة دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام و قطةةع الطريةةق و
إلقةةاء القمامةةة بةةالطريق العةةام و إنتِشةةار الرابِحةةة الكريهةةة بالمكةةان  ,و
خِبلل فترة اإلعتصام أبصرت بحوزة بعض ال ةمعتصمين جةراكن ةممتلِبةة
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فاروةة  ,كمةا أبصةرت حمةل الةبعض مةنهم للشةوم ,
بالوقود و ةزجاجةات ِ
كمةةةا أبصةةةرت حمةةةل أحةةةدهم سِ ةةةبلح نةةةارو " ر َّ
شةةةاش " دا ِخةةةل ةمحةةةيط
اإلعتصام  ,و ألقت بالمسبولِ اية بشـؤن مـا َت َقدَّم علـى عـاتِق جـماعـة
صـة  /مـحمد بديع و
اإلخوان ال ةمسلمين بتحريض مـن قـادتهم و خا َّ
البلتاجي وصفوة حِجازو و َعصام العِريان .
محمد ِ

كمةةةا شةةةهد  /محمةةةد سةةةامي أحمةةةد محمةةةد السةةة ِّيد

ةم َقةةةدِّم

ة
شرطة و وكيل فِرقة تفتيش مدينة نصر
بؤن تحرياتج السرية بشؤن ال ةم َّتهمين  /رضا ةم َح َّمد قطب صيام  ,علةي
ةم َح َّمد ةم َح َّمد الصعيدو أسفرت عن أ َّنهما تم ضبطهما حال إسةتِقبللهما
وبحوزتهمةةةا مبلةةةع مةةةالي و قةةةدره ثبلثةةةة عشةةةر ألةةةف و
األول َ
سةةة َّيارة َّ
صة بعدد مةن ال ةمعتصةمين برابعةة
سبعون جنيج  ,وبعض البيانات الخا َّ
العدو َّيةةةة و المبةةةالع التةةةي يتقاضةةةونها  ,و كةةةذا أ ِجنةةةـدة مةةةـ ة َد َّون بةةةـها
ِ
ارج مـحةةةـيط اإلعتصةةةام و خةةةط
المسةةةـيرات المةةةـ ةزمع القيةةةـام بةةةـها خةةةـ ِ
سيرها  ,كما توصلت تحرياتج إلى أن القةابِمون علةى تِلة المسةيرات
يتقاضون أمواالً ن ير القيام بها .

كما شهد  /أحمد رضا خليل إبراهيم السوسي
بؤ َّنج بتاري  2013/7/27حال عودتج إلـى مسـكنج  ,إجتـاز أحـد
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الحةةوا ِجز الكابِنةةة علةةى أطةةراف اإلعتصةةام  ,فإسةةتوقفج مجموعةةة مةةن
ال ةمعتصمين و طلبوا منج اإلفطار معهةم فةإمتنع  ,فقةام أحةدهم بإشةهار
سبلح أبيض " ةمطواه " بالقةرب من ةعنقج ةم َهدِّداً بها إ َّياه  ,و إقتةادوه
صةةة رابعةةة
صةةوب ةعمةةق اإلعتصةةام  ,وقةةاموا بإدخالةج أسةةفل َم َن ِّ
ةعنة َةو ًة َ
العدو َّية ل ةمدَّة ثبلث ساعات تقريبةا ً  ,و حضةر رخةرين مةن ال ةمعتصةمين
ِ
قاموا بتكبيل يديةج مةن الخلةف  ,و تعصةيب عينيةج  ,و قةاموا بالتعةدِّو
عليةةج بالضةةرب بعِصِ ةةي و شةةوم  ,ثةةم قةةاموا بف ة قيةةوده  ,و إصةةطحبج
رخةةرون إلةةى إحةةد الخيةةام دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,و أبصةةر داخِلهةةا
وبرفقتةةج رخةةرين و الةةذين زعمةةوا أنةةج كةةان
ال ةم ة َّتهم  /محمةةد البلتةةاجي ِ
برفقة ال ة
صةوب ال ةمعتصةمين  ,فقةام
أعيةرة نار َّيةة َ
شةرطة يقةوم بةإطبلق ِ
ِ
بإعطاء تعليماتج إلي ِهم بقتلج  ,فقاموا ب ةمعاودة تكبيل يديةج مةن الخلةف
 ,و تعصيب عينيج  ,وقاموا ب ةمواالة التع ِّدو عليةج بالضةرب بالشةوم و
بقدميةج و ذِراعيةج و
س َّنى لةج الوقةوف علةى ما ِه َّيتةج
سِ بلح أبيض لم ي َت َ
ِ
سةدِه  ,وقةاموا بصةعقج بالصةواعِق الكه ةربابِ َّيةة بقصةد
ةمختلف أنحةاء َج َ
إزهةةاق روحةةج  ,و ةل َّ ةمحتِجةةزاً علةةى هةةذا النحةةو ل ةمةدَّة ثبلثةةة أ َّيةةام  ,ثةةم
سمحوا لج باإل َّتصال بوالدتج هاتِفِ َّيا ً ةم َبلِّغةا ً إ َّياهةا ً أ َّنةج بقِسةم ة
شةرطة َّأول
مدينة نصر على خِبلف الحقيقة  ,و قةاموا بتعصةيب عينيةج و ترجلةوا
بةةج مسةةافة ويةةر قصةةيرة  ,ثةةم كالَة ةج أحةةدهم ضةةربة علةةى رأسةةج أفقدتةةج
وعيج  ,و إستفاق بؤحد س َّيارات األجره الذو أعاده إلى مسكنج .
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كما شهد  /رضا خليل إبراهيم السوسي
بمضمون ما َ
سابقج – نجلةج – بشةؤن إ َّتصةالج بوالدتةج هاتِفِ َّيةا ً
ش ِهد بج ِ
ةم َبلِّغا ً إ َّياها ً أ َّنج بقِسم ة
شرطة َّأول مدينة نصر على خِةبلف الحقيقةة  ,و
أ َّنج قام بالبحث عنج بؤقسام ال ة
شرطة دون جةدو  ,حتةى عةاد لمسةكنج
ةمسةةةتِقبلً سةةة َّيارة أةجةةةرة فةةةي حالةةةة إعيةةةاء شةةةديدة حةةةال كونةةةج ةمصةةةاب
صةوب
بإصابات جسيم ب ةمخ َتلَف أنحاء جسده َ ,ف َت َو َّجج بةج علةى ال َفةور َ
سرعة إسعافج  ,و ألقةى بالمسةبول َّية بشةؤن إحةداث
ةمستشفى الساحِل ل ة
إصابة نجلج على عاتِق الةعتصمين بتحةريض مةن قِ َبةل ال ةمة َّتهم  /محمةد
البلتاجي بقصد إزهاق روحج حسبما أبلع نجلج سالِف الذِكر .

كما شهد /عبد النبي عبد الفتاح امبابي الطحان
بؤنةةج بتةةاري  2013/8/5وحةةال اسةةتقبللج إلحةةد السةةيارات األجةةرة
ةمروراً على ميدان الساعة بطريق النصر بالقةرب من ةمحيط اإلعتصام
 ,إسةةةتوقفها خمسةةةة أشةةةخاص مةةةن ال ةمشةةةاركين فةةةي التجم ةهةةةر عقِةةةب
إتبلفهم ةزجاج الس َّيارة األمامي  ,و قاموا بإنزالةج و رخةر مةن السة َّيارة
وإقتيادهما إلى داخِل ةمحيط اإلعتصام ةعن َو ًة  ,و َك َبلةوا يديةج بالحِبةال ,
و إنهالوا عليج ضربا ً بالشوم و مواسير مياه ببلستي ِك َّية على قدميج و
يديةةج  ,وقةةاموا بصةةعقج بصةةاعِق كه ةربةةابي برأسةةج  ,فشةةرع بالصِ ةةراخ
فك َّممةةوا فاهةةج  ,وإحتجةةزوه دا ِخةةل إحةةد الخِيةةام ,و أبصةةر إثنةةين مةةن
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نار َّيةة " َفةردين " و عقِةب ةمةرور
ال ةم َتجمهرين حةاملين بؤيةدو أسةلِحة ِ
ثبلثةةة أ َّيةةام قةةاموا بف ة قيةةده  ,و إسةةتغل إسةةتغراقهم فةةي النةةوم وشةةرع
بةةالفِرار إال أ َّنةةج تةةم ضةةبطج بمعرفةةة ال ةم َتجمهةةرين  ,و عةةاودوا التع ةدِّو
عليج بالضرب و تكبيل يديج ل ةمدَّة ثبلثة أ َّيام أخةر  ,و قةاموا بتعذيبةج
بةةةدن َّيا ً بمةةةواالة التعةةةدو عليةةةج بالضةةةرب يو ِم َّيةةةا ً علةةةى قدميةةةج  ,و حةةةال
إستشعارهم عدم قةدرتج على الحركة قةاموا بفة قيةوده  ,و َت َم َّكةن مةن
الفةةرار حةةال قيةةامهم بةةآداء صةةبلة المغةةرب  ,و ألقةةى بالمسةةبولِ َّية علةةى
عاتِق من قاموا بالتعةدو عليةج بالضةرب و التعةذيب البةدني بتحةريض
من ةكل من محمد البلتاجي و صفوة حِجازو و عاصِ م عبد الما ِجد.

كمةةا شةةهد  /أحمةةد المرسةةي عبةةد المقصةةود

مشةةرف بهيبةةة

اإلسعاف بالقاهرة
أ َّنج وحال تمركزه بسيارة اإلسـعاف مـحل عملـج أمـام جهاز التن يم
واإلدارة بةةالقرب مةةن ميةةدان رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة – دابةةرة القسةةم – أبلغةةج
مجموعة من معتصمي رابعة ال َع َد ِو َّية من جماعةة اإلخةوان المسةلمين
بوجةةةود جثةةةة ألحةةةد األشةةةخاص بةةةداخل المستشةةةفى الميةةةداني فانتقةةةل
السةةتبيان األمةةر تبةةين وجةةود جثةةة ألحةةد األشةةخاص وبةةج رثةةار تعةةذيب
وصعق بالكهرباء وتبين لج انج يدعى  /فريد شةوقي فةإاد وقةام بنقلةج
بسيارة اإلسعاف وتوجج لديوان القسم لتسطير المحضر البلزم .
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كما شهد  /احمد شوقي فإاد محرم
بان شقيقج المجني عليج َت َغ َّيةب عةن منزلةج بتةاري  2013/7/9وانةج
نما إلى علمج بتواجةد جثةة شةقيقج بمشةرحة زيةنهم فتوجةج إلةى هنةا
وتعرف علةى الجثةة ووجةد بهةا إصةابات ورثةار تعةذيب  ,وأضةاف بةان
شقيقج المتوقي إلى رحمة هللا تعالى كان من مإيدو الةربيس السةابق
 /ةم َح َّمد مرسي وانج ذهةب برفقةة أصةدقابج إلةى ميةدان رابعةة ال َع َد ِو َّيةة
بمحةةض إرادتةةج ثةةم اختفةةى إلةةى أن عثةةر علةةى جثتةةج داخةةل المستشةةفى
الميداني الموجةود برابعةة ال َع َد ِو َّيةة والتةي تبةين إحضةارها للمستشةفى
مةةن قبةةل شةةباب جماعةةة اإلخةةوان  ,و ألقةةى بالمسةةبولِ َّية بشةةؤن وفةةاة
شقيقج على عاتِق جماعة اإلخوان المسلمين بشؤن قتل شقيقج سةالِف
الةةةذِكر  ,وأضةةةاف تةةةم العثةةةور علةةةى سةةةيارة شةةةقيقج بالشةةةارع المقابةةةل
إلعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية.

كما شهد  /ةم َح َّمد فتحي مقبول احمد
انج طلةب منةج بعةض األشةخاص المنتمةين لحةزب الحريةة والعدالةة أن
يقلهم إلى ميدان رابعة ال َع َد ِو َّية – محاف ة القاهرة – والمكوث معهةم
لمةةدة يةةوم واحةةد وقةةام بتوصةةيلهم وعقةةب ذل ة فةةوجا بمجموعةةة مةةن
المعتصةةمين تقةةوم باحتجةةازه داخةةل خيمةةة االعتصةةام وسةةرقة متعلقاتةةج
ومةةا معةةج مةةن مبةةالع نقديةةة واالسةةتيبلء علةةى سةةيارتج والتعةةدو عليةةج
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بالضرب وأثناء احتجازه شاهد عناصر اإلخوان حال تعديها بالضةرب
علةةى شةةخص حتةةى فةةارق الحيةةاة يةةدعى  /وليةةد أو فريةةد مةةن محاف ةةة
الغردقة وأضاف بؤنج شاهد كبلً من  /ةم َح َّمد البلتاجي  ,وأسامة ياسين
حال إعطابهم أوامر للمعتصمين بتعذيبهم رنذا .

كما شهد العقيد  /ةم َح َّمد فتحي محمود وكيل مباحث فرقة مصر
الجديدة
بةةان تحرياتةةج التةةي أجراهةةا فةةي ال َقضِ ة َّية رقةةم  14395لسةةنة 2013
صةلت لقيةام
جن مدينة نصةر أول  -ال ةمر َفقةة بةاألوراق لئلرتبةاط  -تو َّ
مجموعة من المعتصةمين مةن جماعةة اإلخةوان المسةلمين وأنصةارهم
والمةةوالين لهةةم باحتجةةاز المجنةةي عليةةج  /فريةةد شةةوقي فةةإاد والتعةةدو
عليةةج بالضةةرب وتعذيبةةج إلةةى أن فةةارق الحيةةاة ن ةا ً مةةنهم بؤنةةج يعمةةل
ضابط بجهاز امن الدولةة كمةا أضةافت تحرياتةج بقيةام ذات المجموعةة
باحتجاز المجني عليج  /ةم َح َّمةد فتحةي مقبةول وتعذيبةج وإحةداث مةا بةج
من إصابات وذل لضلوعج وبراعتج في كتابةة الشةعر واسةتخدام ذلة
الشعر في السخرية من الربيس السابق  /ةم َح َّمد مرسي  ,وأضةاف أن
تحرياتةةج التةةي أجراهةةا فةةي ال َقضِ ة َّية رقةةم  31166لسةةنة  2013جةةن
صةةلت إلةةى قيةةام
مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط  -تو َّ
مجموعة من المعتصةمين مةن جماعةة اإلخةوان المسةلمين وأنصةارهم
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والمةةوالين لهةةم باحتجةةاز المجنةةي عليةةج  /مسةةتور ةم َح َّمةةد سةةيد علةةي
والتعدِّو عليج بالضرب وتعذيبج وإطبلق سراحج عقب االستيبلء علةى
بطاقتةةج الشخصةةية  ,وأضةةاف بةةؤن تحرياتةةج السةةرية التةةي أجراهةةا فةةي
ال َقضِ َّية رقم  14688لسنة  2013جةن مدينةة نصةر أول  -ال ةمر َفقةة
بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط -أسةةةفرت عةةةن قيةةةام مجموعةةةة مةةةن المعتصةةةمين
بمحيط رابعة العدوية باحتجاز المجنةي عليهمةا ةكةل ً مةن  /احمةد فتةوح
أحمد زقزوق و احمد حسن قمةر الدولةة علةي زليخةة والتعةدو علةيهم
بالضرب قاصدين من ذل قتلهم بتحريض من كل من محمد البلتةاجي
واسةةةامة ياسةةةين ومحمةةةد بةةةديع و عصةةةام العريةةةان وصةةةفوة حجةةةازو
وصفوت عبد الغني وعبد الةرحمن عةز وعاصةم عبةد الماجةد وعصةام
سةةلطان ومحمةةود عةةزت ومحمةةود حسةةين وصةةبحي صةةال و محمةةد
محسوب و باسم عودة وصبلح عبد المقصود.

كما شهد  /حسن عبد الوهاب أحمد سبلمة
أنج وحال مروره بالقرب من منطقة " طيبة مةول " وبرفقتةج ةكةل ً مةن
المجنةةةي عليهمةةةا سةةةلمان حلمةةةي سةةةلمان سةةةلمان  ,إسةةةبلم علةةةي عبةةةد
الحفةةةةي مرسةةةةي بتةةةةاري  2013/7/24بالسةةةةيارة قيادتةةةةج فةةةةوجا
بمجموعة من عناصر اإلخةوان المسةلمين تقةوم باسةتيقافهم وإنةزالهم
من السةيارة وتفتيشةهم واخةذ هةواتفهم المحمولةة ثةم اصةطحابهم إلةى
ميدان رابعة ال َع َد ِو َّية ثم احتجةازهم بةداخل " طيبةة مةول " لمةدة أربةع
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سةةةاعات متواصةةةلة قةةةاموا خبللهةةةا بالتعةةةدو علةةةيهم بالسةةةب والشةةةتم
والضرب بدون إحداث إصابات ثةم أطلقةوا سةراحهم عقةب ذلة وألقةى
بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق قيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين علةةةى
تحريض أولب األشخاص على ارتكاب تل األفعال معهم .

كمةةا شةةهد  /كةةريم عمةةاد عبةةد الحلةةيم حسةةن

ضةةابط ة
شةةرطة

باإلدارة العا َّمة للحِماية المدنِ َّية
بؤنج وحال عودتج مةن عملةج مسةتقبلً سةيارتج الشخصةية رقةم " ل ف
و  954مصر " عند إشارة المةرور الخاصةة بشةارع يوسةف عبةاس
فوجا بؤحد األشخاص يقوم بإتبلف زجاج سيارتج األمةامي باسةتخدام
" شةةومة " فقةةام بةةالفرار بالسةةيارة فقةةام بمبلحقتةةج ورخةةرين إلةةى أن
تمكنوا من استيقافج وإتبلف السيارة والتعدو عليج بالضةرب بةؤن قةام
عةةدد مةةن عناصةةر جماعةةة اإلخةةوان المسةةلمين باحتجةةازه داخةةل إحةةد
الخِيام داخِل ةمحيط إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية لمدة سةاعتين عقةب إتةبلف
ةةابط
سةةةيارتج الخا َّ
صةةةة  ,و مةةةا أن إ َّتصةةةل عِلمهةةةم بطبيعةةةة عملةةةج كضة ِ
سةةةرطة قةةةةاموا بتعذيبةةةج بةةةة َدنِ َّيا ً والتعةةةةدو عليةةةج بالضةةةةرب بؤيةةةةديهم
ش ة
وباستخدام أسلحة بيضاء " مطواة  " ,شةوم "  ,و ألقةى بالمسةبولِ َّية
على عاتِق قيادات جمـاعـة اإلخـوان المسـلمين بتحريـض مرتكبـي
الـواقعـة علـى التخـريب واإلتـبلف والتعـدو بـالـضـرب على رجال
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الشرطة والجيش .

كما شهد  /شهـاب الدين عبد الرازق

مـراسةـل ومصةـور

بقنـاة  ONTVالفضابِ َّية
العدو َّية بين الحةين و اآلخةر
يتردَّد على ةمحيط إعتصام رابعة
أ َّنج كان ا
ِ
 ,و أبصةةةر بعةةةض ال ةمعتصةةةمين يقومةةةون بةةةإجراء بعةةةض التةةةدريبات
العسكر َّية حال كونهم حاملين بؤيديهم عِصِ ةي و شةوم  ,و أبصةر حمةل
ِ
بعةةض ال ةمعتصةةمين صةةواعِق كه ةربابِ َّيةةة  ,و كمةةا أبصةةر حمةةل القيةةادات
المسبولة عةن التةؤمين ألج ِهةزة السِ ةلكي  ,و بتةاري  2013/7/3قبةل
إلقاء بيان القة َّوات ال ةمسلَّحة تبلحة لةج كثافةة التةدريبات التةي يقومةون
بها  ,و َفور إلقاء البيان و الذو أثار حفي ة ال ةمعتصمين جميعا ً َ
شةرع
فةةي تغطيةةة أحةةداث االعتصةةام و ةردود أفعةةال ال ةمعتصةةمين مةةن هِتافةةات
ةمعا ِدية للقةوات ال ةمسةلَّحة  ,وعمةل بةث تلفزيةوني مباشةر لةج علةى قنةاة
 ONTVالفضابِ َّية محل عملج و تزامن ذلِ مةع سةماعج َد ِوو إطةبلق
نار َّيةة – رلةي  , -و حينبةذ أبصةر زميلةة لةج بالصةحافة معلومةة
ِ
أعيرة ِ
لديةةج فةةي حالةةة ةذعةةر شةةديد  ,فقةةام بإصةةطِ حابها للخةةروج مةةن ةمحةةيط
اإلعتصام  ,إال أ َّنج فوجا ببعض ال ةمعتصةمين يقومةون باإلمسةا بةج ,
و قاموا بالتعدِّو عليج بالضرب باأليةدو وب َعصِ ةي و مواسةير ب ةمختلةف
أنحاء جسدِه  ,و قةاموا بإقتيةاده ةعن َةو ًة داخِةل إحةد الخِيةام ةمحتجةزين
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صةةتج و الكةةاميرا
إ َّيةةاه بهةةا ةعنةةو ًة  ,وقةةاموا بسةةرقة هاتفةةج المحمةةول خا َّ
المملوكة للقناه محةل عملةج ةعن َةو ًة  ,وحةال تواجةده داخِةل تِلة الخيمةة
أبصةةر خمسةةة أشةةخاص رخةةرين ةمك َّبلةةين األيةةدو مةةن الخلةةف جالسةةين
المبلبةس  ,يبةدوا علةي ِهم اإلعيةاء الشةديد  ,و
بؤرضِ َّية الخيمةة ةم َم َّزقةي
ِ
ي هر رثار اإلعتداء على وجوههم وينزفون الدِماء  ,و بعةد مةا يقة ةرب
َربع ساعة َت َم َّكن من الهرب ب ةمعاونة بعض ال ةمعتصةمين حةال َت َف ُّهمهةم
لطبيعة عملج كصةحفي  ,وألقةى بالمسةبولِ َية بشةؤن مةا َت َع َّةرض لةج مةن
سرقة باإلكراه و إحتِجاز و تعةذيب علةى عةاتِق ال ةمعتصةمين بتحةريض
من قيادة جماعة اإلخوان ال ةمسلمين  ,وهم ةكةل مةن  /محمةد ةمرسةي و
البلتةةاجي وخيةةرت الشةةاطِ ر و محمةةد بةةديع و
عِصةةام العِري ةان و محمةةد ِ
صفوة حِجازو.

كما شهد  /مستور محمد س َّيد علي
بؤ َّنج و حال تواجده بالقةرب مـن مسـكنج الـكابِن بالـقةرب مـن ةمحيط
سةلَّحة حةةال
برفقتةةج رخةةرين مةةن ةم َإ َّيةةدو بيةةان القةة َّةوات الم َ
اإلعتصةةام و ِ
عودتهم من اإلحتفةال بعةزل الةربيس األسةبق  /محمةد ةمرسةي  ,إنةدفع
صةةةوبج عةةةدد كبيةةةر مةةةن اإلشةةةخاص ال ةملتحةةةين مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان
َ
ال ةمسلمين حاملين شارات و أعبلم سوداء اللون  ,و قةاموا بضةبطج و
إقتيةةاده ةعنة َةو ًة إلةةى دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,و قةةاموا بالتع ةدِّو عليةةج
بالضةةرب باأليةةدو و ب َعصِ ةةي وشةةوم ب ةمختلةةف أنحةةاء جس ةدِه  ,و قةةاموا
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بإقتياده ةعن َو ًة داخِل إحةد الخِيةام ةمحتجةزين إ َّيةاه بهةا ةعنةو ًة  ,و حةال
إقتياهم لج أبصر حمل بعض ال ةمعتصمين أسةلِحة بيضةاء " سةكاكين "
نار َّيةةة " فِة َةرد خرطةةوش "  ,و أبصةةر مةةرور ال ةمرشِ ةةد العةةام
و أس ةلِحة ِ
لجماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين  /محمةةةد بةةةديع ةمحةةةاط بجمةةةع كبيةةةر مةةةن
العدو َّيةة ,
صة رابعة
األشخاص  ,وكما أبصر ةو َرف للتعذيب أسفل ةم َن ِّ
ِ
و تناهى إلى سةمعج صِ ةراخ بعةض األشةخاص مةن التعةذيب  ,و قةاموا
بتعصةةيب عينيةةج و ةمةةواالة التع ةدِّو عليةةج بالضةةرب بالعِصِ ةةي و صةةعقج
بالصةةواعِق الكه ةربابِ َّيةةة حتةةى فقةةد وعيةةج  ,فإسةةتفاق دا ِخةةل ال ةمستشةةفى
الميداني حةال إسةعافة بمعرفةة أحةد أطِ َّبةاء ال ةمستشةفى ال ةميةداني َّ َ ,نةا ً
منج بتب ِع َّية ل ةم َإ ِّيدو الربيس المعزول  /محمد ةمرسةي  ,و حةال إ ِّتصةال
عِلمج بتؤييده للقة َّوات ال ةمسلَّحة قام بإعادتةج إلةى ذات األشةخاص الةذين
قاموا ب ةمةواالة التعةدِّو عليةج بالضةرب حتةى فقةد وعيةج ثان ً
ِيةة  ,و حةال
برفقتةةةج رخةةةرين ةم َجةةةردين مةةةن مبلبسةةةهم  ,و قةةةام أحةةةد
إفاقتةةةج أبصةةةر ِ
ال ةمعتصمين بتهديده بسِ بلح أبيض بعدم اإلبةبلر عمةا َت َع َّةرض لةج و مةا
شاهده داخل ةمحيط اإلعتصةام  ,و قةام ال ةمعتصةمين بةإطبلق سةراحج و
خةةارج نِطةةاق اإلعتصةةام َعقِةةب إسةةتيبلبِهم علةةى تحقيةةةق
برفقتةةج
ِ
مةةن ِ
َ
شخصِ ة َّيتج  ,و ألقةةى بالمسةةبولِ َية بشةةؤن مةةا َت َعة َّةرض لةةج مةةن إحتِجةةاز و
تعةذيب علةى عةاتِق ال ةمعتصةمين بتحةريض مةن قيةادة جماعةة اإلخةوان
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البلتةاجي و محمةد بةديع وصةفوة
ال ةمسلمين  ,و هم ةكل مةن  /ومحمةد ِ
حِجازو وعبد الرحمن البر.

كما شهد  /ةم َح َّمد كمال شفيق أحمد
بؤ َّنةةةج بتةةةاري  2013/7/19حةةةال قيادتةةةج لسةةةيارتج الخاصةةةة بشةةةارع
الطيران اسةتوقفتج عناصةر اإلخةوان حةال مةروره علةى إحةد اللجةان
شةةعبية لتةةؤمين اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,و قةةاموا بضةةبطج و إقتيةةاده
ةعنة َةو ًة إلةةى دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,وقةةاموا بالتع ةدِّو عليةةج بالضةةرب
وبؤحزمة و مواسير ب ةمختلف أنحاء جسدِه  ,واقتادوه ةعن َةو ًة
باأليدو
ِ
الثانو َّيةةةة الفةن ةدقِ َّيةةةة المجةةةاورة لمنطقةةةة رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة
دا ِخةةةل مدرسةةةة
ِ
ةمحتجةةزين إ َّيةةاه بهةةا روم ةا ً عنةةج  ,وقةةاموا بتعصةةيب عينيةةج وتعذيبةةج
ب ةمةةواالة التع ةدِّو عليةةج بالضةةرب باأليةةدو و األر ةجةةل واإلسةةتيبلء علةةى
حاف ة نقوده وما بداخلها مةن مسةتندات تحقيةق شخصةية وكةذا مبلةع
مةةةةالي  575جنيةةةةج وعةةةةدد  2هةةةةاتف محمةةةةول  ,وأضةةةةاف باسةةةةتخدام
المتهمين ألسلحة بيضاء وأدوات في التعدو عليج رنةذا  ,وأنةج حةال
إحتِجةةازه أبصةةر حمةةل ال ةمعتصةةمين داخةةل َنطةةاق اإلعتصةةام العديةةد م ةن
النار َّية " رلةي و خرطةوش " و أسةلِحة بيضةاء و مواسةير و
األسلِحة
ِ
أحزمة  ,وحال إحتِجةازه قةام ال ةمعتصةمين باصةطحابج إلةى المتهمةين /
ِ
صةةةفوة حجةةةازو  ,عصةةةام العريةةةان  ,ةم َح َّمةةةد البلتةةةاجي والةةةذين قةةةاموا
بإعطةةاء تعليمةةاتهم لل ةمعتصةةمين بتعذيبةةج رنةةذا  ,وألقةةى بالمسةةبولِ َية
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بشةؤن مةال َت َع َّةرض لةةج مةةن إحتِجةاز و تعةةذيب علةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين
بتحريض من قيادة جماعة اإلخوان ال ةمسلمين  ,و هم ةكل من  /محمةد
البلتاجي و صفوة حِجازو و عصام العريان.
ةمرسي و محمد ِ

ةرازق َ
شةةتلة
كمةةا شةةهد  /محمةةد أحمةةد رمةةزو عبةةد الة ِ

نقيةةب

ة
شرطة باإلدارة العا َّمة للحِماية المدنِ َّية جنوب القاهِرة
أ َّنةةج وحةةال مةةرور األول لمبلح ةةة الحالةةة األمنيةةة اسةةتوقف المةةتهم /
ياسين إمةام ةم َح َّمةد سةليمان حةال قيادتةج سةيارة رفقةة المةتهم الثةاني /
عبد هللا أمةين ةم َح َّمةد أبةو شةاهين وبحوزتهمةا جثةة نجةل المةتهم األول
المرحوم  /ةم َح َّمد ياسين إمام ةم َح َّمد – ةمصاب بطلق نارو من الجانةب
األيمةةةن – فتحةةةة دةخةةةول – وبالجانِةةةب األيسةةةر – فتحةةةة ةخةةةروج  ,و
بتفتيش الس َّيارة ةعثِر بةداخلها علةى مبلةع مةالي مابةة وإثنةين وثمةانين
ألةةف جنيةةج  ,و بعةةض األوراق ةم ة َد َّون بهةةا بعةةض األسةةماء و المبةةالع
تحركاتهةا وبمواجهتهمةا أقةرا
الذو يتقاضونها ومواعيد المسةيرات و ُّ
بؤن ال ةم َت َةو ِّفي إلةى رحمةة هللا تعةالى سةالِف الةذِكر تةوفى بميةدان رابعةة
ال َع َد ِو َّية وأنهما كانا في طريقهما لمستشفى زينهم وأن المبلةع المةالي
خاص بالم َّتهم الثاني وذل إليداعج في حساب شركتج بؤحد البنو .

كما شهد  /ةم َح َّمد رشدو ةم َح َّمةد القمةرو

نقيةب ة
شةرطة بقِطةاع

األمن الوطني بوزارة الداخلِ َّية
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أن تحرياتةةج السِ ة ِةر َّية أسةةفرت عةةن اضةةطبلع المتهمةةين  /ياسةةين إمةةام
ةم َح َّمد سليمان  ,عبةد هللا أمةين ةم َح َّمةد أبةو شةاهين باالنضةمام لجماعةة
اإلخوان المسلمين اإلرهابية ومشاركتهما للعناصر اإلجراميةة التابعةة
لها في كافة تحركاتهم داخةل وخةارج ميةدان رابعةة ال َع َد ِو َّيةة فةي إطةار
تنفيةةذ مخططهةةم اإلجرامةةي إلفشةةال العمليةةة السياسةةية والعمةةل علةةى
إحداث حالة من الفوضى وان المبلع المالـي والكشوف المضبوطـة
بحوزتهما كـان لتوزيعـج علـى المعتصمين بميدان رابعـة ال َعـ َد ِو َّيـة
لتحريضهم على االستمرار في الت اهر.

كما شهد  /أحمد عبد النبي ةم َح َّمد أحمد
أ َّنج بتاري  2013/8/9و حال قيام نجلج الطِ فل  /مصطفى البالع مةن
العمر  -عشر سنوات – بالخروج ِرفقة أقرانج لل َت َن ُّزه حاملين بؤيةديهم
جمهور َّيةةة مِصةةر
صةةورة للفريةةق َّأول  /عبةةد الفتةةاح السيسةةي وعلةةم
ِ
العرب َّية فوجبوا بؤحد عناصر جماعة اإلخوان المسلمين يقوم بةإطبلق
ِ
عيار نارو صوبهم  ,األمر الذو نجم عنج إحداث إصابة نجلةج سةالِف
ل ةذِكر  ,و التةةي َتر َّتةةب علةةى إثرهةةا بتةةر أصةةابع يةةده ال ةيمنةةى وتةةم نقلةةج
لمستشفى القصر العيني لتلقي العبلج  ,و ألقى بالمسبولِ َية بشؤن مال
َت َع َّرض لج نجلج على عاتِق ال ةمعتصمين بتحريض من ةكل مةن  /محمةد
البلتاجي و صفوة حِجازو.
ِ
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كمةةا شةةهد  /محمةةد عبةةد المةةنعم محمةةود معةةاون مباحةةث قسةةم
شرطة البساتين
بؤَّنـج قـد َو َرد إليج معـلومات مــن احــد مصادره السـرية مـن قيـام
شخص يدعى  /أحمد رمضان محمد طنطاوو والمعروف لديج لسابق
ضبطج في عدة قضايا والصةادر ضةده فةي إحةداها حكةم بةالحبس سةتة
أشهر ويابيا بإحراز أسلحة ناريةة علنةا بالشةارع أمةام مسةكنج ويقةوم
بترويع المواطنين بها مستغبل لل روف التةي تمةر بهةا الةببلد فةي تلة
الفتةةرة فانتقةةل لمكةةان المعلومةةة بةةدابرة قسةةم شةةرطة البسةةاتين وأبصةةر
المتهم وبيده حقيبة جلد سوداء اللةون وبمجةرد أن شةاهده المةتهم الذ
بالفرار وتر الحقيبة فقام الضابط بضبط تل الحقيبةة وعثةر بةداخلها
علةةى عةةدد خمسةةين طلقةةة خرطةةوش عيةةار  12مةةم وخزينةةة حديديةةة
خاصةةةة بسةةةبلح إلةةةى تحتةةةو بةةةداخلها علةةةى عةةةدد  30طلقةةةة عيةةةار
 39×7.62مةةم وكةةذا سةةبلح ابةةيض عبةةارة عةةن مطةةواة قةةرن وةةزال
فحةةرر محضةةر بالواقعةةة وعةةرض األمةةر علةةى النيابةةة العامةةة والتةةي
أصدرت قرار بضةبطج وإحضةاره وتنفيةذا لقةرار النيابةة العامةة وردت
لةةج معلومةةات بتواجةةد المةةتهم بمسةةاكن ضةةباط الشةةرطة بةةدابرة قسةةم
شرطة المعادو فانتقل بتاري  2013/9/3لمكةان المعلومةة وبرفقتةج
النقيب  /عمار عبد الحميةد معةاون مباحةث قسةم المعةادو وتمكنةا مةن
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ضبط المتهم وبمناقشتج اقر لهما انةج كةان مةن ضةمن المشةاركين فةي
اعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة وانةةةج تواجةةةد يةةةوم فةةةض االعتصةةةام بتةةةاري
 2013/8/14وانج شار مع مجموعةج مةن المعتصةمين فةي التعةدو
علةةى القةةوات المكلفةةة بفةةض االعتصةةام واسةةتخدام أسةةلحة ناريةةة وانةةج
كان بحوزتج سبلح نةارو الةذو أطلةق منةج األعيةرة الناريةة فةي اتجةاه
قوات الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من فض االعتصام وانج كان يطلةق
األعيرة النارية بطريقة عشوابية على القوات والمعتصمين باستخدام
السةةبلح النةةارو الةةذو بحوزتةةج وأبةةد لهمةةا باسةةتعداده لئلرشةةاد عةةن
مكةةان تواجةةد األسةةلحة الناريةةة التةةي اسةةتخدمها هةةو المةةرافقين لةةج فةةي
إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة حيةةث قةةام بإخفابهةةا بةةداخل السةةقف المعلةةق
الموجةةةود بالطةةةابق الثةةةاني بمبنةةةى طيبةةةة مةةةول بمدينةةةة نصةةةر فانتقةةةل
الضةةةابطين برفقتةةةج لةةةذل المكةةةان وتمكنةةةا مةةةن ضةةةبط تلةةة األسةةةلحة
والةةذخابر بإرشةةاده وهةةى عبةةارة عةةن رشةةاش باريتةةا  9مةةم وبندقيةةة
بلجيكي عيار  39×7.62مم وفرد خرطوش عيار  12مم وعةدد 13
طلقة خرطوش عيار  12مم وعدد  299طلقة عيةار  7.62وعةدد 5
وطاء وجج واقي من الغاز وبمواجهةة المةتهم بتلة المضةبوطات اقةر
بملكيتهةةا باالشةةةترا مةةةع األشةةةخاص اآلخةةةرين السةةةتخدامهم لهةةةا فةةةي
إط ةبلق األعيةةرة الناريةةة علةةى قةةوات الشةةرطة والمعتصةةمين وهةةإالء
األشةةخاص هةةم احمةةد صةةقر واحمةةد نصةةار وعمةةرو ربيةةع وحسةةام أبةةو
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البخارو وال يعرف باقي أسمابهم ولكنج علم بالقبض على األخير فةي
إحةةداث العنةةف مةةن وسةةابل اإلعةةبلم  ,و أ َّنةةج قةةام بةةإطبلق العديةةد مةةن
األعيرة الناريةة بطريقةة عشةوابية علةى قةوات الشةرطة والمعتصةمين
هو وبعض األشخاص المرافقين لج من األسلحة النارية المضبوطة .

صةابر محمةود
كما شهد  /ع َّمار عبد الحميد
ِ

رابِةد ة
شةرطة و

عاون مباحِث قِسم ة
شرطة المعادو
ةم ِ
سابقج و أضـاف أن المـ ة َّتهم  /أحـمـد رمضان
بمضمون ما ش ِهد بج ِ
األعيةةرة
محمةةد طنطةةاوو أقةةر أمامةةج شةةفاهة بؤ َّنةةج أطلةةق العديةةد مةةن
ِ
النار َّيةةة بطريقةةة عشةةوابِ َّية علةةى قةة َّةوات ال ة
شةةرطة وال ةمعتصةةمين هةةو و
ِ
النار َّية التي تم ضبطها
برفقتج من األسلِحة
ِ
بعض األشخاص كانوا ِ

كمةةا شةةهد  /اشةةـرف عةةـبد العزيةةز عبةةد السةةـبلم مقةةدم شةةـرطة
ومفتش مباحث فرقة جنوب باالدارة العامة لمباحث القاهرة
بان تحرياتج السرية توصلت لصحة واقعة الضبط وصةحة مةا اقةر بةج
المةةةتهم أمةةةام سةةةالفي الةةةذكر مةةةن ملكيتةةةج ورخةةةرين لؤلسةةةلحة الناريةةةة
المضبوطة وانج استخدم تل األسلحة النارية فةي التعةدو علةى قةوات
الشةةرطة فةةي فةةض اعتصةةام رابعةةة العدويةةة وانةةج أطلةةق العديةةد مةةن
األعيرة الناريةة علةى قةوات الشةرطة والمعتصةمين بطريقةة عشةوابية
مةةن األسةةلحة الناريةةة المضةةبوطة وأضةةاف بةةان تحرياتةةج السةةرية لةةم
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تتوصل للوقوف على باقي المتهمةين الةذين شةاركوا فةي ارتكةاب تلة
الوقابع .

ةةبلزم َّأول
ةم ِ

كمةةا شةةهد  /وليةةد أسةةامة معةةوض الحةةوتي
بقسم ة
شرطة مدينة نصر ثان

بقيامةةج بضةةبط المةةتهم  /ةم َح َّمةةد علةةي علةةي ةم َح َّمةةد إبةةراهيم حةةال قيادتةةج
السيارة رقم د و ط  9247مصر في طريقج لبلعتصام بمنطقة رابعةة
ال َع َد ِو َّية  ,وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلع مةالي قةدره ثبلثةة
وسبعون ألف جنيج ومدونة مبلح ات بها أرقةام لحسةابات المسةيرات
وبعض المنشورات بقصد ترويجها وتوزيعها على المعتصمين .

ضةابط

كما شةهد /ةم َح َّمةد عةادل عبةد الهةادو عبةد القةادِر
منوب بقسـم شـرطة مدينة نصر ثان

با َّنةةج حةةال ةمواجهتةةج للمةةتهم  /ةم َح َّمةةد علةةي علةةي ةم َح َّمةةد إبةةراهيم عقةةب
ضبطج أقر لج بؤ َّنج تةم ضةبطج حةال عودتةج مةن ةمحةيط إعتصةام رابعةة
العدو َّية  ,كما أقر لج بإنتِمابج لجماعة اإلخوان ال ةمسلمين.
ِ

كما شهد  /أحمـد عادل عبد اللطـيف

نقيب ة
شـرطة

عاون مباحث بقسم شرطة مدينة نصر ثان
و ةم ِ
صـلت إلــى صِ َّ
حة مضمـون مــا شــ ِهد بــج
بؤن تحرياتج السِ َّر َّية َت َو َّ

517
أمين السر

رئيس المحكمة

سةةةابقيج بشةةةؤن إنضةةةمام المةةةتهم  /ةم َح َّمةةةد علةةةي علةةةي ةم َح َّمةةةد إبةةةراهيم
لجماعة اإلخوان اإلرهابية  ,وان المبلع المضةبوط معةج والمنشةورات
ض ِبطت بحوزتج كان بصدد ترويجها وتوزيعها على ال ةمعتصةمين
التي ة
بميدان رابعة ال َع َد ِو َّية.

كما شةهد /كةريم كامةل الةدين ياسةين احمةد رابِةد ة
شةرطة بقِطةاع
األمن الوطني بوزارة الداخلِ َّية
صــلت إلــى صِ حـ َّة مضمـون مـا شـ ِهد بـج
بؤن تحرياتج السِ ـ َّر َّية َت َو َّ
سابقيج بشـؤن إنضمام المتهـم  /ةم َح َّمـد علـي علـي ةم َح َّمـد إبراهيـم
لجماعة اإلخوان اإلرهابية  ,وان المبلع المضةبوط معةج والمنشةورات
ض ِبطت بحوزتج كان بصدد ترويجها وتوزيعها على ال ةمعتصةمين
التي ة
بميدان رابعة ال َع َد ِو َّية.

كما شهد  /أحمد فتوح أحمد زقزوق
أ َّنج عقب توجهج وصديقج احمةد حسةن قمةر الدولةة إلةى ميةدان رابعةة
العدوية للحصول علي مبلع مةالي ووجبةة وةذاء مقابةل االعتصةام  ,و
حةةال مرورهمةةا بؤحةةد مةةداخِل اإلعتصةةام فةةإجا بثمانِيةةة أشةةخاص مةةن
بخيمةةةة ةمنفصِ ةةةلة دا ِخةةةل ةمحةةةيط
ال ةمعتصةةةمين تقةةةوم بإقتيةةةاد ةكةةةل ً منهمةةةا ِ
اإلعتصةةةام  ,و قةةةاموا بتعصةةةيب عينيةةةج  ,و إنهةةةالوا عليهمةةةا ضةةةربا ً
بإستِخدام مواسير  ,بؤن قام شخصين بجذبج مةن أطرافةج – اليةدين –
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و قام رخر بضربهما بالمواسير حتةى تةم كسةرهما  ,وقةام بةذات األمةر
بقدميج حتى تم كسةرهما أيضةا ً  ,قاصةدين مةن ذلة إزهةاق روحةج  ,و
قةةاموا بوضةةعج وصةةديقج سةةالِف ال ةذِكر دا ِخةةل ب َّطان َّيةةة و إلقابهمةةا علةةى
أطراف اإلعتصام بالقةرب من تمر ةكز س َّيارات اإلسعاف .

كما شهد  /حسن قمر الدولي علي زليخة
انـج قـد نمـا إلى علمج وفاة نجلج المرحوم  /احمد حسن قمر الدولة
علي زليخة اثةر تعةدو مجهةولين مةن معتصةمي رابعةة العدويةة عليةج
قاصدين من ذل قتلج و ألقى بالمسبولِ َّية بشةؤن قتلةج علةى عةاتِق كةل
مةةن محمةةد البلتةةاجي وعاصةةم عبةةد الماجةةد وصةةفوة حجةةازو وأسةةامة
ياسين ألنهم قاموا بالتحريض على قتل نجلج سالِف الذِكر .

كما شهد  /هشام احمد كامل الدين أحمد علي بركات
أ َّنج وحال تواجده بمسكنج الكابن بمحةيط رابعةة العدويةة أبصةر واقعةة
التعةةدو علةةي شخصةةين يةةوم  2013/7/13وعقةةب ذل ة أبصةةر بؤحةةد
الجرابةةد صةةورة شةةخص ممةةن تةةم التعةةدو عليهمةةا فةةي ذلةة اليةةوم ,
وتعرف عليهما بؤنهم المجني عليهمةا فةي الواقعةة محةل التحقيةق َثة َّم
نما إلى عِلمج بوفاة أحدِهما .

ةمسةاعِ د

كما شهد  /مإمن عةادل مصةطفي كمةال احمةد
صابي خدمات إسعافِ َّية
أ ِخ َّ
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انةةةةج وحةةةةال تمركةةةةزه أمةةةةام مبنةةةةي التن ةةةةيم واإلدارة فةةةةوجا بةةةةبعض
األشةةخاص تخبةةره بوجةةود شخصةةان علةةي الرصةةيف وباالنتقةةال تبةةين
وجود  /احمد فتوح احمد زقزوق مصاب ورخةر يةدعي  /احمةد زليخةة
جثة هامدا وقرر المصاب لج بؤنج عقةب دخولةج ميةدان رابعةة العدويةة
لبلعتصام مقابل مال ووجبات وذابية فوجا بحوالي ثمانيةة أشةخاص
يقومةةةون باحتجةةةازه بخيمةةةة داخةةةل الميةةةدان وقةةةاموا بالتعةةةدو عليةةةج
بالضةةرب بمواسةةير وكةةذا التعةةدو علةةي المةةدعو  /احمةةد زليخةةة حتةةى
توفى إلى رحمة هللا .

كمةةةا شةةةهد  /احمةةةد علةةةى الةةةدمرداش

معةةةاون مباحةةةث قسةةةم

شرطة مصر الجديدة
أن تحرياتج السرية أسةفرت عةن أن المتهمةين المضةبوطين و هةم ةكةل ً
مةةن مصةةطفى احمةةد مصةةطفى السةةيد  ,عبةةد المةةنعم ةم َح َّمةةد مصةةطفى
حسةةانين  ,عبةةد هللا احمةةد السةةيد ةم َح َّمةةد  ,ةم َح َّمةةد السةةيد ةم َح َّمةةد أحمةةد ,
ةم َح َّمد عبد المعبود إبراهيم احمد كانوا من ضةمن المعتصةمين بميةدان
رابعة ال َع َد ِو َّية وان الشخص المتوفى كان برفقتهم المرحوم  /محمةود
ةم َح َّمد ةم َح َّمد عبد المعين توفى أثناء أحداث فض االعتصةام هنةا ولةم
تتوصةل التحريةةات لكيفيةة حةةدوث وفاتةج ن ةةراً لحةدوث الواقعةةة خةةارج
دابرة قسم شرطة مصر الجديدة  ,وتم نقل جثمانج إلى مسجد اإليمةان
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بشةةارع مكةةرم عبيةةد – بةةدابرة قسةةم شةةرطة مدينةةة نصةةر أول – وقةةام
المتهمين باصطحاب جثة المتوفى من المسجد لدفنها فةي محةل إقامةة
المتوفى حيث أنهم يقيمون بذات محل اإلقامة وعلى معرفة بةالمتوفى
واتفقوا مع المتهم  /مصطفى احمد مصطفى السيد على نقةل الجثمةان
برفقتهم والعودة بهم جميعا ً إلى محل إقامتهم بمحاف ة الشرقية عقب
فةةض االعتصةةام  ,كمةةا أسةةفرت التحريةةات عةةن أن األمةةوال المضةةبوطة
بحوزة المتهم  /عبد المنعم ةم َح َّمد مصطفى كانةت مخصصةة إلعطابهةا
للمعتصةةةمين بميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة لحةةةثهم علةةةى االسةةةتمرار فةةةي
االعتصةةةام  ,كمةةةا خصصةةةت أيضةةةا ً كمقابةةةل مةةةادو لجلةةةب المزيةةةد مةةةن
المعتصمين إلى الميةدان  ,كمةا أضةافت التحريةات أن المتهمةين قةاموا
بالتحريض علةى التعةذيب وتعةذيب المةواطنين بمنطقةة رابعةة ال َع َد ِو َّيةة
والمحةةرر عةةن تلة الوقةةابع العديةةد مةةن الببلوةةات بقسةةم شةةرطة مدينةةة
نصةةةةر أول  ,كمةةةةا قةةةةاموا بقطةةةةع وإتةةةةبلف الطريةةةةق وعطلةةةةوا سةةةةير
المواصةةبلت العامةةة واشةةتركوا مةةع رخةةين مجهةةولين فةةي التعةةدو علةةى
قوات الشرطة حال فض االعتصام وأحدثوا بهم العديةد مةن اإلصةابات
والوفيات .

مسةةعف

كمةةا شةةهد  /أحمةةد عبةةد الحميةةد مصةةطفى كامةةل
السابع
ب ةنقطة إسعاف الحي
ِ
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أنج بتاري  2013/7/21وحال تواجده بسيارة اإلسعاف محةل عملةج
تبلةةةع لةةةج بوجةةةود مصةةةاب داخةةةل المستشةةةفى الميةةةداني الكابنةةةة داخةةةل
اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة وحةةال وصةةولج تبةةين لةةج وفةةاة ذل ة الشةةخص
وعلةةى جسةةده رثةةار تعةةذيب وإصةةابات بمختلةةف أنحةةاء جسةةمج وقةةدم لةةج
طبيب المستشفى بطاقة المتوفي وتبين لةج أنةج يةدعى  /عمةرو نجةدو
كامل علي سم .

كما شهد  /نجدو كامل علي سم
بؤ َّنج والد المجنـي عليج المرحوم  /عؤمرو نجدو كـامـل – و أ َّنـج
تعرف على جثة نجلج سةالِف الةذِكر  ,و ألقةى بالمسةبولِ َّية علةى عةاتِق
قيادات جماعة اإلخوان المسةلمين والمعتصةمين رنةذا بتعذيبةج وقتلةج
وأضاف بان نجلج ليس لج َث َّمة نشاط أو إنتماء سياسي .

كما شهد  /محمود السيد محمود عبةد المةولى

أمةين ة
شةرطة

بوحدة مباحِث األزب ِك َّية
ِ
أنج بتاري  2013/7/7وحال استقبللج لدراجتج الناريةة وكةان برفقتةج
المةةةدعو  /هيةةةثم ةم َح َّمةةةد محمةةةود – ميكةةةانيكي  -مسةةةتقبلً دراجةةةة ناريةةةة
أخر بشارع يوسف عباس بدابرة القسم  ,إستوقفها شخصين يرتدو
ةكل ً منهمةا ِزو ةم َج َّنةدو القة َّةوات ال ةمسةلَّحة  ,حةاملين بؤيةديهم بنةادِق رلةي
بماسةةةورة قصةةةيرة  ,و طلبةةةا منهمةةةا إبةةةراز تحقيةةةق شخصِ ةةة َّيتهما فةةةؤبلع
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شةةرطة بقِسةةم ة
أحةةدهما بطبيعةةة عملةةج – أمةةين ة
شةةرطة المعةةادو – و إذ
صيحات التكبير  ,فإلتف حولج ما يق ةرب من خمسة عشر
بهما ةيطلِقون َ
بسرقة كا َّفة ةم َتعلِّقاتهما الشخصِ َّية من هواتِةف
شخص رخرين  ,وقاموا ِ
محمولة ومبالِع نقد َّية وكذا السِ بلح األميرو الخةاص بةج " طبنجةة " ,
و إقتادوهمةةا ةعنة َةو ًة داخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام و إنهةةالوا عليهمةةا ضةةربا ً ,
وقاموا بإدخالهما داخِل إحد الخِيةام داخِةل نِطةاق اإلعتصةام  ,و َك َّبلةوا
صبوا أعينهمةا  ,و َك َّممةوا أفواههمةا  ,وقةاموا
أيديهما من الخلف  ,و َع َّ
ب ةمةةواالة التع ةدِّو عليهمةةا بالسةةب وبالضةةرب بالشةةوم ومواسةةير حديةةد و
برفقتةةج بةةذات
جنزيةةر حديةةد  ,و أبصةةر قيةةامهم بالتعةةدو علةةى مةةن كةةان ِ
سكب مياه ساخِنة على قدمج  ,ةث َّم قاموا بحملهمةا
األدوات  ,كما قاموا ب َ
ةةارج نِطةةةاق
و إيةةةداعهما دا ِخةةةل إحةةةد السةةة َّيارات  ,و التةةةي أقلتهمةةةا خة ِ
اإلعتصام  ,و ألقت بهمةا مةن السة َّيارة بإحةد األمةاكِن النابِيةة  ,و بعةد
قليةةل قةةام ةك ةل ً منهمةةا بف ة قيةةد َ
ةابر
اآلخةةر َ ,ف َت َب ة َّين لهمةةا تواجةةدهما بمقة ِ
المةارة ,
ب لنجدتهما بعةض
َّ
منطِ قة الوفاء واألمل  ,فقاما باإلستغاثة َف َه َّ
سةةرعة
الةةذين قةةاموا بتوصةةيلهما علةةى ال َفةةور إلةةى إحةةد ال ةمستشةةفيات ل ة
إسةةعافهما  ,و ألقةةى بالمسةةبولِ َّية علةةى عةةاتِق مةةن قةةاموا بالتعةةدو عليةةج
بالضرب و التعذيب البدني بتحريض من محمد البلتاجي بقصةد إزهةاق
روحهما
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كما شهد  /ةم َح َّمد عليوة ةم َح َّمةد الةديب

َم َقةدِّم شةرطة بمديريةة

امن سيناء
ترجلةةج بشةةارع أنةةور المفتةةي لزي ةارة أحةةد أص ةدِقابِج فةةوجا
أ َّنةةج وحةةال ُّ
بقيام مجموعة من األشخاص ال ةملتحين تقوم بإسةتيقافج و َ
شةل َّ حركتةج
 ,وتقييةةد يديةةج مةةن الخلةةف  ,و حملةةج ةعن َةةو ًة مةةن يديةةج و قدميةةج  ,و
إقتياده ةعنو ًة إلى جراج أحد العقارات بالقةرب من ةمحيط التجمهر  ,ةث َّم
قاموا بإقتياده إلى أحد المساجد الصغيرة المجاورة  ,إحتجةزوه ةعنةوة
ل ةم ةدَّة َنصةةف سةةاعة تقريب ةا ً  ,و قةةاموا يتعذيبةةج بةةدنِ َّيا ً باإلعتةةداء عليةةج
بالضرب بمنطقة الوجج و ةم َإ ِّخرة الرأس باأليدو و باألرجل  ,وقاموا
باإلستيبلء على هاتفج المحمول وسةبلحج األميةرو ومبلةع مةالي قةدره
مابة وخمسين جنيج  ,ثم أطلقوا سةراحج وردوا إليةج سةبلحج األميةرو
دون مةةا بدخلةةج مةةن طلقةةات "  15طلقةةة "  ,واتهةةم قيةةادات جماعةةة
اإلخوان المسلمين بتحريض تل العناصر على ارتكاب الواقعة .

كما شهد  /نجيب ِجبرابيل ميخابيل ربةيس مجلةس إدارة ةم َن َّ مةة
اإل ِّتحاد المِصرو لحقوق اإلنسان
أنةةج ِخةةبلل فتةةرة إعتصةةام رابع ةة العدو َّيةةة قةةام الس ة ِّيد وزيةةر الداخِل َّيةةة
مةرتين  ,تنةاول فةي
بدعوتج وقادة ال ةم َن َّ مات ال ةحقوق َّيةة إلةى اإلجتمةاع َّ
األول معهم الحالة ال ةم َت َر ِّدية التي وصل إليها قةاطِ ني مِنطقةة
اإلجتماع َّ
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رابعةةةةة العدو َّيةةةةة  ,ومةةةةد اإلحتقةةةةان الةةةةذو بلغةةةةوه  ,إثةةةةر إرتكةةةةاب
ال ةمعتصمين الجرابم ال ةم َبلَّع بها  ,ومد جدو بقاء ذل اإلعتصام أو
ضةةةرورة إنهةةةاء فاعِل َّياتةةةج لرفةةةع ةمعانةةةاة سةةةالفي الةةةذِكر  ,إثةةةر فشةةةل
ال ةمحاوالت الود َّية الدولِ َّية وال ةمحلِّ َّية إلنهابج  ,كما تناول في اإلجتمةاع
الثاني رل َّيات َفض اإلعتصةامات ِوفقةا ً للمعةايير الدول َّيةة فةي مِثةل حالةة
إعتصةةةةام رابعةةةةة العدو َّيةةةةة  ,مةةةةن خِةةةةبلل إسةةةةتعراض رل َّيةةةةات فةةةةض
السابقة لد الد َةول األخر  ,والتي تم َّثلةت فةي ضةرورة
اإلعتصامات
ِ
إعبلن الدولة عن إعتِزامهةا فةي َفةض التجمهةر قبةل البةدء فيةج بفتةرة
كافية  ,مع اعطاء ال ةمعتصمين الوقت الكةافي إلجةبلء ةمحةيط التجمهةر
من تِلقاء أنفسهم  ,وأنج يتع َّين حال فض التجمهر إعبلن ال ةمعتصمين
بالشةةةروع فيةةةج علةةةى أرض الواقةةةع  ,مةةةع تحديةةةد ممةةةر رمةةةن لخةةةروج
ال ةمعتصمين عبر ذل الممر  ,مع إتخةاذ التةدابير البلزمةة لتةؤمين ذلة
الممةةر  ,مةةع إمهةةال ال ةمعتصةةمين الوقةةت الكةةافي لخةةروجهم عبةةر ذل ة
الممةةر  ,اثةةم ال َبةةدء فةةي َفةةض التجمهةةر ف ةي حةةال عةةدم ةمغةةادرة ةمحةةيط
ةدرج فةةي التعا ةمةةل مةةع
التجمهةةر  ,علةةى أن يكةةون ذل ة مةةن ِخةةبلل التة ُّ
ال ةمشاركين في التجمهةر إلذعةانهم علةى ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر عةن
طريق إستِخدام س َّيارات المِياه وبواعِث الغاز ال ةمسيل للةدموع  ,وفةي
حالة ةمقاومة القة َّوات القابمة على ال َفض اللجوء إلى العنف بإستِخدام
َث َّمةةةة أسةةةلِحة أو أدوات يةةةتم التعا ةمةةةل مةةةع ال ةمقةةةاومين بالقةةةدر الكةةةافي
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وال ةمتناسِ ةةةب  ,مةةةن حيةةةث نوع َّيةةةة السِ ةةةبلح ال ةمسةةة َتخدم وكثافةةةة إطةةةبلق
النيران  ,وبالقدر الكافي إلسكات تلة ال ةمقاومةة حتةى يتسة َّنى للقة َّةوات
القابمة على ال َفض من تحقيق النجاح في ةم ِه َّمتها فةي َفةض التجمهةر
الزو الرسةمي الةدال
 ,مع ضرورة إرتداء القة َّوات القابمة على الفض ِ
سةرعة إسةعاف
هو َّيتهم أثناء ال َفةض  ,وإ ِّتخةاذ التةدابير
البلزمةة ل ة
على ِ
ِ
ال ةمصابين من الطرفين أثناء التعا ةمل مع ال ةمعتصمين  ,وحينبةذ إ َّتصةل
علمهةةم بصةةدور االذن مةةن السةة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار النابةةب العةةام
بضةةبط الجةةرابم ال ةمر َت َكبةةة بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة وضةةبط ةمر َتكِبيهةةا
وال ةم َح ِّرضةةةين عليهةةةا  ,وأنةةةج بمسةةةاء يةةةوم  2013/8/13تةةةم إببلوةةةج
هاتف َّيا من قِ َبل أحد المسبولين بوزارة الدا ِخلِ َّية التابعين لقِطاع حقوق
اإلنسان بؤن موعد َفض التجمهر صبيحة اليوم التةالي 2013/8/14
بةةاكِراً  ,وطلةةب منةةج التوا ةجةةد علةةى َمسةةرح األحةةداث بصةةفتج أحةةد قةةادة
ال ةم َن َّ مات الحقوق َّية  ,ل ةمتابعةة وتوثيةق أحةداث ال َفةض  ,وفةي الموعِةد
صةةب التِةةذكارو
ال ةم َح ةدَّد كةةان ةمتوا ِجةةداً بطريةةق النصةةر بةةالقةرب مةةن ال ةن ة
صةةوت س ة َّيارات
صةةوب ةمحةةيط التجمهةةر  ,وحينبةةذ تنةةاهى إلةةى سةةمعج َ
َ
ةم َك ِّبةةرات الصةةوت حةةال قيامهةةا ب ةمنا َ
شةةدة ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط
التجمهر سِ ل ِم َّيا ً دون ةمقاومة  ,وحدَّدت لهم الممةر اآلمةن عبةر طريةق
النصر  ,وبالفِعل أبصر أعداداً كبيرة مةن ال ةمعتصةمين حةال ةمغةادرتهم
ةمحيط التجمهر عبر الممر اآلمن ال ةم َحدَّد لهةم حةاملين أمتِعةتِهم  ,دون
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يتعرض لهم َث َّمةة أحةد باإلسةتيقاف أو التفتةيش  ,وبعةد فتةرة شةاع
أن َّ
بين قة َّوات ال ة
ض َّباط وإصابة عدد من ال ةم َج َّنةدين
شرطة خبر وفاة أحد ال ة
أعيةرة
القابمين على ال َفض  ,وحينبةذ تنةاهى إلةى سةمعج َد ِوو إطةبلق ِ
نار َّيةةة بكثافةةة دون وقوفةةج علةةى مصةةدرها  ,فقةةام باإلبتعةةاد فةةوراً مةةن
ِ
مسةةرح اإلشةةتباكات ولكثافةةة رابحةةة الغةةاز ال ةمسةةيل للةةدموع الةةذو تةةم
شةارع الطيةران  ,وبالوصةول
توجةج إلةى
إطبلقج بالمكان  ,وبعد فتةرة َّ
ِ
صةةن عةةدداً مةةن ال ةمعتصةةمين بعقةةار تحةةت اإلنشةةاء بةةذل
إليةةج أبصةةر َت َح ُّ
نار َّيةة وإلقةاء ةزجاجةات المولوتةوف
الشارع  ,وقيامهم بإطبلق ِ
أعيرة ِ
ِ
الشارع  ,كما أبصر
صوب القة َّوات القابمة على ال َفض بذل
ال ةمشت ِعلَة َ
ِ
النار َّيةة مةن خِلةف المتةاريس والحةوا ِجز التةي
بروز مواسير األسلِحة
ِ
نار َّية منها
أنشؤها ال ةمعتصمين بنهر الطريق ويقومون بإطبلق ِ
أعيرة ِ
صوب القة َّوات  ,كما أبصر قيام بعض ال ةمعتصمين حال قيامهم برشةق
َ
القة َّوات الحِجارة و ةزجاجات المولوتوف  ,كما أبصةر سةقوط عةددا مةن
قة َّوات ال ة
نار َّيةة  ,كمةا أبصةر سةقوط عةددا
شرطة إثر إصةابتهم بطلقةات ِ
مةةةن ال ةمعتصةةةمين دون وقوفةةةج علةةةى نو ِع َّيةةةة إصةةةابتهم لعةةةدم تواجةةةده
بةةالقِرب مةةن ةمحةةيط التجمهةةر  ,وأضةةاف أن إطةةبلق النيةةران بمسةةرح
األحةةداث كةةان كثيفةةا ً دون إمكان َّيةةة تحديةةد مصةةادر اإلطةةبلق  ,وعقِةةب
نجاح قة َّوات ال ة
شرطة في ةم ِه َّمتها من خِبلل تم ُّكنها مةن السةيطرة علةى
العقةةار تحةةت اإلنشةةاء سةةالِف ال ةذِكر  ,و ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة
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الشوارع ال ةمإدِية إليج وةادر مسةرح األحةداث  ,وبصِ ةفتج أحةد
وجميع
ِ
قادة ال ةم َن َّ مات الحقوق َّية التي تابعت أحداث ال َفض قةام بإعةداد العديةد
مةةن التقةةارير بشةةؤن أحةةداث ال َفةةض  ,وأضةةاف أنةةج مةةن ِخةةبلل ةمتابعتةةج
ألحداث الفض على أرض الواقِع من قِبةل قة َّةوات ال ة
صةل إلةى
شةرطة تو َّ
نتيجةةةة حاصِ ةةةلها  ,أن وزارة الداخل َّيةةةة حةةةال قيامهةةةا بفةةةض التجمهةةةر
إ َّتبعةةت اآلل َّيةةات والمعةةايير الدول َّيةةة ال ةم َّتبعةةة أثنةةاء ال َفةةض رنفةةة البيةةان
التدرج فةي إسةتعمال السِ ةبلح قِبةل ال ةمعتصةمين
صة بشؤن
ُّ
كامِلة  ,وخا َّ
سلَّحين من حيث كثافة إطبلق النيةران ونوع َّيةة السِ ةبلح ال ةمسة َتخدم
ال ةم َ
بالقدر الكافي إلسةكات مصةادر إطةبلق النيةران  ,وأن وزارة الداخل َّيةة
قررة لمصلحة ال ةمعتصمين  ,إذ أنها سةمحت
تجاوزت تِل ال ةمعايير ال ةم َّ
لهم ب ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر عبةر الممةر اآلمةن ال ةم َحةدَّد لهةم حةاملين
أمتِع ةتِهم  ,دون أن يتعة َّةرض لهةةم َث َّمةةة أحةةد باإلسةةتيقاف أو التفتةةيش ,
روم أن ال ةم َّتبع دول َّيا إستيقاف ال ةمغادرين ل ةمحةيط التجمهةر وتفتيشةهم
وتفتةةةيش أمتعةةةتهم لضةةةبط المطلةةةوب ضةةةبطج مةةةنهم بموجةةةب قةةةرارات
أو مةنهم َث َّمةة أسةلِحة أو أدوات داخِةل أمتعتةج ,
قضابِ َّية وخشية حمل ً
قد يقوم بإستِخدامها عقِب ةمغادرتج قِ َبل القة َّوات القابمة علةى ال َفةض ,
وعلَّةةةل مسةةةل وزارة الداخل َّيةةةة رنةةةذا لبعةةةث اإلطمِبنةةةان فةةةي ةنفةةةوس
ال ةمعتصةةمين حةةال ةخةةرو ِجهم مةةن ةمحةةيط التجمهةةر  ,ودفعهةةم لل ةمغةةادرة
سِ لم َّيا ً  ,ومن َث َّم نجةاح ال ة
شةرطة فةي ةم ِه َّمتهةا فةي َفةض التجمهةر بؤقةل
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خسةةابر بشة ِةر َّية حةةال ةمقاومةةة بعةةض ال ةمعتصةةمين لهةةا  ,وحتةةى ال ي ةتِم
إستِخدام ال ةمعتصةمين دةروعةا ً بشةر َّية مةن قِ َبةل ال ةمقةاومين مةنهم  ,كمةا
أضةةاف أنةةج يوجةةد بعةةض ال ةم َن َّ مةةات الدولِ َّيةةة تابعةةت أحةةداث ال َفةةض ,
صةلت فيهةا إلةى أن َفةض إعتصةام رابعةةة
وأصةدرت بيانةات رسةم َّية َت َو َّ
طابقةةةةا ً للمعةةةةايير الدول َّيةةةةة ال ةم َّتبعةةةةة فةةةةي َفةةةةض
العدو َّيةةةةة قةةةةد جةةةةاء ةم ِ
اإلعتصةةامات  ,والتةةي كةةان مةةن بينهةةا  ,البيةةان الصةةادر مةةن  -ةم َن َّ مةةة
ةةةةةإرخ
فرنكةةةةةةو إيجيبسةةةةةةيان لحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان " أوفيةةةةةةد "  -وال ةمة َّ
. 2013/8/15

كمةةا شةةهدت  /داليةةا إبةةراهيم محمةةد علةةي

ال ةمةةدير التنفيةةذو

لمركز بن خلدون الحقوقي
بؤن أعداداً من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين والت َّيارات اإلسبلم َّية ال ةم َإ ِّيدة
لهم إحتشدوا ب ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية والشوارع ال ةمإ ِّديةة إليةج فةي
وضةةون نهايةةة شةةهر يونيةةة لعةةام  , 2013وكةةان َمسةةلكهم فةةي بةةادئ
األمر ي َّتسم بالسلم َّية مع قاطني المِن َطقةة وأصةحاب الحوانيةت  ,إال أنةج
عقِب أحداث ثورة  30يونية والتي أعقبهةا بيانةات القة َّةوات ال ةمسةلَّحة ,
بةةدأ ي َّت ِخةةذ سةةلو ال ةمعتصةةمين َمن َحةةى ويةةر سِ ةةلمي  ,ةم َتم ة ِّثبلً فةةي تشةةييد
الخِيام بكا َّفة أرجاء ال ةط ةرقةات وال َم َم َّةرات والحةدابق الكابِنةة بةالقةرب مةن
ةمحيط ميدان رابعة العدو َّية  ,كمةا أقةام ال ةمعتصةمين بتِلة ال ةطة ةرق إقامةة
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كاملة من قضاء حاجتهم واإلستِحمام علةى نحةو يجةرح أعةين أصةحاب
الحوانيةةةت وقةةةاطني المنطقةةةة ال ةمحةةةيط بميةةةدان رابعةةةة العدو َّيةةةة  ,كمةةةا
َت َع َّرضوا ل ةحر َّيتهم في ال َت َن ُّقل من خِبلل إقةامتهم حةوا ِجز ومتةاريس علةى
حةةةدود أطةةةراف التجمهةةةر  ,و َت َمركةةةز خلفهةةةا لِجةةةان تفتةةةيش تابعةةةة لهةةةم
زو ةم َو َّحةةداً ةيشةةير
كونةةة مةةن بعةةض ال ةمعتصةةمين المةةدن ِّيين ةمرتةةدين ً
وال ةم َّ
إلةةى كةةونهم تةةابعين ألمةةن التجمهةةر  ,حةةاملين بؤيةةديهم عِصِ ةةي وشةةوم ,
وعلى رأس بعضهم خ َِوز  ,وتم َّثلت ةم ِهمتها في تفتيش شخص ةكل مةن
يروةةب فةةي دةخةةول ةمحةةيط التجمهةةر تفتيشةا ً ذات َّيةا ً وكةةذا تفتةةيش حقةةاببهم
و ةمت َعلِّقةةةاتهم الشخصةةة َّية وحقابةةةب سةةة َّياراتهم  ,و ِخةةةبلل فتةةةرة التجمهةةةر
حاولت وبعةض ةزمبلبهةا بةالمركز – بصةفتهم القةابمين علةى إدارة أحةد
المراكِز الحقوق َّية  -الةدةخول ب ةمحةيط التجمهةر إلجةراء عمل َّيةة إسةتطبلع
رأو أهالي مِنطقة رابعة العدو َّية بشةؤن مةد ِرضةابهم عةن مكةان ذلة
ةةراء ذلِةةة
التجمهةةر  ,ومةةةد جسةةةامة الضةةةرر الةةةذو ل ِحةةةق بهةةةم مةةةن َجة َّ
ورأيهةةم فةةي كيف َّيةةة إنهةةاء فاعل َّياتةةج  ,إال أن لِجةةان
التجمهةةر إن ةو ِجةةد ,
ِ
التفتيش القابعةة علةى أطةراف التجمهةر حالةت دون َت َم ُّكةنهم مةن ذلة ,
فقةةةام المركةةةز باإلسةةةتعانة بشخصةةةين مجهةةةولي اإلنتمةةةاء ويةةةر تةةةابعين
للمركز حتى يتسنى لهما الدلوف ب ةمحيط التجمهر  ,وبالفِعل َت َم َّكنوا من
إجراء عمل َّية إستطبلع الرأو َوصوالً للبيةان المطلةوب  ,والةذو إنتهةى
إلى رفض وإحتقان أهالي مِنطقة رابعة العدو َّية من ذل التجمهر  ,لما
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ألحق بهم من أضرار جسيمة ةمن ةذ بدايتج  ,وروبتهم ال ةمل َِّحةة فةي إنهةاء
فاعل َّيتج  ,ولكن دون اللجوء إلى إسةتِخدام ال ةعنةف قِة َبلِهم َحقنةا ً للةدِماء ,
وتم إرسةال ذلة البيةان إلةى العديةد مةن وسةابِل اإلعةبلم  ,وعلةى موقِةع
المركز بشبكة اإلنترنت  ,وأضةافت أنةج خِةبلل فتةرة التجمهةر َت َقةدَّم إلةى
المركز عدد أربعةة وأربعةون حالةة إحتجةاز مصةحوبة بالتعةذيب البةدني
داخِل ةمحيط إعتصام رابعة  ,بسبب روبتهم في ةمغادرة ةمحيط التجمهر
 ,وبسةةةبب تشةةةكي بعةةةض القةةةابمين علةةةى التجمهةةةر فةةةي إنتمةةةاءاتهم ,
وتواترت أقةوالهم علةى أنهةم كةان يةتِم تكبةيلهم بالحِبةال  ,مةع تجريةدهم
ةي مةةع إحةةداث
مةةن أولةةب مبلبسةةهم  ,والتع ةدِّو علةةيهم بالضةةرب بالعِصِ ة ا
كسر ب ِع ام األذ ةرع واألر ةجل واإلعتداء على الوجج باللكمات والصفع ,
مةةع تةةركهم ةمةةدَّة زمن َّيةةة دون طعةةام أو شةةراب ِ ,م َّمةةا نجةةم عنةةج وفةةاة
بعضةةهم  ,وأن القةةابمين علةةى التعةدِّو علةةيهم كةةانوا مةةن التةةابعين ألمةةن
التجمهةةر ِ ,م َّمةةن يةةؤتمرون بةةؤوامر قيةةادات جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين
البلتةاجي وصةفوة
القابِمة على إدارة التجمهر  ,وعلى رأسِ هم " محمةد ِ
حِجازو "  ,وأنج خبلل فترة تواجدهم ب ةمحيط التجمهةر شةاهدوا إدخةال
أسلِحة بمكان اإلعتصام موضوعة بتوابيت َخشب َّية  ,وأنةج بمسةاء يةوم
 2013/8/13تةةةم إببلوهةةةا هاتِف َّيةةةا مةةةن قِ َبةةةل أحةةةد المسةةةبولين بةةةوزارة
صبيحة اليةوم
الدا ِخلِ َّية بإدارة العبلقات العا َّمة بؤن َموعِد َفض التجمهر َ
التالي  2013/8/14الساعة السادِسةة صةباحا ً  ,وطلةب منهةا التوا ةجةد
521
أمين السر

رئيس المحكمة

على َمسرح األحداث بصفتها أحةد قةادة ال ةم َن َّ مةات الحقوق َّيةة  ,ل ةمراقبةة
وتوثيةةق أحةةداث ال َفةةض  ,وفةةي المو ِعةةد ال ةم َح ةدَّد كانةةت ةمتوا ِجةةدة ِرفقةةة
صةب التِةةذكارو
بعةةض ةزمبلبهةةا بةةالمركز بطريةةق النصةةر بةةالقةرب مةةن ال ةن ة
صةةةوب ةمحةةةيط التجمهةةةر  ,وأبصةةةرت توا ةجةةةد أعةةةداد كبيةةةرة مةةةن قةة َّةةوات
َ
ال ة
شةةرطة ةمتوا ِجةةد بةةالقةرب مةةن ةخطوطهةةا العديةةد مةةن سةة َّيارات وسةةابِل
اإلعةةبلم يعلوهةةا كةةاميرات ل ةمتابعةةة أحةةداث ال َفةةض  ,وحينبةةذ تنةةاهى إلةةى
صةةةةوت سةةةة َّيارات ةم َك ِّبةةةةرات الصةةةةوت حةةةةال قيامهةةةةا ب ةمنا َ
شةةةةدة
سةةةةمعها َ
ال ةمعتصةةمين بةةإجبلء ةمحةةيط التجمهةةر سِ ةةل ِم َّيا ً دون ةمقاومةةة  ,وتحةةذيرهم
بشةر َّية  ,وحةدَّدت لهةم
ةروع
ِ
من ال ةمقاومة أو وضع النِساء واإلطفال كةد ِ
الممر اآلمةن عبةر طريةق النصةر  ,وبالفِعةل أبصةرت أعةداداً كبيةرة مةن
ال ةمعتصمين حةال ةمغةادرتهم ةمحةيط التجمهةر عبةر الممةر اآلمةن ال ةم َحة َّدد
لهةةم وبة ِةرفقتهم أطفةةال وس ة ِّيدات ل ةم ةدَّة نصةةف سةةاعة تقريب ةا ً  ,ودون أن
يتعرض لهم َث َّمةة أحةد باإلسةتيقاف أو التفتةيش  ,وبعةد فتةرة شةاع بةين
َّ
قة َّوات ال ة
ضة َّباط القةابمين
شرطة عبر أج ِهةزة البلسِ ةلكي خبةر وفةاة أحةد ال ة
نار َّيةة بكثافةة مةن قِ َبةل
على ال َفض  ,وحينبذ حةدث تبةادةل إطةبلق ِ
أعيةرة ِ
قة َّوات ال ة
شرطة وال ةمعتصمين دون وقوفها على مصدرها  ,وأضةافت أن
قةة َّةوات ال ة
شةةرطة لجةةؤت إلةةى إسةةتخدام البنةةادِق الخرطةةوش وبنةةادِق الغةةاز
النار َّيةة
ال ةمسيل للدموع  ,بينما لجؤ ال ةمعتصةمين إلةى إسةتِخدام األسةلِحة
ِ
برشةق
سدَّسات وبنادِق " دون ةوقوفها علةى نوع َّيتهةا  ,كمةا قةاموا َ
" ةم َ
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قةة َّةوات ال ة
شةةرطة بالحِجةةارة و ةزجاجةةات المولوتةةوف والنبةةال الحديد َّيةةة ,
إسةةقاط أكبةةر عةةدد مةةن قةة َّةوات ال ة
شةةرطة مةةا بةةين قتيةةل وجةةري إلفشةةال
ال ةم ِه َّمة ال ةمسة َندة إلةيهم فةي َفةض التجمهةر  ,فقامةت باإلبتعةاد فةوراً مةن
برفقتهةا بمةدخل أحةد العقةارات حتةى
َمس َرح اإلشتباكات وإختبةؤت ومةن ِ
سقوط عدد كبير من الضِ ة َّباط
هدأت األوضاع  ,وحال خروجها أبصرت ة
وال ةم َج َّندين من قة َّةوات ال ة
شةرطة بمسةرح األحةداث إثةر إصةابتهم بطلقةات
َح َّيةةةة  ,وكةةةان يةةةتم نقلهةةةم علةةةى الفةةةور بسةةة َّيارات اإلسةةةعاف وسةةة َّيارات
سةةةرعة إسةةةعافهم  ,كمةةةا أبصةةةرت عةةةدد كبيةةةر ل ةمصةةةابين
ال ةمةةةواطِ نين ل ة
وال ةم َت َو ِّفين من ال ةمعتصمين إثر إصابتهم بطلقات ح َّية وخرطوش أثناء
اإلشتبا مةع قة َّةوات ال ة
شةرطة  ,كمةا أبصةرت إحتةراق خِيةام ال ةمعتصةمين
وتفحةم جميةع
ومس ِجد رابعة العدو َّية والمباني الكابنة بةالقةرب المسة ِجد
ُّ
األشجار الكابنة بالقةرب من المس ِجد  ,وحينبةذ بةدأ يتوافةد علةى مسةرح
برفقتهةةا ب ةمغةةادرة
األحةةداث العديةةد مةةن وسةةابِل اإلعةةبلم  ,فقامةةت ومةةن ِ
المكان  ,وقامةت بإعةداد التقريةر الخةاص بةالمركز  ,وتةم اإلعةبلن عنةج
عةةن طريةةق بعةةض وسةةابِل اإلعةةبلم  ,كمةةا تةةم نشةةره علةةى موقِةةع المركةةز
بشبكة المعلومات " اإلنترنت "  ,ولكثافة رابحة الغاز ال ةمسيل للدموع
ةارع الطيةةران ,
الةةذو تةةم إطبلقةةج بالمكةةان  ,وبعةةد فتةةرة َّ
توجةةج إلةةى شة ِ
صن عدداً من ال ةمعتصمين بعقار تحةت اإلنشةاء
بالوصول إليج أبصر َت َح ُّ
نار َّيةةةةة وإلقةةةةاء ةزجاجةةةةات
ةةةارع  ,وقيةةةةامهم بةةةةإطبلق ِ
أعيةةةةرة ِ
بةةةةذل الشة ِ
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الشةارع
صوب القة َّوات القابمة علةى ال َفةض بةذل
المولوتوف ال ةمشت ِعلَة َ
ِ
النار َّيةةةة مةةةن خِلةةةف المتةةةاريس
 ,كمةةةا أبصةةةر بةةةروز مواسةةةير األسةةةلِحة
ِ
والحةةوا ِجز التةةي أنشةةؤها ال ةمعتصةةمين بنهةةر الطريةةق ويقومةةون بةةإطبلق
صةوب القة َّةوات  ,كمةا أبصةر قيةام بعةض ال ةمعتصةمين
نار َّية منهةا َ
ِ
أعيرة ِ
حال قيامهم برشق القة َّوات الحِجارة و ةزجاجات المولوتوف  ,كما أبصر
سقوط عددا من قة َّوات ال ة
نار َّية  ,كما أبصةر
شرطة إثر إصابتهم بطلقات ِ
سةةقوط عةةددا مةةن ال ةمعتصةةمين دون وقوفةةج علةةى نو ِع َّيةةة إصةةابتهم لعةةدم
تواجةةةده بةةةالقِرب مةةةن ةمحةةةيط التجمهةةةر  ,وأضةةةاف أن إطةةةبلق النيةةةران
بمسةةرح األحةةداث كةةان كثيفةةا ً دون إمكان َّيةةة تحديةةد مصةةادر اإلطةةبلق ,
وعقِب نجاح قة َّوات ال ة
شرطة في ةم ِه َّمتها من خِبلل تم ُّكنها مةن السةيطرة
على العقار تحت اإلنشاء سالِف الذِكر  ,و ةمحةيط ميةدان رابعةة العدو َّيةة
الشوارع ال ةمإدِية إليج وادر مسرح األحداث  ,وبصِ فتج بصةفتج
وجميع
ِ
أحةةد قةةادة ال ةم َن َّ مةةات الحقوق َّيةةة التةةي تابعةةت أحةةداث ال َفةةض قةةام بإعةةداد
العديد من التقارير بشؤن أحداث ال َفةض  ,وأضةافت أن أولةب الةذين تةم
سلَف َّية مةن القة َةر
حشدهم ب ةمحيط التجمهر كان عن طريق الجماعات ال َ
ةةرد
وال ةنجةةةوع الفقيةةةرة تحةةةت ذريعةةةة إطعةةةامهم فةةةي رمضةةةان  ,وأن ةم َجة َّ
تواجدهم ب ةمحيط التجمهر من قبيل ال ِجهاد فةي سةبيل هللا لةدعم شةر ِع َّية
السابق  /محمد ةمرسي  ,حِفا ةا ً علةى الشةريعة اإلسةبلم َّية مةن
الربيس
ِ
الحرب الدابِرة عليها  ,ةمسة َت ِغلِّين إنحةدار مسةتواهةم الثقةافي  ,وأضةافت
524
أمين السر

رئيس المحكمة

الح ةدَّاد كةةان يتةةولَّى اإلشةةراف علةةى عمل َّيةةة إدخةةال
أن المةةدعو ِ /جهةةاد َ
السبلح ب ةمحيط التجمهر  ,وكذا إعاشة ال ةمعتصةمين  ,وكةان ذلة بقصةد
ةمقاومة قة َّوات ال ة
شرطة أو الجةيش بإسةتِخدام تِلة األسةلِحة حةال قيامهةا
ب َفض اإلعتصام.

كما شهد  /صةبلح الةدين حسةن سةليمان

ربةيس مجلةس إدارة

سسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطِ َّية
ةم َإ َّ
بؤنج خِبلل فترة إعتصام رابعة العدو َّية  ,وحال إعتزام أج ِهزة الدولـة
فةةةي إنهةةةاء فاعل َّياتةةةج  ,إثةةةر وجةةةود روبةةةة شةةةعب َّية ةمل َِّحةةةة فةةةي إنهابةةةج ,
صة األهالي من قاطني منطقة رابعةة العدو َّيةة  ,فةدعا السة ِّيد وزيةر
وخا َّ
الداخِل َّية قادة ال ةم َن َّ مات ال ةحقوق َّية إلةى اإلجتمةاع بهةم  ,وبالفِعةل إجتمةع
برفقتج الس ِّيد ةمساعِد وزير
بهم قبل أحداث ال َفض بؤسبوع تقريبا ً وكان ِ
الدا ِخلِ َّية لحقوق اإلنسان  ,وتناول معهةم مةد جةدو بقةاء إعتصةامي
رابعةةةة والنهضةةةة  ,ومةةةد ضةةةرورة إنهةةةاء فاعِل َّياتهمةةةا لرفةةةع ةمعانةةةاة
األهالي  ,كما تناول معهم رل َّيات َفض اإلعتصامات وكيف َّية التعا ةمةل مةع
ال ةمقةةاومين مةةن ال ةمعتصةةمين ِوفق ةا ً للمعةةايير الدول َّيةةة وبمةةا يتوافةةق مةةن
مهور َّيةةةة
لزمةةةة ل ةج
ِ
نصةةةوص و ةبنةةةود المواثيةةةق والمعاهةةةدات الدول َّيةةةة ال ةم ِ
مِصر العرب َّية في مِثل حالة إعتصام رابعة العدو َّيةة  ,والتةي تت َم َّثةل فةي
مبادئ إستِخدام القة َّوة واألسلِحة النار َّية الصادِرة من األ ة َمم ال ةم َّتحِدة في
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حالة لةجوء ال ةمشاركين في التجمهةر إلةى ةمقاومةة القة َّةوات القابمةة علةى
الفض وقبل الشروع فةي ةمقةاومتهم لهةا  ,وذلة مةن خِةبلل ال َتةد َُّرج فةي
إنهاء فاعلِ َّيات التجمهر  ,ومن َثةم عةدم مسةبول َّية وزارة الداخل َّيةة عمةا
يح ةدةث أثنةةاء ال َفةةض  ,وإنتهةةى اإلجتمةةاع بهةةم إلةةى ضةةرورة إضةةطبلع
أجهزة الدولة المعنِ َّية بدورها في فض اإلعتصامين تؤسيسا ً على أنهما
ِوير سِ ل ِم َيين  ,وال ةيعتبراً مةن قبيةل إسةتعمال الحةق فةي الت ةاهةر  ,كمةا
أنهمةةا ةي َ
شةةكبلن جةةرابم ةم َإ َّثمةةة قانون ةا ً  ,علةةى أن تقةةوم أج ِهةةزة الدولةةة
بإجراء ال ةمفاوضات السِ ل ِم َّية مع ال ةمعتصمين  ,يعقبها إ ِّتخاذ اإلجةراءات
العملِ َّيةةة علةةى أرض الواقِةةع فةةي سةةبيل َفةةض التجمهةةر  ,بةةاللجوء إلةةى
ةمناشدة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحيط التجمهر سِ ةل ِم َّيا ً دون ةمقاومةة  ,علةى
شدَة من ِرجال ال ة
أن تكون تِل ال ةمنا َ
الزو الرسةمي
شرطة حال إرتِدابِهم ِ
ضةل توا ةجةدها
 ,وعقِب ال ةحصول على إذن من النيابة العا َّمة  ,والتةي ةي َف َّ
سرح األحداث أثناء ال َفض  ,مع تحديةد ممةر رمِةن لل ةمعتصةمين ,
على َم َ
وتؤمين ذل الممر  ,وإمهال ال ةمعتصمين الوقت الكةافي ل ةمغةادرة ةمحةيط
التجمهر عبر ذل الممر  ,وأضاف أنج إقترح توفير وسةابِل مواصةبلت
خارج ةمحا َف َ تي القاهِرة والجيزة لتسهيل َعودتهم إلةى محةال
لل ةمقيمين ِ
إقامتهم رمنين َ ,ث َّم ةمعاودة ةمنا َ
شدَة ال ةمعتصمين بإجبلء ةمحةيط التجمهةر
 ,مع تحذيرهم من اللجوء إلى إستِخدام السِ ةبلح أو ال ةعنةف قِ َبةل القة َّةوات
صةةة
القابِمةةة علةةى ال َفةةض  ,وكةةذا عةةدم إ ِّتخةةاذ بعةةض ال ةمعتصةةمين وخا َّ
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ةةر َّية  ,مةةةع التنبيةةةج علةةةى قةةةاطِ ني ةمحةةةيط
السةةة ِّيدات واألطفةةةال ةد ةرعةةةا ً بشة ِ
التجمهةةر بةةإوبلق النوافِةةذ وال ة
ش ة ةرفات وأبةةواب العقةةارات  ,حتةةى ال ي ةتِم
إس ةتِخدامهم كرهةةابِن  ,وأنةةج فةةي حالةةة عةةدم إنصةةياع ال ةمعتصةةمين لتِل ة
ال ةمناشدات يتع َّين البدء في إسةتِخدام المِيةاه قِ َبةل ال ةمعتصةمين إلروةامهم
قنابةةل الغةةاز ال ةمسةةيل
علةةى ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر  ,يعقبهةةا إس ةتِخدام ِ
للةدةموع  ,مةةع عةةدم اللجةةوء إلةةى إسةتِخدام األسةلِحة القاتِلةةة بطبيعتهةةا –
النار َّيةةة – إإل فةةي حالةةة تهديةةد األرواح وسةةبلمة القةة َّةوات
مِثةةل األس ةلِحة
ِ
القابمة على ال َفض وقاطني ال ةمنطقة و َت َع ُّرضهم للخطر على أرواحِهم ,
علةةةى أن يكةةةون إسةةةتِخدام السةةةبلح قِ َبةةةل ال ةمعتصةةةمين بال َقةةةدر الكةةةافي
وال ةمتناسِ ب مع درء ذل الخطر  ,مع ضرورة تدبير سة َّيارات اإلسةعاف
البلزمةةة لتقةةديم ال ةمسةةاعدات الطِ ِّب َّيةةة لمةةن تح ةدةث إصةةابتج أثنةةاء عملِ َّيةةة
ِ
ال َفةةض مةةن الطةةرفين  ,وأضةةاف أنةةج مةةن ِخةةبلل ةمتابعتةةج ألحةةداث الفةض
عبر وسابِل اإلعبلم من قِبل قة َّوات ال ة
صةل إلةى نتيجةة حاصِ ةلها
شرطة تو َّ
 ,أن وزارة الداخل َّيةةةةة حةةةةال قيامهةةةةا بفةةةةض التجمهةةةةر إ َّتبعةةةةت اآلل َّيةةةةات
والمعةةةايير الدول َّيةةةة ال ةم َّتبعةةةة أثنةةةاء ال َفةةةض رنفةةةة البيةةةان  ,وأن وزارة
البلزمة لتقليةل عةدد ال ةم َت َةو ِّفين
الدا ِخلِ َّية أثناء ال َفض إ َّتخذت من التدابير
ِ
عةرض أفةراد قة َّةوات ال ة
شةرطة
وال ةمصابين مةن ال ةمعتصةمين  ,علةى نحةو َّ
َ
للخ َطةةر  ,إذ أنهةةا سةةمحت لل ةمعتصةةمين ب ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر عبةةر
الممةةر اآلمةةن ال ةم َح ةدَّد لهةةم حةةال كةةون بعضِ ةةهم حةةا ِمبلً حقابةةب كةةان مةةن
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الجةةابز أن تكةةون ةم َح َّملةةة باألسةلِحة والةةذخابِر  ,كمةةا أن ذلة األمةةر كةةان
من شؤنج هروب المطلوبين أمنِ َّيا ً  ,وعلَّل مسل وزارة الداخل َّيةة رنةذا
ةةةو ِّفين
أن قةةةةادة التجمهةةةةر كةةةةان لةةةةديهم روبةةةةة فةةةةي إرتفةةةةاع عةةةةدد ال ةم َتة َ
الروبة  ,فقامت
وال ةمصابين  ,وأن وزارة الداخلِ َّية كانت على عِلم بتِل
َ
وزارة الداخِل َّية بوا ِجبها لعدم بلور واية سةالِفي الةذِكر  ,وإسة َتدل َّ علةى
ةةةو ِّفين
ذلةةة أن بعةةةةض وسةةةابل اإلعةةةةبلم كانةةةت ةتبةةةةالع فةةةي أعةةةةداد ال ةم َتة َ
وال ةمصةةابين ةمنة ةذ اللح ةةات األولةةى فةةي أحةةداث ال َفةةض بال ةمخالفةةة للواقِةةع
وال َمنطِ ق  ,كما أن ال ة
شرطة نجحت في تؤمين األهالي من قاطني مِنطقة
رابعةةةة العدو َّيةةةة أثنةةةاء عملِ َّيةةةة ال َفةةةض  ,كمةةةا أن نِسةةةبة عةةةدد ال ةم َتة َةةو ِّفين
وال ةمصابين من ال ةمعتصمين أثنةاء الفةض بال ةمقارنةة بؤعةداد ال ةمشةاركين
بةةالتجمهر لةةم تتجةةاوز  % 1وهةةي نِسةةبة ال تتجةةاوز ال ةحةةدود المقبولةةة
دول َّي ةا ً  ,أو التةةي ةيم ِكةةن مةةن خِبللِهةةا القةةول أن ال ة
شةةرطة قةةد أسةةرفت فةةي
إستِعمال القة َّوة قِ َبل ال ةمعتصمين حال َفض التجمهر .

حازم طـج س ِّيد
كما شهد الرابِد  /محمد ِ

رابِد ة
شرطة بقِطةاع

األمن الوطني بوزارة الدا ِخلِ َّية
ثؤَّْ رؾش٠برٗ أعفشد ػٓ أَّٔٗ ف ٟأػمبة رقب ُػذ االؽزِغبعبد اٌؾدؼ ِجَّ١خ
اٌؾى ُ ث بٌ ِجالد  ٚؽ ذٚس َص َخ ُ
ػٍ  ٟع١بع بد اٌ شئ١ظ اٌّؼ ضٚي ألِ ٛس ُ
اٌشئ١غ َّ١خ
ؽبؽ ذح ثبٌم ب ِ٘شح اٌ ُىج ش ٚ ٜاٌّ ١بدٓ٠
ؽؼجُٕ٠ ٟبد ٞثزظ ب ُ٘شاد
ِ
ِ
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ثبٌ ُّؾبفظ بد اٌ ُّخزٍِف خ ث بٌ ِجالد ٚ 2013/6/30 َٛ ٠ام طٍغ اٌ شئ١ظ
األعجك ِ /ؾّذ ِؾّذ ُِشع ٟػ١غ ٟاٌؼَّ١به ثبالرِّفبق ِغ ل١بداد اٌزٕظ ُ١
اإلخ ٛأِ – ٟىز ت اإلسؽ بد اٌؼ بَ – ٚو زا ثؼ ل ُِغ بػذ ٓ ِ ٗ٠ل ١بداد
عغ خ اٌ ِشئبع خ كٔ زان ػٍ  ٟاع ٙبك رٍ ه
ٚوٛا ِدس اٌزٕظ  ُ١اٌؼ بٍِ ٓ١ث ُّ َئ َّ
ػٕبفش اٌزٕظ ُ١ثبٌمب ِ٘شح  ٚاٌ ُّؾبفظ بد إلؽى بَ
اٌذػٛاد ِٓ ِخالي ؽؾذ
ِ
ع١طشر ُٙػٍ ٟاٌّ١بد ٓ٠اٌّؼٍٓ اٌزظب ُ٘ش ثٙب ِٓ ِلجًَ ُعّٛٙس اٌّٛاهٕٓ١
 ٚاٌم ٞٛاٌ ُّؼب ِسمخ  ٚاٌزغّ ُٙش ثٙب ٌٍؾٌٍٛ١خ دٔ ْٚغبػ رٍِ ه اٌ ذػٛاد
ِ ٓ ِلجَ ً لُ  ٞٛاٌ ُّؼبسم خ  ٚثبٌ ِفؼ ً ل بَ ِىز ت اإلسؽ بد اٌؼ بَ ث بٌزٕظُ١
اإلخ ٛأ ٟكٔ زان ثزىٍ ١ف و ٛا ِدس اٌزٕظ  ُ١ثبٌّىبرِ ت اإلداس ٠خ ث ُّؾبفظ بد
اٌغِّ ٛٙس َّ٠خ ثبٌزٕغ ١ك ِ غ ثؼ ل اٌمُ  ٞٛاٌ ُّزَط ِّشف خ األخ ش ٜاٌّ ٛآٌ١
ُ
ٌم ١بداد اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٟف  ٟأػم بة ص ٛسح  ٕ٠ 25ب ِ٠ش  ٚاٌ ُّزؾ بٌفٓ١
ػٕبف شُ٘
ِؼ ُ ٙف  ٟأزخبث بد ِغٍغ  ٟإٌُ َّٛاة  ٚاٌؾ ٛسٌ ٜؾؾ ذ
ِ
ٌٍزغّ ُ ٙش  ٚاٌزظ ب ُ٘ش ث ُّؾ ١و ِغ ِغذ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ث ذءاق ِ ٓ َٛ ٠
 ٚ 2013/6/21رّ ٚ ٍُٙ٠ٛاإلٔفبق ػٍٚ ٓ ِ ُٙ١ع ب ِئً اػبؽ خ ٔ ٚم ً
ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٚ ٟاٌّ ٛاٌ ُ ٌٙ ٓ١ث بٌ ِجالد ٚ
فنالق ػٓ اِذاد
ِ
ػٕبف ش ِ ٓ أع ِٕؾ خ اٌزٕظ  ُ١اٌ ذ ٌٟٚاإلخ ٛأ ٟثبٌخ ب ِسط ثبألع ٍؾخ
و زا
ِ
إٌب ِسَّ٠خ  ٚاٌخشهٛػ  ٚاٌزخ١شح ٚاألعٍؾخ اٌج ْ١نبء ٌز ؤِ ٓ١رغّ ُِ ٙش ُِ٘ ٚ
ن ٗ ث ٙذف اع ٙبك ص ٛسح
غ ٍُطبد ف  ٟؽبٌ خ الج بٌ ُٙػٍ  ٟف ِّ
ُِمبِٚخ اٌ ُ
 ٚ ٛ ١ٔٛ٠ 30افؾ بي خب ِسه خ اٌ ُّغ زمجً  ٚاػ بدح اٌ شئ١ظ اٌّؼ ضٚي اٌ ٟ
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اٌؾى ُ  ٚرمغ  ُ١اٌؾ ؼت اٌّق شِ ٓ ِ ٞخ الي َخٍ ك ؽبٌ خ ِ ب ث ٓ١
عذْٔخ ُ
ِ
ُِ َئِّ٠ذ ٚ ٓ٠سافنٌ ٓ١ض ٛسح  ٚ ٛ ١ٔٛ٠ 30أْ اٌزؾش ٠بد ل ذ أع فشد ػ ٓ
أَّٔٗ ِٓ اٌمبئِّ ٓ١ػٍ٘ ٟزا اٌ ُّ َخطَّو ُ٘ ُو قً ِٓ اٌم١بد ٞاإلخٛأِ / ٟؾّذ
ػجذ اٌجذ٠غ عبِ ٟاٌم ١بد ٞاإلخ ٛأِ / ٟػق بَ ِؾّ ذ ؽغ  ٓ١اث شاُ٘١
اإلخ ٛأ / ٟػج ذ اٌ شؽّٓ ػج ذ اٌؾّ ١ذ أؽّ ذ اٌج ش ل ١بد ٞاٌغّبػ خ
اٌّبع ذ ِؾّ ذ ِبم  ٟاٌم ١بد ٞاإلخ ٛأ/ ٟ
ػبف ُ ػج ذ
اإلع الِ١خ /
ِ
ِ
ِؾّ ذ ِؾّ ذ اث شا٘ ُ١اٌ ِجٍز بع ٟاٌم ١بد ٞاإلخ ٛأ / ٟف فٛح ؽ ُّّ ٛدح
ِؽغبص ٞسِنبْ اٌم١بد ٞاإلخٛأ / ٟأعبِخ ٠بع ٓ١ػجذ اٌَّ٘ٛبة ِؾّ ذ
ثبع ُ وّ بي ِؾّ ذ ػ ٛدح اٌم ١بد ٞاٌغ ٙبد/ ٞ
اٌم ١بد ٞاإلخ ٛأِ / ٟ
ه ب ِسق ػج ذ اٌّؼج ٛد اث شا٘ ُ١اٌ ُض ُِ ش اٌم ١بد ٞاإلخ ٛأِ / ٟػق بَ ػج ذ
ع ٍطبْ أُع بِخ ِؾّ ذ ِؾّ ذ ُِشع  ٟػ١غ  ٟاٌؼ َّ١به
اٌ شؽّٓ ِؾّ ذ ُ
ٚعذِ ٞؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ ُغٕ ُ١أؽّذ ِؾّذ ػب ِسف ػٍ ٟػّشِ ٚؾّذ
روِ ٟؾّذ ػجذ اٌؼبي  ٚكخش ٚ ٓ٠رٕف١زاق ٌّ ب ر ُ االرِّف بق ػٍ ٓ ِ ٗ ١لِجَ ً
اٌ شئ١ظ األع جك ِ /ؾّ ذ ِؾّ ذ ِشع  ٚ ٟل ١بداد اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأٟ
ام طٍَّؼذ و ٛا ِدس اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٟثبٌّىبرِ ت اإلداس ٠خ ثبٌ ُّؾبفظ بد
ػٕبف ش٘ب ٚوٛا ِدس٘ ب ٌزٕف ١ز اٌ ُّ َخطَّ و اٌغ ب ِثك ٚؽؾ ذ ُعّ ٛع
ثزىٍ ١ف
ِ
اٌق ف اإلخ ٛأ ٟث بٌزٕظ ٚ ُ١رىٍ ١ف ُٙثبٌزَ َُّ ٛع ٗ اٌ  ٟاٌم ب ِ٘شح  ٚثؼ ل
اٌ ُّؾبفظبد اٌشئ١غَّ١خ  ٚرٕظ ُ١اٌزظب ُ٘شاد  ٚاٌزغّ ُٙشاد ٚلط غ اٌطُ ُشق
اٌؼب َِّ خ ٚار الف اٌّشافِ ك اٌؼب َِّ خ ث بٌجالد  ٚاٌزؼ ذِّ ٞػٍ  ٟاٌ ُّٕؾ آد
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غ ٍَّؾخ  ٚاٌّ ٛاهٕ ٚ , ٓ١ف ٟ
ؾ َش ِهَّ١خ ِ ٚسع بي اٌ ُ
اٌ ُ
ؾ شهخ  ٚاٌمُ َّٛاد اٌ ُّ َ
أػم بة ص ٛسح ٚ ٗ ١ٔٛ٠ 30ف ذٚس اٌج ١بْ اٌ ز ٞرٛافم ذ ػٍ ١خ اٌم ٞٛ
اٌٛهٕ َّ١خ ثز بس٠خ  2013/7/3ارف ك ل ١بداد اٌزٕظ  ُ١اٌ ذٌ ٌٟٚإلخ ٛاْ
ٚأػن بء ِىز ت اإلسؽ بد ػٍ  ٟاؽ بػخ اٌفٛم  ٝث بٌجالد ٚاٌؾ ٌٍٛ١خ دْٚ
غ جً  ٓ ِ ٚصَ َُّ
رّى ٓ١إٌظبَ اٌؾبٌ ِٓ ٟرٕف١ز خبسهخ اٌّغ زمجً ثى ً اٌ ُ
ٚػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأٚ ٟاٌّ ٛآٌ ِ ُ ٌٙ ٓ١
امطٍغ ل١بداد ٚوٛادس
ِ
اٌم ٞٛاٌّزطشفخ األخش ٜثبٌؼذ٠ذ ِٓ االٔزٙبوبد ٚاٌغ شائُ اٌز  ٟاسرُ ِىجَ ذ
ثّؾ ١و ِغ غذ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ٚأؽ ١بء ؽ شق اٌم ب٘شح اٌّخزٍف خ خ الي
اٌفز شح ِ ٓ  2013/6/21ؽز  2014/8/14 ٝفن الق ػ ٓ ل ١بَ ل ١بداد
اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأٚ ٟاٌّ ٛاٌ ٓ ِ ُ ٌٙ ٓ١اٌز ١بساد اإلع الِ١خ اٌّزؾ ذدح
ثبٌم بء ثؼ ل اٌخط ت اٌزؾش٠ن َّ١خ ثٛع بئً األػ الَ ٚأػٍ  ٟإٌّق خ
اٌّمبِخ ثزغّٙش ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ رن ّٕذ اٌ ذػٛح السرى بة أػّ بي ػٕ ف
ٚرٕف١ز ثؼل اٌؼٍّ١بد اإلس٘بث١خ مذ إٌظ بَ اٌم بئُ ث بٌجالد ع ؼ١ب ق إلػ بدح
اٌشئ١ظ اٌّؼضٚي ٌٍؾىُ ِشح أخشٚ ٜلذ ػشف ِٓ رٍه اٌم ١بداد و ً ِ ٓ
( ِؾّ ذ ِؾّ ذ اث شا٘ ُ١اٌجٍز بع ، ٟف فٛح ؽّ ٛدح ؽغ بص ٞسِن بْ ،
ػبف ُ ػج ذ اٌّبع ذ ِؾّ ذ ِبم ِ ، ٟؾّ ذ ث ذ٠غ ػج ذ اٌّغ ١ذ ع بِ، ٟ
أع بِخ ِؾّ ذ ِشع  ٟػ١غ  ٟاٌؼ ١به

وّ ب أم بفذ رؾش٠بر ٗ اٌ  ٝل ١بَ

ػذد ِٓ ل١بداد اٌزٕظ ُ١اإلخ ٛأٚ ٟثؼ ل اٌز ١بساد اإلع الِ١خ اٌّٛاٌ ١خ
ٌٙب ثؼمذ ػذح اعزّبػبد عش٠خ ثبؽ ذ ٜاٌغ شف اٌّغٍم خ اٌٍّؾم خ ثّغ غذ
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ساثؼخ اٌ َؼ َذ َِّ٠ٚخ رُ خالٌٙب االرفبق ػٍ ٝرؾىٌ ً١غ بْ إِٔ ١خ أهٍم ٛا ػٍ ٙ١ب
ِغّٛػ بد اٌ َشدْع ِ ٓ ثؼ ل ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٟؽ ١ش ل بِٛا
ثبِ ذادُ٘ ث بألدٚاد اٌالصِ خ ٌٍم ١بَ ثؼٍّ " ُ ٙأع ٍؾخ ٔبس ٠خ – أع ٍؾخ
ث١ن بء – ػق  – ٝدسٚع ؽذ٠ذ ٠خ – خ ٛر – ف ٛاػك وٙشثبئ ١خ "
ثبإلم بفخ ٌٍزّ ً ٠ٛاٌّ بٌٚ ُ ٌٙ ٟرىٍ ١ف ُٙثزٛع ١غ دائ شح االؽ زجبٖ ف ٟ
أٚعبه اٌّز شدد ٓ٠ػٍ ِ ٝم ش اٌزغّ ٙش ٌن جو اٌؼٕبف ش اٌز ٠ ٟؾ زجٗ ف ٟ
ػذَ ٚالئٙب ٌٍشئ١ظ اٌّؼضٚي َ ُِ /ؾ َّّ ذ ِشع  ٟرؾ ذ دػ ٛح خؾ ١زٓ ِ ُٙ
أنّبَ ػٕبفش غ١ش ِشغٛة فٙ١ب أ ٚأفشاد ر بثؼٌٍ ٓ١غ ١ؼ أ ٚاٌؾ شهخ
أٚ ٚعبئً اإلػ الَ إٌّب٘ن خ ٌٍزٛع ٙبد اإلخٛأ ١خ ٚاؽزغ بصُ٘ ثؤِ بوٓ
ر ُ رخق١ق ٙب الع زغٛاة ٘ ئالء اٌؼٕبف ش ِّٚبسع خ اٌزؼ ز٠ت اٌج ذٟٔ
ػٍٚ ُٙ١لذ أِىٓ رؾذ٠ذ ثؼ ل اٌم ١بداد اٌّؾ بسوخ ف  ٟرٍ ه االعزّبػ بد
َ ُِ -1 : ُٕٙ ِٚؾ َّّ ذ ث ذ٠غ ػج ذ اٌّغ ١ذ ع بِ -2 ٟػق بَ اٌ ذَ ُِ ٓ٠ؾ َّّ ذ
ؽغ ٓ اث شا٘ ُ١اٌؼش ٠بْ

 -3ف فٛد ؽّ ٛدح ؽغ بص ٞسِن بْ -4

ػج ذ اٌ شؽّٓ ػج ذ اٌؾّ ١ذ أؽّ ذ اٌج ش  -5ػبف ُ ػج ذ اٌّبع ذ ُِ َؾ َّّ ذ
ِبم -6 ٟأعبِخ ٠بع ٓ١ػجذ اٌ٘ٛبة ُِ َؾ َّّذ َ ُِ -7ؾ َّّذ ُِ َؾ َّّذ اثشاُ٘١
اٌجٍز بعٚ – ٟل ذ أم بفذ رؾش٠بر ٗ اٌغ ش٠خ أ٠ن ب ق ثزؾذ ٠ذ ػٕبف ش
ِغّٛػبد اٌشدع اٌز ٓ٠رُ رىٍ١ف ُٙثزٍه اٌّٙبَ  ُ٘ٚوً ِٓ َ ُِ -1 :ؾ َّّ ذ
ػجذ اٌؾ ٟؽغ ٓ١اٌفشِبِ -2 ٞٚقطف ٝػجذ اٌؾ ٟؽغ ٓ١اٌفشِ بٞٚ
 -3أؽّ ذ ف بسٚق وبِ ً ُِ َؾ َّّ ذ  ١٘ -4ضُ ع ١ذ اٌؼشث ِ ٟؾّ ٛد
532
أمين السر

رئيس المحكمة

5د

ُِ َؾ َّّذ ِؾّٛد ػٍ  ٟصٔ بر -6 ٟػج ذ اٌؼظ  ُ١اث شاَ٘ ُِ ُ١ؾ َّّ ذ ػط ١خ -7،
اعّبػَ ُِ ً١ؾ َّّذ سؽ ٛاْ ُِ َؾ َّّ ذ – وّ ب أم بفذ اٌزؾش ٠بد ثؤٔ ٗ ل ذ أع فش
ػٓ ِّبسع بد ِغّٛػ بد اٌ شدع اٌغ بثك اإلؽ بسح اٌ ٙ١ب ؽ ذٚس ؽ بالد
ٚفبح ٌجؼل اٌّؾزغض ٓ٠ثبإلمبفخ اٌ ٝاٌؼذ ٠ذ ِ ٓ اإلف بثبد ػج بسح ػ ٓ
" وغ ٛس – ع شٚػ – و ذِبد – لط غ ٌألف بثغ " ٚغ١ش٘ ب ِ ٓ أص بس
اٌزؼ ز٠ت ٚأم بف ث ؤْ أف شاد ِغّٛػ خ اٌ شدع ر ُ م جط ُٙؽ ١ش أْ
اٌّزّٙبْ َ ُِ /ؾ َّّذ ِؾّٛد ػٍ ٟصٔبر ٟػجذ اٌؼظ ُ١اثشاَ٘ ُِ ُ١ؾ َّّذ ػط١خ
رُ مجط ُٙثزبس٠خ  2014/7/25ػٍ ٝرِ خ اٌمن ١خ سل ُ ٌ 9585غ ٕخ
 2013عٕؼ ِقش اٌغذ٠ذح ٚثبل ٟاٌّز ٓ١ّٙوال ِٓ َ ُِ /ؾ َّّ ذ ػج ذ اٌؾ ٟ
ؽغ ٓ١اٌفشِبِ ٞٚقطف ٝػجذ اٌؾ ٟؽغ ٓ١اٌفشِب ٞٚأؽّ ذ ف بسٚق
وبًِ ُِ َؾ َّّذ ٘ ١ضُ ع ١ذ اٌؼشث ِ ٟؾّ ٛد ر ُ م جط ُٙػٍ  ٝرِ خ اٌمن ١خ
سل ُ ٌ 3632غ ٕخ  2013ع ٕؼ اٌم ب٘شح اٌغذ ٠ذح أٚي ثز بس٠خ
ٚ 2013/7/15لذ أعفش ػٓ ُِّبسعخ ِغّٛػبد اٌشدع ع بٌِفخ اٌ ِزوش
ػ ٓ ُؽ ذٚس ؽ بالد ٚف بح ٌ جؼل اٌ ُّؾزغ ض ٓ٠ثبإلم بفخ اٌ  ٝاٌؼذ ٠ذ ِ ٓ
اإلف بثبد ِػج بسح ػ ٓ ( ُوغ ٛس ُع شٚػ و ذِبد لط غ ٌألف ب ِثغ ٚ
غ ْ١ش٘ب ِٓ كص بس اٌزؼ ز٠ت  ٓ ِ ٚث ِ ٓ١رٍ ه اٌؾ بالد ٚا ِلؼ خ اٌزؼ ذِّ ٞػٍ ٝ
اٌخ ١بَ ثّم ش
مب ِثو اٌؾُشهخ  /و ش ُ٠ػّ بد ػج ذ اٌؾٍ  ٚ ُ١اؽزِغ بصٖ ثؤؽ ذ ِ
اٌزغّٙش  ٚاٌزؼ ِّذ ٞػٍ ٗ١ثبٌنشة  ٚاؽذاس افبثزٗ – ِؾً اٌمنَّ١خ سل ُ
ٌ 31016غٕخ ُ 2013عَٕؼ ِذٕ٠خ ٔقش اٌ ُّشفمخ ثبألٚساق ٌإلسرجبه –
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 ٚوزا ٚالِؼخ ٚفبح اٌّشؽ  / َٛػّ شٔ ٚغ ذ ٞوب ِِ ً ػٍ ِ – ٟؾ ً اٌمن َّ١خ
سل ُ ٌ 15120غ ٕخ  2013اداسِ ٞذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ ث بألٚساق
ٌإلسرج به –  ٚو زا ٚالِؼ خ ٚف بح اٌّشؽ  / َٛفش ٠ذ ؽ ٛل ٟفُ ئَاد ِؾّ ذ –
ِؾ ً اٌمن َّ١خ سل ُ ٌ 14395غ ٕخ  2013اداسِ ٞذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ
ثبألٚساق ٌإلسرجبه –  ٚوزا ٚالِؼخ اٌزؼذِّ ٞػٍ ٝاٌّغٕ ٟػٍِ / ٗ١غ زٛس
ِؾّذ اٌغ ِ١ذ ػٍ ٚ ٝاؽذاس افبثزٗ – ِؾً اٌمنَّ١خ سل ُ ٌ 31166غ ٕخ
ُ 2013عَٕؼ ِذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ ث بألٚساق ٌإلسرج به –  ٚو زا ٚالِؼ خ
اٌزؼذِّ ٞػٍ ٝاٌّغٕ ٟػٍِ / ٗ١ؾّذ فزؾِ ٟمجٛي أؽّ ذ  ٚاؽ ذاس اف بثزٗ
– ِؾً اٌمنَّ١خ سلُ ٌ 14395غٕخ  2013اداسِ ٞذٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ
ثبألٚساق ٌإلسرجبه –  ٚأمبف أْ رؾش٠برٗ أع فشد ثؾ ؤْ ٚا ِلؼ خ ٚف بح
اٌّشؽ / َٛأؽّذ ؽغٓ لّش اٌذٌٚخ ػٍ ٟصٌ١خخ  ٚافبثخ اٌّغٕ ٟػٍ/ ٗ ١
أؽّ ذ فزُّ ٛػ أؽّ ذ ِ شصٚق أَّٔ ٗ  ٚؽ بي رَ َُّ ٛع ٗ ُو قً ِٕ ّٙب ٌّ ١ذاْ ساثؼ خ
اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ٌإلػزِق بَ ث ٗ ُِمب ِث ً ؽق ٌّٙٛب ػٍ ِ ٝجٍ غ ِ بٌٚ ٚ ٟعج بد
ػٕبف ش اٌز ؤِِ ٚ ٓ١غّٛػ بد اٌ شدع ع ب ٌِف ٟاٌ ِزوش
ِغزا ِئَّ١خ لبَ ػذد ِٓ
ِ
داخ ً اٌّ ْ ١ذاْ
ثبإلؽزجبٖ ف ٟأِشّ٘ب  ٚاؽزِغب ِصّ٘ب ثؤؽذ أِب ِوٓ اإلؽزِغ بص ِ
 ٚاٌزؼذِّ ٞػٍ ّْٙ١ب ثبٌنشة األِش اٌزٔ ٞغُ ػٕٗ ٚفبح األ َّٚي  ٚاف بثخ
ثغ ٛاس ع ٛس
اٌض بٔ ٟث ُىغ ٛس ثبٌ ِزساػ ْٚ ٓ١اٌغ بل ْ ٓ١صُ َُّ ل بِٛا ثزشو ّٙب ِ
الؽ ك
ِجٕ  ٝاٌزٕظ  ٚ ُ١اإلداسح اٌز ب ِثغ ٌٍمُ َّٛاد اٌ ُّ َ
غ ٍَّؾخ  ٚف ٚ ٟل ذ ِ
ٛاهٕ ٓ١ثٛع ٛد اٌّغٕ  ٟػٍ ّٙ١ب ع بٌِف ٟا ِرو ش
ٚثُٕ ب قء ػٍ  ٝثالغ بد اٌّ ِ
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ثبٌّىبْ اٌغبٌف ِروشٖ أزمٍ ذ اٌ ْ ّٙ١ب ع َّ١بسح اع ؼبف  ٚاٌز ٔ ٟمٍز ّٙب
اٌق ِّؾ ٚ ٟف  ٟأػم بة رق بػذ أػّ بي اٌؼٕ ف
اٌ ُِ ٝغزؾ ف ٝاٌز ؤِِ ٓ١
ٚعشائُ ػٕبفش اٌزٕظ ُ١اإلخٛأ ٟاإلس٘بثٚ ٟل ١بِ ُٙث برالف اٌّّزٍى بد
اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ ٚرؼط ً١اٌّٛافالد اٌؼبِ خ ٚاسرى بة ع شائُ لز ً ػّ ذ
ٚؽش٠ك ػّذ ٚاخزط بف ثؼ ل األؽ خبؿ ٚاؽزغ بصُ٘ ث ذٚ ْٚع ٗ ؽ ك
ٚرؼ ز٠ج ُٙث ذٔ١ب ق ػٍ  ٝإٌؾٛك ِٔ ف اٌج ١بْ فم ذ ام طٍؼذ اٌذ ٌٚخ ثبرخ بر
اإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاألِٕ١خ ٌنجو رٍه اٌغشائُ ِٚشرىجٙ١ب ٚوبْ رٌه
ِ ٓ ِخ الي اعزّ بع ِغٍ ظ اٌ ذفبع اٌ ٛهٕ ٟاٌ ز ٞأؼم ذ ثز بس٠خ
 ٚ 2013/7/24اٌز ٞرُ اٌزؤو١ذ ف ٗ١ػٍ ٟاٌزضاَ اٌذٌٚخ ثن ّبْ ؽم ٛق
ٚؽش ٠بد و ً ِٛاهٕ ٙ١ب ٚوفبٌ خ ؽ ك اٌزؼج ١ش ػ ٓ اٌ شأ ٞع ٍّ١ب ق د ْٚأٞ
اخالي أ ٚرٙذ٠ذ ألِٓ اٌّغزّغ ٚأْ اٌذ ٌٚخ ثىبف خ أعٙضر ٙب ِٚئعغ برٙب
ع ززخز ِ ٓ اإلع شاءاد ٚاٌز ذاث١ش ِ ب ِ ٓ ؽ ؤٔٗ رغف ١ف ِٕ بثغ اس٘ بة
اٌّٛاهٕ ٓ١أ ٚأز ٙبن اٌم بٔٚ ْٛو زا اٌج ١بْ اٌق بدس ِ ٓ راد اٌّغٍ ظ
ن َّّٓ ػٍ  ٟاع زّشاس اٌذ ٌٚخ ف  ٟث زي
ثز بس٠خ  ٚ 2013/7/27اٌ ز ٞرَ َ
اٌغٛ ٙد اٌشاِ ١خ إلٔ ٙبء ؽبٌ خ اٌزغّ ٙش ثبٌٛع بئً اٌغ ٍّ١خ ٚاٌغٛ ٙد
اٌذ ١ٌٚخ ٚاٌض ٠بساد اٌز  ٟل بَ ث ٙب ِّضٍ  ٟثؼ ل اٌ ذٚي األعٕج ١خ ( ٔبئ ت
ٚص٠ش اٌخبسع١خ األِش٠ى – ٟاٌّّضً األػٌٍٍ ٝغ١بعخ اٌخبسع١خ ٚاألِٕ ١خ
ٌالرؾبد األٚسث ٟاال اْ ل١بداد اإلخٛاْ ٚأٔق بسُ٘ أف شٚا ػٍ  ٙٔ ٟظ
اٌؼٕف ٚاٌزقؼ١ذ فِٛ ٟاع ٙخ اٌذ ٌٚخ ٔٚز١غ خ ٌ زٌه ػم ذ ِغٍ ظ اٌ ذفبع
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اٌ ٛهٕ ٟاعزّبػ ٗ اٌض بٌٔ ٟؼ ذَ اع زغبثخ ل ١بداد عّبػ خ اإلخ ٛاْ
اإلس٘بث١خ ٌزٌه ٚاعزٕفبر وبفخ اٌٛعبئً ٚارخز ل شاسٖ ثبٔ ٙبء رٍ ه اٌؾبٌ خ
غ١ش اٌّغجٛلخ  ٚو زا اٌّ ئرّش اٌق ؾف ٟاٌ ز ٞػمذر ٗ ٚصاسح اٌذاخٍ ١خ
ث زاد اٌز بس٠خ ؽ ٛي أؽ ذاس هش ٠ك إٌق ش ٚاع زخذاَ عّبػ خ اإلخ ٛاْ
األعٍؾخ إٌبس٠خ مذ لُ َّٛاد األِٓ اٌّشو ض ٞؽ ١ش اعزؾ ٙذ اؽ ذ اٌن جبه
ثطٍ ك ٔ بسٚ ٞأف ١ت أخ ش ٚػ ذد ِ 4غٕ ذٚ ٓ٠ػٍ  ٟاٌ شغُ ِ ٓ رٌ ه
اعزّشد اٌٛصاسح فِٕ ٟبؽذح اٌّؼزقّٚ ٓ١ل١بداد اٌغّبػ خ ث بٌىف ػ ٓ
اٌزؾش٠ل ٚاالرغبس ثبٌذَ ٚف زؼ اٌط شق ٚا٠م بف أػّ بي اٌمز ً ٚاٌزؼ ز٠ت
اٌز  ٟساػ م ؾ١زٙب  3أؽ خبؿ ِ 7 ٚق بث ٓ١ثؼ ذ اٌزؼ ذ ٞػٍ ُٙ١
ث بٌزغّٙش ٌالؽ زجبٖ ف  ٟأزّ بئٌ ُٙألِ ٓ ٚأ ٗ ع ١زُ اٌزؼبِ ً ِ غ ٘ زٖ
األػّبي ٚفمب ق ٌّب رقذسٖ إٌ١بثخ ِٓ لشاساد  ٚوزا اٌٍم بء اٌ ز ٞػمذر ٗ
ٚصاسح اٌذاخٍ ١خ ِ غ سإع بء ِٕظّ بد اٌّغزّ غ اٌّ ذٔٚ ٟاٌى١بٔ بد
اٌؾمٛل ١خ الع زؼشاك األٚم بع األِٕ ١خ ٚااله الع ػٍ  ٟسإ٠ز ٙب ثؾ ؤْ
رغّٙش ٞإٌٙنخ ٚساثؼخ اٌؼذ٠ٚخ ؽ١ش أو ذٚا عّ١ؼ ب ق ػٍ  ٟأْ اٌزغّ ٙش
ِغ ٍؼ ِ ٓ خ الي وبف خ اٌّؾ ب٘ذ ٚاألدٌ خ اٌز  ٟرئو ذ ػٍ  ٟؽ ١بصح
اٌّزظب٘ش ٓ٠ألٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ األعٍؾخ ٚلذ دػذ ٚصاسح اٌذاخٍ١خ وبف خ
ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔٚ ٟاٌى١بٔبد اٌؾمٛل١خ ٚٚعبئً األػالَ اٌّخزٍفخ
ٌّشافمخ األعٙضح األِٕ١خ ؽبي رؾذ٠ذ ِٛػذ ٌزٕف١ز لشاس إٌبئ ت اٌؼ بَ ثؼ ذ
رمٕ ٓ١اإلعشاءاد ِ ٚب فذس ِٓ اػالْ ل شاس ِغٍ ظ اٌ ٛصساء ثز بس٠خ
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 2013/7/31ثبٌجذء ف ٟارخ بر اإلع شاءاد اٌالصِ خ ٌّٛاع ٙخ اٌّخ بهش
إٌبرغخ ػٓ اٌزغّٙش ٚرٙذ٠ذ األِٓ اٌمٚ ِٟٛاٌغٍُ اٌؼبَ ٚرىٍ١ف ٚصاسح
اٌذاخٍ ١خ ثبرخ بر ِ ب  ٍ٠ضَ ف  ٘ ٟزا اٌؾ ؤْ ف  ٟاه بس أؽى بَ اٌذع زٛس
ٚاٌمبٔٚ ْٛاألرْ اٌز ٞأفذسٖ ِؼبٌ ٟاٌغ ١ذ األع زبر اٌّغزؾ بس إٌبئ ت
ن َّّٓ ػٍ  " ٟرىٍ ١ف اٌؾ شهخ ثبرخ بر اٌ الصَ
اٌؼبَ ثزاد اٌزبس٠خ اٌ ز ٞرَ َ
لبٔ ٔٛب ق ٔؾ  ٛم جو اٌغ شائُ اٌز ٚ ٟلؼ ذ ثّؾ ١و دٚائ ش ِ ١بد ٓ٠اٌزؾش ٠ش
ٚساثؼ خ اٌؼذ ٠ٚخ ٚإٌٙن خ ثّؾ بفظز ٟاٌم ب٘شح ٚاٌغ ١ضح ِٚغ غذ اٌمبئ ذ
اثشا٘ ُ١ثّؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ١ِٚذاْ اٌؾ ْٛثبٌّؾٍخ اٌىج ش ٜثّؾبفظ خ
اٌغشث ١خ ٚع بئش اٌّ ١بد ٓ٠األخ ش ٜثبٌٛع ٗ اٌجؾ شٚ ٞف ؼ١ذ ِق ش اٌز ٟ
ٚلؼذ فٙ١ب رٍه اٌغشائُ ٚوؾف ِشرىجٙ١ب ٚارخ بر اٌ الصَ لبٔ ٔٛب ق ثؾ ؤُٔٙ
ف ٟمٛء ِشاػبح أؽى بَ اٌم ٛأ ٓ١اٌّؾ بس اٌ ٙ١ب أػ الٖ ٚم جو األع ٍؾخ
ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ ف ٟرٌ ه ٚو زا م جو ع ١بساد اٌج ش اإلراػ  ٟاٌز ٟ
اع ز ٌٟٛػٍ ٙ١ب ٚاٌٍّّٛو خ الرؾ بد اإلراػ خ ٚاٌزٍفضٚ ْٛ ٠م جو
اٌّؾشم ٓ١ػٍ ٟرٍه اٌغشائُ  ُ٘ٚوً ِٓ ِ /ؾّذ ث ذ٠غ ِشؽ ذ اإلخ ٛاْ
اإلس٘بث ١خ ِ ،ؾّ ذ اٌجٍز بع ، ٟف ف ٖٛؽغ بص ، ٞؽغ ٓ اٌج شٔظ  ،ثبع ُ
ػ ٛدح ِ ٓ اٌم ١بداد اإلخٛأ ١خ ٚه بسق اٌضِ ش اٌم ١بد ٞثبٌغّبػ خ
اإلعالِ١خ ٚػشم  ُٙػٍ  ٟإٌ١بث خ اٌؼبِ خ ف ٛس م جط ِ ٚ " ُٙب ف ذس
ِ ٓ ث ١بْ ثز بس٠خ ٚ ٓ ِ 2013/8/1صاسح اٌذاخٍ ١خ ٌّٕبؽ ذح ٚأ زاس
اٌّزغّٙش ٓ٠ثبالٔقشاف ٌّغ بوٕٚ ُٙأػّ بٌ ِ ُٙغ اٌزؼ ٙذ ثؼ ذَ ِالؽم خ
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اؽذ ٚرٛف١ش ٚع بئً اٌّٛاف الد ٌ ٕمٍ ُٙاٌ  ٟاٌّؾبفظ بد  ٚو زا اٌج ١بْ
اٌضبٔ ٟاٌقب ِدس ِٓ ٚصاسح اٌذاخٍ١خ ثٛعبئً األػالَ ثز بس٠خ 2013/8/3
ثذػ ٞٛاٌّزغّٙشٌ ٓ٠الٔقشاف ثؾىً ع ٍّٚ ٟأِ ٓ ٚاٌزؼ ٙذ ثؾّ ب٠زُٙ
ٚػ ذَ ِالؽم زٚ ُٙر ٛف١ش ٚع بئً إٌم ً اٌالصِ خ ِ غ اإلٔ زاس ث بٌىف ػ ٓ
اٌغ شائُ اٌز  ٟرشرى ت م ذ اٌّ ٛاهٕٚ ٓ١لط غ اٌط شق ٚاٌزؼ ز٠ت ٚاٌمز ً
ٚرٙذ٠ذ اٌغٍُ ٚاألِٓ اٌؼبَ ٚرٌه لجً رٕف١ز ارْ اٌغ١ذ األعزبر اٌّغزؾبس
إٌبئ ت اٌؼ بَ ٚ ..ر ُ رٛع ٔ ٗ ١ذاءاد ِزى شسح ٌٍّزغّ ٙش ٓ٠ػج ش ٚع بئً
األػ الَ اٌّخزٍف خ ٌؾ ض ُٙػٍ  ٟاخ الء اٌزغّ ٙش ٚاالٔق شاف ِ ٓ خ الي
َِ َّشاد إِٔخ ِغ اٌزؤو ١ذ ػٍ  ٟػ ذَ ِالؽم ز ٓ ِ ُٙلج ً األع ٙضح األِٕ ١خ
وّ ب ر ُ رٛع ٗ ١سع بٌخ ِىزٛث خ ػج ش ه بئشح اٌؾ شهخ اٌّذٔ ١خ رطبٌ ت
اٌّزغّٙش ٓ٠ثبٔٙبء رغّٙشُ٘ ٚاالٔقشاف ِشاػ بح ٌّق بٌؼ اٌّ ٛاهٕٓ١
ٚاؽزشاِ ب ق ٌؾم ٛق اٌغ ىبْ اٌم بهٕ ٓ١ف ِ ٟى بْ اٌزغّ ٙش ف ِّ ٟبسع خ
ؽ١بر ُٙاٌطج١ؼ١خ  ٚو زا اٌج ١بْ اٌض بٔ ٟاٌق ب ِدس ِ ٓ سئبع خ اٌغّٛٙس ٠خ
ثز بس٠خ  2013/8/7ثّغ ئ١ٌٛخ عّبػ خ اإلخ ٛاْ ػ ٓ افؾ بي اٌّغ بػٟ
اٌذ١ٌٚخ اٌز  ٟؽ بسن ف ٙ١ب ِّضٍ  ْٛػ ٓ ( اٌٛال ٠بد اٌّزؾ ذح األِش٠ى ١خ ،
االرؾبد األٚسث ، ٟاإلِبساد اٌؼشث١خ  ،لطش ٚاٌغٛٙد اٌذثٍِٛبع١خ اٌزٟ
اع زّشد ٌّ ذح  10أ ٠بَ ِ غ اإلػ الْ ػ ٓ أ ٙبء ِشؽٍ خ اٌغٛ ٙد
اٌذثٍِٛبع١خ ٚرؾّ ً١عّبػ خ اإلخ ٛاْ اٌّغ ئ١ٌٛخ اٌىبٍِ خ ػ ٓ رؼ ش٠ل
اٌغٍُ اٌّغزّؼٌٍ ٟخطش ٚوً ِب ٠زشر ت ػٍ  ٟرٌ ه  ٚو زا اٌج ١بْ اٌض بٟٔ
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اٌقب ِدس ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء ثزاد اٌزبس٠خ ثٛعبئً األػ الَ
اٌّخزٍف خ ث ؤْ ل شاس ِغٍ ظ اٌ ٛصساء ثبٔ ٙبء اٌزغّ ٙش ٔٙبئ ١ب ق ٚرىٍ ١ف
ٚصاسح اٌذاخٍ ١خ ثبٌزٕف ١ز ٚاْ ع جت اٌز ؤخ١ش ٘ ِ ٛشاػ بح ٌؾشِ خ ؽ ٙش
سِنبْ ٚاػط بء فشف خ إلٔ ٙبء ٘ زٖ األػّ بي اٌغ ١ش ع ٍّ١خ د ْٚر ذخً
إِ ٟاال أْ عّ١غ ٘زٖ اٌغٛٙد عبءد ثبٌفؾً ٚاْ اٌّزغّ ٙش ٓ٠رغ بٚصا
و ً ؽ ذٚد اٌغ ٍّ١خ ٠ٚم ْٛ ِٛث بٌزؾش٠ل ٚاع زخذاَ األع ٍؾخ ِ غ
رؾ ز٠شُ٘ ٚأ زاسُ٘ ثؼ ذَ اع زخذاَ اٌغ الػ م ذ سع بي اٌؾ شهخ
ٚاٌّ ٛاهٕٔٚ ٓ١بؽ ذ اٌّزغّ ٙش ٓ٠ثشاثؼ خ ٚإٌٙن خ ثب٠م بف األػّ بي
اٌخط شح ٚع شػخ اٌّغ بدسح ٚاالٔق شاف اٌ  ٟأػّ بٌ ُٙدِ ْٚالؽم خ
ٚأػٍٓ ػٓ رؼٙذ اٌذٌٚخ ثزٛف١ش ٚعبئً اٌّٛافالد ِغبٔ ب ق ٌ ٕمٌٍّ ُٙى بْ
خبسط اٌزغّٙش ٚأَّٔٗ فجبػ  2014/8/14 َٛ ٠ث ذأ رٕف ١ز خط خ أ ٙبء
رغّٙش ساثؼخ اٌؼذ َِّ٠ٚخ ِٓ عبٔت ٚصاسح اٌذاخٍ َّ١خ ثّؾ بسوخ لُ َّٛاد األِ ٓ
اٌّشوضِ ٞغ ِذ٠شَّ٠خ أِ ٓ اٌم ب٘شح ِٚق ٍؾخ األِ ٓ اٌؼ بَ ٚرٌ ه ثز ؤِٓ١
صالص خ ِؾ بٚس سئ١غ َّ١خ ِئد َّ٠خ ٌّ ١ذاْ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ (ِؾ ٛس ؽ بسع
اٌط ١شاْ ِ ،ؾ ٛس ؽ بسع ٛ٠ع ف ػج بط ِ ،ؾ ٛس ؽ بسع أٔ ٛس اٌّفز ٟ
ٚؽ بسع ع ١جبٚ ٗ٠ٚر شن اٌّؾ ٛس اٌشاث غ ( هش ٠ك إٌق ش ٌٍخ شٚط
األِ ٓ ثبػزج بسٖ أٚع غ هش ٠ك ٌٍخ شٚط  ٠ئد ٞاٌ  ٟع شػخ ٚع ٌٛٙخ
أق شاف اٌّزغّ ٙش ِ ٓ٠غ رؤِ ٗ ٕ١ثبإلم بفخ اٌ  ٟر شن عّ ١غ اٌط شق
اٌفشػ َّ١خ ٌخ شٚع ُٙػ ذا اٌّطٍ ٛة م جط ُٙؽ ١ش ث ذأ رؾ شن اٌمُ َّٛاد
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ِٚؾبفشح ِىبْ اٌزغّ ٙش ٚأق شاف اٌّ ٛاهٕ ٓ١د ْٚاٌزؼ شك ٌ ُ ٙاال
أْ اٌم ٛاد فٛعئ ذ ػم ت اٌزٛػ َّ١خ ٚاإلٔ زاس ثم ١بَ اٌّزظ ب٘ش ٓ٠ثبٌزٕذ ٠ذ
ٚاٌٙزبف ثؼذَ فل اٌزغّٙش ٚثبدسٚا ثبهالق األػ١شح إٌبسَّ٠خ ثىضبفخ ِٓ
ِؾ١و ِغغذ ساثؼخ اٌؼذ َِّ٠ٚخ ٚاٌّؾبٚس اٌشئ١غَّ١خ اٌّئدَّ٠خ ٌٍزغّ ٙش رغ بٖ
لُ َّٛاد اٌؾشهخ خبفخ ِٓ اػٍ ِ ٟئزٔ خ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ٚأػٍ  ٟاٌؼم بسٓ٠
اٌىبئٕبْ ثؾبسع أٔٛس اٌّفز ٟخٍف ه١ج خ ِ ٛي ٚاٌؼم بس اٌّٛاع ٗ ٌ ٗ ِّ ب
أد ٞاٌ ِ ٟمز ً اٌّ الصَ أٚي ِ /ؾّ ذ ِؾّ ذ ع ٛدٖ ػضّ بْ وّ ب ل بَ
اٌّزظ ب٘ش ٓ٠ث بهالق األػ ١شح إٌبس َّ٠خ ثىضبف خ ِ ٓ اػٍ  ٟاٌؼم بس اٌى بئٓ
ثزم بهغ ؽ بسع ع ١ج ِ ٗ٠ٛغ ؽ بسع اٌط ١شاْ  ٓ ِٚداخ ً اٌزغّ ٙش ؽ ١ش
ام طشد اٌمُ َّٛاد اٌ  ٟرٛعِ ٗ ١غّٛػ بد ِ ٓ اٌمُ َّٛاد ٌٍزؼبِ ً ِ غ رٍ ه
اٌؼٕبفش األِش اٌ ز ٞدف غ اٌّزغّ ٙشِ ٓ٠طٍم  ٟاألػ ١شح إٌبس َّ٠خ إله الق
ِ
إٌ ١شاْ ثىضبف خ اوج ش ٚثطش٠م خ ػؾ ٛائَّ١خ األِ ش اٌ ز ٞأد ٞاٌ  ٟع مٛه
اٌؼذ ٠ذ ِ ٓ اٌمزٍ ٚ ٝاٌّق بث ٓ ِ ٓ١لُ َّٛاد اٌؾ شهخ ٚاٌّزغّ ٙش ٔ ٓ٠زظ
ػٕٙب ٚفبح ػذد  ٓ ِ 7م جبه اٌؾ شهخ ٚأف شاد ٚعٕ ٛد  ُ ٘ٚو الق ِ ٓ -1
ٔم ١ت  /اؽ شف ِؾّ ٛد ِؾّ ذ ِؾّ ٛد فب ٠ذ  -2 ،اٌّ الصَ أٚي ِ /ؾّ ذ
ِؾّذ عٛدح ػضّبْ  -3 ،إٌم١ت  /ؽ بدِ ٞغ ذ ٞػج ذ اٌغ ٛاد ث ذس -4 ،
ِ الصَ أٚيِ /ؾّ ذ ع ّ١ش اث شا٘ ُ١ػج ذ اٌّؼط  -5 ، ٟاٌّغٕ ذ /اث شاُ٘١
ػ ١ذ ر  -6 ، ٟٔٛاٌّغٕ ذ ٔ /ق ش ِّ ذٚػ ِؾّ ذ دس ٠ٚؼ اٌخٛاع خ -7 ،
اٌّغٕذ  /ثذسا١ِٕ ٞٚش ػجذ اٌّبٌه ٚ ،ػذد  ِٓ 365اٌّ ٛاهٕ ٓ١ثّؾ ١و
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األؽ ذاس ٚرٌ ه ٚفم ب ق ٌزمش ٠ش ِق ٍؾخ اٌط ت اٌؾ شػٚ ٟو زا اف بثخ ػ ذد
(  ٓ ِ 586اٌّ ذٔ ٓ ِ 86 ( ٚ ٓ١١اٌن جبه ٚػ ذد ( ِ 69غٕ ذ
ٚػ ذد (  1أِ  ٓ١ؽ شهخ فن الق ػ ٓ ؽ ذٚس اٌؼذ ٠ذ ِ ٓ اٌزٍف ١بد ِٕ ٙب
ػ ذد ِ 2ذسػ خ ٚار الف ػ ذد ِ 42شوج خ ؽ شهخ ِٕٛػ خ ٚػض ش ػٍ ٟ
غ ٍَّؾ ٓ١ث بهالق
اٌؼذ٠ذ ِٓ األعٍؾخ إٌبسَّ٠خ ٚاٌزخبئش ٚلبَ ػذد ِ ٓ اٌ ُّ َ
داخً ػم بس رؾ ذ
إٌ١شاْ ثىضبفخ ُِغزَخذُِِ ٓ١خزٍََف أٔٛاع األعٍؾخ ِٓ ِ
اإلٔؾ بء ث ِّؾ َٛس ؽ ب ِسع اٌط ١شاْ  ٚل ذ أِى ٓ م جو ػ ذد  ٘ ٓ ِ 58زٖ
غ ٍَّؾخ ُ ٚػ ِض ش ث زٌه اٌؼم بس ػٍ  ٟاٌؼذ ٠ذ ِ ٓ األع ٍِؾخ ٚ
اٌؼٕبف ش اٌ ُّ َ
ِ
اٌزخبئِش  ٚاألدٚاد اٌز ٟرُغزخذَ ف ٟاإلػزذاء ػٍ ٝاألؽ خبؿ َ ٚػمِ ت
رضا ٠ذ ِؼ ذالد اه الق إٌ ١شاْ ٚهٍم بد اٌخشه ٛػ ِ ٓ داخ ً اٌزغّ ٙش
رغبٖ اٌمُ َّٛاد رَمَذَِّذ اٌمُ َّٛاد ٚلبِذ ثبرِّخبر ثؼل اٌغٛارش ٚاهٍمذ لٕبثً
اٌغ بص اٌّغ  ٌٍ ً١ذِٛع ػٍ  ٟاٌّزغّ ٙشٚ ٓ٠ر ُ رؾذ ٠ذ ِق بدس اه الق
إٌ١شاْ ٚرُ رٛعِ ٗ١غّٛػبد ِٓ اٌمُ َّٛاد اٌٙ١ب ٚاٌغ١طشح ػٍ  ٟاٌّى بْ
ٚػضش ػٍ ٟأعٍؾخ ٔبسَّ٠خ ٚرخبئش ػمت ٘شٚة ثؼل اٌّزغّٙشٚ ٓ٠ل ذ
اٌؼٕبف ش اٌز  ٟؽ بسوذ ف  ٟاسرى بة ع شائُ اه الق
أِى ٓ رؾذ ٠ذ ثؼ ل
ِ
األػ١شح إٌبسَّ٠خ ٚلٕبثً اٌٌّٛٛرٛف ِٚمبِٚخ اٌغٍطبد ٚاٌمزً ٚاٌؾشٚع
ف  ٟاٌمز ً ٚاٌزؼ ذ ٞػٍ  ٟسع بي اٌؾ شهخ ٚاٌّ ٛاهٕٚ ٓ١اؽ شاق ٚار الف
اٌّّزٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ وّب أِىٓ رؾذ٠ذ ثؼل اٌ ُّزَغّ ٙش ٓ٠اٌ زٓ٠
اِزضٍٛا ٌزؼٍّ١بد ِٔ ٚذاءاد اٌمُ َّٛاد ث ُّغ ب َدسح ِى بْ اٌزغّ ُ ٙش اال أَُّٔ ٌ ُ ٙ
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َ٠زَ َّ َّىٕ ٛا ِ ٓ اٌ ُّغ بدسح ػج ش اٌ َّ َّ ش األِ ٓ ٔظ شاق ٌىض شح األػ ذاد  ٚر ذافُغ
اٌ ُّز ََغّ ٙشُ ُ ٘ٚ ٓ٠و قً ِ ٓ اع ّبػ ً١أؽّ ذ أث  ٛاٌ ١ٙضُ ٛ٠ ،ع ف ِؾّ ذ
ثِٛ ِٟٛ١عِ ، ٟؾّذ ِؾّذ ِؾّذ عالِخ ِ ،ؾّذ عّبي ف ٟ ّٙغٕ ، ُ١
ػجذ اٌ شؽّٓ ثِ ِٟٛ ١ؾّ ذ اٌجى ش ، ٞػٍ ٌ ٟطف  ٟػٕز ش اٌجغط٠ٛغ ، ٟ
ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ اٌطٕطب ٞٚػّش  ،اٌغٛدأ ٟاٌغٕغ َّ١خ ِ /ؼز ض اٌخ ١ش
ثالي ثؾبسح  ،أؽّذ سعبء ِؾّذ اٌض ، ٟٕ٠ػ١ذ ػجذ اٌخ بٌك رّ بَ ِؾّ ٛد
 ،ػجذ اٌؾّ١ذ ِؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ ِ ،ؾّذ ع ؼذ ػج ذ اٌؼٍ ِ ُ١ؾّ ذ  ،و شُ٠
ِؾّذ ؽغٓ هٗ ١٘ ،ضُ ػجذ هللا ِؾّذ ٛ٠عف  ،عِّ١ذ فالػ اٌذ ٓ٠فبٌؼ
 ،ػّش خبٌذ ؽغٓ ِؾّذ  ،خبٌذ اثشا٘ ُ١فئاد ِؾ ٟاٌذ ، ٓ٠ػجذ اٌشؽّٓ
ِق طفِ ٝؾّ ذ ِق طف ، ٝأؽّ ذ ع بِ ٟػج ذ اٌٍط ١ف  ،سف ١ك ِؾّ ذ
اث شا٘ ، ُ١اث شاِ٘ ُ١ؾّ ذ اث شا٘ ُ١د٘ؾ بْ  ،أؽّ ذ ػج ذ اٌ شؽّٓ ػج ذ
اٌؾّ١ذ  ،أ ّٓ٠اٌغِّ١ذ فِ ُ١ٙطش  ،أؽّذ هالي ِؾّذ ٔٛ٠ظ  ،أؽّذ ِؾّذ
فزؾِ ٟؾّذ اٌجؾ شا ، ٞٚخبٌ ذ اٌغ ِّ١ذ اٌغ ِّ١ذ ػّ ش  ،ػ الء ػج ذ اٌّطٍ ت
ِجشٚن اٌم ، ٟٔٛفىش ٞؽٙبة فىشِ ٞؾّ ذ اٌغ ِّ١ذ ِ ،ؾّ ذ ػج ذ اٌؼظ ُ١
ػج ذ اٌ ٙبد ٞاث شا٘ ، ُ١خٍ ف ػج ذ اٌؾ بفع ِشع  ٟؽغ ٓ  ،ػّ ش ؽغ ٓ
سِنبْ ػجذ اٌغٍِ ً١ؾّذ ِ ،خزبس ِؾّذ ػج ذ هللا ِ ،ؾّ ٛد ػج ذ اٌؾ ك
ػجذ اٌؾٍ ُ١ػجذ اٌغِٕ ، ٟؾّذ أؽّذ ػجذ اٌؾف١ع اٌ ذ٠ت ِ ،ؾّ ٛد ٘ؾ بَ
ِؾّذ اٌغ ِّ١ذ  ،ػج ذ اٌ شؽّٓ ِؾغ ٓ ػّ ش ؽ ّؼٗ ِ ،ؾّ ذ ػج ذ اٌ شؽّٓ
ػجذ اٌغزبس أؽّذ ِ ،ؾّذ أؽّ ذ ػج ذ اٌؾغ ١ت ػج ذ اٌشام ِ ، ٟق طفٝ
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ػجذ اٌشؽّٓ خٍ١ف خ  ٚرّىٕ ذ اٌمُ َّٛاد اٌّىٍف خ ثفؾ ـ ٚرفز ١ؼ ِى بْ
اٌزغّٙش ِٓ اٌؼضٛس ػٍ ٟوَّّ١خ ِٓ األعٍؾخ إٌبس َّ٠خ ٚاٌ زخبئش ٚاألدٚاد
اٌز ٟوبْ ٠ؾٛص٘ ب اٌّزغّ ٙشٚ ٓ٠اع زخذِ٘ٛب ف  ٟاٌزؼ ذ ٞػٍ  ٟاٌمُ َّٛاد
ف ٍذ اٌزؾش ٠بد اٌ  ٟؽ ذٚس اٌؼذ ٠ذ ِ ٓ اٌزٍف ١بد
أصٕبء اٌزؼبًِ وّ ب رَ ََّ ٛ
ػٕبف ش
ٌٍّٕؾآد اٌٛالؼخ ثّؾ ١و ِٕطم خ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ٔز١غ خ رغّ ٙش
ِ
رٕظ ُ١اإلخٛاْ اإلس٘بثٚ ٟل١بِ ُٙثؼٍّ١بد رخش٠ت ٙٔٚت ٚارالف اٌؼذ ٠ذ
ِٓ إٌّؾآد  ٚاٌز ٟرَ َّضٍَّذ فِ ٟغغذ ساثؼخ اٌؼذ َِّ٠ٚخ ٚلبػ ٗ إٌّبع جبد
اٌخبفخ ثٗ ٚاٌز ٟخققذ ٌزىِ ْٛغزؾ ف ١ِ ٟذأِ ٟغزؾ ف ٟساثؼ ٗ
اٌؼذ َِّ٠ٚخ ِجٕ  ٟاإلداسح اٌؼبِ خ ٌٍّ شٚس ِذسع خ ػج ذ اٌؼض ٠ض ع ب٠ٚؼ
ِذسعخ ِذٔ ٕٗ٠قش اٌضبَّٔ٠ٛخ اٌفٕذلَّ١خ ثشط اٌجٕذاس ٞاٌٛؽ ذح اٌغ ىَّٕ١خ
سلُ  610ثبٌؼمبس  16ثؾبسع اٌط ١شاْ اٌؼذ ٠ذ ِ ٓ اٌّؾ الد اٌزغبس َّ٠خ
ٚاالوؾ بن ثبإلم بفخ اٌ  ٟأػّ ذح اإلٔ بسح ٚثٍ ذٚساد اٌشف ١ف ِٚجٕ ٟ
اداسح اإلع ىبْ اٌخ بسعٌٍ ٟجٕ بد اٌز بثغ ٌغبِؼ ٗ األص٘ ش  ٚأم بف أْ
فٍذ اٌ ٟامطالع اإلخ ٛأ / ٟا ٙ٠بة ٚع ذِ ٞؾّ ذ ػف١ف ٟ
رؾش٠برٗ رَّ ٛ
"ِٛاٌ ١ذ  ِٕٙ – 1983/1/31ذط – ِٚم  12 ُ١ػّ بساد اٌؾ شوخ
اٌغ ؼٛدَّ٠خ – اٌغ ٛاػ – اٌم ب٘شح" ث بهالق إٌ ١شاْ ػٍ  ٟاؽ ذ ِغٕ ذٞ
اٌؾ شهخ اٌّىٍف  ٓ١ثبٌزؼبِ ً ِ غ اٌزغّ ٙش ِّ ب أد ٞاٌ ِ ٟق شػٗ ٚرٌ ه
أصٕبء ارخبرٖ عبرش ثّؾطخ ٚلٛد ِٛث ً١ثزمبهغ ٛ٠عف ػجبط ِغ ؽبسع
ن َّ١خ سل ُ
إٌق ش  ٚأم بف أْ رؾش٠بر ٗ اٌغ ش٠خ اٌز  ٟأعشا٘ ب ثبٌمَ ِ
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ٌ 2362غ ٕخ  2013ع ٕؼ ِذ ٕ٠خ ٔق ش ص بْ  -اٌ ُّشفَم خ ث بألٚساق
ٌإلسرج به – أع فشد ػ ٓ و  ْٛاٌ ُّ زَّ / ُٙسم ب ُِ َؾ َّّ ذ لط ت ف ١بَ ِ ٓ
وٛا ِدس اٌزٕظ ُ١اإلخٛأ ٟث ُّؾبفظ خ اٌغشث ١خ ٠ٚن طٍغ ثّغ ئَّ١ٌِٛخ اٌؼّ ً
ؽ ؼجخ وف ٛس ثٍؾ بِ " ٞشو ض وف ش
اٌزشث ٚ ٞٛاٌزٕظ ّٟ١ثمش ٠خ دل شْ " ُ
اٌضَّ٠بد ُِؾبفظخ اٌغشث١خ  ٚأْ اٌ ُّزَّ / ُٙػٍَ ُِ ٟؾ َّّذ ُِ َؾ َّّ ذ اٌق ؼ١ذَ ُ٠ ٞؼ ذ
اٌؼٕبف ش اٌ ُّغ زمطجخ ؽ ذ٠ضب ق ِ ٓ لج ً ع بثمٗ ٌق بٌؼ ؽشو خ اٌزٕظ ُ١
ِٓ
ِ
اإلخ ٛأ ٟث زاد اٌمش ٠خ ع بٌِفخ ا ِرو ش  ٚأَّٔ ّٙب ر ُ م جطّٙب ؽ بي
ٚثؾ ْٛصرّٙب ِجٍغ ِبٌ ٚ ٟلذسٖ صالصخ ػؾش أٌف
اع ِزمالٌّٙب عَّ١بسح األ َّٚي َ
ف خ ثؼ ذد ِ ٓ
 ٚع جؼ ٓ١عٕ ٙ١ب ق  ٚثؼ ل اٚساق رؾ  ٞٛاٌج١بٔ بد اٌخب َّ
ؾ ؼجخ ع ب ٌِفخ اٌ ِزوش " اٌ ُّؼزق ّٓ١
ػٕبفش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ " ٟث زاد اٌ ُ
ِ
أعٕذح ُِ َذ َّ ْٚثٙب ثؼل
ثشاثؼخ اٌؼذ َِّ٠ٚخ ٚاٌّجبٌغ اٌز٠ ٟزمبمٙٔٛب  ٚوزا ِ
رؾشو بد اٌزٕظ  ُ١اٌ ُّشرَمج خ
ُّ

وّ ب رٛف ٍذ رؾش٠بر ٗ اٌ  ٝر شدُّد األ َّٚي ٚ

أُع شرٗ ثق ٛسح ُِٕز َِظّ خ ػٍ  ٝاػزق بَ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ  ٚأَّٔ ٗ و بْ
ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١األخ ٛأ ٓ ِ ٟأثٕ بء لش٠ز ٗ
٠ن ط ٍِغ ثّغ ئَّ١ٌِ ٛزخ ثؾؾ ذ
ِ
ع بٌِف اٌ ِزوش ٌٍ ُّؾ بسوخ ف  ٟاػزق بَ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ٚرّ ً ٠ٛاػبؽ زُٙ
ثبٌزغّٙش ٚأمبف أْ رؾش٠برٗ اٌغش٠خ أعفشد ػٓ أْ اٌ ُّزَّ / ُٙعالِخ
ِؾّذ ِؾّذ هبٕ٠ ً٠زّ ٟاٌ  ٝرٕظ  ُ١عّبػ خ اإلخ ٛاْ اإلس٘ب ِث َّ١خ  ٚأَّٔ ٗ
ِٓ اٌ ُّؾبسو ٓ١ف ٟفبػ ٍَِّ١بد اػزقبَ ساثؼخ اٌؼذ َِّ٠ٚخ ؽز ٝأؽذاس اٌفَل
 ٚو زا رمذ ٗ ّ٠اٌ ذػُ اٌّ بدُّ ٌٍ ٞؼزق ّ ٚ ٓ١أَّٔ ٗ اع زؤعش ػ ذد أسث غ
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ثّٕطم خ
ق فزٗ ُِ َّضِّ ً ٌغّبػ خ اإلخ ٛاْ اٌ ُّغ ٍّٓ١
ُِ َ ٌِّٛذاد وُ ٙشثبئِ َّ١خ ث َ
ِ
ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ِ ٓ اٌّ ذػُ / ٛػضّ بْ ع ِّ١ذ ُػضّ بْ ِؾّ ذ وب ِِ ً إلِ ذاد
ق خ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ َ ُِ ٚىجِّ شاد اٌق ٛد اٌ ٍُّؾم خ ث ٙب ثبٌطبل خ
ََِٕ ِّ
اٌىُ ٙشثب ِئَّ١خ اٌال ِصِخ .
فٍ ُ ٠ى ٓ ٘ زا االِ ش ثّٕ ؤ ٜػ ٓ اٌ ذٌ ً١ث ً ٘  ٛصبث ذ ثّ ب وؾ فذ ػٕ ٗ
األٚساق ِ ٓ ال شاساد ٚاػزشاف بد ثؼ ل ِ ٓ اٌّزٚ ٓ١ ّٙاٌّؼب ٕ٠بد
ٌّغ شػ األؽ ذاس ٚفم ب ٌٍضبث ذ ثزؾم١م بد إٌ١بث خ اٌؼبِ خ  ِ ٚب صج ذ
ثبٌزم بس٠ش اٌطج ١خ  ٚرم بس٠ش اٌط ت اٌؾ شػ ٚ ٟرؾش ٠بد األِ ٓ اٌ ٛهٕٝ
ٚاٌزؾش ٠بد اٌغٕبئ ١خ ٚاٌز  ٟأو ذد ف ؾخ ٚالؼ بد اٌمن ١خ ػٍ  ٟإٌؾ ٛ
اٌضبث ذ ث بألٚساق ٚو زا رمبس٠شلغ ُ األدٌ ٗ اٌغٕبئ ١خ  ٚرمش ٠ش أدٌ خ
اٌؾشائك ٚاٌّفشلؼبد ثبٌّؼبًِ اٌغٕبئ١خ ٚٚوزا وبفخ أدٌخ اٌمن١خ .

وقد أقر بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة
 1ـ حيث أ َقر ال ةمة َّتهم  /باسةم كمةال محمةد عةوده بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
صةة رابعةة
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحةيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة و أ َّنةج إعتلةى َم َن َّ
مرات و ألقى بها ال ةخطب على ال ةمشاركين بالتجم ةهر0
العدوية ثبلث َّ
ِ
 2ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عمرو محمد ذكي محمد عبد العال بالتحقيقات أ َّنج
كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة علةى فتةرات ةم َتق ِّطعةة و
أ َّنج كان متوا ِجدا ً داخِل ةمحيط التجم ةهر حال أحداث ال َفض .
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 3ـ وأقةةةر ال ةمةةة َّتهم  /محمةةةود عبةةةد الةةةرحمن عيسةةةى محمةةةد عيسةةةى
بالتحقيقات أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية " سةاحة
العدو َّية " حال أحداث ال َفض  ,و ةمشةاركتج فةي فاعل َّيةات
مس ِجد رابعة
ِ
التجمهةةةةةر علةةةةةى فتةةةةةرات ةمت َق ِّطعةةةةةة  ,وأضةةةةةاف أ َّنةةةةةج صةةةةةباح يةةةةةوم
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 4ـ وأ َقرال ةم َّتهم  /خالد الس ِّيد عبـد التواب عبـد الحـي بالتحقيـقــات
أ َّنج كان فـي رابـعة ال َع َد ِو َّية حـال أحـداث ال َفــض  ,ةم َعـلِّـبلً تواجــده
رنذا أ َّنج قام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة  2014/8/13لل ةمطالبةة
بعودة الربيس األسبق  /محمد مرسي إلى سِ دنة ال ةحكم .
 5ـ وأ َقةةر ال ةم ة َّتهم  /رضةةا ِعبةةادة محمةةد سةةالم بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة 2014/8/13
للوقةةةةةوف علةةةةةي طبيعةةةةةة التجمهةةةةةر  ,وأضةةةةةاف أ َّنةةةةةج صةةةةةباح يةةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 1ـ وأ َقــر المـ ة َّتهم  /مـحمـد رجـب سـليمان علـي بالتحقيقات أ َّنـج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للمطالبةةة
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بالقصةةةاص للشةةةهداء بؤحةةةداث المنصةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 7ـ وأ َقةر ال ةمة َّتهم  /هةاني محمةد صةابر إبةراهيم المةوجي بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحيط التجمهر بدعوة من بعض
سةةة َّنى لةةةج
اصةةةدقابج  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم  2013/8/14لةةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 8ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /محمد عبد الحميد المهدو اله َّباب بالتحقيقات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر  ,وأضةةاف أ َّنةةج
س َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 9ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /هاني محمد ع َّ
ِةزت عبةد العزيةز محمةد بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
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 10ـ وأ َقةر ال ةمة َّتهم  /وليةد محمةد عبةد الحلةيم محمةد بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للمطالبةةة
بتطبيق احكام الشريعة االسبلمية بالببلد واقر بعضويتج بحزب النةور
س َّنى لج ةمغادرة
السلفي  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
11ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /محمد السيد عبد الرحمن الس ِّيد بالتحقيقات أنكةر
مةةا ةنسِ ةةب إليةةج مةةن إ ِّتهةةام َ ,قة َّةرر أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام
رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشةاركة فةي
تجمهر رابعة العدوية للمطالبة بعودة الشرعية  ,وأضاف أ َّنةج صةباح
س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال أحةداث
يوم  2013/8/14لم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 12ـ وأ َقــر المــ ة َّتهم  /أسامة يحيـى سيـِّد سـعيد بالتحـقيقات أ َّنــج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 13ـ وأ َقـر المـ ة َّتهم  /عـمر حسـن محمـد إبراهيم بالتحقيقات أ َّنـج
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كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
الةرازق بالتحقيقةات أ َّنةج
14ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /محمود عبد الجليةل عبةد
ِ
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة سةةلميا ً ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 15ـ وأ َقـر المـ ة َّتهم  /السيـِّد عيسـى جـبر الشـرقاوو بالتـحقيقات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للوقةةةةةوف علةةةةةي طبيعةةةةةة االعتصةةةةةام ,وأضةةةةةاف أ َّنةةةةةج صةةةةةباح يةةةةةوم
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 16ـ وأ َقةةر ال ةمة َّتهم  /فةةرج محمةةود أحمةةد جبةةر بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة ,وأضةةاف أ َّنةةج
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س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 17ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /أحمد سعيد الس ِّيد محمد سةعيد بالتحقيقةات أنكةر
ةةرر أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط
مةةا ةنسِ ةةب إليةةج مةةن إ ِّتهةةام  ,وأقةةر و َق َّ
اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا
للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة بدايةةة مةةن السةةاعة السةةابعة
صةةباحا ً يةةوم الفةةض لتؤييةةد فكةةر جماعةةة االخةةوان المسةةلمين والفكةةر
سةةة َّنى لةةةج
السةةةلفي  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم  2013/8/14لةةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 18ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /إيهاب وجدو محمد عفيفي بالتحقيقات أ َّنج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة علةةةي فتةةةرات
متقطعة وحال اتصال علمج باحداث الفض توجج الي محةيط التجمهةر
وتمكن من الدخول في عمق التجمهةر عبةر بعةض الشةوارع الجانبيةة
و ةةةل قابعةةةا ً فةةةي محةةةيط التجمهةةةر فتةةةرة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج 0
19ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /أحمد عبد الوهَّاب موسةى محمةد بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
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ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 20ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /شريف عبةد الحميةد عيسةوو حسةن بالتحقيقةات
أنكر ما ةنسِ ةب إليةج مةن إ ِّتهةام  ,وأقةر َق َّةرر أ َّنةج كةان ةم َت َجم ِهةراً ب ةمحةيط
اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّبلً تواجةده رنةذا

أ َّنةج

قةةةام بالمبيةةةت ب ةمحةةةيط التجمهةةةر ليلةةةة الفةةةض للوقةةةوف علةةةي طبيعةةةة
التجمهةةةر وفاعلياتةةةج  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم  2013/8/14لةةةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج
ي َت َ
21

صةةةةـب
ـ وأ َقةةةةر ال ةمةةةة َّتهم  /أحمةةةةد حِلةةةةـمي عؤبةةةةد السةةةةـبلم ة

بالتـحقيقات أ َّنةج كةـان ةم َت َجم ِهةراً ب ةمحةيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال
أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّةبلً تواجةده رنةذا بانضةمامج الةي جماعةة االخةوان
المسلمين منذ عام  1985وانج صدر اليةج تعليمةات مةن قابةد االسةرة
التةةابع لهةةا باالنضةةمام الةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للةةدفاع عةةن ارادة
الشعب من خبلل صناديق االنتخةاب وانةج تةردد علةي محةيط التجمهةر
برابعة العدوية اكثر من مرة وانج كان يشار في الهتافات بسةقوط
حكم العسكر وعودة الشرعية حال سماع الخطب الحماسية التي كان
يلقيهةةا ك ةبلً مةةن صةةفوة حجةةازو وصةةبلح سةةلطان ومحمةةد البلتةةاجي
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وانج توجج الي محيط التجمهر حةال احةداث الفةض الصةطحاب بعةض
معارفج بالبلدة مـحل سكنج ومساعـدتهم للخروج من محةيط التجمهةر
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
حال احداث الفض اال انج لةم ي َت َ
أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 22ـ وأ َقــر المــ ة َّتهم  /هانــي محـمـد محـمـد الجــندو ( طـبيب
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّبلً تواجده رنذا انج توجج الي مكان التجمهر بناء
علي دعوة من بعض اصدقابج بموقةع التواصةل االجتمةاعي وأ َّنةج قةام
بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض بمركةةز رابعةةة الطبةةي لتقةةديم
المسةةاعدات الطبيةةة واجةةراء العمليةةات الجراحيةةة البلزمةةة للمصةةابين
داخةةل محةةيط التجمهةةر حتةةي تةةم ضةةبطج بةةالمركز الطبةةي حةةال احةةداث
الفض .
 23ـ وأ َقةةر ال ةمةة َّتهم  /مصةةطفى عبةةد الةةرحيم ةمصةةطفى أبةةو المجةةد
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّبلً تواجده رنذا أ َّنج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر
ليلةةة الفةةض للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج
س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
أحداث الفض حتى تم ضبطج .
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 24ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /السباعي شوكت السِ ةباعي بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا

للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للوقةةوف علةةي

طبيعة التجمهةر وفاعلياتةج  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم 2013/8/14
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث الفةةض حتةةى تةةم
لةةم ي َت َ
ضبطج .
 25ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /حنفي حنفي محمود حسانين بالتحقيقات أ َّنج كان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنةج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض للوقةوف
علةةةةي طبيعةةةةة التجمهةةةةر وفاعلياتةةةةج  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةج صةةةةباح يةةةةوم
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
26ـ وأ َقر ال ةم َّتهم  /عبد الرحمن أشةرف خليةل أحمةد بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّةةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة لتقةةديم
المساعدات الطبية بالمستشةفي الميةداني بمحةيط التجمهةر  ,وأضةاف
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر
أ َّنج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
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 27ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عبد المحسةن محمةد حسةن أبةو زيةد بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجةده رنةذا أ َّنةج مةن انصةار الةربيس المعةزول محمةد مرسةي
وانةةةج توجةةةةج حةةةةال احةةةةداث الفةةةةض الةةةةي محةةةةيط التجمهةةةةر لمسةةةةاندة
المشاركين في التجمهر وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
ي َت َ
28ـ ة و أ َقةةر ال ةم ة َّتهم  /منصةةور محمةةد منصةةور عبةةد العةةاطي إبةةراهيم
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة
العدوية علي فترات متقطعة للدفاع عن الشةرعية وصةوتج االنتخةابي
وانج حال احداث الفةض تنةاهي الةي سةمعج التحةذيرات الصةوتية عبةر
مكبرات الصوت لمناشدت المعتصمين بمغادرة محيط التجمهر اال انج
ضبط حال مغادرتج من محيط التجمهر واضاف ان جماعة االخوان
المسلمين هي القابمة علي تن يم التجمهر برابعة العدوية.
 29ـ و أ َقةةر ال ةم ة َّتهم  /هةةاني علةةي علةةي الس ة ِّيد بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنةج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض للوقةوف
علةةةةي طبيعةةةةة التجمهةةةةر وفاعلياتةةةةج  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةج صةةةةباح يةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
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الفض حتى تم ضبطج واضاف ان القابمين علي تن يم التجمهر هةم
صفوة حجازو ومحمد البلتاجي .
 30ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد خليل إسماعيل أبةو حمةام بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّةةبلً تواجةةده رنةةذا

للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة لتؤييةةد

سةةة َّنى لةةةج
الشةةةرعية ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم  2013/8/14لةةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 31ـ و أ َقر ال ةمة َّتهم  /عبةد الةرحمن أيمةن أحمةد فةإاد بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة علةي فتةرات
متقطعةةةة تؤييةةةداً للةةةربيس المعةةةزول محمةةةد مرسةةةي واعتراضةةةا ً علةةةي
س َّنى
االنقبلب العسكرو  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 32ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /ماهِر علي إبراهيم عبد البارو ( طبيب بشةرو
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً تواجةده رنةذا

اقةر بانتمابةج لجماعةة االخةوان

المسةةةلمين وانةةةج كةةةان مشةةةار فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة بفتةةةرات
متقطعةةة دفاع ةا ً عةةن الشةةرعية ولتقةةديم المس ةاعدات الطبيةةة واجةةراء
العمليةات الجراحيةةة البلزمةةة للمصةةابين داخةل محةةيط التجمهةةر وانةةج
555
أمين السر

رئيس المحكمة

قام بالمبيةت يةوم الثبلثةاء  2013/8/13بالمستشةفي الميةداني داخةل
س َّنى لةج
محيط التجمهر  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 33ـةةةة و أ َقةةةةر ال ةمةةةة َّتهم  /محمةةةةد ربيةةةةع ذِكةةةةرو السةةةة ِّيد ( مهنةةةةدس
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا

للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة

العدويةةة علةةي فتةةرات متقطعةةة لتؤييةةد الشةةرعية ولتقةةديم المسةةاعدات
الطبيةةة واجةةراء االسةةعافات االوليةةة للجرحةةي بالمستشةةفي الميةةداني
سة َّنى
بمحيط التجمهر  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج واضةاف
بتؤييده لفكر جماعة االخوان المسلمين من خبلل مةا يلقةي مةن خطةب
حماسية من كبلً من صفوة حجازو ومحمد البلتاجي من اعلي منصة
رابعة العدوية.
34

ـ و أ َقةةةةـر ال ةم َّتةةةةـهم  /ناصةةةـر عبةةةةـد المنتصةةةةر إبراهيةةةةـم أحمةةةةد

بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّبلً تواجده رنذا أ َّنج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر
ليلةةة الفةةض للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج
س َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
أحداث الفض حتى تم ضبطج .
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 35ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /حسام علي محمةد حِجةازو بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة علةةةي فتةةةرات
متقطعةةة للةةدفاع عةةن الشةةرعية – بحسةةب ان مةةا حةةدث بةةالببلد يعتبةةر
انقةةبلب عةةن الشةةرعية  -وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
ي َت َ
 36ـ و أقــَر الـ ةم َّتهم  /مـحمد أحمد عبد الحفي الديب بالتحـقيقات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للوقةةوف
علةةةةةي طبيعةةةةةة التجمهةةةةةر وفاعلياتةةةةةج  ,وأضةةةةةاف أنَّ صةةةةةباح يةةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 37ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد خليفةة محمةد خليفةة بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة للةةةدفاع عةةةن
الشرعية – بحسب ان ما حدث بالببلد يعتبر انقةبلب عةن الشةرعية -
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
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 38ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /رضةا محمةد السة ِّيد أبةو العينةين بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِه ةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشةاركة فةي تجمهةر رابعةة العدويةة سةلميا ً منةذ
يةةةةوم االثنةةةةين الموافةةةةق  ,2013/8/12وأضةةةةاف أ َّنةةةةج صةةةةباح يةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 39ـ و أ َقـــر المــ ة َّتهم  /ةعـمــَر مـصطفـــى الب ايـ ةومـي الشـعـراوو
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا

للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة

العدويةةة للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح ي ةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 40ـ و أ َقةةر ال ةمة َّتهم  /علةةى نجيةةب علةةى حسةةن بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة منةةذ عيةةد الفطةةر
المبار وحتي احداث الفض للمطالبة بعةودة الشةرعية ضةد االنقةبلب
سة َّنى
العسكرو الدموو  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث الفةةض حتةةى تةةم ضةةبطج
واضةةاف بانةةج شةةاهد بمحةةيط التجمهةةر صةةبلح سةةلطان ومحمةةد عبةةد
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المقصود ومحمد البلتةاجي وصةفوة حجةازو والمرشةد العةام لجماعةة
االخةةوان حةةال قيةةامهم بالقةةاء الخطةةب التةةي تنةةدد بةةاالنقبلب العسةةكرو
الدموو وتنادو بعودة الشرعية والدستور.
 41ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عصام خيرو حسن رفاعى بالتحقيقات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدوية منذ منتصةف شةهر
رمضةةان بنةةاءاً علةةي الةةدعوة العامةةة الصةةادرة مةةن التحةةالف الةةوطني
لةةدعم الشةةرعية والمإلةةف مةةن بعةةض التيةةارات االسةةبلمية وجماعةةة
االخوان المسلمين وحزب مصر القوية وحزب الوسط وحزب الحرية
والعدالة لبلعتةراض علةي االنقةبلب العسةكرو واضةاف بانةج منضةم
الي حزب البناء والتنمية  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
ي َت َ
 42ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /اشرف عبد الةرحيم أحمةد أحمةد بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة فةي تجمهةر رابعةة العدويةة حالةج كونةج
من جماعةة االخةوان المسةلمين منةذ عةام  1985وانةج عضةو بحةزب
الحرية والعدالة وانج تلقي تعليمات من مكتب االرشةاد العةام لجماعةة
االخوان المسلمين للمشاركة في التجمهةر  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم
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سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 43ـ و أ َقةر ال ةمة َّتهم  /عثمةان صةابر محمةد عبةد الصةادق بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّةةبلً تواجةةده رنةةذا

للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة لتؤييةةد

الشةةرعية الدسةةتورية  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
ي َت َ
 44ـ و أ َقـر ال ةم َّتهم  /عمـاد محمـد عـبد السةـبلم يوسةـف بالتحقيقةات
أ َّنـج كـان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حـال أحداث ال َفةض
 ,ةمةةـ َعلِّبلً تواجةةـده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة سةةلميا ً
لعودة الشرعية الدستورية ورفض االنقبلب العسكرو والحفةا علةي
الدولة االسبلمية واضاف علةي ان القةابمين علةي التجمهةر مجموعةة
كبيرة ومن بيةنهم د /محمةد عبةد المقصةود د  /عبةد الةرحمن البةر ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 45ـ و أ َقر ال ةم َّتهم /اسامة السةيد محمةد السةعيد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا

أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض للوقةوف

علةةةةي طبيعةةةةة التجمهةةةةر وفاعلياتةةةةج  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةج صةةةةباح يةةةةوم
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سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 46ـ و أ َقــر المـ ة َّتهم  /مـحمـد علــى إبراهيم الدسوقى امام إبراهيم
حجاج بالتحقيقات أ َّنج كةان ةم َت َجم ِهةراً ب ةمحةيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة
حةةال أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط
التجمهةةةر ليلةةةة الفةةةض للوقةةةوف علةةةي طبيعةةةة التجمهةةةر وفاعلياتةةةج ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 47ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عاصةم محمةد حسةن عةرب بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة علةةةي فتةةةرات
متقطعة أ َّنج قام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض اعتراضةا ً علةي
االنقةةةبلب العسةةةكرو ولتؤييةةةد الشةةةرعية  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
48ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد إبراهيم عبد الرحمن صابر بالتحقيقات أ َّنج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّةبلً تواجةةده رنةةذا انةةج احةةد اعضةةاء جماعةةة التبليةةع والةةدعوة وانةةج
كةةان متواجةةد بمحةةيط التجمهةةر مةةدة خمسةةة عشةةر يوم ةا ً سةةابقة علةةي
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سة َّنى لةج
احداث الفض  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 49ـ و أ َقةةر ال ةمة َّتهم  /ايمةةن سةةامى لبيةةب وهبةةج بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعةة العدويةة بةدعوة مةن بعةض
سة َّنى
زمبلبج بالجامعة  ,وأضاف أ َّنج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 50ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /معتصم محمد محمد محمةد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة علةةةي فتةةةرات
متقطعة لتؤييد الشرعية  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
ي َت َ
 51ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /انس عامر محمد أبو حمةد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحيط التجمهر ليلة الفض بةدعوة مةن
بعةةض زمبلبةةج للتؤكةةد مةةن سةةلمية التجمهةةر وعةةدم توزيةةع ثمةةة مبةةالع
ماليةةة علةةي المعتصةةمين بخةةبلف مةةا يةةتم ترويجةةج بوسةةابل االعةةبلم ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
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 52ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عبد الرحمن محمد صةفوت االعسةر بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
بدعوة من بعض زمبلبج المشاركين بتجمهر رابعةة العدويةة واضةاف
ان القابمين علي هم جماعة االخوان المسلمين  ,وأضاف أ َّنج صةباح
س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال أحةداث
يوم  2013/8/14لم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 53ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /اسبلم عامر محمد أبو حمد بالتحقيقات أ َّنج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحيط التجمهر ليلة الفض بةدعوة مةن
بعةةض زمبلبةةج بالجامعةةة للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج
سة َّنى
ولتؤييد الشرعية  ,وأضاف أ َّنج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 54ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عبلء عبد الهاد علي الشةورة بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة علةي فتةرات
متقطعةةة لمسةةاندة جماعةةة االخةةوان المسةةلمين وتؤييةةداً لهةةم  ,وأضةةاف
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر
أ َّنج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
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55ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عمر مصطفي مإمن محمةود مجاهةد بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة اعتراضةا ً
علةةةي احةةةداث الحةةةرس الجمهةةةورو السةةةابقة علةةةي احةةةداث الفةةةض ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 56ـ و أ َقةر ال ةمة َّتهم  /محمةود سةبلمة فةوزو متةولي بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة فةي تجمهةر رابعةة العدويةة بةدعوة مةن
قنةةاة الجزيةةرة الفضةةابية اعتراض ةا ً علةةي احةةداث الحةةرس الجمهةةورو
واحةةداث المنصةةة السةةابقة علةةي احةةداث الفةةض  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح
س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال أحةداث
يوم  2013/8/14لم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 57ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عمار مصطفي أبو النور أبةو النةور بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا

أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض

للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
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 58ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عاصم محمد محمد محمةد مشةاحيت بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهةر رابعةة العدويةة ليلةة الفةض
رفقةةةة بعةةةض زمبلبةةةج للوقةةةوف علةةةي طبيعةةةة التجمهةةةر وفاعلياتةةةج ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج0
 59ـ و أ َقـر المـ ة َّتهم  /مـحمـد ربيع عابـدين محمـد بالتحقيقات أ َّنـج
كـان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصـام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للوقةةوف
علةةةةي طبيعةةةةة التجمهةةةةر وفاعلياتةةةةج  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةج صةةةةباح يةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 60ـ و أ َقر ال ةمة َّتهم  /إبةراهيم فةوز أبةو المجةد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للوقةةوف علةةي
طبيعة التجمهةر وفاعلياتةج  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم 2013/8/14
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث الفةةض حتةةى تةةم
لةةم ي َت َ
ضبطج.
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 61ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /أيمن محمةد محمةد شةاهين بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة اعتراض ةا ً علةةي
س َّنى
االنقبلب العسكرو  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج0
 62ـ و أ َقـر المـ ة َّتهم  /عـمـر مـحمـد صـبلح حسين بالتحقيقات أ َّنج
كان ةم َت َجم ِهرا ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حـال أحـداث ال َفض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهةر رابعةة العدويةة رفقةة اثنةين
مةةن أصةةدقابج اعتراض ةا ً علةةي االنقةةبلب العسةةكرو وللمطالبةةة بعةةودة
الةةةربيس محمةةةد مرسةةةي لسةةةدنة الحكةةةم  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفةةض حتةةى تةةم ضةةبطج داخةةل العقةةار تحةةت اإلنشةةاء الكةةابن بشةةارع
الطيران.
 63ـ و أ َقر ال ةم َّتهم /أحمةد أبةو الفتةوح محمةد علةى الةدين بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
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 64ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /هاد على عبةد الخةبلق علةى محمةد بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحةداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحيط التجمهر ليلة الفةض رفقةة
سة َّنى لةج
احد اصدقابج  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 65ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد السيد أحمد عبد العزيز صةقر بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحيط التجمهر ليلة الفض رفقةة
سةةة َّنى لةةةج
أصةةةدقابج  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم  2013/8/14لةةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 66ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد مصطفى كامل أحمةد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة علةةةي فتةةةرات
متقطعةةة للمطالبةةة بعةةودة الةةربيس المعةةزول محمةةد مرسةةي إلةةي سةةدنة
سة َّنى لةج ةمغةادرة
الحكم  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لةم ي َت َ
ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 67ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /أحمةد أبةو العةز عبةد الةرحمن محمةد بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
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للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 68ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /السةعيد السةيد عبةد الفتةاح العراقةى بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 69ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /منصور علي رمضان الشربيني بالتحقيقات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّةةةبلً تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة لتؤييةةةد
س ة َّنى لةةج
الشةةرعية  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 70ـ و أ َقر ال ةمة َّتهم  /حمةودة عبةد الهةادو محمةد شةاهين بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة علةي فتةرات
متقطعةةة وحةةال أحةةداث الفةةض توجةةج إلةةي محةةيط التجمهةةر إلحضةةار
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زوجتج وتعذر عليج ذل  ,وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
ي َت َ
 71ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عمرو عبد الباسط عبد المنعم زوين بالتحقيقات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا

للمشاركة في تجمهر رابعة العدوية علي فتةرات

متقطعةةة للةةدفاع عةةن صةةوتج االنتخةةابي وخةةبلل فتةةرة التجمهةةر كةةان
يسةةتمع الةةي خطةةب المستشةةار وليةةد شةةرابي ويةةردد اناشةةيد دينيةةة ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 72ـ و أ َقةةر ال ةمة َّتهم  /سةةعد فةةإاد محمةةد خليفةةة بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنةج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض للوقةوف
علةةةةةي طبيعةةةةةة التجمهةةةةةر وفعلياتةةةةةج  ,وأضةةةةةاف أ َّنةةةةةج صةةةةةباح يةةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 73ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /وريب مسةعود علةي أحمةد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنةج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض للوقةوف
علةةةةي طبيعةةةةة التجمهةةةةر وفاعلياتةةةةج  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةج صةةةةباح يةةةةوم
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سنةةـَّى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةـيط التجمةةـهر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةـم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 74ـ و أ َقةةر ال ةمة َّتهم  /شةةفيق سةةعد شةةفيق سةةيد بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة مةةن يةةوم 22
رمضةةان للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج وللتؤكةةد مةةن مةةدو
صةةحة مةةا يةةتم ترويجةةج مةةن وسةةابل اإلعةةبلم واعتراضةةج علةةي ولةةق
القنةةةوات الدينيةةةة القابمةةةة علةةةي بةةةث فعليةةةات التجمهةةةر وخةةةبلل فتةةةرة
التجمهر كان يسةتمع إلةي الخطةب التةي يةتم إلقابهةا مةن اعلةي منصةة
رابعة العدوية من قبل صةفوة حجةازو والتةي كانةت تتضةمن عبةارات
سب وقذف لآلخرين وانج قام بمعاتبتج علي ذل النه  ,وأضاف أ َّنج
س َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 75ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /إبراهيم محمةد فةرج محمةد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للوقةةوف علةةي
صةةحة مةةا يةةتم ترويجةةج عبةةر وسةةابل اإلعةةبلم بشةةؤن اعتصةةام رابعةةة
العدويةةة وخةةبلل فتةةرة التجمهةةر كةةان يسةةتمع إلةةي الخطةةب التةةي يةةتم
إلقابهةةا مةةن اعلةةي منصةةة رابعةةة العدويةةة مةةن قبةةل صةةفوة حجةةازو
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سة َّنى
ومحمد البلتاجي  ,وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 76ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد سةليم أحمةد جةاد هللا بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للوقةةوف علةةي
س َّنى لج
طبيعة التجمهر  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 77ـ و أ َقـر ال ةم َّتـهم  /محمـد طـة كـامـل سـيف النـصر بالتحقيقات
أ َّنج كـان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنةذا للمشةاركة فةي تجمهةر رابعةة العدويةة  ,وأضةاف
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر
أ َّنج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 78ـ و أ َقــر المـ ة َّتهم  /عبد الع يم محمود محمد علـي بالتحقيقات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّةبلً تواجةةده رنةةذا

أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر يةةوم االثنةةين

 2013/8/12للوقوف علي طبيعة التجمهر وفاعلياتج  ,وأضاف أ َّنج
س َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
أحةةداث الفةةض حتةةى تةةم ضةةبطج واضةةاف علةةي ان القةةابمين علةةي
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التجمهةةةر مجموعةةةة كبيةةةرة ومةةةن بيةةةنهم صةةةفوة حجةةةازو محمةةةد
البلتاجي.
 79ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد شافعي حنفى محمود بالتحقيقات أ َّنج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة علةةةي فتةةةرات
س َّنى لج ةمغادرة
متقطعة  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 80ـ و أ َقــر المـ ة َّتهم  /عبــد المــنعم مـحمـد عـبد المـنـعم مـحمـود
سـعيد بالتحقيقات أ َّنةج كةان ةم َت َجم ِهةراً ب ةمحةيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة
حـال أحـداث ال َفـض  ,ةم َعـلِّبلً تواجةده رنةذا

أ َّنةج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط

التجمهر ليلة الفض للوقوف علي طبيعة التجمهةر وفاعلياتةج ولتؤييةد
الةةةةربيس المعةةةةةزول محمةةةةد مرسةةةةةي  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةةج صةةةةباح يةةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 81ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /شريف محمود سيد محمد سكر بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة علةي فتةرات
متقطعة لبلعتراض علي طريقة عزل الةربيس االسةبق محمةد مرسةي
ونمي الي علمج سقوط العديد من القتلةي حةال احةداث فةض التجمهةر
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فتوجةةج صةةوب محةةيط التجمهةةر للمشةةاركة فةةي حمةةل جثةةامين القتلةةي ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 82ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /هيثم عبد هللا محمد يوسف بالتحقيقات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنةج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض للوقةوف
علةةي طبيعةةة التجمهةةر  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
ي َت َ
 83ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /مصطفي شكر أحمد حسين بالتحقيقات أ َّنج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للوقوف علةي طبيعةة التجمهةر وبةدعوة مةن بعةض اصةدقابج التةابعين
لجماعة االخوان المسةلمين وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم 2013/8/14
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث الفةةض حتةةى تةةم
لةةم ي َت َ
ضبطج .
 84ـ و أ َقـر ال ةم َّتـهم  /مـحمد عزت الةـهنداوو الةـعرابي بالتةـحقيقات
أ َّنج كـان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا

للمشاركة في تجمهر رابعة العدوية علي فتةرات

متقطعة لتقديم المساعدات الطبية وإجراء اإلسعافات األولية للجرحى
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بالمستشفي الميداني بمحيط التجمهر بحسب انج احد اعضاء الفريةق
الطبي بمحةيط التجمهةر  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
ي َت َ
 85ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /فارس محمد بسيوني سالم بالتحقيقات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنةج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر ليلةة الفةض للوقةوف
علةةةةي طبيعةةةةة التجمهةةةةر وفاعلياتةةةةج  ,وأضةةةةاف أ َّنةةةةج صةةةةباح يةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 86ـ و أ َقةةر ال ةمة َّتهم  /محمةةد أحمةةد محمةةد فةةرج بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج ذهةةب للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج ,
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 87ـ و أ َقر ال ةم َّتـهم  /أحمـد السـيد عـبد الحمةـيد السةـيد بالتحقةـيقات
أ انـَج كـان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حةال أحةداث الفةض
معلبل تواجده رنذا
 88ـ و أقةةـَر ال ةم ة َّتهم  /عبةةد القةةـادر جمعةةة عبةةد القةةـادر عبةةـد الفتةةاح
بالتةةـحقيقات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
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أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّبلً تواجده رنذا انج فور اتصال علمج عبر وسابل
االعةةةةبلم عةةةةن احةةةةداث الفةةةةض سةةةةافر الةةةةي القةةةةاهرة للشةةةةد مةةةةن أذر
المعتصمين وللمشاركة في الضغط الشعبي للحيلولةة دون االسةتمرار
في االعتداء علي المعتصمين ولمسةاعدة المصةابين مةنهم  ,وأضةاف
سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر
أ َّنج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 89ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /يحيي حسةن أحمةد العسةال بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحيط التجمهةر ليلةة الفةض للمشةاركة
في تجمهر رابعة العدوية  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحةداث الفةض حتةى تةم ضةبطج
ي َت َ
واضةةاف انةةج كةةان يتةةردد علةةي محةةيط التجمهةةر علةةي فتةةرات متقطعةةة
للمشاركة في فاعلياتج قبل أحداث الفض.
90ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محي عبد الحكيم راوب حجازو بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
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الفض حتى تم ضبطج واضاف انةج سةبق فةي المشةاركة فةي التجمهةر
علي فترات متقطعة قبل أحداث الفض .
 91ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /اسةامة عبةد المجيةد يوسةف محمةود بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفةةض حتةةةى تةةةم ضةةةبطج وأضةةاف ان القةةةابمين علةةةي تجمهةةةر رابعةةةة
العدويةةةة هةةةم محمةةةد البلتةةةاجي وصةةةفوة حجةةةازو وجماعةةةة اإلخةةةوان
المسلمين.
 92ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /احمةد ميهةوب محمةد سةالم بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا

للمشاركة في تجمهر رابعةة العدويةة لبلعتةراض علةي

عةةةزل الةةةربيس السةةةابق محمةةةد مرسةةةي ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج.
 93ـ و أ َقـر ال ةمـ َّتهم  /احـمـد فتحي احمـد محـمـد محـمــد الــدرس

576
أمين السر

رئيس المحكمة

بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّةبلً تواجةةده رنةةذا للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر
ولشراء بعض مستلزمات الصيدلية خاصتج .
94ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /احمد محمد محمد عثمان عبد الكريم بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنةذا للمشةاركة فةي تجمهةر رابعةة العدويةة بنةاء علةي
دعوة احد اصدقابج ولروبتةج فةي اجةراء اسةتفتاء علةي ارادة الشةعب
سةة َّنى لةةج
المصةةرو  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
95

ـ و أقةةةـَر ال ةمةةة َّتهم  /عةةةـاطف فةةةـهمي ابةةةراهيم عبةةةـد الةةةـرحمن

بالتحقيقات أ َّنةـج كةـان ةم َت َجم ِهةراً ب ةمحةيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة
العدويةةة علةةي فتةةرات متقطعةةة لتؤييةةد الشةةرعية  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح
س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال أحةداث
يوم  2013/8/14لم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 96ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /حسام عبد الفتاح الدسوقي الجنةدو بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للوقةةوف
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علةةي طبيعةةة التجمهةةر  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم
س َّنى لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
ي َت َ
 97ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمود هشام محمد السةيد بالتحقيقةات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجةةةده رنةةةذا للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة علةةةي فتةةةرات
متقطعةةة ( ثةةبلث مةةرات للمطالبةةة بعةةودة الشةةرعية وعةةودة الةةربيس
المعةةزول محمةةد مرسةةي إلةةي سةةدنة الحكةةم  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج واضاف انج وخبلل فترة التجمهةر كةان يسةتمع
إلي الخطب التي يتم إلقابها من اعلي منصةة رابعةة العدويةة مةن قبةل
صفوة حجازو ومحمد البلتاجي .
 98ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عبد الرحمن محسن عمر شمعة بالتحقيقات أ َّنج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للمطالبةةة
بعودة الربيس المعزول محمد مرسي إلي سةدنة الحكةم ,وأضةاف أ َّنةج
س َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط التجمهةر حةال
صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
أحةداث الفةض حتةةى تةم ضةبطج واضةةاف انةج سةبق فةةي المشةاركة فةةي
التجمهر علي فترات متقطعة قبل أحداث الفةض بةدعوة مةن اصةدقابج
المنتمين الي جماعة االخوان المسلمين.
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 99ـ و أ َقةر ال ةمة َّتهم  /محمةد فةاروق امةام عبةد الحةي بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة علةي فتةرات
متقطعةةة وبتةةاري احةةداث الفةةض وفةةور اتصةةال علمةةج عبةةر وسةةابل
االعةبلم عةةن احةةداث الفةةض توجةةج الةةي محةةيط التجمهةةر للشةةد مةةن اذر
المعتصةةمين ولتقةةديم المسةةاعدة البلزمةةة لمستشةةفي الميةةداني بمحةةيط
سةةة َّنى لةةةج
التجمهةةةر  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم  2013/8/14لةةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
100ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /حسن محمد حسن احمةد صةقر بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشةاركة فةي تجمهةر رابعةة العدويةة منةذ تةاري
يةةوم  2015/7/28السةةترداد الشةةرعية واسةةترداد صةةوتج االنتخةةابي
الةةذو سةةلب منةةج وللمطالبةةة بعةةودة الةةربيس المعةةزول محمةةد مرسةةي
لسدنة الحكةم وسةقوط االنقةبلب العسةكرو  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج واضاف انج وخبلل فترة التجمهةر كةان يسةتمع
إلي الخطب التي يتم إلقابها من اعلي منصةة رابعةة العدويةة مةن قبةل
كةةةبلً مةةةن  -:صةةةفوة حجةةةازو ومحمةةةد البلتةةةاجي وعبةةةد الةةةرحمن البةةةر
579
أمين السر

رئيس المحكمة

ومحمةةد عبةةد المقصةةود وجمةةال عبةةد الهةةادو كمةةا اقةةر بانتمابةةج الةةي
جماعة االخوان المسلمين منذ اكثر من عشرين عام .
 101ـ و أ َقةر ال ةمة َّتهم  /عبةد هللا علةي عبةد هللا حسةن بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتةى تةم ضةبطج وأضةاف انةج خةبلل فتةرة التجمهةر كةان يتةردد
عليج علي فترات متقطعة .
 102ـ و أ َقةةر ال ةم ة َّتهم  /خالةةد عبةةد المةةنعم عبةةد الحميةةد عبةةد المةةنعم
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة
س َّنى لج ةمغادرة
العدوية  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
103ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد ابو بكةر بكةرو الصةاوو بالتحقيقةات أ َّنةج
كان ةم َت َجم ِهةراً ب ةمحةيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة للمطالبةةة
بجعةةل هويةةة الدولةةة ذات طبيعةةة إسةةبلمية وعةةودة الةةربيس المعةةزول
محمد مرسي إلي سدنة الحكةم واعتراضةا ً علةي االنقةبلب العسةكرو ,
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سة َّنى لةج ةمغةادرة ةمحةيط
وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم  2013/8/14لةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 104ـ و أ َقةر ال ةمة َّتهم  /طةج محمةد إبةراهيم الفرجةاني بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنةذا للمشةاركة فةي تجمهةر رابعةة العدويةة منةذ بدايتةج
للةةدفاع عةةن الشةةرعية وعةةودة الةةربيس المعةةزول محمةةد مرسةةي إلةةي
سدنة الحكم وللدفاع عن صوتج االنتخابي واقةر بانتمابةج الةي جماعةة
االخوان المسلمين ومشاركتج لهم في أنشطتها الدعوية والسياسةية ,
سة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط
وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم ي َت َ
التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 105ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد عبد هللا فرمةاوو محمةد بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة لمسةةاعدة
المصابين بمحيط اعتصةام رابعةة العدويةة والعتراضةج علةي االنقةبلب
علي الشرعية ومطالبتج بعدم عزل الربيس السةابق محمةد مرسةي اال
بموجب انتخابات ديمقراطية  ,وأضاف أ َّنج صباح يةوم 2013/8/14
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث الفةةض حتةةى تةةم
لةةم ي َت َ
ضبطج .
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ـ و أ َقةةةةر ال ةمةةةة َّتهم  /محمةةةةد صةةةةبلح الةةةةدين عبةةةةد هللا الجنةةةةدو

بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّةةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة
العدويةةةة مةةةن تةةةاري  2013/8/12لتؤييةةةد الةةةربيس محمةةةد مرسةةةي
والمطالبة بعودتج الي الحكم وسقوط الحكةم العسةكرو ولنقةل مصةابي
المعتصةةمين داخةةل المستشةةفي الميةةداني داخةةل محةةيط اعتصةةام رابعةةة
سة َّنى لةةج ةمغةةادرة
العدويةةة ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم 201/8/14لةةم ي َت َ
ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 107ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /احمد رجاء محمد الزيني بالتحقيقات أ َّنةج كةان
ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة حةال أحةداث ال َفةض  ,ةم َعلِّةبلً
تواجده رنذا أ َّنج قام بالمبيت ب ةمحيط التجمهةر ليلةة الفةض للمشةاركة
في تجمهر رابعةة العدويةة رفقةة أصةدقابج  ,وأضةاف أ َّنةج صةباح يةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
108ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /مصطفي قاسم عبد هللا محمد – يحمل الجنسية
األمريكية بخبلفج جنسيتج المصةرية  -بالتحقيقةات أ َّنةج كةان ةم َت َجم ِهةراً
ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده
رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة مةةن يةوم 2013/6/28
علةةي فتةةرات متقطعةةة إليمانةةج بحريةةة الةةرأو وحفا ةةج علةةي صةةوتج
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االنتخابي وحقج الدستورو في التجمهر السلمي واعتراضا ً منج علةي
س َّنى
االنقبلب العسكرو  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
لج ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 109ـ و أ َقــر المـ ة َّتهم  /عـمر سـبلمة جمعان سبلمة بالتحقيقات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
110ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /صبي سليمان صةبي سةليمان بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة علةي فتةرات
متقطعة لل ةمطالبةة بعةودة الةربيس األسةبق  /محمةد مرسةي إلةى سِ ةدنة
سة َّنى لةج ةمغةادرة
ال ةحكم  ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لةم ي َت َ
ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
111ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /سـبلم علي سـبلم علةـي سةـليمان بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حةال أحةداث ال َفةض
 ,ةم َعلِّةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
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سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 112ـ و أ َقةر ال ةمة َّتهم  /احمةد السةيد محمةود الهنةدو بالتحقيقةات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر وفاعلياتةةج  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
113ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /محمد كمال الدين ابةو العةبل ياسةين بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة علةي فتةرات
متقطعة لتؤييده لجماعة االخوان المسلمين  ,وأضاف أ َّنج صةباح يةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
114ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /حذيفة زين العابدين سيد احمد بالتحقيقةات أ َّنةج
كةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة لمةدة خمسةة
ايةةةام قبةةةل احةةةداث الفةةةض ومإيةةةداً لةةةج  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
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الفض حتى تم ضةبطج واضةاف انةج ابصةر داخةل محةيط التجمهةر كةبلً
من  :صفوة حجازو عصام العريان محمد البلتاجي وان القابمين
علي تن يم ذل التجمهر هو التحالف الوطني لدعم الشرعية.
 115ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /خالد عمر سيد احمد عبد الةرحمن بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّبلً تواجده رنذا للمشاركة في تجمهر رابعة العدويةة لكونةج محةب
لجماعة االخوان المسلمين  ,وأضاف أ َّنةج صةباح يةوم 2013/8/14
س ة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث الفةةض حتةةى تةةم
لةةم ي َت َ
ضبطج .
 116ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /احمد خيرو الجنيدو محمد بالتحقيقات أ َّنج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة لل ةمطالبةةة
بعودة الربيس األسبق  /محمد مرسي إلى سِ ةدنة ال ةحكةم وللةدفاع عةن
سةة َّنى لةةج
الشةةرعية  ,وأضةةاف أ َّنةةج صةةباح يةةوم  2013/8/14لةةم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج .
 117ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /عبد الةرحمن محمةد محمةد حسةين بالتحقيقةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة منةةذ يةةوم
 2013/8/12لل ةمطالبةة بعةودة الةةربيس األسةبق  /محمةةد مرسةي إلةةى
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سِ ةةةةةدنة ال ةحكةةةةةم وإعةةةةةادة الشةةةةةرعية  ,وأضةةةةةاف أ َّنةةةةةج صةةةةةباح يةةةةةوم
سةة َّنى لةةج ةمغةةادرة ةمحةةيط التجمهةةر حةةال أحةةداث
 2013/8/14لةةم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج .
 118ـ و أ َقر ال ةم َّتهم  /كامل سعيد الدمرداش جنيدو بالتحقيقات أ َّنةج
كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال أحةةداث ال َفةةض ,
ةم َعلِّةبلً تواجةده رنةةذا

للمشةاركة فةةي تجمهةر رابعةةة العدويةة للمطالبةةة

س َّنى لج
باعادة الشرعية ,وأضاف أ َّنج صباح يوم  2013/8/14لم ي َت َ
ةمغادرة ةمحيط التجمهر حال أحداث الفض حتى تم ضبطج.
 119ـ و أ َقةةةر ال ةمةةة َّتهم  /عبةةةد الحكةةةيم محمةةةد عبةةةد اللطيةةةف علةةةي
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحةةداث ال َفةةض  ,ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا

للمشةةاركة فةةي تجمهةةر رابعةةة

العدوية للوقوف علي طبيعة التجمهر وفاعلياتج  ,وأضاف أ َّنج صباح
س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال أحةداث
يوم  2013/8/14لم ي َت َ
الفض حتى تم ضبطج واضةاف علةي ان القةابمين علةي ذلة التجمهةر
هم كبلً من محمد البلتاجي وجمال عبد الهادو0
120ـة و أ َقةةر ال ةمة َّتهم  /عِصةةام إبةةراهيم إبةةراهيم ةمصةةطفى بالتحقيقةةات
أ َّنج كان ةم َت َجم ِهراً ب ةمحيط اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية حال أحداث ال َفةض ,
ةم َعلِّ ةبلً تواجةةده رنةةذا أ َّنةةج قةةام بالمبيةةت ب ةمحةةيط التجمهةةر ليلةةة الفةةض
للمشةةةاركة فةةةي تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج صةةةباح يةةةوم
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 2013/8/14حال أحةداث ال َفةض أةصةيب بطلةق نةارو بالصةدر و تةم
ص ِّحي  ,ةثة َّم إلةى
نقلج إلى ةمستشفى رابعة  ,ةث َّم إلى ةمستشفى التؤمين ال َ
ةمستشفى الرحمة  ,ةث َّم إلى ةمستشفى كوبرو القة َّبة حتى تم ضبطج .
 121ـ و أ َقةةةر ال ةمةةة َّتهم  /ضةةةياء احمةةةد عبةةةد الةةةرحمن ابةةةو العينةةةين
بالتحقيقةةات أ َّنةةج كةةان ةم َت َجم ِهةةراً ب ةمحةةيط اعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة حةةال
أحداث ال َفض  ,ةم َعلِّبلً تواجده رنذا أ َّنج قةام بالمبيةت ب ةمحةيط التجمهةر
ليلة الفض للمشاركة في تجمهر رابعة العدوية  ,وأضاف أ َّنةج صةباح
س َّنى لج ةمغادرة ةمحةيط التجمهةر حةال أحةداث
يوم  2013/8/14لم ي َت َ
الفض حتةى تةم ضةبطج وأضةاف انةج خةبلل فتةرة التجمهةر كةان يتةردد
عليةةج علةةي فتةةرات متقطعةةة للوقةةوف علةةي طبيعةةة التجمهةةر ولتقةةديم
المساعدة بالمستشفي الميداني داخل محيط االعتصام.
 122ـ وأقر المتهم  /احمد رمضةان محمةد طنطةاوو حةال إسةتجوابج
بالتحقيقةةات بالقضةةية رقةةم  40754لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر
أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط  -انةةج كةةان يتةةردد علةةى اعتصةةام
رابعة خبلل انعقاده وانج كةان يشةاهد أسةلحة ناريةة وخرطةوش كانةت
موجةةودة بحةةوزة بعةةض المعتصةةمين وأضةةاف انةةج كةةان متواجةةد داخةةل
التجمهر أثنةاء فضةج وهنةا بعةض الشخصةيات العامةة مةن المنتمةين
لجماعة اإلخوان المسلمين الةذين كةانوا يقومةون بشةحن المعتصةمين
ومطةةةالبتهم فةةةي االسةةةتمرار فةةةي المقاومةةةة لقةةةوات الشةةةرطة ومةةةنهم
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المدعو عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصةفوه حجةازو وأضةاف
انج كان برفقتةج أشةخاص رخةرين داخةل ذلة التجمهةر وكةانوا تةابعين
للشةةي حةةازم ابةةو إسةةماعيل وهةةم حسةةام أبةةو البخةةارو واحمةةد صةةقر
وعمرو ربيع وال يعرف أسمابهم الثبلثية أو َث َّمة بيانات عنهم .
ةةةابر حسةةةةن سةةةةبلمة ( محةةةةامي
و باسةةةةتجواب ال ةمةةةة َّتهم  /محمةةةةد صة ِ
بتحقيقات النيابة العامةة رفةض االجابةة اعتراضةا ً منةج علةي االنقةبلب
العسةةكرو الةةدموو الةةذو قةةام بةةج الجةةيش المصةةرو وعةةزل الةةربيس
الشةةرعي المنتخةةب  /الةةدكتور محمةةد مرسةةي وتعطيةةل الدسةةتور وحةةل
مجلةةس الشةةورو المنتخةةب وكبةةت الحريةةات المتمثلةةة فةةي ولةةق سةةبع
قنوات اسبلمية واعتقال مبةات السياسةيين المخةالفين فةي الةرأو ومةا
تناهي الي سمعج من اذاعة ان النيابة العامة التي اصدرت قرار فض
اعتصام رابعة العدوية والذو تخلف عنج رالف الجرحي والقتلةي مةن
اصدقابج واحبابج وانج ضبط امام المستشفي الميداني برابعة العدوية
حةةال حملةةج احةةد المصةةابين متوجه ةا ً بةةج الةةي المستشةةفي الميةةداني
واضةةاف انةةج شةةار فةةي تجمهةةر رابعةةة العدويةةة لمةةدة حةةوالي اربعةةين
يوما ً .

كما ثبت للنيابة العامة من خِبلل سماع شهادة الشةاهِد ال ةم َقةدِّم /
يحيى محمد عبلم محمد وهدان بالتحقيقات
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قِيةةام ال ةم ة َّتهم السةةادس عشةةر  /إيهةةاب وجةةدو محمةةد عفيفةةي بإرتكةةاب
صةةد ألحةةد ال ةم َج َّنةةدين
جريمةةة القتةةل العمةةد مةةع سةةبق اإلصةةرار و ال َت َر ُّ
القابِمين على َفض التجم ةهر .حيةث قةام الشةاهِد ال ةم َقةدِّم  /يحيةى محمةد
عبلم محمةد وهةدان بعمةل رسةم كروكةي لمسةرح األحةداث حةال سةماع
شهادتج بالتحقيقات ةمب َّينا ً بج مكان تواجده و المجنــي عليـج ال ةم َج َّنـد
حال إصابتج و مكان توا ةجد ال ةم َّتهم السـادس عشـر  /إيهـاب وجـدو
محمد عفيفي حال إرتكابج للواقعة  ,والذو أةرفِق باألوراق0
وقامت النيابة العامة باإلنتِقةال ِرفقةة الشةاهِد سةالِف الةذِكر إلةى مكةان
توا ةجةةةد ال ةمةةة َّتهم المةةةذكور بمحبسةةةج – سِ ةةةجن اإلسةةةتِقبال – و بإعةةةادة
العدو َّيةة
قرر أ َّنج َت َو َّجج إلى ميدان رابعة
إستِجواب األخير بالتحقيقات َّ
ِ
َفةةور إ ِّتصةةال عِلمةةةج بؤحةةداث ال َفةةض لل ةمشةةةاركة فةةي التجمهةةر سِ ةةةل ِم َّيا ً
ضةةج  ,و أضةةاف أ َّنةةج لةةم يتس ة َّنى لةةج الةةدلوف ب ةمحةةيط
وللحيلولةةة دون َف ِّ
شارع ع َّبةاس الع َّقةاد حتةى وصةل َخلةف المركةز
التجمهر إال من خِبلل ِ
الرابعةةة َعصةةراً  ,و
التِجةةارو طيبةةة مةةول  ,ومكةةث بةةج حتةةى السةةاعة
ِ
قامت النيابة بإجراء عرض قانوني لل ةم َّتهم سالِف الذِكر ِرفقة رخةرين
ركثر مةن َم َّةرة علةى الشةاهِد سةالِف الةذِكر فة َت َم َّكن األخيةر مةن ال َت َع ُّةرف
على ال ةم َّتهم المذكور ب ِد َّقة .
البلزمة على مكان إرتكاب الواقعة بمعرفةة النيابةة
و بإجراء ال ةمعاينة
ِ
شةارع
العا َّمة بمح َّطة وقود موبيةل الكابِنةة بتقةا ةطع طريةق النصةر مةع
ِ
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يوسِ ف ع َّباس ِرفقة الشاهِد ال ةم َقدِّم  /يحيى محمد عةبلم محمةد وهةدان
قةةام األخيةةر باإلرشةةاد عةةن مكةةان تواجةةد ال ةم ة َّتهم سةةالِف ال ةذِكر خلةةف
َم َّ
شةارع يوسِ ةف ع َّبةاس
ضخة الوقود األولى داخِل المح َّطة من ناحِية
ِ
الشارع  ,كمةا قةام باإلرشةاد عةن مكةان
يسار الداخِل للمحطة من ذات
ِ
تواجده و المجني عليج ال ةم َج َّند حال حدوث إصةابتج بالعيةار النةارو و
التي أودت بحياتةج  ,حيةث كانةت المسةافة بينهمةا مةا يقة ةرب مةن مابةة
متةةر  ,و تب ة َّين أن الرإيةةا مةةن خةةبلل هةةذه المسةةافة واضِ ةةحة تمام ةا ً ,
المبلبةس و ألوانهةا ,وتكفةي لتحديةد لةون
تسم بةالوقوف علةى شةكل
ِ
البشرة دون تحديد مبل ِم الوجج .

كمةةةا ثبةةةت للنيابةةةة العا َّمةةةة مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا لتقةةةارير األ ِدلَّةةةة
الخاصةةةةة بالمضةةةةبوطات التةةةةي تةةةةم ضةةةةبطها بمعرفةةةةة
الجناب َّيةةةةة
َّ
القةةابِمين علةةى الضةةبط والنيابةةة العا َّمةةة حةةال إجرابهةةا ال ةمعاينةةة
البلزمة لمسرح األحداث َفور وقوعها و ةمعاينةة خبةراء مصةلحة
ِ
تحقيق األ ِدلَّة ال ِجنابِ َّية لمسرح األحداث
العدو َّيةة و قيةام ال ةم َّتهمةين ال ةمشةاركين فةي
عدم سِ ل ِم َّية تجم ةهةر رابعةة
ِ
التجمهر و رخرون مجهولون بحيازتهم وإحةرازهم بالةذات بالواسِ ةطة
النار َّية والذخابِر و ال ةمفرقِعات و األدوات التةي ةتسة َتخدم فةي
ااألسلِحة
ِ
اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص و إس ةتِخدامها فةةي إرتكةةاب جةةرابِم القتةةل و
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القةةوات
الشةةروع فيةةج للقة َّةةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض و ةمقاومةةة تِلةة
َّ
القابمة بحف األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بةإعبلمهم
باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم للحيلولة دون َفض تجمهرهم
المسةةةةلَّ و كةةةةذا قيةةةةامهم بإرتِكابهةةةةا أعمةةةةال تخريةةةةب وإتةةةةبلف عمةةةةد
صةةةة وال ةممتلكةةةةات ال ةمعةةةدَّة للنفةةةع العةةةةام و
لل ةممتلكةةةات العا َّمةةةة و الخا َّ
المدارس و المباني المملوكة لل ِجهات ال ةحكو ِم َّية و المرافِق العا َّمة و
ِ
ال ةط َةرق والحةدابِق والمزروعةات و أعمِةدة اإلنةارة وأرصِ ةفة الطةةرق و
المحةاور الكابنةة داخِةل ةمحةيط التِجم ةهةةر خِةبلل فتةرة َت َجمهةرهم و حةةال
ِ
أحداث ال َفض :

حيث ث ةبت بتقارير األدلة الجناب َّية الخاص بالمضبوطات التي تةم
ضةةبطها بمعرفةةة القةةابِمين علةةى الضةةبط والنيابةةة العا َّمةةة حةةال
البلزمةة لمسةرح األحةداث وبعةض الشةهود أن
إجرابها ال ةمعاينةة
ِ
المضبوطات " إجماالً " عِبارة عن :
 .1عةةةدد  2رشةةةاش قصةةةير ماركةةةة برتةةةا صةةةناعة إيطةةةالي بماسةةةورة
مششخنج عيار  9مم طويل بدون خزينةة و ةكةل ً منهمةا كامةل وسةليم
وصال لبلستخدام .
 .2رشــاش قصــير مــاركـة عـوزو صنــاعـة إسـرابيلـي بمـاسـورة
مششـخنة عيـار  9مـم طـويل بـدون خزنة  ,وهـو كامـل وسـليم
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وصال لبلستخدام .
 .3عدد "  " 10بندقية رلية صناعة أجنبية تعمل بن ام الثقةب ومةن م
الغةةاز بماسةةورة مششةةخنة عيةةار  39 ×7,62مةةم وبةةدون خزينةةة
وهى كاملة وسليمة وصالحة لبلستخدام0
 .4عدد  19سبلح نارو خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة ويةر
مششةةةخنة مشةةةكل رفهةةةا السةةةتقبال الطلقةةةات التةةةي تسةةةتخدم علةةةى
األسلحة النارية الخرطوش عيار  12مم وهو كامل وسليم وصال
لبلستخدام.
 .5عةةدد  6سةةبلح نةةارو خرطةةوش محلةةى الصةةنع كةةل مةةنهم بماسةةورة
واحدة وير مششخنة مشكل رفها الستقبال الطلقات التي تستخدم
علةةى األسةةةلحة الناريةةةة الخرطةةةوش عيةةةار  16وهةةةو كامةةةل وسةةةليم
وصال لبلستخدام .
 .6سبلح نارو خرطوش محلى الصنع بماسورة واحدة وير مششخنة
" مصقولة " مثبت بج اسطوانة ذات ستة فتحات مشكل ةرف كةل
فتحةةةة بهةةةا السةةةتقبال الطلقةةةات الناريةةةة الخرطةةةوش عيةةةار  12مةةةم
والسةةةبلح كامةةةل وسةةةليم وصةةةال لبلسةةةتعمال مةةةن جميةةةع فتحةةةات
االسطوانة .
 .7مسدس ماركة حلوان صناعة مصرية بماسورة مششةخنة عيةار 9
مم طويل ورد بخزينة فاروة بفحص السبلح لم نتبين وجةود أرقةام
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في مواضع الترقيم المعتادة " مجمع من أجزاء معيبةة " والسةبلح
كامل وسليم وصال لبلستخدام.
 .8سبلح نارو محول من محةدث صةوت علةى شةكل مسةدس ماركةة "
 " NOUVA MOLGORAأجنبةي الصةنع بخزينةة فاروةة مةن
المعروف تجاريا بعيار  9مم تجار تم إزالة الحابل إزالة كليج من
الماسةةورة فؤصةةب سةةبلحا ناريةةا بماسةةورة ويةةر مششةةخنج مشةةكل
رفهةةا السةةتقبال خرطوش ةات الصةةوت المحولةةة إلةةى طلقةةات ناريةةة
والتي تثبت بمقدمتها كريج معدنيةة لةم نتبةين وجةود أو أرقةام علةى
جسم السبلح والسبلح كامل وسليم وصال لبلستخدام
 .9سبلح نارو محول من محةدث صةوت علةى شةكل مسةدس ماركةة "
 " MAJOR LIONأجنبي الصنع من المعروف تجاريا بعيار 8
مم تجار تم إزالة الحابل إزالة كلية من الماسورة فؤصةب سةبلحا
ناريا بماسورة وير مششةخنة مشةكل رفهةا السةتقبال خرطوشةات
الصةةوت المحولةةة إلةةى طلقةةات ناريةةة والتةةي ثبةةت بمقةةدمتها كريةةج
معدنية يحمةل مفةردات الةرقم "  " ET 12518546علةى الجسةم
مةةن الجهةةة اليسةةر والسةةبلح كامةةل وسةةليم وصةةال لبلسةةتخدام ,
وخزنج المحدث تحتو على عةدد " " 4طلقةات ناريةج محولةج مةن
خرطوشات صوت والتي تستخدم على محةدثات الصةوت المعروفةة
تجاريا بعيار  8مم كل منهةا كاملةة األجةزاء ويةر مطرقةة الكبسةولة
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تم تثبيت كريج معدنية بمقةدمتها وبةذل أصةبحت تلة الخرطوشةات
طلقات نارية بالحالة الواردة عليها وتستعمل علةى المحةدث الةوارد
بةةذات الحةةرز وذلة التفةةاقهم فةةي العيةةار وذلة الحتوابةةج علةةى حابةةل
لمنةةةع خةةةروج المقةةةذوفات تةةةم اسةةةتهبل طلقتةةةين بةةةالفحص ومعةةةاد
طلقتين بالحرز.
 .10بندقية خرطةوش نصةف رليةة صةناعة تركيةة بماسةورة مصةقولة
عيار  12مم بخزنة داخلية فاروة ماركة "  " BREDAتحمةل
المفةةةةردات  47159علةةةةى جسةةةةم البندقيةةةةة مةةةةن الجهةةةةة اليسةةةةر
والبندقية كاملة وسليمة وصالحة لبلستعمال .
 .11سبلح نارو محلى الصنع بماسورة واحدة وير مششخنة مشةكل
رفها الستقبال الطلقات التى تستخدم علةى االسةلحة الناريةة عيةار
 39×7.62مم وهو كامل وسليم وصال لبلستخدام .
 .12سـبلح نـارو خـرطـوش محـلي الصـنع بمـاسـورة واحدة وـير
مششــخنة مشـكـل رفـها السـتقبال الطلـقات التي تستخدم على
األسلحة النارية الخرطوش عيار  12مم وهو وير صةال لبلسةتخدام
وذل ة لتماس ة أجزابةةج نتيجةةة احتراقهةةا إال أنةةج يحةةوو مةةن الوجهةةة
الفنية على أجزاء ربيسية للسبلح النةارو تتمثةل فةي الجسةم المعةدني
والماسورة وهي أجزاء صالحة بذاتها .
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 .13سةةةبلح نةةةارو خرطةةةوش محلةةةى الصةةةنع بماسةةةورة واحةةةدة ويةةةر
مششةةةخنة مشةةةكل رفهةةةا السةةةتقبال الطلقةةةات التةةةي تسةةةتخدم علةةةى
األسةةةلحة الناريةةةة الخرطةةةوش عيةةةار  12مةةةم وهةةةو ويةةةر صةةةال
لبلستخدام وذل لعدم وجود إبرة ضرب إال انج يحةو مةن الوجهةة
الفنيةةةة علةةةى أجةةةزاء ربيسةةةية للسةةةبلح النةةةارو تتمثةةةل فةةةي الجسةةةم
المعدني والماسورة وهى أجزاء صالحة بذاتها.
 .14سةةةبلح نةةةارو خرطةةةوش محلةةةي الصةةةنع بماسةةةورة واحةةةدة ويةةةر
مششةةةخنة مشةةةكل رفهةةةا السةةةتقبال الطلقةةةات التةةةي تسةةةتخدم علةةةى
األسةةةلحة الناريةةةة الخرطةةةوش عيةةةار  16مةةةم وهةةةو ويةةةر صةةةال
لبلستخدام وذل لتماس أجزابج نتيجة احتراقها إال أنج يحةوو مةن
الوجهة الفنية على أجزاء ربيسية للسبلح النارو تتمثل في الجسم
المعدني والماسورة وهي أجزاء صالحة بذاتها .
 .15بندقيةةةة خرطةةةوش تعمةةةل بن ةةةام "  " pumpactionيدويةةةة
التفريةةةع والتعميةةةر ماركةةةة "  " CHURCHILصةةةناعة أجنبيةةةة
بماسورة واحدة مصقولة عيار  12بخزنة داخليةة لةم نتبةين وجةود
أرقام للبندقية نتيجة وجةود تفحةم ورثةار احتةراق عليهةا وهةي ويةر
صالحة لبلستخدام وذلة لتماسة أجزابهةا نتيجةة احتراقهةا إال أنهةا
تحوو من الوجهة الفنية على أجزاء ربيسية للسبلح النارو تتمثل
في الجسم المعدني والماسورة وهي أجزاء صالحة بذاتها .
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 .16عدد  3سبلح نارو خرطوش محلى الصنع كةل مةنهم بماسةورة
واحدة وير مششخنة مشكل رفها الستقبال الطلقات التي تستخدم
علةةى األسةةلحة الناريةةة الخرطةةوش عيةةار  12مةةم وهةةو ويةةر صةةال
لبلسةةتخدام وذلة لعةةدم اتصةةال زراع الطةةارق بالتتة إال انةةج يحةةو
من الوجهة الفنيةة علةى أجةزاء ربيسةية للسةبلح النةارو تتمثةل فةي
الجسم المعدني والماسورة وهى أجزاء صالحة بذاتها
 .17عةةةةدد (  202طلقةةةةة ممةةةةا تسةةةةتخدم علةةةةى األسةةةةلحة الناريةةةةة
الخرطةةوش " عيةةار  12مةةم " كةةل مةةنهم كاملةةة وسةةليمة وصةةالحة
لبلستعمال
 .18عدد (  64طلقة كاملة األجزاء ووير مطرقة الكبسولة  ,مـمـا
تسـتخدم علـى األسـلحـة الناريـة عيـار39 × 7.62مـم صالحـة
لبلستعمال .
 .19عةةةدد (  30طلقةةةة كةةةل مةةةنهم كاملةةةة األجةةةزاء وويةةةر مطرقةةةة
الكبسولة  ,ممةا تسةتخدم علةى األسةلحة الناريةة عيةار  9مةم طويةل
صالحين لبلستعمال .
 .20عدد ( 1واحد طلقة كاملة األجزاء ووير مطرقة الكبـسولة ,
ممةةا تسةةتخدم علةةى األسةةلحة الناريةةة عيةةار54×7.62مةةم صةةالحة
لبلستعمال وتم استهبلكها بالفحص .
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 .21عدد (  2مقذوف خاص بطلقةة مسةيلج للةدموع خارقةج للنوافةذ
يةةتم إطبلقهةةا مةةن بندقيةةة فيةةدرالي  1.5بوصةةج وهةةي مةةن المعتةةاد
إستخدامها في قوات األمن المركزو وعمليات فةض الشةغب ,وهةى
بالحالة الواردة عليها وير صالحج لبلستخدام.
 .22عةةدد (  8طلقةةات كاملةةة األجةةزاء وويةةر مطرقةةة الكبسةةولة ممةةا
تسةةةةتخدم علةةةةى األسةةةةلحة الخرطةةةةوش عيةةةةار  16كاملةةةةة وسةةةةليمة
وصالحة لبلستخدام ووير مطرقة الكبسولة .
 .23عةةدد ( 17

ةةرف فةةارر مطةةرق الكبسةةولة خاصةةين بالطلقةةات

التي تستخدم على األسلحة النارية الخرطوش عيار  12مةم ووجةد
بةةداخل ةك ةل ً مةةنهم رثةةار احتةةراق بةةارود عةةديم الةةدخان تشةةير لسةةبق
إطبلقج وهو وير صال لبلستعمال لسبق إطبلقج .
 .24عةةدد ( 15

ةةةرف فةةارر مطةةةرق الكبسةةةولة ةكةةل َّ مةةةنهم خةةةاص

بطلقةةةة مةةةن الطلقةةةات التةةةى تسةةةتخدم علةةةى االسةةةلحة الناريةةةة عيةةةار
 39×7.62مةةم ووجةةد بداخلةةج اثةةار احتةةراق بةةارود تشةةير لسةةبق
اطبلقج وهو وير صال لبلستعمال لسبق إطبلقج.
 .25عةةدد ( 19

ةةرف فةةارر كةةل مةةنهم لخرطوشةةة صةةوت مطرقةةة

الكبسولة ممةا يسةتخدم علةى محةدثات الصةوت عيةار  9مةم تجةار
وجد بداخلهم رثةار احتةراق لبةارود ممةا يشةير لسةبق إطبلقهةم وهةم
وير صالحين لبلستخدام لسبق إطبلقهم.
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 .26عدد " " 12قاعدة نحاسية عليها رثار تفحم واحتراق كةل مةنهم
خاص بطلقة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار  12مم .
 .27مقذوف نارو عبارة عن قلةب مةن الرصةاص مغطةى بغةبلف مةن
سبيكة النحاس مما تسةتخدم علةى األسةلحة الناريةة عيةار × 7.62
 39مم عليج رثار النطباعات خطوط الششخان مما يدل علةى سةبق
إطبلقج من سبلح نارو مششخن الماسورة .
 .28عدد  7خزينة فاروة كل منهم من الصاج الصلب المطروق ممةا
تستخدم على البنادق االلية عيار  39 × 7.62مم كل مةنهم كاملةة
االجةةزاء وصةةالحة لبلسةةتخدام وال تعةةد جةةزء ربيسةةي لسةةبلح نةةار
صال بذاتج .
 .29خزينةة فاروةة مةن الصةاج الصةلب المطةروق ممةا تسةتخدم علةةى
الرشاشةةات عيةةار  9مةةم طويةةل كاملةةة االجةةزاء وصةةالحة لبلسةةتخدام
وال تعد جزء ربيسي لسبلح نار صال بذاتج.
 .30عةةدد "  " 2خزينةةة فاروةةة مةةن الصةةاج الصةةلب المطةةروق ممةةا
تستخدم على البنادق االلية عيار  39×7.62مةم كةل منهمةا كاملةة
األجزاء وصالحة لبلستخدام وال يعد أو منهما جزء ربيسي لسبلح
نار صال بذاتج .
 .31عةةدد (  66زجاجةةة تحتةةو علةةى كميةةات مةةن مةةادة الجةةازولين
وهى من المواد البترولية المعجلة لئلشتعال.
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 .32عدد (  53زجاجة تحتو على كميات من مادة السوالر وهةى
من المواد البترولية المعجلة لئلشتعال.
 .33عةةدد (  22زجاجةةة خاليةةة مةةن السةةوابل وتحتةةو علةةى رثةةار
لمادة الجازولين وهى من المواد البترولية المعجلة لئلشتعال.
 .34عةةةدد (  14زجاجةةةة تحتةةةو علةةةى كميةةةات مةةةن مةةةادة الكحةةةول
اإليثيلى وهى من المواد الكيميابية المعجلة لئلشتعال.
 .35زجـاجة مـياه وـازية خـاليـة مــن الســوابل مطــبوع عـليــها
" بيبسةةةةةي " سةةةةةعة  350سةةةةةم 3تحتةةةةةو علةةةةةى رثةةةةةار لحةةةةةامض
الهيةةدروكلوري وهةةو مةةن المةةواد الكاويةةة ويةةدخل فةةي كثيةةر مةةن
األوراض المعملية والصناعية ولج تؤثير كةاوو أكةال علةى كةل مةن
األنسجة والمنسوجات والمعادن والتؤثير الكاوو األكال يعتمد علةى
درجة تركيزه ونوع الوسط الذو يسقط عليج.
 .36جةةركن ببلسةةتي أسةةود اللةةون سةةعة عشةةرون لتةةر يحتةةو علةةى
كميةةة حةةوالي عشةةرون لتةةر مةةن مةةادة السةةوالر وهةةى مةةن المةةواد
البترولية المعجلة لئلشتعال.
 .37الزجاجات الواردة باألحراز موضوع الفحص المحتةواه علةى أو
من مادتي الجـازولين أو السةـوالر ( أو رثارهمةا بالحالةة الةواردة
عليها جـميعها يمكن أن تستخدم إلحداث حريق حةال إشةعال الفتيةل
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الموجةةةود بالفوهةةةة وإلقابهةةةا علةةةى األمةةةاكن أو األوةةةراض المةةةراد
إشعالها.
 .38عدد "  " 9نبلة حديد مزودة بؤسةتي مطةاطي ممةا تسةتخدم فةى
االعتداء على االشخاص .
 .39عةةةدد "  " 81كريةةةج حديديةةةة " بليةةةة مختلفةةةة االحجةةةام تتةةةراوح
اقطارها ما بين  1.7مةم الةى  1.5وكةل مةنهم تسةتخدم علةى النبلةة
الحديدية فى االعتداء على االشخاص .
 .40عدد " " 1سبلح ابيض عبارة عن خنجر فضي اللون بنصل ذو
حد واحةد طولةج  1605سةم وباختبةار حةده النصةل تبةين صةبلحيتج
لبلستخدام
 .41عةةدد  8إسةةطوانات  DVDماركةةة  ×GIGAMAبيضةةاء اللةةون
تتضةةةمن مجموعةةةة مةةةن مقةةةاطع الفيةةةديو مجهةةةزة بطريقةةةة عةةةرض
إعبلنيةةة مرتبةةة ومتسلسةةلة بعنةةوان الحملةةة الشةةعبية ضةةد االنقةةبلب
وكذا مجموعة أخر مةن مشةاهد الفيةديو بعنةوان الحركةة الشةعبية
ضد االنقبلب .
 .42عدد  6إسطوانات  DVDماركةة SONYفضةية اللةون تتضةمن
مجموعة من مقاطع الفيديو مجهزة بطريقة عرض إعبلنيةة مرتبةة
ومتسلسلة بعنوان الحركة الشعبية ضد االنقبلب.
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 .43عةةةدد  2إسةةةطوانة ملصةةةق عليهةةةا صةةةورة إعبلنيةةةة ي هةةةر بهةةةا
الةةةربيس المعةةةزول محمةةةد مرسةةةى بعنةةةوان الحملةةةة القوميةةةة لةةةدعم
الشةةرعية تتضةةمن مجموعةةة مةةن مقةةاطع الفيةةديو مجهةةزة بطريقةةة
عةةرض إعبلنيةةة مرتبةةة ومتسلسةةلة بعنةةوان الحركةةة الشةةعبية ضةةد
االنقبلب.
 .44إسـطـوانـة بيضـاء اللـون مــن الــنوع  DVDمــدون عـليـها
عبــارة ) A REVOLUTION IN CAIROتتضـمـن ســرد
ألحداث ثورة  25يناير ناطقة ومترجمة باللغة اإلنجليزية0
 .45إسطوانة ماركة  SKCسعة  4.7جيجا بتفريغها تبين احتوابها
علةةةى مشةةةهد فيةةةديو موضةةة بةةةج رثةةةار تلفيةةةات وتكسةةةير وبعثةةةرة
بمحتويات ورف المستشفى عبلوة علةى رثةار دمويةة علةى كةل مةن
الحوابط واألرض بطرقات المستشفى  ,وتم تحريةر عةدد  20لقطةة
ثابتة من مضمون مشهد الفيديو موضوع الفحص وطباعتهم رفةق
الحرز .
 .46إسةةطوانة مدمجةةة ( DVDماركةةة ( ×GIGAMAسةةعة 4.7
جيجا بتفريغها تبين احتوابها على عةدد ( 99مقطةع فيةديو عةدد
( 50صةةةةورة رقميةةةةة فوتوورافيةةةةة علةةةةى خلفيةةةةة أحةةةةداث فةةةةض
إعتصامى رابعة والنهضة وبعضها لم اهرات وتعطيل المواصبلت
وإشةةةعال النةةةار وشةةةعارات ضةةةد الجةةةيش ومقاومةةةة قةةةوات الشةةةرطة
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والجيش  ,وكذا مقاطع الفيديو بعةض تسةجيبلت القنةوات الفضةابية
لنفس األحةداث وتعليقةات المحللةين السياسةيين واإلعبلميةين  ,وتةم
تحرير وطباعةة عةدة صةور مةن مضةمون مقةاطع الفيةديو موضةوع
الفحةةةص رفةةةق هةةةذا التقريةةةر وكةةةذا مةةةن مجمةةةوع الصةةةور الرقميةةةة
الفوتوورافية بإجمالي ( 50صورة فوتوورافية  15×10سم.
 .47عةةدد (  4إسةةطوانات كومبيةةوتر ةمدمجةةة يبةةين إحتوابهمةةا علةةى
أناشيد إسبل ِم َّية وملفات فيديو عن ( الحركة القوميةة ضةد االنقةبلب
– انتهاكةةةةةات المجلةةةةةس العسةةةةةكرو بعةةةةةد  25ينةةةةةاير – شةةةةةهيدات
المنصورة – انتفاضة المصريين ضد االنقبلب – علماء المسةلمين
يسةةتنكرون االنقةةبلب ضةةد الشةةرعية – شةةهداء النهضةةة ورابعةةة –
حديث لئلعبلمي احمد منصور /سرقة ثورة  25ينةاير بةاالنقبلب –
محمد البلتاجي من منصة رابعة العدويةة والنهضةة وعمليةات الكةر
والفر مع المعتصمين – الصبلة على المتوفين بمسجد رابعةة الةذو
تحول إلى مستشفى ميداني – حةديث ألحةد األشةخاص حةول جةرابم
السيسى وعدم مباالة المفتى وشي األزهةر – شةبكة يقةين وحةديث
د /عبد الفتاح رزق ومةإتمر نقابةة األطبةاء حةول االعتةداءات التةي
تعرض لها المصةابين برابعةة – تشةييع جنةازات الشةهداء مةن احةد
المحاف ات – حلقة نقاشية وحديث د.تهاني الجبالى  /حول دستور
مصةةةر بعةةةد  30يونيةةةو – مةةةإتمر كةةةاثرين أشةةةتون مةةةع د /محمةةةد
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البرادعةةةى – تغطيةةةة مةةةن قنةةةاة الجزيةةةرة حةةةول القنةةةوات المصةةةرية
تتجاهةةل الهجةةوم علةةى مإيةةدو مرسةةى – حركةةة حمةةاس تقةةول أن
لةةديها وثةةابق ت هةةر وجةةود مةةإامرة لتشةةويج صةةورة الحركةةة فةةي
اإلعةةبلم المصةةرو – حةةديث عفيةةف كوجةةافى – الموقةةف األوروبةةي
من األحداث الجارية – حول المعونة األمريكية لمصةر وحجمهةا –
حديث مع الفريق احمد شةفيق – خطبةة الشةي حةاف سةبلمة /ضةد
االنقبلب بمسجد النور بالعباسية – حديث لمحمد العوا عةن الةدماء
التي سالت فةي رابعةة – أعضةاء االلتةراس يقةررون االنضةمام إلةى
معتصةةمي رابعةةة – حةةديث د.هشةةام قنةةديل /حةةول اللح ةةات األخيةةرة
قبل االنقبلب .
 .48قرص صلب سعة  1000جيجا يحتو على مشهد فيديو قصير
مصور عن طريق كاميرا مراقبة والساعة والتةاري محةرران نصةا ً
باللغة األجنبية أعلى المشهد ويتضةمن هةور عةدد مةن األشةخاص
يسيرون بصورة طبيعية داخل الطرقات الخاصة بالمستشفى.
 .49كةةاميرا رقميةةة ماركةةة  CANONموديةةل  EOS 5Dسةةوداء
اللون تحمل رقم مسلسل  DS126201تحتو على كارت ذاكةرة
سةةعة  32جيجةةا وبتفريغةةج تبةةين إحتوابةةج علةةى عةةدد  418صةةورة
رقميةةة أبةةيض ×أسةةود تتضةةمن أشةةخاص يحملةةون شةةوم وعصةةى
ويرتةدون الخةوذ يقومةون بقطةع الطريةق العةام بعةد تكسةير وإتةبلف
613
أمين السر

رئيس المحكمة

الرصةةيف وكةةذا تصةةاعد أدخنةةة أثنةةاء فةةض اعتصةةام ميةةدان رابعةةة
بةةدابرة قسةةم مدينةةة نصةةر أول  ,وتةةم نسةة جميةةع محتةةو كةةارت
الذاكرة من صور على أسطوانة مدمجة  DVDرفق الحرز.
 .50كةةاميرا رقميةةة ماركةةة  FUJIFILMموديةةل × PRO1سةةوداء
اللون تحمل رقم مسلسل  22G02155تحتو على كةارت ذاكةرة
سةةةعة  2جيجةةةا وبتفريغةةةج تبةةةين احتوابةةةج علةةةى عةةةدد  196صةةةورة
رقمية ابيض ×اسود و 8مقةاطع فيةديو تتضةمن أشةخاص يحملةون
شةةوم وعصةةى ويرتةةدون الخةةوذ يقومةةون بقطةةع الطريةةق العةةام بعةةد
تكسةير وإتةةبلف الرصةةيف وكةةذا تصةاعد أدخنةةة أثنةةاء فةةض اعتصةةام
ميةةدان رابعةةة  ,وتةةم نسة جميةةع محتةةو كةةارت الةةذاكرة مةةن صةةور
ومقاطع فيديو على أسطوانة  DVDرفق الحرز.
 .51عةةدد ( 2جسةةم مةةن الفةةايبر اسةةود اللةةون طولةةج حةةوالي 13سةةم
وقطةةره حةةوالي 4.5سةةم وبفحصةةج تبةةين أنةةج عبةةارة مقةةذوف خةةاص
بطلقة مسيلج للدموع خارقج للنوافذ يتم إطبلقها من بندقية فيدرالي
 1.5بوصج وهي من المعتاد إستخدامها في قوات األمةن المركةزو
وعمليةةات فةةض الشةةغب وهةةي بالحالةةة الةةواردة عليهةةا ويةةر صةةالحة
لئلسةةتخدام لسةةبق اسةةتخدامها  ,ومثةةل تل ة النوعيةةات مةةن الطلقةةات
المسـيلة لـلدموع تحتوو الكبسولة الخاصة بها علي إحةد المةواد
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المفرقعج البادبج كما يحتوو ال رف الخاص بها علي مادة البةارود
عديم الدخان كمركب تؤخير ودفع .
 .52عةةدد  1صةةديرو واقةةي مةةن الرصةةاص بةةج فتحةةة دخةةول مقةةذوف
نارو ورثار تلوثات دماء جارو فحصها معمليا وتم تحويلها ألداره
الفحوص المعملية لفحصها .
 .53عدد  3سترة واقيةة ممةا تسةتخدم فةي األلعةاب الرياضةية العنيفةة
كالتايكوندو 0
 .54عدد  1سترة من النوع المستخدم للطفو فوق المياه " عوامة
 .55عةةةدد  28قنةةةةاع واقةةةـي مةةةةن الغةةةازات " ماسةةةةـكات " احدهمةةةةـا
محترق0
 .56عدد  1ن ارة ببلستيكية واقية للعين .
 .57عدد  1ن ارة أطفال تستخدم في السباحة .
 .58عدد  3عبوات اسةطوانية الشةكل مشةكلة مةن الكرتةون وملفةوف
عليها من الخارج بشريط الصق ابيض اللون ويبلع طول كل مةنهم
 11سةةم وقطةةر احةةداهم  8.5سةةم تقريبةةا واالخةةرتين  5سةةم تقريبةةا
ومثبت بمنتصف كل مةنهم مةن اعلةى فتيةل ابةيض اللةون ومعبةؤ كةل
مةةنهم بمةةادة صةةلبة بنيةةة بفحصةةها معمليةةا تبةةين انهةةا مجموعةةج مةةن
مخةةاليط االلعةةاب الناريةةة المحليةةة الصةةنع يتكةةون اساسةةا مةةن مةةادة
كلورات البوتاسيوم باالضافة الى بعةض اكاسةيد المعةادن وهةو مةن
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المواد المنصوص عليهةا بقةرار السةيد وزيةر الداخليةة رقةم 2225
لسةةنة  2007بشةةؤن المةةواد التةةى تعتبةةر فةةى حكةةم المفرقعةةات بالبنةةد
رقم .77

كمةةةا ث ةبةةةت بتقريةةةر مصةةةلحة تحقيةةةق األ ِدلَّةةةة ال ِجنابِ َّيةةةة بشةةةؤن
المضةةبوطات التةةي تةةم العثةةور عليهةةا بمعرفةةة النيابةةة العامةةة
أعلى سط مبنى إدارة اإلسكان الخارجي فرع البنات برابعةة
العدو َّية التابع لجامعة األزهر فور سةماعها شةهادة المةدعو /
يحيةةى نةةور الةةدين يحيةةى أمةةين  -أمةةين مخةةازن جامعةةة األزهةةر
بالمبنى سالِف الذِكر -بالتحقيقات
بتعببة
أ َّنـج ِعبـارة عـن ةزجـاجة ةب ِّن َّية اللون مـن النو ِع َّية الخا َّ
صـة ِ
ال ةمستحضرات الدوابِ َّية بدون وِطاء ملفوف حول فة َّوهتها قِطعة من
شريط الصِ ق طِ َّبي " ببلستر " بيضاء اللةون  ,خاليةة مةن السةوابِل
 ,وقِطعة من كسةر ةزجاجةة ةبنِ َّيةة اللةون  ,ووعةاء ةزجةاجي شة َّفاف "
خةةاص بال ةمس َتحضةةرات الكيميابِ َّيةةة " مخروطةةي الشةةكل وخةةالي مةةن
السوابِل وبلية ةزجا ِج َّية ,و تب َّين ةخلة ِّوهم من أ َّيج رثار لمواد ةيمكن أن
ةارر ةمطة َةرق
ةتسة َتخدم فةةي اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص  ,وكةةذا ةةرف فة ِ
الكبسةةةولة خةةةاص بطلقةةةة مةةةن طلقةةةات الخرطةةةوش الدافِعةةةة بةةةدون
القنابةل ال ةمسةيلة للةدموع  ,والتةي
مقذوف ِم َّمةا ةتسة َتخدم فةي إطةبلق
ِ
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النار َّية الخرطةوش عيةار  , 12ةو ِجةد بداخِلةج
ةتس َتخدم على األسلِحة
ِ
رثةةةار إحتةةةراق بةةةارود عةةةديم الةةةد َّةخان ةتشةةةير لسةةةبق إطبلقةةةج  ,وكةةةذا
مقةةذوف طلقةةة ةمسةةيلة لل ةدةموع سةةبق إطبلقِهةةا مةةن ةبن ةدقِ َّيةةة فيةةدرالي
 1,5بوصةةةة  ,وهةةةي مةةةن ال ةمعتةةةاد إسةةةتِخدامها فةةةي قةة َّةةوات األمةةةن
المركزو وعملِ َّيات َفض الشغب .

كـمةةةـا ث ةبةةةت بتقةةةـرير مصـلحةةةـة تحـقيةةةـق األ ِدلَّـةةةـة ال ِجـــنابِ َّيةةةـة
بشــةـؤن المقةذوف ال ةم َ
شة َّةوه ال ةم َقةدَّم إلةـى النيةـابة الـعا َّمةـة مـةةـن
المـدعو  /عماد بولس بخيت ةمرجان
أن ذلِةة المقةةذوف خةةاص بطلقةةة مةةن الطلقةةات ال ةمسةة َتخدمة علةةى
النار َّيةةةة ِعيةةةار  9مةةةم طويةةةل يح ِمةةةل علةةةى سةةةطحج رثةةةار
األسةةةلِحة
ِ
إنطباعةةات لسِ ةة َّتة خطةةوط شِ شةةخان ِم َّمةةا يةةدةل علةةى إطةةبلق الطلقةةةة
صة بج بإستِخدام سبلح نةارو ةم َ
ششةخن الماسةورة ِعيةار  9مةم
الخا َّ
طويل .

كمةةةا ث ةبةةةت بتقريةةةر األ ِدلَّةةةة ال ِجنابِ َّيةةةة ال ةمرفةةةق بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم
 31016لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة
بةةاألوراق لئلرتبةةاط – أن السةةبلح النةةارو المضةةبوط بال َقضِ ة َّية
سالِفة الذِكر0
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هةةو سةةبلح نةةارو خرطةةوش محلةةي الصةةنع بماسةةورة واحةةدة ويةةر
مششةةخنة طولهةةا  16سةةم تقريبةا ً مشةةكل رفهةةا السةةتقبال الطلقةةات
التي تستخدم على األسلحة الناريةة الخرطةوش عيةار  12مةم وهةو
كامل وسليم وصال لبلستعمال.

و ث ةبةةةةت بتقريةةةةر مصةةةةلحة تحقيةةةةق األ ِدلَّةةةةة ال ِجنابِ َّيةةةةة الخةةةةاص
بال ةمضةةةبوطات التةةةةي تةةةةم ضةةةةبطها علةةةةى ِذ َّمةةةةة القضِ ةةةة َّية رقةةةةم
 40754لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة
باألوراق لئلرتباط – أ َّنها ِعبارة عن :
فاروةةةة  ,بماسةةةورة
 ةبندةق َّيةةةة رل َّيةةةة فةةةال صِ ةةةناعة بلجيكةةةي بخزنةةةة ِ
ةم َ
عيار  51×7,62مـم  ,و السِ ــبلح كا ِمـل وســليم و
ششخنة ِ ,
ســ َبق اإلطــبلق بتتج مـن قبل  ,إال أ َّنج َي َت َع َّذر
صـالِ لئلسـتِخدام َ ,
فنِ َّيا ً تحديد تاري اإلطبلق .
َ ر َّ
شةةةةاش قصةةةةير ماركةةةةة " بري َّتةةةةا " صِ ةةةةناعة إيطةةةةالي بماسةةةةورة
ةم َ
ششةةةخنة ِ ,عيةةةار  9مةةةم طويةةةل و هةةةو كا ِمةةةل و سةةةليم وصةةةالِ
س َبق اإلطبلق بج من قبل  ,إال أ َّنةج
فاروة َ ,
لئلستِخدام  ,و بخزينة ِ
َي َت َع َّذر فنِ َّيا ً تحديد تاري اإلطبلق .
صةةنع  ,بماسةةورة واحةةدة  ,ويةةر
 سةةبلح نةةارو خرطةةوش محلِّةةي ال ة
ششةةخنة ةم َ
ةم َ
النار َّيةةة الخرطةةوش ,
ش ة َّكل رفهةةا إلس ةتِقبال الطلقةةات
ِ
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ِعيةةةار  12مةةةم  ,و هةةةو كا ِمةةةل و سةةةليم و صةةةالِ لئلسةةةتِخدام  ,و
س ة َبق اإلطةةبلق بةةج مةةن قبةةل  ,إال أ َّنةةج َي َت َعة َّذر فنِ َّي ةا ً
فاروةةة َ ,
بخزينةةة ِ
تحديد تاري اإلطبلق .
نار َّية خرطوش " ِعيار  12مم ويةر
 عدد ثبلثة عشر "  13طلقة ِ
طرقةةة الكبسةةولة  ,ةكةةل منهمةةا كامِلةةة األجةةزاء  ,سةةليمة و صةةالِحة
ةم َ
لئلستِخدام .
نار َّية خرطوش "
 عدد مابتين و تسعة و تسعون "  299طلقة ِ
طرقة الكبسولة ةكـل منهما كامـِلـة
عيار  51×7,62مـم ويـر ةم َ
ِ
األجزاء  ,سليمة و صالِحة لئلستِخدام.

كما ثبت بتقرير ةمعاينة خبةراء مصةلحة تحقيةق األدلةة ال ِجنابِ َّيةة
لمسرح األحداث عقب تم ُّكن قة َّوات ال ة
شرطة مةن إحكةام السةيطرة
األمن َّيةةةة عليهةةةا للوقةةةوف علةةةى رثةةةار إطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة
والتلفيات ورثار الحرابق بمسرح األحداث
 أ َّنةةج بتةةاري  2013/8/15إنتقةةل فريةةق مةةن خبةةراء المعامةةل الجنابيةةة
لمرافقةةة فريةةق مةةن النيابةةة العامةةة تحةةت إشةةراف السةةيد المستشةةار
المحةةامى العةةام األول لنيابةةات شةةرق القةةاهرة وذلةة لمعاينةةة أحةةداث
منطقة مسجد رابعة العدوية  ,ومن خبلل معاينة المنطقة تبين وجود
اآلثار اآلتية:
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أوالً :بشةةؤن رثةةار إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة والتلفيةةات فةةي بعةةض
المنشؤت العامة والخاصة:
( 1معاينة مدرسة عبد العزيز جاويش :
 المدرسةةةة ةم َك َّونةةةة مةةةن أربعةةةة مبةةةاني يتوسةةةطهم حةةةوش المدرسةةةة
باإلضافة إلى مبنى صغير لدورات المياه .
 وجود أثر عبارة عن فقد بطبقة المحارة بسةور طرقةة الةدور الثالةث
للمبنةةةى الكةةةابن علةةةى يمةةةين الةةةداخل مةةةن البةةةاب الربيسةةةي للمدرسةةةة
وال ةم َكة َّةون مةةن ثةةبلث طوابةةق نةةات مةةن إرتطةةام مقةةذوف نةةارو فةةي
اإلتجاه من جهةة اليسةار لةذل

(مةن جهةة البةاب الربيسةي المبنةى

ومن أسفل ألعلى .
 وجود ثبلثة رثار بواجهة المبنى الكابن على يسار الداخل مةن البةاب
الربيسةةي للمدرسةةة وال ةم َكة َّةون مةةن ثةةبلث طوابةةق عبةةارة فقةةد بطبقةةة
المحةةارة ناتجةةة مةةن إرتطةةام مقةةذوفات ناريةةة فةةي اإلتجةةاه مةةن جهةةة
اليسار لذل ( من جهةة البةاب الربيسةي لجهةة اليمةين ومةن أسةفل
ألعلى .
 تبين وجةود عةدة رثةار لفتحةات دخةول بشةبابي الفصةل األول بطرقةة
الةةدور الثةةاني مةةن المبنةةى السةةابق والحةةابط المجةةاور لهةةا ناتجةةة مةةن
إختةةةراق مقةةةذوفات ناريةةةة مةةةن خبللهةةةا فةةةي ذات اإلتجاهةةةات إتخةةةذت
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مسةةةارها إلةةةى أن أحةةةدثت رثةةةار إرتطامةةةات بالحةةةابط المولجةةةة لتلةةة
الشبابي .
 تبين سبلمة باقي مبان المدرسة من أية رثار إلطبلق أعيرة نارية

( 2معاينة تلفيات السيارات الكابنة بمحيط المدرسة:ـ
1ـ الســيارة مـاركـة ميتسـوبيشـي النســـر فـضــي اللــون بــدون
لوحةةات تسةةيير معدنيةةة بهةةا كسةةر لزجةةاج األربعةةة أبةةواب والبرابريةةز
األمامي وفقد لؤلربعة جنوط والكاوتش الخاص بهم0
2ـ الســيارة مـاركـة شــيفروليـة نبيتــي اللــون لــوحـات تســـيير
مـعدنية رقـم س و ط  :4761بهـا كسر لزجاج البابين األماميين
كامآل والبرابريز األمامي .
3ـ الســيارة مـاركة كيا سيراتو رمادية اللون لوحات تسيير معدنية
د ص ا  3691بهةةا كسةةر البرابريةةز االمةةامي وعةةدم وجةةود الكشةةافات
االمامية واالربعة جنوط والكاوتش الخاصة بها0
4ـةةةة السةةةةيارة ماركةةةةة ميتسوبيشةةةةي النسةةةةر فضةةةةي اللةةةةون لوحةةةةات
تسييرمةةةـعدنية رقةةةـم س ع ع :564بهةةةـا كسةةةـر البرابريةةةز األمـامةةةـي
وعـدم وجـود الكشـافات األمامية واألربعة جنوط والكاوتش الخةاص
بهم .
5ـ الســيارة مـاركة هــيوندا مـاتريكــس ســوداء اللـون لـوحـات
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بـدون لـوحـات :بها كسـر البرابريز األمامي وعةدم وجةود الكشةافات
األمامية وكسر لزجاجي البابين بالجهة اليسر
6ـ ة السةةيارة ماركةةة هيونةةدا مةةاتريكس سةةوداء اللةةون لوحةةات بةةدون
لـوحةةـات كسةةر البرابريةةز األمةةامي وعةةدم وجةةود الكشةةافات األماميةةة
وكسر لزجاجي البابين بالجهة اليسر .
 7ـ السةةـيارة ماركةةـة ميتسوبيشةةي النسةةـر فضةةـي الةةـلون لوحةةـات
تسةةةـييرمعدنية رقةةةم  32525مبلكةةةي الفيةةةوم :بهةةةا كسةةةر البرابريةةةز
األمامي والبرابريز الخلفي وكسر لزجاج بابى الجهة اليسر .
 8ـ الســيارة مــاركـــة هــيونـــدا فــيرنـا رصــاصــي اللـــون
لـــوحـــات تســـيير مــعدنيـة رقــم ب ق  : 8431بــهــا كـــسر
البـرابـريةةـز الخـلفةةـي وزجةةؤاج البةةـاب األمةةامي األيمةةن وعةةدم وجةةود
كشافين اإلضاءة األمامية .
 9ـ السيارة ماركة فولكس بارات بةي اللةون لوحةات تسةيير معدنيةة
رقةةةةم ف در  : 5783بهةةةةا كسةةةةر البرابريةةةةز الخلفةةةةي والمرايةةةةا
الجانبية .
10ـة السةةيارة ماركةةة ميتسوبيشةةي النسةةر نبيتةةي اللةةون بةةدون لوحةةات
تسيير معدنية كسر لزجاج البابين األماميين والخلفي األيمن

( 3معاينة رثار إطبلق األعيرة النارية علةى السةيارات الكابنةة
بمحيط المدرسة :
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1ـ السـيارة مةـاركة ميتسةـوبيشي نةـصف نقةل ذات صةندوق خلفةي
مغلةةةق رثةةةةار لفتحةةةةات دخةةةةول بالجانةةةةب األيسةةةةر لصةةةةندوق السةةةةيارة
والكابوت والكابينةة والقةابم خلةف البةاب األيمةن والبرابريةز األمةامي
وأثةةةر إرتطةةةام بةةةذات الجانةةةب جميعهةةةا ناتجةةةة مةةةن إختةةةراق وإرتطةةةام
مقةةذوفات ناريةةة مةةن الجهةةة اليمنةةى إلةةى الجهةةة اليسةةر وبمسةةتو
أفقي.
2ـ السـيارة مـاركة الدا بيضاء اللـون بدون لوحةات تسةـيير مةـعدنية
:بـهـا رثـار لفتـحات دخـول بـالشــنطـة الخـلـفية والرفــرف األمامـي
ناتجـة مـن إخـتراق مقذوفات ناريـة مــن الجهـة األيمـن اليـسر
إلى الجهة اليمنى وبمستو أفقي .
 3ـ السيارة ماركةة بيجةو  307فضةي اللةون لوحةات تسةيير معدنيةة
رقةةم ف ود  : 3479رثةةـار لفتحةةـات دخةةـول بالشةةـنطج مةةـن الخلةةف
والكةةابوت األمةةامي ناتجةةة مةةن إختةةراق مقةةذوفات ناريةةة مةةن الجةةـهة
اليمنى إلـى الجـهة اليسر وبمستو أفقي .
 4ـ السيارة ماركة كيا سيراتو فضي اللةون لوحةات تسةيير معدنيةة
ق ن ص  : 794رثار لفتحةات دخةول بزجةاج البةاب األمةامي األيسةر
للسيارة وأثر بالرفرف األيسةر الخلفةي ناتجةة مةن إختةراق مقةذوفات
نارية من الجهة اليسر إلى الجهة اليمنى وبمستو أفقي .
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5ـ السـيارة ماركـة دايو نوبيرا زرقاء اللةـون بةدون لوحةات تسةيير
معدنية رثار لفتحة دخول بالرفرف األمامي األيسر للسيارة نةات مةن
إختراق مقذوف نارو من الجهة اليسر إلى الجهة اليمنى عمةودو
على السيارة وبمستو أفقي .
6ـ السيارة ماركة مرسيدس خضراء اللون لوحات تسيير معدنيةة ن
ف أ  : 743رثـار لفتةـحة دخةـول بقـةـابم البةـاب األيسـةـر األمـامةـي
ناتةةـ

مـةةـن إختةةراق مةةـقذوف نةةـارو مةةـن الجةةـهة اليسةةـر إلةةـى

الجةةـهة اليمنةةـى وبمسةةـتو أفقةةـي وكسةةـر لزجةةاج البةةابين بالجهةةة
اليسر .
7ـ السيارة ماركة دايو النةوس تبيتةي اللةون لوحةات تسةيير معدنيةة
ف ول  : 169رثةةار لفتحةةات دخةةول بالكةةابوت األمامةةـي مةةن الجهةةة
اليمنةةةـى والبابريةةةـز األمةةةامي والمةةةرره اليمنةةةى ناتجةةةة مةةةن إختةةةراق
مقةةذوفات ناريةةة مةةن الجهةةة اليمنةةى إلةةى الجهةةة اليسةةر وبمسةةتو
أفقي .
 8ـةةةةة السةةةةةيارة ماركةةةةةة شةةةةةاهين بيضةةةةةاء اللةةةةةون بةةةةةدون لوحةةةةةات
تسةةةةييرمعدنية:رثةةةةار لفتحةةةةات دخةةةةول بةةةةالرفرف األيسةةةةر الخلفةةةةي
والسةةةقف بالجهةةةة اليسةةةر والبةةةاب األمةةةامي األيسةةةر ناتجةةةة مةةةن
إختةةراق مقةةذوفات ناريةةة مةةن الجهةةة اليمنةةى إلةةى الجهةةة اليسةةر
وبمستو
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( 4رثةةار إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة علةةى محطةةة بنةةزين موبيةةل
ناصية شارعى يوسف عباس وطريق النصر :
تبةةين وجةةود رثةةار إلطةةبلق أعيةةرة ناريةةة بؤمةةاكن متفرقةةة مةةن المحطةةة
جميعها ناتجة من إختراق وإرتطام مقذوفات نارية أطلقت من الجهةة
القبليةةة  -محةةل تواجةةد المتجمهةةرين  -إلةةى الجهةةة البحريةةة – محةةل
تواجد افراد وضةباط قةوات الشةرطة  -وبمسةتويات مختلفةة ولةم يةتم
العثور على أية مخلفات إطبلق بها .

( 5كمـا ثبت مــن رثـار إطـبلق األعـيرة الناريـة علـى محـطـة
بنزين موبيل شارع الطيران :
تبةةين وجةةود رثةةار إلطةةبلق أعيةةرة ناريةةة بؤمةةاكن متفرقةةة مةةن المحطةةة
جميعها ناتجة من إختراق وإرتطام مقذوفات نارية أطلقت من الجهةة
القبليةةة الشةةرقية  -محةةل تواجةةد المتجمهةةرين  -إلةةى الجهةةة البحريةةة
الغربية – محل تواجد افراد وضباط قوات الشرطة  -وبمستوو أفقي
تقريبآ ولم يتم العثور على أية مخلفات إطبلق بها  ,وتم العثور علةى
أ ةةةةرف فاروةةةةة ومقةةةةذوفات ناريةةةةة خاصةةةةة بطلقةةةةات ناريةةةةة عيةةةةار
39×7.62مةةم بؤمةةاكن متفرقةةة بمحةةيط رابعةةة العدويةةة تةةم تسةةليمها
للسادة وكبلء النيابة في حينج0

كمـا ثبت مـن معاينة سـيارة نقل زرقـاء اللـون تحمـل لـوحـات
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تسيير معدنية رقم (ب 1201 - 11شرطة:
تسةةتخدم كناقلةةة جنةةود وجةةد بهةةا عةةدة رثةةار عبةةارة عةةن عةةدة ثقةةوب
بالجانب األيمن للسيارة تمثل فتحةات دخةول وجةد علةى مسةارها عةدة
ثقوب بالجانب األيسر للسيارة تمثل فتحات خروج ومنهةا إلةى خةارج
السةةيارة وهةةذه اآلثةةار السةةابق وصةةفها يمكةةن حةةدوثها نتيجةةة اختةةراق
ومرور أجسام صلبة سريعة الحركة (مقذوفات نارية اتخذت مسةاراً
من خارج السيارة باتجاه أماكن حدوثها.

كمـا ثـبت مـن مـعـاينـة ســيـارة نـقل أمــوال تـابــعـة لشــركـة
( (speedزرقاء اللون تحمةل لوحةات تسةيير معدنيةة رقةم (ط
ف ب : 279 -
وجدت بمدخل رابعة العدوية من جهة شارع الطيةران وجةد بهةا عةدة
رثةةار عبةةارة عةةن عةةدة ارتطامةةات فةةي الزجةةاج الخةةاص بالبةةاب األيسةةر
الخةةاص بالسةةابق وهةةذه اآلثةةار يمكةةن حةةدوثها نتيجةةة ارتطةةام أجسةةام
صلبة سريعة الحركة اتخذت مساراً من خارج السيارة باتجةاه أمةاكن
حدوثها.

معاينة عقار تحت اإلنشاء الكابن  8شارع الطيران :
تم العثور على عدد من األسلحة البيضاء واأل رف الفاروـة لطلقات
متنوعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات الخرطوش وتـم التحف
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عليهم لفحصـهم معمليا

معاينة بن مصر شارع الطيران :
وجةةود رثةةار إختةةراق ألجسةةام صةةلبة سةةريعة الحركةةة بالبةةاب الربيسةةي
للبن .

معاينة العقار  6شارع سيبويج :
 رثار إرتطامات بشرفات الدور األول والثاني والثالث .
 أثر لفتحات دخول بمحل معـادن الكـابن بـذات العقار ناتجـة مــن
إخـتراق أجسـام صـلبة سـريعة الحـركـة كـمقذوفات ناريــة تعـذر
معاينتها لغلق المكان 0
 أثر إختراق بالباب الزجاجي لمحل سنترال الكابن بةذات العقةار نةات
من إختراق جسم صلب سريع الحركة تعذر معاينتها لغلق المكان .
 رثـار إخـتراق بالباب الصــاج الخاص بواجهة سوبر ماركت ديانا
الكابن بذات العقار ناتجة من إختراق أجسةام صةلبة سةريعة الحركةة
تعذر معاينتها لغلق المكان .

سادسآ :بشؤن فحص رثار الحرابق
كمةةا ثبةةت مةةن معاينةةة رثةةار الحرابةةق بموقةةع األحةةداث تبةةين أن
الحريق شمل اآلتي
أوال :شارع النصر-:
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 - 1الخيام المشيدة بطول شةارع النصةر مةن ناحيةة طيبةج مةول حتةى
تقةةةةاطع الشةةةةارع مةةةةع شةةةةارع يوسةةةةف عبةةةةاس والشةةةةوارع الفرعيةةةةة
المجاورة والتي تةم إزالتهةا بواسةطة جرافةات القةوات المسةلحة لفةت
الطريق أمام المارة.
 - 2الخيةةام المشةةيدة بالسةةاحتين األمام َّيةةة والجانبيةةة لمسةةجد رابعةةة
العدويج .
 -3حريق بداخل المسجد والمنطقة المخصصة للصبلة.
 -4حـريـق بالطـابق األرضـي لمبنـى المركــز الثقافي اإلسـبلمـي
(قاعة المناسبات رقم ( 3 ,2المستشفى الميداني .
 5ـ ة الطةةابق األرضةةي ونوافةةذ الطوابةةق العلويةةة لمبنةةى بيةةت طالبةةات
جامعة األزهر.
 6ـ الطـابقين األول فـوق األرضــي والثانــي فـوق األرضـي لمبنـى
اإلدارة العامةةةة للمةةةرور وكةةةذا عنةةةابر المجنةةةدين بةةةالمبنى وعةةةدد مةةةن
السيارات الموجودة بساحة المبنى.
 – 7عةةدد مةةن السةةيارات الموجةةود بامتةةداد شةةارع النصةةر والشةةوارع
الفرعية.

ثانيا :شارع الطيران-:
سةةو مدينةةة نصةةر والكابنةةة بجةةوار
إحتةةراق محطةةة تمةةوين موبيةةل ( إ ُّ
سةةور إدارة الشةةبون الماليةةة واإلداريةةة للقةةوات المسةةلحة وبمعاينتهةةا
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تبةةين أنهةةا تشةةغل مسةةاحة  2000م ,2ملحةةق بهةةا مبنةةي خةةدمي لبيةةع
المسةةةتلزمات وخبلفةةةج وكةةةذا م لةةةة المحطةةةة ,وتحتةةةوو علةةةي عةةةدد 3
طلمبات للتزود بالوقود.

ثالثا :محيط ومدرسة عبد العزيز جاويش-:
 احتةةةراق عةةةدد  13سةةةيارة تعةةةذر التعةةةرف علةةةي ألةةةوانهم وأرقةةةامهم
بمحيط مدرسة عبد العزيز جاويش ,كما تبين احتراق سوبر ماركت
ومحةةل مجةةاور لةةج كةةابنين بالطةةابق األرضةةي مةةن العقةةار المواجةةةج
للبوابةةة الربيسةةية للمدرسةةة ,وكةةذا احتةةراق بواجهةةة المبنةةي المطةةل
علي البوابة الربيسية للمدرسة.
 عثةر بموقةع األحةداث علةى العديةد مةن الزجاجةات الحارقةة وتةم رفةةع
بعضها لفحصها بمعرفة إدارة الفحوص المعملية وبإجراء الفحوص
الكروماتوجرافية علةى محتةو الزجاجةات تبةين أنهةا تحتةو علةى
كميةةات متفاوتةةة مةةن مةةادة الجةةازولين وهةةى مةةن المةةواد البتروليةةة
المعجلة لبلشتعال.

النتيجــة :
بعةةةـد إجةةةـراء المعاينةةةة الفنيةةةة لمحيةةةـط الحةةةـادث واإلحةةةـاطة ب ةةةـروف
والمبلبسةةـات السةةابقة والمعاصةةرة لوقوعةةج وإجةةراء الفحةةوص الفنيةةة
علي كافة ما تم رفعة من رثار مادية تبين األتي:
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أوال  :ثبت من رثار إطبلق األعيرة النارية والتلفيات :
جميـع التلفيـات السـابق وصفهـا ببند المعاينة والفحص الفني يمكن
حةةدوثها نتيجةةة اخةةـتراق ومةةـرور أجسةةـام صةةـلبة سةةريعة ( مقةةذوفات
نارية أجسام صلبة تعذر تحديد ماهيتها .

كما ثبت من الفحةص المعملةي لؤل ةرف الفاروةة المرفوعةة مةن
العقار تحت اإلنشاء الكابن  8شارع الطيران :
بفحص األ رف الفاروة المرفوعة من محل الحادث تبين أنها عبـارة
عن اآلتي :
( 1عدد أربعة أ رف فاروة مما تستخدم علي األسلحة النارية عيار
9مم طويل .
( 2عدد ثبلثة أ رف فاروة ممـا تسـتخدم علـي األسلحة النارية
عيار  0.38بوصة .
( 3عةةةدد سةةةتة عشةةةرة ةةةرف فةةةارر ممةةةا تسةةةتخدم علةةةي األسةةةلحة
الخرطوش عيار . 12
( 4عةةدد سةةتة وعشةةرون ةةرف فةةارر ممةةا تسةةتخدم علةةي األسةةلحة
النارية عيار  45×5.56مم .

كما ثبت من الفحةص المعملةي للسةبلح والطلقةات المرفوعةة مةن
العقار تحت اإلنشاء الكابن  8شارع الطيران :
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 السبلح المعثور علية عبارة عةن عةدد واحةد سةبلح نةارو خرطةوش
محلي الصنع ال يحمل أو عبلمات مميزة أو أرقام اهرة بماسورة
ويةةر مششةةخنة طولهةةا  15.5سةةم مشةةكل رفهةةا السةةتقبال الطلقةةات
الخرطوش عيار .12
 بفحةةص األجةةزاء التةةي تةةتحكم فةةي الحركةةة الميكانيكيةةة وجةةدت كاملةةة
وسليمة وصالحة لبلستعمال .
 كما عثر علـي عـدد ( 16ستة عشرة طلقة كاملة األجزاء ووـير
مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار .12
 بفةة عةةدد ( 2اثنةةين طلقةةة وفحةةص محتوياتهمةةا الداخليةةة وجةةدت
كاملة وسليمة وصالحة لبلستخدام .
 بإطبلق عدد ( 2اثنين طلقة باستخدام السبلح المذكور تمت عمليةة
اإلطبلق بكفاءة مما يإكد صبلحية الطلقات والسبلح لبلستعمال .

كما ثبت من الفحص المعملةي لؤلسةلحة البيضةاء المرفوعةة مةن
العقار تحت اإلنشاء الكابن  8شارع الطيران :
 1ـ عدد واحد سةكين ذو نصةل ذو حةد واحةد طولةج  20سةم  ,وبإختِبةار
صبل ِح َّيتِج لئلستِخدام .
ِحدَّة ال َنصل َت َب َّين َ
 2ـ عدد واحد سةكين ذو نصةل ذو حةد واحةد طولةج  11سةم  ,وبإختِبةار
صبل ِح َّيتِج لئلستِخدام.
ِحدَّة ال َنصل َت َب َّين َ
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 3ـ عدد واحد سةكين ذو نصةل ذو حةد واحةد طولةج  17سةم  ,وبإختِبةار
صبل ِح َّيتِج لئلستِخدام .
ِحدَّة ال َنصل َت َب َّين َ
 4ـ عدد واحد سةكين ذو نصةل ذو حةد واحةد طولةج  15سةم  ,وبإختِبةار
صبل ِح َّيتِج لئلستِخدام .
ِحدَّة ال َنصل َت َب َّين َ
 5ـةةة عةةةدد واحةةةد سةةةكين ذو نصةةةل ذو حةةةد مشرشةةةر طولةةةج  23سةةةم ,
صبل ِح َّيتِج لئلستِخدام .
وبإختِبار ِحدَّة ال َنصل َت َب َّين َ
 6ـ عــدد واحــد سـكيـن ذو نصـل ذو حـد مشـرشـر طولـج  9سـم ,
صبل ِح َّيتِج لئلستِخدام .
وبإختِبار ِحدَّة ال َنصل َت َب َّين َ
 7ـ عــدد واحــد سـكين ذو نصـل ذو حــد مشـرشـر طـولج  10سـم ,
صبل ِح َّيتِج لئلستِخدام .
وبإختِبار ِحدَّة ال َنصل َت َب َّين َ
وان جميةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةكاكين السةةةةةةةةةابق فحصةةةةةةةةةها بةةةةةةةةةالبنود أرقةةةةةةةةةام
( 7 6 5 4 3 2 1تعةةد ضةةمن األسةةلحة البيضةةاء الةةواردة بالجةةدول
رقةةةم ( 1مةةةن قةةةانون األسةةةلحة والةةةذخابر رقةةةم  394لسةةةنة 1954
وتعديبلتةةةج فيمةةةا عةةةدا مةةةا يسةةةتخدم منهةةةا فةةةي األوةةةراض المنزليةةةة أو
الفندقية .
وببحةةةث منةةةاطق بةةةدايات الحريةةةق  :بدراسةةةة رثةةةار االحتةةةراق تبةةةين أن
الحريق بدا وتركز بمناطق متعددة منفصلة عن بعضها تمام االنفصةال
والسابق توضيحها بالبنود السابقة ولم تمتد النيةران مةن إحةداهم إلةي
األخر .
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تبةةين ان سةةبب الحريةةق  :شةةب نتيجةةة إيصةةال مصةةادر حراريةةة متعةةددة
كؤعواد ثقاب مشتعلة أو ورق مشتعل أو زجاجات حارقة معبةؤة بمةادة
بتروليةةة معجلةةة علةةي االشةةةتعال (كةةالمعثور عليهةةا بموقةةع األحةةةداث
ومناطق بدايات الحريق المتعددة كبل علي حدة ليحدث الحريق بالحالة
التي وجد عليها وتشير حالة اآلثةار إلةي عةدم إمكانيةة حةدوثها إال مةن
خبلل أشخاص عدة وعلي فترات زمنية معاصرة لبعضها .

كمـــا ثبــت للنيـابة العـامة مــن ِخـبلل ةمطـالعتها بعـض البيانات
والتقةةةارير الصةةةادِرة مةةةن ال ِجهةةةات وال ةم َن َّ مةةةات ال ةحقوقِ َّيةةةة عةةةدم
سِ ةةل ِم َّية التجمهةةر و كيفيةةة َتعا ةمةةل أج ِهةةزة الدولةةة حِيةةال تجم ةهةةر
العدو َّية و التصدِّو لج .
رابعة
ِ
حيةةث ث ةبةةت بةةالتقرير الصةةادِر مةةن مركةةز ابةةن خلةةدون للدراسةةات
اإلنمابية حول َفض تج ُّمعي رابعة والنهضة.
ـ إنتهاج جماعة اإلخةوان سياسةة عنيفةة ضةد جميةع المعارضةين لهةا
منةةذ توليهةةا السةةلطة فةةى يونيةةو عةةام 2012وتعاصةةر ذل ة مةةع نزعةةة
عنصةةةرية دينيةةةة شةةةديدة ضةةةد جميةةةع مةةةن ال ينتمةةةون إلةةةى فكةةةرهم أو
عقيةةدتهم فضةةبل عةةن ترويةةع ألقبةةاط مصةةر وقتةةل ألصةةحاب المةةذاهب
األخر .
ـ وعندما ثار الشعب المصر عليهم إتخذوا من بعض المياديـن
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بإرا للتروي لفكةرهم العنيةف وإرتكةاب العديةد مةن الجةرابم  ,فكةان
من البلزم التدخل لفةض تجمةع رابعةة العدويةة الغيةر سةلمى خاصةة
بعد أن اكت ا بالسبلح وإرتكبت فيها الجرابم جهارا نهارا .
ـةةة وأن حقيقةةةة تجمةةةع رابعةةةة العدويةةةة وقةةةد انطةةةو علةةةى عناصةةةر
إجرامية تحمل السبلح ضد المواطنين والدولةة ال يمكةن وصةفها إال
بؤنج تجمع إجرامى عدابى مسةل ويةر مشةروع وال مةرخص لةج هةدد
الن ام والسكينة واألمن والسلم العام .
ـ كما شاهد المقاومة المسلحة الشديدة التةى أبةدتها عناصةر اإلخةوان
ومإيديهم ضد قوات الشرطة بمجرد اقترابج من محيط تجمعهم.
ـ ة كم ةا أنةةج مةةن أحةةد أسةةباب سةةقوط أعةةداد كبيةةرة مةةن الضةةحايا مةةن
الطرفين الشحذ األيديولوجى وإستخدام الفكةر الةدينى المتطةرف
فى تشجيع المعتصمين على حمل السةبلح والتصةد لقةوات الشةرطة
تحت الفكر الجهاد والتكفيةر

فضةبل عةن مةنه جماعةة اإلخةوان

فةةةى ترسةةةي فكةةةرة ال هةةةور كضةةةحايا وإسةةةتغبلل ذلةةة فةةةى تةةةروي
قضاياهم فى األوساط الدولية داللة ذل ما تم بثج مةن مشةاهد علةى
قناة الجزيرة ذاتها ـ وهةى إحةد القنةوات التةى تةروج لفكةر اإلخةوان
وتعةةوا إلةةى إسةةقاط الدولةةة المصةةرية ـ وت هةةر مةةد اهتمةةام جماعةةة
اإلخةةوان بتصةةوير القتلةةى والمصةةابين حةةال فةةض تجمعهةةم بةةدال مةةن
إسعافهم .
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ـة كمةةا تبلحة أيضةةا عةةدم سةةقوط أ مةةن قيةةادات اإلخةةوان فةةى أحةةداث
رابعةةة العدويةةة فهةةذا هومةةا دأب قيةةادات اإلخةةوان التحةةريض وبةةث
روح الكراهية واإلرهاب بةين أتبةاعهم ثةم الهةروب وتةر البسةطاء
والزج بهم فى المصابب .
ـ كما أنج فى هذه الحالة ( تجمع رابعةة العدويةة فهةى تعتبةر ةروف
إسةةتثنابية ففيهةةا تضةةطر الدولةةة إلتخةةاذ قةةرارات وإجةةراءات ميدانيةةة
عاجلة تمليها ال روف الملحة وير العادية ومن الخطؤ المقارنةة بةين
تعامل هيبات إنفاذ القانون المةرخص لهةا بإسةتخدام األسةلحة الناريةة
فى حاالت الضرورة والدفاع عةن الةنفس حةين تتعامةل مةع التجمعةات
السلمية وير المسلحة مقارنة بحاالت فض التجمعات المسلحة .
ـ فـقد تـرتب علـى إعتصـام رابعـة العـدوية ضــررا مباشـرا والـذ
لحق بالمجتمع والدولة جراء أعمةال العنةف التةى تقترفهةا ومةا زالةت
تقترفها جماعة اإلخوان ومإيدها من جماعات العنف واإلرهاب .
ـ وفيمــا يتعـلــق بإعـتصــام رابـعـة العــدويـة الغـير سـلمى فـهوأل
يقتصر فقط علةي الضةرر المةاد المتمثةل فةى أعمةال العنةف المسةل
المرافقةةةة للتجمهةةةر ولمةةةدة نةةةاهزت 48يومةةةا فضةةةبل عةةةن األعمةةةال
المصةةاحبة لةةج مةةن نهةةب وإتةةبلف عمةةد وحةةرق للممتلكةةات العامةةة
والخاصةةة ولكنةةج يمتةةد ليشةةمل الضةةرر األدبةةى واألبعةةاد السياسةةية و
اإلقتصةةادية واإلجتماعيةةة والثقافيةةة أو الدوليةةة والتةةى نتجةةت عةةن
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متابعةةة ومراقبةةة العةةالم بةةؤثره لحةةدث ويةةر مسةةبوق فةةى سةةابر أنحةةاء
المعمورة وما نت عن ذل اإلهتمام العالمى بالحةدث المصةر مةن
خسةةابر اقتصةةادية وسياسةةية وثقافيةةة لمصةةر وألحةةق ضةةررا جسةةيما
بةةالببلد تمثةةل فةةى اإلنتقةةاص مةةن مركةةز ومكانةةة الدولةةة فةةى محيطهةةا
اإلقليمى والدولى مما أثر أيضا على السياحة واإلستثمار فيها .
ـ يخطةا مةن ال يةر أن مصةر تقةود حربةا حقيقيةة علةى مةا يمكةن أن
يوصف بؤنج إرهاب دولى من م تدعمج دول أو جهات بعينها بقصد
إضةةةةةعاف دور مصةةةةةر اإلقليمةةةةةى وإفشةةةةةال مسةةةةةاعيها فةةةةةى اإلنتقةةةةةال
لئلستقرارالي الديمقراطية  .وعلى الروم من كةل التحةديات المتقدمةة
تعمل الدولة المصرية علةى إتخةاذ خطةوات حقيقيةة لترسةي مبةادئ
حقوق اإلنسان وإرساء سيادة القانون .

تـقريـر لجنة حـقوق اإلنســان (لجنـة تقصــى الحــقابق حــول
إعتصةةام رابعةةة العدويةةة تقصةةى الحقةةابق

ومةةا صةةاحبهما مةةن

سةلَّحين فةي التجم ةهةر وإسةتخدام السِ ةبلح بكثافةة
أحداث وجةود ةم َ
ضد قة َّوات ال ة
شرطة ِم َّما ينفي عن ال ةمتجمهةرين صِ ةفة السِ ةل ِم َّية ,
وكةةذا إنتفةةاء َقصةةد القتةةل لةةدو قةة َّةوات ال ة
شةةرطة التةةي شةةا َر َكت فةةي
التعا ةمل مع ال ةمتجمهرين  ,وكذا عةدم وجةود سياسةة عا َّمةة لةدو
الدولة إلستهداف المدن ِّيين أو قتل أفراد ةمنتمين لجماعةة ةم َع َّينةة
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 ,وان المناشدات التي صدرت من كِبار القةادة والمسةبولين فةي
الببلد ال ةيمكِن أن تعكِةس َت َو ُّج َهةا ً عامةا ً لةدو الدولةة  ,أو تكشِ ةف
عةةةةن قصةةةةد عةةةةام فةةةةي إرتكةةةةاب جريمةةةةة القتةةةةل ال ةم َمةةةةنه ضِ ةةةةد
ال ةمتجمهرين روم عةدم سِ ةل ِم َّيتهم  ,وأن حِةرص وزارة الداخلِ َّيةة
سةلةطات الدولةةة علةةي نقةةل إجةةراءات التعا ةمةةل مةةع المتجمهةةرين
و ة
بميةةةداني رابعةةةة والنهضةةةة بالصةةةوت والصةةةورة ةمباشةةةر ًة َعبةةةر
وسابِل اإلعبلم في ةحضور ةم َم ِّثلي ةم َن َّ مات ال ةمجتمع المدني لهو
أكبر دليل علي عدم ةوجود نِ َّية ةمس َبقة لقتل العناصِ ةر ال ةمع َتصِ ةمة
فةةةي التجم ةهةةةرين  ,وكةةةذا ةخةةةروج سةةةابِر اإلجةةةراءات والتةةةدابير
سةلةطات ل ةمبلحقةة
مارسها الدولة ذات السِ يادة وال ة
واألفعال التي ةت ِ
و ةمجا َبهةةة الجةةرابِم وإنفةةاذ القةةانون وحِمايةةة الدولةةة والمجتمةةع
والتةةي ةت َعةةد الوا ِجةةب الربيسةةي علةةي أو دولةةة ذات سِ ةةيادة عةةن
نِطاق التجريم .
كمةةةا ثبةةةت بتقريةةةر لجنةةةة تقصةةةى الحقةةةابق المعةةةد مةةةن المجلةةةس
القةةةومى لحقةةةوق اإلنسةةةان حةةةول أحةةةداث فةةةض إعتصةةةام رابعةةةة
العدوية والذ أنتهى الى األتى :ـ
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1ـةةةةة إن عمليةةةةةة فةةةةةض وإخةةةةةبلء إعتصةةةةةام رابعةةةةةة العدويةةةةةة فةةةةةى
2013/8/14جةةاءت تنفيةةذا لقةةرار النيابةةة العامةةة المصةةرية وذل ة
على أثر تقدم بعض المواطنين المصريين بببلوات بتعرضهم لمعانةاة
شديدة جراء اإلعتصام الذ إستمر حوالى 47يومةا ويمثةل إنتهاكةا
لحقةةوقهم المدنيةةة والسياسةةية واإلقتصةةادية واإلجتماعيةةة وخاصةةة
الحق فى السبلمة الجسدية والحياة األمنة والحق فى السةكن والعمةل
وحريةةة التنقةةل فضةةبل عةةن تةةةردد معلومةةات عةةن احتجةةاز وتعةةةذيب
مواطنين داخل اإلعتصام أسةفر عةن مقتةل بعضةهم علةى أثةر التعةذيب
الذ مورس بحقهم وفقا لتقارير مصةلحة الطةب الشةرعى فةى تةاري
سابق على تاري فض اإلعتصام.
2ـ إن عملية الفةض وإخةبلء اإلعتصةام قةد تمةت بمعرفةة قةوات أمةن
تابعة لوزارة الداخلية فى إطار خطة وضعتها األخيرة .
3ـ ة إن عمليةةة الفةةض وإخةةبلء اإلعتصةةام قةةد جةةاءت فةةى إطةةار سةةعى
الحكومةةة المصةةرية المعاصةةرة لتةةاري الفةةض إلةةى تطبيةةق وإعمةةال
القوانين المصرية على جزء من إقليم جمهورية مصر العربية بعةد
أن أقرت مهلة للتفاوض مع المعارضين المعتصمين .
4ـةة أن اإلعتصةةةام بميةةدان رابعةةةة العدويةةة والةةةذ دعةةت لةةةج جماعةةةة
اإلخةةوان المسةةلمين والقةةو السياسةةية المواليةةة لهةةا وسةةمحت إدارة
اإلعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين تابعون لها بالدخول لحةرم
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اإلعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقةة وهةو األمةر الةذ نةزع
صفة السلمية عن إعتصام رابعة العدوية.
5ـ أن قوات األمن المكلفة بتنفيذ عملية إخةبلء الميةدان قةد إلتزمةت
بتوجيج نداء للمعتصمين عبر مكبرات صوت وتؤكدت اللجنة مةن أنةج
سمع بوضوح داخل عمق اإلعتصام.
6ـ إن سياق عملية الفض فى السةاعات األولةى لهةا قةد أشةار إلةى أن
اإلشةةتباكات كانةةت تسةةير فةةى نطاقهةةا المعتةةاد والمتكررفةةى األحةةداث
السةةابقة إلةةى أن بةةادرت بعةةض العناصةةر المسةةلحة وبشةةكل مفةةاجا
بإطبلق النيران بإتجاه أحد الضباط التابعين لقوات األمن كان ممسةكا
بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخبلء الميدان ليسقط
قتيبل أمام دار المناسبات وعلى إثر ذلة ردت قةوات األمةن بةإطبلق
النيةةةةران بإتجةةةةاه مصةةةةدر اإلطةةةةبلق علةةةةى الضةةةةابط القتيةةةةل وإنةةةةدلعت
اإلشتباكات المسةلحة فةى محةاور عديةدة داخةل الميةدان بةين العناصةر
المسلحة وقوات األمن بشكل مستمر دون إنقطاع .
7ـ أن العناصر المسلحة داخل اإلعتصام كانت تتحر وتطلق النيران
مةةن وسةةط المعتصةةمين كةةدروع بشةةرية جعلةةتهم فةةى مرمةةى نيةةران
قوات األمن طول فترة اإلشتباكات.
8ـ ة حةةال إتسةةاع محةةيط منطقةةة رابعةةة العدويةةة وإنةةدالع اإلشةةتباكات
المسلحة فى محاور عديدة منج دون دخول سيارات اإلسعاف التابعةة
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لهيبة اإلسعاف وذل بعد مقتل أحةد المسةعفين وفقةا لتصةري هيبةة
اإلسعاف وهو األمةر الةذ أد لعةدم حصةول العديةد مةن المصةابين
على اإلسعافات البلزمة أو النقل إلى المستشفى إلنقةاذ حيةاتهم  .ولةم
تةةتمكن سةةيارات اإلسةةعاف مةةن ال ةدخول إلةةى الميةةدان إال بعةةد إنتهةةاء
عمليةةةةةة الفةةةةةض واإلخةةةةةبلء فةةةةةى السةةةةةاعة السادسةةةةةة مسةةةةةاء يةةةةةوم
.2013/8/14

ـةة كمةةا ثبةةت بالبيةةان الصةةادر مةةن  -ةم َن َّ مةةة فرنكةةو إيجيبسةةيان
ةةةإرخ  – 2013/8/15و
لحقةةةةوق اإلنسةةةةان " أوفيةةةةد "  -وال ةمة َّ
ال ةمرفةةةق صةةةورتين ضةةةوبِ َّيتين منةةةج بةةةاألوراق أحةةةدهما باللغةةةة
اإلنجليز َّية .
العرب َّية والثاني باللغة
ِ
أن تِل ال ةمن َّ مة َث ةبةت لهةا مةن خِةبلل ةمتابعتهةا لعمل َّيةات فةض إعتصةام
منطقةةة رابعةةة والنهضةةة بةةالجيزة فقةةد تؤ َّكةةد لهةةا مةةن ِخةةبلل ةمراسةةليها
ومصةةةادِرها أن مةةةا قامةةةةت بةةةج ال ة
ِصةةةر َّية فةةةةي َفةةةض تِلةةةة
شةةةةرطة الم ِ
اإلعتصامات قد جاء ِوفقا ً للمعايير ال ةم َّت َفق عليها في القوانين الدول َّية
في َفض اإلعتصامـات  ,وأنهـا تؤ َّكـدت أن ال ة
شـرطـة المِصـ ِر َّيـة قـد
أو قة َّوة
راعـت وإهتـ امـَت بـمبـادِئ ةحـقوق اإلنسـان  ,ولـم تستخدم َّ
فرطة  ,وإلتزمت بضبط النفس إلى أقصى َحد ةممكِن .
ةم ِ

تجمهـريـن
كمــا ثبـت للنيـابـة العامـة اإلنتهـاكـات التـي قـام ال ةم َ
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بإرتِكابهةةا مةةن جةةرابِم اإلحتِجةةاز القسةةرو المصةةحوب بالتعةةذيب
السةةرقة بةةةاإلكراه ِخةةةبلل فتةةةرة
البةةدني و الشةةةروع فةةةي القتةةةل و
ِ
التجمهر
مـن ِخـبلل مـا َتـ َقدَّم بـج المـواطنين المجني عليهم من ببلوات بتِل
الجرابِم و ما أةرفِق باألوراق من محاضر ضبط و تحريات بشةؤن تِلة
الجرابِم0

تجـمهرين
كـمـا ثـبت للنيـابة العامـة اإلنتهـاكـات التــي قـام ال ةمـ َ
بإرتِكابها من جرابِـم التخـريـب و اإلتـبلف العمـدو لل ةممتـلكـات
الخاصة حال أحداث ال َفض
العا َّمة و
َّ
العدو َّيةة
من خِبلل ما َت َقدَّم بج المجني عليهم من قاطني منطِ قة رابعةة
ِ
والشوارع ال ةمتاخِمة لها من جميع ال ِجهةات و كةذا مةن خِةبلل مةا َت َقةدَّم
ِ
بةةج المجنةةي علةةيهم مةةن أصةةحاب الحوانيةةت و الشةةركات و ةمحطةةات
تزويةةد الوقةةود و األكشةةا دا ِخةةل نِطةةاق التجمهةةر مةةن ببلوةةات بشةةؤن
صةة داخِةل نطةاق التجم ةهةر عمداً:ةـ
إتبلف ال ةمتجمهرين ةممتلكاتهم الخا َّ
حيةةث أبلةةع المجنةةي عليةةج  /ياسةةر أحمةةد عبةةد الباسةةط بال َقضِ ة َّية رقةةم
 35122لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق
لئلرتبةةاط – إسةةتدالالً بتةةاري  2013/8/2أ َّنةةج وحةةال مةةروره داخِةةل
ةمحيط التجم ةهر ةم َت ِجها ً إلى مقر عملج إلستِقبلل إحد س َّيارات األجةرة
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 ,تنةةاهى إلةةى سةةمعج هِتافةةات ةمعادِيةةة للقةة َّةوات ال ةمسةلِحة  ,فؤبةةد رأيةةج
سةةةلَّحة هةةةي
ألحةةةد ال ةم َتةةةرجلين دا ِخةةةل ةمحةةةيط التجمهةةةر أن القةة َّةةوات ال ةم َ
القابِمةةةةة علةةةةى حِمايةةةةة الةةةةببلد  ,و حينبةةةةذ فةةةةوجا بمجموعةةةةة مةةةةن
ال ةمتجمهرين تقةوم بتكبيةل يديةج مةن الخلةف و قدميةج و قةاموا بتكمةيم
فاهج و تعصيب عينيج  ,و إنهالوا عليج ضربا ً بالمواسير و الشةوم و
العِصِ ةةي ةمحةةدثين إصةةابتج بقدمةةج ال ةيمنةةى و يةةده ال ةيسةةر و ب ةمخ َتلَةةف
سدِه  ,و َ ل َّ ةمح َتجزاً داخِل ةمحةيط التجمهةر مةع تعذيبةج َبة َدنِ َّيا ً
أنحاء َج َ
بمةةواالة التعةةدو عليةةج بالضةةرب يو ِم َّيةا ً ل ةمةدَّة ثبلثةةة أ َّيةةام  ,حتةةى قةةاموا
بوضع سِ ةجادة صةبلة علةى رأسةج و أطلقةوا سةراحج بعيةداً عةن نِطةاق
التجمهر  ,و القى بالمسإلِ َّية على عاتِق ال ةمعتصمين ةم َإ ِّيةدو الةربيس
األسبق  /محمد ةمرسي0
ـ ا كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /هيةةثم ةم َح َّمةةد محمةةود – صةةاحِب ورشةةة
نار َّيةة  -بال َقضِ ة َّية رقةم  31236لسةنة  2013جةن
ميكانيكا دراجات ِ
مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – إسةةتِدالال بتةةاري
 2013/7/7مضةةمون مةةا شةة ِهد بةةج المجنةةي عليةةج  /محمةةود السةةيد
محمود عبد المولى بالتحقيقات بشؤن واقِعةة إحتِجازهمةا داخِةل نِطةاق
العدو َّية و تعذيبهما َب َدنِيا ً  ,و أضةاف قيةام ال ةمعتصةمين
إعتصام رابعة
ِ
بسرقة كا َّفةة ةم َت َعلَّقاتةج الشخصِ ة َّية مةن هةاتِف محمةول و مبلةع و قةدره
ِ
برفقتج.
ألف جنيج و الدراجتين التي كان يستقِلَّها و من ِ
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ـ كما أبلع كـ ةل ً من المجني عليهما  /سلمان حلمي سلمان سلمان ,
إسبلم علـي عبد الحفي مرسي بال َقضِ َّية رقم  34440لسةنة 2013
جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط  -مةةةن أنهمةةةا
بتةةاري  2013/7/24وحةةال مرورهمةةا بةةالقرب مةةن منطقةةة " طيبةةة
مةةول " ةمسةةتقلَّين السة َّيارة قيةةادة المجنةةي عليةةج  /حسةةن عبةةد الوهةةاب
أحمد سبلمة بالسيارة قيادتج فةوجا بمجموعةة مةن عناصةر اإلخةوان
المسةةلمين تقةةوم باسةةتيقافهم وإنةةزالهم مةةن السةةيارة وتفتيشةةهم واخةةذ
هةةةواتفهم المحمولةةةة ثةةةم اصةةةطحابهم إلةةةى ميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة ثةةةم
احتجازهم بداخل " طيبة مول " لمةدة أربةع سةاعات متواصةلة قةاموا
خبللها بالتعدو عليهم بالسب والشتم والضرب بدون إحداث إصةابات
ثم أطلقوا سراحهم عقب ذل وألقى ةكل ً منهما بالمسبول َّية على عاتِق
قيةةادات جماعةةة اإلخةةوان المسةةلمين علةةى تحةةريض أولبة األشةةخاص
على ارتكاب تل األفعال معهم .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /علةةي جةةابر ن ةةيم ةم َح َّمةةد  -يعمةةل بنةةاء -
بال َقضِ َّية رقم  35186لسنة  2013جن مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقةة
باألوراق لئلرتباط  -أنج بتةاري  2013/8/3وحةال تواجةده بمنطقةة
السةةوق – بةةالحي الثةةامن – دابةةرة القسةةم – منت ةةرا طلبةةج مةةن أيةةة
شةةخص للعمةةل  ,حضةةر إليةةج شخصةةين وطلبةةا منةةج مرافقتهمةةا إلجةةراء
برفقتج شخص أخر يدعى
بعض أعمال البناء  ,فتوجج برفقتهم وكان ِ
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 /اشرف  ,وتفاجا بهم يقومون بالدلوف داخِل ةمحيط إعتصةام رابعةة
ال َع َد ِو َّيةةة  ,وقةةاموا باالسةةتيبلء علةةى تحقيةةق شخصِ ة َّيتج  ,وطلبةةوا منةةج
ِبنةةاء حةةابط مةةن الطةةوب فإمتثةةل  ,وعقةةب فراوةةج مةةن تشةةييد الحةةابِط
حضر إليج المتهم  /ةم َح َّمد البلتةاجي لمعاينةة ذلة الحةابط  ,فؤبةد ةكةل ً
منهمةةا روبتةةج فةةي االنصةةراف والعةةودة فةةي اليةةوم التةةالي السةةتكمال
أعمال البناء  ,فؤشار المةتهم سةالف الةذكر لةبعض ال ةمعتصةمين الةذين
قةةاموا بالتعةةدو عليهمةةا بالضةةرب  ,وقةةاموا باحتجازهمةةا داخةةل ةمحةةيط
التجمهةةر لمةةدة سةةبعة عشةةر يومةةا ليقةةوم بؤعمةةال بنةةاء داخةةل التجمهةةر
دون مقابل إلى أن َت َم َّكن من الهرب منهم .
ـ ة كمةةا قة َّةرر المجنةةي عليةةج الطفةةل  /مصةةطفى احمةةد عبةةد النبةةي – 10
سنوات  -بال َقضِ َّية رقم  35677لسنة  2013جةن مدينةة نصةر أول
 ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – أمةةةام النيابةةةة العا َّمةةةة إسةةةتدالالً أنةةةجبتاري  2013/8/9كان برفقة أصدقابج خلةف مسةجد رابعةة ال َع َد ِو َّيةة
وكةةان حةةامبل علةةةم مصةةر وصةةةورة للفريةةق السيسةةةي فتوجةةج ناحيتةةةج
اإلخوان المسةلمين وحةاولوا انتةزاع الصةورة والعلةم مةن يديةج إال انةج
رفةةض ذل ة والذا بةةالفرار مةةنهم وأثنةةاء هروبةةج فةةوجا بؤحةةد عناصةةر
اإلخةةوان المسةةةلمين يشةةةهر سةةةبلحا ً ناريةةةا ً وأطلةةةق منةةةج عيةةةاراً احةةةدث
إصابتج بيده .
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ةةرر الطفةةةل  /أدهةةةم تةةةامر احمةةةد علةةةي بةةةذات القضِ ةةة َّية إسةةةتدالالً
كمةةةا قة َّ
مضمون ما قرره المجني عليج الطفل  /مصةطفى احمةد عبةد النبةي –
 10سنوات  -بال َقضِ َّية رقم  35677لسنة  2013جن مدينةة نصةر
أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط – حيث انج كان برفقةة األخيةر حةال
حدوث إصابتج.
كما أبلع المجني عليج  /رمضةان عمةاد رمضةان خليفةة بال َقضِ ة َّية رقةم
 34514لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق
لئلرتباط  -أنج ذهب إلى اعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية بتاري 2014/7/1
إثةةر نشةةوب ِخةةبلف عةةابلي مةةع والدتةةج  ,و ةةل ةمتوا ِجةةداً دا ِخةةل ةمحةةيط
التجمهةةر  ,وقبةةل تحريةةره للمحضةةر بثبلثةةة أيةةام حةةاول الخةةروج مةةن
التجمهةةر  ,إال أ َّنةةج فةةوجا بقيةةام بعةةض ال ةمعتصةةمين بإحتجةةازه بإحةةد
الخِيام داخِل التجمهر ,وقاموا بتعذيبج بدنِ َّيا ً باإلعتةداء عليةج بالضةرب
بؤدوات " خراطيم الغاز ومواسير مِياه ببلستِ ِك َّية واتلفوا بطاقة الةرقم
صةةة بةةج وسةةرقوا منةةج مبلةةع خمسةةون جنيهةةا ثةةم أطلقةةوا
القةةومي الخا َّ
سراحج 0
ـ كمــا أبلــع المـدعو  /أيمن إبراهيم حسين حمدو بالمحضر رقـم
 34348لسةةةةةنة  2013جةةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةةر أول المةةةةةإرخ فةةةةةي
 2013/7/22و ال ةمرفق بال َقضِ َّية رقم  15120لسنة  2013إدارو
مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط  -أنةةةةج وبتةةةةاري
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 2013/7/20شةةاهد مجموعةةة كبيةةرة مةةن معتصةةمي رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة
يقومون بالتعدو بالضرب على شخص يشبج المجنةي عليةج المرحةوم
 /عمةةرو نجةةدو كامةةل علةةي سةةم فةةي ال َقضِ ة َّية رقةةم  15120لسةةنة
 2013إدارو مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتبةاط إلةى حةد
كبيةةر تةةم إقتيةةاده عقةةب ذلة إلةةى داخةةل التجمهةةر وانةةج حضةةر لئلبةةبلر
عقةةةب أن شةةةاهد صةةةورة المتةةةةوفي علةةةى إحةةةد صةةةفحات الجرابةةةةد
االلكترونية .
ـ ة كمةةا أبلغةةت المجنةةي عليهةةا  /صةةابرين سةةعيد بخيةةت بال َقضِ ة َّية رقةةم
 35166لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق
بشةارع
لئلرتباط – إستِدالالً بتاري  2013/8/3أ َّنها و حال مرورهةا
ِ
العدو َّيةة
ابن فضةبلن بمدينةة نصةر بةالقةرب مةن ةمحةيط إعتصةام رابعةة
ِ
ِرفقة زوجها المجني عليج  /علي الس ِّيد دةسوقي ةمسةتقِلِّين التروسةيكل
الخاص بزوجها  ,فوجبا بقيةام خمسةة أشةخاص مةن جماعةة اإلخةوان
ال ةمسلمين بإقتِيادهما ةعنو ًة داخِل ةمحيط األعتصام و إحتجاز ةكل ً منهما
ةةاورتين  ,و تنةةةاهى إلةةةى سةةةمعها صةةةوت صِ ةةةراخ
داخةةةل خيمتةةةين ةمتجة ِ
زوجهةةا  ,فقامةةت بإسةةتراق الن ةةر مةةن ِخةةبلل الخيمةةة فؤبصةةرت إصةةابة
زوجها سالِف الذِكر إصابة جسيمة برأسج  ,ةث َّم أطلقوا صراحها .
كمــا أبلــع المــدعو  /مـحمود محـمد أحمد محـمد – ســابِق بهيبِة
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اإلسةةعاف المصةةر َّية  -بال َقضِ ة َّية رقةةم  31135لسةةنة  2013جةةن
مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – إسةةةتِدالالً بتةةةاري
 2013/7/4بةةورود إخطةةار إليةةج بوجةةود حالةةة مرضِ ة َّية بقِسةةم مةةرور
صةةوب مكةةان تواجةةده تب ة َّين أن المةةريض ةيةةدعى
السةةبلم  ,و باإلنتقةةال َ
/محمةةةد إبةةةراهيم عبةةةد الغنةةةي – عريةةةف ة
شةةةرطة – وتةةةم تكليفةةةج بنقةةةل
المريض إلى ةمستشفى ال ة
شرطة  ,وحال قيامج بال َت َو ُّجج بةالمريض إلةى
صحبتج ثبلث أةمناء ة
ةمستشفى ال ة
شرطة ِرفقة المريض ةمروراً
شرطة وب ة
العدو َّيةةة إسةةتوقفج مجموعةةة مةةن ال ةمعتصةةمين و قةةاموا
بميةةدان رابعةةة
ِ
برفقتج و المريض بالضرب وكذ إحةداث تلفِ َّيةات
باإلعتداء عليج و من ِ
بسةةة َيارة اإلسةةةعاف قِيادتةةةج الرقيمةةةة و ن د  647مصةةةر و المملوكةةةة
لهيبِة اإلسعاف المصر َّية  ,و التي َت َم َّثلت فةي إتةبلف المِةررة ال ةيمنةى و
اإلطارين األمامي و الخلفي األيمن  ,و عقِب َتد ُّ
َخل بعض ال ةمعتصةمين
برفقتج  ,بينما إحتجةزوا المةريض
اةطلِق سراحج و ال ةمسعِف الذو كان ِ
و أةمنةةاء ال ة
برفقتةةج بةةالقة َّوة  ,و ألقةةى بالمسةةبولِ َّية
شةةرطة الةةذين كةةانوا ِ
بشؤن ما َت َقدَّم على عاتِق ال ةمعتصمين مةن جماعةة اإلخةوان ال ةمسةلمين
البلزمةةة علةةى السةة َّيارة محةةل اإلتةةبلف بمعرفةةة
 ,و بةةإجراء ال ةمعاينةةة
ِ
سةلفا ً  ,و
حرر محضر الببلر َتب َّين وجود ذات التلفِ َّيات ال ةم َن َّةوه عنهةا َ
ةم ِّ
بسإال المدعو  /الحسين إبراهيم الدةسةوقي – سةابِق بهيبِةة اإلسةعاف
المصر َّية – بذات ال َقضِ َّية ردد مضمون ما أبلع بةج سةابقج  ,و بسةإال
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ةكةل ً مةةن المجنةةي علةةيهم  /محمةةد إبةةراهيم عبةةد الغنةةي – رقيةةب ة
شةةرطة
بقِسةةم مةةرور السةةبلم – و علةةي محمةةد السة ِّيد عبةةد ال ةمعطةةي – منةةدوب
ة
شرطة بقِسم مرور السبلم – بذات القض َّية رددا مضمون ما أبلع بج
سابقيهما .
ـ كما أبلع المجني عليج  /أحمد محمد ن ير عبد الغني – ف ِّنةي صةوت
بقناة القةاهِرة و النةاس  -بال َقضِ ة َّية رقةم  29829لسةنة  2013جةن
مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – إسةةتِدالالً بتةةاري
 2013/6/21أ َّنج و حال قيامج بتغطية أحداث مِليونِ َّية حزب ال ةح ِر َّيةة
العدو َّيةةة و
و العدالةةة و الت َّيةةارات اإلسةةبل ِم َّية مةةن أمةةام مس ة ِجد رابعةةة
ِ
برفقتةةج ةكةل َّ مةةن المجنةةي علةةيهم  /خالةةد أحمةةد شةةريف محمةةد رشةةاد و
ِ
أسامة لبيب ِرزق عطية – ةزمبلبج بةذات القنةاة محةل عملةج – فةوجا
بقيام ال ةمشاركين في التجم ةهر باإلعتداء عليهما بالسةب والضةرب  ,و
منعهمةةةا مةةةن التصةةةوير و تغطيةةةة األحةةةداث  ,و قةةةاموا بةةةإتبلف حا ِمةةةل
الكةةاميرا و ك َّ
شةةاف الكةةاميرا  ,األمةةر الةةذو نجةةم عنةةج إصةةابتج بكةةدمات
بجسده و ِزراعج األيسر إثةر دفعةج مةن أعلةى سة َّيارة القنةاة و التعةدِّو
عليج باأليدو و األر ةجل و عصا كانت بيةد أحةدهما  ,و ب ةمنةا رة جسةد
حةرر المحضةر َتبة َّين وجةود رثةار كدمةة
ال ةمبلَّع سةالِف الةذِكر بمعرفةة ةم ِّ
بالجبهة .
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كما أبلع المدعو  /عيد عبد الموجود محمود علي ةونيم – ةمدير مالي
بمكتةةب أحمةةد محمةةد نبيةةل لوسةةاطة التةةؤمين  -بال َقضِ ة َّية رقةةم 34909
لسنة  2013جةن مدينةة نصةر أول  -ال ةمر َفقةة بةاألوراق لئلرتبةاط –
ةةةرره مةةةةن جماعةةةةة اإلخةةةةوان
إسةةةةتِدالالً بتةةةةاري  2013/7/21بتضة ُّ
ل ةمسلمين و قيادات تِل الجماعةة إثةر قيةامهم بمنعةج و بةاقي العةاملين
بمكتةةةب أحمةةةد محمةةةد نبيةةةل لوسةةةاطة التةةةؤمين مةةةن الةةةدةخول بالمكتةةةب
المةاره و
ل ةمباشرة مهام عملهم منذ  2013/6/30و قيامهم بتفتةيش
َّ
العدو َّيةةة ,
إثةةارة ال ةرعةةب فةةي نفةةوس قةةاطني ةمحةةيط إعتصةةام رابعةةة
ِ
الشوارع و ميدان رابعةة
واإلستيبلء على ساحات إنتِ ار الس َّيارات و
ِ
العدو َّيةةة و بنةةاء دورات الميةةاه واإلس ةتِحمام بةةالطريق العةةام  ,إنتِشةةار
ِ
الروابِ الكريهة بالمكان  ,و طالب أ ِج ِهزة الدولة اإلضةطبلع بةدورها
في حمايتهم وحماية ةممتلكاتهم من سالِفي الذِكر .
ســان – ةمــدير
ـ كـمـا أبلـع المـجنــي عليـج  /أحـمـد عبد العـزيز ح َّ
تسةةةويق بشةةةركة السةةةبلب للتِجةةةارة  -بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم  35704لسةةةنة
 2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط –
ةةةرره مةةةةن جماعةةةةة اإلخةةةةوان
إسةةةةتِدالالً بتةةةةاري  2013/8/13بتضة ُّ
العدو َّيةةة إثةةر قيةةامهم بتفتيشةةج و
ل ةمسةةلمين ال ةمعتصةةمين بميةةدان رابعةةة
ِ
إحتِجازه داخِل ةمحيط التجمهر ل ةمدَّة خمس ساعات  ,و قاموا بتهديةده
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بالضةةرب بالشةةوم و قةةامو أحةةدهم بركلةةج ركلتةةين ِم َّمةةا بة َّ
ةث ال ةرعةةب فةةي
نفسج  ,ثم أطلقوا سراحج خارج نِطاق التجمهر .
ـةة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /كمةةال صةةادِق ملةة ة
شةةنودة – سةةابِق -
بال َقضِ َّية رقم  35683لسنة  2013جن مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقةة
باألوراق لئلرتباط – إستِدالالً بتاري  2013/8/12أ َّنج حةال مةروره
بالس ة َّيارة قِيادتةةج بطريةةق النصةةر بةةالقةرب مةةن ةمحةةيط إعتصةةام رابعةةة
ال َع َد ِو َّي ةة  ,إسةةتوقفج أربعةةة أشةةخاص – ةمل َتحةةين  -طلبةةوا منةةج إبةةراز
تحقيق شخصِ َّيتج فإمتثةل  ,إال أن فةوجا بهةم يقومةون بالتعةدِّو عليةج
بالضرب َفور إ َّتصال علمهم بديانتج المسي ِح َّية  ,األمر الذو نجم عنةج
كسر ذِراعج األيسر  ,شرعوا في إنزالةج مةن السة َّيارة ةعن َةو ًة لسةرقتها
بطريق اإلكراه الواقِع عليج  ,فقام بإيهامهم بروبتج في ركن السة َّيارة
بجانِب الطريق  ,والذ بالفِرار َفور تِ َم ُّكنج من ذلِ .
ـة كمةةـا أبلةةـع المجنةةـي عليةةـج  /طةةـاهِر محمةةـد ذكةةـي خلةةـيل – صا ِحةةـب
محل إطةـارات سة َّيارات  -بال َقضِ ة َّية رقةم  34960لسةنة  2013جةن
مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – إسةةتِدالالً بتةةاري
بتضرره من جماعة اإلخوان ل ةمسلمين و تةابعيهم مةن
2013/7/31
ُّ
العدو َّيةة  ,إذ نجةم عةن
الت َّيارات اإلسبل ِم َّية ال ةمعتصةمين بميةدان رابعةة
ِ
شةارع
صتج الكةابِن 51
ذلِ التجمهر َولق محل إطارات الس َّيارات خا َّ
ِ
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شارع الطيران بمدينة نصر  ,األمر الةذو ألحةق بةج
خِضر التوني من ِ
ضرراً ما ِد َّيا ً جسيما ً0
ـ كما أبلع المجنةي عليةج  /بسةيوني عبةد العزيةز عبةد الحميةد بةالي –
العدو ايةة
إمام و خطيب بوزارة األوقاف والمسبول عةن مسة ِجد رابعةة
ِ
– إسةةةةتِدالالً بتةةةةاري  2013/8/26بؤ َّنةةةةج إعتصةةةةم عناصِ ةةةةر جماعةةةةة
العدو َّيةةة  ,و بةةدءاً مةةن يةةوم
اإلخةةوان ال ةمسةةلمين دا ِخةةل مس ة ِجد رابعةةة
ِ
 2013/6/28قةةةاموا بمنعةةةج مةةةن ةممارسةةةة عملةةةج كإمةةةام و خطيةةةب
للمس ِجد  ,بؤن قاموا بمنعج من دةخول المس ِجد ةعن َةو ًة  ,وعقِةب أحةداث
ال َفض َت َو َّجج إلى المس ِجد  ,فؤلفى بج أعمال التخريب و اإلتبلف بكا َّفةة
ةمحتوياتج  ,و ألقى بالمسبولِ َّية على عاتِق جماعة اإلخوان ال ةمسلمين
بتحةةةريض مةةةن قيةةةادتهم  ,بةةةؤن قةةةاموا بمنعةةةج و الةةةدخول بالمسةةة ِجد و
إضةةرام النيةةران بةةج حةةال أحةةداث ال َفةةض  ,فؤتةةت النيةةران علةةى كا َّفةةة
محتوياتج .
ـ كما أبلع المجني عليج  /هاني محمد كمال ةمصطفى إستدالالً بتةاري
 2013/8/14بؤ َّنةةج و حةةال أحةةداث ال َفةةض صةةعد إلةةى مسةةكنج  -شةةقة
رقةةم  602بالعقةةار رقةةم  13طريةةق النصةةر – بعةةض ال ةمعتصةةمين مةةن
جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين و أبةةةدوا روبةةةتهم فةةةي اإلخِتبةةةاء لديةةةج و
إستعمال دورة المياه فؤبى  ,فإذ بهم يقومةون بالتعةدِّو عليةج ةمحةدثين
إصابتج  ,كما قاموا بدفع زوجتج و أطفالج  ,و إستعان بةبعض جيرتةج
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إلنةةةزالهم  ,و لُّةةةوا قةةةابعين بمةةةدخل العقةةةار محةةةل سةةةكنج  ,و بسةةةإال
المدعوة  /سمر عبد الوهَّاب محمد إسماعيل – زوجة ال ةمبلِّع – بذات
المحضر ردَّدت مضمون ما أبلع بج .
كمةةا أبلغةةت المجنةةي عليهةةا  /أم حسةةن علةةي ع َّمةةار حسةةن – صةةاحبة
ةكش  -بتاري  2013/8/15بؤ َّنةج حةال أحةداث َفةض إعتصةام رابعةة
العدو َّية تم إضرام النيران في ال ةكش المملو لها الكابِن أمةام مسة ِجد
العدو َّية وما بداخِلج من بضابع  ,وأضافت أن قيمة التلف َّيات قةد
رابعة
ِ
بلغت ما يق ةرب من مابةة ألةف ةج َنيةج  ,وألقةت بالمسةبول َّية علةى عةاتِق
جماعة اإلخةوان ال ةمسةلمين بشةؤن الواقعةة محةل الةببلر  ,كمةا أضةاف
وكيلهةةةةةا األسةةةةةتاذ  /وليةةةةةد إبةةةةةراهيم أحمةةةةةد – ةمحةةةةةامي – بتةةةةةاري
 2013/9/16بإضرام النيران ب َعدَّاد الكه ةرباء ولوحة العةدَّاد الخةاص
بال ةكش محل الببلر .
ـ كما أبلع المجني عليج ِ /بةبلل سة ِّيد ر َّيةان – صةاحب ةكشة  -بتةاري
 2013/8/18بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة العدو َّية تةم كسةر
ال ةكش ة المملةةو لةةج الكةةابِن بجةةوار محطةةة وقةةود موبيةةل وسة ِةرقة مةةا
بداخِلج من بضابع  ,وأضاف أن قيمة المسروقات والتلف َّيات قد بلغةت
مةةا يق ة ةرب مةةن خمسةةين ألةةف ةج َنيةةج  ,وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق
جماعة اإلخوان ال ةمسلمين بشؤن الواقعة محل الببلر .
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ـ كما أبلع ةكةل ً مةن  /السة ِّيد محمةد السة ِّيد أحمةد ومحمةد عبةد الموجةود
محمةةد مرسةةي وأحمةةد محمةةد َخلَةةف العةةادلي – عةةاملين بمحطةةة وقةةود
موبيل – بتاري  2013/9/8بؤ َّنةج حةال أحةداث َفةض إعتصةام رابعةة
العدو َّية تم إضرام النيران بمحطة وقود موبيل العاملين بها  ,وطلبوا
إثبات الحالة .
ـ كما أبلغت المجني عليها  /مها الس ِّيد أحمد َ
ش َرف عبد المنعم –
طبيبةةةة و ةمقيمةةةة طريةةةق ال َنصةةةر  -بتةةةاري  2013/8/16بؤ َّنةةةج حةةةال
أحةةداث َفةةض إعتصةةام رابعةةة العدو َّيةةة تةةم إضةةرام النيةةران بالسةة َّيارة
المملوكة لها حال تواجد الس َّيارة أسفل العقةار سةكنها  ,والتةي تحمِةل
لَوحةات َمع َدنِ َّيةة رقةم  , 27260األمةر الةذو نجةم عنةج َت َف ُّحةم السة َّيارة
بالكا ِمةةل  ,وألقةةت بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق المسةةبولين عةةن إعتصةةام
العدو َّيةةة مةةن جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين وال َت َّيةةارات األةخةةر
رابعةةة
ِ
بشؤن الواقعة محل الببلر .
ـ ة كمةةا أبلةةع المةةدعو  /مةةرزوق لبيةةب عطةةا ّ ِجبرابيةةل – ةمةةدير إدارة
محطة وقود موبيل بطريق النصر  -بتاري  2013/9/11بؤ َّنةج حةال
أحداث َفض إعتصام رابعة العدو َّية َت َع َّرضت محطة وقود موبيةل َم َقةر
ةةارع يوسِ ةةةف ع َّبةةةاس
عملةةةج والكابِنةةةة بتقةةةا ةطع طريةةةق النصةةةر مةةةع شة ِ
لئلتةةةبلف  ,والتةةةي َت َم َّثلةةةت فةةةي إتةةةبلف ةزجةةةاج مينةةةي مار ِكةةةت وثبلجةةةة
ةارجي والةةداخلي  ,وعةةدد 7
العةةرض  ,و ةزجةةاج معةةرض السة َّيارات الخة ِ
643
أمين السر

رئيس المحكمة

ض َّخات وقود  ,وشاشات حاسِ ب رلي  ,وكذا إتبلف مواسةير المِيةاه ,
َم َ
ةابق
وإتةةبلف ال َم َ لَّةةة الخا َّ
صةةة بالمحطةةة  ,وإتةةبلف أبةةواب الصةةعود للطة ِ
الطةابق الثةاني مةن مكاتِةب
الثاني بالمحطةة  ,وإتةبلف كا َّفةة ةمحتويةات
ِ
صةةة بكةةاميرات العةةرض  ,وسةةرقة
وأثةةاث وشاشةةة تِلفةةاز وشاشةةات خا َّ
محتويةات المحطةةة مةةن هواتِةةف محمولةةة والب تةةوب  ,وإتةةبلف جميةةع
صة بالقِمامة  ,ومقاعِد إنت ار ال ةع َمبلء  ,وسرقة جميع
الصناديق الخا َّ
صةةة بالعمةةل مةةن مفةةاتي وأج ِهةةزة  ,وسةةرقة وإتةةبلف جميةةع
ال ِعةدَد الخا َّ
صةة بهةا  ,باإلضةافة إلةى وجةود رثةار
َط َّفايات الحريق والخراطيم الخا َّ
ض َّخات الوقود .
أعيرة نار َّية بالحوابِط ومواسير المِياة و َم َ
إرتِطام ِ
ـ كما أبلع المجني عليج  /أحمد ياسين علةي محمةد – صةاحِب ومةدير
شركة بيت فبلور لبيع ال ةزهةور ونبةات الزينةة  -بتةاري 2013/9/3
بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث َفةةض إعتصةةام رابعةةة العدو َّيةةة تةةم إضةةرام النيةةران
ب ةكش ال ةزهور وال َمش َتل ال ةمسة َتؤجرين لةج مةن حةي شةرق مدينةة نصةر
العدو َيةةة ,
أمةةام العقةةار رقةةم  14طريةةق النصةةر ب ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة
ِ
األمةةر الةةذو نجةةم عنةةج َت َف ُّحةةم ال ةكش ة بالكا ِمةةل وإتةةبلف نباتةةات الزينةةة
سةةة َّنى لةةةج الوقةةةوف علةةةى شةةةخص ةمرتِكةةةب
الكابِنةةةة بال َمشةةة َتل  ,ولةةةم يت َ
الواقعة .
منزل
ـ كمـا أبلـغت المـ َّ
دعوة  /وفـاء إبراهيم محمد ةمن َتصِ ر – ربة ِ
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و َبصِ فتها وكيلة عن شقيقها  /ةمحيةي الةدين إبةراهيم محمةد ةمن َتصِ ةر -
بتاري  2013/8/21بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة العدو َّيةة
َت َع َّرضةةةت السةةة َّيارة التةةةي تح ِمةةةل لَوحةةةات َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم ن ف أ 782
لئلتبلف  ,والمملوكة لشقيقها سالِف الذِكر حال تواجد السة َّيارة أسةفل
شارع الطيران  ,وطلبت إثبات الحالة .
العقار سكنها الكابِن ِ 16
ـةةة كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /سةةةيد محمةةةد مجاهةةةد محمةةةد بتةةةاري
 2013/8/18إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعةةت تلف َّيةةات بالسة َّيارة المملةةو لةةج والمملوكةةة  /لشةةركة المقةةاوالت
صادف ةوجودِها بمسرح األحةداث ,
صصِ َّية  ,والتي َت َ
والصناعات ال َت َخ ُّ
والتةةي تحمةةل لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة رقةةم م ق  1452مصةةر مبلكةةي ماركةةة
هيونةةةداو فيرنةةةا  ,وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق قيةةةادات جماعةةةة
اإلخةةوان ال ةمسةةلمين وهةةم كةةبل مةةن  /محمةةد بةةديع  ,عصةةام العريةةان ,
صفوت حجازو  ,محمد البلتاجي .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /أحمةةد عبةةد الع ةةيم مليجةةي أحمةةد بتةةاري
 2013/8/17إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعت تلف َّيات بمقر الشركة المملو لج  ,والكابنة  13عمارات رابعة
االستثمارو بميدان السةاعة  ,وألقةى بالمسةبول َّية علةى عةاتِق قيةادات
جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين وهةةةم كةةةبل مةةةن  /محمةةةد بةةةديع  ,عصةةةام
العريان  ,صفوت حجازو  ,محمد البلتاجي 0
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ـة كمةةا أبلةةع األسةةتاذ  /عةةادل محمةةد عبةةد العةةاطي جبريةةل  -مةةدير مةةالي
بشركة المجموعة الوطنية للتقنية وبصِ فتج وكيبلً عن المجني عليج /
محمد بن رشيد بن محمد  -بتاري  2013/8/17إستِدالالً بؤ َّنةج حةال
أحةةداث َفةةض إعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة وقعةةت تلف َّيةةات بمقةةر الشةةركة
صة ةم َو ِّكلةج  ,والكابنةة  22شةارع أنةور المفتةي – الةدور السةادس
خا َّ
والسةةةابع – مدينةةةة نصةةةر  ,وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق أنصةةةار
الربيس المعزول من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /أحمةةد أبةةو زيةةد محمةةد أبةةو زيةةد بتةةاري
 2013/9/17إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعت سرقة ثبلجة بيبسي جةامبو مةن ال ةكشة المملةو لةج  ,والكةابن
سةة َّنى لةةج الوقةةوف علةةى شةةخص
 10شةةارع أنةةور المفتةةي  ,و لةةم َي َت َ
ةمرتكِب الواقعة .
ـةةة كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /تةةةامر بنةةةدارو بةةةدير بنةةةدارو بتةةةاري
 2013/8/17إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعةةةت تلف َّيةةةات بالعقةةةار المملةةةو لةةةج  ,والكةةةابِن  1شةةةارع سةةةيباوية
المصةةرو – مدينةةة نصةةر أول – وهةةو عقةةار تحةةت اإلنشةةاء  ,و َبلَغةةت
قيمةةةةة التلف َّيةةةةات الحاصةةةةل بهةةةةا حةةةةوالي مابةةةةة ألةةةةف جنيةةةةج  ,وألقةةةةى
بالمسـبول َّية علـى عاتِق ال ةمعتصمين من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين
حام وبصِ ـفتج
ــ كمـا أبلـع األسـتاذ  /مـحمد سيد حسن مصطفى  -ةم ِ
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وكةةيبلً عةةن المجنةةي عليةةج  /شةةركة بسةةت تشةةييز كةةومبني لصةةناعة
منتجةةات األلبةةان  -بتةةاري  2013/8/18إس ةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث
صة ب ةم َو ِّكلج
َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية وقعت تلف َّيات بالس َّيارات الخا َّ
والمملوكة  /لشركة بست تشييز كةومبني لصةناعة منتجةات األلبةان ,
صةةةادف ةوجودِهةةةا بمسةةةرح األحةةةداث  ,والتةةةي تحمةةةل لَوحةةةات
والتةةةي َت َ
َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم ب ن ع  982مصةةةةر ( ماركةةةةة هيونةةةةداو فيرنةةةةا ,
والسةةةيارة رقةةةم ج ف ع  127مصةةةر ( ماركةةةة جيةةةب شةةةيروكي ,
والسةةيارة رقةةم س ف س  436مصةةر ( ماركةةة فةةورد  ,والسةةيارة
رقم ص ق ط  972مصر ( ماركة هيونداو فيرنا

س َّنى لج
 ,ولم َي َت َ

الوقوف على شخص ةمرتكِب الواقعة .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /خالةةد احمةةد عفيفةةي سةةيد أحمةةد عثمةةان -
بتاري  2013/8/18إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
ال َع َد ِو َّيةةة وقعةةت تلف َّيةةات بالشةةركة المملةةو لةةج  ,والكابِنةةة  71شةةارع
طريق النصر  ,و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصل بها حوالي تسعين ألةف
جنيج  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق ال ةمعتصمين مةن قيةادات جماعةة
اإلخوان ال ةمسلمين .
حةام " بصِ ةفتج
ـ كما أبلع األسةتاذ  /عفيفةي عبةد هللا عفيفةي قطةب " ةم ِ
وكيبلً عن المجنةي عليةج  /عبةد المةنعم حسةن علةي العجيةل " بصةفتج
ربةةةيس مجلةةةس إدارة شةةةركة تةةةوأم للدعايةةةة واإلعةةةبلن "  -بتةةةاري
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 2013/8/18إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
صة ةم َو ِّكلج  ,والكابنة ميدان رابعة ال َع َد ِو َّية
وقعت تلف َّيات بالشركة خا َّ
تقاطع يوسف عباس والنادو األهلي  ,و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصةل
بهةةةةا حةةةةوالي مابةةةةة ألةةةةف جنيةةةةج  ,وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق
المسبولين عن اعتصام من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين0
ـة كمةا أبلةةع المجنةي عليةج  /عبةةد الغفةار عبةد الغفةةار مرسةي  -بتةةاري
 2013/8/19إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
تةةم إضةةرام النيةةران بةةالمخزن المملةةو لةةج ومةةا بداخِلةةج مةةن أثةةاث ,
والكابِن  7أ شارع الطيران بجوار محطة تزويد وقةود موبيةل  ,وأ َّنةج
صةةادف ةوجودِهةةا
تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
بمسةةرح األحةةداث  ,والتةةي تحمةةل لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة رقةةم ط ب و279
جيب  ,و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصل بهةا حةوالي مةابتي ألةف جنيةج ,
البلزمة على المخزن والس َّيارة محل الببلر بمعرفة
وبإجراء ال ةمعاينة
ِ
أ.ش  /أحمةةد جمةةال – أمةةين ة
شةةرطة بقِسةةم َّأول مدينةةة نصةةر – بةةذات
التاري َتب َّين َت َف ُّحم السيارة والمخزن سالِفي الذِكر ومةا بةداخِلهما مةن
بضابِع وأثاث على نحو ما أبلع بج سالِف الذِكر .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /محمةةد سةةعيد عبةةد الةةرحمن – ةمحةةامي -
بتاري  2013/8/19إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
ال َع َد ِو َّية  ,هاجم مجموعة من األشخاص قِسم ة
شرطة َّأول مدينة نصر
648
أمين السر

رئيس المحكمة

 ,وقاموا برشق القِسم ب ةزجاجات المولوتةوف ال ةمشة َتعِلة  ,األمةر الةذو
صةةادف
نجةةم عنةةج إضةةرام النيةةران بالسةة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
ةوجودِها بمسرح األحداث  ,والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم ع و ر /
 368مبلكي مصر ماركة سكودا أوكتافيا.
ـ كما أبلع المجني عليج  /شعبان سليم عبد هللا محمد – صاحِب محل
 بتةةةاري  2013/8/19إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةامةةتؤجر لةةةج ,
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات وسةةةرقة بالحةةةانوت ال ةمسة َ
والكةةابِن رقةةم  11العقةةار رقةةم  – 73طريةةق النصةةر – مدينةةة نصةةر ,
و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصلة بج حوالي تسعة وعشةرون ألةف جنيةج
 ,وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن قيةةةادات جماعةةةة
اإلخوان ال ةمسلمين .
ـ كمــــا أبلـــع المـجنـي عليــج  /عـمـاد أنـور محـمد مــرســي
شـةةـومان بتاريخةةـي 2013/8/1و 2013/9/9إسةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال
أحداث َفةض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة وقعةت تلف َّيةات وسةرقة بالمشةتل
الخاص بوالدتج المدعوة  /سهام عفيفي محمد عفيفي  ,والكابِن رقةم
َّ
 2شارع طريق النصر – ميدان رابعة ال َع َد ِو َّية .
ـةةةة كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /عابةةةةد أبةةةةو بكةةةةر السةةةةمان بتةةةةاري
 2013/10/24إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة
ال َع َد ِو َّية تم سرقة عدد اثنين ثبلجة إحداهما ب ةكش األسيوطي والثانِية
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صة ب ةكش أبناء البلد الكابِنين بمنطقة رابعة ال َع َد ِو َّية  ,والثبلجتةين
خا َّ
مملوكتين لشركة كابرو .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليهةةا  /مةةروة محمةةد محمةةد محمةةد العرجةةاوو
بتاري  2013/8/15إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
ال َع َد ِو َّيةةة وقعةةت تلف َّيةةات وسةةرقة بالحةةانوت المملةةو لهةةا  ,والكةةابِن 4
عمةةارات رابعةةة االسةةتثمارو بمدينةةة نصةةر  ,وألقةةت بالمسةةبول َّية علةةى
عاتِق ةمعتصمي رابعة ال َع َد ِو َّية .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /إبةةراهيم إبةةراهيم محمةةد السةةيد  -بتةةاري
 2013/8/15إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
صة نجلج المدعو  /محمةد إبةراهيم إبةراهيم
وقعت تلف َّيات بالس َّيارة خا َّ
صةةادف ةوجودِهةةا بمسةةرح األحةةداث  ,والتةةي تحمةةل لَوحةةات
 ,والتةةي َت َ
سة َّنى لةج
َمع َدنِ َّية رقم وص و 846 /مبلكي مصر  ,وأضةاف أ َّنةج لةم َي َت َ
الوقوف على شخص ةمرتكِب الواقعة0
ـة كمةةا أبلةةع األسةةتاذ  /محمةةد حسةةن سةةعيد حسةةن  -بصِ ةةفتج وكةةيبلً عةةن
المجنةةةةي عليةةةةج  /رجةةةةب عبةةةةد السةةةةتار علةةةةي إسةةةةماعيل  -بتةةةةاري
 2013/8/15إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعةةةت تلف َّيةةةات بالحةةةانوت و بمعةةةرض األثةةةاث المملةةةوكين ل ةم َو ِّكلةةةج ,
والكةةابِن  77أ طريةةق النصةةر – بجةةوار طيبةةة مةةول – مدينةةة نصةةر ,
وألقى بالمسبول َّية على عاتِق ةمعتصمي رابعة ال َع َد ِو َّية .
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ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /جمةةال علةةي علةةي بيةةومي  -مةةدير مطعةةم
حضر موت  -بتاري  2013/8/15إسةتِدالالً بؤ َّنةج حةال أحةداث َفةض
إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية وقعةت تلف َّيةات بالحةانوت القةابِم علةى إدارتةج ,
س ة َّنى لةةج الوقةةوف علةةى
والكةةابِن رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وأضةةاف أ َّنةةج لةةم َي َت َ
شخص ةمرتكِب الواقعةة  ,و َبلَغةت قيمةة التلف َّيةات الحاصةلة بةج حةوالي
خمسين ألف جنيج .
ـةةةة كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /نعةةةةيم محمةةةةد محمةةةةد صةةةةقر بتةةةةاري
 2013/8/16إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
صةةادف ةوجودِهةةا
تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
بمسةةرح األحةةداث  ,والتةةي تحمةةل لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة رقةةم ل ط ن 319 /
مصةةر ( ماركةةة كيةةا سةةيراتو  ,موديةةل  , 2010وألقةةى بالمسةةبول َّية
على عاتِق جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
ـ كما أبلغت المجني عليها  /ياسةمين محمةد هاشةم عةز الةدين بتةاري
 2013/8/24إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
صةادف ةوجودِهةا
تم إضرام النيةران بالسة َّيارة المملوكةة لهةا  ,والتةي َت َ
بمسرح األحداث  ,والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم م م ع . 379 /
ـ كما أبلغت المجني عليهةا  /حنةان محمةود عبةد الفتةاح احمةد بتةاري
 2013/8/16إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعت تلف َّيات بالحانوت المملةو لهةا  ,والكةابِن سةيبويج المصةرو –
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المطل على شارع أنةور المفتةي – مدينةة نصةر – أمةام مصةلحة امةن
س ة َّنى لهةةا الوقةةوف علةةى شةةخص ةمرت ِكةةب الواقعةةة ,
المةةواني  ,ولةةم َي َت َ
و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصلة بج حوالي مابة ألف جنيج .
ـ كمةا أبلةع المجنةي عليةج  /عمةرو محمةد سةيد محمةد إبةراهيم  -نابةب
مةةدير المركةةز التِجةةارو طيبةةة مةةول  -بتةةاري  2013/8/27إسةتِدالالً
بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات
(بالحوانيت الكابِنة بالمركز التِجارو طيبة مول .
ـةةةة كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /أيمةةةةن محمةةةةد المهةةةةدو  -بتةةةةاري
 2013/8/27إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
صةادف ةوجودِهةا
تم سرقة ( س َّيارة بيع الفول المملو لج  ,والتةي َت َ
بمسرح األحداث .
ـ كما أبلع المجني عليج  /عزت فتحي أبو المجد بتاري 2013/9/7
إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة وقعةت تلف َّيةات
صةةادف ةوجودِهةةا بمسةةرح األحةةداث ,
بالس ة َّيارة المملةةو لةةج ,والتةةي َت َ
والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم ع ط ل 856 /
ـ كما أبلع المجني عليج  /منصةور يحةي منصةور عبةد الباسةط بتةاري
 2013/9/12إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة
صةةادف ةوجودِهةةا
تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
بمسرح األحداث  ,والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم  162039مبلكةي
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إسكندرية ( ماركةة  , BMWلونهةا ذهبةي  ,موديةل  , 2000و لةم
س َّنى لج الوقوف على شخص ةمرتكِب الواقعة .
َي َت َ
ـةةة كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /دمةةةين مفتةةةاح محمةةةد عقيلةةةة  -بتةةةاري
 2013/8/22إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
تةةم إتةةبلف و سةةرقة محتويةةات ال ةكش ة المملةةو لةةج  ,والكةةابِن شةةارع
الطيةةران – مدينةةة نصةةر أول – أمةةام سةةكن طالبةةات جامعةةة األزهةةر ,
و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصل بها خمسة وثبلثون ألف جنيج  ,وألقةى
بالمسبول َّية على عاتِق ( جماعة اإلخةوان ال ةمسةلمين وعلةى رأسةهم /
محمد بديع " المرشد العام " .
ـ كما أبلع األستاذ  /إبراهيم عباس إبراهيم قابيل  -بصِ فتج وكيبلً عةن
المةةدير المةةالي لشةةركة الةةرمبلوو لؤلوذيةةة  -بتةةةاري 2013/8/15
إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة وقعةت تلف َّيةات
بالشركة القابِم ةم َو ِّكلج على إدارتهةا مالِ َّيةا ً  ,والكابِنةة بالعقةار رقةم 21
شةةارع أنةةور المفتةةي – مدينةةة نصةةر أول  ,وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى
عاتِق ال ةمعتصمين من قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
حةةام "
ـةة كمةةا أبلةةع األسةةتاذ  /عمةةر حسةةن مةةؤمون حسةةن الةةديب " ةم ِ
بصِ ةةفتج وكةةيبلً عةةن المجنةةي عليةةج  /حسةةني وريةةاني زيةةان " بصةةفتج
صةةةاحب ومةةةدير شةةةركة موتةةةور سةةةيتي "  -بتةةةاري 2013/8/17
إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة وقعةت تلف َّيةات
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صة ب ةم َو ِّكلج ( حديثة – ال تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية
بعدد أربع س َّيارات خا َّ
صةةادف
– جمةةيعهم ماركةةة بيجةةو  , 508موديةةل  , 2014والتةةي َت َ
ةوجودِهم بمسرح األحداث  ,و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصل بها مليةون
وثمانون ألف جنيج .
ـةة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /محمةةد رشةةاد محمةةد الجنةةدو  -بصةةفتج
صاحب و ةمدير شركة ثِرو إس  -بتاري  2013/8/15إستِدالالً بؤ َّنةج
حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم إضةةةةرام النيةةةةران
صةةادف ةوجودِهةةا
( بمجموعةةة مةةن السة َّيارات المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
بمسرح األحداث  ,األولى ( ماركة هونةدا سةيتي  ,موديةل , 2013
والثانية (ماركة هونةدا سةيف  ,موديةل  , 2013والثالثةة ( ماركةة
هونةةدا سةةيف  ,موديةةل  , 2013والرابعةةة ( ماركةةة نيسةةان صةةني ,
موديةةل  , 2013وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق ال ةمعتصةةمين مةةن
قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
ـ كما أبلع المجني عليج  /جاد أحمد جاد أحمةد بتةاري 2013/8/15
إس ةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث َفةةض إعتص ةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام
النيران ( بؤربعة س َّيارات بدون لَوحات َمع َدنِ َّية المملو لج  ,والتةي
صادف ةوجودِها بمسرح األحداث  ,األولى والثانية والثالثة ( ماركةة
َت َ
كيةةةا كةةةارينز  ,موديةةةل  , 2014والرابعةةةة ( ماركةةةة كيةةةا سةةةيراتو ,
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سةة َّنى لةةج الوقةةوف علةةى شةةخص ةمرتكِةةب
موديةةل  , 2014و لةةم َي َت َ
الواقعة .
ـةة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /أحمةةد عبةةد العةةال عبةةد الحميةةد بتةةاري
 2013/8/21إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعةةت تلف َّيةةات وسةةرقة بالحةةانوت المملةةو لةةج  ,وكةةذا سة ِةرقة البلفِتةةة
صة بالحانوت  ,والكابِن  6شارع الطيران – خلف مسةجد رابعةة
الخا َّ
ال َع َد ِو َّيةةةة – دابةةةرة قسةةةم مدينةةةة نصةةةر أول  ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات
سة َّنى لهةا الوقةوف
الحاصل بها حةوالي عشةرون ألةف جنيةج  ,و لةم َي َت َ
البلزمةةة للحةةانوت
علةةى شةةخص ةمرت ِكةةب الواقعةةة  ,وبةةإجراء ال ةمعاينةةة
ِ
بمعرفةةة أ.ش  /فريةةد محمةةد عبةةد الةةرحمن – أمةةين ة
شةةرطة بقِسةةم َّأول
مدينةةةة نصةةةر – بةةةذات التةةةاري َتبةةة َّين أن الحةةةانوت كةةةابن  6شةةةارع
الطيران – خلف مسجد رابعة ال َع َد ِو َّية – دابرة قسم مدينة نصةر أول
– تبين وجةود عمةود رخةام عليةج رثةار جةزء مةن الفتةات كانةت ةم َث َّبتةج
عليج – وكذا تبين إتةبلف وإزالةة للةببلط أمةام الحةانوت – وكةذا تبةين
نار َّيةة  ,و َت َه ُّ
شةم
وجود باب صةاج بةج رثةار إختةراق عةدد ثبلثةة ِ
أعيةرة ِ
البةةاب ال ةزجةةاجي " السةةيكوريت " وخلفةةج عةةدد اثنةةين فاترينةةة لعةةرض
البضابِع ذات ةزجاج ةم َه َّ
نار َّيةة وعةدم وجةود
شةم بالكامِةل ورثةار ِ
أعيةرة ِ
الفتة للحانوت .
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ـ كما أبلةع المجنةي عليةج  /حةارس عبةادو عبةد الحلةيم عةامر بتةاري
 2013/8/21إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
وقعةةةت تلف َّيةةةات وسةةةرقة بال ةكشةةة المملةةةو لةةةج  ,والكةةةابِن  17شةةةارع
الطيةةران – مدينةةة نصةةر أول – خلةةف شةةركة الشةةرقاوو للسةةيارات ,
وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن قيةةةادات جماعةةةة
اإلخوان ال ةمسلمين .
ـةةةة كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /أحمةةةةد عبةةةةد الفتةةةةاح محمةةةةد بتةةةةاري
 2013/8/20إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
صةةادف ةوجودِهةةا
تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
بمسرح األحداث  ,والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم  772257مبلكي
سة َّنى لةةج الوقةةوف علةةى شةةخص ةمرت ِكةةب
القةةاهرة  ,وأضةةاف أ َّنةةج لةةم َي َت َ
الواقعة .
ـ كما أبلع المجني عليج  /سيد سيد إمةام علةي بتةاري 2013/9/16
إس ةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث َفةةض إعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام
صةةةادف ةوجودِهةةةا بمسةةةرح
النيةةران بالسةةة َّيارة المملةةةو لةةةج  ,والتةةةي َت َ
األحداث  ,والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم ع هـ و. 368
كمـا أبلـع المجنـي عليـج  /مـصطفـى رمضـان مصـطفـى حـداية -ـ
بتاري  2013/8/20إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
صةة شةقيقج المةوفي إلةى رحمةة
ال َع َد ِو َّية تم سرقة الد ََّراجةة
النار َّيةة خا َّ
ِ
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صادف ةوجودِها بمسرح
هللا تعالى  /محمد رمضان مصطفى  ,والتي َت َ
األحةةداث  ,والتةةي يحمةةل لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة رقةةم  33182جيةةزة  ,و لةةم
س َّنى لج الوقوف على شخص ةمرتكِب الواقعة .
َي َت َ
حةام " بصِ ةفتج وكةيبلً
ـ كما أبلع األستاذ  /حسين عبةاس إبةراهيم " ةم ِ
عن المجني عليهما كبل من  /احمد محمةود عبةد هللا وشةريكج  /احمةد
محب محمد فايز  -بتةاري  2013/8/20إسةتِدالالً بؤ َّنةج حةال أحةداث
سرقة بعض البضةابِع مةن
َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية وقعت تلف َّيات ِ
دا ِخةةةةل الحةةةةانوت المملةةةةو ل ةم َو ِّكليةةةةج  ,والكةةةةابِن  13أبةةةةراج رابعةةةةة
االستثمارو – مدينة نصر أول .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /أسةةامة سةةعد زولةةول مصةةطفى  -بصةةفتج
مو ةةةف بشةةةركة عالميةةةة إلعبلنةةةات الطةةةرق  -بتةةةاري 2013/8/19
إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة وقعةت تلف َّيةات
صةة بالشةركة  ,والكابِنةة
وسرقات لئلعبلنات والخامات اإلعبلنية الخا َّ
بشةةارع الطيةةران وشةةارع خضةةر التةةوني وميةةدان رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة –
مدينةةة نصةةر أول  ,و َبلَغةةت قيمةةة التلف َّيةةات الحاصةةل بهةةا حةةوالي مابةةة
وخمسون ألف جنيج .
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /أحمةةد سةةليم وةةانم بتةةاري 2013/8/15
إس ةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث َفةةض إعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام
صادف ةوجودِهةا بمسةرح
النيران بعدد س َّيارتين مملوكين لج  ,والتي َت َ
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األحداث  ,والتةي تحمةل لَوحةات َمع َدنِ َّيةة أرقةام س وو  , 357ع أ ن
. 842
حام " بصِ فتج
ـ كما أبلع األستاذ  /محمد ماهر فتحي عبد العليم " ةم ِ
وكةةةيبلً عةةةن المجنةةةي عليةةةج  /أحمةةةد سةةةليم وةةةانم سةةةليمان  -بتةةةاري
 2013/11/14إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة
ال َع َد ِو َّية تم إضرام النيران بالس َّيارة ةعهدة ةم َو ِّكلةج ( ماركةة شةيفورليج
صةةةةادف ةوجودِهةةةةا بمسةةةةرح األحةةةةداث
 ,موديةةةةل  , 2012والتةةةةي َت َ
والمملوكة لشركة الدلتاويج سليم عبد الرحمن .
ـ كما أبلع المجنةي عليةج  /مةاهر حةاف إمةام  -بتةاري 2013/8/17
إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة وقعةت تلف َّيةات
صةةادف ةوجودِهةةا بمسةةرح األحةةداث ,
بالس ة َّيارة المملةةو لةةج والتةةي َت َ
والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقةم ص ل ص  ( 268ماركةة سةوزوكي
ميكروباص فان  ,موديل . 2013
ـةةة كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /وحيةةةد فكةةةرو علةةةي شةةةعراوو بتةةةاري
 2013/8/22إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالحةةةانوت المملةةةو لةةةج  ,والكةةةابِن  16شةةةارع
الطواف  ,و َبلَغت قيمة التلف َّيات الحاصل بهةا حةوالي خمسةة وثبلثةون
ألف جنيج .
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ـةةة كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /ياسةةةر محمةةةد صةةةديق شةةةتيوو بتةةةاري
 2013/8/20إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
صةةادف ةوجودِهةةا
تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
بمسةةرح األحةةداث  ,والتةةي تحمةةل لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة رقةةم م ج أ 3857
مبلكةةي مصةةر ( ماركةةة هيونةةداو فيرنةةا  ,موديةةل  , 2011و َبلَغةةت
قيمةةة التلف َّيةةات الحاصةةلة بهةةا حةةوالي خمسةةة وسةةبعون ألةةف جنيةةج ,
وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان
ال ةمسلمين .
ـ كما أبلع األستاذ  /أحمد السيد محمد مـوسـى – بصِ ـفتج وكيـبلً
عةةن شةةركة سةةاينت لبلتصةةاالت التسةةويقية  -بتةةاري 2013/8/22
إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصةام رابعةة ال َع َد ِو َّيةة وقعةت تلف َّيةات
صة ةم َو ِّكلج  ,والكابِنة  24ب شارع أنور المفتةي
( بمقر الشركة خا َّ
– خلف سوبر ماركت الباشا – طريق النصر – مدينة نصر .
ـ كما أبلع المجني عليج  /احمد محمد صبلح محةروس  -مةدير مركةز
طيبةةة مةةول  -بتةةاري  2013/8/15إسةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث َفةةض
إعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام النيةةران بةةؤجزاء مةةن مركةةز طيبةةة
مول القابِم على إدارتج .
ـةةة كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /محمةةةد المبةةةار حسةةةن توفيةةةق بتةةةاري
 2013/8/15إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
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تم إضرام النيران بالس َّيارة المملوكة لوالدتج المةدعوة  /زينةب محمةد
صادف ةوجودِها بمسرح األحداث  ,والتي تحمةل
علي عطية  ,والتي َت َ
لَوحةةةات َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم ن ب أ  482مبلكةةةي مصةةةر ( ماركةةةة تويوتةةةا ,
موديل . 2008
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /صةةدقي محمةةود إسةةماعيل عبةةد الةةرحمن
بتاري  2013/8/16إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام النيةةران بال ةكش ة المملةةو لةةج  ,والكةةابِن طريةةق
النصر – بجوار جهاز التن ةيم واإلدارة – مدينةة نصةر أول  ,و َبلَغةت
قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةلة بهةةةا حةةةوالي سةةةتين ألةةةف جنيةةةج  ,وألقةةةى
بالمسبول َّية على عاتِق ال ةمعتصمين بميدان رابعة ال َع َد ِو َّية0
حةام وبصِ ةفتج وكةيبلً
ـ كما أبلع األستاذ  /محمد عبد الرحمن محمد  -ةم ِ
عن المجني عليج  /عمرو محمد زكي محمةد  -بتةاري 2013/8/20
إس ةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث َفةةض إعتصةةام رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام
صةةادف ةوجودِهةةا بمسةةرح
صةةة ةم َو ِّكلةةج  ,والتةةي َت َ
النيةةران بالس ة َّيارة خا َّ
األحةةداث  ,والتةةي تحمةةل لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة رقةةم ج هةةـ ص  937مصةةر
( ماركةةة نيسةةان  ,موديةةل  , 2002وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق
ال ةمعتصمين بميدان رابعة ال َع َد ِو َّية 0
ـ ة كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /عةةادل نبيةةج عبةةد المسةةي دوس بتةةاري
 2013/8/21إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
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صةةادف ةوجودِهةةا
تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
بمسةةرح األحةةداث  ,والتةةي تحمةةل لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة رقةةم و م هةةـ 593
أجرة مصر  ,وألقى بالمسةبول َّية علةى عةاتِق ال ةمعتصةمين مةن جماعةة
اإلخوان ال ةمسلمين .
بتـاري  2013/8/22إستـِدالالً بـؤ َّنـج حـال أحـداث َفـض إعتصام
رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارة المملةةةو لةةةج  ,والتةةةي
بشةارع
صادف ةوجودِها بمسرح األحداث بجوار محطة وقود موبيةل
َت َ
ِ
الطيران  ,والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم و ص أ  695 /مصر (
ماركةةة شةةيفروليج فروتنيةةرا " جيةةب مقفةةول "  ,موديةةل , 1998
وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان
ال ةمسلمين.
حةام " بصِ ةةفتج
ـة كمةا أبلةةع األسةتاذ  /السةةيد محمةد أحمةد مصةةطفى " ةم ِ
وكةةةةيبلً عةةةةن المجنةةةةي عليةةةةج  /مصةةةةطفى محمةةةةود سةةةةلمان  -بتةةةةاري
 2013/8/31إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّيةة
تةةم إضةةرام النيةةران بالمكتةةب المملةةو ل ةم َو ِّكلةةج  ,والكةةابِن  12شةةارع
الطواف .
ـ كمــا أبلــع المجنــي علــيج  /فـينوس احمـد فإاد علـي عشـماوو
بتةةاري  2013/9/4إسةتِدالالً بؤ َّنةةج حةةال أحةةداث َفةةض إعتصةةام رابعةةة
صةةادف
ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
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ةوجودِهةةةا بمسةةةرح األحةةةةداث  ,والتةةةي تحمةةةل لَوحةةةةات َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةةم
 162519مبلكي القاهرة  ,وأضاف أ َّنج تم سرقة اللَوحةات ال َمع َدنِ َّيةة
البلزمةةة علةةى الس ة َّيارة محةةل
صةةة بالس ة َّيارة  ,وبةةإجراء ال ةمعاينةةة
الخا َّ
ِ
الةةببلر بمعرفةةة ةم َحة ِّةرر محضةةر الةةببلر  ,تبةةين َت َف ُّحةةم الس ة َّيارة بالكا ِمةةل
وعدم وجود لَوحاتها المعدنِ َّية .
ـ كمـا أبلـع المجني عليـج  /حسـين مـحمود الســيد عبد الحـميد -ـ
بتاري  2013/8/16إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
صةةادف
ال َع َد ِو َّيةةة تةةم إضةةرام النيةةران بالس ة َّيارة المملةةو لةةج  ,والتةةي َت َ
ةوجودِها بمسرح األحداث  ,والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقةم ع م ن /
 , 795وكةةذا تةةم إضةةرام النيةةران بال ةكشة المملةةو لةةج  ,و َبلَغةةت قيمةةة
التلف َّيات الحاصل بها حوالي مابة ألف جنيج  ,وألقى بالمسبول َّية على
عاتِق جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
ةام " بصِ ةةفتج
ـة كمةةا أبلةةع األسةةتاذ  /محسةةن أحمةةد عبةةد الةةرإوف " ةمحة ِ
وكةةةيبلً عةةةن شةةةركة المنصةةةور للسةةةيارات " منصةةةور شةةةيفروليج " -
بتاري  2013/8/19إستِدالالً بؤ َّنج حال أحداث َفةض إعتصةام رابعةة
ال َع َد ِو َّية وقعت تلف َّيةات وسةرقة ل ةمحتويةات الشةركة ( المعةرض وقطةع
الغيار ومركز الخدمة المملةو لةج  ,والكةابِن  84شةارع الطيةران ,
و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةلة بهةةةا حةةةوالي سةةة ُّتمِابة ألةةةف جنيةةةج ,
عةرض محةل الةببلر بمعرفةة أ.ش /
وبإجراء ال ةمعاينة
البلزمة على ال َم َ
ِ
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محمد حنفي – أمين ة
شةرطة بقِسةم َّأول مدينةة نصةر – بةذات التةاري
َتب ة َّين أن المعةةرض يحمةةل اسةةم شةةركة المنصةةور للسةةيارات ويةةدعى /
منصةةةةور شةةةةيفروليج – وتبةةةةين أن التلفيةةةةات بالواجهةةةةة الزجاجيةةةةة
بالمعرض بالكامل ويوجد تنةاثر للزجةاج المهشةم علةى األرض نتيجةة
تكسةةير الواجهةةة وخلةةع مجموعةةة البلفتةةات الموجةةودة علةةى واجهةةة
المعةرض وبالةدخول صةحبة المبلةع داخةةل المعةرض تبةين وجةود رثةةار
بعثةةةرة داخةةةل المعةةةرض بالكامةةةل وعةةةدم وجةةةود أجهةةةزة الكمبيةةةوتر
الموجةةودة داخةةل المعةةرض وهةةم عةةددهم  15جهةةاز كمبيةةوتر ويوجةةد
بعثةةرة بةةاألوراق الخاصةةة بةةالمعرض بةةداخلها كمةةا تبةةين بةةان واجهةةة
المعةةةرض حةةةوالي مسةةةاحتها  25متةةةر تقريبةةةا والمطلةةةة علةةةى شةةةارع
الطيران وباالنتقال صحبة المبلع إلى معرض البطاريات وقطع الغيار
التةةابع لةةنفس المعةةرض بةةذات العقةةار والمطةةل علةةى الشةةارع الجةةانبي
وحوش المهندسين العسةكرين وبالةدخول صةحبة المبلةع تبةين وجةود
بعثةةرة بمحتويةةات المعةةرض وكسةةر بزجةةاج الواجهةةة بالكامةةل وهةةي
مسةةاحتها حةةولي  12متةةر تقريبةةا واختفةةاء بعةةض األوراق الخاصةةة
واختفةةةاء مبةةةالع ماليةةةة واختفةةةاء عةةةدد  5أجهةةةزة كمبيةةةوتر خةةةاص
بةةالمعرض وتهشةةم البلفتةةة اإلعبلنيةةة والخاصةةة ب ةالمعرض كمةةا أشةةار
المبلةةةع علةةةى أرفةةةف زجةةةاج وخشةةةبية ال يوجةةةد عليهةةةا أو نةةةوع مةةةن
البطاريات أو قطع الغيار تم اختفابها بالكامل .
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ـ كما أبلع المدعو  /أحمد ياسين علي  -صاحب محل زهور ب ةمحيط
العدو َّية – إستِدالالً بؤ َّنةج أ َّنةج حةال عودتةج إلةى محةل بيةع
ميدان رابعة
ِ
صةةتج الكةةابِن ب ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة
ال ةزهةةور وإكسِ سةةوار الحفةةبلت خا َّ
العدو َّيةةةة – الةةةذو قةةةام بإسةةةتِبجار مةةةن إتحةةةاد ةمةةةبل العقةةةار رقةةةم 14
ِ
عمةةةارات رابعةةةة العدو َّيةةةة  -فةةةوجا ب َت َه ُّ
شةةةم ةزجةةةاج المحةةةل وسةةةرقة
سةمابة ألةف
محتوياتج بالكامِل  ,والتي بلغت قيمتها إجماالً حةوالي ةخم ة
جنيج  ,دون وقوفج على شخص ةمرتكب الواقعة .
ةام وبصِ ةةفتج
ـ ة كمةةا أبلةةع األسةةتاذ  /محمةةد إبةةراهيم احمةةد موسةةى  -ةمحة ِ
وكيبلً عةن المجنةي عليةج  /طةارق محمةود محمةد عبةد اللطيةف بصةفة
األخيةةر ةمةةدير شةةركة إيجيكةةو مصةةر  -بتةةاري  2013/8/19إسةتِدالالً
بؤ َّنج حال أحداث َفض إعتصام رابعة ال َع َد ِو َّية وقعةت تلف َّيةات بالسة َّيارة
صةةة ةم َو ِّكلةةج حديثةةة بةةدون لَوحةةات َمع َدنِ َّيةةة ماركةةة رينةةو والتةةي
خا َّ
صادف ةوجودِها بمسرح األحداث .
َت َ
ـ كمةا أبلةع المةدعو  /ةمعتةز أنةور مرسةي – بصِ ةفتج ةم َف َّوضةا ً مةن قِ َبةل
العدو َّيةةة – إسةةتدالالً بت َك ةدُّس اآلالف مةةن
لجنةةة الزكةةاة بمس ة ِجد رابعةةة
ِ
ةةارج مسةةة ِجد رابعةةةة
ال ةمعتصةةةمين بميةةةدان رابعةةةة
ِ
العدو َّيةةةة ودا ِخةةةل وخة ِ
التابعةةة للجنةةة
العدو َّيةةة وعةةدم إمكانِ َّيةةة السةةيطرة علةةى كا َّفةةة المبةةاني
ِ
ِ
العدو َّيةةة لكثةةرة أعةةداد ال ةمعتصةةمين  ,إقتصةةر
الزكةةاة ولجمعيةةة رابعةةة
ِ
ةةةارج مركةةةةز رابعةةةةة الط ِّبةةةةي  ,وبقيةةةةام
التةةةةؤمين علةةةةى مةةةةداخِل ومخة ِ
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الةمعتصمين بإقتحام دور ال ةمناسبات رقم  1ومنع ةم َو َّ في لجنة الزكاة
العدو َّيةةةةة ومجلةةةةس اإلدارة مةةةةن الةةةةدةخول  ,وقيةةةةام
وجمعيةةةةة رابعةةةةة
ِ
ال ةمعتصةةمين بؤعمةةال األمةةن والحِراسةةة بهةةا  ,وعةةدم درايةةة مسةةبولي
الجم ِع َّيةةة واللجنةةة بمةةا يةةدور بةةدار ال ةمناسةةبات سةةالِفة الةذِكر  ,ومةةن َثة َّم
إنتفاء مسبول َّيتهم بما يتِم إرتكابج بداخلها .
ـة كمةةا أبلةةع المةةدعو  /عِصةةام سة ِّيد حسةةنين محمةةد حسةةنين الخةةولي –
ةةارع إمتِةةةداد رمسةةةيس –
صةةةاحب سةةةوبر ماركةةةت المدينةةةة الكةةةابِن بشة ِ
إسةةةتدالالً بتةةةاري  2913/8/19بمضةةةمون مةةةا أبلةةةع بةةةج و شةةة ِهد بةةةج
المةةدعو  /السة ِّيد محمةةد السة ِّيد شةةعبان بالتحقيقةةات بشةةؤن وفةةاة شةةقيق
األخير المرحوم  /كمال محمد الس ِّيد شعبان باألحداث.
ةبلزم َّأول  /محمةةد مجةةدو
ـ ة كمةةا ث ةبةةت بال ةم ة َذ ِّكرة ال ةم َحة َّةررة بمعرفةةة ال ةمة ِ
ال ةم َإ َّرخة  2013/8/4وال ةمرفقةة بال َقضِ ة َّية رقةم  2362لسةنة 2013
جةةن مدينةةة نصةةر ثةةان  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – أ َّنةةج و حةةال
ةارع ال ةم َخ ة َّيم الةةدابِم باإلتِجةةاه ال ةمة َةإدِّو إلةةى
تواجةةده بخِدمةةة إرتِكةةاز بشة ِ
طريق النصر َت َم َّكن مةن ضةبط ةكةل ً مةن ال ةم َّتهمةين  /رضةا ةم َح َّمةد قطةب
األول و
صيام  ,علي ةم َح َّمد ةم َح َّمةد الصةعيدو حةال إسةتِقبللهما سة َّيارة َّ
بحوزتهمةةا مبلةةع مةةالي و قةةدره ثبلثةةة عشةةر ألةةف وسةةبعون جنيةةج  ,و
َ
بعض ال ةكشوف ال ةم َد َّون بها أسماء بعض المتجمهرين و المبالع التةي
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يتقاضونها ن ير إعتصةامهم  ,و كةذا أ ِجنةدة ةمة َد َّون بهةا بيانةات بعةض
تحركات المسيرات .
ال ةمعتصمين بميدان رابعة
العدو َية و ُّ
ِ
سةةة َّطر بمعرفةةةة الرابِةةةد  /محمةةةد
ـةةة كمةةةا ث ةبةةةت بمحضةةةر التحريةةةات ال ةم َ
الصعيدو ال ةم َإ َّرخ  2013/8/6وال ةمرفق بال َقضِ ة َّية رقةم  2362لسةنة
 2013جةةن مدينةةة نصةةر ثةةان  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – أنَّ
تحرياتج أسفرت عن قيةام ال ةمة َّتهم  /رضةا ةم َح َّمةد قطةب صةيام بإعطةاء
ال ةمعتصةةةمين مبةةةالع نق ِد َّيةةةة ن يةةةر قيةةةامهم بةةةالتجمهر بمنطِ قةةةة رابعةةةة
نار َّية وير ةم َر َّخصةة ,
ِ
العدو َّية وكذا يقوم بتسلي ال ةمعتصمين بؤسلِحة ِ
و كان ذلِ بعِلم ال َم َّتهم  /علي ةم َح َّمد ةم َح َّمد الصعيدو .
ـ ة كمةةا أثبةةت الرابةةد  /وابةةل ةم َح َّمةةد محمةةود " قابةةد السةةرية رقةةم 96
شرطة عسكرية " – بمذكرتج ال ةمرفقةة بال َقضِ ة َّية رقةم  31016لسةنة
 2013جةةن مدين ةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – انةةج
وبتةةاري  2013/7/2ورد إليةةج بةةبلر مةةن خدمةةة الشةةرطة العسةةكرية
بتعدو عدد من اإلخوان المسةلمين المعتصةمين برابعةة ال َع َد ِو َّيةة علةى
قابد سيارة مبلكي وباالنتقال إلى محل الواقعة أفاده عناصةر اإلخةوان
بؤنةةج أثنةةاء مةةرور عربةةة مبلكةةي اصةةطدمت بؤربعةةة أشةةخاص وفةةرت
هاربةةةة إلةةةى شةةةارع يوسةةةف عبةةةاس وتةةةم مطةةةاردة السةةةيارة بواسةةةطة
درجةةات ناريةةة وأفةةراد مةةن جماعةةة اإلخةةوان المسةةلمين وتةةم محاصةةرة
السةةةيارة وإتبلفهةةةا والقةةةبض علةةةى قابةةةدها واقتيةةةاده إلةةةى داخةةةل مقةةةر
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التجمهر وبالتحرو تبين أن قابد السيارة ضابط شرطة ةيدعى  /كةريم
عمةةةاد عبةةةد الحلةةةيم  -المجنةةةي عليةةةج بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم  31016لسةةةنة
 2013جةةن مدينةةة نصةةر أول وال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط  -وتةةم
العثور علةى فةرد خرطةوش محلةي الصةنع بمحةل الواقعةة ولةم يسةتدل
على محةرز ذلة السةبلح رنةذا  ,وث ةبةت بكتةاب اإلدارة العامةة لمةرور
القةةاهرة والخةةاص بمعاينةةة سةةيارة المجنةةي عليةةج والرقيمةةة ل ف و
 954مصر قيادة المجني عليج  /كريم عماد عبد الحليم بال َقضِ َّية رقم
 31016لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق
ثابت بج أن التلف َّيات الحاصِ لة بالس َّيارة َتم َّثلت فةي تطبيةق
لئلرتباط – ِ
متفةةرق بالسةةقف والقةةابم وتهشةةم الزجةةاج األمةةامي والخلفةةي وكسةةر
االكصةةدام األمةةامي وتطبيةةق بةةالرفرف األمةةامي األيمةةن وكسةةر البةةاب
الخلفةةةي األيمةةةن وتطبيةةةق متفةةةرق بةةةاألبواب األخةةةر وإتةةةبلف فةةةرش
األبواب الداخلية وعدم وجةود السةماعات الخاصةة بةاألبواب وتطبيةق
متفرق بغطاء محر السيارة .
ـ كما ث ةبت ب ةمة َذ ِّكرة العقيةد  /ةم َح َّمةد احمةد إسةماعيل " الضةابط بالفرقةة
الثانية مدرعات بالقوات المسلحة " ال ةمرفقةة بال َقضِ ة َّية رقةم 10456
لسنة  2013جن مصر الجديدة  -ال ةمر َفقةة بةاألوراق لئلرتبةاط  -أنةج
وفةةةى تمةةةام السةةةاعة الحاديةةةة عشةةةر والنصةةةف مسةةةاءاً يةةةوم األربعةةةاء
الموافق  2013/8/14وأثناء ممارستج مهةام عملةج بكمةين الشةرطة
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العسكرية بالكيلو  10,5بطريق مصر السويس الصحراوو وبرفقتةج
أفةةراد القةةوة المرافقةةة  ,ضةةبط السةةيارة ( د ق ب –  2547نصةةف
نقةةةل قيةةةادة المةةةتهم  /مصةةةطفى احمةةةد مصةةةطفى السةةةيد  ,وبصةةةحبتج
المتهمين  /عبد المنعم ةم َح َّمد مصطفى حسةين  ,عبةد هللا احمةد السةيد
ةم َح َّمد  ,ةم َح َّمد السيد ةم َح َّمد أحمد  ,ةم َح َّمد عبد المعبود إبراهيم احمد ,
واللةةذين اقةةروا لةةج أنهةةم فةةي طةةريقهم إلةةى محةةل إقةةامتهم بمحاف ةةة
الشرقية  ,وبتفتيش السيارة تبين لج وجود جثة في صندوق السيارة
واقروا لج أنها جثة المتوفى  /محمود ةم َح َّمد ةم َح َّمد عبد المعين وكةان
يقةيم فةي نفةةس محةل إقةامتهم  ,وأنهةةم فةي طةريقهم إلةةى دفنةج بةج كمةةا
اقروا لج أنهم جميعا ً قادمون من ميدان رابعة ال َع َد ِو َّية وكان بةرفقتهم
المتوفى إلةى رحمةة هللا تعةالى الةذو تةوفى فةي أحةداث فةض التجمهةر
وعثروا على جثتج بمسجد اإليمان بشارع مكرم عبيد – دابرة مدينةة
نصر أول  -وبتفتيشهم وقابيا ً عثر حوزة المتهم  /عبةد المةنعم ةم َح َّمةد
مصطفى حسين علةى مبلةع مةالي قةدره ( 105575جنيةج مصةرو ,
و(  2500لاير سةةةعودو  ,و (  300دوالر أمريكةةةي  ,وبسةةةإالج
عن سبب حيازتج لتل المبالع المالية قرر بؤن كان يروةب فةي شةراء
عيةةةادة بةةةالقرب مةةةن ميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة ليمةةةارس فيهةةةا مهنتةةةج ,
وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (  9أقنعةج وةاز  2 ( ,خةوذه
 6 ( ,واقةةةي للعنةةةف  ,وكةةةاميرا ديجيتةةةال  ,فةةةتم إرسةةةال المتهمةةةين
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والمضبوطات إلةى قسةم شةرطة مصةر الجديةدة وإرسةال الجثمةان إلةى
مستشفى هليوبوليس والةذو تبةين انةج لشةاب يةدعى  /محمةود ةم َح َّمةد
ةم َح َّمةةد عبةةد المعةةين فةةي العقةةد الثةةاني مةةن العمةةر مصةةاب بطلةةق نةةارو
بالعين اليسر أد لحدوث انفجار بالجمجمة وسبب الوفاة .

تجمهـريـن
كمـا ثـبت للنيـابـة العـامـة اإلنتهـاكـات التـي قـام ال ةم َ
بإرتِكابها من جرابِم قتل عمد حال أحداث ال َفـض مـن ِخـبلل مـا
َت َقدَّم بج ذوو ال ةم َت َو ِّفين إلى رحمة هللا من ببلوات :
ـ حيث أبلع المدعو  /محمد عمر حسن خليفةة إسةتدالالً بوفةاة شةقيقج
المرحوم  /عبد النبي عمر حسن خليفة حال تواجده بمسرح األحداث
ب ةمحيط ميدان رابعةة العدو َّيةة بةذات التةاري  ,وألقةى بالمسةبول َّية عةن
إصابة سةالف الةذكر التةي أودت بحياتةج علةى عةاتق جماعةة اإلخةوان
المسلمين .
ـ كما أبلع المدعو  /عمرو صبلح موسى عبد الرحمن إستِدالالً بوفةاة
زوج شةةقيقتج المرحةةوم  /فةةرج السةةيد أحمةةد إثةةر إصةةابتج بطلةةق نةةارو
بالفخذين والبطن وكسر ب ِع ام ال َفخذ األيسر بؤحـداث رابعة
العدو َّية  ,وألقى بالمسبولِ َّية بشؤن وفـاة شـقيقج سـالِف الذِكر على
ِ
عاتِق جماعة اإلخوان ال ةمسلمين ومحمد بديع ومحمد البلتاجي.

تجمهـريـن
كما ثبت للنيـابـة العـامـة اإلنتهـاكـات التــي قـام ال ةم َ
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بإرتِكابهةةا مةةن جةةرابِم اإلحتِجةةاز القسةةرو المصةةحوب بالتعةةذيب
البدني و الشروع فةي القتةل خِةبلل فتةرة التجم ةهةر مةن خِةبلل مةا
حررو محضةر جمةع اإلسةتِبلالت للمجنةي علةيهم
ث ةبت ب ةمنا رة ةم ِّ
حال قيامهم باإلببلر :
ـ ة حيةةث ث ةبةةت بمنةةا رة المجنةةي عليةةج  /ةم َح َّمةةد عليةةوة ةم َح َّمةةد الةةديب "
ضةةابط شةةرطة بمديريةةة أمةةن سةةيناء " بال َقضِ ة َّية رقةةم  31138لسةةنة
 2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتب ةاط – حةةال
سةر
ةحجات بالوجةج أعلةى الحا ِجةب األي َ
س َ
قيامج باإلببلر أ َّنج ةيعاني مةن َ
و َكدَمات بالوجج .
ـ كمـا ث ةبت بمنا رة المجني عليج  /عبد النبي عبد الفتاح إمبـابــي
الطحان بال َقضِ َّية رقم  35281لسنة  2013جن مدينة نصةر أول -
ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط – حال إببلوةج بمحضةر جمةع اإلسةتِدالالت
ةةةرر المحضةةةةر َت َبةةة َّين وجةةةةود رثةةةةار
بتةةةاري  2013/8/5بمعرفةةةةة ةم َح ِّ
س َحجات و كدمات قديمة بساقج ال ةيمنى و ال ةيسر .
َ

كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح األحداث َفور حدوثها
العدو َّيةةة و قيةةام ال ةمشةةاركين فةةي التجمهةةر
عةةدم سِ ةةل ِم َّية تجم ةهةةر رابعةةة
ِ
النار َّيةة والةذخابِر و
بحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسِ طة لؤلسةلِحة
ِ
األدوات التي ةتس َتخدم في اإلعتداء على األشةخاص و إسةتِخدامها فةي
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إرتكةةاب جةةرابِم القتةةل و الشةةروع فيةةج للقةة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض و
ةةةوات القابمةةةةة بحفةةةة األمةةةةن باألمةةةةاكن المتاخمةةةةة
ةمقاومةةةةة تِلةةةة القة َّ
لتجمهةةةةرهم والمكلفةةةةة بةةةةإعبلمهم بةةةةاألمر الصةةةةادر بوجةةةةوب تفةةةةرق
تجمهةةةرهم للحيلولةةةة دون َفةةةض تجمهةةةرهم المسةةةلَّ و كةةةذا قيةةةامهم
صةةة
بإرتِكابهةةا أعمةةال تخريةةب وإتةةبلف عمةةد لل ةممتلكةةات العا َّمةةة و الخا َّ
ةةدارس و المبةةةاني المملوكةةةة
وال ةممتلكةةةات ال ةمعةةةدَّة للنفةةةع العةةةام و المة ِ
ةةةةةرق والحةةةةةةدابِق
لل ِجهةةةةةةات ال ةحكو ِم َّيةةةةةةة و المرافِةةةةةةق العا َّمةةةةةةة و ال ةطة َ
ةاور الكابنةةة
والمزروعةةات و أع ِمةةدة اإلنةةارة وأرصِ ةةفة الطةةرق و المحة ِ
داخِل ةمحيط التِجم ةهر خِبلل فترة َت َجمهرهم و حال أحداث ال َفض 0

حيـث قـامـت النيابة العا َّمة بإجـراء ال ةمـعا َي َنة البلزمـة لمســرح
األحداث عقب تم ُّكن قة َّوات ال ة
شرطة من إحكةام السةيطرة األمن َّيةة
عليها وقد إستهدفت ال ةمعا َي َنة إجماالً األماكن التال َّية:
ةارع إمتةةداد رمسةةيس ب َمنة َةزل
(  1طريةةق النصةةر َبةةدءاً مةةن تقةةا ةطع شة ِ
كةةوبرو  6أكتةةوبر باإل ِّتجةةاه ال ةمة َةإ ِّد إلةةى مطةةار القةةاهرة وصةةوالً إلةةى
اإلدارة العا َّمة لل ةمرور
(  2مس ِجد رابعة ال َع َد ِو َّية
(  3المباني ال ةمل َحقة بمس ِجد رابعة ال َع َد ِو َّية
(أ

لحقتين بمس ِجد رابعة ال َع َد ِو َّية .
قاعتي ال ةمناسبات " "2 , 1ال ةم َ
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( ب ةمستشفى رابعة ال َع َد ِو َّية .
( جـ مبنى لجنة الزكاة ال ةمل َ بمس ِجد رابعة ال َع َد ِو َّية .
(  4بعض األبن َّية ال ةمحيطة والقريبة من مس ِجد رابعة ال َع َد ِو َّية
(أ

مبنى اإلدارة العا َّمة للمرور .

( ب مدرسة عبد العزيز جاويش .
( جـ مدرسة مدينة نصر الثانو َّية الفةندةق َّية .
(د

البندارو .
برج ِ

شارع الطيران
( هـ
الوحدة ال َ
ِ
س َكنِ َّية رقم  610بالعقار رقم ِ 16
بشارع الطيران .
( و محطة وقود موبيل
ِ
(ز

شةارع يوسِ ةف ع َّبةاس مةع
محطة وقةود موبيةل الكبِنةة بتقةا ةطع
ِ

طريق النصر
العدو َّية .
( حـ ساحة إنتِ ار رابعة
ِ
( طةةـ مبنةةى إدارة اإلسةةكان الخةةارجي فةةرع البنةةات برابعةةة العدو َّيةةة
التابع لجامعة األزهر .
شارع سيبويج المصرو حتى تقةا ةطع
(5
شارع الطيران من تقا ةطع ِ
ِ
شارع النصر.
شارع خِضر التوني مروراً بتقا ةطع ِ
ِ
(  6ةمحيط قسم مدينة نصر اًأول
(  7س َّياراتي ال َبث اإلذاعي
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(  8المضبوطات التي تم العثور عليها بمعرفة النيابة العامةة وكةذا
سلَّحة حال إجراء ال ةمعاينة
سلَّمتها من القة َّوات ال ةم َ
المضبوطات التي َت َ

ةارع إمتةةداد رمسةةيس
أوالً  :طريةةق النصةةر َبةةدءاً مةةن تقةةا ةطع شة ِ
ب َمنة َةزل كةةوبرو  6أكتةةوبر باإل ِّتجةةاه ال ةمة َةإدِّ

إلةةى مطةةار القةةاهرة

وصوالً إلى اإلدارة العا َّمة لل ةمرور.
حيةةث َث ةبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن ِخةةبلل إجرابهةةا ال ةمعا َي َنةةة البلزمةةة علةةى
شةارع ربيسةي يمتةد مةن منطقةة المعةادو
ذلِ الطريق أ َّنج ِعبارة عن
ِ
وصةةوالً إلةةي منطقةةة مسةةاكن شةةيراتون مقسةةم إلةةي إ ِّتجةةاهين بعةةرض
حوالي عشةرون متةراً لئل ِّتجةاه الواحِةد  ,وبةإجراء ال ةمعا َي َنةة مةن أعلةى
كوبرو  6أكتوبر من َم َ
نزل طريق النصةر َ ,ت َبة َّين ةوجةود سة َّيارة علةى
َيمةةين الطريةةق ةتشة ِةبج سة َّيارة نقةةل األمةةوال فةةي حةةال َت َف ُّحةةم كا ِمةةل  ,مةةع
َت َه ُّ
شم ال ةزجاج األمامي  ,كما ت هر رثار الحريق على أرض الكوبرو
برمةةاد أسةةود اللةةون مةةع انتشةةار ال ةزجةةاج والحجةةارة أسةةفل الس ة َّيارة ,
البيةان كمةا
شابهة تمامةا ً للسة َّيارة سةالِفة ِ
و َت َب َّين ةوجود س َّيارة أةخر ةم ِ
أ َّنها ةم َت َف ِّحمة تماما ً أيضا ً على ذات النحو للس َّيارة األولى  ,حيث كانت
تِل ة الس ة َّيارة علةةى ةبعةةد حةةوالي  2مِتةةر تقريب ةا ً مةةن الس ة َّيارة األولةةى ,
و َت َب َّين ةوجود َتلَفيات بالسور الحديدو الخاص بالكوبرو في المسةاحة
الفاصِ لة بين الس َّيار َتين  ,وبالن ر أسفل الكوبرو مكةان تلة ال َتلَفيةات
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بلح ة ةوجةةود س ة َّيارة ةمح َت ِرقةةة ومقلوبةةة  ,وبةةالنزول إلةةى مكةةان تِل ة
َت َ
الس ة َّيارة  ,وب ةمعا َي َنتهةةا َت َب ة َّين أ َّنهةةا مدرعةةة ة
شةةرطة ةم َح َّطمةةة و ةمح َت ِرقةةة
الخلفي و َت َه ُّ
وبها َتلَفيات بال ةزجاج َ
شةم كامِةل بال ةزجةاج األمةامي  ,حيةث
صةوب
صةف الطريةق  ,وبإسةتكمال ال َت َقةدُّم َ
كانت تِل الس َّيارة َت َقع ب ةمن َت َ
بلحة ةوجةود حافلةة نقةل ركةاب َتحمِةل لوحةات
منطقة رابعةة ال َع َد ِو َّيةة َت َ
معدن َّيةةة " ص ن د  367مصةةر" ةمة َد َّون عليهةةا "خةةط السةةيدة زينةةت"
سار الطريق أمام مبنى جامعةة األزهةر  ,وب ةمعا َي َنتهةا َت َبة َّين
تقف على َي َ
سةر  ,و َت َه ُّ
شةم
ةوجود َتلَفِ َّيات ب ةم َقدِّمة الس َّيارة من الجانبين األي َمن واألي َ
َ
الخلف َّيةةة  ,وبإسةةتمرار
ال ةزجةةاج األمةةامي و َتلَفيةةات مةةن الجهةةة ال ةيسةةر
بشةارع
للوصول إلى ال ِجهاز المركزو للتن ةيم واإلدارة الواقةع
ال َت َقدُّم ة
ِ
النصةةر علةةى َيمةةين الطريةةق َ ,ت َب ة َّين ةوجةةود رثةةار إحتِةةراق علةةى سةةور
بلحة
الجهاز  ,و َتلَفيات بالرصةيف مةع اقةتبلع بةبلط الرصةيف  ,كمةا َت َ
ةوجةةود مح َّطةةة إنت ةةار ركةةاب أمةةام سةةور الجهةةاز المركةةزو للتن ةةيم
بلح ةوجةود ةك َتةل َخ َرسةان َّية بةالطريق
واإلدارة ةمح َت ِرقة بالكامِل  ,كما َت َ
الشارع  ,كل ةكتلة خرسان َّية بإرتفةاع متةر ,
موضوعة بطول وعرض
ِ
بلحةة ةوجةةود كشةة
وبعةةرض متةةر ونِصةةف تقريبةةا ً  ,كمةةا َت َ

ةةرق
ةمح َت ِ

شم بالكامِل بجاوره ثبلج َتين عرض فارو َتين و ةم َه َّ
و ةم َه َّ
شم َتين تمامةا ً ,
يليج ةكش كه ةربابي ةمح َت ِرق بالكامِةل  ,وبإسةتمرار ال َت َقةدُّم وصةوالً إلةى
مبنى قيادة قة َّوات الدفاع الشعبي والعسكرو َت َب َّين ةوجود رثةار ل َتلَفِ َّيةات
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بالرصةةيف وتةةدوين بعةةض العِبةةارات علةةى سةةور المبنةةى سةةالف الةةذكر
وكان من بينها " يسقط بابا األزهر إن لم يرضوا بالشةرع َّية فلةتكن
بلح ة ةوجةةود س ة َّيارة جيةةب شةةيروكى سةةوداء
خبلفةةة إسةةبلم َّية "  ,و َت َ
اللون على َيمين الطريق تبدوا عليها رثار ال َتلَفيات وب ةمعا َي َنتهةا َت َبة َّين
أ َّنها َتحمِل لوحات ر ف ص  6835مصر  ,وأن بها ال َتلَف َّيةات ِعبةارة
عن َت َه ُّ
شم كافة ال ةزجاج بالس َّيارة واختفاء إطاراتها مع ةوجةود تطبيةق
بال ةم َقدِّمةةةةة والسةةةةقف  ,وباسةةةةتمرار ال َت َقةةةةدُّم وصةةةةوال إلةةةةى الحديقةةةةة
الفرعون َّيةةة َت َبةة َّين ةوجةةود رثةةار إلحتِةةراق و َت َه ُّ
شةةم بالرصةةيف وانتشةةار
ةةارع وباسةةةتمرار ال َت َقةةةدُّم َت َبةةة َّين إحتِةةةراق لوحةةةة
الحجةةةارة بعةةةرض الشة ِ
المةةرور اإلرشةةاد َّية ال ةمة َد َّون عليهةةا طريةةق القطام َّيةةة – العةةين السةةخنة
كما َت َبة َّين ةوجةود رثةار إلحتِةراق بسةور هيبةة الشةبون المال َّيةة للقة َّةوات
بلح ة ةوجةةود س ة َّيارة مبلكةةي ةمح َت ِرقةةة
س ةلَّحة  ,وباسةةتمرار ال َت َق ةدُّم َت َ
ال ةم َ
بالكامِل  ,وب ةمعا َي َنتها َت َب َّين أن النيران قد إلتهمت كافة أجزاء السة َّيارة
عدا الصاج على نحو َي َت َّعذر معج الوقوف على رقم لوحاتهةا المعدن َّيةة
ونةةوع السة َّيارة  ,وباسةةتمرار ال َت َقةدُّم وصةةوال إلةةى مبنةةى مسةةجد رابعةةة
بلحةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة َت َ

هةةةور رثةةةار اإلحتِةةةراق علةةةى كا َّفةةةة ةجةةةدران و ةمحةةةيط

المس ة ِجد و ةمل َحقاتِةةج  ,وباسةةتمرار ال َت َق ةدُّم ةوصةةوالً إلةةى اإلدارة العا َّمةةة
والمبلبةس واألقمشةة
بلح ةوجود كم َّية كبيرة مةن ال ةم َخلَّفةات
لل ةمرور َت َ
ِ
والحجارة تبدو عليها رثار اإلحتِراق ةملقاة على َيمين الطريةق وأعلةى
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بلحة ةوجةود
الرصيف ,
وبالوصول إلى َمبنى اإلدارة العا َّمة لل ةمةرور َت َ
ة
العديةةد مةةن رثةةار اإلحتِةةراق بسةةور َمبنةةي اإلدارة  ,وبةةإجراء ال ةمعاينةةة
باالتجاه اآلخر بطريق النصر من اإلدارة العا َّمةة للمةرور وصةوال إلةى
بلحة ةوجةود
تقاطع امتداد رمسيس في االتجاه المإد إلى المعاد َت َ
بلحة َت َو ُّقةف إحةد السة َّيارات
العديد مةن الحجةارة ال ةملقةاة أرضةا ً  ,و َت َ
شةةةارع الطيةةةران  ,وبهةةةا رثةةةار لل َتلَةةةف
بتقةةةا ةطع طريةةةق النصةةةر مةةةع
ِ
وب ةمعا َي َنتها َت َب َّين أ َّنهةا ِعبةارة عةن سة َّيارة مبلكةي زرقةاء اللةون ماركةة
بلح َت َه ُّ
شةم ال ةزجةاج األمةامي و ةزجةاج الهوا َّيةة
س َّيات كوردوبا  ,كما َت َ
الخلف َّيةةةة ال ةيمنةةةى و َت َه ُّ
َ
شةةةم كا ِمةةةل ل ةم َقدِّمةةةة السةةة َّيارة وانفجةةةار اإلطةةةارين
األمةةةاميين للسةةة َّيارة  ,وبإسةةةتمرار ال َت َقةةةدُّم فةةةي ذات الطريةةةق بإتجةةةاه
بلح ة إحتِةةراق كا َّفةةة الحةةدابِق الم ةحيطةةة بالعقةةارات ال ةمطِ لَّةةة
المعةةادو َت َ
علةةةى طريةةةق النصةةةر بةةةذل المكةةةان مةةةع ةوجةةةود العديةةةد مةةةن األوراق
وال ةم َخلَّفةةات والعِصِ ةةي الخشةةب َّية والحديد َّيةةة والتةةي ةيشةةتبج أن تكةةون
لقوابم خِيام  ,كما َت َب َّين ةوجود َمبنى صغير الحجم لنقطةة ة
شةرطة تبةدو
بلحة ةوجةود َمشة َتل ةمح َت ِةرق
عليج رثار اإلحتِراق  ,وبإستمرار ال َت َقدُّم َت َ
بالشةارع
بالكامِل على َيمين الطريةق أعلةى الرصةيف  ,وتوجةد أمامةج
ِ
س َّيارة مبلكي فض َّية اللون ةم َح َّطمة بالكامِل ماركة ميتسوبيشي النسر
تليهةةةا سةةة َّيارة ف َّيةةةات ةبرتقةةةالي اللةةةون بهةةةا َتلَف َّيةةةات بال ةزجةةةاج األمةةةامي
و ةم َقدِّمة الس َّيارة والباب َ
الخلفي األي َمن والحقيبة  ,وبإسةتمرار ال َت َقةدُّم
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بلح وجود كش ةم َد َّون عليج "أوالد سيد ريان" ةم َح َّطم تماما ً خةالي
َت َ
مةن البضةابع وبجةواره ثبلثةة ثبلجةات عةرض مخ َتلَفةة األحجةام خال َّيةةة
تماما ً .

دَو َّية :
ثانيا ً  :مسجد رابعة ال َع ِ
كما َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنةة البلزمةة علةى ذلة
شارع الطيران و أنج ةمحةاط
شارع النصر مع ِ
المس ِجد أنج يقع بتقا ةطع ِ
بسور حديدو مفرر يتوسطج بوابة حديد َّيةة بثبلثةة مةداخل تةإدو إلةى
طابقين األرضي صةحن
ساحة المسجد الخارج َّية المبلطة المسجد ذو ِ
للصةبلة والةةدور الةةذو يعلةةوه سةةط المسةةجد  .كمةةا َت َبة َّين ةوجةةود مآذنةةج
خاصة للمسجد مثبت عليها مكبرات صوت ويمكن اعتبلبها من خةبلل
سةةلم داخلةةي هةةذا وبةةالعبور مةةن البوابةةة الحديد َّيةةة وي هةةر بالسةةاحة
والبوابة رثار حريق وبعبور البوابةة الحديد َّيةة َت َبة َّين أن ةوجةود ةورفةة
أمةةن مبلصةةقة للسةةور علةةى َيمةةين الةةداخل مةةن البوابةةة خلفهةةا حديقةةة
سةةار الةةداخل بمحةةاذاة
بمحةةاذاة السةةور و َت َبة َّين أن حديقةةة أخةةر علةةى َي َ
السور الحديدو  ,و َت َب َّين بالحديق َتين سالفتي الذكر تناثر لرمةاد حريةق
بكافةةة أرجابهةةا ومطبوعةةات وملصةةقات ومخلفةةات حريةةق منتشةةرة بهةةا
بلحة ةوجةود أوتةةاد حديد َّيةة تشةبج المسةةتخدمة فةي تثبيةت الخيةةام
كمةا َت َ
بلحةةة ةوجةةةود مركبةةةة ةمح َت ِرقةةةة تمامةةةا ً بةةةداخل
ومبلبةةةس مخ َتلَفةةةة كمةةةا َت َ
الحديقة أليسرو للداخل بمحةاذاة السةور الحديةدو للمسةجد ومةركب َتين
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سةار الةداخل للمسةجد بالحديقةة أليسةرو الفاصةلة بةين
مصفوفة على َي َ
المسجد ومبنى دار المناسبات يليهما برج تقو َّية شبكة محمول ةمل َحق
بج مولد كهربابي ةم َد َّون عليج يةدويا ً عبةارات مخ َتلَفةة منهةا "ارحةل –
ياخةةابن هنةةا ميةةدان أسةةود األمةةة العرب َّيةةة واإلسةةبلم َّية – ال لبلنقةةبلب"
يليهةا مركبةةة نقةةل أخةةر وحةةال إجةةراء ال ةمعاينةةة تةةم التقا ةبةةل مةةع السةةيد
المهنةةدس  /مجةةدو أحمةةد أمةةين ربةةيس اإلذاعةةات الخارج َّيةةة بإتحةةاد
اإلذاعة والتليفزيون والةذو أفةاد النيابةة العا َّمةة بةؤن ال َمر َكبةات سةالفة
الةةذكر وأخةةر أمةةام سةةور مسةةجد رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة وأخةةر تةةم نقلهةةا
سلَّحة تةابعين إلتحةاد اإلذاعةة والتليفزيةون والمبلةع
بمعرفة القة َّوات ال ةم َ
باالستيبلء عليهم بتاري  2013/7/4بالمحضةر رقةم  31115لسةنة
 2013جةةن مدينةةة نصةةر أول محةةل التحقيةةق بنيابةةة شةةرق القةةاهرة
لؤلمةةوال العا َّمةةة وب ةمعا َي َنةةة المركبةةة األولةةى َت َب ة َّين أنهةةا حافلةةة صةةغيرة
"ميكروبةةاص" شةةبيج لسةةيارات البةةث اإلذاعةةي بةةدون لوحةةات معدن َّيةةة
بيضةةاء اللةةون ةمح َت ِرقةةة بالكا ِمةةل مثبةةت أعلةةى سةةقفها طبقةةي بةةث قمةةر
صناعي أحدهما أكبر من األخر ةمح َت ِرقان بالكامِل وي هةر أسةفل رثةار
اإلحتِراق بجانةب المركبةة األي َمةن ِعبارة"هندسةة إذاع َّيةة "EARTV
وب ةمعا َي َنة المركبة التال َّية َت َب َّين أ َّنها ِعبارة عن سة َّيارة نصةف نقةل ذات
صةةندوق َخلفةةي مغلةةق َتح ِمةةل لوحةةات معدن َّي ةة ف ق ب  271ةمح َت ِرقةةة
َت َب ة َّين أن بصةةندوقها ةم ِع ةدَّات تصةةوير تعلوهةةا رثةةار إحتِةةراق وب ةمعا َي َنةةة
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الس َّيارة الثالثة َت َب َّين أ َّنها س َّيارة نقل تحمل لَوحات معدنِ َّية رقةم ق وب
 864زرقةةاء اللةةون ذات صةةندوق مغلةةق وعليهةةا كلمةةة "التليفزيةةون
المصةةرو" و َت َب ة َّين أن صةةندوق الس ة َّيارة َ
الخلفةةي لةةج بابةةان مةةن الجهةةة
اليمنى وباب مةن الجهةة َ
الخلف َّيةة وبالةدلوف إليةج َت َبة َّين احتوابهةا علةى
شاشةةات وأجهةةزة ومعةةدات كمةةا َت َب ة َّين ةوجةةود بعةةض ال َتلَفِ َّيةةات ببعضةةها
ورثةةار نةةزع منهةةا كمةةا َت َبة َّين بعثةةرة محتويةةات السة َّيارة مةةن الةةداخل مةةع
انتشةةار ال َتلَةةف بجسةةم الس ة َّيارة مةةن الخةةارج ويلةةي تِل ة الس ة َّيارة بةةرج
شةةبكة تقو َّيةةة المحمةةول سةةالف البيةةان ويليةةج المركبةةة الرابعةةة التةةي
ب ةمعا َي َنتها َت َب َّين أ َّنها س َّيارة نقل تحمةل رقةم ج وب  694زرقةاء اللةون
صندوقها َ
الخلفي مغلق ةم َد َّون على جانبها األي َمن كلمةة " َتلَفزيةون "
ولها بةاب مةن الجانةب األي َمةن وأخةر َخلفةي للكبينةة كمةا َت َبة َّين إحتِةراق
كابينة قابد الس َّيارة ومقدمتها بالكامِل وامتدت رثار اإلحتِراق وصةوال
إلى الكبينة َ
الخلف َّيةة كمةا أرشةدنا السةيد المهنةدس مجةدو احمةد أمةين
إلةةى المركبةةة الخامسةةة التةةي كانةةت ةم َح َّملةةة أعلةةى سة َّيارة نقةةل مركبةات
سلَّحة أمام المسجد وب ةمعا َي َنتهةا َت َبة َّين أ َّنهةا تحمةل رقةم
تابعة للقة َّوات ال ةم َ
"ف ق ب َ "753ت َب ة َّين أ َّنهةةا س ة َّيارة زرقةةاء اللةةون صةةندوقها َ
الخلفةةي
مغلةةق ةم َكة َّةون لكبينةةة لهةةا بابةةان مةةن الجهةةة اليمنةةى وأخةةر مةةن الجهةةة
أليسرو وباب َخلفي ذات ضلف َتين و َت َب َّين أن جميع األبواب مغلقة عدا
األخيةةةر و َت َبةةة َّين أن علةةةى جسةةةم الكابينةةةة كلمةةةة " َتلَفزيةةةون" بةةةاللغ َتين
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االنجليز َّية والعرب َّية و"شةعار اتحةاد اإلذاعةة والتليفزيةون المصةرو -
الوحدة الرقم َّية األولى" وعبارات مكتوبة بخط اليد منها " هنا اسةود
األمةةةة العرب َّيةةةة واالسةةةبلم َّية  -ارحةةةل يةةةا خةةةابن ماسةةةبيرو عمرهةةةا مةةةا
هاتتعدل "وعبارات أخر بذات المضةمون وملصةقات مطبةوع عليهةا
صورة الةربيس السةابق و ِعبةارة "ارحةل يةا سيسةى مرسةى ربيسةى "
كمةةةا َت َبةةةة َّين َت َه ُّ
شةةةةم كامِةةةل لكابينةةةةة السةةةة َّيارة وقطةةةع قماشةةةة َّية شةةةةبيهة
للمستخدمة في أعمال الفراشة مثبتة أعلى كابينةة قابةد السة َّيارة التةي
َت َبة َّين أن َت َه ُّ
شةةمها بالكا ِمةةل كمةةا َت َبة َّين أن َتلَةةف بعةةض إطةةارات السة َّيارة
و َتلَفِ َّيات بؤجزاء متفرقة بجسم الس َّيارة وبفةت البةاب َ
الخلفةي للكابينةة
الصندوق َت َب َّين أن معدات مجهزة بداخل الس َّيارة بشكل عرضي يحول
دون الدخول إلى عمق الكابينة .
وبالدلوف إلى داخل المسجد َت َب َّين أن صحن المسجد بمسةاحة حةوالي
سةار يطةل األول علةى حديقةة
 30×30متر لج بابان فرعيان َيمةين و َي َ
شارع يوسف عباس ويطل الثةاني علةى
المجاورة للمسجد من ناح َّية ِ
الحديقة المجاورة ومبنى دور المناسبات ال ةمل َحق بالمسةجد و َت َبة َّين أن
ةةرق بكا ِمةةةل محتوياتةةةج مةةةع انبعةةةاث أدخنةةةة مةةةن أساسةةةج
الصةةةحن ةمح َتة ِ
وأجهزتةج الكهرباب َّيةةة وسةجادة و َت َبة َّين أن علةةى َيمةين الةةداخل وةةرف َتين
متتةةةالي َتين األولةةةى خاصةةةة بؤمةةةام المسةةةجد واألخةةةر خاصةةةة بمكتبةةةة
المسةةجد وبالةةدلوف إلةةى األولةةى َت َب ة َّين أنهةةا مجهةةزة بؤثةةاث مةةن سةةرير
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ودوالب ةمل َحةةق بهةةا ةورفةةة أخةةر مجهةةزة بمكتةةب و ةمل َحةةق بهةةا دورة
ووجةود بعةض المطبوعةات الملقةاة
مياه و َت َب َّين أن بعثرة بمحتويةاتهم ة
أرض ةا ً وصةةور للةةربيس السةةابق محمةةد مرسةةي وبالةةدلوف إلةةى ةورفةةة
المكتبةةة َت َبةة َّين أن ةوجةةود أرفةةف خشةةب َّية بهةةا العديةةد مةةن المصةةاحف
وإحتِراق كامِل ال ةغرفة كما َت َب َّين أن بةداخلها طاولةة اجتماعةات و َت َبة َّين
أن َت َه ُّ
بلحة أثنةاء إجةراء
شم ةزجاج نوافذ الغرف َتين سالفتي الذكر  ,و َت َ
ال ةمعا َي َنةةة ةوجةةود حقيبةةة ببلسةةتيك َّية زرقةةاء اللةةون خلةةف بةةاب المسةةجد
سار الداخل َت َب َّين احتوابها على سةبلح نةارو فةرد خرطةوش
الفرعي َي َ
وأربعة أسلحة بيضاء وخنجر حديدو ذو نصل حاد عليج رثار يشتبج
سةار الةداخل مةن بةاب المسةجد
في كونها لدماء أدم َّية كما َت َب َّين على َي َ
الربيسةةي بةةاب درج المؤذنةةة والةةذو بالةةدلوف إليةةج َت َب ة َّين أنةةج بعةةرض
حةةوالي نصةةف متةةر مغطةةى بآثةةار حريةةق بكامِةةل جةةداره مةةع انبعةةاث
السةةةخونة منهةةةا وبالصةةةعود مةةةن خبللةةةج حتةةةى سةةةط المسةةةجد الةةةذو
بالدلوف إليج َت َب َّين أنج مسط على مستويين ب ةمعا َي َنة المستو األول
َت َبة َّين أن ةوجةود م لةة مربعةة الشةةكل أسةفلها مولةد كهربةابي ومعةةدات
تصوير وطبق إشارات قمر صةناعي كمةا عثرنةا بةذات المسةط علةى
فارر لقنبلة باعث واز وعصا خشب َّية مغطاة بالجلةد ومولةد كهربةابي
أخر  ,وبةالنزول إلةى المسةتوو الثةاني للسةط َت َبة َّين أن م لةة أخةر
مربعةةة الشةةكل أسةةفلها معةةدات تصةةوير وطبةةق إشةةارات قمةةر صةةناعي
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ومولد كهربابي كما عثرنا بذات المسط على عدد اثنين فارر العاب
نار َّية ومولد كهربابي وثبلثة خزانةات ميةاه وبعةض الكراسةي وهيكةل
شةةبيج بالمروحةةة ذات ازرع قماش ة َّية كبيةةرة الحجةةم معلقةةة علةةى سةةل
معدني بعرض السةط هةذا وبإسةتكمال الصةعود للمؤذنةة وصةوالً إلةى
شرفة المؤذنة عثرنا بها علةى ن ةارة مع مةة يعلوهةا رثةار اإلحتِةراق
وبإسةةتكمال الصةةعود بالمؤذنةةة وصةةوالً إلةةى قمتهةةا حيةةث عثرن ةا علةةى
معةةدات تصةةوير ملقةةاة بؤرضةةيتها وبةةالخروج عقةةب ذلةة مةةن مبنةةةى
المسةةجد مةةن البوابةةة الفرع َّيةةة اليمنةةى َت َب ة َّين أن إطبللهةةا علةةى حديقةةة
ةمح َت ِرقة بالكامِل ومبعثر بها مبلبةس وقطةع قماشة َّية وأخشةاب تعلوهةا
رثةةةةار اإلحتِةةةةراق ومطبوعةةةةات تحمةةةةل عبةةةةارات منهةةةةا " ال لبلنقةةةةبلب
العسكرو وصور للربيس السابق محمد مرسي " كمةا ةعثةرت النيابةة
العا َّمةةة بةةذات الحديقةةة علةةى عةةدد طلقةةات يشةةتبج فةةي اسةةتخدامها علةةى
األسلحة النارو الخرطوش .

العدو َّية :
ثالِثا ً  :المباني ال ةمل َحقة بمس ِجد رابعة
ِ
لحقتةةةين بمسةةة ِجد رابعةةةة
( أ قةةةاعتي ال ةمناسةةةبات " "2 , 1ال ةم َ
ال َعد َِو َّية
كما َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة البلزمة على قاعة
المناسةةةبات رقةةةم  1ال ةمل َحقةةةة بمسةةةجد رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة والكةةةابن بهةةةا
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المستشةةفى الميةةداني أن مسةةاحتها حةةوالي ةربعمابةةة وخمسةةون متةةر
تقريبا ً  ,بداخلها أعةداد كبيةرة مةن العقةاقير واألدوات الطب َّيةة والقطةن
والشةةاش الطبةةي وأمبةةوالت حقةةن إحةةداها بةةداخِل كةةرا َتين  ,واألةخةةر
ةملقاة أرضا ً  ,وكذا عدد من مقاعِد الشيزلون  ,وأحملج طب َّية وخِةوذ
رأس وكِمامات وأج ِهةزة قيةاس ضةغط  ,وبعةض المةؤكوالت الفاسةدة ,
وكرتونةةج بةةداخلها عةةدد مةةن المصةةاحف  ,ومراتةةب وبعةةض الةةدواليب
صلة من أعلةى بهةا كشةافات إضةاءة ,
اإليديال  ,وأسبل كهرباب َّية ةمو َّ
و ةمة َد َّون علةةى بعةةض الحةةوابط والجةةدران أرقةةام ةمة َد َّون أسةةفل كةةل رقةةم
صةةةة بةةةالربيس السةةةابق  /محمةةةد
كلمةةةة جراحةةةة وبعةةةض الصةةةور الخا َّ
مرسي على بعض الجدران  ,و َت َب َّين ةوجةود ك ِّم َّيةة كبيةرة مةن "البلةي"
صغيرة الحجم  ,وجركن يحتوو على مادة البنزين تم التحف عليةج ,
فرقة
وعدد من
المبلبس ةملقاة أرضا ً  ,ورثار ل ةبقع َد َم ِو َّية في أنحاء ةم َت ِّ
ِ
مةةن القاعةةة  ,و َت َب ة َّين ةوجةةود رثةةار حريةةق بكافةةة محتويةةات القاعةةة ,
ِعبةةارة عةةن إحتِةةةراق كامِةةل لسةةةقف وجةةدران القاعةةةة  ,وكةةذا أجهةةةزة
التكييةةةف ال ةمتوا ِجةةةدة وعةةةددها إحةةةد عشةةةر جهةةةازاً  ,وكةةةذا النجةةةف
والمةةراوح الكه ةربابِ َّيةةة ال ةم َعلَّقةةة بالسةةقف وك َّ
شةةافات اإلضةةاءة  ,وحةةال
إجراء ال ةمعا َي َنة َقدَّم المقدم  /أي َمن عبد هللا وريب  -من إدارة ال ة
شرطة
سةةلَّحة  -للنيابةةة العا َّمةةة
العسةةكر َّية " كارن َّيةةة رقةةم  10055قة َّةةوات ةم َ
حقيبة سوداء اللةون بةداخلها سةبلح نةارو " فةرد خرطةوش " وعةدد
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ثبلثة وعشةرون مةن طلقةات الخرطةوش وسةكين كبيةر  ,وقةرر عثةور
أحد العمال ويدعى  /إبةراهيم فةوده إبةراهيم محمةد علةى تِلة الحقيبةة
ومةةا بةةداخلها حةةال تفقةةده المستشةةفى الميةةداني بالقاعةةة رقةةم  1عقةةب
فض التجمهر  ,حيث سلمها لج  ,و َت َب َّين أن ذلِة العامِةل يحمةل بطاقةة
شارع سيدو مدين
رقم قومي  28307280100971ومقيم ِ 21 :
سابقج وأضاف
– باب الشعر َّية – القاهرة – وقرر مضمون ما َّ
قرره ِ
سةار الةدالف مةن
أ َّنج قد عثر على تِل الحقيبة بالمنطقة الكابِنة على َي َ
بةةةاب القاعةةةة الربيسةةةي  ,و تةةةم الةةة َت َح ُّف علةةةى تِلةةة الحقيبةةةة تمهيةةةداً
إلرسةةالها للمعمةةل الجنةةابي لفحةةص محتوياتهةةا  ,و َت َب ة َّين ةوجةةود ةورفةةة
صغيرة ةمل َحق بتِل القاعة َت َقع على َيمين الدالف إليها بداخلها بعةض
والمبلبس ةملقاة أرضا ً  ,و َت َب َّين وجود رثار إحتِةراق بسةقف
المؤكوالت
ِ
و ةجدران تِل ال ةغرفة.

كما َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة البلزمة على
العد َِو َّيةة والكةابن
قاعة المناسبات رقم  2ال ةمل َحقة بمسجد رابعة َ
بها المستشفى الميداني أ َّنها ةمجةاورة لقاعةة المناسةبات رقةم 1
وبالدلوف إليها
َت َب ة َّين أن مسةةاحتها حةةوالي ربعمابةةة متةةر تقريب ةا ً  ,بةةداخلها عديةةد مةةن
العقةاقير واألدوات الطب َّيةة واسةطوانات الغةةاز والخةوذ الواق َّيةة للةةرأس
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والمبلبةةةس واألحذ َّيةةةة ال ةملقةةةاة علةةةى
ةةرنجات الطِ ِب َّيةةةة
ِ
والكِمامةةةات والسِ ة ِ
األرض وعةةدد مةةن المناضِ ةةد والمقا ِعةةد  ,ولوحةةة كبيةةرة الحجةةم مثبتةةة
على إحد الحوابط ةم َد َّون عليها ِعبارة " ضد االنقبلب "  ,كما َت َب َّين
ةوجود رثار لبقع د َم ِو َّية على األرض

العد َِو َّية .
( ب ةمستشفى رابعة َ
كمةةا َث ةبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن ِخةةبلل إجرابهةةا ال ةمعا َي َنةةة البلزمةةة علةةى
ةمستشةةفى رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة ال ةمل َحقةةة بمسةةجد رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة والكابنةةة
خلفج مباشةرة أ َّنهةا ِعبةارة عةن مبنةى ةم َك َّةون مةن سةبع طوابةق ةم َةإ َّمن
بباب حديدو عقب الصعود على درجات السلم وبالدلوف للمبنى َت َب َّين
سةةةةار الةةةةداخل ودرج علةةةةى َيمةةةةين الةةةةداخل
ةوجةةةةود مصةةةةعدين علةةةةى َي َ
طةابق للعيةادات الطب َّيةة
وبالصعود
للطابق األول َت َب َّين أ َّنةج ِعبةارة عةن ِ
ِ
للطابق بها ثقب يشتبج كونج
بلح ةوجود نافذة في مواجهة الداخل
و َت َ
ِ
ةابق الثةةاني َت َب ة َّين أ َّنةةج مماثةةل
مةةن جةةراء عيةةار نةةارو وبالصةةعود للطة ِ
للطابق األول ويتكةون مةن مجموعةج مةن العيةادات الطب َّيةة وبالصةعود
ِ
للطابق الثالث َت َب َّين أ َّنج يتكون مةن جنةاح عمليةات علةى َيمةين الةداخل
ِ
ةابق الرابةةع
ووحةةدة عنا َّيةةة مركةةزة علةةى َي َ
سةةار الةةداخل وبالصةةعود للطة ِ
طةابق إلقامةة المرضةى وحةدة عنا َّيةة نصةف مركةزة ووةرف
َت َب َّين أ َّنةج ِ
ةابق الخةةامس
ةابق الخةةامس َت َبة َّين أ َّنةةج مماثةةل للطة ِ
إقامةةة وبالصةةعود للطة ِ
بلحة ةوجةةود نافةةذة فةةي مواجهةةة
وبةةج مجموعةةج مةةن وةةرف اإلقامةةة و َت َ
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للطةابق السةادس
الداخل بها ثقب يشتبج كونج لعيار نةارو وبالصةعود
ِ
َت َب َّين أ َّنج ةم َك َّون من ةورفة إلقامة مدير المستشفى وحجرة اجتماعات
بلح ة ةوجةةود َت َه ُّ
بلح ة
شةةم ب ةزجةةاج بةةاب حجةةرة االجتماعةةات كمةةا َت َ
و َت َ
ةوجود دماء بؤرض ايا َتج وأسرة الطوابق األول والثاني والثالث والرابع
بلحةةةة ةوجةةةةود
والخةةةةامس والسةةةةادس وكةةةةذا مصةةةةاعد المستشةةةةفى و َت َ
طةابق ينتهةي
كاميرات مراقبة بمخ َتلَف أرجاء المستشةفى كمةا أن كةل ِ
سةةار بمصةةعدين كهربةةابيين  ,كمةةا َت َب ة َّين أن
مةةن ال َيمةةين بسةةلم ومةةن ال َي َ
ةةابق للعيةةةادات الطب َّيةةةة فةةةي
ةةابق األول بال ةمستشةةةفى ِعبةةةارة عةةةن طة ِ
الطة ِ
مواجهة الصاعد على درجةات السةلم مصةعدين كهربةابيين وبالةدلوف
للطابق على َيمين الصاعد َت َبة َّين ةوجةود بهةو بمسةاحة  8×6م تقريبةا
ِ
في مواجهة الداخل بج نفاذة ةزجاج َّية بها ثقب يشتبج كونج مةن جةراء
عيار نارو وعلى َيمين الداخل يوجد باب خشبي يإمن بهةو بمسةاحة
سةار
 6×4متر بج عةدد مةن العيةادات الطب َّيةة ومعمةل تحاليةل وعلةى َي َ
الةداخل يوجةةد بهةةو أخةر بمسةةاحة  6×4م تقريبةةا ةم َةإ َّمن ببةةاب خشةةبي
بلح ة ةوجةةود دمةةاء بؤرض ة َّية
وبةةج مجموعةةج مةةن العيةةادات الطب َّيةةة و َت َ
ةابق مةةع ةوجةةود كةةاميرات مراقبةةة بةةج وينتهةةي علةةى َيمةةين الةةداخل
الطة ِ
الطةابق
يدرج وعلى ياسر الداخل بمصعدين كهربابيين  ,كما َت َب َّين أن
ِ
ةابق للعيةةادات الطب َّيةةة فةةي مواجهةةة
الثةةاني بال ةمستشةةفى ِعبةةارة عةةن طة ِ
الصةةاعد علةةى درجةةات السةةلم مصةةعدين كهربةةابيين وب ةمعا َي َنةةة الجهةةة
686
أمين السر

رئيس المحكمة

الواقعة على َيمين الصاعد َت َبة َّين ةوجةود بهةو بمسةاحة  8×6م تقريبةا
في مواجهة الداخل بج نفاذة ةزجاج َّية وعلةى َيمةين الةداخل يوجةد بةاب
خشبي يةإمن بهةو بمسةاحة  6×4متةر بةج عةدد مةن العيةادات الطب َّيةة
سةار الةداخل يوجةد بهةو أخةر بمسةاحة  6×4م
ومعمل تحاليل وعلى َي َ
بلحة
تقريبا ةم َإ َّمن بباب خشبي وبج مجموعج من العيادات الطب َّيةة و َت َ
الطةابق مةع ةوجةود كةاميرات مراقبةة بةج وينتهةي
ةوجود دماء بؤرض َّية
ِ
على َيمين الداخل بةدرج وعلةى ياسةر الةداخل بمصةعدين كهربةابيين ,
طةابق ةم َك َّةون مةن
كما َت َب َّين أن
الطابق الثالِث بال ةمستشةفى ِعبةارة عةن ِ
ِ
جناح العمل َّيات ووحةدة العنا َّيةة ال ةمر َّكةزة وفةى ةمواجهةة الصةاعِد علةى
درجات السلم مصعدين كهربابيين وب ةمعا َي َنة الجهة الواقعة على َيمين
الصاعد َت َب َّين ةوجةود علةى َيمةين الةداخل جنةاح للعمليةات ةم َةإ َّمن ولقةج
بباب خشبي يإد إلى ردهة بمساحة  10×1متر تقريبا بها عةدد 5
ورف عميات كل ةورفةة بمسةاحة  3×2م تقريبةا بهةا سةرير ومعةدات
العمل َّيةةات الطب َّيةةة و ةورفةةة إقامةةة بمسةةاحة  2×1م تقريبةةا بهةةا سةةرير
ةابق توجةةد وحةةدة العمل َّيةةات
وتنتهةةي بةةدرج وعلةةى َي َ
سةةار الةةداخل للطة ِ
المركزة يةإمن ولقهةا بةاب خشةبي ومعةدات العمل َّيةات الطب َّيةة و ةورفةة
إقامةةة بمسةةاحة  2×1فةةي مواجهةةة الةةداخل بةةج نافةةذة ةزجاج َّيةةة وعلةةى
َيمين الداخل يوجد باب خشبي يإمن بهو بمساحة  6×4متر بج عدد
سةةار الةةداخل يوجةةد بهةةو
مةةن العيةةادات الطب َّيةةة ومعمةةل تحاليةةل وعلةةى َي َ
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أخةةر بمسةةاحة  6×4م تقريبةةا ةمة َةإ َّمن ببةةاب خشةةبي يةةإد إلةةى ردهةةة
بمساحة  10×1متر تقريبا توجد ةورفةة علةى َيمةين الةداخل بمسةاحة
سار الداخل ةورفةة العمل َّيةات
 4×3متر تقريبا ةورفة حضانات وعلى َي َ
والطةةابق بةةج رثةةار
المركةةزة وتنتهةةي الردهةةة بمصةةعدين كهربةةابيين
ِ
تلوثات يشتبج كونها دماء على األرض َّية واألسرة كما يوجد كاميرات
الرابةةع بال ةمستشةةفى
ةابق
ِ
مراقبةةة بمخ َتلَةةف أرجابةةج  ,كمةةا َت َب ة َّين أن الطة ِ
ةابق ةم َكة َّةون مةةن وةةرف إقامةةة المرضةةى ووحةةدة ةمعا َي َنةةة
ِعبةةارة عةةن طة ِ
نصف مركزة فةي مواجهةة الصةاعد علةى السةلم مصةعدين كهربةابيين
وب ةمعا َي َنةةةة الجهةةةة الواقعةةةة علةةةى َيمةةةين الصةةةاعد َت َبةةة َّين ةوجةةةود مكتةةةب
بمساحة  8×6متر تقريبا ً وفي مواجهة الداخل نافذة ةزجاج َّيةة وعلةى
َيمين الةداخل ردهةة ةم َإ َّمنةة ببةاب خشةبي بمسةاحة 10×1متةر تقريبةا ً
سةار
بها عدد من ورف اإلقامة ثبلث على َيمين الداخل وثبلث علةى َي َ
الةةداخل كةةل ةورفةةة بمسةةاحة  5×3متةةر تقريبةةا ً وبهةةا أسةةرة وتنتهةةي
للطابق َت َبة َّين ةوجةود ردهةة بمسةاحة
سار الداخل
الردهة بدرج وعلى َي َ
ِ
10×1مترتقريب ةا ً ةم َإ َّمن ةا ً ببةةاب خشةةبي بهةةا عةةدد مةةن وةةرف اإلقامةةة
أربعة على َيمين الداخل كل ةورفةة بمسةاحة  5×3تقريبةا ً وبهةا أسةرة
سةار الةداخل ةورفةة عنا َّيةة نصةف مركةزة بمسةاحة  6×4متةةر
وعلةى َي َ
سةار
تقريبا ً بها  3أسرة ومعةدات العنا َّيةة المركةزة ثةم وةرف َتين علةى َي َ
الةةداخل للردهةةة بمسةةاحة  5×3تقريب ةا ً لئلقامةةة كةةل واحةةدة بهةةا أسةةرة
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ةابق بالكا ِمةةل بةةج تلوثةةات
وتنتهةةي الردهةةة بمصةةعدين كهربةةابيين والطة ِ
لدماء على األرض َّية واألسرة ومراقب بكاميرات المراقبة  ,كمةا َت َبة َّين
طةابق ةم َك َّةون مةن وةرف
طابق الخامِس بال ةمستشفى ِعبةارة عةن ِ
أن ال ِ
إقامةةة المرضةةى فةةي مواجهةةة الصةةاعد علةةى سةةلم البنا َّيةةة مصةةعدين
كهربابيين وب ةمعا َي َنةة الجهةة الواقعةة علةى َيمةين الصةاعد َت َبة َّين ةوجةود
بهو بمساحة  8×6متر تقريبا ً في مواجهتج نافذة بها ثقب يشتبج في
كونج من جةراء عيةار نةارو وعلةى َيمةين الةداخل ردهةة ةم َإ َّمنةة ببةاب
خشةةبي مسةةاحتها  10×1متةةر تقريبةا ً بهةةا عةةدد  6وةةرف إقامةةة ثبلثةةة
سار الداخل كل ةورفة بهةا عِةدَّة أسِ َّةرة
على َيمين الداخل وثبلثة على َي َ
سار الداخل
وبمساحة  5×3متر تقريبا ً وتنتهي الردهة لدرج وعلى َي َ
يوجةةد ردهةةة ةم َإ َّمنةةة ببةةاب خشةةبي بهةةا  6وةةرف ثبلثةةة علةةى ال َيمةةين
سةةار كةةل ةورفةةة بمسةةاحة  5×3متةةر تقريبةةا ً
للةةداخل وثبلثةةة علةةى ال َي َ
والردهةة بمسةةاحة  10×1متةر تقريبةا ً وتنتهةي بمصةةعدين كهربةةابيين
ةابق بةةج رثةةار تلوثةةات دمةةاء علةةى األرض ة َّية واألسةةرة ومراقةةب
والطة ِ
ةابق السةةا ِدس بال ةمستشةةفى ِعبةةارة عةةن
بالكةةاميرات  ,كمةةا َت َبة َّين أن الطة ِ
ةابق بةةج وةةرف إقامةةة المرضةةي وفةةي مواجهةةة الصةةاعد علةةى سةةلم
طة ِ
النيابةةةة مصةةةعدين كهربةةةابيين وب ةمعا َي َنةةةة الجهةةةة الواقعةةةة علةةةى َيمةةةين
الصاعد َت َب َّين ةوجود بهةو بمسةاحة  8 × 6متةر تقريبةا ً وفةي مواجهةة
الداخل نافذة ةزجاج َّية وعلى َيمين الداخل ردهة بمسةاحة  10×1متةر
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تقريبا ً ةم َإ َّمنة بباب خشبي بج عدد من الغرف مةن علةى َيمةين الةداخل
سار الداخل كل ةورفة بمساحة 5×3متر تقريبا ً بها عدد
وثبلثة على َي َ
للطةابق توجةد
سةار الةداخل
من األسرة وتنتهي الردهة بةدرج وعلةى َي َ
ِ
ردهة بمساحة  10×1متر تقريبا ً ةم َإ َّمنةة ببةاب خشةبي بهةا عةدد مةن
سةةار وبالنسةةبة للةةداخل كةةل
الغةرف ثبلثةةة علةةى ال َيمةةين وثبلثةةة علةى ال َي َ
ةورفةةة بمسةةاحة 5×3متةةر تقريبةا ً بهةةا مجموعةةة مةةن األسةةرة وتنتهةةي
والطةةابق بالكامِةةل بةةج تلوثةةات يشةةتبج
الردهةةة بمصةةعدين كهربةةابيين
ِ
ةابع
ةابق السة ِ
كونهةةا دمةةاء علةةى األرضةةؤ َّنج واألسةةرة  ,كمةةا َت َبة َّين أن الطة ِ
بال ةمستشفى ِعبارة عن مبنى إدارو للمستشفى وفي مواجهة الصاعد
علةةى الةةدرج مصةةعدين كهربةةابيين وعلةةى َيمةةين الصةةاعد توجةةد ردهةةة
بمساحة 30×2متةر تقريبةا ً وبهةا عةدد مةن الغةرف منهةا ةورفةة مةدير
بلح ة
المستشةةفى و ةورفةةة اجتماعةةات علةةى َيمةةين الةةداخل للردهةةة و َت َ
ةوجود َت َه ُّ
بلحة ةوجةود إتةبلف لكةاميرا
شم ب ةزجاج ببابها الخشبي كمةا َت َ
المراقبة أعلى ال ةغرفة وال ةغرفة بمساحة 8×4متةر تقريبةا ً بهةا منضةدة
والطابق مراقب بالكاميرات.
اجتماعات ومقاعد
ِ

العد َِو َّية .
( جـ مبنى لجنة الزكاة ال ةمل َحق بمس ِجد رابعة َ
كما َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة البلزمة على َمبنى
لجنة الزكةاة بالمسةجد أ َّنةج يتكةون مةن عةدة مبةاني َت َقةع إحةداها أسةفل
سار قاعة المناسبات رقم  2وبالدلوف إل َّية َت َب َّين ةوجود طرقة طويلة
َي َ
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على جوانبها عدة مكاتةب إدار َّيةة مغلقةة ويوجةد رثةار حريةق بجةدران
سةةار طرقةةة أخةةر مإد َّيةةة إلةةى ةورفةةة
تِلة الطرقةةة وبنهايتهةةا علةةى ال َي َ
يوجةةةد بعثةةةرة بمحتوياتهةةةا مةةةن أوراق وأدوات كتاب َّيةةةة وبهةةةا ثبلجةةةة
بةداخلها بعةض أكيةاس الةةدم وباالنتقةال إلةى أحةةد ةمل َحقةات ذلة المبنةةى
وهو مكتب تلقي أموال الزكاة والصدقات ومخ َتلَف التبرعات كما هةو
ةمة َد َّون علةةى الفتتةةج الخارج َّيةة َت َبة َّين أن أمامةةج كم َّيةة كبيةةرة مةةن الخةةوذ
الواق َّية للرأس وأقنعة واز ملقاة أرضا ً وتم العثور جانبها أرضا ً على
عةةدد  1شةةومة  ,وكةةذا عةةدد فةةارر طلقةةة خرطةةوش تةةم الةةتحف عليهةةا
و َت َب َّين ةوجود َتلَفِ َّيات بعدد خمسة سيارات أمام ذل المكتب أفاد بعض
شةةهود أعيةةان ومسةةبولي المسةةجد أ َّنهةةا تخةةص المعتصةةمين فةةي ذل ة
للطةابق
سار المسجد وبالصةعود
المكان  ,وبالدلوف للمبنى المجاور َي َ
ِ
الثةةاني فةةوق األرضةةي للمبنةةى الواقةةع بةةج لجنةةة الزكةةاة تةةم التقا ةبةةل مةةع
الطةابق مخصةص لمركةز
المدعو  /احمد محمد العوض وقرر أن ذل
ِ
تنم َّية المواد الشخص َّية لسوق العمل ويسمى مركز زيةدني وقةرر أ َّنةج
مدير التشغيل لذل المركز وبالةدلوف مةن بوابةة المركةز َت َبة َّين ةوجةود
ممر في مواجهة الداخل ينحرف َيمينا ً في نهايتج واقةع بجوانبةج عةدة
حجرات وبالدلوف إلى الحجرة األولى الواقعة على َيمين الداخل َت َب َّين
ووجةةةةود بعةةةةض المعةةةةدات
بعثةةةةرة محتوياتهةةةةا مةةةةن مبلبةةةةس وأدوات ة
المشةةابهة لمعةةدات التصةةوير وبةةالخروج مةةن تِلة ال ةغرفةةة َت َبة َّين ةوجةةود
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سةةار الةةداخل وذل ة
َتلَةةف بالحةةابط الخشةةبي للحجةةرة الواقعةةة علةةى َي َ
ال َتلَةةف يقةةع بجةةوار بةةاب تِلة الحجةةرة وبالةةدلوف بةةداخلها َت َبة َّين ةوجةةود
عدة ثقوب و َتلَف ب ةزجاج تِل ال ةغرفة المطلة على ساحة و َت َب َّين ةوجةود
عدة ثقوب بالجدار المواجج لل ةزجاج المكسور مقابلة للثقةوب الةواردة
ب ةزجاج ال ةغرفة يشتبج في كونها نتيجة إطبلق أعيرة نار َّية وبةالخروج
مةةةن تِلةةة ال ةغرفةةةة َت َبةةة َّين ةوجةةةود ةورفةةةة واقعةةةة فةةةي مواجهةةةة المةةةدخل
الربيسي لذل المركز و َت َب َّين أ َّنها مغلقة و َت َب َّين ةوجود َتلَف فةي ةزجةاج
نافةذة تِلة ال ةغرفةة المطلةةة علةي الممةةر و َت َبة َّين ةوجةةود ثةبلث ثقةةوب فةةي
حةةابط تِل ة ال ةغرفةةة أسةةفل النافةةذة المطلةةة علةةى الممةةر الةةداخلي لةةذل
المركز وبالدلوف إلى ةورفة في نها َّية الممر مةن الجهةة اليمنةى َت َبة َّين
ةوجةةود ثقةةوب ب ةزجةةاج تِل ة ال ةغرفةةة المطلةةة علةةى سةةاحة مسةةجد رابعةةة
ال َع َد ِو َّية يقابلها ثقةوب بجةدار ال ةغرفةة يشةتبة فةي كونهةا نتيجةة إطةبلق
البلزمةة
أعيرة نار َّية و َت َب َّين بعثرة فةي محتوياتةج  ,وبةإجراء ال ةمعاينةة
ِ
شةارع الطيةران الةذو يحةده مةن إحةد جوانبةج مسةجد
على جزء من
ِ
سةلَّحة
رابعة ال َع َد ِو َّية والجانب اآلخر هيبة الشبون المال َّيةة للقةة َّوات ال ةم َ
وباالنتقةةال َت َبةة َّين إحتِةةراق كامِةةل باألشةةجار بةةالجزيرة الوسةةطى وكةةذا
إحتِةةراق إحةةد السةةيارات المتواجةةدة فةةي ذل ة المكةةان وعةةدم ةوجةةود
معةالم لهةةا تةدل علةةى مالكهةا وكةةذا إحتِةراق كشة تةابع لةةئلدارة العا َّمةةة
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للمرور ورثةار إحتِةراق بالسةور الخةاص بمبنةى هيبةة الشةبون المال َّيةة
صة ببن مصر .
سلَّحة و َتلَفِ َّيات بالواجهة الخا َّ
للقة َّوات ال ةم َ

( رابع ةا ً بعةةض األبن َّيةةة ال ةمحيطةةة والقريبةةة مةةن مس ة ِجد رابعةةة
دَو َّية -:
ال َع ِ
( أ مبنى اإلدارة العا َّمة للمرور .
كما َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة البلزمة على َمبنى
اإلدارة العا َّمة للمرور أ َّنج ِعبارة عن مبنةى ةمل َحقةق بةج سةاحة انت ةار
سيارات محاطة بسور من الحديةد المفةرر ي هةر مةا وراءه وب ةمعا َي َنةة
بوابة السةور مةن الخةارج َت َبة َّين أن رثةار حريةق علةي البوابةة و َت َبة َّين
ةوجود َتلَفِ َّيات ب ةزجةاج ةورفةة األمةن ال ةمل َحةق بالبوابةة وبالةدلوف خةبلل
البوابة تقابلنا مع النقيةب  /مصةطفى نةد " الضةابط بةاإلدارة العا َّمةة
لمةةرور القةةاهرة الةةذو رافقنةةا إلةةى سةةاحة إنت ةةار السةةيارات ال ةمل َحةةق
بالمبنى و َت َب َّين ةوجود س َّيارة على َيمين الةداخل ةمح َت ِرقةة بالكامِةل ويةر
بلح ةوجود س َّيارة نصف نقل تحمل رقم ة
شرطة
واضحة المعالم كما َت َ
ب  5526/12ةمح َت ِرقةةة بالكا ِمةةل كمةةا َت َبة َّين ةوجةةود سة َّيارة نصةةف نقةةل
بدون لوحات معدن َّية ةمح َت ِرقةة مقةدمتها بالكامِةل افادنةا السةيد الضةابط
المرافق بتباعيتها لةئلدارة العا َّمةة للمةرور كمةا َت َبة َّين ةوجةود سةيار َتين
رقمةةي "ع ص  , 1473ق ف

 " 365ةم َه َّ
شةةم بعةةض أجةةزاء مةةن
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ةزجاجها كما َت َب َّين ةوجود ةورفة ومسجد ةمل َحقين للمبنى الربيسي علةى
سار الداخل مةن البوابةة الربيسة َّية َت َبة َّين ةوجةود رثةار إحتِةراق بةبعض
َي َ
محتويات ال ةغرفة أفادنا الضابط المرافق أ َّنها مخصصة كعنبةر للجنةود
ورثار حريق بواجهة المسجد والمطلة علةى طريةق النصةر وبالتوجةج
بلح ةوجود بعض ال ةزجاجةات الفاروةة الملقةاة علةى
للمبنى الربيسي َت َ
سار الةداخل مةن المبنةى مثبةت بفوهتهةا قطةع قماشة َّية وينبعةث منهةا
َي َ
رابحة مادة البنزين كما عثرنةا بجوارهةا علةى عةدد واحةد فةارر طلةق
خرطوش وأفاد الضابط المرافق بؤ َّنج قد تم إزالة العديةد مةن الفةوارر
سلَّحة حال قيامهةا
المشابهة وأخر لطلقات نار َّية بمعرفة القة َّوات ال ةم َ
بلحة َت َه ُّ
شةم إحةد الضةلف
بتن يف الساحة من المخلفةات هةذا وقةد َت َ
ال ةزجاج َّية للباب الربيسي للمبنى وبالدلوف داخل المبنى عبةر البوابةة
سالفة البيةان َت َبة َّين َت َه ُّ
بلحة ةوجةود
شةم البلفتةة الداخل َّيةة للمبنةى كمةا َت َ
ةابق األول َت َبة َّين أنةةج
درج علةةى َي َ
سةةار مواجهةةة الةةداخل وبالصةةعود للطة ِ
خةةاص بمعهةةد تةةدريب المةةرور و َت َب ة َّين ةوجةةود رثةةار إحتِةةراق بؤرض ة َّية
سةاراً َت َبة َّين تزايةد رثةار اإلحتِةراق
وسقف وجةدران المبنةى وبالةدلوف َي َ
وصةةةوال إلةةةى إحةةةد الغةةةرف المطلةةةة علةةةى سةةةاحة االنت ةةةار و َت َبةةة َّين
الطابق الثاني
إحتِراقها بالكامِل واختفاء كامِل معالمها وبالصعود إلى
ِ
ةةرف
ةةرات و ةو َ
َت َبةة َّين ةوجةةود رثةةار إحتِةةراق مع ةةم جةةدران وسةةقف َم َم َّ
المبنى .
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( ب مدرسة عبد العزيز جاويش .
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنةة البلزمةة علةى مدرسةة
عبةةد العزيةةز جةةاويش أ َّنهةةا َت َقةةع فةةي اتجةةاه الغةةرب مةةن مسةةجد رابعةةة
ال َع َد ِو َّية خلف العمارات المقامة على طريق النصر و َت َب َّين أن كةبلً مةن
مدرسةةةتي  /عبةةةد العزيةةةز جةةةاويش ومدينةةةة نصةةةر الثانو َّيةةةة الفندق َّيةةةة
يشةةتركان مع ةا ً فةةي سةةور واحةةد يفصةةل بينهمةةا وكبلهمةةا يفةةت بابهةةا
شةةارع
شةةارع يةةإدو إلةةى
شةةارع واحةةد يتفةةرع منةةج
الربيسةةي علةةى
ِ
ِ
ِ
الطيةةةران فةةةي مواجهةةةة بةةةاب المدرسةةة َتين ويحةةةيط بالمدرسةةة َتين مةةةن
النةةاحي َتين الشةةرق َّية والجنوب َّيةةة مسةةاكن وعقةةارات يقةةيم بهةةا مةةواطنين
وأسفلها يوجد منطقةة لوضةع السةيارات وحديقةة صةغيرة الحجةم كمةا
يحةةد المدرس ة َتين م ةن الناح َّيةةة الغرب َّيةةة حديقةةة كبيةةرة الحجةةم ومسةةجد
ويحدهما من الناح َّية الشمال َّية مساكن وعقارات مؤهولة بالسكان .

ثانيا  :وصف خاص لمدرسة عبد العزيز جاويش :
كما َث ةبت للنيابة العامة من خـبلل إجـراء ال ةمعاينة لمـدرسـة عـبـد
العزيز جاويش رفقة السادة األساتذة وقة َّوة ال ة
شرطة وعدد من خبراء
التصةةوير الجنةةابي واألسةةلحة والةةذخابر والحرابةةق َت َب ة َّين أن المدرسةةة
ةمحاطة من جميع الجهات بسةور  ,وب ةمعا َي َنةة السةور مةن الخةارج مةن
الناح َّية الجنوب َّية َت َب َّين بج ةوجود مواسير خضراء ألون معدة لتوصيل
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الميةةاه مةةن خةةبلل َتلَةةف جةةزء مةةن السةةور ومةةد المواسةةير مةةن داخةةل
المدرسة إلى خارجها ومقسمة إلى عةدة أقسةام يخةرج مةن نها َّيةة كةل
منها صنبور مياه مكتوب علةى السةور أعبلهةا بخةط اسةود كبيةر أ َّنهةا
وير صالحة للشرب وبفت الصنابير َت َب َّين أ َّنها تخرج مياه وقرر احةد
القةةوة المرافقةةة أ َّنهةةا ميةةاه كةةان يسةةتخدمها المتجمهةةرين فةةي أوةةراض
االستحمام أو سقي الحيوانات و َت َبة َّين ةوجةود رثةار فضةبلت لحيوانةات
بالقرب من هذه الصنابير ولم نجد ثمة رثةار أخةر علةى السةور مةن
الخارج تفيد ال ةمعا َي َنة .
وبالتوجةةج إلةةى مةةدخل المدرسةةة الربيسةةي َت َبة َّين ةوجةةود عةةدد كبيةةر مةةن
سلَّحة وتم التقا ةبل مع الرابد  /رامي شعبان السةيد "
رجال القة َّوات ال ةم َ
سةلَّحة " و َت َبة َّين أن المدرسةة ةم َك َّونةة مةن أربعةة مبةاني
من القة َّوات ال ةم َ
في االتجاهات األربعة يتوسطهم ساحة كبيرة الحجم ويوجد حةديق َتين
سار الداخل من باب المدرسة .
صغير َتين الحجم على َيمين و َي َ

المبنى الجنوبي القبلي للمدرسة -:
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنةة علةى المبنةى الجنةوبي
القبلةةةي للمدرسةةةة أ َّنةةةج ِعبةةةارة عةةةن مبنةةةى ةم َكة َّةةون مةةةن دوريةةةن فةةةوق
األرضةةةي ب ةمعةةةا َي َنتهم َت َبةةة َّين ان جميةةةع الحجةةةرات والفصةةةول مفتوحةةةة
وجميةةةع محتوياتهةةةا مةةةن كتةةةب دراسةةة َّية وأوراق خاصةةةة بالمدرسةةةة
متناثرة وملقاة في أرجاء المكان وتحتوو على رثةار تةدل علةى إقامةة
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أشخاص بها من بقايا طعام ووسابل نوم ومبلبس متناثرة في أرجةاء
الفصةةول والغةةرف وبالصةةعود إلةةى السةةط َت َب ة َّين أن هنةةا عةةدد مةةن
مناضد الطبلب تم تجميعهةا فةوق بعضةها وتغطيتهةا بخةيش بنةي لةون
ةارع الطيةةران
ةارع المةةإدو إلةةى شة ِ
فةةي ركةةن السةةط المطةةل علةةى الشة ِ
ألسةةتخدامج كمكةةان لةةرد أو محاولةةة لةةدخول المدرسةةة مةةن قبةةل قةة َّةوات
ال ة
شرطة " دوشمة " وتغطيتج بةالخيش البنةي حتةى يصةعب كشةفج أو
رصد من يجلس اسفلج سةواء نهةاراً أو لةيبلً ولةم نعثةر بةداخل المبنةى
على رثار أخر قد تفيد ال ةمعا َي َنة .

ساحة المدرسة والحديق َتين -:
كمةةا َث ةبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن خِةةبلل إجرابهةةا ال ةمعا َي َنةةة علةةى سةةاحة
المدرسة أن في نهايتها يوجد مسجد المدرسة والذو يقةع فةي الةركن
الجنوبي الغربي منها و َت َب َّين قيةام المتجمهةرين بإنشةاء وبنةاء دورات
مياه وأمةاكن لبلوتسةال بطةول السةور بعةدد كبيةر مسةتخدمين الطةوب
األحمر واألسمنت والعديد من المواسةير الخضةراء والبيضةاء المعةدة
لتوصةيل الميةةاه وكةةذا وجةدنا عةةدد كبيةةر مةن شةةكابر األسةةمنت المغلقةةة
وبالعودة إلى الحديق َتين َت َبة َّين ةوجةود م ةبلت مةن األقمشةة موضةوعة
فوق األشةجار لحما َّيةة المتجمهةرين مةن الشةمس و َت َبة َّين ةوجةود رثةار
حريق في الحديقة اليسر كما تمكنا من ضبط عدد كبير من بطاقات
تحقيق الشخص َّية الرقم القومي وبطاقات تحقيق شخص َّية ةم َد َّون على
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خلفها جملة حزب الحر َّية والعدالة وعةدد كبيةر مةن المنشةورات التةي
مضةمونها الةةدعوة إلةةى التجمهةةر وتؤييةد الشةةرع َّية ومقاومةةة اإلنقةةبلب
العسةةكرو كمةةا عثرنةةا علةةى دفت ةر ةم ة َد َّون بةةج عةةدد كبيةةر مةةن األسةةماء
وأرقام الهواتف و ةم َد َّون بج مبالع مال َّية ووص َّية فةي حالةة الوفةاة كمةا
عثرنةةا علةةى عةةدد مةةن فةةوارر الطلقةةات النار َّيةةة والخرطةةوش وفةةوارر
لقنابل واز وثبلثة عصي خشب َّية ولي ةة كبيةرة الحجةم ودرع حديةدو
كبير الحجم و"بوسترات" ةم َد َّون عليها ال لئلنقةبلب وصةورة الةربيس
السةةابق  /محمةةد مرسةةي و ةمة َد َّون عليهةةا مةةن الخلةةف أسةةماء أشةةخاص
وأرقةةام هواتةةف محمولةةة  ,كمةةا عثرنةةا علةةى عةةدد مةةن "البلةةي" الةةذو
يستخدم في اإلطبلق من النبلةة وقامةت النيابةة العا َّمةة بةالتحف علةى
جميع هذه المضبوطات وأمرنا القوة المرافقة من ال ة
شةرطة بإيةداعهم
س َّيارة ال ة
شرطة.

المبنى الغربي للمدرسة -:
َث ةبت للنيابة العامةة مةن خِةبلل إجرابهةا ال ةمعا َي َنةة علةى المبنةى الغربةي
للمدرسة أ َّنج ِعبارة عن مبنى يتكون من ثبلث طوابةق فةوق األرضةي
وب ةمعا َي َنتهم َت َب َّين أن جميةع الحجةرات والفصةول مفتوحةة ومحتوياتهةا
ملقاة ومتناثرة في أرجاء الغرف والفصول وتحتةوو علةى رثةار تةدل
على إقامة أشخاص بها من بقايا طعةام ووسةابل نةوم ومبلبةس ملقةاة
في أماكن متعددة وأن المبنى من الناح َّية الجنوب َّية لج توجد عليج من
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الخارج فقط رثار حريق امتدت رثاره إلى الةداخل و َت َبة َّين أ َّنهةا ةورفةة
مةةديرة المدرسةةة دون حةةدوث َتلَفِ َّيةةات نتيجةةة الحريةةق َت َب ة َّين أ َّنهةةا َت َقةةع
سةار
مباشرة فوق مكةان الحريةق الةذو وجةدناه بالحديقةة التةي علةى َي َ
الداخل من المدرسة وقرر خبيةر الحرابةق أ َّنهةا مجةرد رثةار كربون َّيةة
للحريق الذو وقع بحديقة المدرسةة ولكةن لةم يحةدث إشةتعال للنيةران
سةار السةابر فةي طرقةة
بال ةغرفة كما أ َّنج ب ةمعا َي َنة ال ةغرفةة األولةى علةى َي َ
الطابق الثاني منةج َت َبة َّين ةوجةود رثةار إطةبلق أعيةرة نار َّيةة
المبنى في
ِ
بعدد كبيةر قةرر خبيةر األسةلحة والةذخابر أ َّنهةا تمةت مةن الخةارج وتةم
تكليفج بإستخراج مةا قةد ةيع َثةر عليةج مسةتقر منهةا بالحةابط وفحصةج ,
كما ةعثِر على كم َّية كبيرة من أجولة األرز وأكياس المكرونة بمنطقة
الفناء َ
الخلفي لهذا المبنى .

المبنى الشمالي والمبنى الشرقي للمدرسة -:
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنةة علةى المبنةى الشةمالي
طةابقين فةوق
والمبنى الشرقي للمدرسة أن كبل المبنيان ةم َك َّونةان مةن ِ
األرضةةي وب ةمعا َي َنتهمةةا َت َب ة َّين أن جميةةع الحجةةرات والفصةةول مفتوحةةة
وجميةةةع محتويةةةاتهم مةةةن كتةةةب وأوراق ملقةةةاة فةةةي جميةةةع أرجةةةابهم
وتحتةةوو علةةى رثةةار تةةدل علةةى إقامةةة أشةةخاص بهةةا مةةن بقايةةا طعةةام
ووسةةابل نةةوم ومبلبةةس  ,وحةةال إجةةراء النيابةةة العا َّمةةة لل ةمعاينةةة قةةرر
سلَّحة قد َع ةثةرت علةى عةدد كبيةر
الرابد  /رامي شعبان بؤن القة َّوات ال ةم َ
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من المضبوطات قاموا بإعداد كشف بها وقاموا بوضعها داخل حقيبة
سةفر كبيةرة الحجةم  ,وتةم ةمعاينةة واسةتبلم هةذه المضةبوطات بمعرفةة
النيابة العا َّمة منج بناء على ذل الكشف وتةم إرفةاق الكشةف ب ةمعا َي َنةة
النيابةةة وتةةم إيةةداع جميةةع المضةةبوطات داخةةل س ة َّيارة ال ة
شةةرطة رفقةةة
المضبوطات التي ةعثِر عليها بمعرفة النيابة العا َّمة .

( جـ مدرسة مدينة نصر الثانو َّية الفةندةق َّية .
ثالثا ً  :وصــف خــاص لمــدرسـة مــدينة نصــر الثانو َّية الفندق َّية
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة على مدرسـة مدينة
نصر الثانو َّية الفندق َّية أن المدرسة ةمحاطة من جميةع ال ِجهةات بسةور
شةارع
الشةارع ال ةمةإدو إلةى
ولها عدد "  " 2باب إحدهما ةيطِ ل علةى
ِ
ِ
الطيران ويفةت علةى مبنةى المدرسةة الربيسةي مباشةرة واألخةر يطةل
ةارع َ
الخلفةةي ويفةةت علةةى سةةاحة المدرسةةة وب ةمعا َي َنةة السةةور
علةةى الشة ِ
من الخارج من الناح َّية الشمال َّية َت َب َّين ةوجود رثار حريق محةدود فةي
أجزاء متعددة من السور وعدد كبير من العروق الخشب َّية التي كانةت
تستخدم كحوامل لم بلت للمعتصمين خارج السور ةمح َت ِرقة كما َت َب َّين
أن كبل بابي المدرسة مخلوعان وتم َتلَف المفاصل التي تربط البابةان
بالسور وهدم جةزء مةن السةور المبلصةق للبابةان مةن النةاحي َتين وأن
كبل البابان ملقيةان علةى األرض بةالقرب مةن فتحةة تواجةدهم بالسةور
ولةةم نجةةد ثمةةة رثةةار أخةةر علةةى السةةور مةةن الخةةارج تفيةةد ال ةمعا َي َنةةة
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الشةارع المةإدو
وبالدخول إلى المدرسة من ناح َّية الباب المطل على
ِ
شارع الطيران والذو يفت على مبنى المدرسةة الربيسةي تقابلنةا
إلى ِ
مع عدد من قة َّوات الجيش ودلفنا إلى داخل المدرسة َت َب َّين أ َّنها ةم َك َّونة
من مبنيان ربيسيان مبنى شمالي ومبنى جنوبي يفصل بينهما سةاحة
سةار الةداخل مةن هةذا البةاب ومصةلى
المدرسة وحديقة علةى َيمةين و َي َ
صغير بداخل الحديقة اليسر .

المبنى الجنوبي القبلي للمدرسة -:
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنةة علةى المبنةى الجنةوبي
طوابةق فةوق
القبلي للمدرسة أ َّنج ِعبارة عةن مبنةى ةم َك َّةون مةن ثةبلث
ِ
األرضةةةي ب ةمعةةةا َي َنتهم َت َبةةة َّين أن بعةةةض مةةةن الفصةةةول مفتوحةةةة وجميةةةع
محتوياتها من كتب دراس َّية وأوراق خاصة بالدراسة متناثرة وملقةاة
في أرجاء المكان وتحتوو علةى رثةار تةدل علةى إقامةة أشةخاص بهةا
مةةن بقايةةا طعةةام ووسةةابل نةةوم ومبلبةةس متنةةاثرة فةةي أرجةةاء الفصةةول
والغرف كما عثرنا على كم َّيات كبيرة جداً مةن علةب كرتون َّيةة تمتلةا
بحلو ةم َعدَّة لعيد الفطر المبار من كح وبسكويت وخبلفج .

ساحة المدرسة والحديق َتين -:
َث ةبت للنيابـة العامـة مــن ِخـبلل إجـرابـها ال ةمـعا َينـَة علــى ســاحـة
المدرسة أن في نهايتها يوجد باب المدرسة المكسور وملقى أرضا ً
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وبةةالمرور بالسةةاحة وتحديةةداً خلةةف المبنةةى الجنةةوبي القبلةةي تبلح ة
ةوجةةود شةةيء ي هةةر أسةةفل شةةجرة كبيةةرة الحجةةم ال ي هةةر مةةا خلفهةةا
وبرفةةع األوصةةان َت َبةة َّين أ َّنهةةم عةةدد اثنةةان صةةندوق ل ةزجاجةةات الميةةاه
الغاز َّية بداخل كل صندوق أربعةة وعشةرون ةزجاجةة بإجمةالي ثمان َّيةة
وأربعون ةزجاجة مياه واز َّية وعلى كل ةزجاجة من األعلةى قطعةة مةن
القماش وتمتلا بسابل ذو رابحة نفاذه تشةبج البنةزين وقامةت النيابةة
العا َّمةةة بةةالتحف علةةى جميةةع هةةذه المضةةبوطات وتةةم إيةةداعهم س ة َّيارة
ال ة
شرطة .

ب ةمعا َي َنة المبنى الشمالي البحرو للمدرسة -:
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنةة علةى المبنةى الشةمالي
البحرو للمدرسة أ َّنج ِعبارة عن مبنى يتكون مةن ثةبلث طوابةق فةوق
األرضةةي وب ةمعةةا َي َنتهم َت َب ة َّين أن بعةةض مةةن الفصةةول مفتوحةةة وجيمةةع
محتوياتها من كتب دراس َّية وأوراق خاصة بالدراسة متناثرة وملقةاة
في أرجاء المكان وتحتوو علةى رثةار تةدل علةى إقامةة أشةخاص بهةا
مةةن بقايةةا طعةةام ووسةةابل نةةوم ومبلبةةس متنةةاثرة فةةي أرجةةاء الفصةةول
والغةةرف  ,وحةةال إجةةراء ال ةمعاينةةة َق ةدَّم للنيابةةة العا َّمةةة ِرجةةال القةة َّةوات
س ةلَّحة كرتونةةج كبيةةرة الحجةةم بةةداخلها عةةدد إثنةةان وثبلثةةون واقةةي
ال ةم َ
س ةلَّمتهم النيابةةة العا َّمةةة
للةةرأس " خةةوذة " تةةم ضةةبطهم بمعةةرفتهم و َت َ
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وأمةةةرت القةة َّةةوة المرافِقةةةة بإيةةةداع جميةةةع المضةةةبوطات داخةةةل سةةة َّيارة
ال ة
شرطة .

المنطقة المحيطة بالمدرس َتين والحدابق -:
كمةةا َث ةبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن ِخةةبلل إجرابهةةا ال ةمعا َي َنةةة علةةى الشةةوارع
ةةارع المةةةار أمةةةام
المحيطةةةة بالمدرسةةةتان مةةةروراً ذهابةةةا ً وأيابةةةا ً بالشة ِ
المدرسةةةة َتين المةةةةذكور َتين واإللتفةةةةاف حةةةةول المدرسةةةةتان والحةةةةدابق
المحيطة بها واألماكن المعدة إلنت ار السيارات المملوكةة للمةواطنين
قةةةاطني العقةةةارات السةةةكن َّية المحيطةةةة بالمدرسةةةتان إحتِةةةراق وتةةةدمير
وإتبلف ما يزيد عن خمسون س َّيارة مبلكي خاصة بالمواطنين قاطني
العقارات السكن َّية المحيطة بالمدرستان و َت َف ُّحم كامِل لعةدد كبيةر مةنهم
وإتبلف كا ِمل لعدد أخر ورثار إلطبلق أعيرة نار َّيةة علةى جانةب إحةد
السةةيارات و َت َب ة َّين أن جانةةب الس ة َّيارة الةةذو يوجةةد عليةةج رثةةار إطةةبلق
أعيرة نار َّية هو الجانب المواجج لمدرسة عبد العزيز جاويش سةالفة
الةةةذكر  ,وكمةةةا َت َبةةة َّين وجةةةود رثةةةار حريةةةق بجميةةةع الشةةةوارع حةةةول
المدرستان  ,وحريةق لكامِةل الحديقةة المواجهةة للمدرسة َتين والمحةال
الشارع المطل
التجار َّية المقابلة لهما وإتبلفهم بالكامِل  ,كما َت َب َّين أن
ِ
ةارع المةةإدو إلةةى
عليةةج بةةاب كلتةةا المدرسةةتان والةةذو يتفةةرع منةةج الشة ِ
شارع الطيران مغلق من الناحي َتين بعدد كبير جداً من أكيةاس الرمةال
ِ
والطوب الذو تم خلعةج مةن األرصةفة إلسةتخدامها كسةواتر كمةا َت َبة َّين
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أن السةةواتر المقامةةة بواسةةطة أكيةةاس الرمةةال والطةةوب مقسةةمة إلةةى
صفين في كل ناح َّية يفصل بين كل صةف مسةاحة تكفةي لوقةوف عةدد
من األشخاص والساتر لج فتحة من الداخل بحيث يمكةن الةدلوف إلةى
المسةةاحة التةةي يقةةف فيهةةا األشةةخاص مةةن الةةداخل فقةةط ولةةيس مةةن
الخارج  ,كما َث ةبت للنيابة العا َّمة مةن خِةبلل إجرابهةا ال ةمعا َي َنةة البلزمةة
على جميع الشوارع المحيطة بالمدرسةتان والحديقةة َ
الخلف َّيةة ومكةان
إنت ار السيارات والحديقة الصغيرة ال ةمح َت ِرقة ال ةعثور على عةدد كبيةر
فوارر الطلقات النار َّية والخرطوش وقنابل الغاز وكةذا عةدد كبيةر
من
ِ
مةةن ال ةحشةةار الببلسةةتيكي الةةداخلي للطلقةةات الخرطةةوش وعةةدد ثبلثةةة
أجسةةام سةةوداء اللةةون مطاط َّيةةة متوسةةطة الحجةةم تفةةوح منهةةا رابحةةة
الغاز المسيل للدموع وبطاقات تحقيق شخصة َّية قمنةا بةالتحف علةيهم
وأمرنةةا القةةوة المرافقةةة بوضةةعهم داخةةل س ة َّيارة ال ة
شةةرطة وكةةذا حضةةر
المتضررين من إتبلف سيارتهم ومحةالهم
إلينا جمع كبير من األهالي
ِّ
التجار َّية  ,وتم إبداء ال ةنص لهم بال َت َو ُّجج إلى قسم ة
شةرطة َّأول مدينةة
نصر لعمل ببلوات بشؤن هذه الوقابِع .

البندارو .
( د برج ِ
َث ةبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن خِةةبلل إجرابهةةا ال ةمعا َي َنةةة علةةى َمبنةةى ةبةةرج
ةارعي سةةيباوو المصةةرو والطيةةران أمةةام
ِ
البنةةدارو أ َّنةةج ي ةطةةل علةةى شة ِ
مركز رابعة ال َع َد ِو َّية الطبي وفرع شركة فودافون ويحده مةن الجانةب
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شارع سيباوو المصرو العقار رقم  3و َت َب َّين أن
األي َمن لج من ناح َّية ِ
العقار محل ال ةمعا َي َنة هو عقار تحت اإلنشاء ةم َك َّةون مةن إحةد عشةر
طابقا فوق األرضي و َت َبة َّين ةوجةود بعةض األخشةاب معلقةة علةى كامِةل
ِ
للطابق
الطابق األرضي حتى األخير وبالدلوف
واجهتج الخارج َّية من
ِ
ِ
بلح ة
األرضةةي َت َب ة َّين ةوجةةود مبلم ة ومشةةاهد لمعيشةةة سةةابقة حيةةث َت َ
ةوجود عدد كبير من المبلبس واألحذ َّيةة والمةؤكوالت ومراتةب وأدو َّيةة
وأدوات طب َّيةةة ملقةةاة علةةى األرض وكةةذا تةةم العثةةور علةةى عةةدد ثبلثةةة
فوارر لطلقات رل َّية وفارر طلقةة خرطةوش تةم الةتحف علةيهم تمهيةداً
إلرسةةالهم للمعمةةل الجنةةابي حيةةث كلفنةةاهم ب ةمعا َي َنةةة العقةةار بؤكملةةج مةةن
الةةداخل وطوابقةةج المتعةةددة وفحةةص مةةا تسةةفر عنةةج ال ةمعا َي َنةةة وأمرنةةا
الخةةدمات األمن َّيةةة بتعيةةين الحراسةةة البلزمةةة عليةةج لحةةين صةةدور قةةرار
أخر بشؤ َّنج .

ةةارع
( هةةةـ
الوحةةةدة ال َ
ِ
سةةة َكنِ َّية رقةةةم  610بالعقةةةار رقةةةم  16شة ِ
الطيران .
سة َكنِ َّية
الوحةدة ال َ
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنةة علةى ِ
الطابق السةادس
شارع الطيران أ َّنها َت َقع ب
ِ
رقم  610بالعقار رقم ِ 16
سار الصاعد من سةلم العقةار حيةث تقابلنةا مةع األسةتاذ  /جمةال
على َي َ
عوف " ربيس اتحاد مبل العقةار " وقةرر أن مالة الوحةدة يةدعى /
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خالةةد عبةةد الةةرحمن محمةةد قةةد أحضةةر بةةداخلها مجموعةةة مةةن أعضةةاء
جماعة اإلخوان المسلمين خةبلل اآلونةة السةابقة حيةث قةاموا بةالفرار
عقب فض التجمهةر وتواجةد أجهةزة بةث بهةا و َت َبة َّين عةدم ولةق بابهةا
وبالدلوف إليها َت َب َّين أ َّنها ةم َك َّونة من عةدة حجةرات وبالةدلوف إلحةد
حجةةرات المعيشةةة الداخل َّيةةة َت َب ة َّين ةوجةةود حامةةل كةةاميرا عليةةج كةةاميرا
تصةةوير مثبتةةة خلةةف نافةةذتها المفتوحةةة والمطلةةة علةةى مسةةجد رابعةةة
ال َع َد ِو َّيةةة و َت َبة َّين ةوجةةود عةةدد أربعةةة أجهةةزة الب تةةوب متعةةددة األنةةواع
وعةدد مةن كةاميرات الفيةديو والبريجكتةور وشاشةات العةرض وبعةةض
الكتيبات وجهاز  p cو َت َب َّين أيضا ً ةوجود حقيبة سوداء اللةون تحةوو
صةة بالمةدعو  /خالةد
جهاز الب توب وبعض الشهادات التدريب َّية الخا َّ
صةة بةج قمنةا بةالتحف عليهةا
عبد الرحمن محمد وبعض األوراق الخا َّ
وقامةت النيابةةة العا َّمةةة بغلةةق العةةين وتعيةةين الحراسةةة البلزمةةة عليهةةا
لحين حضور خبراء المعمةل الجنةابي واسةتبلم المضةبوطات لفحصةها
وقامةةةت النيابةةةة العا َّمةةةة بالتقةةةاط صةةةور فوتووراف َّيةةةة لتِلةةة ال ةمعا َي َنةةةة
وجارو إعداد محضر عثور على المضبوطات وتحريزها .

بشارع الطيران .
( و محطة وقود موبيل
ِ
َث ةبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن ِخةةبلل إجرابهةةا ال ةمعا َي َنةةة علةةى محطةةة وقةةود
بشةةارع الطيةةران أنهةةا ذات َمةةد َخل لةةدةخول السةةيارات
موبيةةل الكابِنةةة
ِ
وأخةر لخروجهةةا يفصةةل بينهمةةا رصةةيف مثبةت بةةج احةةد األعمةةدة عليةةج
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الفتةةة ةمة َد َّون عليهةةا موبيةةل باللغةةة االنجليز َّيةةة وبالةةدخول مةةن المةةدخل
المقةةارب للةةداخل مةةن طريةةق النصةةر َت َبة َّين ةوجةةود عةةدد ثبلثةةة ماكينةةات
لض البنزين للسيارات تالفة إلحتِراقهما معلقة على األولى من جهة
ال َيمين صةورة للةربيس السةابق  /محمةد مرسةي يعلةو هةذه الماكينةات
سقف ذات طبيعة تقرب إلى الببلستي سقط مع مج وي هةر بةج رثةار
صةة بعمةل المحطةة
صف المحطةة عةدد مةن األجهةزة الخا َّ
حريق وب ةمن َت َ
ةمح َت ِرقة وهي " ماكينة وسيل للسةيارات – مكنسةة – حامةل ألوع َّيةة
زيةةةوت السةةةيارات " وبالمواجهةةةة حريةةةق كا ِمةةةل بةةةالغرف المتواجةةةدة
وأثنةةاء ذل ة تقابلنةةا مةةع السةةيد  /رجةةب العشةةرو " رب ةيس المحطةةة "
قرر أ َّنها مكتةب لصةاحب المحطةة و ةورفةة لبيةع قطةع ويةار السةيارات
ةمح َت ِرقةةان بكامِةةل محتوياتهمةةا وسةةقف ةورفةةة صةةاحب المحطةةة يبةةدو
وكؤ َّنج أيل للسقوط وبالتوجج إلةى َيمةين تِلة الغةرف وجةد سةلم خلفهةا
بجواره ةورفة تحكم في كهربةاء المحطةة بالكامِةل ةمح َت ِةرق وبالصةعود
صةفج ةورفةة لةم ن َت َبة َّين رثةار
ألعلى السلم وجد سط أعلى الغةرف ب ةمن َت َ
حريةةةق وبةةةالن ر لسةةةور ذلةةة السةةةط المطةةةل علةةةى مقدمةةةج المحطةةةة
والمطلة علةى طريةق النصةر َت َبة َّين إحتِةراق بةؤجزاء كبيةرة منةج وقةرر
ربيس المحطة بؤن سكان المنطقة المتاخمة للمحطةة قةرروا لةج بقيةام
عةةةدد مةةةن األشةةةخاص المتجمهةةةرين وقةةةام بإلقةةةاء أوع َّيةةةة ببلسةةةتيك َّية
بداخلها زيت مملوكة للمحطة لزيادة اشتعال النيران بالمحطة .
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شةارع يوسِ ةف ع َّبةاس
( ز محطة وقود موبيل الكابِنة بتقةا ةطع
ِ
مع طريق النصر .
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة علـى محطـة وقـود
شةارع يوسِ ةةف ع َّبةةاس مةع طريةةق النصةةر أ َّنهةةا
موبيةل الكابِنةةة بتقةةا ةطع
ِ
ِعبارة عن محطة وقود سيارات ذات مدخلين األول من طريق النصر
شةارع يوسةف عبةاس  ,و ةمل َحةق بهةا مركةز خدمةة تغييةر
واألخير من
ِ
صصةة
زيوت على َيمين الةداخل مةن طريةق النصةر  ,وبهةا ةحجةرة ةم َخ َّ
لمحل تجارو في مواجهةة الةداخل مةن طريةق النصةر  ,يعلةوه مكاتةب
بلح ة ةوجةةود َتلَفِ َّيةةات ِعبةةارة عةةن ثقةةوب يشةةتبج أن
إدارة المحطةةة و َت َ
تكةةون نتيجةةة إختةةراق أعيةةرة نار َّيةةة بكافةةة أرجةةاء المحطةةة  ,والتةةي
ض ة الوقةةود
َت َم َّثلةةت فةةي ةزجةةاج مركةةز خِدمةةة تغييةةر زيةةوت وأجهةةزة َ
صة بالمحل التجارو  ,ومواسير المياه
ضلَف ال ةزجاج َّية الخا َّ
وجميع ال ة
المحيطةةة بالمحطةةة  ,باإلضةةافة إلةةى ةوجةةود ذات اآلثةةار بجسةةم مبنةةى
المكاتب اإلدار َّية والسقف " التندة "  ,والتي تطل علةى أجهةزة ضة
الوقود  ,كما َث ةبت للنيابة العا َّمةة مةن خِةبلل إجرابهةا ال ةمعا َي َنةة البلزمةة
على المبنى اإلدارو الخاص بالمحطة أ َّنج ِعبارة عن مبنى ةم َك َّون من
طابق واحد  ,ةم َإ َّمن بباب حديةدو بةج ةزجةاج ةم َه َّ
شةم  ,وبالةدلوف إليةج
ِ
األول َ ,ت َبة َّين ةوجةود بةاب حديةدو
َت َب َّين ةوجود درجات صاعِدة
للطةابق َّ
ِ
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سةةار الصةةاعد مكةةان لبةةاب منةةزوع ,
فةةي مواجهةةة الصةةاعد  ,وعلةةى َي َ
وعلى ال َيمين ة
شارع يوسف عباس  ,وبالدلوف عبةر
شرفة تطل على ِ
البةةاب الحديةةدو َت َبة َّين ةوجةةود إتةةبلف فةةي واجهتةةج  ,وأ َّنةةج يةةإمن ةورفةةة
استقبال بمساحة  2×3متر تقريبا ً  ,وتب َّين أن بتِل ال ةغرفة نافِذة تطل
شارع النصر  ,وعلةى َيمةين الةداخِل بةاب ألوميتةال يةإمن ةورفةة
على ِ
سار الداخل باب رخر ألوميتال يةإ ِّمن ةورفةة
مكاتب العاملين  ,وعلى َي َ
مطب وبالةدلوف لل ةغرفةة األولةى علةى َيمةين الةداخل َت َبة َّين أ َّنهةا ةورفةة
مكاتِب العاملين بمسةاحة  1×1,5م تقريبةا ً وبهةا عةدد مةن المكاتِةب ,
و َت َب ة َّين ةوجةةود نافِةةذ َتين علةةى َيمةةين الةةداخل  ,والنافةةذ َتين المتواجةةد َتين
سار الداخل بهم ثقوب وتنتهي ال ةغرفةة ب ةغرفةة بةدون بةاب  ,بهةا
على َي َ
سرير بمساحة  1×2في مواجهتج نافةذة ةم َغ َّطةاة بسةتابِر بهةا ةثقةوب ,
وعلةةى يمةةين الةةداخِل بةةاب يةةإ ِّمن ةورفةةة ةمل َحقةةة بهةةا بمسةةاحة  1×1م
شارع يوسف عبةاس بهةا ثقةوب كمةا َت َبة َّين
تقريبا بها نافذة تطل على ِ
ةوجود ثقةوب بالحةابط والسةقف فةي ال ةغرفةة وبالةدلوف ل ةغرفةة المطةب
سار الداخل ل ةغرفة االستقبال َت َب َّين ةوجود طقةم مطةب
المتواجدة على َي َ
ومنضدة ونافذة ةم َإ َّمن ولقها باب الوميتال وال ةغرفة بمسةاحة  2×3م
سةةار الصةةاعد علةةى السةةلم
تقريبةةا وبالةةدلوف للبةةاب المنةةزوع علةةى َي َ
الطةةابق األول َت َبةة َّين أ َّنةةج كةةان يةةإمن ردهةةة  2×3متةةر
المةةإد إلةةى
ِ
شةارع يوسةف عبةاس
سار الةداخل بهةا نافةذة تطةل علةى
تقريبا على َي َ
ِ
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بها ثقب وتنتهي بسلم يةإد إلةى السةط وبالصةعود إلةي السةط لةم
ي َت َب َّين مةا يفيةد التحقيةق وقةد تةم العثةور علةي عةدد اثنةي عشةر قاعةدة
نحاس ة َّية لفةةوارر طلقةةات وكةةذا عثةةر فةةارر طلقةةة نحاس ة َّية وكةةذا فةةارر
طلقةةة فضة َّية كمةةا تةةم اسةةتخراج مقةةذوف وقطعةةة مةةن مقةةذوف لطلقةةات
سر بمحطة الوقود من الداخل  ,وبةإجراء
نار َّية من ثقبين بالجدار األي َ
األول تبة َّين أن ال ةغرفةة
البلزمة علةى ال ةغ َةرف الكابِنةة
ال ةمعاينة
بالطةابق َّ
ِ
ِ
األولةةى هةةي ةورفةةة اسةةتقبال بمسةةاحة  2×3متةةر تقريبةةا يةةإمن ولقهةةا
باب معدني بج إتبلف في ةزجاجج وفى مواجهة الداخل نافةذة ةزجاج َّيةة
شارع النصر وعلى َيمين الداخل باب الوميتال يإمن ةورفة
تطل على ِ
سةار الةداخل لل ةغرفةة مطةب ةم َةإ َّمن ولقةج بةاب
مكاتب العاملين وعلى َي َ
الوميتةةال  ,وأن ال ةغرفةةة الثان َّيةةة ِعبةةارة عةةن ةورفةةة مكاتةةب العةةاملين و
يإمن ولقهةا بةاب الوميتةال بمسةاحة 5×1,5متةر علةى َيمةين الةداخل
سةةار الةةداخل
نافةةذ َتين الثان َّيةةة منهةةا مغطةةاة بسةةتابر بهةةا ثقةةوب وعلةةى َي َ
نافذ َتين و َت َب َّين ةوجود ثقوب بهةا وتنتهةي ال ةغرفةة ب ةغرفةة اسةتراحة  ,و
أن ال ةغرفة الثالثة هي حجرة استراحة بها سرير ال يةإمن ولقهةا ثمةة
ةارع يوسةةف عبةةاس
أبةةواب بهةةا نافةةذة مغطةةاة بسةةتابر مطلةةة علةةى شة ِ
و َت َب ة َّين ةوجةةود ثقةةوب بهةةا بالسةةقف وحةةابط ال ةغرفةةة المواجهةةة للنافةةذة
و ةمل َحق بها ةورفة بمساحة  ×1متر تقريبا ً على َيمين الداخل و ةم َإ َّمنة
بباب الوميتال  ,و أن ال ةغرفة الرابعة هي ةورفة مطب بمساحة 2×3
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متةةر تقريب ةا ً وبهةةا طقةةم مطةةب ووسةةالة ومنضةةدة ونافةةذة بهةةو خةةاص
للردهةةة المإد َّيةةة للسةةط والردهةةة كةةان يةةإمن ولقهةةا بةةاب منةةزوع
شةارع
سار الداخل نافذة بها ثقب تطل على
بمساحة  2×3متر على َي َ
ِ
يوسف عباس وتنتهي بدرجات السلم الصةاعدة لسةط المبنةى هةذا ,
ةارع امتةةداد رمسةةيس مةةع طريةةق
وبإسةةتمرار ال َت َق ةدُّم وصةةوالً إلةةى شة ِ
بلحة أن
بلح ةوجود س َّيارة ميكروباص ةمح َت ِرقة تماما وقةد َت َ
النصر َت َ
النيران قد التهمت كافة أجزاء الس َّيارة عدا جسم الس َّيارة ولم نةتمكن
من التوصل إلى أرقام لوحاتها المعدن َّية .

( ط ـةةة مبنةةةى إدارة اإلسةةةكان الخةةةارجي فةةةرع البنةةةات برابعةةةة
العدو َّية التابع لجامعة األزهر :
َث ةبت للنيابة العامة مـن ِخـبلل إجـرابـها ال ةمـعا َي َنة علـى سط مبنى
إدارة اإلسةةكان الخةةارجي فةةرع البنةةات برابعةةة العدو َّيةةة التةةابع لجامعةةة
األزهةةر بمعرفةةة النيابةةة العا َّمةةة فةةور سةةماعها شةةهادة الشةةاهِد الحةةادو
عشر  /يحيةى نةور الةدين يحيةى أمةين  -أمةين مخةازن جامعةة األزهةر
بمبنى إدارة اإلسكان الخارجي سالِف الةذِكر تبلحة لهةا وجةود جمةع
مةةن ةم َخلَّفةةات بعةةض األحجةةار ب ِجةةوار بةةاب السةةط وعثةةر بةةين تِلةة
ةارر ِعيةةار نةةارو وبليةةة ةزجا ِج َّيةةة  ,و ِجسةةم معةةدني
ال ةم َخلَّفةةات علةةى فة ِ
ضي اللون ذو فتحة صةغيرة ةمسةتديرة مةن الطةرفين
ةمستطيل الشكل َف ِّ
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ةارر ةزجاجةةة لعقةةار
ةيشةةتبج فةةي كونهةةا قةن ةبلةةة وةةاز ةمسةةيل للةةدموع  ,وفة ِ
دوابةةي ملفةةوف حةةول فة َّوهتهةةا الصِ ةةق طِ َّبةةي مفتةةوح مةةن أعلةةى تةةوحي
بإسةتِخدامها ك ةزجاجةةة مولوتةةوف  ,وفة َّوهةةة ةزجاجةةة و ةجةةزء مةةن فة َّوهةةة
السةابق مةن حيةث وجةود
ةزجاجة لذات العقار الدوابي وبذات الوصف
ِ
الصِ ق طِ َّبي مفتوح من أعلى فة َّوهتها .

( خامسا ً
شةارع سةيبويج المصةرو
شارع الطيران من تقةا ةطع
ِ
ِ
شارع النصر.
شارع خِضر التوني مروراً بتقا ةطع ِ
حتى تقا ةطع ِ
شارع الطيران
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة على ِ
شةارع ربيسةي يةإدو إلةي طريةق صةبلح سةالم دخةوالً مةن طريةق
أ َّنج
ِ
النصر ذو اتجاهين يفصل بينهما جزيةرة وسةطي ِعبةارة عةن رصةيف
الشةارع حةوالي
يعلوه مساحات خضراء من نباتات وأشجار وعرض
ِ
بلحة ةوجةود عقةارات تطةل علةي
سبعج أمتةار تقريبةا لبلتجةاه الواحةد َت َ
ةارع مةةن ناح َّيةةة
ةارع الربيسةةي مةةن جهةةة ال َي َ
سةةار للةةداخل إلةةي الشة ِ
الشة ِ
بلحةةة ةوجةةةود منشةةةؤه عسةةةكر َّية تابعةةةة للقةة َّةةوات
طريةةةق النصةةةر  ,و َت َ
ةارع ,
ال ةم َ
س ةلَّحة علةةي الجهةةة األخةةر .مةةع ةوجةةود أعمةةدة إنةةارة بالشة ِ
بلحة إتةبلف كافةة النباتةات واألشةجار
بإجراء ال ةمعا َي َنة لذل
الشارع َت َ
ِ
المزروعة بالجزيرة الوسطى الفاصلة بين االتجاهين وتعلوها الرمال
بلحة إتةبلف
والفضبلت والقمامة والعديةد مةن القطةع القماشة َّية كمةا َت َ
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الرصيف واقتبلع الببلط المثبت بج علةى االتجةاهين وتفةوح بالمنطقةة
ووجةةود َتلَةةف بؤسةةفلت
رابحةةة كريهةةة لةةم نةةتمكن مةةن تحديةةد مصةةدرها ة
سةلَّحة والعقةارات المطلةة علةى
الطريق أمام فنةدق النصةر للقةة َّوات ال ةم َ
الشارع الربيسي في االتجاهين .
ِ

لشةارع الطيةران مةن إشةارة رابعةة وحتةى تقةاطع
وصف خاص
ِ
خضر التوني
شةارع الطيةران
َث ةبت للنيابة العامة من خِةبلل إجرابهةا ال ةمعا َي َنةة علةى
ِ
بةةدءاً مةةن إشةةارة رابعةةة وحتةةى تقةةاطع خضةةر التةةوني ةوجةةود إتةةبلف
وتدمير كامِل لجميع األرصفة من الناحيتان ورثار حريق شديدة توجد
في جميع النواحي وإتةبلف لطبةان الطريةق وخلةع أحجةاره وتجميعهةا
فوق بعضها على هيبة سواتر وحواجز لغلةق الطريةق ومنةع الةدخول
إلى مكان التجمهر من ناح َّية صبلح سةالم  ,كمةا َت َبة َّين وجةود مدرعةة
سةلَّحة أم لل ة
شةرطة لكونهةا
َت َع َّذر تحديد عما إذا كانت تابعةة للقة َّةوات ال ةم َ
ةمح َت ِرقة و ةم َت َف ِّحمة بالكامِل  ,كما َت َب َّين إتةبلف لكامِةل الحديقةة الوسةطى
الفاصةةلة بةةين الطةةريقين ذهابةا ً وعةةودة بكا ِمةةل أشةةجارها ومزروعاتهةةا
ووجود رثار حريق شديد بها  ,وقامت النيابةة العا َّمةة بتصةوير العديةد
ة
من مقاطع الفيديو لجميع األماكن التي تم ةمعا َي َنتها قمنا بتجميعهم
على فبلشة واحدة والتقاط بعـض الصـور الفوتووـراف َّيـة وقامـت
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النيابة العا َّمة بإرفاقهم بال ةمعا َي َنة

سادِسا ً  :ةمحيط قسم مدينة نصر اًأول
َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة على ةمحيط قسم مدينة
نصةةر أول توا ةجةةد السةة َّيارة رقةةم  /ق ن س  5684وب ةمعا َي َنتهةةا َت َبةة َّين
أ َّنها س َّيارة ماركةة نيسةان موديةل  2000زيتةي اللةون َتحمِةل لوحةات
معدن َّية بذات الرقم و َت َب َّين عةدم ةوجةود َتلَفِ َّيةات بهةا مةن الخةارج سةو
أن اإلطارات فاروة من الهواء وخدوش طفيفةة بةاألبواب وب ةمعا َي َنتهةا
من الداخل َت َب َّين ةوجود خلع ببطانة البةاب األي َمةن لسة َّيارة مةن الةداخل
ووجةةود مصةةحف أعلةةى التةةابلوه وحاف ةةة زرقةةاء اللةةون بهةةا بعةةض
ة
األوراق ِعبارة عن أوراق مكتوب باليد ومطبوعة تحةت أسةماء عةدد
من األشخاص وشعارات وصورة ضوب َّية من شهادة بيانةات المركبةة
بها أسم المالة /مةراد مهةاب ماجةد أحمةد فكلفنةا النقيةب  /أحمةد تمةام
بتحريز حاف ة األوراق وعرضها علينا و َت َب َّين ةوجةود مصةليج وحةذاء
وبطانةةةة البةةةاب المنزوعةةةة علةةةى الكنبةةةة َ
الخلف َّيةةةة  ,وب ةمعا َي َنةةةة ميةةةدان
السةةاعة رفقةةة النقيةةب  /أحمةةد تمةةام والقةةوة المرافقةةة وتحديةةد النصةةب
التذكارو الخاص بالميدان َت َب َّين أن حده الشرقي طريق النصةر ويليةج
عمارات  15مايو وحده الغربي طريق النزهة وحده الشةمالي سةاحة
انت ار رابعة وحةده الجنةوبي بعةض العمةارات السةكن َّية و َت َبة َّين ةوجةود
خلةةع بةةببلط رصةةيف الجزيةةرة الكةةابن بهةةا النصةةب التةةذكارو للميةةدان
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ووجةود رثةار ألجةزاء مةن ذلة الةببلط وطةوب و ةزجةاج ورمةال ناتجةةة
ة
عن خلع ببلط الرصيف و َت َب َّين ةوجود س َّيارة نقل أمةوال تابعةة لشةركة
سةةةبيد سةةةيرفيس زرقةةةاء اللةةةون رقةةةم  /و و م  514بجةةةوار النصةةةب
التةةذكارو مةةن حةةده الشةةمالي بهةةا رثةةار إحتِةةراق مةةن الةةداخل والخةةارج
ووجود س َّيارة مطةافي بالحةد الغربةي للنصةب
و َتلَف بال ةزجاج األمامي ة
ةارع النزهةةة حمةةراء اللةةون ةمح َت ِرقةةة بالكا ِمةةل وبةةدون
التةةذكارو أول شة ِ
بلح ةوجود رثار أحجةار ةم َه َّ
شةمة ورثةار إحتِةراق كةاوتش
لوحات  ,و َت َ
على الجهة األخر من الحةد الشةرقي للنصةب التةذكارو والةذو يطةل
على طريق النصر أسفل عمارات  15مايو  ,كما َت َبة َّين وجةود سة َّيارة
نقل أمةوال رقةم  /ط س ر  429ةمح َت ِرقةة بالكامِةل  ,وكةذا سة َّيارة نقةل
أمةةوال تابعةةة لشةةركة سةةبيد سةةيرفيس لنقةةل األمةةوال رقةةم  /ف ن ب
 589بها َت َه ُّ
شم بال ةزجاج األمامي  ,وكذا س َّيارة اسبرانزا بها لوحةات
ي هر منها رقم  /ن ب و 8ةمح َت ِرقة بالكامِل  ,وكذا َت َب َّين َت َه ُّ
شم ببلفتة
صةةةة بالرصةةةيف و َت َه ُّ
شةةةم
خاصةةةة بمحةةةل كنةةةوز وسةةةور الحديقةةةة الخا َّ
واجهةةات ( خيةةر زمةةان للحلويةةات السةةور َّية وأثنةةاء قيامنةةا بةةإجراء
ال ةمعا َي َنة َت َقدُّم المدعو  /أحمد إبراهيم محروس وقةرر أن سةبب َت َه ُّ
شةم
واجهةةة المحةةل وسةةور الرصةةيف هةةو انقةةبلب س ة َّيارة مطةةافا خاصةةة
سلَّحة على الرصيف وتم نقةل السة َّيارة منةذ فتةرة  ,و َت َبة َّين
بالقة َّوات ال ةم َ
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ةوجود مدرعة رينةو شةيرب رماد َّيةة اللةون تابعةة لقة َّةوات األمةن تحمةل
رقم  / 3633 /ب  17بها رثار إحتِراق بؤعبلها فقط

سابعا ً  :س َّيارات ال َبث اإلذاعي
ِ
كما َث ةبت للنيابة العامة من خِبلل إجرابها ال ةمعا َي َنة على ةمحيط مسةجد
رابعةةةج وجةةةود سةةةيارات البةةةث اإلذاعةةةي ب ةمحةةةيط المسةةة ِجد  ,وبةةةإجراء
بلح ة ةوجةةود مركبةةة ةمح َت ِرقةةة
ال ةمعاينةةة علةةى س ة َّيارات ال َبةةث اإلذاعةةي َت َ
تمامةةةا ً بةةةداخل الحديقةةةة اليسةةةر للةةةداخل بمحةةةاذاة السةةةور الحديةةةدو
سةةار الةةداخل للمسةةجد بالحديقةةة
للمسةةجد ومةةركب َتين مصةةفوفة علةةى َي َ
اليسةةةر الفاصةةةلة بةةةين المسةةةجد ومبنةةةى دار المناسةةةبات وب ةمعا َي َنةةةة
المركبةةةة األولةةةى َت َبةةة َّين أنهةةةا حافلةةةة صةةةغيرة "ميكروبةةةاص" شةةةبيج
لسيارات البث اإلذاعةي بةدون لوحةات معدن َّيةة بيضةاء اللةون ةمح َت ِرقةة
بالكامِل مثبت أعلى سقفها طبقي بةث قمةر صةناعي أحةدهما أكبةر مةن
األخر ةمح َت ِرقان بالكامِل وي هر اسفل رثار اإلحتِةراق بجانةب المركبةة
األي َمن ِعبارة "هندسة إذاع َّية  "EARTVوب ةمعا َي َنة المركبةة الثالثةة
َت َبة َّين أنهةةا ِعبةةارة عةةن سة َّيارة نصةةف نقةةل ذات صةةندوق َخلفةةي مغلةةق
َتحمِل لوحات معدن َّية رقم ف ق ب  271ةمح َت ِرقةة و َت َبة َّين بصةندوقها
معدات تصوير تعلوهةا رثةار إحتِةراق وب ةمعا َي َنةة السة َّيارة الثالثةة َت َبة َّين
أنها نقل َتحمِل لوحات رقم ق وب  864زرقةاء اللةون ذات صةندوق
مغلةةةق وعليهةةةا كلمةةةة "التليفزيةةةون المصةةةرو" و َت َبةةة َّين أن صةةةندوق
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الخلفي لج بابان من الجهة اليمنى وبةاب مةن الجهةة َ
الس َّيارة َ
الخلف َّيةة
وبالةةدلوف إليةةج َت َب ة َّين احتوابهةةا علةةى شاشةةات وأجهةةزة ومعةةدات كمةةا
َت َب َّين ةوجود بعض ال َتلَفِ َّيات ببعضها ورثار نةزع منهةا كمةا َت َبة َّين بعثةرة
محتويات السة َّيارة مةن الةداخل مةع انتشةار ال َتلَةف بجسةم السة َّيارة مةن
الخارج وب ةمعا َي َنة المركبة الرابعة َت َب َّين أن أ َّنها س َّيارة نقل تحمةل رقةم
ج وب  694زرقاء اللون صندوقها َ
الخلفي مغلق ةم َد َّون على جانبها
األي َمن كلمة " َتلَفزيون " ولها باب مةن الجانةب األي َمةن وأخةر َخلفةي
للكابينةةة كمةةا َت َب ة َّين إحتِةةراق كابينةةة قابةةد الس ة َّيارة ومقةةدمتها بالكا ِمةةل
وامتدت رثار اإلحتِراق وصوال إلى الكابينة َ
الخلف َّية كما أرشدنا السةيد
المهنةةدس مجةةدو أحمةةد أمةةين إلةةى المركبةةة الخامسةةة التةةي َت َبة َّين أنهةةا
سلَّحة أمام المسةجد
محملة أعلى س َّيارة نقل مركبات تابعة للقة َّوات ال ةم َ
ب ةمعا َي َنتهةةا َت َب ة َّين أنهةةا تحمةةل رقةةم "ف ق ب َ "753ت َبة َّين أنهةةا زرقةةاء
اللةةون صةةندوقها َ
الخلفةةي مغلةةق ةم َكة َّةون لكابينةةة لهةةا بابةةان مةةن الجهةةة
اليمنةةى وأخةةر مةةن الجهةةة اليسةةر وبةةاب َخلفةةي ذو ضةةلف َتين َت َبة َّين أن
جميع األبواب مغلقة عدا األخير و َت َب َّين أن ةم َد َّون علةى جسةم الكابينةة
كلمة " َتلَفزيون" باللغ َتين االنجليز َّية والعرب َّية و"شعار إتحاد اإلذاعة
والتليفزيةةون الوحةةدة الرقم َّيةةة األولةةى" وعبةةارات مكتوبةةة بخةةط اليةةد
منها " هنا اسود االمة العرب َّية واالسبلم َّية  -ارحل يا خابن ماسبيرو
عمرهةةا مةةا هةةا تتعةةدل "وعبةةارات أخةةر بةةذات المضةةمون وملصةةقات
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مطبةةوع عليهةةا صةةورة الةةربيس السةةابق و ِعبةةارة " ارحةةل يةةا سيسةةي
مرسى ربيسي " كما َت َب َّين َت َه ُّ
شم كامِل لكابينة الس َّيارة وقطع قماش َّية
شةةةبيهة للمسةةةتخدمة فةةةي أعمةةةال الفراشةةةة مثبتةةةة أعلةةةى كابينةةةة قابةةةد
الس َّيارة التي َت َب َّين أن َت َه ُّ
شمها بالكامِل كمةا َت َبة َّين َتلَةف بعةض إطةارات
الس َّيارة و َتلَفِ َّيات بؤجزاء متفرقة بجسم الس َّيارة وبفةت البةاب َ
الخلفةي
للكابينةةة الصةةندوق َت َبةة َّين أن معةةدات مجهةةزة بةةداخل السةة َّيارة بشةةكل
عرضي يحول دون الدخول إلى عمق الكابينة  ,وحال إجراء ال ةمعاينة
أفاد المهندس  /مجدو أحمد أمين "ربيس اإلذاعات الخارج َّية بإتحاد
اإلذاعةةة وال َتلَفزيةةون " بةةؤن مركبةةات ومعةةدات تصةةوير البةةث اإلذاعةةي
المملوكة التحاد اإلذاعة وال َتلَفزيون المصرو مبلع باالستيبلء عليهةا
بتةةةاري  2013/7/4بالمحضةةةر رقةةةم  31115لسةةةنة  2013جةةةن
مدينة نصر أول .

و ث ةبت للنيابةة العا َّمةة خةبلل إجرابِهةا ال ةمعاينةة لمسةرح األحةداث
ةوارر الطلقةةات و
َفةةور وقوعهةةا وجةةود العديةةد مةةن األس ةلِحة و فة ِ
األدوات التي ةتس َتخدم فةي اإلعتةداء علةى األشةخاص و ةزجاجةات
المولوتةةةةوف ال ةم َعةةةة َّدة لئلسةةةةتِخدام و بعةةةةض أدوات او ةمتعلقةةةةات
ال ةمشاركين في ال َت َجم ةهر والتي َت َم َّثلت في :
عـدد واحـد كـرتـونـج كـبيرة الـحـجم طـويلة الشـكل بها عدد اثنان
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وثبلثون خوذة واق َّية للرأس ألوان مخ َتلَفة .
 عةةدد ثبلثةةة وخمسةةون طلقةةة خرطةةوش منهةةا خمسةةون فةةارر طلقةةة
وثبلث طلقات ممتلبة .
 عدد خمسة وعشرون فوارر ألعيرة نار َّية .
 عدد ثبلثة أجسام سوداء اللون متوسطة الحجم يفةوح منهةا رابحةة
الغاز المسيل للدموع.
 عةةدد ثمان َّيةةة عشةةر فةةارر لعبةةوات فض ة َّية اللةةون يشةةتبج فةةى كةةونهم
لقنابل الغاز .
 عةةدد مابةةة وعشةةرة ةزجاجةةة موضةةوعة داخةةل عةةدد أربعةةة صةةناديق
مياه واز َّية يمتلا مابة وثمان َّية منهم بسابل ذو رابحة نفةاذه تشةبج
البنةةزين و ةزجاجتةةان فاروتةةان ومغطةةى فوهةةة جمةةيعهم بقطعةةة مةةن
القماش .
 عدد واحد درع حديدو كبير الحجم أسود اللون .
 عدد تسع "نبل" .
 عدد خمسين "بل َّية" صغيرة الحجم مما تستخدم على "النبل"
 عدد واحد فرد خرطوش ذو مقبض خشبي .
 حقيبة بن َّية اللون بداخلها كمبيوتر محمول وماوس كمبيوتر .
 عدد أربعة أقنعة واق َّية .
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 حقيبة ببلستي صغيرة الحجم بةداخلها عةدد خمسةة فبلشةات ذاكةرة
وفبلشة إتصال باإلنترنت .
 عةةدد أثنةةين سةةبلح أبةةيض " سةةكينة ذات مقةةبض ببلسةةتيكي ونصةةل
سكينة .
 عـدد ثبلثـة عصـى خشب َّية كبيرة الحجم ولي ة القوام وعصا من
البـبلستيـ فـي نهايتها قطعة حديد كبيرة وكذا عـدد واحـد عتلة
حديد َّية .
 عةةدد كبيةةر مةةن أجةةزاء المواسةةير الخضةةراء المعةةدة لتوصةةيل الميةةاه
وصنابير المياه الحديد َّية والنحاس َّية .
 حقيبـة صـغيرة الحجــم حمـراء اللـون قمـاشيـَّة بداخـلهـا أدوات
إسعافات أول َّية واحتياجات نساب َّية .
 عدد كبير من بطاقات تحقيق الشخص َّية رقم قومي وجةوازات سةفر
وكارنيهات ةم َد َّون على هرها جملة حزب الحر َّية والعدالة
 أوراق ودفةةةاتر ةمةةة َد َّون بهةةةا العديةةةد مةةةن األسةةةماء والمبةةةالع المال َّيةةةة
وأرقام هواتف وبوسترات ووص َّية في حالة الوفاة.
 عــدد كـبير مـن المنشورات والكتب المخ َتلَفة والتـي تدعـو إلـى
التجمهر وتؤييد الشرع َّية ورفض اإلنقبلب العسكرو.
 عـدد كـبير مـن المسامير وعدد إثنين مسدس شمع وعدد ثبلثة
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ن ارات وورقة مال َّيةة واحةدة مةن فبةة " الربةع جنيةج " ومجموعةة
مفاتي ولفة كبيرة من الحبال الزرقاء وأسةطوانة تعريةف للحاسةب
اآللي .
 عـدد واحـد مروحـة صغيرة الحجم من نوع " فريش " ومشتر
كهربابي وحقيبة سفر بن َّية اللون وبداخلها عدد من المبلبس .
 عدد واحد هاتف محمول بالبطار َّية .
 عدد ثبلثة حقن طب َّية " سرنجات " بداخل أثنةان منهةا محلةول بةي
اللون والثالثة بداخل وبلفها الببلستيكي .
 عدد إثنى عشر حشار داخلي لطلقات خرطوش .

و حـال إجـراء ال ةمـعاينة قامت النيابة العا َّمة بإلتقاط عدد ثمان َّية
وعشرين صورة للوقوف على مكان إجراء ال ةمعا َي َنة قبةل وحةال
التجمهر على النحو التالي -:
 الصورة األولى توض مكان ال ةمعا َي َنة قبل بدء التجمهر .
 الصورة الثان َّية توض مكان ال ةمعا َي َنة كا ِمبلً حال التجمهر.
 الصورة الثالثة حتةى الصةورة الثامنةة والعشةرون يوضةحون مكةان
ال ةمعا َي َنة أثناء وحةال التجمهةر حةول مدرسةتي عبةد العزيةز جةاويش
ومدينة نصر الثانو َّية الفندق َّية والشوارع والحدابق وأماكن إنت ةار
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وشارع الطيةران والحةواجز المقامةة حةول
السيارات المحيطة بهما
ِ
كبلً منهم بمعرفة المعتصمين.
 كمةةا قامةةت النيابةةة العا َّمةةة فةةي القضةةية رقةةم  40754لسةةنة 2013
جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط  -بةةةإجراء
البلزمةةة علةى مكةةان ضةبط المضةةبوطات بةالمركز التِجةةارو
ال ةمعاينةة
ِ
طيبة مول التي أرشد عنها ال ةم َّتهم  /احمد رمضان محمةد طنطةاوو
و كةةان ذلِ ة بحضةةور ةك ةل ً مةةن الشةةاهِد النقيةةب  /محمةةد عبةةد المةةنعم
محمود " معاون مباحث قسم شرطة البساتين " والشةاهِد الرابةد /
ةابر محمةةود – رابِةةد ة
ةاون مبا ِحةةث
شةةرطة و ةمعة ِ
َع َّمةةار عبةةد الحميةةد صة ِ
قِسم ة
شرطة المعادو  ,وأةرفِقت النيابـة العا َّمـة بمحضـر ال ةمعـاينة
ضحا ً بج أماكـن ضبط المضبوطات بإرشاد
رسم كروكي للمكان ةم َو َّ
سالفي الذِكر .

و َث ةبةةةت للنيابةةةة العامةةةة مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا لةةةبعض التقةةةارير
واإلفةةةادات الرسةةة ِم َّية الصةةةادِرة مةةةن بعةةةض ال ِجهةةةات ال ةحكو ِم َّيةةةة
تجمهرين بإرتِكابها من أعمةال
اإلنتهاكات و الجرابِم التي قام ال ةم َ
الخاصةة وال ةممتلكةات
تخريب و إتبلف عمد لل ةممتلكةات العا َّمةة و
َّ
ةةدارس والمبةةةاني المملوكةةةة لل ِجهةةةات
ال ةمعةةة َّدة للنفةةةع العةةةام والمة ِ
ال ةحكو ِم َّيةةة والمرافِةةق العا َّمةةة وال ةطة َةرق والحةةدابِق والمزروعةةات
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وأع ِمةةةدة اإلنةةةارة و أرصِ ةةةفة الطريةةةق وحجةةةم و قيمةةةة األضةةةرار
الما ِد َّية التي لحِقت ِبتل ال ِجهات والمرافِق الحكو ِم َّية خِبلل فترة
التجمهر و حال أحداث ال َفض :
 ث ةبةةةت للنِيابةةةة العا َّمةةةة مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا لتقريةةةر ةمعاينةةةة اللجنةةةة
ال ةم َ
شةةة َّكلة مةةةن شةةةةركة توزيةةةع الكهربةةةاء شةةةةمال القةةةاهِرة بتةةةةاري
برباسة ةكل ً من المهندس  /محمد عبد العليم ِريةاض
ِ 2013/8/13
و ةعضة ِةو َّية ةكةل ً مةةن ال َف ِّنةةي  /إبةةراهيم عبةةد الوا ِحةةد أبةةو زيةةد وال َف ِّنةةي /
العدو َّيةة تم َّكنةوا
حمادة محمد الس ِّيد أ َّنج باإلنتقال إلةى منطِ قةة رابعةة
ِ
من رصد العديد من المخالفةات  ,والتةي َت َم َّثلةت فةي أن عةدد الخِيةام
سةةمابة خيمةةة تقريب ةا ً  ,وأن بعةةض
ب ةمحةةيط التجمهةةر يصِ ةةل إلةةى ةخم ة
الخِيام تم تغذيتها بالكهرباء من أعمِدة اإلنارة العا َّمة المتوا ِجدة في
ةوارع ال ةمحيطةةة بمنطِ قةةة التجمهةةر  ,وهةةو مةةا ةي َعةةد ةمخالفةةة ن ةةراً
الشة ِ
صصةةةةة إلنةةةةارة
إلسةةةةتمداد الت َّيةةةةار الكهربةةةةابي مةةةةن الوالعةةةةات ال ةم َخ َّ
الشوارع  ,وأ َّنج تبلحة وجةود ك َّ
سةمابة وات
شةافات إنةارة قةةدرة ةخم ة
ِ
ةم َر َّكبةةة علةةى أع ِمةةدة اإلنةةارة وتسةةتمِد الت َّيةةار الكهربةةابي مةةن أع ِمةةدة
اإلنةةارة العا َّم ةة  ,وأ َّنةةج يوجةةد سة ِةرقات للتيةةار الكهربةةابي بالتوصةةيل
صندوق سيمنس أمام ِوحدة مرور مدينة نصر بطريق
ال ةمباشِ ر من ة
النصر إلنارة الخيةام وتشةغيل مةا ِبهةا مةن أج ِهةزة كه ةربابِ َّيةة – مثةل
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ةراوح ك َّ
شةةافات إنةةارة وتلفةةاز  , -وأ َّنةةج يوجةةد سة ِةرقات
الثبلجةةات  ,مة ِ
للتيار الكه ةربابي بالتوصيل ال ةمباشِ ر من ةكفريهةات العقةارات الكابنةة
سةرقات للتيةار الكه ةربةابي بالتوصةيل
ب ةمحيط التجمهر  ,وأ َّنةج يوجةد ِ
صةة بعِمةارات التوفيةق  ,وأ َّنةج َت َعة َّذر
ال امباشِ ر من ِعلَةب التغذِيةة الخا َّ
المؤمور َّية
على اللجنة قِياس األحمال والحصر الدقيق ن راً لطبيعة
ِ
صة َةةور الفوتوورافِ َّيةةةة ةمب َّينةةةا ً بهةةةا الطةةةرق الغيةةةر
 ,ارفقةةةت بعةةةض ال ة
ةةرقة الت َّيةةةار الكه ةربةةةابي وال ةمخالفةةةات ال ةمرتكبةةةة بمنطِ قةةةة
قانونِ َّيةةةة لسة ِ
العدو َّية .
رابعة
ِ


كمةةةا ث ةبةةةت للنِيابةةةة العا َّمةةةة مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا لئلفةةةادة الرسةةةم َّية
الرقابةة
الصادِرة من هيبة النقل العام أن الهيبة تقوم من خبلل جهةاز ِ
ةارة بميةةدان رابعةةة
الميدان َّيةةة بتعةةديل مسةةارات خةةدمات النقةةل العةةام المة َّ
العدو َّيةةةة إلةةةةى محةةةةاور بديلةةةةة حِفا ةةةا ً علةةةةى أمةةةةن وسةةةةبلمة ال ةر َّكةةةةاب
صة بمح َّطات
والس َّيارات  ,وأنج قد حدثت تلف َّيات ببعض الم بلت الخا َّ
العبور والواقعة في ةمحيط رابعة العدو َّية والمحاور ال ةمإدية لها حيث
(

بلغةةةةت القيمةةةةة المال َّيةةةةة إلعةةةةادة تصةةةةليحها مبلةةةةع

 935707,30جةةةـ ةتسةةةعمابة وخمسةةةة وثبلثةةةون ألةةةف وسةةةب ةعمابة
مةرت بهةا الةببلد
وسبعة جنيهات وثبلثون قِرشا ً  ,وأن األحةداث التةي َّ
ب ةمحةةيط ميةةدان رابعةةة خةةبلل فتةةرة التجمهةةر وحتةةى  2013/8/14قةةد
صةةلة لهيبةةة النقةةل العةةام بحةةوالي
أدَّت إلةةى إنخفةةاض اإليةةرادات ال ةمتح ِّ
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(  14611315جـ فقط أربعة عشر مليون وستمابة وإحد عشر
ألف وثبل ةثمابة وخمسة عشر جنيها ً ال وير


كمةةةا َث ةبةةةت للنيابةةةة العامةةةة مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا لئلفةةةادة الرسةةةم َّية
التابعةة للهيبةة العا َّمةة لن افةة
الصادِرة مةن اإلدارة ال َمر َكز َّيةة للن افةة
ِ
وتجميةةل القةةاهِرة أ َّنةةج قةةد تةةم رفةةع جميةةع الة َخلَّفةةات الصةةلبة والةةردش
والخِيام بعد َفةض تجمهةر رابعةة  ,وتةم تقةدير قيمةة الكم َّيةات التةي تةم
رفعها بمبلع إجمالي  300000جـ " ثبل ةثمابة ألف جنيج " .
ـةةة كمةةةا َث ةبةةةت للنيابةةةة العامةةةة مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا لئلفةةةادة الرسةةةم َّية
التابعةةة للهيبةةة العا َّمةةة لن افةةة
الصةةادِرة مةةن اإلدارة ال َمر َكز َّيةةة لئلنةةارة
ِ
العدو َّيةة
وتجميل القةاهِرة أن قيمةة األعمةال التةي َت َّمةت بميةدان رابعةة
ِ
إلصةةبلح وتركيةةب أع ِمةةدة اإلنةةارة ب ةمشةةتمبلتها التةةي تةةم إتبلفهةةا َجة َّةراء
العدو َّية  ,والتةي بلغةت قيمتهةا إجمةاالً  117735جةـ "
تجمهر رابعة
ِ
سب ةعمابة وخمسة وثبلثون ةجنيها ً .
مِابة وسبعة عشر الف و ة
ـ كما ث ةبت للنِيابة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتها لئلفادة الرسم َّية الصادِرة
التابعةة للهيبةة العا َّمةة لن افةة وتجميةل
من اإلدارة ال َمر َكز َّيةة للتجميةل
ِ
ةارع يوسةةف ع َّبةةاس شةةا ِمبلً
الزرا ِع َّيةةة بشة ِ
القةةاهِرة أن قيمةةة اإلتبلفةةات ِ
اإلدار َّيةةة ومصةةاريف اإلشةةراف بمبلةةع
أجةةور العةةاملين والمصةةاريف
ِ
إجمةةالي قةةدره  119042,10جةةـ " مابةةة وتِسةةعة عشةةر ألةةف وإثنةةين
وأربعةةون ةج َنيه ةا ً وعشةةرة قةةروش "  ,وأن قيمةةة المزروعةةات بةةذات
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الشارع في سبيل إعادة الحال إلى ما كان عليج شا ِمبلً أجور العاملين
ِ
اإلدار َّيةةةة ومصةةةاريف اإلشةةةراف بمبلةةةع إجمةةةالي قةةةدره
والمصةةةاريف
ِ
 66892,85جةةـ " سِ ة َّتة وس ة ُّتون ألةةف وثما ةنمِابةةة وإثنةةين وتسةةعين
الزرا ِع َّيةةة
ةج َنيهةةا ً وخمسةةة وثمةةانون قرشةةا ً "  ,وأن قيمةةة اإلتبلفةةات ِ
ةارع الطيةةران ومس ة ِجد رابعةةة ومدرسةةة عبةةد العزيةةز جةةاويش فةةي
بشة ِ
سةةبيل إعادتهةةا إلةةى الحالةةة التةةي كانةةت عليهةةا شةةا ِمبلً أجةةور العةةاملين
اإلدار َّيةةةة ومصةةةاريف اإلشةةةراف بمبلةةةع إجمةةةالي قةةةدره
والمصةةةاريف
ِ
 308161,25جةةـ " ثبل ةثمابةةة وثمانِيةةة ألةةف ومِابةةة وإحةةد وسةةتين
ةارع
ةج َنيه ةا ً وخمسةةة وعشةةرون قرش ةا ً "  ,وأن قيمةةة المزروعةةات بشة ِ
العدو َّيةة فةي سةبيل إعةادة
والشوارع ال ةمحيطة بمس ِجد رابعةة
الطيران
ِ
ِ
الحةةةال إلةةةى مةةةا كةةةان عليةةةج قبةةةل التجمهةةةر شةةةا ِمبلً أجةةةور العةةةاملين
اإلدار َّيةةةة ومصةةةاريف اإلشةةةراف بمبلةةةع إجمةةةالي قةةةدره
والمصةةةاريف
ِ
 187688جةةةـ " مِابةةةة وسةةةبعة وثمةةةانون ألةةةف وسةةة ُّتمابة وثمانِيةةةة
الزرا ِع َّية بطريق النصر فةور
وثمانون ةج َنيها ً "  ,وأن قيمة اإلتبلفات ِ
اإلدار َّيةة ومصةاريف
أحداث ال َفض شا ِمبلً أجور العاملين والمصاريف
ِ
اإلشةةةراف بمبلةةةع إجمةةةالي قةةةدره  177030,05جةةةـ " مابةةةة وسةةةبعة
وسةةةةبعون ألةةةةف وثبلثةةةةون ةج َنيهةةةةا ً وخمسةةةةة قةةةةروش "  ,وأن قيمةةةةة
المزروعات بذات الطريةق فةي سةبيل إعةادة الحةال إلةى مةا كةان عليةج
اإلدار َّيةةة ومصةةاريف اإلشةةراف
شةةا ِمبلً أجةةور العةةاملين والمصةةاريف
ِ
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بمبلةةع إجمةةالي قةةدره  398393,30جةةـ ثبل ةثمابةةة وثمانِيةةة وتسةةعون
ألةةف وثبل ةثمِابةةة وثبلثةةة وتسةةعون ةج َنيهةا ً وثبلثةةون قِرشةا ً "  ,ومةةن ثةةم
بلغةةةت قيمةةةة التلفِ َّيةةةات الحاصِ ةةةلة للمزروعةةةات ب ةمحةةةيط تجمهةةةر رابعةةةة
العدو َّيةةة ومةةا تةةم زراعتةةج بةةج إلعةةادة الحةةال إلةةى مةةا كةةان عليةةج مبلةةع
إجمةةةةةالي قةةةةةدره  1257207,55جةةةةةـ " مليةةةةةون ومةةةةةاتين وسةةةةةبعة
وخمسون ألف وماتين وسبعة ةج َنيها ً وخمسة وخمسون قِرشاً"
ـ كما ث ةبت للنِيابة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتها لئلفادة الرسم َّية الصادِرة
من اإلنارة بحي شرق مدينة نصر أن إجمالي الخسابِر المتر ِّتبة علةى
ةةةارع
أحةةةةداث َفةةةةض تجمهةةةةر رابعةةةةة
ِ
ةةةارع الطيةةةةران وشة ِ
العدو َّيةةةةة بشة ِ
ال ةمهندسين العسكريين مبلع إجمالي قدره  80615جـ " ثمانين ألف
وستمابة وخمسة عشر ةج َنيها ً .
كما ث ةبت للنِيابة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتهةا لئلفةادة الرسةم َّية الصةادِرة
من حي شةرق مدينةة نصةر أ َّنةج مةع بةدء التجمهةر فةي محةيط الموقةع
المذكور مع نها َّية يونيةو  2013وحتةى تاريخةج أصةب الحةي وكامِةل
أجهزتج مغلولة األيدو عن ةمتابعة الخدمات والمرافق العا َّمة في هةذا
المحيط في عدة مناحي أه َّمها -:

أ – الطرق العا َّمة واألرصفة واإلشغاالت -:
استغبلل الطرق للمبيةت وتثبيةت الخيةام أد إلةى قطةع الطةرق العا َّمةة
صةةةة فةةةي المةةةرور وأحيانةةةا ً بالنسةةةبة لمةةةرور األشةةةخاص إتةةةبلف
والخا َّ
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الطةةرق بتثبيةةت الخيةةام بهةةا بمسةةاحات تتعةةد رالف األمتةةار المسةةطحة
وهو إتبلف لمرافق الدولة وإشغال الطرق وعمةل سةواتر مةن الرمةال
والطوب وببلط األرصةفة والتةي يةتم اإلنفةاق عليهةا مةن أمةوال عامةة
سواء في اإلنشاء أو الصيانة .
والمعاناة التي يبلقيها المواطنين في الوصول إلـى أعمالهم والعكس
– سواء سيراً على األقةدام أو بوسةابل النقةل ويتضة ذلة مةن خةبلل
معاناة العاملين بالحي والقاطنين بالمساكن بمحيط الموقع المذكور
إقامة حواجز وسواتر على الطةرق العا َّمةة مةن نةات إتةبلف األرصةفة
وما يمثلج ذل من مخالفات قانون َّية وإهدار للمال العام .

صة - :
ب – المباني العا َّمة والخا َّ
أصةةبحت المبةةاني فةةي المحةةيط المةةذكور خةةارج سةةيطرة الحةةي الفن َّيةةة
وذل لعدم القدرة على ةمعا َي َنة تِل المباني فةي حالةة ال قةدر هللا حةدث
بها أو طارئ أو القيام بؤو أعمال مخالفة سواء بالهةدم أو البنةاء أو
التعةةةديل وذلةةة لعةةةدم اسةةةتطاعة اإلدارة الهندسةةة َّية التواجةةةد بةةةؤو مةةةن
أعضابها لل ةمعا َي َنة داخل هذا المحيط لدواعي األمن وخوفا ً علةى حيةاة
المو فين .

ج – أعمال اإلنارة العا َّمة -:
روم حرص الحي علـى استمرار أعمال اإلنارة العا َّمـة للشـوارع
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داخةةل المحةةيط المةةذكور إال أ َّنهةةا قةةد تعرضةةت ألعمةةال اسةةتخدام ويةةر
قةةةانوني بسةةةحب أسةةةبل منهةةةا إلعمةةةال إنةةةارة عشةةةواب َّية واسةةةتخدام
عشوابي للكهرباء في أعمال إضاف َّية خبلف الغةرض المخصصةة مةن
أجلج وهي إنارة األعمدة وقد يإدو ذلة إلةي حةدوث حرابةق بالمكةان
قد تؤتي على ممتِلكات عامة وخاصة0

د – الجمع َّيات األهل َّية -:
تم استخدام الجمع َّية الخير َّية والمستوصف التةابع لهةا بمسةجد رابعةة
ال َع َد ِو َّيةةة والتابعةةة لمنطقةةة مدينةةة نصةةر أول للتضةةامن االجتمةةاعي فةةي
أوةةراض ويةةر المخصصةةة لهةةا وتةةم حرمةةان البسةةطاء مةةن االسةةتفادة
بخدمات الجمع َّية والتي من أجلها تم إشهار الجمع َّية

هـ  -المنشؤت التعليم َّية -:
تةةم االسةةتيبلء علةةى مدرسةةة عبةةد العزيةةز جةةاويش خلةةف مسةةجد رابعةةة
ال َع َد ِو َّية ألوراض المبيت والطعةام وكةذل المدرسةة الثانو َّيةة الفندق َّيةة
وعجز اإلدارة التعليم َّية عن القيام بؤعمال الصيانة السنو َّية للمدارس
التةةي قاربةةت علةةى بةةدء العةةام الدراسةةي بهةةا وعةةدم وضةةوح الرإ َّيةةة
بالنسبة لمستقبل الطبلب .

و – دور العبادة -:
أصبـ مسـجد رابعـة ال َعـ َد ِو َّية يدار في وير الغرض المخصص لـج
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حيـث أصبـ المسـجد مقراً لمإتمرات حـزب َّية وصحف َّية وسـياسـيا ً
ومن كل هذه األعمال المخالفة للقانون قةد أثةرت بالسةلب علةى كفةاءة
عمةةل الجهةةة اإلدار َّيةةة بةةالحي لعةةدم قةةدرة المةةو فين علةةى االنت ةةام فةةي
مـواعيـد الحضـور واالنصـراف بسبب تعـطل المـرور وكذل التـوتر
الـذو أصبـ يسيطر على المو فين لقـرب مـوقع الـحي مـن موقع
األحداث وخوفا ً على سبلمتهم.
ـ كما ث ةبت للنِيابة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتها لئلفادة الرسم َّية الصادِرة
من حي َ
شةرق مدينةة نصةر بشةؤن السة َّيارة رقةم أ ب ر  416أ َّنةج تةم
حرقهةةا و البةةالِع قيمتهةةا – بمبلةةع أربعةةين ألةةف جنيةةج – وكةةذا سةةرقة
الس َّيارة رقم أ ب ر  – 927بمبلةع خمسةين ألةف جنيةج – المملةوكين
للحةةي و َتحة َّةرر بشةةؤنهما المحضةةر رقةةم  35766لسةةنة  2013ةجةةن
مدينة نصر َّأول.
ـ كمـا ث ةبـت للنِيابـة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتها لل ةم َذ ِّكرة الصادِرة من
عرضةت لةج مدرسةة عبةد
إدارة شرق مدينة نصر التعليم َّية بشةؤن مةا َت َّ
العزيةةز ج ةاويش مةةن قيةةام مجموعةةج مةةن المتجمهةةرين بميةةدان رابعةةة
العدو َّيةةة بةةالهجوم علةةى المدرسةةة وإحتبللهةةا إحةةتبلالً كةةامِبل بعةةد طةةرد
عامِةةةةل بالمدرسةةةةة  ,وانتشةةةةروا فةةةةي أرجابِهةةةةا وأقةةةةاموا بالفصةةةةول
وال ةحجةةةةرات والحديقةةةةة إقامةةةةة كاملةةةةة  ,وقةةةةاموا ببنةةةةاء دورات ميةةةةاه
وأحواض داخِل المدرسة على السور الخارجي لها بجانب إسةتغبللهم
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ضاراً
الس ِّيا لدورات المياه األساس َّية بالمدرسة مما أ َّثر عليها تؤثيراً
َّ
وتسةةة َّبب فةةةي طفةةة مِيةةةاه المجةةةارو وتشةةة ُّبع ال ةجةةةدران بهةةةا  ,وأ َّنهةةةم
أحضروا مواقِد الغاز والبوتاجازات والسِ لع التموين َّية وال ةخضةروات ,
وقةةاموا بةةالطهي داخةةل المدرسةةة مم ةا أ َّثةةر علةةى ال ةدِهانات واألرض ة َّية
عِبلوة على إنتشار القاذورات وال ةذباب  ,وإستخدموا ةجزء مةن الفِنةاء
وجعلةةوه ح يةةرة لتربيةةج الماشةةية واألونةةام والةةذب يوم َّي ةا ً فةةي الفِنةةاء
وتقطيع اللحوم علةى مقاعِةد التبلميةذ والمناضِ ةد الخاصةة بالمدرسةة ,
كما قاموا بقطع األشجار والحشابِش بغةرض توسِ ةعة الحديقةة لنصةب
الخيام واإلقامة فيها  ,وأقاموا في ةحجرات الدراسةة جماعةات وأفةراد
الرجةةال مع ةا ً أو الس ة ِّيدات مع ةا ً -
 أو أسةةرة كاملةةة أو مجموعةةة مةةن ِوإستغلُّوا كل ما هو موجود بةال ةحجرات والفصةول إسةتغبلالً سة ِّي ًا مةن
ةراوح وتعةةديل للكهربةةاء وقطةةع أسةةبل
مقا ِعةةد ومناضِ ةةد ودواليةةب ومة ِ
صةة بهةم ةتسةا
موجودة وتشويج للجدران بالكتابة عليها لشِ عارات خا َّ
إلةةى الجةةيش وال ة
شةةرطة وكةةل مةةن ةيعةةارض فكةةرهم ال ةم َتطة ِّةرف  ,كمةةا تةةم
صة بالتربية
َنهب بعض أج ِهزة الحاسِ ب والتليفزيونات واألدوات الخا َّ
الموسيق َّية والرياض َّية نتيجة فت هذه ال ةحجرات واإلقامةة فيهةا  ,كمةا
ةارع للجلةةوس عليهةةا فةةي
أخرجةةوا مقا ِعةةد التبلميةةذ والمناضِ ةةد إلةةى الشة ِ
صةنع الشةوم  ,و َ
ةب حريةق هابةل فةي
ش َّ
الخارج وتكسةير العديةد منهةا ل ة
الطابق الثةاني مةن المبنةى
الجانِب الخلفي ل ةحجرة ال ةمديرة وإمتد حتى
ِ
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الربيسي  ,وقةضِ َي علي ةحجرة العامِةل تمامةا ً فقةد َت َف َّحمةت  ,كمةا َت َف َّحةم
أيض ةا ً الجانِةةب الخلفةةي مةةن ةحجةةرة المةةديرة  ,وتفحةةم جهةةاز للحاسِ ةةب
ةةةراوح
اآللةةةةي وبعةةةةض األوةةةةراض الخا َّ
صةةةةة بةةةةال ةحجرة  ,وتةةةةدمير للمة ِ
رابطةة
والكهرباء  ,وأ َّنج تم إصبلح ةكل ً مةا تةم هدمةج وإتبلفةج بمعرفةة ِ
صةةةة ةم َم َّثلةةةة فةةةي الحةةةاج  /علةةةي الخطيةةةب –
ةةدارس الخا َّ
أصةةةحاب المة ِ
صاحِب مدرسة الخطيب – والحاج  /فتحي – صةاحِب مدرسةة منةارة
صةةة  ,وقامةةت جمع َّيةةة تكةةا ةتف الخير َّيةةة بإمةةداد المدرسةةة
اإليمةةان الخا َّ
بجميع األثاثات الخسب َّية وفرش جميع الحجرات من ( مقاعِد للتبلميذ
ومناضِ ةةةةةد ودواليةةةةةب وتجهيةةةةةز معا ِمةةةةةل وأج ِهةةةةةزة الحاسِ ةةةةةب اآللةةةةةي
الرياضِ ةةةة َّية والموسةةةةيق َّية واإلقتصةةةةاد
و ةمسةةةتلزمات ةحجةةةةرات التربيةةةةة ِ
المنزلةةي  ,وتةةم ذل ة اإلصةةبلح تحةةت إشةةراف الهيبةةة العا َّمةةة لؤلبنيةةة
التعليم َّية .
ـ كمـا ث ةبـت للنِيابـة العـا امـَة مـن خِبلل ةمطـالعتها للمـ ة َذ اكـِرة الصـادِرة
عرضةت لةج مدرسةة
من إدارة شرق مدينة نصةر التعليم َّيةة بشةؤن مةا َت َّ
الثانو َّية الفةن ةدقِ َّية من أن المدرسة تعرضت لبلعتةداء مةن قبةل جماعةة
ِ
اإلخةةوان ال ةمسةةلمين حةةال تجمهةةرهم بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة وقةةاموا
بإستغبلل ال ةحجرات والفصةول الموجةودة بالمدرسةة ودورات الميةاه ,
سسةةة
ممةةا نجةةم عنةةج تهالةة أثةةاث ومبةةاني المدرسةةة  ,وقةةد قامةةت ةمإ َّ
صةةة برباسةةة د  /إبةةراهيم رفعةةت
ةدارس الخا َّ
مصةةر الخيةةر وجمعيةةة المة ِ
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بإصبلح ما تم اتبلفةج بالمدرسةة نتيجةة التجمهةر  ,وتةم ذلة اإلصةبلح
تحت إشراف الهيبة العا َّمة لؤلبنية التعليم َّية .
ـ كما ث ةبت للنِيابة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتها لئلفادة الرسم َّية الصادِرة
من بن مصر أ َّنج قد َت َو َّقف العمل تماما ً ببن مصر فةرع مدينةة نصةر
إعتبةةةاراً م  2013/6/28وحتةةةى  2013/12/1بمةةةا َر َّتبةةةج ذلِةةة مةةةن
أضةةةرار جسةةةيمة لحقةةةت بةةةالفرع المةةةذكور وبمصةةةالِ ةعمبلبةةةج َر َّتبةةةت
بدورها أضرار جسيمة أصابت البن حال َت َو ُّقةف نشةاط الفةرع بصِ ةفة
كامِلة خِبلل تِل الفترة .
ـ كما ث ةبت للنِيابة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتها لئلفادة الرسم َّية الصادِرة
بشةارع
اإلسكندر َّية أ َّنج تم إوبلق فرع البنة المةذكور الكةابِن
من بن
ِ
ِ
الطيةةران طةةوال فتةةرة التجمهةةر لعةةدم إمكانِ َّيةةة تةةوافةر األمةةن فةةي هةةذه
المنطِ قةةة وخشةةية علةةى الفةةرع  ,وقةةد َت َر َّتةةب علةةى ذلِة أضةةراراً ما ِد َّيةةة
جسةةةةيمة لَحِقةةةةت بةةةةالفرع وبمصةةةةالِ ال ةعمةةةةبلء إثةةةةر َت َو ُّقةةةةف النشةةةةاط
المصرفي.
العدو َّيةة و قيةام
ـ كما ث ةبت للنيابة العامةة عةدم سِ ةل ِم َّية تجم ةهةر رابعةة
ِ
ال ةم َّتهمين ال ةمشاركين في التجمهر و رخرون مجهولون بميدان رابعةة
العدو َّيةةة ومحيطةةج بحيةةازتهم وإحةةرازهم بالةةذات وبالواسِ ةةطة األس ةلِحة
ِ
النار َّيةةةةة و الةةةةذخابِر و األدوات التةةةةي ةتسةةةة َتخدم فةةةةي اإلعتةةةةداء علةةةةى
ِ
األشخاص وإستِخدامها في إرتكاب جرابِم القتةل لعةدد مةن المةواطنين
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المعارضةةةين إلنتمةةةاءاتهم السياسةةةية واإلحتجةةةاز القسةةةر المصةةةاحب
بتعذيبات بدنية للمةواطنين حتةى وفةاتهم و كةذا قتةل عةدد مةن القة َّةوات
ض ة َّباط و جنةةود عمةةداً مةةن ِخةةبلل ةمطالعتهةةا
القابِمةةة علةةى ال َفةةض مةةن ة
صةةة بةةال ةم َت َو ِّفين الةةى
التقةةارير الطِ ِّب َّيةةة وتقةةارير الصِ ةةفة التشةةري ِح َّية الخا َّ
رحمةةة هللا مةةن المةةواطنين و القةة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض ِخةةبلل فتةةرة
التجمهر وحال أحداث ال َفض.
 1ـ التقـريـر الطِ ِّبــي الخــاص بالمـ ة َت َو ِّفي إلـى رحمة هللا النقيب/
ةابط ة
شةةرطة سةةبلمة عبةةد الةةرإوف
محمةةد محمةةد جةةودة ةعثمةةان – ضة ِ
ثابةةت بةةج أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن هبةةوط بالةةدورة
لؤلمةةن المركةةزو – ِ
الدمو َّيةةة وال َت َن ُّفس ة َّية نتيجةةة طلةةق نةةارو بالوجةةج وكسةةر ةم َته ِّت ة بال َف ة
ِ
السفلي وكسر ب ِع ام ال ةجم ةجمة وإشةتِباه َت َه ُّتة بةال ةم  ,تقريةر الصِ ةفة
ثابت بج أن الجروح المشةاهدة بخلفيةة ال ةع ةنةق
التشريح َّية الخاص بج ِ ,
والوجج والموصوفة بالكشف ال اهرو هي إصابة حيو َّية حديثةة ذات
فةرد أةطلِةق مةن سِ ةبلح
فةردة  ,حةدثت مةن ِعيةار نةارو ةم َ
نار َّيةة ةم َ
طبيعة ِ
فةةردة مةةن مسةةافة تجةةاوزت مةةد اإلطةةبلق
ةم َعةةد إلطةةبلق
األعيةةرة ال ةم َ
ِ
فردة  ,وأنج كان إ ِّتجاه اإلطبلق بشكل ربيسةي مةن
القريب لؤلسلحة ال ةم َ
َ
الخلف إلى األمام بميل بسيط من أعلى إلى أسفل  ,وذلة فةي الوضةع
الطبيعي القابِم لل ِجسم مةع األخةذ فةي اإلعتبةار المةد الواسِ ةع لحركةة
الةةرأس  ,وأ َّنةةج يتعة َّذر تحديةةد ِعيةةار السِ ةةبلح لعةةدم إسةةتقرار المقةةذوف ,
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وأن إصةةابتج جةةابِزة ال ةمعاصةةرة لتةةاري الواقعةةة  ,وتعة ِةزو الوفةةاة إلةةى
النار َّيةةة ال ةمفة َةردة بةةال ةع ةنق والوجةةج  ,ومةةا أحدثتةةج مةةن ةكسةةور
اإلصةةابة
ِ
ب ِع ةةام قا ِعةةدة ال ةجم ةجمةةة ونزيةةف وزيةةر علةةى سةةط ال ةم ة  ,أ َّد إلةةى
َت َو ُّقف مرا ِكز القلب وال َت َن ُّفس  ,وأنج كان قةد مضةى علةى الوفةاة لحةين
التشري أقل من يوم .
 2ـ التـقـريـر الطِ بـِّـي الخـاص بالمـ ة َت َو افـِي إلـى رحمة هللا النقيب /
الجواد – نقيب ة
شرطة بقِطاع تةؤمين المطةار لؤلمةن
شادو مجدو عبد
َّ
ثابت بج أن إصابتج ِعبةارة عةن طلةق نةارو بةالرأس مةع
المركزو – ِ
فتحةةةة دةخةةةول و ةخةةةروج و َت َه ُّتةةة شةةةديد بؤنسِ ةةةجة ال ةمةةة  ,وهبةةةوط حةةةاد
الدمو َّية وال َت َن ُّفس َّية و َت َو ُّقف عضةلة القلةب  ,كمةا أرفِةق تقريةر
بالدورة
ِ
ثابت بج أنَّ الجروح ال ةمشةاهدة بفةروة
الصِ فة التشريح َّية الخاص بج ِ ,
الرأس الموصةوفة بالكشةف ال ةاهرو هةي إصةابة حيو َّيةة حديثةة ذات
نار َّيةةة ةمفةةردة مةةن ِعيةةار نةةارو ةمفة َةرد  ,وأةطلِةةق مةةن سةةبلح ةم َعةةد
طبيعةةة ِ
إلطةةبلق األعيةةرة ال ةمفة َةردة مةةن مسةةافة جةةاوزت مةةد اإلطةةبلق القريةةب
فردة  ,حيث كان اإلطبلق من الخلف  ,وأسةفل إلةى األمةام
لؤلسلِحة ال ةم َ
وأعلى في الوضع الطبيعي القابِم للجسم مع األخذ في اإلعتبار المد
الواسِ ةةع لحركةةة الةةرأس ويتع ة َّذر تحديةةد عيةةار السةةبلح لعةةدم إس ةتِقرار
المقذوف وإصابة جابِزة و ةمعاصِ رة لتاري الواقعة  ,وأن وفاتج تعزو
النار َّيةةة ال ةمفة َةردة بةةالرأس ومةةا أحدثتةةج مةةن كسةةور ب ِع ةةام
إلةى اإلصةةابة
ِ
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ال ةجم ةجمةةة  ,وته ُّت ة بالسةةحايا بةةال ةم ونزيةةف وزيةةر علةةى سةةط ال ةم ة
ضةى علةى الوفةاة
أ َّد إلى تو ُّقةف مراكِةز القلةب والتةن ُّفس  ,وأ َّنةج قةد م َ
لحين التشري أقل من يوم .
 3ـ التـقـريـر الطِ ابـِي الخـاص بالمــ ة َت َو ِّفـي إلـى رحمة هللا النقيب /
ثابةةت بةةج أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن
فايةةد ِ
اشةةرف محمةةود محمةةد محمةةود ِ
دمو َّية نتيجة طلقة نافِذة فةي الصةدر  ,كمةا أرفِةق
هبوط حاد بالدورة ال ِ
ثابةت بةج أنَّ الجةروح
باألوراق تقرير الصِ فة التشريح َّية الخاص بةج ِ ,
ال ةمشاهدة بالصدر والموصوفة بالكشةف ال ةاهرو هةي إصةابة حيو َّيةة
نار َّيةةة ةمفةةردة مةةن ِعيةةار نةةارو ةمفة َةرد  ,وأةطلِةةق مةةن
حديثةةة ذات طبيعةةة ِ
فةردة مةن مسةافة جةاوزت مةد
سبلح ةم َعد إلطبلق األعيرة
النار َّيةة ال ةم َ
ِ
فةردة  ,وكةان إ ِّتجةاه اإلطةبلق مةن اليسةار
اإلطبلق القريب لؤلسةلِحة ال ةم َ
وأعلةةى إلةةى اليمةةين وأسةةفل فةةي الوضةةع الطبيعةةي القةةابِم للجسةةم  ,مةةع
األخذ في اإلعتبار المد المحةدود لحركةة ال ِجةزع وكةان ِعيةار لسِ ةبلح
ال ةمطلَةةق منةةج هةةو  7,62×39مةةم  ,وإسةةتقر المقةةذوف بيمةةين الةةبطن
خلف الكِلية ال ةيمنى حيث قةام بإستِخراجج وتحريزه على ِذ َّمة القض َّية ,
وإصةةابتج جةةابِزة ال ةمعاصةةرة لتةةاري الواقعةةة  ,وأن وفاتةةج تعةةزو إلةةى
فةةردة بةةالبطن ومةةا أحدثتةةج مةةن ته ُّت ة بال ة
شةةريان
اإلصةةابة
النار َّيةةة ال ةم َ
ِ
ضةةى علةةى
األورطةةي ونزيةف وصةةدمة نزفِ َّيةةة ويةةر ةمرتجعة,وأ َّنةةج قةةد م َ
ة
الوفاة لحين التشري أقل من يوم .
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بلزم َّأول /
4ـ التقرير الطِ ِّبي الخاص بال ةم َت َو ِّفي إلى رحمـة هللا ال ةم ِ
ثابةةت بةةج أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن
محمةةد سةةمير إبةةراهيم عبةةد ال ةمعطةةي ِ
الدمو َّية وال َت َن ُّفس َّية نتيجةة طلةق نةارو بةالبطن كمةا
هبوط حاد بالدورة
ِ
ثابةةت بةةج أنَّ
أرفِةةق بةةاألوراق تقريةةر الصِ ةةفة التشةةريح َّية الخةةاص بةةج ِ ,
إصابتج بةالبطن وتغ َّيةرت معالمهةا األصةلِ َّية بالتةد ةخبلت ال ِجرا ِح َّيةة التةي
طرأت عليها  ,وإستدعتها حالتج وقت اإلصابة  ,و ةحكما ً على مةا جةاء
بؤوراق العِبلج وما واراه إجراء الصِ فة التشةري ِح َّية ل ةج َّثتةج أن إصةابتج
كانةةت ذات طبيعةةة نار َّيةةة ةمفةةردة مةةن ِعيةةار نةةارو ةمفة َةرد  ,وأةطلِةةق مةةن
ةةردة َ ,ت َعةةة َّذر تحديةةةد السِ ةةةبلح لعةةةدم
سةةةبلح ةم َعةةةد إلطةةةبلق األعيةةةرة ال ةمفة َ
موافةةاتهم بال َمقةةذوف  ,وإصةةابتج جةةابِزة و ةمعاصِ ةةرة للواقعة,وأ َّنةةج قةةد
ضى على الوفاة لحين التشري أقل من يوم .
م َ
5ـ التقرير الطِ ِّبي الخاص بةال ةم َت َو ِّفي إلةى رحمةة هللا ال ةم َج َّنةد  /بةدراوو
ثابةةت بةةج إصةةابتج بطلةةق نةةارو بةةالبطن وال َكتِةةف
منيةةر عبةةد المال ة ِ -
األيسر .
6ـ التقرير الطِ ِّبي الخاص بال ةم َت َو ِّفي إلى رحمة هللا ال ةم َج َّنةد  /إبةراهيم
الدمو َّيةةة
ثابةةت بةةج أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن هبةةوط بالةةدورة
ِ
عيةةد تةةوني ِ
وال َت َن ُّفسةةة َّية علةةةى أثةةةر تةةةدا ِعيات أمنِ َّيةةةة  ,تقريةةةر الصِ ةةةفة التشةةةريح َّية
الخاص بال ةم َج َّند  /إبراهيم عيد توني  ,ثابت بج أنَّ إصابتج ِعبارة عةن
فردة حدثت من عيار
حيو َّية حديثة ذات طبيعة نارية ةم َ
إصابة بالصدر ِ
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فةردة مةن مسةافة
فرد أةطلِق من سِ بلح ةم َعد إلطةبلق
األعيةرة ال ةم َ
نارو ةم َ
ِ
فردة  ,وكةان إ ِّتجةاه اإلطةبلق
جاوزت مد إلطبلق القريب لؤلسلِحة ال ةم َ
مةةن األمةةام للخلةةف بميةةل بسةةيط مةةن األعلةةى إلةةى األسةةفل فةةي الوضةةع
الطبيعي القابِم للجسم  ,مع األخذ في اإلعتِبار المد المحةدود لحركةة
ال ِجةةزع  ,واإلصةةابة جةةابِزة ال ةمعاصةةرة لتةةاري الواقعةةة  ,وأن الوفةةاة
النار َّيةةة ال ةمفة َةردة بالصةةدر ومةةا أحدثتةةج مةةن ته ُّت ة
تعةةزو إلةةى اإلصةةابة
ِ
بالربةةة ال ةيسة َةر ونزيةةف صةةدرو وزيةةر وصةةدمة نزفِ َّيةةة ويةةر ةمر َت َجعةةة
ضةى علةى الوفةاة لحةين التشةري حةوالي
أدَّت إلى الوفةاة  ,وأ َّنةج قةد م َ
يوم.
7ـة و أرفِةةق بةةاألوراق تبليةةع الوفةةاة الخةةاص بةةال ةم َت َو ِّفي إلةةى رحمةةة هللا
ال ةم َج َّنةةد  /نصةةر ممةةدوح محمةةد درويةةش – ةم َج َّنةةد بقِطةةاع أحمةةد شةةوقي
ثابةةت بةةج أن سةةبب وفاتةةج طلةةق نةةارو بالرقبةةة
بةةاألمن المركةةزو –ِ ,
سةةفلي ونزيةةف بةةال ةم أ َّد إلةةى هبةةوط حةةاد بالةةدورة
وكسةةر بال َفةة ال ة
الدمو َّية وال َت َن ُّفس َّية
ِ
8ـ وأرفِق بةاألوراق تقريةر الصِ ةفة التشةريح َّية الخةاص بةالمتوفي إلةى
ثابةت بةج أن
رحمة هللا المرحوم  /محمةد السةعيد محمةد خليةل جةاد هللا ِ
فةرد  ,دةخةول
نار َّية تنشؤ من ِعيار نةارو ةم َ
إصابتج بالصدر ذات طبيعة ِ
صدر و ةخروج مةن وسةط ال هةر  ,وأن إ ِّتجةاه اإلطةبلق مةن
من يمين ال َ
األمام إلى الخلف أساسا ً وبالنسبة للوضةع التشةريحي القةابِم لل ِجسةم ,
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مع األخذ فةي اإلعتبةار أن ِجةزع اإلنسةان ي َّتخِةذ أوضةاع ةمختلفةة أثنةاء
اإلنحِناء  ,ولها مد َح َركي  ,وكةذا إرتِطةام المقةذوف بالضةلوع داخِةل
ال ِجسم  ,وأن مسافة اإلطةبلق تجةاوزت مةد اإلطةبلق القريةب  ,الةذو
ةي َق ةدَّر بثبلثةةة أمثةةال طةةول الماسةةورة  ,وأن السِ ةةبلح ال ةمس ة َتخدةم سِ ةةبلح
الجةةزم بعِيةةاره ن ةةراً لِعةةدم إسةتِقرار أو إسةتِخراج
نةةارو ةمفة َةرد ال ةيم ِكةةن َ
النار َّيةةة بيمةةين
المقةةذوف ال ةمس ة َتخدم  ,وأن وفاتةةج تعةةزو إلةةى إصةةابتج
ِ
بالربةةة ال ةيم َنةةى ونزيةةف دمةةوو وزيةةر
الصةةدر ومةةا أحدثتةةج مةةن ته ُّت ة
ِ
صدرو أدَّت إلى الوفاة .
بالتجويف ال َ
9ـ وأةرفِةق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمرحوم  /ياسِ ةر أحمةد
ثابةةت بةةج أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن نزيةةف داخلةةي
عبةةد الصةةمد خسةةك َّية ِ
بةةال ةم وتحةةت األوشِ ةةية الدِما ِو َّيةةة مةةع ةوجةةود ِجسةةم معةةدني وريةةب إثةةر
إدِّعةةةاء ةصةةةابتج بطلةةةق نةةةارو  ,كمةةةا أرفِةةةق بةةةاألوراق تقريةةةر الصِ ةةةفة
نار َّيةةة
التشةةريح َّية الخةةاص بةةج ِ ,
ثابةةت بةةج إصةةابتج ِعبةةارة عةةن إصةةابة ِ
فةرد ةو ِجةد ةمسةتقِر
حيو َّية حديثة حدثت من ِعيار نارو ةمع َّبا بمقةذوف ةم َ
وو ِجد مع ِعيةار  6,35أةطلِةق مةن مسةافة جةاوزت
داخِل نسي ال ةم  ,ة
مد اإلطبلق القريةب  ,ومةن األمةام إلةى الخلةف  ,وتعةزو الوفةاة إلةى
النار َّية لما أحدثتج من َت َه ُّت من ةكسور بال ِع ام و َت َه ُّت بةال ةم
اإلصابة
ِ
والسةةةحايا ونزيةةةف  ,وقةةةد مضةةةى علةةةى الوفةةةاة لحةةةين إجةةةراء الصِ ةةةفة
التشريح َّية ةمدَّة أقل من يوم.
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10ـ وأرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمتوفي إلى رحمة هللا
 /كمةةال محمةةد الس ة ِّيد شةةعبان ثابةةت بةةج أن وفاتةةج تعةةزو إلةةى إصةةابتج
صةدر و َت َه ُّتة
بطلق نارو فتحة دةخول يمةين الصةدر و ةخةروج يسةار ال َ
بال َك ِبةةد ونزيةةف داخِلةةي وزيةةر  ,كمةةا أرفِةةق بةةاألوراق تقريةةر الصِ ةةفة
ثابت بج إصابتج ِعبةارة عةن إصةابة بالصةدر
التشريح َّية الخاص بج ِ ,
حيوية وحديثج ذات طبيعة ناريج مفرده من عيار نارو مفةرد أطلةق
من سبلح معد لئلطةبلق ومةن مسةافة جةاوزت مةد اإلطةبلق القريةب
لؤلسلحة ويتعذر تحديد عيةار السةبلح لعةدم اسةتقرار المقةذوف وكةان
اتجاه اإلطبلق من اليمين إلى اليسار من أسفل إلى أعلي في الوضةع
الطبيعي القابم للجسم مع األخذ فةي االعتبةار المةد الحركةي للجةزع
ويتع ة َّذر تحديةةد السةةبلح لعةةدم اسةةتقرار المقةةذوفات واإلصةةابة جةةابزة
المعاصرة لتاري الحدوث  ,وانج تعةزو الوفةاة إلةي اإلصةابة الناريةة
بالصةةدر ومةةا أحدثتةةج مةةن تهتة بالكبةةد ونزيةةف دمةةوو إصةةابي وزيةةر
داخل تجويف الصدر والبطن أد إلى صدمج نزيفيج ويةر مرتجعةة ,
وأنج كان قد مضي علي الوفاة لحين التشري حوالي اقل من يوم.
11ـ وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمتوفي إلةى رحمةة هللا
 /محمد أبو اليزيد احمد عشوش ثابت بج أن وفاتج تعزو إلى إصابتج
بطلق نارو  ,كما أةرفِق باألوراق تقرير الصِ َفة التشريح َّية الخاص بةج
 ,ثابةةت بةةج أن وفاتةةج تعةةزو إلةةى إصةةابتج بةةالرأس وهةةي إصةةابة ناريةةج
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حيوية حديثج حدثت من عيةار نةارو معمةر بمقةذوف مفةرد أطلةق مةن
سةةبلح مششةةخن مةةن عيةةار 7.62م وقةةد أصةةابج باتجةةاه أساسةةي مةةن
األمام للخلف ومن مسافة جاوزت مد اإلطبلق القريب  ,وأن الوفةاة
تعزو لئلصابة النارية بالرأس وما أحدثتج من كسور بع ام الجمجمة
وتهت بالم والسحايا وما صاحب ذل من نزيف دماوي  ,وأنج كان
قد مضي علي الوفاة لحين التشري مدة حوالي يوم .
12ـ وأةرفِق باألوراق تقرير الصِ َفة التشريح َّية الخاص بةالمتوفي إلةى
رحمة هللا  /يحي عبةد المةنعم محمةد احمةد  ,ثابةت بةج أن إصةابتج ذات
طبيعة نارية حدثت من عيةار نةارو واحةد علةي األقةل معمةر بمقةذوف
مفرد يتعذر الجزم بعياره لتطوره الشديد  ,وقد أصابج باتجاه أساسةي
من األمام للخلف ومةن مسةافة جةاوزت مةد اإلطةبلق القريةب  ,وأنةج
تعز الوفاة لئلصابة النارية وما أحدثتج من تهت باألحشةاء البطنيةج
وما صاحب ذل من نزيف دمةوو  ,وأنةج كةان قةد مضةي علةي الوفةاة
لحين التشري مدة حوالي يوم.
ةحة الخةاص بةالمتوفي
13ـ وأةرفِق باألوراق تقريةر السة ِّيد ةمفة ِّتش الصِ َّ
ةإرخ 2013/8/17
إلةةى رحمةةة هللا عبةةد النبةةي عمةةر حسةةن خليفةةة ًمة َّ
ثابت بج أن وفاتج تعزو إلى إصابتج بطلق نارو بالجسةم  ,كمةا أةرفِةق
ثابةت بةج أن إصةابتج
باألوراق تقرير الصِ َفة التشةريح َّية الخةاص بةج ِ ,
حيوية حديثة ذات طبيعة نارية حدثت من مقةذوف عيةار نةارو " مةن
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الطراز المعمر بمقةذوف مفةرد " ويتعةذر تحديةد عيةاره لعةدم اسةتقرار
المقذوف بالجثة وبالتالي عيار السبلح المستخدم ولعدم تبين عبلمات
لقةةرب إطةةبلق حةةول فتحةةة الةةدخول فةةإن مسةةافة اإلطةةبلق النةةارو قةةد
جاوزت المد القريب لئلطبلق والذو يقدر عادة بؤكثر من الربع متر
وقد تزيد المسافة عن ذل قليبل أو كثيرا وكان اتجةاه اإلطةبلق أساسةا ً
من األمام إلى الخلف وفي مستو أفقي تقريبا ً وذل بالنسبة للوضةع
الطبيعي الثابت والقابم للجسم  ,وأن اإلصةابة المشةاهدة والموصةوفة
بالكشةةف ال ةةاهرو بيمةةين الصةةدر حيويةةة حديثةةة ذات طبيعةةة ناريةةة
حدثت من مقذوف عيار نارو " من الطراز المعمر بمقةذوف مفةرد "
ويتعةذر تحديةةد عيةةاره لعةدم اسةةتقرار المقةةذوف بالجثةة وبالتةةالي عيةةار
السةةبلح المسةةتخدم ولعةةدم تبةةين عبلمةةات لقةةرب إطةةبلق حةةول فتحةةة
الدخول فإن مسافة اإلطبلق قد جاوزت المد القريب لئلطبلق والةذو
يقدر عادة بؤكثر من الربةع متةر وقةد تزيةد المسةافة عةن ذلة قلةيبل أو
كثيرا وكان اتجاه اإلطبلق أساسا ً من األمام واليمين إلةى الخلةف وفةي
مسةةتو أفقةةي تقريبةا ً وذلة بالنسةةبة للوضةةع الطبيعةةي الثابةةت والقةةابم
للجسةةم  ,وأن الوفةةاة تعةةزو إلةةى اإلصةةابة الناريةةة بيمةةين الصةةدر لمةةا
أحدثتةةج مةةن تهت ة بالربةةة اليمنةةى والحجةةاب الحةةاجز والكبةةد واألمعةةاء
الدقيقةةة والشةةريان الكلةةوو األيمةةن ومةةا صةةاحبها مةةن نزيةةف دمةةوو
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إصابي وزير أد إلى هبوط حةاد بالةدورة الدمويةة والتنفسةية  ,وأنةج
قد مضى علي الوفاة لحين التشري مدة حوالي أكثر من يوم.
14ـ وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخةاص بةالمجني عليةج المتةوفي
إلى رحمة هللا  /فرج السيد أحمد ثابت بج أن وفاتج تعزو إلى إصابتج
بطلةةق نةةارو بالفخةةذين والةةبطن وكسةةر بع ةةام الفخةةذ األيسةةر أ َّد إلةةى
والر َبتين وأ َّنةج تةو َّفى
هبوط
ِ
بالدورة لد َم ِو َّية وال َت َن ُّفسِ َّية و َت َو ُّقف بالقلب ِ
بتاري . 2013/8/24
15ـ وأةرفِق باألوراق تقريـر الصِ فـة التشري ِح َّية الخـاص بالمجنــي
عليةةج المتةةوفي إلةةى رحمةةة هللا  /عمةةرو نجةةدو كامةةل علةةي سةةم فةةي
ال َقضِ َّية رقم  15120لسنة  2013إدارو مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة
باألوراق لئلرتباط – ثابت بج أن جثة المجنةي عليةج بهةا رثةار إصةابية
حديثة عبارة عن  ,عدة كدمات بلون بنفسجي مزرق بعض منها وير
منةةت م الشةةكل واألخةةر شةةريطي مةةزدوج بعةةض منةةج مسةةتقيم واألخةةر
ملتف واقعين ومنتشةرين بالصةدر والةبطن ومع ةم الطةرفين العلةويين
والطةةةرفين السةةةفليين وأجةةةزاء مةةةن ال هةةةر واآلليتةةةين ومتداخلةةةة مةةةع
بعضةةها الةةبعض  ,وكةةدمات متسةةحجة ملتفةةة حةةول الرسةةغين األيمةةن
واأليسةةر وأسةةفل السةةاعدين وملتفةةة حةةول الكةةاحلين األيمةةن واأليسةةر
أسةةفل السةةاقين " علةةى وةةرار مةةا يتخلةةف عةةن رثةةار التقييةةد والتكبيةةل
لؤليدو واألرجل "  ,وبضعة كدمات متسحجة واقعة ومنتشةرة بةؤعلى
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صةةيوان األذن اليمنةةى وأعلةةى الحاجةةب األيمةةن وحةةول العةةين اليمنةةى
والشةةفة السةةفلى والوجنةةة اليمنةةى والخةةد األيسةةر  ,و كةةذا خلةةع حةةديث
بال ةةافر لئلصةةبع األكبةةر بالقةةدم اليمنةةى ي هةةر أسةةفلج "مةةا يتخلةةف عةةن
رثةةةار التعزيةةةب"  ,وان تلةةة اإلصةةةابات بعضةةةها ذات طبيعةةةة رضةةةية
ورضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسةام
صةةلبج راضةةج بعةةض منهةةا خشةةن السةةط والحةةدود أيةةا ً كةةان نوعهةةا
وبعضةةةها ذات طبيعةةةة رضةةةية احتكاكيةةةة حيويةةةة حديثةةةة حةةةدثت مةةةن
المصةةادمة واالحتكةةا بجسةةم أو أجسةةام صةةلبج خشةةنة السةةط ملتفةةة
حةةول رسةةغي اليةةدين والقةةدمين أي ةا ً كةةان نوعهةةا وهةةي علةةى وةةرار مةةا
يتخلةةف عةةن التقييةةد والتكبيةةل لؤليةةدو واألرجةةل وان جميةةع اإلصةةابات
بعموم الجثة هةي رثةار إصةابية تشةير إلةى التعةدو علةى المجنةي عليةج
بالضةةةرب والتقييةةةد والتعةةةذيب  ,وبتشةةةري الجثةةةة تبةةةين وجةةةود كسةةةر
شةرخي محاطةا ً بإنسةةكابات دمويةة بةةؤعلى ع مةة القةةص عنةد مسةةتو
الضلع الثاني مع وجود كدمات بةالربتين ونزيةف بةالتجويف الصةدرو
على الجهتين يقدر بحةوالي نصةف متةر  ,وتعةز وفةاة المجنةي عليةج
إلى تل اإلصابات الرضية الح َي ِو َّية الحديثةة بعمةوم الجثةة لمةا أحدثتةج
من كسر شرخي بع مة القص وتكةدمات بةالربتين ونزيةف بةالتجويف
الصدرو وأنزفة دمويةة باألنسةجة الرخةوة و إصةابي وزيةر وحةدوث
صدمة نزفيج وير مرتجعة أدت للوفاة .
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16ـ وأةرفِق باألوراق تقرير الصِ فة التشري ِح َّية الخاص بالمجني عليةج
المتةةوفي إلةةى رحمةةة هللا  /أحمةةد حسةةن قمةةر الةةدين فةةي القضةةية رقةةم
 14688لسةةنة  2013إدارو مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق
ثابةةةت بةةةج أن الكةةةدمات المتسةةةحجة والكةةةدمات ال ةمشةةةاهدة
لئلرتبةةةاط – ِ
ضة َّية حةدث ةكةل ً منهةا
ض َّية إحتِكا ِك َّيةة  ,و ر ِّ
بعموم ال ةج َّثة هي إصابات ر ِّ
مةةةن ال ةمصةةةادمة و اإلحتِكةةةا ب ِجسةةةم أو أجسةةةام صةةةلبة بعضةةةها خشِ ةةةن
ةةاب َّية ال ةمشةةةاهدة حةةةول
السةةةط
ً
أو كةةةان نوعهةةةا  ,و كةةةذا اآلثةةةار اإلصة ِ
ض ة َّية إحتِكا ِك َّيةةة علةةى ِوةةرار مةةا
ال ةرسةةغين الموصةةوفة هةةي إصةةابات ر ِّ
ةيشاهد من رثار التقييد  ,و كذا الجروح ال ةمشاهدة بالحوض واألطراف
حيو َّية حديثة حةدث ةكةل ً منهةا
الموصوفة هي إصابات قط ِع َّية و َطعنِ َّية ِ
من ال ةمصادمة و اإلحتِكةا ب ِجسةم أو أجسةام صةلبة ذات حا َّفةة حةادَّة و
الرضِ ة َّية و
أو كةةان نوعهةةا  ,و تعةةزو الوفةةاة لئلصةةابات َ
طةةرف ةمة َد َّبب ً
ال َطعنِ َّيةةة وال َقط ِع َّيةةة و ب ةعمةةوم ال ةج َّثةةة و مةةا أحدثتةةج مةةن ةكسةةور ب ِع ةةام
األطراف و قطع األو ِعية ال َد َم ِو َّية الربيس ِّية بالساعِد األيسةر و األيمةن
ونزيف  ,وصدمة َنزفِ َّية َوير ةمر َت َجعة.

والساق ال ةيمنى و ال ةيسر
17ـ ة وأةرفِةةق بةةاألوراق تقريةةر الصِ ةةفة التشةةري ِح َّية الخةةاص بةةالمجني
عليةةج المتةةوفي إلةةى رحمةةة هللا  /فريةةد شةةوقي فةةإاد فةةي ال َقضِ ة َّية رقةةم
 14395لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق
ثابت بج أن اإلصابات ال ةمشاهدة الموصوفة ب ةعمةوم ال ةجثةة
لئلرتباط – ِ
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ضة َّية و
س ِّحجة هي إصابات ذات طبيعة َر ِّ
من الكدمات و الكدمات ال ةم َت َ
حيو َّية حديثة حدثت من ال ةمصادمة ب ِجسةم أو أجسةام
َر ِّ
ض َّية إحتِكا ِك َّية ِ
أو كةةان نوعةةج ,
سةةط
ً
ضةةة  ,بعةةض منةةج َخشِ ةةن محةةدود ال َ
صةةلبة را َّ
وتِلةةةة اإلصةةةةابات جسةةةةيمة و كافِيةةةةة إلحةةةةداث الوفةةةةاة  ,و ال ةخةةةةدوش
ال ةمشةةاهَدة بؤنسِ ةةجة الفخةةذ األيسةةر هةةي إصةةابات ذات طبيعةةة خدشِ ة َّية
حيو َّية حديثة حدثت من اإلحتكا و َ
الخةدش ب ِجسةم أو أجسةام صةلبة
ِ
سط ِح َّية ِجداً
أو كان نوعج  ,وهي إصابات بسيطة و َ
ذات طرف رفيع ً
و ليس من شةؤنِها إحةداث الوفةاة  ,كمةا ةو ِجةد إحتِقةان شةديد ةيصةاحِبج
صةين الخلف َّيةين لل ةمة  ,أكثةر
ةب َإر نزفِ َّية محدودة تحت العنكبوتِ َّيةة بال َف َّ
ةوضوحا ً باأليمن  ,و ِجلد الحلمتين بج إنغِراس للشةعر ةيصةاحِبج َت َف ُّعةل
ضةد األي َمةن بهةا َم ةاهِر تةؤثير
إلتهابي ةمزمِن شديد بؤعلى وحشِ َّية ال َع ة
حرارو مع وجود ةب َإر َنزفِ َّية بالنسي الدةهني  ,والسحجان الداب ِِر َّيان
ضد األي َمن حدثتا من ةمبلمسة ال ِجسم لسط ساخِن
بؤعلى وحشِ َّية ال َع ة
أو كةةةان نوعةةةج  ,هةةةي إصةةةابات بسةةةيطة و
محةةةدود ودابِةةةرو الشةةةكل ً
سةةط ِح َّية و لةةيس مةةةن شةةؤنِها إحةةداث الوفةةةاة  ,و تعةةزو الوفةةاة إلةةةى
َ
اإلصابات الرضية الح َي ِو َّية الحديثةة بمع ةم عمةوم الجثةة لمةا أحدثتةج
من نزيف دموو إصابي وزير باألنسجة الرخوة والعضبلت وكسةور
باألضبلع جهةة اليمةين ومةا نةت عةن ذلة مةن حةدوث صةدمة نزفيةج
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وير مرتجعة وهبوط حاد بالةدورتين الدمويةة والتنفسةية أد للوفةاة
وتوجد بها شبهة جنابية .
18ـ وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج المصةاب
 /أحمةةد الس ة ِّيد أحمةةد الشةةامي ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن كسةةر مفتةةوح
ةمت َف َّتت بالمِر َفق األيمن إثر إدِّعاء طلق نارو .
19ـ وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج المصةاب
 /ةمصطفى محمود ةمصطفى هاشِ م ثابت بج أ َّنج ةيعةاني مةن طلةق نةارو
بالبطن من النا ِحية ال ةيسر وتوجد فتحة دةخول

العدو َّيةة و
ـ كما ث ةبةت للنيابةة العا َّمةة عةدم سِ ةل ِم َّية تجم ةهةر رابعةة
ِ
قيةةام ال ةم َّتهمةةين ال ةمشةةاركين فةةي التجمهةةر و رخةةرون مجهولةةون
العدو َّيةةة ومحيطةةج بحيةةازتهم وإحةةرازهم بالةةذات
بميةةدان رابعةةة
ِ
النار َّيةةة و الةةذخابِر و األدوات التةةي ةتسة َتخدم
بالواسِ ةةطة األسةلِحة
ِ
فةةي اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص وإس ةتِخدامها فةةي إرتكةةاب جةةرابِم
الشةةروع فةةي قتةةل عةةدد مةةن المةةواطنين المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم
السياسةةةةية واإلحتجةةةةاز القسةةةةر المصةةةةاحب بتعةةةةذيبات بدنيةةةةة
ضة َّباط و
للمواطنين وعدد مةن القة َّةوات القابِمةة علةى ال َفةض مةن ة
صةةةة
جنةةةود عمةةةداً مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا التقةةةارير الطِ ِّب َّيةةةة الخا َّ
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بالمواطنين خِبلل فتةرة التجم ةهةر و قة َّةوات ال ة
شةرطة القابِمةة علةى
ال َفض حال أحداث ال َفض.
 .1حيث أةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج النقيب
ضابط ة
الدراسةة لؤلمةن
 /محمد السيد السيد ناجي –
شرطة بقِطاع َّ
ِ
المركزو ثابت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن طلةق نةارو بالعضةد األيسةر مةع
وجود فتحة دخول خروج.
ةبلزم
 .2وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج المة ِ
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
َّأول  /محمةةد حةةاتم حمةةدو محمةةد دسةةوقي – ضة ِ
الشةهيد أحمةد عبةد اللطيةف بةاإلدارة العا َّمةة لمنطقةة ةحلةوان لؤلمةةن
المركةةزو ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق نةةارو خرطةةوش باليةةد
ال ةيسر .
صةة بةالمجني عليةج ال ةمةبلزم
 .3وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبيةة الخا َّ
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
َّأول  /محمةةد جمةةال عبةةد اللطيةةف الز َّيةةات – ضة ِ
الشـهيد أحـمد البلكـي بمنـطقة ةحلـوان لؤلمن المركزو ثابت بها
أ َّنـج ةيعـانـي مـن طلـق خرطـوش باليـد ال ةيسـر وال َفخـذ األيسر
وال َقدَم ال ةيسر .
صةة بةالمجني عليةج ال ةمةبلزم
 .4وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبيةة الخا َّ
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد أحمةةد
َّأول  /أحمةةد محمةةد حنفةةي – ضة ِ
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البلكةةي بمنطقةةة ةحلةةوان لؤلمةةن المركةةزو ثابةةت بهةةا أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن
طلق خرطوش باليد ال ةيمنى.
صة بةالمجني عليةج ال ةم َقةدِّم /
 .5وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبية الخا َّ
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد
أشةةرف عبةةد المةةنعم سةةالم َّ
حجةةاج – ضة ِ
أحمد البلكي بمنطقة ةحلةوان لؤلمةن المركةزو ثابةت بهةا أ َّنةج ةيعةاني
من طلق خرطوش باليد ال ةيسر والساق ال ةيمنى والساق ال ةيسةر
والجبهة .
 .6وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمةةبلزم
ضةابط ة
الدراسةة
َّأول  /كريم مجدو كمال إبراهيم –
شةرطة بقِطةاع َّ
ِ
لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق خرطةةوش باليةةد
ال ةيمنى وإصبع الس َّبابة .
 .7وأةرفِق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َقةدِّم /
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد اللةةواء
ةعمةةر محمةةد رضةةا جةةافور – ضة ِ
ِرفعةةت عاشةةور لؤلمةةن المركةةزو ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن إنفجةةار
ب ةمقلة العين ال ةيسر .
صة بالمجني عليةج النقيةب /
 .8وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبية الخا َّ
ضابط ة
شرطة بقِطاع اللواء ِرفعةت عاشةور
أحمد ةمرتضى محمد –
ِ
لؤلمن المركةزو  -ثابةت بهةا أ َّنةج ةيعةاني مةن طلةق نةارو خرطةوش
سفلي األيمن .
بالطرف ال ةعلوو األيمن والطرف ال ة
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صة بالمجني عليةج النقيةب /
 .9وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبية الخا َّ
ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع الشةهيد أحمةد
الحراني –
أحمد ذكي بهجات
َّ
ِ
البلكي بمنطقة ةحلوان لؤلمن المركزو ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق
والر َقبة .
خرطوش بال َكتِف األيمن َ
صةة بةالمجني عليةج ال ةمةبلزم
 .10وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبيةة الخا َّ
ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع
َّأول  /أحمد مصطفى عبةد الحميةد مجاهِةد –
ِ
الدراسة لؤلمن المركزو ثابت بها أ َّنج ةيعاني من طلةق نةارو بال َيةد
َّ
ال ةيمنةةى دةخةةول و ةخةةروج وطلةةق نةةارو بةةال َبطن مةةن ال ِج َهةةة ال ةيمنةةى
إستقرار.
 .11وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمةةبلزم
ةابط ة
الدراسةةة
شةةرطة بقِطةةاع َّ
َّأول  /ةحسةةام محمةةد أحمةةد عبةةده – ضة ِ
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني مةن طلةق نةارو بةال َبطن مةن
ال ِجهة ال ةيسر .
 .12وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةم َقة ِّدم/
ابط ة
صـة
شـرطـة بالعمـل َّيات الخا َّ
الس ِّيد صابر الس ِّيد الس ِّيد – ضـ ِ
 .13تؤمين المطار  -ثابت بج أ َّنج ةيعـانـي مـن طلـق نارو بالسـاعِد
األيمن وال َكتِف األيمن.
 .14وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضابط ة
الدراسةة
محمد مصطفى السِ باعي إبراهيم –
شرطة بقِطةاع َّ
ِ
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لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق نةةارو بال ةذِراع
األيمن " خرطوش ةمن َتشِ ر بالذِراع األيمن ".
 .15وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضابط ة
شرطة بقِطاع أبو بكر الصِ ِّديق
محمد ماهر ال ِهبللي أحمد –
ِ
لؤلمةةن المركةةزو ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق خرطةةوش بالةذِراع
والر َقبة والفخذين .
والساعِد األيسر والساقين وبالساعِد األيمن َ
ةبلزم
 .16وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ضابط ة
شةرطة بالعمل َّيةات
َّأول  /أحمد ماهر صال عبد المقصود –
ِ
صةةة بةةاألمن المركةةزو –ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن ةجةةرح قطعةةي
الخا َّ
بال ةرك َبةةةةة ال ةيمنةةةةى و َقطةةةةع الةةةةوتر الباسِ ةةةةط بال َيةةةةد ال ةيسةةةةر و َ
شةةةةرخ
سبلم َّية األخير لل َيد ال ةيمنى
بال ة
 .17وأةرفِق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةمقةدِّم /
ةابط ة
شةةرطة بالعمل َّيةةات
محمةةد محفةةو عبةةد الةةرحيم فرولةةي – ضة ِ
صة بقِطاع الشهيد عمرو عبد المنعم لؤلمن المركزو  -ثابةت
الخا َّ
بج أ َّنج ةيعاني من ةجرح َقطعي بالوجج من الناحية ال ةيمنى.
 .18وأةرفِق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج العميةد /
ضةابط ة
شةرطة ووكيةل إدارة
أحمد إبراهيم الدسوقي الس ِّيد سةعد –
ِ
صةةة لؤلمةةن المركةةزو -
الشةةبون المال َّيةةة اإلدار َّيةةة بالعمل َّيةةات الخا َّ
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ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق خرطةةوش بالوجةةج وكسةةر بةةاألنف
وإصابة بالعين ال ةيسر .
صةة بةالمجني عليةج الرابةد /
 .19وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبية الخا َّ
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد
أحمةةد عِصةةام محمةةد المنصةةورو – ضة ِ
محمد ناجي الشماشرجي بمنطقة ةحلوان لؤلمةن المركةزو  -ثابةت
بهةةا أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق خرطةةوش بالجانِةةب األيمةةن مةةن الوجةةج
والر َقبة وال َط َرف ال ةعلوو األيسر.
َ
 .20وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج الرابةةد /
ضةابط ة
الدراسةة
محمد ضياء الةدين حسةن حسةن –
شةرطة بقِطةاع َّ
ِ
فرقةة بال ِجسةم
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنةج ةيعةاني مةن َكةدَمات ةم َت ِّ
بالر َقبة والذِراع األيسر.
وأثر خرطوش َ
 .21وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج العقيةةد /
ةابط ة
صةةة
شةةرطة بالعمل َّيةةات الخا َّ
عمةةر حلمةةي محمةةد يوسةةف – ضة ِ
بقِطاع سبلمة عبد الرإوف لؤلمن المركزو – ثابت بج أ َّنج ةيعاني
من طلق نارو بالقدم ال ةيمنى وال ةيسر وخرطوش بالسةاق ال ةيمنةى
وال اركبة ال ةيسر .
 .22وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج الرابةةد /
ضابط ة
شرطة بقِطاع لؤلمن المركزو -
أحمد يحيى صابر حامد –
ِ
ضد األيمن.
ثابت بج أ َّنج ةيعاني من إصابتج بطلق نارو بالع ة
752
أمين السر

رئيس المحكمة

 .23وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمةةبلزم
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع ناصةةر
َّأول  /ةمعتةةز محمةةد محمةةود أحمةةد – ضة ِ
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش0
 .24وأةرفِـق باألوراق التـقـريـر الطِ بـِّـي الخــاص بالمـجنــي عـليـج
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع أبةةو بكةةر
ال ةم َقةدِّم /أحمةةد توفيةةق علةةي إبةةراهيم – ضة ِ
الصِ ةةة ِّديق لؤلمةةةن المركةةةزو  -ثابةةةت بةةةج أ َّنةةةج ةيعةةةاني مةةةن طلةةةق نةةةارو
خرطوش بالذِراعين .
 .25وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع ناصةةر لؤلمةةن
خالةةد َ
صةةفي الةةدين ع َّبةةاس – ضة ِ
المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق خرطةةوش فةةي السةةاعِد
صدر .
األيسر وال َبطن و ةم َقدِّمة ال َ
 .26وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضةةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع ناصةةر لؤلمةةن
أحمةةد هِةةبلل أحمةةد محمةةد –
ِ
المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش بالذِراع األيمةن
واأليسر َخلف الذِراع .
 .27وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع ناصةةر لؤلمةةن
أحمةةد محمةةود محمةةد علةةي – ضة ِ
المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش ةم َت َف ِّرق بالرأس
وال َبطن واألطراف.
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 .28وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ةابط ة
صةةة بقِطةةاع
شةةرطة بالعمل َّيةةات الخا َّ
محمةةد أحمةةد حمةةدو – ضة ِ
سبلمة عبةد الةرإوف لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن
ضد األيسر.
طلق نارو بال َع ة
 .29وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخةاص بالنقيةب  /سِ ِّةرو إبةراهيم
ةابط ة
صةةة
شةةرطة بةةاإلدارة العا َّمةةة للعمل َّيةةات الخا َّ
محمةةد أحمةةد – ضة ِ
بقِطاع سبلمة عبد الرإوف لؤلمن المركزو – ثابت بج أ َّنج ةيعاني
ضد األيمن .
من طلق نارو بال َع ة
 .30وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
أحـمـد مـدحـت مـحمد نور الدين – ضـابـِط ة
شرطة بقِطاع ناصِ ر
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش .
ةبلزم
 .31وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّبيةة الخا َّ
صةة بةالمجني عليةج ال ةم ِ
ضةابط ة
الدراسةة
َّأول  /عمر ةمحسِ ةن عبةد القةادِر –
شةرطة بقِطةاع َّ
ِ
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطةوش بالسةاعِد
ضد األيمن وفروة الرأس.
وال َع ة
 .32وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضةةابط ة
شةةرطة بةةاإلدارة العا َّمةةة
علةةي مجةةدو ةمصةةطفى محمةةد –
ِ
ِحور لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج
صة بقِطاع الم َ
للعمل َّيات الخا َّ
ةيعاني من فتحة دةخول بال َفخذ األيسر وخروج بال َفخذ األيمن .
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 .33وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضابط ة
الدراسةة لؤلمةن
شادو عاطف حسن والي –
شرطة بقِطةاع َّ
ِ
تفرقةة بال ِجسةم وأثةر
المركزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن َكةدَمات ةم ِّ
خرطوش بالرأس والذِراع األيمن واأل ة ةذن .
ةبلزم
 .34وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع ناصةر
سن أشرف عبةد المجيةد –
الح َ
َّأول َ /
ِ
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من خرطوش بالفخذ األيمةن
و َكدَمات بالساق ال ةيمنى.
ةبلزم
 .35وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد
َّأول  /محمةةد ِرفعةةت علةةي متةةولِّي – ضة ِ
أحمةةد عبةةد اللطيةةف لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن
ش ايا ةم َتعدِّدة بالمنطقة اإلرب َّية بال َبطن .
 .36وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج الرابةةد /
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد أحمةةد
محمةةد عةةادل السة ِّيد حسةةين – ضة ِ
عبد اللطيةف لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن إصةابات
خرطةةوش ةم َتعةةدِّدة بالجانِةةب األيمةةن مةةن الةةرأس واألنةةف وال َكتِةةف
األيسةةر وال َفخةةذ األيمةةن والسةةاق ال ةيمنةةى  ,ورثةةار إصةةابات بال ةذِراع
األيمن.
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 .37وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضةابط ة
شةرطة بقِطةاع الشةهيد
نور الدين هاشِ ةم محمةد َمصةطفى –
ِ
أحمةةد عبةةد اللطيةةف لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن
إدَّعةةاء َطلةةق خرطةةوش بالسةةاق ال ةيمنةةى وال ةيسةةر والةذِراع األيسةةر
والوجج .
 .38وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
محمةةةود مصةةةطفى أحمةةةد عبةةةد الحةةةافِ

ةةابط ة
شةةةرطة بقِطةةةاع
– ضة ِ

المطار لؤلمن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن َكةدمات بفةروة
الرأس وال ِذراع األيمن وال َفخذ األيمن.
 .39وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضابط ة
شرطة بقِطاع ال َمطةار
محمد سامي محمد أحمد الصيرفي –
ِ
منطقةةة ةحلةةوان لؤلمةةن المركةةزو – ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق
نارو خرطوش بالذِراعين وأسفل ال هر.
 .40وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمةةبلزم
ضةابط ة
شةرطة
َّأول  /محمد عبةد الةرحيم السة ِّيد حامةد أبةو طالةب –
ِ
بقِطاع لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعةاني مةن طلةق خرطةوش
بالوجج .
ةبلزم
 .41وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ضابط ة
شرطة بقِطاع ناصةر لؤلمةن
َّأول  /محمد صال فإاد ذكي –
ِ
756
أمين السر

رئيس المحكمة

المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من خرطةوش بسة َّبابة ال َيةد ال ةيسةر
أ َّد إلى َت َج ُّمع دَموو و َكدمة شديدة .
ةبلزم
 .42وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
َّأول  /كةةريم عةةبلء الةةدين محمةةد رجةةابي – ضة ِ
الهايكس ةتِب لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن إصةةابة
بال ةكتِف األيسر.
 .43وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ةابط ة
صةةة بقِطةةاع
شةةرطة بالعمل َّيةةات الخا َّ
محمةةد ةم ِحةةب محمةةد – ضة ِ
بالدراسة لؤلمن المركزو  -ثابت بةج أ َّنةج
الشهيد ةع َمر عبد المنعم
َّ
ةيعاني من َكدمة شديدة وإرتشاح بال ةركبة ال ةيسر مع وجود ةجةرح
سطحي بال ةركبة ال ةيسر .
 .44وأةرفِق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َقةدِّم /
ضةةةابط ة
شةةةرطة بةةةاإلدارة العا َّمةةةة
محمةةةد عمةةةرو ذكر َّيةةةا حسةةةن –
ِ
صة باألمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني مةن َ
شةرخ
للعمل َيات الخا َّ
سبلم َّية األخيرة لئلصبع األصغر.
بال ة
ةبلزم
 .45وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ضةابط ة
شةرطة بالعمل َّيةات
َّأول  /عمرو عطوة عبد العزيز عطوة –
ِ
صةةةة بةةةاألمن المركةةةزو – ثابةةةت بةةةج أ َّنةةةج ةيعةةةاني مةةةن إشةةةتِباه
الخا َّ
إرتِجاج بال ةم و َكدَمات بالساق وال َيد وال َفخذ األيمن.
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ةبلزم
 .46وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ةةابط ة
شةةةرطة بةةةاإلدارة
َّأول  /محمةةةد فهمةةةي ةمصةةةطفى فهمةةةي – ضة ِ
صة بةاألمن المركةزو – ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني
العا َّمة للعمل َّيات الخا َّ
من طلق نارو خرطوش بالساق ال ةيمنى.
 .47وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخـاص بالمجنـي عليـج النـقيب
ةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد
 /ةم َه َّنةةد محمةةود صةةبره أبةةو زيةةد – ضة ِ
أحمد البلكي بمنطقة حلوان لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنةج ةيعةاني
ضد األيمن.
للر َقبة وال َع ة
من طلق نارو خرطوش بالجانِب األيمن َ
 .48وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج العقيةةد /
إسبلم أحمد الس ِّيد عبد العزيز  -عقيد ة
شرطة بقِطاع الشهيد محمةد
نةةاجي الشماشةةيرجي لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن
َ
شرخ في َع مة الزند بالساعِد األيسر نتيجة طلق خرطوش0
 .49وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ةحسام محمد عبد ال َغ َّفار أبو شادو  -نقيب ة
شرطة بقِطاع الخةدمات
األمن َّية باإلدارة العا َّمة لؤلمن المركزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن
طلق خرطوش بالوجج والذِراع األيمن وال َكتِف األيمن والقدمين.
ةبلزم
 .50وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ةبلزم َّأول ة
شةرطة
َّأول  /محمد عةادل عبةد المجيةد محمةود بةدر – ةم ِ
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الدراسةة لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن طلةق
بقِطاع َّ
خرطوش بال ةجم ةجمة واأل ة ةذن ال ةيسر والكوع األيسر.
 .51وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
رامةةي ةيسةةرو محمةةد عبةةد المطلةةب هاشِ ةةم  -نقيةةب ة
شةةرطة بقِطةةاع
الشهيد أحمد عبد اللطيف لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني
مةةن طلةةق خرطةةةوش بالجانِةةب األيمةةن والةةةبطن وال هةةر والةةةذِراع
األيسر وال َفخذ األيسر.
 .52وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةج ثابةت بةالمجني عليةج
ةابط ة
شةةرطة
ال ةمةةبلزم أول  /إسةةبلم عبةةد السة ِّيد الصةةافي محمةةد – ضة ِ
بقِطاع الشهيد أحمد عبد اللطيف بمنطقة حلوان لؤلمن المركزو -
أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش بال َفخذ والساق ال ةيسر .
 .53وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليةج ال ةم َقةدِّم /
ضةةةابط ة
شةةةرطة بقِطةةةاع ناصةةةر لؤلمةةةن
الةةةرازق –
تةةةامرجبلل عبةةةد
ِ
ِ
المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من كدمة بال َقدَم ال ةيمنى
 .54وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمةةبلزم
ضابط ة
الدراسةة
َّأول  /عمرو علي محمد حِجازو –
شرطة بقِطةاع َّ
ِ
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بالبطن .
 .55وأةرفِـق باألوراق التقريـر الطِ ِّبي الخـاص بالمجني عليج ال ةمبلزم
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ضةةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع
َّأول  /محمةةد ًعثمةةان يحيةةى أبةةو الفةةرج –
ِ
أبو بكر الص ِّديق لؤلمن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن َكسةر
بال َيد ال ةيمنى.
 .56وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج العقيةةد /
ضةابط ة
برباسةة
خالد محمد سامي عبد الةرإوف ال َب َّنةاني –
ِ
شةرطة ِ
ةابقا ً وقابةةد قِطةةاع أحمةةد شةةوقي
منطقةةة القةةاهِرة لؤلمةةن المركةةزو سة ِ
لؤلمةةن المركةةزو حاليةةا ً  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق نةةارو
خرطوش بالذِراعين واأل ة ةذن ال ةيمنى .
 .57وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
محمةةةود يوسِ ةةةف إسةةةماعيل عبةةةد البةةةاقي – نقيةةةب ة
شةةةرطة بقِطةةةاع
الدراسةةة ألمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق نةةارو
َّ
خرطوش بالجبهة.
ةبلزم
 .58وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ةةبلزم َّأول ة
شةةةرطة
َّأول  /محمةةةود محمةةةد جمةةةال الةةةدين خليةةةل – ةمة ِ
بالدراسةةة -
صةةة قِطةةاع الشةةهيد  /عمةةر عبةةد المةةنعم
َّ
بالعمل َّيةةات الخا َّ
ثابت بج أ َّنج ةيعاني من كدمة شديدة باليد ال ةيمنى.
بلزم َّأول  /محمةةود
 .59وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةال ةم ِ
ةبلزم َّأول ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد /
أحمةةد سةةعيد محمةةود أحمةةد – ةمة ِ
أحمد عبد اللطيف بمنطقة حلوان لؤلمن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج
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ةيعةةاني مةةن كدمةةة شةةديدة بال ةرك َبةةة ال ةيمنةةى وال َفخةةذ األي َمةةن مةةا بعةةد
صب الطرفي
بالركبة ال ةيمنى أ َّد لقطع في ال َع َ
اإلصابة بطلق نارو ِ
لل َقدَم ال ةيمنى.
ةبلزم
 .60وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج ال ةمة ِ
ةابط ة
الدراسةةة
شةرطة بقِطةةاع َّ
َّأول  /رامةي جمةةال حةرب محمةةد – ضة ِ
لؤلمن المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بةؤعلى ال َ هةر
و َكسر بالفقرة ال هر َّية الثانية و َ
سفلي.
شلَل نِصفي ة
 .61وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج النقيةب /
ضةةابط ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد
تةةامر عبةةد المةةنعم محمةةد خليةةل –
ِ
اللواء ِرفعت عاشةور لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن
طلق نارو خرطوش باألنف .
 .62وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج الرقيةب /
محمد ثابت محمد أحمد – رقيب ة
شرطة درجة أولى بقِطاع سةبلمة
عبةةد الةةرإوف لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن كسةةر
سبلم َّية إلصبع الس َّبابة باليد ال ةيمنى
ةمف َّتت بال ة
 .63وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةمج َّنةد /
شاكر كمال كمال نِجـم – ةمـج َّنـد باألمــن المـركـزو– ثــابت بـج
أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش بال َيد ال ةيمنى .
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 .64وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج المةـجند/
حسةـين مـحةـمد عبةـد المنعةـم طةـلبة ـ مةـجند باالمةـن المركةةزو –
ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بال َقدَم ال ةيمنى 0
صة بالمجني عليةج ال ةمج َّنةد /
 .65وأةرفِق باألوراق التقارير الطِ ِّب َّية الخا َّ
ربيع فوزو عبد هللا صابر – ةمج َّند باألمن المركةزو قِطةاع المةرج
– ثابت بها أ َّنج ةيعاني من كدمة بالرأس وإرتِجاج بال ةم .
 .66وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةمج َّنةد /
جمال كمال فِكرو – ةمج َّند بقِطاع أبو بكر الصِ ِّديق باإلدارة العا َّمةة
لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق نةةارو خرطةةوش
بال َيد ال ةيمنى.
 .67وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةمج َّنةد /
الج ِّيةةد – ةمج َّنةةد بقِطةةاع أبةةو بكةةر الصِ ة ِّديق
كةةريم عبةةد الس ة َّتار عبةةد َ
باإلدارة العا َّمة لؤلمن المركزو – ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن طلةق
نارو بال َقدَم ال ةيسر .
 .68وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةمج َّنةد /
الدراسة لؤلمن المركزو
رضا سعيد محمد إبراهيم – ةمج َّند بقِطاع َّ
– ثابت بج أ َّنج ةيعاني من كسر بال َقدم ال ةيمنى إثر طلق خرطوش .
 .69وأ ةرفِـــق بـاألوراق التـقـريـر الطِ ِّبـي الخــاص بالمـجنــي عليـج
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ال ةم َج َّنةةةد  /محمةةةد عبةةةد هللا عةةةامر – ةم َج َّنةةةد ة
شةةةرطة بةةةإدارة العمل َّيةةةات
صة بقِطاع سبلمة عبد الرإوف لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج
الخا َّ
ةيعاني من كدمة بالذِراع األيسر ورثار خرطوش.
 .70وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
رمضةةان محمةةد حسةةين أبةةو هاشِ ةةم – ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة بقِطةةاع الشةةهيد
ِرفعةةت عاشةةور لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق
نارو خرطوش بالقدمين.
 .71وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
عمةةةرو شةةةعبان محمةةةود – ةم َج َّنةةةد ة
شةةةرطة بقِطةةةاع الشةةةهيد ِرفعةةةت
عاشةةور لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق نةةارو
خرطوش باليد ال ةيسر والرأس من الجانِب األيمن.
 .72وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
بيشةةوو ناصِ ةةر ولةةيم إسةةحق – ةم َج َّنةةد ة
صةةة
شةةرطة بالعمل َّيةةات الخا َّ
التابعةةة لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن َكسةةر ب ِع ةةام
ِ
الوجج وال َف وكدمة بال ةم و َكسر بمِشط َّيات اليد ال ةيمنى.
 .73وأةرفِــق باألوراق التقـريــر الطِ ِّبــي الخــاص بالـمجنــي عليــج
ال ةم َج َّنةةد ِ /حةةرز ضةةاحي خلةةف جةةاد – ةم َج َّنةةد ة
ش ةرطة بةةإدارة العمل َّيةةات
صة بقِطاع سبلمة عبةد لةرإوف لؤلمةن المركةزو  -ثابةت بةج أ َّنةج
الخا َّ
ةيعاني من طلق نارو خرطوش باليد ال ةيسر والحنجرة والوجج .
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 .74وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
عاصِ م ترجم زولول – ةم َج َّند ة
شرطة بقِطاع ناصر لؤلمن المركةزو
 ثابت بج أ َّنج ةيعاني من طلق نةارو خرطةوش باألصةبعين الثالةثوالرابع بال َيد ال ةيسر وكسر ب ةعقلة األصبع الثالث والرابع .
 .75وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
عبةةد المةةولى شةةاكِر عبةةد المةةولى – ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة بقِطةةاع أبةةو بكةةر
الصِ ة ِّديق لؤلمةةن المركةةزو  -ثابةةت بةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق نةةارو
خرطوش بالعين ال ةيمنى واليد ال ةيسر .
 .76وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمود عبد ال ةمحسِ ن محمود – ةم َج َّند ة
شةرطة بقِطةاع ناصِ ةر لؤلمةن
المركزو  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني من جرح قطعي بال ةجمجمة.
 .77وأةرفِـــق باألوراق التـقـريـر الطِ ـ ِّبــي الخــاص بالمجنــي عليـج
ال ةم َج َّنةةد  /ربيةةع محمةةد إبةةراهيم – ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة بقِطةةاع اللةةواء ِرفعةةت
عاشةةةور لؤلمةةةن المركةةةزو  -ثابةةةت بةةةج أ َّنةةةج ةيعةةةاني مةةةن طلةةةق نةةةارو
الر َقبة والرأس.
خرطوش بال هر وخلف َ
 .78وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمةةد عبةةد الحكةةيم أحمةةد صةةقر – ةم َج َّنةةد ة
الدراسةةة
شةةرطة بقِطةةاع َّ
لؤلمن المركزو  -ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن جةرح َت َه ُّتكةي إثةر طلةق
نارو باإلصبع األص َغر باليد ال ةيمنى.
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 .79وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج الرقيةب /
أحمةةد أحمةةد محمةةد إبةةراهيم – أمةةين ة
شةةرطة بالحِمايةةة المدن َّيةةة -
ثابت بج أ َّنج ةيعةاني مةن طلةق نةارو أ َّد إلةى َكسةر ةم َف َّتةت بع متةي
الساق ال ةيسر .
 .80وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
وليد فوزو حامد أبو زيد – ةم َج َّند بمصلحة أمن المواني بالةديوان
العام  -ثابت بج أ َّنج ةيعاني مةن َكسةر بال ةجم ةجمةة إثةر إصةابتج بطلةق
نارو .
 .81وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمد عبد هللا عامِر – ةم َج َّند ة
شةرطة بقِطةاع سةبلمة عبةد الةرإوف
ثابةت ِبةج أ َّنةج ةيعةاني مةن كدمةة بالةذِراع األيسةر
لؤلمن المركزو ِ -
ورثار خرطوش .
 .82وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمةةد عبةةد الحكةةيم أحمةةد صةةقر – ةم َج َّنةةد ة
الدراسةةة
شةةرطة بقِطةةاع َّ
ثابت ِبةج أ َّنةج ةيعةاني مةن ةجةرح َت َه ُّتكةي باإلصةبع
لؤلمن المركزو ِ -
األصغر للذِراع األيمن .
 .83وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمود عبد ال ةمحسِ ن محمود – ةم َج َّند ة
شةرطة بقِطةاع ناصِ ةر لؤلمةن
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من ةجرح َقطعي بال ةجم ةجمة 0
المركزو ِ -
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 .84وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
أحمد ةجمعة َر َجب – ةم َج َّند بمصلحة أمن المواني بالةديوان العةام -
والرابع بال َيد
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من أ َّنج َكسر ب ةعقلة اإلصبع الثالِث
ِ
ِ
سر .
ال ةي َ
 .85وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
ربيةةع محةةروس إبةةراهيم – ةم َج َّنةةد بقطةةاع الخةةدمات األمن َّيةةة بةةاألمن
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلقة خرطوش بالذِراع األي َمن
المركزو ِ -
سر .
وال َكتِف األي َ
 .86وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
بسر َّية الدعم لؤلمـن المركـزو
احمـد عبد اللطيف حسن – ةم َج َّند ِ
سر.
ابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلقة خرطوش بالذِراع األي َ
 ث ِ .87وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
عبةةد ال ةمنصِ ةةف نةةاجي َفة َةرج عبةةد ال ةمنصِ ةةف – ةم َج َّنةةد بقِطةةاع ال َفةةت
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو أسفل الصدر
لؤلمن المركزو ِ -
 .88وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
أحمد محمد محمود سِ ليم – ةم َج َّند بقِطةاع ال َفةت األمةن المركةزو -
سر .
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بالفخذ األي َمن واألي َ
ِ
 .89وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بال ةم َج َّنةةد  /أشةةرف عبةةد
صةةة
العةةال – ةم َج َّنةةد بكتيبةةة الةةدعم بةةاإلدارة العا َّمةةة للعملِ َّيةةات الخا َّ
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ثابت ِبج أ َّنةج ةيعةاني مةن أجسةام وريبةة بالةذِراع
لؤلمن المركزو ِ -
سر .
األي َ
 .90وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
صةةبحي عةةادل محمةةد – ةم َج َّنةةد بقِطةةاع الشةةهيد عبةةد المةةنعم ِريةةاض
ة
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من أجسةام
باإلدارة العا َّمة للعملِ َّيات الخا َّ
صة ِ -
وريبة بال ِجسم تحت ال ِجلد.
 .91وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
عبةةةد الحميةةةد محمةةةد عبةةةد الحميةةةد – ةم َج َّنةةةد بقِطةةةاع محمةةةد نةةةاجي
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بالساق اليمنى.
الشماشِ رجيِ -
 .92وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
ثابةت ِبةج
حسين هاتور مهدو – ةم َج َّند بقطةاع أبةو بكةر الصةديقِ -
أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بالساق اليسر .
 .93وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
ثابةت
محمد عبد الرحمن محمد – ةم َج َّند بقطاع أبو بكر الصةديقِ -
ِبج أ َّنج ةيعاني من جرح قطعي باإلذن اليسر
 .94وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمود سيد فت الباب – ةم َج َّند بقطاع محمد ناجي الشماشرجي -
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من كسر شرخي باسفل ع مة الفخذ األيمن .
ِ
 .95وأةرفِــق باألوراق التــقرير الطِ ِّبـــي الخـاص بالـمجنــي علـيــج
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ال ةم َج َّنةةةد  /أحمةةةد حلمةةةي السةةةيد – ةم َج َّنةةةد بقطةةةاع محمةةةد نةةةاجي
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بالفخذ االيسر.
الشماشرجي ِ -
 .96وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
ثابةت ِبةج أ َّنةج ةيعةاني
محمد شادو محمود – ةم َج َّند بقطةاع المةرج ِ -
من كدمة بالوجج.
 .97وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
أحمد ممدوح عبد السبلم – ةم َج َّند باإلدارة العامةة ألمةن المةواني -
ثا ِبت ِبج أ َّنج ةيعاني من ورم بالقدم اليمنى .
 .98وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
رضةا جمعةة بهنسةاوو – ةم َج َّنةد بقطةاع المحةور – إدارة العمليةات
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش بالفخذ األيسر.
الخاصة ِ -
 .99وأةرفِق باألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
عماد حمدو الدسوقي – ةم َج َّند بقطاع الشهيد اللواء محمود عادل
ثابةةةت ِبةةةج أ َّنةةةج ةيعةةةاني مةةةن طلةةةق
– إدارة العمليةةةات الخاصةةةة ِ -
خرطوش بالساعد األيسر .
 .100وأةرفِـــق باألوراق التــقرير الطِ ِّبـــي الخــاص بالمجنـي عليـج
ال ةم َج َّنةةد  /مةةيبلد صةةبحي أمةةين – ةم َج َّنةةد بقطةةاع الشةةهيد اللةةواء محمةةود
ثابةةت ِبةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق
عةةادل – إدارة العمليةةات الخاصةةة ِ -
خرطوش بالفخذ األيسر .
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 .101وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
هاني جمال حسنين محمةد – ةم َج َّنةد بقطةاع الشةهيد اللةواء محمةود
ثابةةت ِبةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلةةق
عةةادل – إدارة العمليةةات الخاصةةة ِ -
خرطوش باإللية اليمنى.
 .102وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
علي محمد كامل جبر – ةم َج َّند بقطاع الشهيد أحمد عبد اللطيف –
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش بالرأس.
لؤلمن المركزو ِ -
 .103وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمةةةود محمةةةد محمةةةد محمةةةد – ةم َج َّنةةةد بقطةةةاع الدراسةةةة لؤلمةةةن
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من إنفجار بمقلة العين اليسر .
المركزو ِ -
 .104وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
احمةةةد حامةةةد حامةةةد – ةم َج َّنةةةد بقطةةةاع الخةةةدمات األمنيةةةة  -لؤلمةةةن
ثابت ِبـج أ َّنـج ةيعاني من ةجرح قطعي بالساق ال ةيمنى
المركزو ِ -
 .105وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محسةةةن علةةةي محمةةةد عبةةةد الةةةرحيم – ةم َج َّنةةةد بقطةةةاع سةةةبلمة عبةةةد
ثابةةت ِبةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن خرطةةوش
الةةرإوف  -لؤلمةةن المركةةزو ِ -
بالذراع االيمن .
 .106وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
محمد جمال محمد – ةم َج َّند بقطاع ناصر لؤلمن المركزو ـ ثابت
769
أمين السر

رئيس المحكمة

ِبج أ َّنج ةيعاني من طلقة خرطوش بالساعد األيمن .
 .107وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
ثابت
علي صبلح محمود – ةم َج َّند بقطاع ناصر لؤلمن المركزو ِ -
ِبج أ َّنج ةيعاني من جروح سطحية .
 .108وأةرفِق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد
/مجةةدو عبةةد الغنةةي يةةونس – ةم َج َّنةةد بقطةةاع الشةةهيد محمةةد نةةاجي
ثابةةت ِبةةج أ َّنةةج ةيعةةاني مةةن طلقةةة
الشماشةةرجي  -لؤلمةةن المركةةزو ِ -
خرطوش بالذراع األيسر .
 .109وأةرفِــق باألوراق التقــريـر الطِ ابــِي الخــاص بالمجنــي عليــج
ال ةم َج َّند  /عطية مصطفى عطيةة عبةد المةإمن – ةم َج َّنةد بقطةاع الشةهيد
ثابت ِبةج أ َّنةج ةيعةاني مةن طلقةة
أحمد عبد اللطيف  -لؤلمن المركزو ِ -
خرطوش بالقدم اليمنى .
 .110وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
هيةةةثم خلةةةف هللا عبةةةد المجيةةةد – ةم َج َّنةةةد بقطةةةاع ناصةةةر  -لؤلمةةةن
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلقة خرطوش بالوجج .
المركزو ِ -
 .111وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
احمةةد رفةةاعي زكةةي – ةم َج َّنةةد بقطةةاع أبةةو بكةةر الصةةديق  -لؤلمةةن
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من كدمة بالرسع األيمن .
المركزو ِ -
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 .112وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
يوسةةف محمةةد يوسةةف – ةم َج َّنةةد بقطةةاع ناصةةر االمةةن المركةةزو -
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق خرطوش بالعين .
ِ
 .113وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
مصطفي شحات محمود – ةم َج َّند بقطةاع الفةت لؤلمةن المركةزو -
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من كسر في الف والفخذ األيمن وجةروح باليةد
ِ
اليمني.
 .114وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بةالمجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
عةةوض نسةةيم خليةةل – ةم َج َّنةةد بةةاإلدارة العامةةة لؤلمةةن المركةةزو -
ثابت ِبج أ َّنج ةيعاني من طلق نارو بالبطن.
ِ
 .115وأةرفِق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج  /هةاني
محمد كمال ةمصطفى  -ثا ِبت ِبج أ َّنج ةيعاني من كدمة بفروة الرأس
صر باليد ال ةيمنى
ضد األيسر و كسر في إصبع الخِن َ
س َحجات بالع ة
و َ
 .116وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص المجنةةي عليةةج  /ياسةةر
أحمد عبد الباسط بال َقضِ َّية رقم  35122لسنة  2013جن مدينة
ثابةت بةج أنةج يعةاني مةن
نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط – ِ
سةةحجات بالصةةدر مةةن األمةةام وكةةدمات بةةالكتفين والعضةةد األيسةةر
وسةةةحجات عنةةةد الرسةةةغين وكدمةةةة بةةةالقرب مةةةن العةةةين اليسةةةر
وكدمات بالقدمين ومدة العبلج أقل من إحد وعشرين يوما ً .
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 .117وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليةج  /محمةود
السةةيد محمةةود عبةةد المةةولى بال َقضِ ة َّية رقةةم  31236لسةةنة 2013
ثابةت بةج أ َّنةج
جن مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط ِ -
ةيعةةاني مةةن اشةةتباه مةةا بعةةد االرتجةةاج وكةةدمات وسةةحجات متفرقةةة
بالجسم .
 .118وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص بةةالمجني عليةةج  /هيةةثم
ثابـت بـج أ َّنـج ةيعـانـي
ةم َح َّمد محمود بذات القضِ َّية سـالِف الـذِكـر ِ
من كسر بؤحد ع متي الساق األيمن .
 .119وأةرفِـق باألوراق التقرير الطِ ابــِي الخــاص بالمـجنـي عليـج /
ةم َح َّمد فتحي مقبول في ال َقضِ َّية رقةم  14395لسةنة  2013جةن
ثابةةت بةةج أ َّنةةج
مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – ِ
ةيعاني من كدمات بالكتف األيمن والكتف األيسر وال هةر وكةدمات
بالذراعين األيمن واأليسر والرجل اليمنى واليسر .
 .120وأةرفِـق باألوراق التـقـرير الطِ ِّبـي الخـاص المجنــي عليــج /
كريم عماد عبد الحليم بال َقضِ َّية رقةم  31016لسةنة  2013جةن
ثابةةت بةةج أ َّنةةج
مدينةةة نصةةر أول  -ال ةمر َفقةةة بةةاألوراق لئلرتبةةاط – ِ
ةيعةةاني مةةن اشةةتباه مةةا بعةةد االرتجةةاج وكةةذا تبةةين وجةةود كةةدمات
وسحجات بالوجج والجسم وجرحين طعنيين وير نافذين بالجانةب
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األيسةةر بؤسةةفل ال هةةر وجةةرح قطعةةي بالجبهةةة الخلفيةةة مةةن فةةروه
الرأس .
 .121وأةرفِةةق بةةاألوراق التقريةةر الطِ ِّبةةي الخةةاص المجنةةي عليةةج /شةةهاب
الةةدين عبةةد الةةرازق  -بال َقضِ ة َّية رقةةم  31150لسةةنة  2013جةةن
ثابت بج أنج يعةاني
مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط ِ -
من سحجة أسفل األنف من الناحية اليمنى وكدمةة أمةام األذن مةن
الناحيةةةة اليمنةةةى وكدمةةةة بالةةةذراع األيمةةةن مةةةن الخلةةةف وسةةةحجات
بالرقبة من الخلف من الناحية اليسر وسةحجة بالركبةة ال ةيسةر
وكدمةةة بالركبةةة اليمنةةى  ,ومةةدة عبلجةةج أقةةل مةةن واحةةد وعشةةرين
يوما ً .
 .122وأةرفِق باألوراق تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بةالمجني
عليةةج  /مسةةتور ةم َح َّمةةد سةةيد علةةي بال َقضِ ةة َّية رقةةم  31166لسةةنة
ثابةت
 2013جن مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط ِ -
بةةةج أن اإلصةةةابات المشةةةاهدة بةةةالمجني عليةةةج سةةةالف الةةةذكر هةةةي
إصابات رضةية حةدثت مةن المصةادمة بجسةم أو أجسةام صةلبة أيةا ً
كةان نوعهةةا وهةةي جةةابزة الحةةدوث مةةن مثةةل التصةةوير وفةةي تةةاري
معاصر للواقعة .
 .123وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج  /ةم َح َّمةد
كمةةال شةةفيق أحمةةد بال َقضِ ةة َّية رقةةم  32960لسةةنة  2013جةةن
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ثابت بج أنج يعةاني
مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط ِ -
من كدمةة شةديدة بةالعين اليمنةى وجةرح قطعةي بالحاجةب األيمةن ,
كمةةةا أةرفِةةةق بةةةاألوراق تقريةةةر مصةةةلحة الطةةةب الشةةةرعي الخةةةاص
ثابةةت بةةج أن إصةةابتج
بةةالمجني عليةةج سةةالِف ال ةذِكر بةةذات القضِ ة َّية ِ
كانت في األصل ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت مةن المصةادمة
بجسم أو أجسام صلبة راضج بعضها خشن السط أيا ً كان نوعها
ويجةةوز حةةدوث تل ة اإلصةةابات وفةةق التصةةوير المعطةةي لهةةا علةةى
لسان المجني عليج وفي التاري المعطي للواقعة باألوراق .
 .124وأةرفِق باألوراق التقرير الطِ ِّبي الخاص بالمجني عليج  /رمضان
عمةةاد رمضةةان خليفةةة بال َقضِ ة َّية رقةةم  34514لسةةنة  2013جةةن
ثابت بج أنج يعةاني
مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق لئلرتباط ِ -
مةةن كةةدمات وسةةحجات بةةال هر والفخةةذين وكةةدمات باليةةد اليسةةر
وبالساعد األيمن ومدة عبلجج أقل من واحد وعشرون يوما .
 .125وأةرفِق باألوراق تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بةالمجني
عليج الطفةل  /مصةطفى احمةد عبةد النبةي بال َقضِ ة َّية رقةم 35677
لسنة  2013جن مدينةة نصةر أول  -ال ةمر َفقةة بةاألوراق لئلرتبةاط
ثابت بةج أن إصةابتج باليةد اليمنةى كانةت فةي األصةل ذات طبيعةة
– ِ
ناريةةة حةةدثت مةةن عيةةار نةةارو معمةةر بمقةةذوف مفةةرد يتعةةذر تحديةةد
عيةةاره أو عيةةار السةةبلح المطلةةق منةةج أدت إلةةى بتةةر كامةةل إلصةةبع
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الخنصةةةر والبنصةةةر ونصةةةف المشةةةطيتان المقةةةاببلن لهمةةةا وبتةةةر
بالسةةبلمية الطرفيةةة إلصةةبع الوسةةطى ووجةةود كسةةر ملةةتحم بوضةةع
مقبةةةةول بةةةةين المشةةةةطية والسةةةةبلمية القريبةةةةة إلصةةةةبعي الوسةةةةطى
والسةةةبابة وال يوجةةةد مةةةا يمنةةةع مةةةن جةةةواز حةةةدوث الواقعةةةة وفقةةةا
للتصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاري معاصر للتاري الةوارد
باألوراق وقد تخلف لد المجني عليج الطفل عاهة مستديمة .
 .126وأةرفِق بةاألوراق التقريةر الطِ ِّبةي الخةاص بةالمجني عليةج  /أحمةد
ثابةت بةج أ َّنةج ةيعةاني مةن ةكسةور
ف ُّتوح أحمد مرزوق بذات القضِ ة َّية ِ
ةم َت َعدِّدة بالذِرا َعين والسا َقين  ,مع كسر مفتوح بع متي السةاعِدين
األيمةةةن واأليسةةةر  ,وكسةةةر مفتةةةوح بع متةةةي السةةةاقين ال ةيمنةةةى و
ال ةيسر .

العدو َّيةةة و
كمةةا ثبةةت للنيابةةة العا َّمةةة عةةدم سِ ةةل ِم َّية تجم ةهةةر رابعةةة
ِ
قيةةام ال ةم َّتهمةةين ال ةمش ةاركين فةةي التجمهةةر و رخةةرون مجهولةةون
العدو َّيةةة ومحيطةةج بحيةةازتهم وإحةةرازهم بالةةذات
بميةةدان رابعةةة
ِ
النار َّيةة و الةذخابِر و األدوات التةي ةتسة َتخدم
بالواسِ طة األسةلِحة
ِ
فةةي اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص وإسةتِخدامها فةةي إرتكةةاب جةةرابِم
القتةةل لعةةدد مةةن المةةواطنين المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم السياسةةية
واإلحتجاز القسر المصاحب بتعةذيبات بدنيةة للمةواطنين حتةى
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وفةةاتهم و كةةذا قتةةل عةةدد مةةن القةة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض مةةن
لج َثامين ال ةم َت َةو ِّفين الةى
ض َّباط و جنود عمداً من خِبلل ةمنا َ رتِها َ
ة
رحمة هللا من المواطنين خِبلل فترة التجمهةر و قة َّةوات ال ة
شةرطة
القابِمة على ال َفض وحال أحداث ال َفض.
 .1حيث ثبت للنيابة العامة من خِبلل ةمنا رتهةا ل ةجثمةان المجنةي عليةج
المتةةوفي إلةةى رحمةةة هللا النقيةةب  /محمةةد محمةةد جةةودة ةعثمةةان ان
اصـابتة عبـارة عـن اصـابة بطلق نارو بفتحة دخول واثار دماء
ةابط ة
شةةرطة سةةبلمة عبةةد الةةرإوف لؤلمةةن المركةةزو – بمعرفةةة
 – 2ضة ِ
النيابة العا َّمة أن إصابتج ِعبارة عن إصابة بطلق نةارو بفتحةة دةخةول
من الناحِية ال ةيسر لل َف  ,ووجود رثةار دِمةاء و ةخةدوش أعلةى ال ةركبةة
بالقدم ال ةيسر .
 -3كمةةا ثبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن ِخةةبلل ةمنا رتهةةا ل ةجثمةةان المجنةةي عليةةج
المتةةوفي إلةةى رحمةةة هللا النقيةةب  /شةادو مجةةدو عبةةد الجة َّةواد – نقيةةب
ة
شرطة بقِطاع تؤمين المطار لؤلمن المركزو – بمعرفةة النيابةة العا َّمةة
أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن إصةةابة بطلةةق نةةارو بفتحةةة دةخةةول مةةن أعلةةى
صف الرأس وفتحة ةخروج من أسفل الرأس من الخلف .
ةمن َت َ
 -4كمةةا ثبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن ِخةةبلل ةمنا رتهةةا ل ةجثمةةان المجنةةي عليةةج
فايةةد
المتةةوفي إلةةى رحمةةة هللا النقيةةب  /أشةةرف محمةةود محمةةد محمةةود ِ
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بمعرفة النيابة العا َّمة أن إصابتج ِعبارة عن إصابة بطلق نارو بفتحة
صدر .
اإلبط األيسر من ال ِجهة ال ةيسر لل َ
دةخول من أسفل ِ
 -5كما ثبت للنيابة العامة من خِةبلل ةمنا رتهةا ل ةجثمةان المجنةي عليةج
ةةبلزم َّأول  /محمةةةد سةةةمير إبةةةراهيم عبةةةد
المتةةةوفي إلةةةى رحمةةةة هللا ال ةمة ِ
ضةمادة طِ ِّب َّيةة ِجرا ِح َّيةة بةالبطن ,
ال ةمعطي بمعرفة النيابة العا َّمة وجةود ة
بالر َقبة من ال ِجهة ال ةيسر .
و ةو َرز ِجرا ِح َّية َ
 -6كما ثبت للنيابة العامة من خِةبلل ةمنا رتهةا ل ةجثمةان المجنةي عليةج
المتةوفي إلةةى رحمةةة هللا ال ةم َج َّنةةد  /إبةةراهيم عيةةد تةةوني بمعرفةةة النيابةةة
العا َّمةةة أن إصةةابتج ِعبةةارة عةةن إصةةابة بطلةةق نةةارو بفتحةةة دةخةةول مةةن
صف ال َ هر .
صف البطن وفتحة خروج من ةمن َت َ
ةمن َت َ
 –7كمــا ثبـت للنيابة العـامة مـن خِبلل ةمنا ـرتها ل ةجثمان المجنـي
عليج المتةوفي إلةى رحمةة هللا /فريةد شةوقي فةإاد محةرم فةي ال َقضِ ة َّية
رقم  14395لسنة  2013جن مدينة نصر أول  -ال ةمر َفقة باألوراق
لئلرتبةةاط –وجةةود رثةةار إصةةابة بثدييةةج األيمةةن و األيسةةر و كةةذا وجةةود
إصابات بال َقدَم ال ةيمنى وإصابة أةخر ال َقدَم ال ةيسر تسيل منها الدِماء

و ث ةبةةةت للنِيابةةةة العا َّمةةةة مةةةن ِخةةةبلل ةمطالعتهةةةا لةةةبعض ال ةمرفقةةةات
صةورة
واإلسطوانات ال ةمدمجة و ما تحتويج من مقاطع فيةديو ةم َّ
و صِ ةةور و ال ةمق َّدمةةة مةةن بعةةض الشةةهود حةةال سةةماع شةةهادتهم
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تجمهةةةةرين
بالتحقيقةةةةات اإلنتهاكةةةةات و الجةةةةرابِم التةةةةي قةةةةام ال ةم َ
بإرتِكابها خِبلل فترة التجمهر و حال ال َفض :
حةازم طةـج سة ِّيد – رابِةد ة
شةرطة بقِطةاع
حيث َقدَّم الرابِد  /محمد ِ
األمةةةةن الةةةةوطني بةةةةوزارة الدا ِخلِ َّيةةةةة – حةةةةال سةةةةماع شةةةةهادتج
بالتحقيقات :
سسةةةةات االقتصةةةةا ِد َّية والجم ِع َّيةةةةات المملوكةةةةة
 كشةةةةوف تفصةةةةيلِ َّية بال ةم َإ َّ
ثابةةت بهةةا أسةةماء تِل ة
لقيةةادات وكةةوادِر جماعةةة اإلخةةوان ال ةمسةةلمين ِ
ومقرها وأبرز مالكيها .
والشركات والجم ِع َّيات
سسات
َّ
ال ةم َإ َّ
ِ
 إسةةطوانة ةمد َمجةةة تحتةةوو علةةي َمقطةةع فيةةديو ةم َعنةةون بعِبةةارة " كلمةةة
الربيس مرسي للشعب المصرو  2يوليو – خِطاب الشرع َّية " تبة َّين
احتوابةةج علةةي ةخطبةةة الةةربيس األسةةبق  /محمةةد ةمرسةةي ال ةم َنة َّةوه عنهةةا
سلفا ً .
 إسةةطوانة ةمد َمجةةة "  " DVDتحتةةوو علةةي ملةةف خةةاص بالقيةةادو
ص َّور
اإلخواني  /محمد البلتاجي يحتوو علي عدد  30مقطع فيديو ةم َ
 ,وكةةةذا ملةةةف خةةةاص القيةةةادو اإلخةةةواني  /صةةةفوة ح ُّمةةةودة حِجةةةازو
صة َّةور  ,وكةةذا ملةةف
رمضةةان يحتةةوو علةةي عةةدد  29مقطةةع فيةةديو ةم َ
خاص بالقيادو الجماعة اإلسبلمية  /عاصِ م عبد الما ِجد محمد ماضي
ص َّةور  ,حةال قيةام سةالِفي الةذِكر
يحتوو علي عدد  24مقطع فيةديو ةم َ
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العدو َّية وإلقاء ةخ َطب حماس َّية وتحريضِ َّية علةي
صة رابعة
باعتبلء َم َن ِّ
ِ
ةمقاومةةة ال ة
شةةرطة وتهديةةد أج ِهةةزة الدولةةة فةةي حالةةة إعتزامهةةا إ ِّتخةةاذ
صور خاص
إجراءات َفض التجمهر برابعة
العدو َّية  ,و َمقطع فيديو َم َّ
ِ
بال ةم َّتهم القيادو بالجماعة اإلسبلمية وجدو محمةد عبةد الحميةد ةونةيم
حال قيامج بإلقاء ةخطبةة تحريضةية علةي ةمقاومةة السةلةطات  ,و َمقطةع
فيةةديو َمصة َّةور فيةةديو خةةاص بةةال ةم َّتهم ال ةمرشِ ةةد العةةام لجماعةةة اإلخةةوان
صة
ال ةمسلمين  /محمد بديع عبد المجيد سامي حال قيامج بإعتبلءه َم َن ِّ
العدو َّيةةة وإلقةةاء ةخطبةةة علةةي المتجمهةةرين حماس ة َّية تحريضةةية
رابعةةة
ِ
علي ةمقاومة ال ة
صور فيةديو خةاص بةال ةم َّتهم /
شرطة  ,و َمقطع فيديو َم َّ
أةسامة محمد محمةد ةمرسةي عيسةي الع َّيةاط – نجةل الةربيس األسةبق /
العدو َّيةة وإلقةاء ةخطبةة علةي
صة رابعةة
محمد مرسي حال إعتبلءه َم َن ِّ
ِ
المتجمهرين حماس َّية تحريضية علي ةمقاومة أج ِهزة الدولة .
ص َّةورة خةاص
 إسطوانة ةمد َمجةة تحتةوو علةي عةدد  5مقةاطِ ع فيةديو ةم َ
بإجتماع قيادات التن ةيم الةدولي اإلخةواني خةبلل شةهر يوليةو 2013
بفنةةدق هوليةةداو إن بالعاصةةمة الترك َّيةةة اسةةطنبول مةةن خِةةبلل تنةةاول
تحليل المغز من ذلِ االجتماع بالعديد من القنوات الفضابِية .
 إســطوانـة مـ ةد َمجـة تحتوو تسـجيل مـكـالـمة هاتف َّية بين شخصين
ل ةمدَّة  4:53دقيقة ةم َعنونة بعِبارة " حِجازو ألبو إسماعيل – ةكـل
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وحةةازم ةيةة ةرد أخشةةي مةةن تنةةا ةزل
سةةلَّحين
شةةباب رابعةةة والجماعةةات ةم َ
ِ
الربيس " .
ص َّورة و التي
 إسطوانة ةمد َمجة تحتوو علي عدد ثبلث َم َقاطِ ع فيديو ةم َ
ضةة َّمنت توثيةةق وقةةابِع التحةةذيرات الصةةوتِ َّية الصةةادِرة للمتجمهةةرين
َت َ
و ةمناشدتهم بإجبلء ةمحةيط التجمهةر سِ ةل ِم َّيا ً مةع تحةذيرهم مةن ةمقاومةة
القةة َّةوات القابِمةةة علةةي ال َفةةض ومشةةاهِد ل ةمقاومةةة بعةةض المتجمه ةرين
صةةن بعةةض العناصِ ةةر مةةن
لتح ُّ
للقةة َّةوات القابِمةةة علةةي ال َفةةض  ,ومشةةاهد َ
المتجمهرين داخِل عقار تحت اإلنشاء و ةمقاومة القة َّوات القابِمةة علةي
صةدِّو القة َّةوات للمتجمهةرين ببواعِةث
ال َفض من داخِل ذل العقةار  ,و َت َ
الغاز حال تواجدها بالقةرب من َمد ََّرعات ال َفض  ,وكذا مشةهد سةيطرة
قة َّوات األمن علي العقار تحت اإلنشاء سةالِف الةذِكر  ,ومشةهد ال ةعثةور
علي كم َّيات كبيرة من ةزجاجات المولوتوف ال ةم َعدَّة لئلستعمال وبعض
ضة َّباط بطلةةق
األسةةلحة دا ِخةةل ةمحةةيط التجمهةةر  ,ومشةةهد إصةةابة أحةةد ال ة
نارو بالجانِب األيمن  ,ومشهد حمل أحد الجنود ال ةمصابين  ,ومشةهد
ض َّباط ال ةمصابين  ,مشهد ضبط أحد ال ةم َّتهمين من قِ َبل
إسعاف بعض ال ة
خةارج
القة َّوات القابِمة علي ال َفةض  ,ومشةهد ةمغةادرة بعةض السة ِّيدات ِ
العدو َّيةة
التجمهر ِرفقة صِ غارهم  ,ومشهد فرحة أهالي منطِ قةة رابعةة
ِ
شرفات مساكنهم َفور نجاح قة َّوات ال ة
حال تواجدهم ب ة
شرطة فةي عملِ َّيةة
ةةر ل َفةةض تجمهةةرين رابعةةة
ال َفةةض  ,ومشةةهد إسةةتِعداد القة َّةةوات لل َت َح ُّ
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والنهضةةة  ,ومشةةهد ةمقاومةةة بعةةض العناصِ ةةر ال ةمسةلَّحة للقةة َّةوات أثنةةاء
َفض التجمهر  ,مشةاهِد أعمةال التخريةب واإلتةبلف لل ةممتلكةات العا َّمةة
صةةة ب ةمحةةيط التجمهةةر  ,وبمحطةةة وقةةود موبيةةل الكابنةةة بطريةةق
والخا َّ
النصةةر وكةةذا رثةةار إنةةدالع النيةةران بس ة َّيارات األهةةالي بمنطقةةة رابعةةة
العدو َّيةةةة  ,ومشةةةهد إعةةةتبلء بعةةةض العناصِ ةةةر لمبنةةةي إدارة اإلسةةةكان
ِ
الخارجي لؤلزهر بنات  ,مشهد ةمغادرة أعداد كبيرة مةن المتجمهةرين
ل ةمحةةيط التجمهةةر حةةاملين أمتعةةتهم الشخصِ ة َّية ومةةرورهم ب ِجةةوار أحةةد
األسوار بالقةرب منهم يقِف عدد مةن قة َّةوات ال ة
سةرعة
شةرطة ةتطةالبهم ب ة
التعرض ألحد من المتجمهرين حال قيامهم بال ةمغادرة
ال ةمغادرة دون
ُّ
 عدد  50إسطوانة ةمد َمجة بداخل حاف ة اسطوانات  ,وبرفقتهم كتيةب
يحوو دليل لمحتوو االسطوانات المشار إليها  ,والتي من خِبللها تم
توثيق االنتهاكات التي ارتكبها التن يم اإلخواني اإلرهابي خبلل فتةرة
حكةةم الةةةربيس المعةةةزول وخةةبلل أحةةةداث التعامةةةل مةةع تجمهةةةر رابعةةةة
العدو َّيةةة ومةةا تةةبل ذلةة مةةن أعمةةال عنةةف ارتكبهةةا عناصِ ةةر اإلخةةوان
ِ
اإلرهابي والموالين لهم من التيارات اإلسبلمية المتشةددة مةن خةبلل
عدد من مقةاطع الفيةديو المسةجلة علةي ,وتحتةوو االسةطوانة األولةي
أحةةداث السةةفارة األمريك َّيةةة بتةةاري  2012/9/14والثان َّيةةة تحتةةوو
علي أحداث قصر االتحاد َّية والتي وقعت خةبلل شةهر نةوفمبر 2012
والثالثة تحتوو علي تسجيل لمقطع فيديو من قناة الفراعين يتض
781
أمين السر

رئيس المحكمة

يتضةةمن تحةةريض زعةةيم القاعةةدة أيمةةن ال ةةواهرو للقيةةادو  /حةةازم
صبلح أبو إسماعيل وأنصاره علي اقتحام مدينةة اإلنتةاج اإلعبلمةي
والرابعةةة تحتةةوو علةةي مقطةةع فيةةديو مسةةجل مةةن قنةةاة أون تةةي فةةي
لئلعبلمي  /جابر ألقرموطي يتحدث عن قتل الشيعة بزاو َّية أبو مسلم
الخامسة تحتوو علي مقطةع فيةديو حةول خةروج المبليةين للت ةاهر
ضةةد الةةربيس المعةةزول بتةةاري  2013/6/30والسادسةةة تحتةةوو
علةةي مشةةاهد مةةن ثةةورة  30يونيةةو والسةةابعة تحتةةوو علةةي أحةةداث
مكتب اإلرشاد والثامنة تحتوو علةي تهديةدات اإلخةوان واشةتباكات
عناصِ رها مع المواطنين والتاسعة تحتةوو علةي مقةاطع فيةديو عةن
العدو َّيةةة والعاشةةرة تحتةوو علةي تحةةريض وتجةةاوزات
أحةداث رابعةةة
ِ
العدو َّيةةة والحاد َّيةةة عشةةر تحتةةوو علةةي مقةةاطع فيةةديو عةةن
برابعةةة
ِ
أحداث العنف بكوبرو  15مايو والثان َّية عشر تحتوو علي أحةداث
العنةةةف بميةةةدان رمسةةةيس بتةةةاري  2013/7/15والثالثةةةة عشةةةر
تحتوو علي أحداث اعتداءات اإلخوان بطريةق اإلسةكندرية الزراعةي
وأسوان والفيوم واإلسكندرية والرابعة عشةر تحتةوو علةي أحةداث
بةةةين السةةةرايات وميةةةدان النهضةةةة والخامسةةةة عشةةةر تحتةةةوو علةةةي
أحداث كرداسة والسادسة عشر تحتوو علي الحرس الجمهورو
والسابعة عشر تحتوو علي أحةداث جامعةة األزهةر والثامنةة عشةر
تحتوو علي أحداث محاولة اوتيال وزير الداخل َّيةة والتاسةعة عشةر
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تحتوو علةي أحةداث اعتةداءات اإلخةوان علةي الكنةابس والعشةرون
تحتةةةةوو علةةةةي أحةةةةداث حصةةةةار المحكمةةةةة الدسةةةةتور َّية والحاد َّيةةةةة
والعشرون تحتوو علي مقاطع فيديو بقيام عناصِ ر اإلخةوان بإضةرام
النيران بالكنابس والمنشآت الحكوم َّية والثان َّيةة والعشةرون تحتةوو
علةةي مق ةاطع فيةةديو بحةةرق مدرسةةة اآلبةةاء الفرنسةةيكان والعديةةد مةةن
الكنابس بالسويس والثالثة والعشةرون تحتةوو علةي مقةاطع فيةديو
ألحةةداث مكتةةب اإلرشةةاد والرابعةةة والعشةةرون تحتةةوو علةةي مقةةاطع
فيديو ألنصار بيت المقةدس وكتابةب الفرقةان وجماعةة أجنةاد مصةر
والخامسة والعشةرون تحتةوو علةي مقةاطع فيةديو لتفجيةرات مدير َّيةة
امةةةةن الدقهل َّيةةةةة والقةةةةاهرة ونقطةةةةة الشةةةةرطة العسةةةةكر َّية بمسةةةةطرد
والسادسةةةة والعشةةةرون تحتةةةوو علةةةي مقةةةاطع فيةةةديو القتحةةةام مركةةةز
شةةرطة مطةةاو وتقريةةر عةةن مرسةةي بعةةد عةةام مةةن حكمةةج والسةةابعة
والعشةةرون تحتةةوو علةةي مقةةاطع فيةةديو لكةةذبهم وت ةةاهر أعضةةاءهم
بالموت لي هروا أمام األعبلم كشهداء والثامنة والعشةرون تحتةوو
علةةي مقةةاطع فيةةديو وصةةور لمحةةيط مبنةةي امةةن الدولةةة بمدينةةة نصةةر
بتاري  2013/5/2والتاسعة والعشرون تحتوو علي تفقةد اللةواء
 /أسامة الصغير " مدير امن القاهرة إبان األحداث " محةيط الحةرس
الجمهةةةورو " بعةةةد األحةةةداث وإخةةةراجهم سةةةلميا ً فةةةي 2013/7/8
والثبلثون تحتوو علي مقطع فيديو يوض تجمةع مت ةاهرين بمحةيط
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رمسيس واشةتباكهم مةع قة َّةوات األمةن فةي  2013/7/15والحاد َّيةة
والثبلثةةون تحتةةوو علةةي مقطةةع فيةةديو الشةةتباكات طريةةق النصةةر فجةةر
يةةوم  2013/7/27وإلقةةاء المت ةةاهرين المولوتةةوف والحجةةارة علةةي
قة َّوات األمن والثان َّية والثبلثةون تحتةوو علةي مقطةع فيةديو ألحةداث
جامعةةة األزهةةر فةةي  2013/10/20وإلقةةاء المت ةةاهرين المولوتةةوف
والحجارة علي قة َّوات األمن والثالثة والثبلثون تحتةوو علةي مقطةع
فيديو ألحداث جامعة األزهر في  2013/10/28وإلقاء المت ةاهرين
المولوتوف والحجارة علي قة َّوات األمن والرابعة والثبلثون تحتوو
علي مقطع فيديو العتداءات الطبلب وتدميرهم داخةل وخةارج جامعةة
األزهةةةر فةةةي  2013/10/30والخامسةةةة والثبلثةةةون تحتةةةوو علةةةي
فيةةديو لت ةةاهرات محةةيط قصةةر القبةةة وفضةةهم مةةن قبةةل قةة َّةوات األمةةن
والسادسةةةة والثبلثةةةون تحتةةةوو علةةةي مقطةةةع فيةةةديو للقطةةةات توضةةة
استخدام اإلخوان لؤلسلحة اآللية والخرطوش ضد رجةال األمةن أثنةاء
مؤمور َّيةةة رابعةةة والسةةابعة والثبلثةةون تحتةةوو علةةي مقطةةع فيةةديو
لمؤمور َّية تجمهر ميةدان النهضةة والثامنةة والثبلثةون تحتةوو علةي
مقةةةاطع فيةةةديو الشةةةتباكات مإيةةةدو المعةةةزول مةةةع األمةةةن فةةةي بعةةةض
المناطق التاسةعة والثبلثةون تحتةوو علةي أحةداث اشةتباكات طريةق
جسةةةةر السةةةةويس فةةةةي  2013/12/20واألربعةةةةون تحتةةةةوو علةةةةي
اشتباكات محيط شارع الهرم والطريةق الةدابرو فةي 2013/12/27
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والحاد َّية واألربعون تحتوو علي اشتباكات مبني المدينة الجامع َّيةة
بجامعة األزهةر فةي  2014/1/3والثان َّيةة واألربعةون تحتةوو علةي
اشتباكات شارع أحمد عصمت مع جسر السويس فةي 2014/1/17
والثالثة واألربعون تحتوو علي العثور علي مةواد متفجةرة بمحةيط
قسةةم ثةةان أكتةةوبر فةةي  2014/3/21والرابعةةة واألربعةةون تحتةةوو
علي مقاطع فيةديو لبيانةات رسةم َّية قبةل يةوم  14أوسةطس 2014
والخامسةةةة واألربعةةةون تحتةةةوو علةةةي مقةةةاطع فيةةةديو ألحةةةداث رابعةةةة
العدو َّية المحفو ة بالمستشةفي وإشةعال اإلخةوان النيةران بالسةيارات
التي بالطريق رصد قناصةة اإلخةوان رصةد مجموعةة مسةلحة فةي
المبنةةي الخلفةةي لطيبةةة مةةول والسادسةةة واألربعةةون تحتةةوو علةةي
العدو َّيةةةة
مقةةةاطع فيةةةديو ألحةةةداث جامعةةةة األزهةةةر ومؤمور َّيةةةة رابعةةةة
ِ
والسةةةابعة واألربعةةةون تحتةةةوو علةةةي فيةةةديوهات مجمعةةةة مةةةن اإلدارة
العامةةةة لئلعةةةبلم والعبلقةةةات تحتةةةوو علةةةي أحةةةداث تطهيةةةر كرداسةةةة
العدو َّيةةة والنهضةةة وأسةةماء وصةةور شةةهداء
وأحةةداث مؤمور َّيةةة رابعةةة
ِ
الشةةةرطة فةةةي تلةةة األحةةةداث والثامنةةةة واألربعةةةون تحتةةةوو علةةةي
فيةةديوهات مجمعةةة السةةتعدادات وزارة الداخل َّيةةة ليةةوم 2014/6/30
وبيانات المتحدث الرسمي بشؤن أحداث رابعةة والنهضةة والتاسةعة
واألربعةةةةون تحتةةةةوو علةةةةي فيةةةةديوهات توضةةةة خطةةةةوات ومراحةةةةل
مةةؤموريتي رابعةةة والنهضةةة والخمسةةون تحتةةوو علةةي فةةيلم وثةةابقي
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تحةةت عنةةوان " رجةةال يحمةةون الةةوطن " يبةةرز بالمسةةتندات والصةةور
والفيةةديو الوقةةابع الحقيق َّيةةة لمواجهةةة الدولةةة لئلرهةةاب اإلخةةوان منةةذ
نشؤتها وحتى فبراير .2014
 عةةدد  2كتةةاب األول بعنةةوان " تقريةةر عةةن أحةةداث اعتصةةامي رابعةةة
العدو َّية والنهضة دارسة توثيق َّية تحليل َّية " يحةوو توثيقةا ً النتهاكةات
ِ
جماعة اإلخوان ألحكام الدستور والقانون واالنتهاكةات التةي ارتكبهةا
العدو َّيةةةة والنهضةةةة خةةةبلل الفتةةةرة مةةةن
المتجمهةةةرين بميةةةداني رابعةةةة
ِ
 2013/6/21حتةةى  2013/8/13واإلجةةراءات القانون َّيةةة واألمن َّيةةة
العدو َّيةةة والنهضةةة وانتهاكةةات
التةةي اتخةةذت بشةةؤن مةةؤموريتي رابعةةة
ِ
جماعةةة اإلخةةوان أثنةةاء المةةؤموريتين المشةةار إليهمةةا وكةةذا انتهاكةةات
مإيةةدو الةةربيس المعةزول مةةن تةةاري  2013/8/15والكتةةاب الثةةاني
يحتةةةوو علةةةي مبلحةةةق الدراسةةةة المشةةةار إليهةةةا وتتضةةةمن كشةةةوف
بالشةةهداء والمصةةابين مةةن الشةةرطة وبيةةان عةةددو باألسةةلحة التةةي تةةم
ضبطها والتلفيات بالمعدات والمنشآت الشرط َّية.
مصةورة
 عدد  2إسطوانة ةمد َمجةة األولةي تحتةوو علةي مقةاطِ ع فيةديو
َّ
ض ة َّمنت توثيةةق وقةةابِع معاينةةة الحةةواجز والموانةةع والسةةواتر
والتةةي َت َ
العدو َّيةةة البيانةةات الرسةةم َّية التةةي
بالشةةوارع المحيطةةة لمسةةجد رابعةةة
ِ
صدرت قبل  2013/8/14صور أثناء التعامل مع التجمهر مقةاطع
فيةديو توضة االعتةداء علةي القة َّةوات باألسةلحة النار َّيةة والمولوتةوف
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أثنةاء التعامةةل مةع التجمهةةر وصةور إنهةةاء التجمهةةر ومقةةاطع فيةةديو
بيانات وتصريحات عقب إنهاء التجمهر واالسطوانة الثان َّية تحتةوو
ضة َّمنت توثيةق وقةابِع َت َعةدِّو المتجمهةرين
علي مقةاطع فيةديو والتةي َت َ
علةةي القةة َّةوات وإشةةعال الخيةةام واإلنةةذارات التةةي وجهةةت للمتجمهةةرين
بفةةض التجمهةةر وخةةروجهم فةةي َم َمةةرات رمنةةة وكةةذا تصةةوير لةةبعض
الجثث داخل المستشفي الميداني ي هةر وفاتهةا قبةل بةدء التعامةل مةع
التجمهر وكذا تؤمين القة َّوات للمتجمهرين أثناء خروجهم في ال َم َمرات
اآلمنة وحرصهم علي الحفا علي أرواحهم .
كما َقدَّم اللواء  /أسامة محمد محمد الصغير  -ةمساعد وزير الداخل َّيةة
و ةمدير أمن القاهرة  -حال سماع شهادتج بالتحقيقات :
َّ
ملخصا ً وافيا ً بشؤن جميع الببلوات التي وردت إلى وزارة الداخلية

واألجهزة التابعة لها خبلل فترة التجمهر وخبلل الفترة التالية على
إجبلء المتجمهرين من مكان التجمهر .
 صةةورة ضةةوبِ َّية مةةن قةةرار معةةالي الس ة ِّيد األسةةتاذ ال ةمستشةةار النابِةةب
إرخ  2013/7/31ثابت بج تكليف ال ة
الةبلزم
شرطة بإ ِّتخةاذ
العام ال ةم َّ
ِ
قانونا ً نحو ضبط الجرابِم التي وقعت ب ةمحيط دوابِر ميادين التحريةر
العدو َّيةةة والنهضةةة ب ةمحةةاف تي القةةاهِرة والجيةةزة ومسةة ِجد
ورابعةةة
ِ
اإلسكندر َّية وميدان الشون بالمحلَّة ال ةكبر
القابِد إبراهيم ب ةمحاف ة
ِ
ب ةمحاف ة الغربية وسابِر الميادين األخر بالوجةج البحةرو وصةعيد
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الةبلزم
مصر التي وقعت فيها تِل الجرابِم وكشف ةمرتكبيها وإ ِّتخةاذ
ِ
بشؤنهم في ضوء ةمراعاة أحكام القوانين وضبط األسلِحة واألدوات
ال ةمس َتخدمة فةي ذلة وكةذا ضةبط سة َّيارات البةث اإلذاعةي ال ةمسةتولَى
عليها والمملوكة إلتِحةاد اإلذاعةة والتلفزيةون  ,وضةبط ال ةم َح ِّرضةين
علةةى تِل ة الجةةرابِم  ,و ةهةةم ةك ةل ً مةةن  :محمةةد بةةديع ةمرشِ ةةد اإلخةةوان
ال ةمسلمين  ,ومحمد البلتةاجي وصةفوة حِجةازو  ,وحسةن البةرنس ,
ةةارق ال ةز ةمةةةر القيةةةادو
وباسِ ةةةم عةةةودة مةةةن القِيةةةادات اإلخوانِ َّيةةةة  ,وطة ِ
بالجماعة اإلسبل ِم َّية  ,وعرضِ هم على النيابة العا َّمة َفور ضبطهم .
ثابت بها العديد من اإلخطارات التي وردت إلى ةمدير َّية أمةن
 مذ ِّكرة ِ
القاهِرة َعقِب أحداث ال َفض والتي إشتملت على إرتكاب العديةد مةن
الجرابِم كرد فِعل إثر نجاح قة َّوات ال ة
شرطة في َفض التجمهر .
 كمـا َقـدَّم الشـاهد التـاسـع اللـواء  /أشرف عبد هللا عبد ربج حسن
– ةمساعد َّأول وزير الداخل َّية لقطاع األمن المركةزو– حةال سةماع
شهادتج بالتحقيقات :
 بيان تفصةيلي بالخسةابِر البشةر َّية والما ِد َّيةة بقة َّةوات األمةن المركةزو
ض ة بهةةا ةرتبةةة وإسةةم و ِجهةةة عمةةل
ةمر َفةةق بةةج ةكشةةوف تفصةةيل َّية ةم َو َّ
شهداء وال ةمصابين من قة َّوات ال ة
ال ة
شرطة ال ةمشةاركين فةي تنفيةذ قةرار
النيابة لعا َّمة بميدان رابعة العدو َّية بتاري . 2013/8/14
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ضة بةج حجةم القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي التنفيةذ مةن
 كشف تفصيلي ةم َو َّ
ةكةةل إدارة عا َّمةةة بةةاألمن المركةةزو مةةن حيةةث عةةدد تشةةكيبلت َفةةض
ال َ
ش ة َغب وعةةدد ميكروباصةةات َفةةض الشةةغب وعةةدد ةم ةد ََّرعات ال َفةةض
ضة بهةةا المفقةةودات
وأمةةاكِن توزيعهةةا  ,وكةةذا ةكشةةوف تفصةةيل َّية ةم َو َّ
والتلف َّيةةةات للمنقةةةوالت وال ةم ِعةةةدَّات والمركبةةةات واألدوات المملوكةةةة
لوزارة الداخل َّية حال أحداث َفض التجمهر
 صةةورة رسةةم َّية مةةن دفةةاتِر تسةةلي القةة َّةوات التةةي شةةاركت فةةي تنفيةةذ
قرار النيابة العامة حال أحداث ال َفض.
مصورة والتي
 عدد إثنين إسطوانة ةمدمجة تحوو مقاطع إلكترون َّية
َّ
ضةةة َّمنت توثيةةةق وقةةةابِع حمةةةل بعةةةض المتجمهةةةرين ألسةةةلحة رليةةةة
َت َ
وخرطةةةةوش و ةزجاجةةةةات مولوتةةةةوف وإسةةةةتخدامها عشةةةةوابيا ً تجةةةةاه
القةة َّةوات  ,وكةةذا ةمناش ةدة القةةةوات ال ةمشةةاركة فةةي تنفيةةذ قةةرار النيابةةة
العا َّمة لبعض المتجمهرين ب ةمحيط التجمهر وبال ةمستشفى ال ةمجةاورة
لمسجد رابعة ب ةمغادر مكان التجمهر سِ لميا ً دون ةمقاومة وإسةتجابة
التعرض لهم أثناء ال ةمغةادرة
بعض المتجمهرين لتل ال ةمناشدة دون
َّ
وال َعثةةور علةةى بعةةض الجثةةامين بالمستشةةفى سةةالفة الةةذكر  ,وكةةذا
بعةةض البيانةةات الرسةةم َّية الصةةادرة مةةن بعةةض المسةةبولين بالدولةةة
وال ةمذاعة عبر العديد مةن القنةوات المصةر َّية والفضةاب َّية فةي تةاري
سابق على تنفيذ قرار النيابة العامة بشؤن فشةل ال ةمحةاوالت الوديةة
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والدولية فةي إنهةاء التجمهةر ةو ِّد َّيةا ً وإعتةزام أجهةزة الدولةة المعن َّيةة
من خبلل أجهزتها التنفيذ َّية في إنهاءه 0
كما َقدَّم  :محمد أحمد عبده كم َّنة – صاحب مكتب ةمقاوالت وأحةد
بشارع الطيران بمدينةة نصةر – حةال سةماع
قاطني عمارات التوفيق
ِ
صتج التةي قةام
شهادتج بالتحقيقات كارت الذاكِرة الخاص بالكاميرا خا َّ
ص َّةور
بإستِخدامها حال تصةويره لؤلحةداث يحةوو عةدد  346مقطةع ةم َ
وفيةةديو  ,وكةةذا سِ ةةرنجة طِ َّب َّيةةة ومةةا بةةداخِلها مةةن سةةابِل  ,وكةةذا عةةدد
ةار َّيتين  ,وكةةذا كةةاميرا تصةةوير مراقبةةة  ,وبعةةرض سِ ةةرنجة
طلقتةةين نة ِ
طِ َّب َّيةةة علةةى المعمةةل الكيمةةاوو بمصةةلحة الطِ ةةب الشةةرعي ورد التقريةةر
الخاص بها ثابت بج أن السرنجة الطِ ِب َّية كامِلة األجزاء سِ ةعة  3مةل ,
َّ
بداخلها سابِل ش َّفاف اللون  ,ةو ِجد السابِل خةالي مةن المةواد ال ةمدرجةة
بقانون ال ةم َخدَّرات .
كمةةا َق ةدَّم  /رمضةةان عبةةد الهةةادو محمةةود عةةامر حةةال سةةماع شةةهادتج
بالتحقيقةةات صةةورتين مطبةةوعتين بةةاأللوان ةمبة َّين فةةي أحةةداهما وضةع
الكةةةاميرات بعةةةد تركيبهةةةا علةةةى إشةةةارات المةةةرور  ,ومبةةة َّين بالصةةةورة
األخر الوضع عقِب إتبلف المتجمهرين لتِل الكاميرات.
كما َقدَّم  /إيهاب محمد حسن عفيفي حال سماع شهادتج بالتحقيقةات
صورة مطبوعة باأللوان ةمب َّين بها التلف َّيةات بال ةزجةاج الكةابِن بواجهةة
بالشركة .
صة
شركة جرينكو لل ةمقاوالت  ,وكذا البلفتة الخارج َّية الخا َّ
ِ
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كما َقدَّم  :عماد بولس بخيت ةمرجان حال سةماع شةهادتج بالتحقيقةات
مقةةذوف ةم َ
شة َّةوه لعيةةار نةةارو نحاسةةي اللةةون ةمن ة َب ِع مةةن أحةةد َج َوانبةةج
بةةالقةرب مةةن ال ةم َقدِّمةةة  ,وكةةذا بعةةض الصةةور التةةي كانةةت ةم َح َّملةةة علةةى
صةةة بسةة َّيارتج محةةل اإلتةةبلف وكةةذا رثةةار إضةةرام
هاتِفةةج المحمةةول خا َّ
النيةةران بؤحةةد األكشةةا ال ةمتوا ِجةةدة بةةالطريق العةةام  ,وتةةم نسةة تِلةة
ص َور على إسطوانة ةمد َمجة  ,تم إرفاقها بؤوراق القض َّية.
ال ة
كمـا َقـدَّم :أشـرف عبـد العـزيز عبـد العاطـي مصطفى حال سماع
صةل بةالمنقوالت التةي قةام المتجمهةرين
شهادتج بالتحقيقات كشةف ةمف َّ
بإضرام النيران بها وسرقتها من داخِل مبنى لئلدارة العا َّمة للمرور .
كما َقدَّمت  /نجبلء س ِّيد أحمد عبد الحميد س ِّيد – ةمةديرة مدرسةة عبةد
العزيز جاويش للتعليم األساسةي – حةال سةماع شةهادتها بالتحقيقةات
والسةرقة المملوكةة للمدرسةة
صبلً بةالمنقوالت محةل اإلتةبلف
كشفا ً ةمف َّ
ِ
سالِفة لذِكر.
كمةةا َق ةدَّم س ة ِّيد أحمةةد السةةبكي – ةمحةةام وبصِ ةةفتج ربةةيس مجلةةس إدارة
للرعايةةةة اإلجتما ِع َّيةةةة حةةةال سةةةماع شةةةهادتج
جم ِع َّيةةةة رابعةةةة
ِ
العدو َّيةةةة ِ
ص َّورة عليهةا
بالتحقيقات إسطوانة ةمد َمجة والتي تم نس المقاطِ ع ال ةم َ
حةةال قيام ةج بتصةةوير حالةةة ال ةمستشةةفى والمركةةز الطِ َّبةةي بالكا ِمةةل قبةةل
الشروع في أعمةال التطهيةر والن افةة بهةا  ,وكةذا القةرص الصةلب "
هةةةةارد ديسةةةة " والةةةةذو تةةةةم تصةةةةويره بمعرفةةةةة كةةةةاميرات ال ةمراقبةةةةة
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العدو َّيةةةة والمركةةةز الطِ َّبةةةي  16 -كةةةاميرا  , -وكةةةذا
ب ةمستشةةةفى رابعةةةة
ِ
كشةةوف تفصةةيلِ َّية بشةةؤن المفقةةودات والتلف َّيةةات الحاصِ ةةلة ب ةمستشةةفى
العدو َّية والمركز الطِ َّبي التي تم الوقوف عليها في اليوم التالي
رابعة
ِ
علةةى أحةةداث ال َفةةض  ,وكةةذا ةكشةةوف ةمقارنةةة إيةةرادات جم ِع َّيةةة رابعةةة
العدو َّية عن شهر  3012/8بإيرادات الجم ِع َّية عن شهر , 2013/8
ِ
وكةةذا إسةةطوانة ةمدمجةةة عليهةةا عةةدد مةةن المشةةاهِد للمتجمهةةرين ِخةةبلل
فترة التجمهر  ,و كذا المضبوطات التةي تةم العثةور حةال قيامةج برفةع
العدو َّية والتي َت َم َّثلةت فةي  30خةوذة
ال ةم َخلَّفات بالمركز الطِ ِّبي لرابعة
ِ
ةمختلفةةة األلةةوان  ,و 75كِمامةةة واقيةةة مةةن الغةةازات  ,و 2دِرع صةةاج
يدو َّيةةةة  2 ,صةةةديرو واقةةةي مةةةن ال ةرصةةةاص  ,و 7ن ةةةارات
صِ ةةةناعة ِ
فارر طلقةة ةمختلِفةة
ببلستي ةمختلِفة المواصفات  2 ,نبل حديد ِ 20 ,
العيار والمواصفات  4 ,طلقة خرطوش وير ةمس َتخدمة .
كمةةا َقةةدَّمت  /ةمنةةى أحمةةد ةمرسةةي أحمةةد –  57سةةنة  -كبيةةر بةةاحثين
و ةمةةدير عةةام بمبنةةى اإلسةةكان الخةةارجي فةةرع البنةةات برابعةةة العدو َّيةةة
التةةةابع لجامعةةةة األزهةةةر– حةةةال سةةةماع شةةةهادتها بالتحقيقةةةات صةةةورة
حررة مةن ةمةديرة إدارة مبنةى اإلسةكان الخةارجي
ضوب َّية من ةمذ ِّكرة ةم َّ
فرع البنات برابعة العدو َّية التابع لجامعة األزهةر بشةؤن تشةكيل لجنةة
الجرد السنو َّية لل ةعهدة الموجودة بالمبنى سالف الةذكر  ,وكةذا صةورة
وجةج
وجج من ةمديرة إدارة المبنى سالف الةذكر ةم َّ
ضوب َّية من خِطاب ةم َّ
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إلةةى السةة ِّيد مةةدير العةةام اإلدارة العا َّمةةة للشةةإون الهندسةة َّية بجامعةةة
األزهر ثابت بج أن المبنى سالف لذكر قد تم إحتراقج من قِ َبل جماعةة
اإلخوان ال ةمسةلمين  ,ةمطالبةة إ َّيةاه بإرسةال لجنةة فن َّيةة ل ةمعاينةة المبنةى
وتحديةةد التلف َّيةةات بةةج إلصةةبلحج وترميمةةج  ,وانةةج أصةةب ويةةر صةةال
لئلقامةةةة بةةةج إثةةةر إحتةةةراق جميةةةع نوافةةةذ الطةةةابق األرضةةةي وتةةةدميرها
ةةإرخ 2013/7/15
بالكامةةةل  ,وكةةةذا صةةةورة ضةةةوب َّية مةةةن خِطةةةاب ةمة َّ
وجةةةج مةةةن ةمةةةديرة إدارة المبنةةةى سةةةالف الةةةذكر إلةةةى السةةة ِّيد األسةةةتاذ
ةم َّ
الةدةكتور  /األمةةين العةةام ال ةمسةةاعِد لفةةرع البنةةات لل ةموافقةةة علةةى تسةةليم
المبنى سالف الذِكر إلةى إدارة األمةن بالجامِعةة إعتبةاراً مةن تاريخةج ,
وجةةج مةةن
ةإرخ  2013/7/17ةم َّ
وكةةذا صةةورة ضةةوب َّية مةةن خِطةةاب ةمة َّ
ةمديرة إدارة المبنى سالف الةذكر إلةى السة ِّيد األسةتاذ الةدةكتور  /نابةب
ربةةيس جامعةةة األزهةةر ثابةةت بةةج طلبهةةا تكثيةةف األمةةن بةةالمبنى سةةالف
الذكر حِفا ا ً عليج  ,ن راً لل روف األمن َّية التي كانةت ت ةمةر بهةا الةببلد
ووجةةةود المبنةةةى فةةةي ةمحةةةيط تجمهةةةر رابعةةةة العدو َّيةةةة  ,وكةةةذا صةةةورة
ة
وجةةج مةةن السة ِّيد األسةةتاذ
ةإرخ  2013/7/21ةم َّ
ضةةوب َّية مةةن خِطةةاب ةمة َّ
الدةكتور  /األمين العام المساعِد فرع البنات بجامعة األزهر إلى السيد
العميةد  /ةمةدير موقةع كةوين سةرفيس لؤلمةن بجامعةة األزهةر إلحاطتةج
عِلمةا ً بؤ َّنةةج قةد تةةم تحويةل جميةةع ال ةم َو َّ فةات والعةةاملين بةالمبنى سةةالف
الذِكر إلى مدينة الطالبات بالقاهِرة إعتباراً من  2013/7/15ةمطالبةا ً
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إ َّيةةاه بإتخةةاذ الةةبلزم مةةن الناحيةةة األمنيةةة لتةةؤمين المبنةةى فةةي ضةةوء
ال ةمستجدَّات  ,وكذا صورة ضةوب َّية مةن ةكشةوف جةرد تفصةيل َّية والتةي
تةةم إعةةدادها بمعرفةةة اللجنةةة سةةالفة الةةذكر ةمب َّينةا ً بهةةا علةةى وجةةج ال ِد َّقةةة
نوع وعةدد ووصةف وقيمةة المنقةوالت وال ةممتلكةات العا َّمةة التةي أتةت
عليهةةا النيةةران والتةةي تةةم إتبلفهةا والتةةي تبة َّين عةةدم وجودهةةا بةةالمبنى
وسِ رقتها.
صابي خدمات
كمـا َقدَّم  /محمد عبد السبلم حسين أحمد سبلمة  -أ ِخ َّ
لمصر َّية – حال سماع شةهادتج
شرف عام هيبة اإلسعاف
ِ
إسعافِ َّية و ةم ِ
بالتحقيقات ةكشوف تفصيلِ َّية ةمب َّينا ً بهةا أرقةام سة َّيارات اإلسةعاف محةل
اإلتبلف ووصف وقيمة بالتلف َّيات الحاصِ لة ب ةكل منها على ِحدَة  ,وكذا
إفادة رس ِم َّية بعدم ةحةدوث وقةابِع سةرقة أو إتةبلف لسة َّيارات اإلسةعاف
خِبلل فترة التجمهةر بةدءاً مةن  2013/6/21وحتةى , 2013/8/14
وكةةةةذا ةخ َّطةةةةة تةةةةؤمين ال َت َج ُّمعةةةةات وال ةم ةةةةاهرات خِةةةةبلل الفتةةةةرة مةةةةن
 2013/8/12إلةةةةى أحةةةةداث ال َفةةةةض  ,وكةةةةذا ةخ َّطةةةةة تةةةةؤمين األحةةةةداث
ال ةم َت َو َّقعة بميداني رابعة والنهضة  ,وكذا صورة ضةوب َّية مةن التقريةر
الطِ ِّبي الخاص بال ةمسعِف المرحوم  /إبةراهيم ةمصةطفى السة ِّيد الصةادِر
مةةن مِستشةةفى معهةةد ناصِ ةةر ثابةةت بةةج إصةةابتج بطلةةق نةةارو بمنطِ قةةة
سةر
سر و ةخروج من منطقة الرأس ال ةي َ
الرأس دةخول من ال ِجهة ال ةي ِ
أ َّد إلةةى َت َه ُّت ة بةةال ةم ونزيةةف بةةال ةم وطلةةق نةةارو بمنطِ قةةة العمةةود
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الفقرو  ,وأ َّنج بعد إجراء عملِ َّية ِجرا ِح َّية لةج بةال ةم د ََخةل فةي ويبوبةة
الدمو َّية و َت َو ُّقةف َعضةلة القلةب نجةم
تا َّمة  ,وحدث هةبوط حاد بالدورة
ِ
عنها الوفاة بتاري . 2013/8/15

وث ةبت للنِيابة العا َّمة من خِبلل ةمطالعتها لببلوات المجني علةيهم
مةةن القةة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض عةةدم سِ ةةل ِم َّية تجم ةهةةر رابعةةة
العدو َّيةةة و قيةةام ال ةم َّتهمةةين ال ةمشةةاركين فةةي التجمهةةر و رخةةرون
ِ
مجهولةةون بالشةةروع فةةي قتةةل القة َّةةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض و
النار َّيةةةةة و األدوات التةةةةي ةتسةةةة َتخدم فةةةةي
ةمقةةةةاومتهم باألسةةةةلِحة
ِ
اإلعتداء على األشخاص للحيلولة دون َفض تجمهرهم المسلَّ
ةابط
ـة حيةث َقة َّةرر المجنةي عليةج  /تةةامر عبةد المةنعم محمةةد خليةل – ضة ِ
ة
شةةةرطة بقِطةةةاع الشةةةهيد اللةةةواء ِرفعةةةت عاشةةةور لؤلمةةةن المركةةةزو –
إستِدالالً أ َّنج كان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض تجمهةر رابعةة
العدو َّية من خِبلل تواجده بشارع بن فضبلن صوب ةمحيط التجمهةر ,
أعيةرة
وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها قام أحد المتجمهرين بةإطبلق ِ
برفقتةةج مةةن القةة َّةوات  ,وحينبةةذ حةةدثت
نار َّيةةة خرطةةوش صةةوبج ومةةن ِ
إصابتج بطلق نارو خرطوش باألنف .
ضةابط ة
شةرطة
ـ و َق َّرر المجني عليةج  /عمةرو علةي محمةد حِجةازو –
ِ
الدراسة لؤلمن المركزو – إستِدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين القة َّةوات
بقِطاع َّ
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ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض تجمهةةر رابعةةة العدو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة
ال ةمكلَّف بها قام أحد المتجمهرين بتصويب ِعيار نةارو قِ َبلةج  ,ةمحةدثا ً
إصابتج بطلق نارو بالبطن .
ضةةابط ة
شةةرطة
ةةرر المجنةةي عليةةج  /رامةةي جمةةال حةةرب محمةةد –
و َق َّ
ِ
الدراسة لؤلمن المركزو – إستِدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين القة َّةوات
بقِطاع َّ
ال ةمشاركة في َفةض التجمهةر رابعةة العدو َّيةة  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة
ال ةمكلَّف بهةا قةام أحةد المتجمهةرين بةإطبلق ِعيةار نةارو قِبلةج  ,ةمحةدثا ً
إصابتج بطلق نارو أعلى ال َ هر بالفقرة الثانية و َ
سفلي .
شلَل نِصفي ة
ـ و َق َّرر المجني عليج األمين  /أحمد سعد محمود كريم – أمين ة
شرطة
صة بقِطاع الشهيد اللةواء محمةود عةادل
باإلدارة العا َّمة للعمل َّيات الخا َّ
لؤلمةةن المركةةزو  -إسةتِدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي
َفض تجمهر رابعة العدو َّية  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا قةام
العديةةد مةةن المتجمهةةرين بةةإعتبلء بعةةض العقةةارات بةةالقِرب مةةن ةمحةةيط
التجمهر  ,وقةاموا بةإطبلق العديةد مةن الطلقةات النار َّيةة الح َّيةة صةوب
القةة َّةوات  ,وحينبةةذ َح ة َدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو بال َفخةةذ األيمةةن وكسةةر
بالذِراع األيسر وال ةركبة من ال ِجهة ال ةيمنى  ,وألقةى بالمسةبول َّية علةى
عاتق جماعة اإلخوان ال ةمسلمين المتجمهرين بميدان رابعة العدو َّية
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج الرقيةةب  /محمةةد ثابةةت محمةةد أحمةةد – رقيةةب
ة
شةةرطة درجةةة أولةةى بقِطةةاع سةةبلمة عبةةد الةةرإوف لؤلمةةن المركةةزو –
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إستِدالالً أ َّنج كان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض تجمهةر رابعةة
العدو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج بطلةةق
نارو في إصبع يده ال ةيمنى .
ـ و َقـ َّرر المـجنـي عليـج ال ةم َج َّنـد  /مـحـمـد عبـد هللا عامـر – ةمـ َج َّند
ة
صةة بقِطةاع سةبلمة عبةد الةرإوف لؤلمةن
شرطة بةإدارة العمل َّيةات الخا َّ
المركةةزو  -إس ةتِدالالً أ َّن ةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض
تجمهر رابعة العدو َّية من خِبلل تواجدها ب ِجوار مس ِجد رابعة العدوية
صةةوب ةعمةةق التجمهةةر  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت
إصابتج  ,والتي َت َم َّثلت فةي طلقةات نار َّيةة خرطةوش بذِراعةج األيسةر ,
وألقى بالمسبول َّية على عاتق جماعة اإلخوان ال ةمسلمين0
ـة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /رمضةةان محمةةد حسةةين أبةةو هاشِ ةةم –
شرطة بقِطاع الشهيد ِرفعت عاشور لؤلمةن المركةزو -إسةتِدالالً
ةم َج َّند ة
أ َّنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة العدو َّية من
خِبلل تواجدها بشارع بن فضبلن صوب ةعمق التجمهر  ,وحال قيامج
بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َحة َدثت إصةةابتج  ,والتةةي َت َم َّثلةةت فةةي طلةةق نةةارو
خرطةةةةةوش بالقةةةةةدم ال ةيسةةةةةر  ,وألقةةةةةى بالمسةةةةةبول َّية علةةةةةى عةةةةةاتق
المتجمهةةرين برابعةةة العدو َّيةةة  ,وبسةةإال ك ةل ً مةةن ال ةم َج َّنةةدين  /حسةةن
فهمي أحمد محمد ومصطفى راشِ د محمد – ةم َج َّندين بةذات القِطةاع –
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بةةةذات المحضةةةر إسةةةتِدالال ة ردَّد كةةةل ً منهمةةةا مضةةةمون مةةةا جةةةاء بةةةؤقوال
سابقهما0
ـ و َقــ َّرر المـجنـي عليـج ال ةم َج َّنـد  /عمـرو شـعبان محمـود – مـ ة َج َّند
ة
شرطة بقِطاع الشهيد ِرفعةت عاشةور لؤلمةن المركةزو  -إسةتِدالالً أ َّنةج
كان من بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض تجمهةر رابعةة العدو َّيةة مةن
خِبلل تواجدها بشارع بن فضبلن صوب ةعمق التجمهر  ,وحال قيامج
بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َحة َدثت إصةةابتج  ,والتةةي َت َم َّثلةةت فةةي طلةةق نةةارو
خرطةةوش باليةةد ال ةيسةةر والةةرأس مةةن الجانِةةب األيمةةن مةةن الخلةةف,
وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتق المتجمهةةةةرين برابعةةةةة العدو َّيةةةةة ,
وبسإال كل ً من ال ةم َج َّندين  /حسن فهمي أحمد محمد ومصطفى راشِ د
محمةةد – ةمجنةةدين بةةذات القِطةةاع – بةةذات المحضةةر إس ةتِدالال ة ردَّد ك ةل ً
منهما مضمون ما جاء بؤقوال سابقهما .
ـ ة و َقة َّةرر الرقيةةب  /بكةةرو إمةةام عبةةد العزيةةز محمةةد – رقيةةب ة
شةةرطة
باإلدارة العا َّمة للحِماية المدن َّية بالقاهِرة قِطاع ال َ
شرق –إستِدالالً أ َّنج
كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض تجمهةةر رابعةةة العدو َّيةةة ,
وحةةال تواجةةده رفةةق الشةةاهد المابةةة وسةةتة وثمةةانين المجنةةي عليةةج /
ياسةةين ةعلةةوو ياسةةين عبةةد السةةبلم أحمةةد – رقيةةب ة
شةةرطة بةةاإلدارة
العا َّمة للحِماية المدن َّية بالقاهِرة قِطاع ال َ
شرق  -حدثت إصةابة األخيةر
بطلق نارو .
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ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /محمود عبـد ال ةمـحسِ ن مـحمـود –
ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة بقِطةةاع ناصِ ةةر لؤلمةةن المركةةزو  -إسةتِدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن
بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهةر رابعةة العدو َّيةة  ,وحةال قيامةج
بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّةف بهةا َحة َدثت إصةابتج بجةرح قطعةي بال ةجمجمةة وثبلثةة
ةو َرز .
ـة و َق َّةرر ال ةم َج َّنةةد  /حسةين فهمةةي أحمةد – ةم َج َّنةد ة
شةةرطة بقِطةاع اللةةواء
ِرفعت عاشور لؤلمةن المركةزو – إسةتِدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين القة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة العدو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بشةارع
بن فضبلن صوب ةعمق التجمهر  ,وحال قيام المجني عليةج ال ةم َج َّنةد /
ربيةةع محمةةد إبةةراهيم – ةم َج َّنةةد ة
شةةرطة بقِطةةاع اللةةواء ِرفعةةت عاشةةور
لؤلمن المركزو – بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها َح َدثت إصابتج  ,والتي َت َم َّثلةت
في طلق نارو خرطوش .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /محمد عبد الحكيم أحمد صةقر – ةم َج َّنةد
ة
الدراسةة لؤلمةن المركةزو  -إسةتِدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين
شرطة بقِطاع َّ
القة َّةةوات ال ةمشةةةاركة فةةي َفةةةض تجمهةةر رابعةةةة العدو َّيةةة ,وحةةةال قيامةةةج
بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها قةام العديةد مةن المتجمهةرين بةإطبلق العديةد مةن
الطلقات النار َّية الح َّية صةوب القة َّةوات  ,وحينبةذ َحة َدثت إصةابتج بطلةق
نارو بال َيد ال ةيمنى  ,وألقى بالمسةبول َّية علةى عةاتق أحةد المتجمهةرين
بميدان رابعة العدو َّية
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ـة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد ِ /رزق العربةةي ِرزق حشةةيش – ةم َج َّنةةد
بمصةةلحة أمةةن المةةواني بالةةديوان العةةام  -إس ةتِدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين
التابعةةة لمصةةلحة أمةةن المةةواني  ,وأنةةج حةةال تواجةةده بمبنةةى
القةة َّةوات
ِ
أعيةرة نار َّيةة بكثافةة صةوب
المصلحة تنةاهى إلةى سةمعج د ِةوو إطةبلق ِ
المبنى  ,وحينبذ َح َدثت إصةابتج بطلةق نةارو بقدمةج ال ةيسةر  ,وألقةى
بالمسبول َّية على عاتق المتجمهرين بميدان رابعة العدو َّية0
ـة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /وليةةد فةةوزو حامةةد أبةةو زيةةد – ةم َج َّنةةد
بمصةةلحة أمةةن المةةواني بالةةديوان العةةام  -إس ةتِدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين
التابعةةة لمصةةلحة أمةةن المةةواني  ,وأنةةج حةةال تواجةةده بمبنةةى
القةة َّةوات
ِ
أعيرة نار َّيةة بكثافةة صةوب
المصلحة  ,تناهى إلى سمعج د ِةوو إطبلق ِ
المبنى  ,وحينبذ َح َدثت إصابتج بطلق نةارو بةالرأس وسةاقِج ال ةيمنةى ,
س ةلَّحة مةةن المتجمهةةرين
وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتق العناصِ ةةر ال ةم َ
بميةةدان رابعةةة العدو َّيةةة ةمعتلةةي العقةةارات ال ةمطِ لَّةةة علةةى ميةةدان رابعةةة
العدو َّية .
ـ و َقــ َّرر المجنــي علـيـج ال ةم َج َّنـد  /محمـد عبد هللا عامـِر – ةمـ َج َّند
ة
شةةرطة بقِطةةاع سةةبلمة عبةةد الةةرإوف لؤلمةةن المركةةزو  -إسةتِدالالً أ َّنةةج
كان من بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض تجمهةر رابعةة ال َع َد ِو َّيةة مةن
خِبلل تواجدها بالقةرب من ةمحيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحال قيامِج
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بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج بطلقةةات خرطةةوش فةةي ذِراعةةج
األيسر  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /محمد عبد الحكيم أحمد صةقر – ةم َج َّنةد
ة
الدراسةة لؤلمةن المركةزو  -إسةتِدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين
شرطة بقِطاع َّ
القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
بةةالقةرب مةةن ةمحةةيط تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيا ِمةةج بال ةم ِه َّمةةة
ال ةمكلَّةةف بهةةا َحة َدثت إصةةابتج بطلةةق نةةارو فةةي ذِراعةةج األيمةةن  ,وألقةةى
بالمسبول َّية على عاتِق أحد المتجمهرين .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /محمود عبد ال ةمحسِ ةن محمةود – ةم َج َّنةد
ة
شةةرطة بقِطةةاع ناصِ ةةر لؤلمةةن المركةةزو  -إس ةتِدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
لتةةؤمين فةةض التجمهةةر  ,وحةةال قيامِةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َحةة َدثت
إصةةابتج ب ةجةةرح َقطعةةي بال ةجم ةجمةةة  ,وأل َقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق
المتجمهرين .
ـ و َق َّرر المجنةي عليةج ال ةم َج َّنةد  /أحمةد ةجمعةة َر َجةب – ةم َج َّنةد بمصةلحة
أمةةن المةةواني بالةةديوان العةةام  -إس ةتِدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها لتةؤمين
ةارع ال َط َيةةران  ,وحةةال قيا ِمةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج
شة ِ
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والرابةةع بال َيةةد ال ةيسة َةر  ,وأل َقةةى
بطلةةق خرطةةوش باإلصةةبعين الثالِةةث
ِ
بالمسبول َّية على عاتِق أحد المتجمهرين0
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /ربيع محروس إبراهيم – ةم َج َّند بقطةاع
الخدمات األمن َّية باألمن المركزو  -إستِدالالً أ َّنج كان من بةين القة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقةرب
من ةمحيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحةال قيامِةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا
سر والذِراع األي َمن ,وأل َقةى
َح َدثت إصابتج بطلق خرطوش بال َكتِف األي َ
بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /احمةةد عبةةد اللطيةةف حسةةن – ةم َج َّنةةد
بسة ِةر َّية الةةدعم لؤلمةةن المركةةزو  -إس ةتِدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقرب
من محيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا
َح ة َدثت إصةةابتج بطلةةق خرطةةوش بالةةذراع األيسةةر ,وألقةةى بالمسةةبول َّية
على عاتِق المتجمهرين .
ـ و َقــ َّرر المـجنــي عليـج المـ ة َج َّنـد  /عبـد المـ ةنصِ ف ناجي َف َرج عبـد
ال ةمنصِ ف – ةم َج َّند بقِطاع ال َفةت لؤلمةن المركةزو  -إسةتدالالً أ َّنةج كةان
من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض تجمهةر رابعةة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل
شارع ال ةم َخ َّيم الدابِم مع طريق النصر  ,وحةال قِيامةج
تواجدها بتقا ةطع ِ
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بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها َح َدثت إصابتج بطلق نارو أسةفل الصةدر ,وأل َقةى
بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /أحمةةد محمةةد محمةةود سِ ةةليم – ةم َج َّنةةد
بقِطةةاع ال َفةةت األمةةن المركةةزو – إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقةرب
من ةمحيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا
سةةةةر  ,وأل َقةةةةى
َحةةةة َدثت إصةةةةابتج بطلةةةةق نةةةةارو بال َفخةةةةذ األي َمةةةةن واألي َ
بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /أشةةرف عبةةد العةةال – ةم َج َّنةةد بكتيبةةة
صةةة لؤلمةةن المركةةزو  -إسةةتدالالً
الةةدعم بةةاإلدارة العا َّمةةة للعملِ َّيةةات الخا َّ
أ َّنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية من
خِبلل تواجدها بالقةرب من ةمحيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحال قِيامج
سةةةةر  ,وأل َقةةةةى
بال ةم ِه َّمةةةةة ال ةمكلَّةةةةف بهةةةةا َحةةةة َدثت إصةةةةابتج بذِراعةةةةج األي َ
بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
صـبحي عادل محـمد – ةمــ َج َّند
ـ و َقــ َّرر المـجنــي عليــج المـ ة َج انـَد  /ة
صةة
بقِطاع الشهيد عبةد المةنعم ِريةاض بةاإلدارة العا َّمةة للعملِ َّيةات الخا َّ
لؤلمن المركةزو  -إسةتدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي
َفةةض تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّي ةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بةةالقةرب مةةن ةمحةةيط
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تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت
إصابتج  ,وأل َقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /عبد الحميةد محمةد عبةد الحميةد – ةم َج َّنةد
بقِطاع محمد ناجي الشماشِ رجي لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنةج كةان
من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض تجمهةر رابعةة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل
شةارع ال َنصةر ,
شارع يوسِ ف ع َّباس مةع
ِ
تواجدها بالقةرب من تقا ةطع ِ
وحال قِيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها َح َدثت إصةابتج بطلةق نةارو بالسةاق
ال ةيمنى  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق اإلخوان ال ةمسلمين.
ـ و َق َّرر المجني عليةج ال ةم َج َّنةد  /حسةين هةاتور مهةدو – ةم َج َّنةد بقطةاع
أبو بكر الصديق لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كان من بةين القة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقرب
مةةن محةةيط تجمهررابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا
َح َدثت إصابتج بطلق نارو بالساق اليسر  ,وألقى بالمسةبول َّية علةى
عاتِق ال ةمع َتصِ مين.
ـة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /محمةةد عبةةد الةةرحمن محمةةد – ةم َج َّنةةد
بقطاع أبو بكر الصديق لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كةان مةن بةين
القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
بةةالقرب مةةن محةةيط تجمه ةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة
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ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج بجةةرح قطعةةي بةةاإلذن اليسةةر  ,وألقةةى
بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /محمود سيد فت الباب – ةم َج َّند بقطةاع
محمد ناجي الشماشرجي لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كان من بةين
القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
بةةالقرب مةةن محةةيط تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة
ال ةمكلَّةةةف بهةةةا َحةةة َدثت إصةةةابتج بطلةةةق نةةةارو بالسةةةاق اليمنةةةى  ,وألقةةةى
بالمسبول َّية على عاتق األخوان .
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /أحمةةد حلمةةي السةةيد – ةم َج َّنةةد بقطةةاع
محمد ناجي الشماشرجي لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كان من بةين
القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
بةةالقرب مةةن محةةيط تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة
ال ةمكلَّةةةف بهةةةا َحةةة َدثت إصةةةابتج بطلةةةق نةةةارو بالفخةةةذ االيسةةةر  ,وألقةةةى
بالمسبول َّية على عاتِق ال ةمع َتصِ مين.
ـ و َق َّرر المجني عليةج ال ةم َج َّنةد  /محمةد شةادو محمةود – ةم َج َّنةد بقطةاع
المرج لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كان من بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة
في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية من خِةبلل تواجةدها بةالقرب مةن نةادو
السةةكة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َحةة َدثت إصةةابتج بكدمةةة
بالجانب األيسر للوجج  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين
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ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /أحمةةد ممةةدوح عبةةد السةةبلم – ةم َج َّنةةد
بةةاإلدارة العامةةة ألمةةن المةةواني  -إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها لتةؤمين
اإلدارة العامةةة ألمةةن المةةواني  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا
َح َدثت إصابتج بقدمج  ,وألقى بالمسبول َّية علـى عاتِق المتجمهريـن
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /رضا جمعة بهنسةاوو – ةم َج َّنةد بقطةاع
المحور إدارة العمليات الخاصة لؤلمن المركةزو  -إسةتدالالً أ َّنةج كةان
من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض تجمهةر رابعةة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل
تواجدها لتؤمين اإلدارة العامة ألمةن المةواني  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة
ال ةمكلَّةةف بهةةا َحة َدثت إصةةابتج بطلةةق خرطةةوش بالفخةةذ األيسةةر  ,وألقةةى
بالمسبول َّية على عاتِق أحد المتجمهرين .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /عماد حمدو الدسوقي – ةم َج َّنةد بقطةاع
الشةةةةهيد اللةةةةواء محمةةةةود عةةةةادل – إدارة العمليةةةةات الخاصةةةةة لؤلمةةةةن
المركةةزو  -إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض
تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقرب مةن محةيط تجمهةر
رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّم ةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج
بطلةةق خرطةةوش بالسةةاعد األيسةةر  ,وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق
المتجمهرين .
ـ و َقــ َّرر المجنـي عليج ال ةم َج َّند  /ميبلد صبحي أمين – ةم َج َّند بقطاع
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الشهيد اللواء محمود عادل إدارة العمليةات الخاصةة لؤلمةن المركةزو
 -إسةةتدالالً

أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض تجمهةةر

رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بةةالقرب مةةن محةةيط تجمهةةر رابعةةة
ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج بطلةةق
خرطةةةةةوش بالفخةةةةةذ األيسةةةةةر  ,وألقةةةةةى بالمسةةةةةبول َّية علةةةةةى عةةةةةاتِق
المتجمهرين.
ـ و َقـ َّرر المـجنـي عليج ال ةم َج َّنـد  /هـانـي جمــال حســنين مـحمد –
ةم َج َّنةةد بقطةةاع الشةةهيد اللةةواء محمةةود عةةادل إدارة العمليةةات الخاصةةة
لؤلمةةن المركةةزو  -إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات ال ةمشةةاركة فةةي
َفةةض تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بةةالقرب مةةن محةةيط
تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت
إصةةابتج بطلةةق خرطةةوش باإلليةةة اليمنةةى  ,وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى
عاتِق المتجمهرين.
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /علي محمد كامةل جبةر – ةم َج َّنةد بقطةاع
الشهيد أحمد عبد اللطيف لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كان من بين
القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
بةةالقرب مةةن محةةيط تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة
ال ةمكلَّةةةةف بهةةةةا َحةةةة َدثت إصةةةةابتج بطلةةةةق خرطةةةةوش بةةةةالرأس  ,وألقةةةةى
بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
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ـ و َق َّةرر المجنةي عليةج ال ةم َج َّنةد  /محمةود محمةد محمةد محمةد – ةم َج َّنةد
بقطاع الدراسة لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين القة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقرب
من محيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا
َح َدثت إصةابتج بطلةق خرطةوش بةالعين اليسةر  ,وألقةى بالمسةبول َّية
على عاتِق المتجمهرين .
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /احمةةد عبةةد الحميةةد متةةولي – ةم َج َّنةةد
بقطةةاع الفةةت لؤلمةةن المركةةزو  -إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات
ال ةمشةةاركة فةةي َفةةض تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها فةةوق
كوبرو  6اكتوبر  ,وحال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا َحة َدثت إصةابتج
بكسر في الرقبة وع ام الفخذ األيسر  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق
المتجمهرين .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّنةد  /السةيد شةعبان كيبلنةي – ةم َج َّنةد بقطةاع
الفت لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنةج كةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة
في َفةض تجمهةر رابعةة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها فةوق كةوبرو 6
اكتوبر  ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا َحة َدثت إصةابتج بكسةر فةي
ع مة الساعد األيمن  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /احمةةد حامةةد حامةةد – ةم َج َّنةةد بقطةةاع
الخدمات األمنية لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كةان مةن بةين القة َّةوات
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ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقرب
من محيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا
َحةةة َدثت إصةةةابتج بذِراعةةةج األيمةةةن  ,وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق
المتجمهرين .
ـ ة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /محسةةن علةةي محمةةد عبةةد الةةرحيم –
ةم َج َّند بقطاع سبلمة عبد الرإوف لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنةج كةان
من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفةض تجمهةر رابعةة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل
تواجةةدها بةةالقرب مةةن محةةيط تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة  ,وحةةال قيامةةج
بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها َح َدثت إصابتج بطلق خرطةوش بالةذراع األيمةن ,
وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـة و َقة َّةرر المجنةةي عليةةج ال ةم َج َّنةةد  /محمةةد جمةةال محمةةد – ةم َج َّنةةد بقطةةاع
ناصر لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة
فةةي َفةةض تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بتةةؤمين شةةارع
الطيةةران  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إص ةابتج بطلةةق
خرطةةةةةوش بالسةةةةةاعد األيمةةةةةن  ,وألقةةةةةى بالمسةةةةةبول َّية علةةةةةى عةةةةةاتِق
ال ةمع َتصمين.
ـ و َق َّةرر المجنةي عليةج ال ةم َج َّنةد  /علةي صةبلح محمةود – ةم َج َّنةد بقطةاع
ناصر لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة
فةةي َفةةض تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بتةةؤمين شةةارع
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الطيةةران  ,وحةةال قيامةةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةةف بهةةا َحةةة َدثت بطلةةق نةةةارو
خرطوش ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين0
ـ و َقـ َّرر المجنـي عليـج ال ةم َج َّنـد  /مجدو عبد الغني يونس – ةم َج َّند
بقطاع الشهيد محمةد نةاجي الشماشةرجي لؤلمةن المركةزو  -إسةتدالالً
أ َّنج كان من بين القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية من
خِبلل تواجةدها بتةؤمين شةارع يوسةف عبةاس  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة
ال ةمكلَّف بها َحة َدثت إصةابتج بطلةق خرطةوش بالةذراع األيسةر  ,وألقةى
بالمسبول َّية على عاتِق األخوان المسلمين0
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /عطية مصطفى عطيةة عبةد المةإمن –
ةم َج َّند بقطاع الشهيد أحمد عبد اللطيف لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج
كان من بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض تجمهةر رابعةة ال َع َد ِو َّيةة مةن
خِبلل تواجدها بالقرب من محيط تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية  ,وحال قيامج
بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها َحة َدثت إصةابتج بطلةق خرطةوش بالقةدم اليمنةى ,
وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ و َقــ َّرر المجنــي عليـج ال ةمـ َج َّنـد  /هـيثم خلـف هللا عبد المـجيد –
ةم َج َّنةةد بقطةةاع ناصةةر لؤلمةةن المركةةزو  -إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين
القة َّوات ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها
بتةةؤمين شةةارع الطيةةران  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت
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إصةةابتج بطلةةق خرطةةوش بالوجةةج  ,وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةى عةةاتِق
المتجمهرين .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /احمد رفاعي زكي – ةم َج َّنةد بقطةاع أبةو
بكةةر الصةةديق لؤلمةةن المركةةزو  -إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية مةن خِةبلل تواجةدها بةالقرب
من محةيط تجمهةر رابعةة  ,وحةال قيامةج بال ةم ِه َّمةة ال ةمكلَّةف بهةا َحة َدثت
إصابتج بالرسع األيمن  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /يوسف محمد يوسةف – ةم َج َّنةد بقطةاع
ناصر لؤلمن المركزو  -إستدالالً أ َّنج كةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة
فةةي َفةةض تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بتةةؤمين شةةارع
الطيةةران  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج بطلةةق
خرطوش بالعين  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ و َقــ َّرر المجنـي عليـج ال ةم َج َّنـد  /مصطفي شحات محمود – ةم َج َّند
بقطةةاع الفةةت لؤلمةةن المركةةزو – إسةةتدالالً أ َّنةةج كةةان مةةن بةةين القةة َّةوات
ال ةمشاركة في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّيةة مةن خِةبلل تواجةدها بتةؤمين
كةةوبرو أكتةةوبر  ,وحةةال قيامةةج بال ةم ِه َّمةةة ال ةمكلَّةةف بهةةا َح ة َدثت إصةةابتج
بكسةةةر فةةةي الفةةة والفخةةةذ األيمةةةن وجةةةروح باليةةةد اليمنةةةي  ,وألقةةةى
بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
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ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّند  /رمضان ضاحي محمد حسةن – ةم َج َّنةد
باإلدارة العامة للمرور -إستدِالالً أ َّنج كةان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة
فةةي َفةةض تجمهةةر رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة مةةن ِخةةبلل تواجةةدها بتةةؤمين شةةارع
عباس العقاد ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّف بها َح َدثت إصةابتج بكدمةة
وإصابة بقدمج  ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ و َق َّرر المجني عليج ال ةم َج َّنةد  /عةوض نسةيم خليةل – ةم َج َّنةد بةاإلدارة
العامة لؤلمن المركزو – إستدالالً أ َّنج كان من بين القة َّةوات ال ةمشةاركة
في َفض تجمهر رابعة ال َع َد ِو َّية من خِبلل تواجدها بالقرب من تجمهةر
رابعة ,وحال قيامج بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّةف بهةا َحة َدثت إصةابتج بطلةق نةارو
بالبطن ,وألقى بالمسبول َّية على عاتِق المتجمهرين .
ـ و َقــ َّرر المجنـي عليج  /أسامة عبد الحليم محمـد باإلدارة العا امـَة
لمنطقةةة حلةةةوان لؤلمةةةن المركةةةزو  -سةةكنج معلةةةوم لةةةدو جهةةةة عملةةةج
إستدالالً أ َّنج كان مةن بةين القة َّةوات ال ةمشةاركة فةي َفةض تجمهةر رابعةة
ال َع َد ِو َّية  ,وحال قيامهم بال ةم ِه َّمة ال ةمكلَّفين بها ب ةمحيط التجمهةر حةدثت
إصةةةابتج بطلةةةق نةةةارو خرطةةةوش بالسةةةاعِد األيمةةةن والسةةةاعِد األيسةةةر
وأسفل ال هر ومنطِ قة اإللية ال ةيمنى وال ةيسر  ,وعلى الفور تةم نقلةج
إلى ال ةم َج َّمع الطِ ِّبي ب ةمستشفى كوبرو القة َّبة .
ـةة كمةةا ثبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن خِةةبلل ةمطالعتهةةا ل ةمعاينةةات ال ة
شةةرطة
صة ببعض المجني عليهم ِم َّمن
للحوانيت و الشركات والس َّيارات الخا َّ
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تجمهةةرين بإرتِكةةاب أعمةةال
تةةم سةةماع شةةهادتهم بالتحقيقةةات قيةةام ال ةم َ
تخريب وإتبلف عمدو لتِل الحوانيت حال أحداث ال َفض0
ـ ة حيةةث ثبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن ِخةةبلل ةمطالعتهةةا ل ةمعاينةةات ال ة
شةةرطة
للحةةانوت المملةةو للمجنةةي عليةةج الشةةاهد الثالةةث عشةةر  /وحيةةد عبةةد
اللطيف همام بتاري  2013/8/26أن الحانوت محةل ال ةمعاينةة كةابِن
بالمركز التجارو – طيبة مول – يحمل رقةم  , 19علةى مسةاحة 20
متر تقريبا  ,وتبين وجود تلفيات بج عبةارة عةن تكسةير المحةارة مةن
داخل الحانوت بالكامل  ,وكذا وجةود رثةار حريةق مةن داخةل الحةانوت
بالكامةةل  ,وكةةذا كسةةر السةةيرامي بؤرضةةية الحةةانوت بالكامةةل  ,وكةةذا
وجةةةود رطةةةش بؤرضةةةية الحةةةانوت  ,وكةةةذا حةةةرق مواسةةةير الكهربةةةاء
بالكامةةل مةةن داخةةل الحةةانوت  ,وتبةةين وجةةود بنةةاء جديةةد مةةن واجهةةة
الحةةةانوت والحةةةابط بجانةةةب الحةةةانوت مةةةن الناحيةةةة اليمنةةةى بواجهةةةة
الحانوت  ,وكذا وجود بعض مواد البناء أمام الحانوت  ,وكذا وجود
تركيب مواسير كهرباء بداخل الحانوت  ,وكذا وجةود عمةال يقومةون
بؤعمال البناء بالحانوت .
ـةة كمةةا ثبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن خِةةبلل ةمطالعتهةةا ل ةمعاينةةات ال ة
شةةرطة
للحانوت المملو للمجني عليةج الشةاهد الخةامس و العشةرين  /خالةد
تفحم السور الخاص بةذل
أحمد ةرشدو ةمختار بتاري ُّ 2013/8/21
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الحانوت وبعثرة المزروعات الكابِنة بالصوبة التابعة لةج  ,وكةذا رثةار
ةزجاج بؤرضية الحانوت وبعثرة ب ةمحتوياتج0
ـ كما ثبت للنيابة العامة من خِبلل ةمطالعتها ل ةمعاينات ال ة
شةرطة للمحةل
وال َمشة َتل ال ةمسةةتؤجرين للمجنةةي عليةةج الشةةاهد الخةةامس و الخمسةةين /
محمد خيرو س ِّيد علي إحتراق المحل بالكامِل الكابِن أمام العقار رقةم
 14عمارات رابعة العدو َّية و َت َه ُّ
شم ةزجةاج واجهةات المحةل وإحتةراق
النباتةةات بةةج بالكا ِمةةل  ,كمةةا تبة َّين إحتةةراق أجةةزاء كبيةةرة مةةن الصةةوبة
التابعة لل ةمش َتل الكابِن أمام العقةار رقةم  13عمةارات رابعةة
والنباتات
ِ
العدو َّية  ,وإتبلف الواجهة بالكامِل
ـةة كمةةا ثبةةت للنيابةةة العامةةة مةةن خِةةبلل ةمطالعتهةةا ل ةمعاينةةات ال ة
شةةرطة
للس َّيارة المملوكة للمجني عليها الشاهدة الستين  /هالة محمد فهمةي
ة
شكر والتي تحمِل لَوحات معدنِ َّية رقم ق ف ع  493ماركة هيونةداو
فحمهةةةا بالكا ِمةةةل عةةةدا هيكلهةةةا الخلفةةةي حةةةال تواجةةةدها أسةةةفل
إلنتةةةرا َت ُّ
مسكنها الكابِن بالعقار رقم  9شارع ال ةمهندسين العسكريين0
ـ كما ثبت للنيابة العامة من خِةبلل ةمطالعتهةا ل ةمعاينةات ال ة
شةرطة لمقةر
شركة مصر لؤلسمنت قنا بنا ًء على ببلر الشاهد الحةادو و السةتين /
ِ
أحمد حسن ذكي عبده بصِ ةفتج وكةيبلً عةن المةدعو  /إسةماعيل ةمختةار
شةركة مصةر لؤلسةمنت قنةا –
إسماعيل ةمختار " ربيس مجلس إدارة ِ
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نار َّيةةة ,
ةارع أنةةور ال ةمفتةةي وجةةود رثةةار إطةةبلق ِ
أعيةةرة ِ
والكةةابِن  22شة ِ
وإختراقها ألج ِهزة التكييف و ةزجاج وا ِجهة ذل المقر .
ـ كمـا ثبت للنيابة العامة مــن ِخــبلل ةمطـالعتها لمـقاطِ ــع الفـيديــو
صورة التي تةم نسةخها علةى اإلسةطوانة ال ةمدمجةة ال ةمرفقةة بتقريةر
ال ةم َّ
الفحةةةص الف ِّنةةةي الصةةةادر عةةةن اللجنةةةة ال ةمشةةة َّكلة مةةةن اإلدارة العا َّمةةةة
للمعلومات والتوثيق التابعة إلدارة البحث ال ِجنابي بوزارة الداخل َّية و
تجمهةةرين بإسةةتخدام األسةةلِحة
ضةة َّمنت توثيةةق وقةةابِع قيةةام ال ةم َ
التةةي َت َ
النار َّيةةة و القيةةام بةةبعض اإلسةةتعدادات والتةةدريبات والتجهيةةزات دا ِخةةل
ِ
التجمهةةر ل ةمقاومةةة القة َّةوات القابِمةةة علةةى ال َفةةض و قيةةامهم باإلعتةةداء
على بعض األشخاص داخِل نِطاق التجمهر وقيام بعض ال ةم َتجمهةرين
بةةإطبلق بعةةض العِب ةارات التةةي تنطةةوو علةةى تحةةريض اآلخةةرين علةةى
إرتكاب جرابِم القتل والتخريب والبلطجة وتهديد و ترويةع اآلمنةين و
قيةةام ال ةمتجمهةةرين بممارسةةة التعةةذيب علةةى ال ةمحتجةةزين دا ِخةةل نِطةةاق
التجمهةةر و قيةةامهم بتشةةييد و ِبنةةاء الحةةواجز والمتةةاريس علةةى ةحةةدود
أطراف التجمهر وإشغال طريق وسةرقة الت َّيةار الكه ةربةابي و الميةاه و
إتةةبلف أرصِ ةةفة الط ة ةرق  ,حيةةث ث ةبةةت بةةذل التقريةةر أ َّنةةج بالبحةةث داخةةل
صةةةة
شةةةبكة المعلومةةةات الدول َّيةةةة اإلنترنةةةت عةةةن مقةةةاطع الفيةةةديو الخا َّ
بةةةةةالتجمهر ال ةمقةةةةةام بمنطقةةةةةة رابعةةةةةة العدو َّيةةةةةة ِخةةةةةبلل الفتةةةةةرة مةةةةةن
صةةةل لعِةةةدَّة مقةةةةاطع
 2013/6/21وحتةةةى  2013/8/12أمكةةةن التو ُّ
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صةة بةذل  ,وتةم تحميلهةا علةى إسةطوانة ةمدمجةة  ,وعةددها
فيديو خا َّ
ثبلثة وأربعون مقطع فيديو وتم تقسيمها إلى ِعدَّة ةمجلَّةدات كالتةالي :
 - 1إستخدام أسلحة ( عدد أربعةة مقةاطع فيةديو

 – 2,إسةتعدادات

وتدريبات وتجهيزات داخِل التجمهر (عدد خمسة مقةاطع فيةديو

,

 – 3اإلعتداء على أفةراد (عةدد ثبلثةة مقةاطع فيةديو  -4 ,تحةريض
وتهديةةد ( عةةدد إحةةد عشةةر مقطةةع فيةةديو

 – 5 ,تعةةذيب ( عةةدد

عشةةةرة مقةةةاطع فيةةةديو  – 6 ,حةةةواجز ومتةةةاريس وإشةةةغال طريةةةق
وسرقة كهرباء ومِياه وإتبلف أرصفة ( عدد عشرة مقاطع فيديو .
صورة
ـ كما ثبت للنيابة العامة من خِبلل ةمطالعتها لمقاطِ ع الفيديو ال ةم َّ
التةةي تةةم نسةةخها علةةى اإلسةةطوانة ال ةمدمجةةة ال ةمرفقةةة بمحضةةر الضةةبط
ال ةم َحة َّةرر بمعرفةةة العميةةد  /طةةارق زايةةد محمةةود رسةةتم  -مةةؤمور قِسةةم
ة
ضةةةة َّمنت توثيةةةةق وقةةةةابِع قيةةةةام
شةةةةرطة َّأول مدينةةةةة نصةةةةر – والتةةةةي َت َ
سةلَّ
ال ةم َتجمهةةرين ب ةمقاومةةة القةة َّةوات القابِمةةة علةةى َفةض تجمهةةرهم ال ةم َ
النار َّية و األدوات التي ةتستِخدم في اإلعتةداء علةى
بإستِخدام األسلِحة
ِ
صةة وال ةم َعةدَّة
األشخاص و تخريةب و إتةبلف الممتلكةات العا َّمةة و الخا َّ
للنفةةةع العةةةام  ,حيةةةث ثبةةةت للنيابةةةة العا َّمةةةة مةةةن ِخةةةبلل تفريغهةةةا لتلةةة
اإلسطوانة ال ةمدمجة إحتوابها على مقطةع فيةديو ويةر معنةون ومدتةج
(  1:03:18وبتشةةةغيل ذات المقطةةةع بالدقيقةةةة ( َ 53:48ت َبةةة َّين
وجود مجموعة من األشخاص تحتمي بساتر من أجولة رمال ويقةوم
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احدهم بإطبلق أعيرة نار َّية مةن خلةف ذلة السةاتر كمةا يقةوم بعضةهم
برشةةق الحِجةةارة و ةم ة َد َّون أسةةفل المقطةةع ِعبةةارة ( اعتةةداء معتصةةمي
رابعة ال َع َد ِو َّية على قة َّوات األمن أثناء فض التجمهر  ,وفةى الدقيقةة
( َ 54:10ت َب َّين هور احد األشخاص بين مجموعة من األشخاص
ممسكا ً بؤداة يشتبج في كونها لسبلح نارو  ,وفةى الدقيقةة ( 54:16
َت َب َّين هور أحد األشةخاص ممسةكا ً بةؤداة يشةتبج فةي كونهةا لسةبلح
نةةةةارو  ,وفةةةةى الدقيقةةةةة ( َ 54:19ت َبةةةة َّين هةةةةور مجموعةةةةة مةةةةن
األشخاص حال قيامهم بإتبلف إحد سيارات ال ة
شرطة زرقاء اللون ,
وفةةةى الدقيقةةةة ( َ 54:32ت َبةةة َّين  :هةةةور حرابةةةق بمنةةةاطق متفرقةةةة
وتجمع العديد مةن األشةخاص بةداخل محطةة وقةود موبيةل مةع هةور
أدخنة كثيفة و هور بعةض السةيارات المشةتعلة ينبعةث منهةا النيةران
واألدخنةةة وكةةذا هةةور الحريةةق بإحةةد الممةةرات يقةةع بةةين عقةةارين
و ةم َد َّون أسفل الفيديو ِعبارة ( أعمال تخريب من قبل معتصمي رابعة
 ,وفى الدقيقة ( َ 56:21ت َب َّين هةور بعةض األشةخاص مفترشةين
األرض ومرور أحد أفراد ال ة
شرطة من أمامهم .
ـ وثـ ةبت للنيـابة الـعـا امـَةـة مـةـن ِخـةـبلل مــ ةطـالةـعتها للـقضايةـا التـةـي
ت ةـم ضةةمها بةةؤوراق القض ة َّية الراهنةةة لئلرتبةةاط عةةدم سِ ةةل ِم َّية تجم ةهةةر
العدو َّيةةة و قيةةام ال ةم َّتهمةةين ال ةمشةةاركين فةةي التجمهةةر ورخةةرون
رابعةةة
ِ
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العدو َّيةةةة ومحيطةةةج بحيةةةازتهم وإحةةةرازهم
مجهولةةةون بميةةةدان رابعةةةة
ِ
النار َّيةةةة و األدوات التةةةي ةتسةةة َتخدم فةةةي
بالةةةذات بالواسِ ةةةطة األسةةةلِحة
ِ
اإلعتداء على األشخاص و إستِخدامها في إرتكاب جةرابِم القتةل لعةدد
من المواطنين المعارضين إلنتماءاتهم السياسية واإلحتجاز القسةر
المصةةاحب بتعةةذيبات بدنيةةة للمةةواطنين وتعةةدو المشةةاركين فيةةج علةةى
المواطنين اآلمنين وقتل بعضةهم والشةروع فةي قتةل الةبعض األخةر
وتعذيب البعض األخر و تضرر المواطنين من قاطني مسرح الحادث
ومحيطج من المتجمهرين ومشةاهدة بعةض المةواطنين لتلة األحةداث
واألسلحة المستخدمة فيها بما يجزم بةؤن هةذا التجمهةر مسةل وهةي
ال َقضِ ة َّية رقةةم  2362لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر ثةان  ,ال َقضِ ة َّية
رقةةم  35281لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول  ,ال َقضِ ةة َّية رقةةم
 35122لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  ,بال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم
 31236لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم
 14395لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 34440لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 31138لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 35186لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 31016لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم
818
أمين السر

رئيس المحكمة

 30994لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 31150لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 31166لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 32960لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 34514لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 35677لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,القضةةةةية رقةةةةةم
 40754لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةر أول  ,القضةةةةية رقةةةةةم
 14688لسةةةةنة  2013إدارو مدينةةةةة نصةةةةةر أول  ,ال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةةم
 10456لسنة  2013جةن مصةر الجديةدة  ,ال َقضِ ة َّية رقةم 15120
لسنة  2013إدارو مدينةة نصةر أول  ,القضةية رقةم  34348لسةنة
 2013جن مدينة نصر أول  ,ال َقضِ َّية رقم  ,القضية رقم 35166
لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نص ةر أول  ,القضةةية رقةةم  31135لسةةنة
 2013جن مدينة نصةر أول  ,القضةية رقةم  29829لسةنة 2013
جةةن مدينةةة نصةةر أول  ,القضةةية رقةةم  34909لسةةنة  2013جةةن
مدينةةة نصةةر أول  ,القضةةية رقةةم  34997لسةةنة  2013جةةن مدينةةة
نصةةر أول  ,القضةةية رقةةم  35704لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر
أول  ,القضةةية رقةةم  35683لسةةنة  2013جةةن مدينةةة نصةةر أول ,
القضية رقم  34960لسنة  2013جن مدينة نصر أول.
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كما أ ة ِرفِق باألوراق إسطوانة ةمدمجة قامت النيابة العا َّمـة بإعدادها
صور عليها والذو ةي َعد بمثابة فيلم وثابقي بشةؤن
بنس مقطع فيديو ةم َّ
العدو َّيةةة بةةدءاً مةةن ةبةةزور فِكةةرة الةةدعوة إليةةج و
أحةةداث تجمهةةر رابعةةة
ِ
حشد عناصر تن يم جماعة اإلخوان ال ةمسةلمين و الت َّيةارات اإلسةبل ِم َّية
ال ةموالية لهةم و مةروراً بمةا صةاحب ذلة التجمهةر مةن إنتهاكةات َتعةد
جرابم تم إقترافها من قِبل ال ةمتجمهرين خبلل فتةرة التجم ةهةر  ,و حتةى
أحداث فض التجم ةهر بمعرفة قةوات ال ة
شةرطة بتةاري  2013/8/14و
ما صاحب عمل َّية الفض من جرابِم قام ال ةم َّتهمةين بإقترافهةا  ,وألحقةت
النيابةةة العا َّمةةة بتل ة اإلسةةطوانة عةةدد ثبلثةةة ةمجلةةدات إحتةةو مجلةةدين
ص َّةةورة للجةةرابِم التةةي تةةم
منهمةةا صةةور شمسةة َّية لةةبعض المقةةاطِ ع ال ةم َ
إرتكابهةةا مةةن قِ َبةةل ال ةمتجمهةةرين خةةبلل فتةةرة التجم ةه ةر و حةةال أحةةداث
الفض  ,و المجلَّد األخير ةط ِةوو علةى خةرابط توضةيح َّية بشةؤن مسةرح
ضة بهةةا ةمحةةيط التجم ةهةةر وأمةةاكِن إرتِكةةاز قةة َّةوات ال ة
شةةرطة
األحةةداث ةم َّو َّ
ِخةةةبلل أحةةةداث الفةةةض و مصةةةادر إطةةةبلق النيةةةران مةةةن قِ َبةةةل العناصِ ةةةر
سلَّحة من ال ةم َتجم ِهرين قِ َبل القة َّوات القابِمة على الفض حةال ةد ةن ِّوهةا
ال ةم َ
من ةمحيط التجم ةهر  ,و مرمى إطبلق النيران بتِل المواقِع .
ـ كما قامت النيابة العا َّمة بإعداد إسطوانة ةمدمجةة تةم نسة ةمحتواهةا
صل اإلجتماعي " اإلنترنت " بةؤن إعةداد عةدد سةبعة
من شبكات التوا ة
األول ةم َعنة َةون بإسةةم /الشةةي عبةةد الةةرحمن البةةر بداخلةةة عةةدد
ملفةةات َّ ,
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مقطعين مصورين االول ةم َعن َون بإسم بيان الدكتور عبد الرحمن البةر
 2013/7/4و ةم َّدتج َ
الز َمنِ َّية  /ثبلث دقةابق وخمسةة ثةوانى والمقطةع
الثةةةانى ةم َعنة َةةون بإسةةةم منصةةةة رابعةةةة العدويةةةة  2013 /7 /16كلمةةةة
الةةدكتور عبةةد الةةرحمن البةةر و ةم َّدتةةج َ
الز َمنِ َّيةةة  /خمسةةة دقةةابق وسةةبعة
وخمسةةون ثانيةةة والملةةف الثةةانى ةم َعنة َةون بإسةةم  /باسةةم عةةودة بداخلةةة
عةةدد ثةةبلث مقةةاطع مصةةورة االول ةم َعنة َةون بإسةةم عاجةةل كلمةةة ناريةةة
للةةةدكتور باسةةةم عةةةودة وزيةةةر التمةةةوين المسةةةتقيل مةةةن منصةةةة رابعةةةة
العدويةةة  2013/7/9و ةم َّدتةةج َ
الز َمنِ َّيةةة  /احةةد عشةةر دقيقةةة وسةةتة
وعشرون ثانيةة والمقطةع الثةانى ةم َعن َةون بإسةم  /كلمةة د باسةم عةودة
مةةن علةةى منصةةة رابعةةة اليةةوم  6اوسةةطس و ةم َّدتةةج َ
الز َمنِ َّيةةة  /سةةبعة
دقابق وثبلثة وخمسون ثانية والمقطع المصةور الثالةث ةم َعن َةون بإسةم
 /باسم عودة كلمةة تاريخيةة فةى ميةدان رابعةة العدويةة اول لليلةة فةى
رمضةةةان و ةم َّدتةةةج َ
الز َمنِ َّيةةةة  /ثمانيةةةة دقةةةابق وخمسةةةة واربعةةةون ثانيةةةة
والملف الثالث ةم َعن َون بإسم  /د أحمد عارف المتحدث اإلعبلمى باسم
جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين بداخلةةةة خمسةةةة مقةةةاطع مصةةةورة االول
ةم َعنة َةون بإسةةم  /أحمةةد عةةارف القضةةية ليسةةت قضةةية مرسةةي كشةةخص
و ةم َّدتةةج َ
الز َمنِ َّيةةة  /دقيقتةةان واثنةةان وأربعةةون ثانيةةة والمقطةةع الثةةانى
ةم َعن َون بإسم /أحمد عارف أحمد عةارف علةى منصةة رابعةة بعةد لقةاء
حكماء أفريقيا و ةم َّدتج َ
الز َمنِ َّية  /خمسة دقابق وخمسة وأربعون ثانية
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والمقطةةةع الثالةةةث ةم َعنة َةةون بإسةةةم  /رسةةةابل سةةةريعة د.أحمةةةد عةةةارف
ن رابعةةة العدويةةة
المتحةةدث اإلعبلمةةي باسةةم جماعةةة اإلخةةوان المسةةلمي 
 2013-07-13و ةم َّدتج َ
الز َمنِ َّية  /سبعة دقابق وستة وأربعةون ثانيةة
والمقطع الرابع ةم َعن َون بإسم  /كلمةة د أحمةد عةارف المتحةدث بؤسةم
األخوان مةن منصةة رابعةة العدويةة و ةم َّدتةج َ
الز َمنِ َّيةة  /اربعةة دقةابق و
اربعون ثانية والمقطع المصور الخامس ةم َعن َون بإسةم  /كلمةة مةإثرة
للدكتور أحمد عارف على منصة رابعة و ةم َّدتج َ
الز َمنِ َّية  /اربعة دقابق
وخمسةةة وثبلثةةون ثانيةةة والملةةف الرابةةع معنةةون باسةةم طةةارق الزمةةر
بداخلةةة مقطةةع مصةةور واحةةد ةم َعنة َةون بإسةةم  /كلمةةة المهنةةدس طةةارق
الزمر من على المنصة في جمعة مليونية ال للعنةف 2013-06-21
و ةم َّدتةةةج َ
الز َمنِ َّيةةةة  /ثةةةبلث دقةةةابق وثمانيةةةة وأربعةةةون ثانيةةةة والملةةةف
الخامس معنون باسم /عصام العريان بداخلةة سةبعة مقةاطع المصةور
االول ةم َعن َون بإسم  /العميةل عصةام العريةان مةن علةى منصةة رابعةة
العدويةةة و ةم َّدتةةج َ
الز َمنِ َّيةةة  /ثمانيةةة وأربعةةون ثانيةةة والمقطةةع المصةةور
الثةةةانى ةم َعنة َةةون بإسةةةم  /برنةةةام مةةةن ارشةةةيف إشةةةارة البةةةث  -كلمةةةة
د.عصةةام العريةةان علةةي منصةةة رابعةةة  - 2013-7-17قنةةاة مكملةةين
و ةم َّدتةةةج َ
الز َمنِ َّيةةةة  /اربةةةع دقةةةابق وسةةةبعة وخمسةةةون ثانيةةةة والمقطةةةع
المصةور الثالةث ةم َعن َةون بإسةم  /خةاص  -الكلمةة الوحيةدة لةـ د.عصةام
العريان من اعلى منصة رابعة منذ االنقبلب و ةم َّدتةج َ
الز َمنِ َّيةة  /عشةرة
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دقةةابق وسةةتة عشةةر ثانيةةة والمقطةةع المصةةور الرابةةع ةم َعنة َةون بإسةةم /
عصةةام العريةةان مةةن علةةى منصةةة رابعةةة اآلن  ..يتحةةد السيسةةي و
يصف ما حدث باالنقبلب و يحشةد المت ةاهرين و ةم َّدتةج َ
الز َمنِ َّيةة  /اثنةا
عشر دقيقة وواحد وثبلثون ثانية والمقطع المصور الخةامس ةم َعن َةون
بإسم  /عصام العريةان مةن منصةة رابعةة العدويةة بةث مباشةر و ةم َّدتةج
َ
الز َمنِ َّيةةة  /دقيقةةة واحةةدة واثنةةان وخمسةةون دقيقةةة والمقطةةع المصةةور
السادس ةم َعن َون بإسم  /عصام العريان وكلمة قوية من منصةة رابعةة
 19رمضان 1434هـ و ةم َّدتةج َ
الز َمنِ َّيةة  /خمسةة عشةر دقيقةة وسةبعة
وعشةةرون ثانيةةة والمقطةةع المصةةور السةةابع ةم َعنة َةون بإسةةم  /كلمةةة د.
عصام العريان من علي منصةة رابعةة و ةم َّدتةج َ
الز َمنِ َّيةة  /إحةد عشةر
وتسةةةعة وأربعةةةون ثانيةةةة والملةةةف السةةةادس ةم َعنة َةةون بإسةةةم  /عصةةةام
سةةلطان بداخلةةة مقطةةع فيةةديو مصةةور واحةةد ةم َعنة َةون بإسةةم  /رص ةد -
عصام سلطان يوجج رسالة للسيسي من فةوق منصةة رابعةة العدويةة
و ةم َّدتةةج َ
الز َمنِ َّيةةة  /دقيقتةةان وخمسةةة وأربعةةون ثانيةةة والملةةف السةةابع
ةم َعن َون بإسم  /وزير الشباب والرياضة اسامة ياسين بداخلة مقطعين
فيديو مصةورين االول ةم َعن َةون بإسةم  /يقةين  -أسةامة يةس مةن علةى
منصة رابعة العدوية فى جمعةة كسةر اإلنقةبلب مدتةة دقيقتةان وتسةعة
عشةةر دقيقةةة والمقطةةع الفيةةديو الثةةانى ةم َعنة َةون بإسةةم  /يقةةين  -كلمةةة
أسةةامة يةةس مةةن علةةى علةةى منصةةة رابعةةة العدويةةة و ةم َّدتةةج َ
الز َمنِ َّيةةة /
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تسةةعة دقةةابق وسةةتة ثةةوانى وبالمقةةاطع سةةالفة البيةةان تحتةةو جميعنةا ً
علةةى مشةةاهد إعةةتبلء المتهمةةين سةةالفى الةةذكر لمنصةةة رابعةةة العدويةةة
خةةةبلل فتةةةرة التجمهةةةر وقيةةةامهم بإلقةةةاء خطةةةب حماسةةةية تحريضةةةية
للمشةةةاركين فةةةى التجمهةةةر وبعةةةض اللقةةةاءات اإلذاعيةةةة مةةةع بعةةةض
اإلعبلميين بالقنوات الفضابية.
ـ كما تبلح للنيابة العـا َّمـة مــن ِخـبلل ةمطالعتها لبيانات ال ةم َّتهمين
أ َّنهم ةمقيمةين فةي منةاطق وأمةاكن مختلفةة مع مهةا بعيةدة عةن مكةان
التجمهةةر و لةةم يقةةدم أيةا ً مةةنهم مبةةرراً مقبةةوالً لتواجةةده بهةةذا التجمهةةر
حال ضبطج .

و حيث أنج وبإستجواب المتهمةين بتحقيقةات النيابةة العامةة أقةر
بعضةةهم بمشةةاركتهم فةةى تجمهةةر رابعةةة العدويةةة المسةةل

وفقةةا

للثابةةت بتحقيقةةات النيابةةة العامةةة وأنكةةر الةةبعض األخرمةةا أسةةند
إليهم و مثل المتهمين بجلسة المحاكمة – وأنكروا اإلتهامةات
المسندة إليهم.
وتةةةةةداولت القضةةةةةية بالجلسةةةةةات علةةةةةى النحةةةةةو الثابةةةةةت بمحاضةةةةةرها
وبجلسةةة 2016/3/26حضةةر جميةةع المحةةامين مةةع المتهمةةين محةةل
المحاكمة وفقةا للثابةت بمحاضةر الجلسةات وحضةرت أهةالى المتهمةين
وذويهةةةم فضةةةبل عةةةن حضةةةور وسةةةابل اإلعةةةبلم المختلفةةةة (الصةةةحافة
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واإلعةةبلم وبعةةض المإسسةةات الحقوقيةةة األجنبيةةة والمحكمةةة قامةةت
بتجربة جميةع الميكروفونةات الموجةودة داخةل القفةص حيةث قةام أحةد
الضباط بدخول القفص وتمت التجربة فى حضور هيبة الةدفاع جميعةا
وتبةةين أن جميةةع المتهمةةين يسةةمعون ويشةةاهدون جلسةةات المحاكمةةة
بصورة طبيعية وحضةر وليةد محمةد عبةد المجيةد المحةامى والمةدعى
بالحق المدنى عةن المجنةى عليةج /أحمةد السةيد أحمةد الشةامى وإدعةى
مةةةدنيا بمبلةةةع خمسةةةون ألةةةف وواحةةةد ووعةةةد بسةةةداد الرسةةةم وقةةةررت
المحكمةةة التؤجيةةل لجلسةةة  206/4/23لئلطةةبلع واإلعةةبلن بالةةدعو
المدنيةةة وسةةداد الرسةةم وتوقيةةع الكشةةف الطبةةى علةةى بعةةض المتهمةةين
وفقا للثابت بمحضر الجلسةة وقةدمت النيابةة العامةة للمحكمةة أحةراز
القضية و اإلسةطوانات المدمجةة والفبلشةات والمحكمةة قامةت بفةض
تل األحةراز وفقةا للقواعةد القانونيةة المقةررة فةى هةذا الشةؤن بعةد أن
تؤكدت من صةحة بياناتهةا وأختامهةا فتبةين لهةا صةحة مةاورد بهةا مةع
الثابت بتحقيقات النيابة العامة وفقا للثابت بمحاضر الجلسات وطلب
الدفاع مشاهدة اإلسطوانات المدمجة والفبلشات سالفة الذكر.
وتةداولت القضةةية بالجلسةات علةةى النحةةو الثابةت بمحاضةةرها وبجلسةةة
2016/8/9حضر عمرو فإاد عبد اللطيف من قطاع وزارة الداخلية
قسةةم المسةةاعدات الفنيةةةة وتبةةين قيامةةج بإحضةةةارمايلزم مةةن شاشةةةات
عةةةرض تنفيةةةذا لقةةةرار المحكمةةةة وقامةةةت المحكمةةةة بتحليفةةةة اليمةةةين
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القانونية وقامت المحكمة بعرض اإلسةطوانات المدمجةة والفبلشةات
التةةي قةةدمتها النيابةةة العامةةة علةةي شاشةةات العةةرض التةةي أعةةدت لةةذل
بمعرفةةة الفنةةي س ةالف الةةذكر أمةةام المتهمةةين ودفةةاعهم والحاضةةرين
بالجلسة من األهالى وذويهم ووسابل اإلعبلم المحتلفة وتةم عرضةها
جميعةةا ومشةةاهدتها بجلسةةات علنيةةة فةةي العديةةد مةةن الجلسةةات وفقةةا
للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشةؤن وفقةا للثابةت بمحاضةر تلة
الجلسةةات

وأثنةةاء تةةداول القضةةية بالجلسةةات طلةةب دفةةاع المتهمةةين

عرض بعض المتهم علي مستشفي السجن لمرضهم بؤمراض خطيرة
واسةةتجابت المحكمةةة وعرضةةتهم وتبةةين للمحكمةةة مةةرض بعضةهم مةةن
واقع التقارير الطبية المرفقة ان حالتهم تستوجب اخةبلء سةبيلهم فةتم
إخبلء سبيلهم وفقا للثابت بمحضر الجلسة المرفقة سالف الذكر.
وقةةررت المحكمةةة التؤجيةةل لجلسةةة 2016/12/10إلسةةتكمال مشةةاهدة
اإلسطوانات المدمجة والفبلشات سالفة البيان .
وبجلسةةة  2016/12/10قةةدمت النيابةةة العامةةة خطةةاب مفةةاده القةةبض
على المتهم  /أسةامة محمةد محمةد مرسةى عيسةى العيةاط وتةم العثةور
معةةج علةةى مبلةةع مةةالى وقةةدره خمسةةة وثبلثةةون ألةةف وثبلثمابةةة جنيةةج
مصر فبات مختلفة ومبلع مةالى وقةدره ألفةين دوالر أمريكةى ومبلةع
مالى قدره مابتين درهم إماراتى وعدد إثنةين مطةواه وهةاتف محمةول
دهبةةى اللةةون ماركةةة هةةاوا وهةةاتف محمةةول رمةةاد اللةةون ماركةةة
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هةةاوا وهةةاتف محمةةول أبةةيض اللةةون ماركةةة أيفةةون وأيبةةاد رمةةاد
اللةةةون ماركةةةة أيفةةةون وجهةةةاز أسةةةود اللةةةون ماركةةةة  mp5بةةةالريمود
الخةةاص بةةج وعةةدد إثنةةين بخةةط اليةةد تتضةةمن بعةةض العبةةارات بةةاألمور
الخاصة بجماعة اإلخةوان ومطبوعةات مكونةة مةن عةدد ثةبلث ورقةات
بعنوان الوصايا العملية وعدد ثبلث ورقات بعنوان الرجاء وتةم إتخةاذ
اإلجةةراءات القانونيةةة بشةةؤن المةةتهم سةةالف البيةةان بةةتبلوة أمةةر اإلحالةةة
والمحكمة سؤلتج عن التهم المنسوبج لةج أنكرهةا وحضةر معةج محةامى
وتم فةض األحةراز سةالفة البيةان وفقةا للقواعةد القانونيةة المقةررة فةى
هذا الشؤن بعد أن تؤكدت من صحة أختامها فتبين لها صةحة مةاورد
بهةةا مةةع الثابةةت بتحقيقةةات النيابةةة العامةةة وقةةررت المحكمةةة التؤجيةةل
لجلسةةةة  2016/12/27إلسةةةتكمال مشةةةاهدة اإلسةةةطوانات المدمجةةةة
وتنس ة صةةورة مةةن األوراق تخصةةص لواقعةةة ضةةبط المةةتهم /أسةةامج
محمد محمد مرسى عيسى العياط إلحرازه سبلح أبةيض ( عةدد إثنةين
مطةةواه وأمةةرت المحكمةةة بةةالقبض عليةةج وحبسةةج علةةى ذمةةة القضةةية
وإرسال المضبوطات المضبوطج حوزتج إلةى مصةلحة األدلةة الجنابيةة
وإعداد تقرير بذل وإيداع المبالع المالية المضبوطج خزينة المحكمةة
علةةةى ذمةةةة القضةةةية  .وبجلسةةةة  2016/ 1/1 7ورد تقريةةةر اإلدارة
العامةةة لتحقيةةق األدلةةة الجنابيةةة والخاصةةة بالمضةةبوطات المضةةبوطة
حةةوزة المةةتهم الحةةاد عشةةر  /أسةةامة محمةةد محمةةد مرسةةى عيسةةى
827
أمين السر

رئيس المحكمة

العياط وتضمن صور للمتهم بإحد الم ةاهرات والفتةة مةدون عليهةا
يسقط حكم العسكر وملفات نصية بعنوان (عقةل بةبل جسةد ـ بيةان لكةل
مصةر ـ الةربيس مرسةى ـ حمةم الغضةب ويتعةذر فنيةا فحةص بةاقى
المضبوطات لحمايتج بكلمة مرور0
و قــررت المحكمـة التـؤجـيل لـجلــسة  2017/ 1/ 17جلسةة / 7
 2017 / 2ألسةةتكمال مش ةـاهدة اإلسةةطوانات المدمجةةة وعلةةي العديةةد
من الجلسات وفقا للثابت بمحضر الجلسة .
وقةةةررت التؤجيةةةل لجلسةةةة 2017/2/25مةةةع إسةةةتبعاد اإلسةةةطوانات
المدمجة أرقام 25 22 19 18 15 14 13 4 3 2 1
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 29 28
47 43 42لعةةدم تعلقهةةم بموضةةوع القضةةية (األحةةداث وكةةذا
التةةالف منهةةا مةةع إخةةبلء سةةبيل المةةتهم /عبةةد الباسةةط عبةةد الصةةمد أبةةو
الفضل لمرضج وفقا للثابت بمحضر الجلسة وندب لجنة ثبلثية مةن
إتحاد اإلذاعة والتليفزيون لتفريغهةا وإعةداد تقريةر بةذل ولبيةان عمةا
إذا كةةان طةةرأ عليهةةا مونتةةاج مةةن عدمةةج ولسةةماع شةةهود اإلثبةةات مةةن
األول حتى الخامس .
وبجلسةةة  2017/ 2/ 25حضةةرت أعضةةاء اللجنةةة المشةةكلة بمعرفةةة
المحكمة كبل من  /عبد اللطيف عبةد هللا محمةد محمةود محمةد محمةد
الشةةناو

سةةام مةةاهر علةةى محمةةد وحلفةةوا اليمةةين وفقةةا للقواعةةد
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المقةةةررة قانونةةةا فةةةى هةةةذا الشةةةؤن وتسةةةلموا اإلسةةةطوانات المدمجةةةة
والفبلشات لتفريغها وإعداد تقريةر بةذل علةى النحةو الةوارد بةالقرار
سالف البيان وفقا للثابت بمحضر الجلسة .
وتةةداولت القضةةية بالجلسةةات علةةى النحةةو الثابةةت بمحاضةةرها وطلةةب
الدفاع الحاضر مةع المتهمةين إسةتكمال سةماع شةهادة شةهود اإلثبةات
جمةةةيعهم والمحكمةةةة إسةةةتجابت لهةةةم وقامةةةت المحكمةةةة بطلةةةب شةةةهود
اإلثبات اال ما تعزر علي المحكمة إحضةاره لتغيةر محةل إقامتةج وعةدم
اإلستدالل عليج أو لوفاتج.
وإستمعت المحكمة لشةهادة بعةض شةهود اإلثبةات علةي مةدار العديةد
مةةةن الجلسةةةات علةةةى النحةةةو الثابةةةت بمحاضةةةرها وسةةةمحت للةةةدفاع
مناقشةةتهم وشةةهدوا بمةةا اليخةةرج عةةن مضةةمون شةةهادتهم الةةواردة
بتحقيقات النيابة العامةة وبعةد أن إتخةذت المحكمةة جميةع اإلجةراءات
القانونية المنصوص عليها طبقةا للثابةت بقةانون اإلجةراءات الجنابيةة
المعدل .
و تداولت القضية بالجلسات على النحةو الثابةت بمحاضةرها وبجلسةة
 2017/3/21وطلةةب الحاضةةر مةةع المتهمةةين مةةن األول حتةةى الرابةةع
عشر ضم محضةر التحريةات المةإرخ 2013/7/30والمحةرر بمعرفةة
اللواء /سيد شفيق بقطاع األمن العام وضةم محضةر إجتمةاع مجلةس
الدفاع الوطنى المنعقد  2013 /7/24وكذا ضم البيةان الصةادر مةن
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المجلةةس سةةالف الةةذكر بتةةاري  2013/7/27وضةةم قةةرار مجلةةس
الةةوزراء بتةةاري  2013/7/31والمتعلةةق بفةةض اإلعتصةةام

وضةةم

البيان الصادر عن رباسة الجمهورية بتاري  2013/8/7والمتضمن
مشاركة ممثلةون عةن الواليةات المتحةدة واإلتحةاد األوربةى واإلمةارات
العربية وقطر واإلخوان المسلمين إلحتواء األزمة وإنهاء اإلعتصام
ضةةةةم أوراق الةةةةدعو رقةةةةم 2013/9585جنايةةةةات مصةةةةر الجديةةةةدة
والمةةتهم فيهةةا محمةةد البلتةةاجى وأخةةرين  .ضةةم أوراق الجنايةةة رقةةم
2013/35064جنايةةات أول مدينةةة نصةةر مخاطبةةة هيبةةة العمليةةات
بةةاألمن المركةةز لتقةةديم أصةةول الفيةةديوهات المتعلقةةة بعمليةةة الفةةض
ضةةةم تقريةةةر لجنةةةة تقصةةةى الحقةةةابق ضةةةم التقةةةارير الطبيةةةة الشةةةرعية
وويرها من التقارير الطبية لجميع المتةوفين فةى أحةداث فةض رابعةة
العدويةةة  .كمةةا طلةةب الحاضةر مةةع المتهمةةين سةةالفى الةةذكر وقةةف ن ةةر
القضةةةية لحةةةين الفصةةةل فةةةى القضةةةية المن ةةةورة أمةةةام النيابةةةة العامةةةة
والخاصةةة بةةالمتوفين والمصةةابين فةةى أحةةداث فةةض رابعةةة العدويةةة أو
ضمها للقضية الماثلة .
والنيابة العـامـة أثبتت بمـحضر الجلـسة بؤن القضيـة الـمنوه عنـها
سلفا والخاصة بالمصابين والمتوفين فـى أحـداث رابـعـة العـدويـة
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مازالةةت قيةةد تحقيقةةات النيابةةة العامةةة ولةةم يةةتم التصةةرف فيهةةا وقةةدمت
مايفيد ذل .
وقةةةةررت المحكمةةةةة بةةةةذات الجلسةةةةة سةةةةالفة الةةةةذكر التؤجيةةةةل لجلسةةةةة
 2017/4/8إلسةةتكمال س ةماع شةةهود اإلثبةةات وضةةم محضةةر اللةةواء /
سةةيد شةةفيق وضةةم محضةةر إجتمةةاع مجلةةس الةةدفاع الةةوطنى المنعقةةد
2013/7/27والمتعلةةق بطبيعةةة اإلعتصةةام والقةةرارات الصةةادرة عنةةج
وضةم قةةرار مجلةس الةةوزراء بتةاري 2013/7/31وضةةم تقريةر لجنةة
تقصةةةى الحقةةةابق فيمةةةا ال يتعةةةارض مةةةع االمةةةن القةةةومي مةةةع عةةةرض
المتهمين الثابت أرقامهم بمحضر الجلسة على طبيةب السةجن وإعةداد
تقريةةر طبةةى بةةذل  .وتةةداولت القضةةية بالجلسةةات علةةى النحةةو الثابةةت
بمحاضرها .
وبجلسة 2017/5/9ورد كتاب ربيس ديوان ربيس الجمهورية مرفق
بةةج بيةةان رباسةةة الجمهوريةةة الصةةادر بتةةاري  2013/8/7وبجلسةةة
2017/5/20ورد كتاب أمةين عةام مجلةس الةوزراء مرفةق بةج صةورة
مةةن قةةرار مجلةةس الةةوزراء الصةةادر بتةةاري  2013/7/31والمتعلةةق
بإعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة وصةةةورة مةةةن القةةةرار الجمهةةةور رقةةةم
698لسةةنة 2013وبجلسةةة 2017/5/30ورد كتةةاب اإلدارة العامةةة
لؤلمانةةة العامةةة لقطةةاع األمةةن المركةةز يفيةةد بؤنةةج ال يوجةةد لةةد قطةةاع
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األمةةن المركةةز ثمةةة مقةةاطع فيةةديوهات متعلقةةة بفةةض إعتصةةام رابعةةة
العدوية وكذا ورد تقرير لجنة تقصي الحقابق .
وتةةداولت القضةةية علةةى النحةةو الثابةةت بمحاضةةر جلسةةاتها وبجلسةةة
 2017/9/12ورود التقريةةةر وحضةةةر أعضةةةاء اللجنةةةة سةةةالفة الةةةذكر
وسلموا األحراز وتقرير اللجنة مزيل بتوقيعات أعضاء اللجنة سالفة
الذكر وإطلعت عليج المحكمة وتبين أنج يحتوو على تفريع فيديوهات
ألحداث إعتصام رابعة العدوية ومقاطع من قنوات تليفزيونيةة ومواقةع
إخبارية وحوارات وتسةجيبلت مصةورة تضةمنت ملةف خةاص بالقيةادو
ص َّةور
اإلخواني  /محمد البلتاجي يحتوو علي عةدد  30مقطةع فيةديو ةم َ
 ,وكذا ملف خاص القيادو اإلخواني  /صفوة ح ُّمودة حِجازو رمضةان
ص َّور  ,وكذا ملف خاص بالقيادو
يحتوو علي عدد  29مقطع فيديو ةم َ
الجماعةةة اإلسةةبلمية  /عاصِ ةةم عبةةد الما ِجةةد محمةةد ماضةةي يحتةةوو علةةي
صةة
ص َّور  ,حال قيةام سةالِفي الةذِكر بةاعتبلء َم َن ِّ
عدد  24مقطع فيديو ةم َ
العدو َّية وإلقاء ةخ َطب حماس َّية وتحريضِ َّية علي ةمقاومة ال ة
شةرطة
رابعة
ِ
وتهديد أج ِهزة الدولة في حالة إعتزامها إ ِّتخاذ إجراءات َفض التجمهر
العدو َّية0
برابعة
ِ
وسوف نورد بعض الخطب الحماسـية والتحـريضية والتهـديد مــن
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قبل بعةض القيةادات ( المتهمةين التةى إعتلةت منصةة رابعةة العدويةة
خبلل فترة األحداث علي ةمقاومة أج ِهزة الدولة ومنها :ـ
صور خاص بال ةم َّتهم ال ةمرشِ د العام لجماعة اإلخوان
َمقطع فيديو َم َّ
صة
ال ةمسلمين  /محمد بديع عبد المجيد سامي حال قيامج بإعتبلءه َم َن ِّ
العدو َّية بتاري  2013-7-5وإلقاء ةخطبة علي المتجمهرين
رابعة
ِ
حماس َّية تحريضية علي ال ةمقاومة ضد اإلنقبلب .
و َمـقاطــع فيــديـو مـَصـ َّوره خاصـة بال ةم َّتـهـم  /أةســامة مـحمـد محمـد
ةمرسةةي عيسةةي الع َّيةةاط – نجةةل الةةربيس األسةةبق  /محمةةد مرسةةي حةةال
العدو َّية وإلقاء ةخطبة علي المتجمهرين حماسة َّية
صة رابعة
إعتبلءه َم َن ِّ
ِ
تحريضية علي ةمقاومة أج ِهزة الدولة.
صوره خاصة بالمتهم  /عاصم عبد الماجد من على
َمقاطع فيديو َم َّ
منصج رابعج العدويج وفيها يحث المعتصمين بالصبر واليقين على
اإلنتصار كما يوجج كلمج للجيش ويقول ان امريكا دفعت
واوهمت

بان

لف

من السهل اإلستيبلء على السلطة والوقوف فى

مواجهة الشعب وطالبهم بالخروج من هذا الف ثم قال موجها كبلمج
للشعب انج اذا سالت دماإنا مرة اخر فمن جلس فى بيتج فهو خابن
ويوجج كبلمج للسيسى ويصفج بانج يريد ان يفرض رأيج على الشعب
المصر

بالمدفع والمعتقبلت وي هر هتاف من على المنصج يقول
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إنسى ياسيسى مرسى ربيسى ويقوم عاصم بالدعاء على ضباط
الجيش وقادتج ويحث الشباب على ان يقول كلمتج واتهم الجيش انج
كان يتؤمر على الربيس مرسى وإصطناع األزمات لعزل الربيس .
صوره خاصة بالمتهم /عصام العريان قاده اإلنقـبلب
ـ َمقاطع فيديو َم َّ
العسكر

يحاولون اإلتصال بنا ونحن نرفض ويوجج رسالج لطبلب

اإلخوان ويطالبهم بالصمود فى الت اهر ضد السيسى تحريض على
الجيش وان شرف العسكريج المصريج قد خدش وأن اإلنقبلب
واإلنقبلبيين لن يهنبوا وأنهم هم من يدافعوا عن اإلسبلم وأنهم من
يدافعوا عن شرف العروبة وأن اإلنقبلب العسكر

أهدر أهداف

ثوره  25يناير وان الحرب على اإلرهاب وهميج يقودها السيسى
وحكومة اإلنقبلب ويدعوا الشعب لم اهرة إلستكمال الثوره وهو
يحرض الشعب على الجيش والشرطة وأنهم مستمرون حتى تعود
الشرعية .
صوره خاصة بالمتهم  /محمد البلتاجى يعلن ان
ـ َمقاطع فيديو َم َّ
مايحدث فى سيناء سوف يتوقف فى اللح ة التى يقرر فيها عبد
الفتاح السيسى انج تراجع عن هذا االنقبلب وصح الوضع ورده الى
اهلج وان الربيس يعود الى سلطاتج .
و البلتاجى لمإيد

الربيس استعدوا للشهاده وي هر البلتاجى على

منصج رابعج وهو يقسم باّ ان المرابطين فى رابعج وجميع الميادين
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هم المنتصرون وان امريكا والمجلس العسكر وقياداتج والمخابرات
وبعض من حلفاء عمر سليمان مع امن دولج حبيب العادلى مع تمويل
بعض الدول الشقيقج كانوا يتصورون انها ساعات وثورة الفوتوشوب
بتاعج الست ساعات يوم  30يونيو

ويتحدث ان الجميع ضد

المعتصمين الشعب والجيش واألمن الوطنى والمخابرات كلهم ضدكم
ويحرض الموجودين بان كل واحد يتصل بزوجاتج وازواجهم
واوالدهم واقاربهم ويدعوهم لئلستعداد ان ينتشروا ويرصدوا ا
إنقبلب ويناد

فيهم جاهزين للشهاده وانج سوف يقول لهم ماذا

اتفقوا عليج .
البلتاجى يهدد بتحويل مـصر سـوريا ان لـم يتراجـع السيسـى ويقســم
ان عبد الفتاح السيسى سوف يورط هذا البلد لتصب سوريا اذا بقيتم
فى بيوتكم وانج يدفع هذا الوطن لحرب اهليج لينجوا هو من المشنقج
انزلوا لتعلنوا انتهاء دور القوات المسلحج فى الحياة السياسية
واإلنقبلب العسكر

وان المإسسج التى تقتل شعبها ال تستحق ان

يبقى ضباطها او جنودها يستجيبون لتعليماتها.
و يتــحـدث البلتاجــى عـلـى ان مـايـحـدث هـو مـإامـره باإلتفـاق مـع
السيسى واألزهر والكنيسة والمعارضة وانهم اتوا بعدلى منصور.
محمد البلتاجى ساعج الصفر للدفاع عن الشرعيج أتية ويحرض
الموجودين انج اذا تم اقتحام ا

مقر او مكتب من الحريج والعدالج
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فإنها ستكون ساعج الصفر وان الشعب سوف يواجج العنف وان
ساعج الصفر معروفج ولن نقبل باإلنقبلب العسكر ولوعلى رقبتنا
ويتحدث عن ان هنا مبادرات للصل وانهم لن يقبلوها .
صوره خاصة بالمتهم  /وجد
ـ َمقاطع فيديو َم َّ

ونيم يكفر من ينزل

يوم  30يونيو ويحرص على قتلهم – انا كنت نزلت بيان قولت حكم
كل اللى هاينزلوا فى  6-30ضد فخامج الربيس كبلب اهل النار طبعا
اللى مش عايزين الحق اللى بيكلموا عن حرية التعبير وجابوا مليون
توقيع شالوه من على اليوتيوب مش مشكلج وايج يعنى ماهى حرب
بينا وبينهم هى حرب بين االسبلم وبين الكفرة اعداء هللا تبار
وتعالى وهم ز

ماهم صابرين على دينهم وعلى الباطل بتاعهم

هاتمشى واصبروا على ألهتكم ان هذا الشى يراد انتوا صابرين على
الكفر بتاعكم واحنا الحمد ّ صابرين مع هللا تبار وتعالى ان هللا
يجب الصابرين ان هللا مع الصابرين .
فان شاء هللا هايبقى الفيصل بتاعنا باذن هللا يوم  6-30اللى هاينزل
بنازع ربيسنا ويقول ال انا مش عايزين الربيس بتاعنا كافر يقتل
بس استنى بقى ايج بقى انواعهم انواع اللى هاينزلوا يوم 6-30
عشان نعرف احنا هاتقابل مين ويقول الثوره الحقيقيج يوم 6-30
اللى جايج د
مش شايفين ا

فيج الف شهيد فى قبورهم فيج خمس االف جري
تغيير فااحنا بنقول اهج ان شاء هللا التغيير جا
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ودول كفره مش عايزين دين يبقى واحد الصلبيون كفره العلمانيون
كفره اللى هاينزلوا مين البلطجيج اللى عايزين ينزلوا ويموتوكوا يوم
 6-30هللا بنتقم منهم .
وعارف مين اللى بيحارب

االسبلم

ومين اللى بيحارب فخامج

الربيس مرسى وكبلمج ولط اين انتم ياعلماء اطلعوا ووضحوا دا
ربيس منتخب شرعى الخروج عليج خروج على الدين.
انا كفرت الصلبيين والعلمانيين والمؤجورين اللى طالعيين البلطجيج
انما دول يطبق عليهم حد الحرابج ولكن االتنين دول كفار عايزين
نصح

االلفا الكبلب واهل النار دول مش معارض دول بلطجية

ومجرمين واوعوا نسموهم قوه وطنيج يبقى ناخد بالنا الن يوم -30
 6دا الفيصل واحنا نازلين ان شاء هللا فى 30ـ 6نرد على اعتدابهم
وبتدافع عن الشرعيج وارجو بقى فخامج الربيس هللا يبار ل يارب
شد حيل بقى شويج كده اضرب بقى ضربج استباقي واوعى تؤمن
لهم والتؤمن للشرطج اللى معا

واحنا كلنا ورا واحنا كلنا معا

وبمشيبة ربنا سبحانج وتعالى هانصرنا عليهم وعلى المجرمين دول
جميعا ويهل

اعداء هللا عز وجل من المجرمين من الصلبيين

الحاقدين من العلمانيين الكفره من البلطجيج المؤجورين وانصرنا على
القوم الكافرين وانتقم منهم شر انتقام اللهم ارنا فيهم عجابب قدرت
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اللهم ابتليهم بداء ليس لج دواء اللهم انتقم منهم يارب اللهم اشفى
صدورنا منهم يارب علي بهم جميعا اللهم امين.
صوره خاصة بالمتهم  /صفوة حجاز
ـ َمقاطع فيديو َم َّ

يوجج كلمج

للربيس مرسى ان لم تضرب بيد من حديد سوف يكون لنا كبلم اخر
ويقول ان الربيس مرسى الربيس المدنى المنتخب واللى هيرشج
بالميج هنرشج بالدم.
وي ــهر صــفوة حــجاز ويقــول ولــو نزل يـوم  6/30بقـى فـى دم
وناس ماتت ماحدش يلوم وير نفسج0
صفوة حجاز

يتوعد بذب المصريين اذا قاموا بثوره ضد مرسى

الزمن ال يعود الى الوراء ولن نعود الى السجون وال المعتقبلت
االسبلم قادم ولن يستطيع أ

مخلوق كابنا كان ان يسقط محمد

مرسى ومن يفكر فى اسقاطج فا اقول لهم دونها الرقاب واذا قولناها
فعلناها  .سنخرج مرسى وسيكون هنا خطوات تصعيديج ال يتخيلها
احد هنا

خطوات تصعيديج ضخمج ال يستطيع ان افص

عنها

سيخرج الربيس محمد مرسى ويعود الى القصر وسيكون هو ربيس
الجمهورية ان شاء هللا .
شيوخ منصج رابعج العدويج هم ورثة األنبياء واألخرين منافقين
وي هر صفوة حجاز

على المنصج وهو يوجج كلمج للشيوخ ان

هنا شيوخ شوارع وميادين والمنصات هم ورثج النبوه
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وشيوخ

أخرين يخطبون شيوخ النفاق والسلطان وصف ثالث من الشيوخ هم
صامتون ولم يتكلموا فا انتم لستم بشيوخ وال طاعج لكم عندنا
والسمع طالما لن تؤتوا عندنا ويشعل ميدان رابعج بالهتافات -6 -28
 2013اللى هيرش مرسى بالميج هنرشج بالدم ياشويج فلول..
صفوة حجاز

يشعل حماس معتصمى رابعج العدوية وي هر وهو

محمول على االعناق ويهتف للربيس مرسى وصفوت حجاز يناشد
مرسى بالتخلص من معارضيج وينعت وزير الداخلية ويهدد ضباط
الداخلية نعلم اماكن بيوتكم واشكالكم .
وهو يقول للشرطة والداخلية انكسرتوا فى  28يناير وال نسيتوا امن
الدولج اللى دخلوا الجحور كمان يقول لكل ضباط الداخليج المره د
مش ز

المرة اللى فاتت اوعى يتخيل ان بعد نجاح الثورة وعوده

مرسى انكم هتتحاكموا محاكمات طبيعيج المرة د

بجد الزم مصر

تتطهر من كل القازورات واألوساخ الموجوده وهيبقى فى محاكم
ثوريج .وأن هنا خطوات تصعيديج ال يتخيلها احد إلخراج مرسى..
يقول :نحن ال يعنينا هذا االعتقال اننا لن نخرج من الميدان طمعا فى
الشهادة ويسؤلج المذيع اين الدكتور مرسى االن يجاوب اما فى دار
الحرس الجمهور

او فى وزارة الدفاع وسوف نخرجج وسيكون

هنا خطوات تصعيديج ال يتخيلها احد .
صـفــوة حـجــاز لمحمــد ابراهيـم دخــول رابعـج لفـض اعتـصامنا
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على جثثنا وسوف نحاكمكم قسما باّ الع يم ان اصاب الربيس
مرسى شا فان رقاب جبهج اإلنقاذ وكل رقاب الفلول مباحج لنا نعم
اقولها واهدد واتوعد .
ويـقـول ثوار احــرار هـانكمـل المـشوار ويـهدد وأن الربيـس  /محـمد
مرسى المنتخب خط احمر دونج الرقاب كل من يطمع فى الكرسى بس
مستحيل دول مجموعج من الفشلج مجموعج من الخاسرين الشعب
لف هم احنا الشعب مش انتو الشعب لن نضع ايدنا فى ايد

خونج

ولن نسلم مصر لمجموعج من الخونج المرتزقج الذين يتاجرون بدماء
المصريين احنا هنا معتصمين ألن الشرعيج خط احمر وحتى ياذن هللا
بامر كان مفعوال .
صوره خاصة بالمتهم  /عاصم عبد الماجد يتحدث
ـ َمقاطع فيديو َم َّ
فيها ان من يدافع عن الشرعيج ال يمكن ان يحدث فتنج فى الدولج
والعكس هو الصحي وان من يعتد

عليهم نهارهم اسود واذا كان

هذا نعتبرده تهديد فانا اه بهدد من يعتد

عليج يتحمل ويخطب فى

المت اهرين وتحميسهم على البقاء فى الميادين وتهديدات لمن يعتد
على تجرد والرباسج .
وأن مايحدث االن فى مصر هى حرب صليبيج يقودها متطرفى االقباط
وي هر فيها وهو يتحدث ان مايحدث فى مصر االن هى حملج من
متطرفى االقباط النهم يكرهوا اللحيج والنقاب والمساجد وتهديد
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صري للمعارضج  .ويحرض الشعب انج ينزل ضد السيسى وان من
يلزم بيتج يكون خابن لبلسبلم ولدين محمد وانها معركج دين وانكم
سوف تدفعون الجزيج اشمعنى الجيش المصر

عايز تفويض انج

يقتل المسلمين فى مصر د رجولج د كرامج د شجاعج.
َمقـاطـع فيديـو َمصــ َّوره خـاصـة بالمتهـم  /عصـام سلـطـان مـن علـى
منصج رابعج العدويج يدعو المعتصمين لبلستمرار والصمود ويدعوا
مرسى للصمود حتى يعود مرفوع على الهامات والرإس ويدعوا
السيسى للرحيل

وإلقاء ال ةخطب التحريضِ َّية والحماسِ َّية على

ال ةمتجمهرين .
ومقاطع فيديو مصوره بالمتهم  /أسامة ياسين يهةدد ويتوعةد ويحمةس
المتجمهرين ضد ما أسموه باإلنقبلب العسكر من علةى منصةة رابعةة
العدويةةة وإلقةةاء ال ةخطةةب علةةي المتجمهةةرين حماسةة َّية تحريضةةية علةةي
ةمقاومة أج ِهزة الدولة .
وقةةد أورد التقريةةر أيضةةا مكالمةةة تليفونيةةة مةةن المةةتهم  /أسةةامة ياسةةين
لقناة الجزيرة مباشر وصف فيج األحداث بؤنج انقبلب عسةكرو متكامةل
األركةةان انحةةازت فيةةج المإسسةةة العسةةكرية إلةةى فصةةيل وتركةةت فصةةيل
وكةةان مةةن بةةين العبةةارات التةةي ذكرهةةا عبةةارة – ال نعةةول كثيةةراً علةةى
الجهود الخارجية علي أن تعةول علةى المقاومةة ألبنةاء هةذا الشةعب –
نحةةن نخةةون دمةةاء الشةةهداء حينمةةا يةةؤتي حةةاكم علةةى هةةر دبابةةة يحكةةم
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المصريين مرة أخر – نحةن بفضةل هللا جماعةة والدة (والحةديث عةن
جماعةةة اإلخةةوان فهةةي مإسسةةة ديمقراطيةةة تقةةوم علةةى قةةيم الشةةور
اإلسبلمية – نحن موجودين اآلن في رابعة القيادات كلها موجةودة فةي
رابعة العدوية الناس كلها في رابعة.
كما هر كتابج على الشاشج انج بالفعل قام مكتب االرشاد االخوانى
بتكليف كوادر االخوان بمحاف ات مصر بالتنسيق مع بعض القو
المتطرفج الموالين لبلخوان لحشد عناصرهم للتجمهور والت اهر
بمحيط مسجد رابعج العدويج من  21يونيو  2013و هر بعض
الملتحين انج جاء ليإيد مرسى وانج يقول للعلمانيين انج سيكون هنا
دماء وسيارات مفخخج وي هر صفوة حجاز

ويقول الربيس

المنتخب شرعا ولن يسقط الربيس مرسى ولن يرحل وسيكمل مدتج
شاء من شاء وابى من ابى ويقول وقولت باقولها تانى ال هايرش
الربيس محمد مرسى بالميج هايرشج بالدم وي هر شخص ملتحى
وبجوارة صهر مرسى ويقول تكون حرب اهليج .
و هرت لقطج لصفوة حجاز

وهو يقول ده هايبين لنا ان هإالء

االنقبلبين بقضابهم قضاء فاسد قضاء النعترف بج اصبل وال يشرفنى
ان اقف امامج ولن اسم لهم ان يقبضوا عليا إال جثج هامده .
و هرت لقطج اخر لشـخص يعمل لقاء مـع صـفوة حـجـاز ويقـول
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لج فى بيان لوزارة الداخليج لفض االعتصام خبلل  48ساعج ويرد
صفوة ويقول وهللا احنا مستعدين ولورجالج يفضوها ها يفضوها
على جثثنا وها يشوفوا أالف الجثث الها تموت اذا كان عندهم
استعداد لكده فا احنا متواضبيين ومغتسلين واكفانا موجوده
ومستعدين لهذا الفض .
وتبين أيضا باإلسطوانات المدمجة بتاري 2013-8- 14ا هار حدود
االعتصام و هرت استعدادت قوات األمن لفض رابعج و هرت صوره
للبلتاجى وبجواره صفوة حجاز

وبعض القيادات ويقول البلتاجى

االخوه فى الخيم نتجمع بجوار المنصج فى قلب الميدان اإلخوه
يصحوا اخوانهم الجميع يتجمع امام المنصج مفيش حد نايم جوا
الخيام

نستعد ان شاء هللا تعالى فى ثبات وجمود امام هوالء

ال المون ال بيحاولوا يشيروا الفزع لمدرعات قادمج من هنا
وهنا وبلدزورات قادمج من هنا وهنا لكن ان شاء هللا -تعالوا
يتعلموا

الدرس

النهارده

بصمود األبطال فى ميدان الصمود

والثبات ان شاء هللا تعالى ويقول البلتاجى اإلخوه فى التؤمين
جاهزين رجالج هيقعدوا ثابتين صامدين ويرد دور وراوه صامدين
شهداء بالمبليين جاهزين فى الميادين شهداء بالمبليين ان شاء هللا
المنصج هترتب معاكم مسيرات للخروج لمقابلج من يريد ان يهجم
علينا وطلب التواجد على اطراف الميدان من كل الجهات من
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ناحيج جهج الناد

االهلى ال عندها سيارات الجيب والمدرعات

ومن ناحيج النصب التذكار وفندق الماسج وي هر صوت واشخاص
ملثمون ويقول بفضل هللا وصول اول مجموعج لشارع الطيران االن
اول اربعة أالف ويقول الشخص سيخز هللا السيسى ومحمد ابراهيم
وسينتصر الحق باذن هللا ويقول شخص اثبتوا وكبروا ويقول صفوة
حجاز

االخوه فى النهضج االن يحاصرون مديريج امن الجيزه هللا

اكبر وت هر كتابج بدايج فض االعتصام واعتداء المعتصمين على
الجرافات بالطوب والمولوتوف وت هرعمليج الفض ودخول
والبلدوزرات الى مكان االعتصام وي هر المعتصمين وهم يقذفون
بالطوب ويقذفون البلدوزرات بالمولوتوف وي هر بلدوزر وهو
مقزوف عليج مولوتوف مشتعل ولكنج يتحر وت هر البلدوزرات وهم
يحطمون المتاريس فى الشوارع وت هر لوجوا بدايج اشتبا
المعتصمين مع قوات االمن باالسلحج وت هر النيران مشتعلج فى
الخيام والدخان يتصاعد وي هر على الشاشج لوجو عناصر االخوان
يستخدمون األسلحج ضد قوات األمن.
و هر بؤحد الفيديوهات رجل مجهول ويقول أحنا جايين لنصرة وتؤييد
الةةدكتور مرسةةى وأحنةةا جةةايين بنقةةول رسةةالة واضةةحة جةةداً للعلمةةانيين
وجةةايين بنقةةول لليبةةراليين أن لةةو سةةقطت شةةرعية مرسةةى هيكةةون فيةةج
دماء وهيكون فيج سيارات مفخخة.
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كما هر رخر ويقول "بقول للسيسي إنذار أعـرف أنـ أنـت صنعـت
طالبةةان جديةةدة وصةةنعت القاعةةدة الجديةةدة فةةي مصةةر كةةل الجمةةوع د
هتتفرق جماعات استشهادية وهايدمرو وهيدمروا مصةر وأنةت اللةي
دمةةرت مصةةر أنةةت فعلةةت مجاهةةدين جةةداد واستشةةهاديين أعةةرف لةةو كةةل
واحد من عشرة فجر نفسج في مجموعة فؤنت السبب أنت اللي عملةت
اإلرهاب وأنت اللي ابتديت بيج أنا بؤنةذر رجةع األمةور لنصةابها وإال
هتبلقي الجموع دو كلها هاتفجر مصر" أنةت اللةي كتبةت شةهادة وفةاة
كل المتمردين وأنت اللي كتبت شهادة وفاة كل واحةد عةارض الةربيس
مرسى وعارض شرعية الصندوق".
ووجود فيديو يوتيوب لجماعج االخوان برابعج قاموا بقطع اصبع
عامل والتخلص منج اعلى الطريق الدابر

بعد تعذيبج وهو فيديو

لقناه البلد و هر شخص موجج وعينيج كدمات وازرق اللون واصبعج
مربوط بشاش ابيض وواض انج مقطوع وعلى صدره اثار تعذيب
ومغطى من اعلى بقماشج بيضاء اللون ويتكلم ويقول شغال سايس
عند طيبج مول جنب رابعج العدويج وجيت الساعج  10,30الصب
النهارده طلعت عشان استعمل الحمام ان انا اطلع اتوضؤ فلقيت واحد
من االخوان قفش وقال لى ايج الى جاب هنا وفى تليفون مسروق
وكده بعد ما كانوا  10لقيتهم  20,30,40عددهم زاد جدا لقيتهم
مكملين عليا بالعصيان وكده حبسونى فى اوضج جنب طيبج مول
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وقعدوا يعذبونى تعذيب وحش جدا فى وايج القسوة وماسكين اللى هو
بتاع كهرباء وكانوا هايقطعوا لى ايد فجج واحد منهم الشي قال لهم
الء ماتقطعهوش طالما احنا قطعنا لج صابعج وكده وهانسيبوا قال لهم
طب انتو شوفتوا وهو بيسرق قال لج ال شاكين فيج اللى هو بيسرق
راح قال لى انت مع ضابط وكده وتحت ضغط الضرب وكده لقيتج
يقول لى قول عشان نسيب انت تبع الضابط الفوالنى وا

ضابط

تقول اسمج عشان نخلى فضيحتهم بجبلجل قولت لج حضرت انا
ماليش دعوه بالسياسج وحاولت اقنعج اضطريت اقول اسم ا ضابط
قال لى قول اللى انا ها اقول ل

عليج ها اقفل الكاميرا اللى انا

بصوربيها وانت قولها قعد يخلينى اقول كبلم تحت الضرب اللى هو
العنف وحضرت

لما عملت كده قعد يعذبنى من  10الصب

لحد

الساعج  2بالليل وحضرت عشان يرمونى على باب المستشفى فى
الشارع فا اللجنج كانت واقفج فحضرت ضابط داخليج قال لهم ايج اللى
معاكوا فى العربيج قالوا لج دا حرامى قال راح منزلنى وقال لهم سرق
منكم قالوا ال احنا شاكين فيج راح منزلنى الضابط وفتشهم وراح
مطلع منهم العصيان الخشب اللى با اقول لحضرت عليها وفى واحد
ممسو ثبت ان هما معاهم سبلح وكده لو احنا ماكناش وقفنا فى
اللجنج كانوا عايزين يرمونى وحضرت ز ما انا بالمن ر ده يرمونى
فى الشارع و هرت صوره الشباب اللى كانوا معهم وهم فى
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الكبلبشات وهم  5شباب احدهم ملتحى و هر الشخص المعذب وهو
بج اثار تعذيب .
وتبين أيضا باإلسطوانات المدمجة احتوابها على مشهد

فيديو

موض بج رثار تلفيات وتكسير وبعثرة بمحتويات ورف المستشفى
عبلوة على رثار دموية على كل من الحوابط واألرض بطرقات
المستشفى  ,وتم تحرير عدد  20لقطة ثابتة من مضمون مشهد
الفيديو موضوع الفحص وطباعتهم رفق الحرز0
وتبين أيضا باإلسطوانات المدمجة احتوابها على عدد ( 99مقطع
فيديو عدد ( 50صورة رقمية فوتوورافية على خلفية أحداث فض
إعتصامى رابعة والنهضة وبعضها لم اهرات وتعطيل المواصبلت
وإشعال النار وشعارات ضد الجيش ومقاومة قوات الشرطة والجيش
 ,وكذا مقاطع الفيديو بعض تسجيبلت القنوات الفضابية لنفس
األحداث وتعليقات المحللين السياسيين واإلعبلميين  ,وتم تحرير
وطباعة عدة صور من مضمون مقاطع الفيديو موضوع الفحص رفق
هذا التقرير وكذا من مجموع الصور الرقمية الفوتوورافية بإجمالي
( 50صورة فوتوورافية 15×10سم.
وتبين أيضا من اإلسطوانات المدمجة والفبلشات إحتوابهماعلى
أناشيد إسبل ِم َّية وملفات فيديو عن ( الحركة القومية ضد االنقبلب –
انتهاكات المجلس العسكرو بعد  25يناير – شهيدات المنصورة –
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انتفاضة المصريين ضد االنقبلب – علماء المسلمين يستنكرون
االنقبلب ضد الشرعية – شهداء النهضة ورابعة – حديث لئلعبلمي
احمد منصور /سرقة ثورة  25يناير باالنقبلب – محمد البلتاجي من
منصة رابعة العدوية والنهضة وعمليات الكر والفر مع المعتصمين –
الصبلة على المتوفين بمسجد رابعة الذو تحول إلى مستشفى ميداني
– حديث ألحد األشخاص حول جرابم السيسى وعدم مباالة المفتى
وشي

األزهر – تغطية من قناة الجزيرة حول القنوات المصرية

تتجاهل الهجوم على مإيدو مرسى – حركة حماس تقول أن لديها
وثابق ت هر وجود مإامرة لتشويج صورة الحركة في اإلعبلم
المصرو – وتبين أيضا من تقرير اللجنة إحتواء على عدد 418
صورة رقمية أبيض ×أسود تتضمن أشخاص يحملون شوم وعصى
ويرتدون الخوذ يقومون بقطع الطريق العام بعد تكسير وإتبلف
الرصيف وكذا تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام ميدان رابعة بدابرة
قسم مدينة نصر أول  .وعلى عدد  196صورة رقمية ابيض ×اسود
و 8مقاطع فيديو تتضمن أشخاص يحملون شوم وعصى ويرتدون
الخوذ يقومون بقطع الطريق العام بعد تكسير وإتبلف الرصيف وكذا
تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام ميدان رابعة.
ضةةة َّمنت توثيةةةق وقةةةابِع
صة َّةةورة و التةةةي َت َ
وتبةةةين أيضةةةا َم َقةةةاطِ ع فيةةةديو ةم َ
التحةذيرات الصةوتِ َّية الصةادِرة للمتجمهةةرين و ةمناشةدتهم بةإجبلء ةمحةةيط
848
أمين السر

رئيس المحكمة

التجمهر سِ ل ِم َّيا ً مع تحةذيرهم مةن ةمقاومةة القة َّةوات القابِمةة علةي ال َفةض
ومشةةاهِد ل ةمقاومةةة بعةةض المتجمهةةرين للقةة َّةوات القابِمةةة علةةي ال َفةةض ,
صةةن بعةةض العناصِ ةةر مةةن المتجمهةةرين دا ِخةةل عقةةار تحةةت
لتح ُّ
ومشةةاهد َ
اإلنشاء و ةمقاومة القة َّةوات القابِمةة علةي ال َفةض مةن داخِةل ذلة العقةار ,
صدِّو القة َّوات للمتجمهرين ببواعِث الغاز حةال تواجةدها بةالقةرب مةن
و َت َ
َمد ََّرعات ال َفةض  ,وكةذا مشةهد سةيطرة قة َّةوات األمةن علةي العقةار تحةت
اإلنشاء سالِف الذِكر  ,ومشهد ال ةعثور علي كم َّيات كبيةرة مةن ةزجاجةات
المولوتوف ال ةم َعدَّة لئلستعمال وبعض األسلحة داخِةل ةمحةيط التجمهةر ,
ض َّباط بطلق نارو بالجانِب األيمن  ,ومشهد حمل
ومشهد إصابة أحد ال ة
ض ة َّباط ال ةمصةةابين ,
أحةةد الجنةةود ال ةمصةةابين  ,ومشةةهد إسةةعاف بعةةض ال ة
مشةةهد ضةةبط أحةةد ال ةم َّتهمةةين مةةن قِ َبةةل القةة َّةوات القابِمةةة علةةي ال َفةةض ,
ةةارج التجمهةةةر ِرفقةةةة صِ ةةةغارهم ,
ومشةةةهد ةمغةةةادرة بعةةةض السةةة ِّيدات خة ِ
العدو َّيةةة حةةال تواجةةدهم ب ة
شةةرفات
ومشةةهد فرحةةة أهةةالي منطِ قةةة رابعةةة
ِ
مساكنهم َفور نجاح قة َّوات ال ة
شرطة في عملِ َّية ال َفض  ,ومشهد إستِعداد
القةة َّةوات لل َت َحة ُّةر ل َفةةض تجمهةةرين رابعةةة والنهضةةة  ,ومشةةهد ةمقاومةةة
بعض العناصِ ر ال ةمسلَّحة للقة َّةوات أثنةاء َفةض التجمهةر  ,مشةاهِد أعمةال
صةةةة ب ةمحةةةيط التجمهةةةر ,
التخريةةةب واإلتةةةبلف لل ةممتلكةةةات العا َّمةةةة والخا َّ
وبمحطة وقود موبيل الكابنة بطريق النصر وكذا رثةار إنةدالع النيةران
العدو َّيةةةة ,ومشةةةهد إعةةةتبلء بعةةةض
بسةةة َّيارات األهةةةالي بمنطقةةةة رابعةةةة
ِ
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العناصِ ر لمبني إدارة اإلسكان الخارجي لؤلزهةر بنةات  ,مشةهد ةمغةادرة
أعةةةداد كبيةةةرة مةةةن المتجمهةةةرين ل ةمحةةةيط التجمهةةةر حةةةاملين أمتعةةةتهم
الشخصِ َّية ومرورهم ب ِجوار أحد األسةوار بةالقةرب مةنهم يقِةف عةدد مةن
قةة َّةةوات ال ة
ةةرض ألحةةةد مةةةن
سةةةرعة ال ةمغةةةادرة دون التعة ُّ
شةةةرطة ةتطةةةالبهم ب ة
المتجمهرين حال قيامهم بال ةمغادرة.
ض َّمنت توثيةق الوقةابِع
مصورة والتي َت َ
وتضمنت أيضا مقاطِ ع فيديو ال َّ
خبلل فترة حكم الةربيس المعةزول وخةبلل أحةداث التعامةل مةع تجمهةر
العدو َّية وما تبل ذل من أعمال عنف ارتكبهةا عناصِ ةر اإلخةوان
رابعة
ِ
اإلرهابي والموالين لهم من التيارات اإلسةبلمية المتشةددة مةن خةبلل
عدد من مقاطع الفيديو المسجلة ,وتحتوو علي مقطةع فيةديو يوضة
تجمةةع مت ةةاهرين بمحةةيط رمسةةيس واشةةتباكهم مةةع قةة َّةوات األمةةن فةةي
 2013/7/15و تحتوو علي مقطع فيديو الشتباكات طريق النصر
فجةةر يةةوم  2013/7/27وإلقةةاء المت ةةاهرين المولوتةةوف والحجةةارة
علةةةي قةة َّةةوات األمةةةن وتحتةةةوو علةةةي مقطةةةع فيةةةديو للقطةةةات توضةةة
استخدام اإلخوان لؤلسلحة اآللية والخرطوش ضةد رجةال األمةن أثنةاء
مؤمور َّية رابعة و تحتوو علي مقاطع فيديو ألحداث رابعةة العدو َّيةة
المحفو ةةةة بالمستشةةةفي وإشةةةعال اإلخةةةوان النيةةةران بالسةةةيارات التةةةي
بالطريق رصد قناصة اإلخوان رصد مجموعة مسلحة في المبنةي
الخلفةةي لطيبةةة مةةول وتحت ةوو علةةي مقةةاطع فيةةديو ألحةةداث جامعةةة
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العدو َّيةةة وتحتةةوو علةةي فيةةديوهات مجمعةةة
األزهةةر ومؤمور َّيةةة رابعةةة
ِ
مةةن اإلدارة العامةةة لئلعةةبلم والعبلقةةات تحتةةوو علةةي أحةةداث مؤمور َّيةةة
العدو َّيةةة والنهضةةة وأسةةماء وصةةور شةةهداء الشةةرطة فةةي تل ة
رابعةةة
ِ
األحداث تحتوو علي فيديوهات مجمعة الستعدادات وزارة الداخل َّية
ليةةوم  2013/6/30وبيانةةات المتحةةدث الرسةةمي بشةةؤن أحةةداث رابعةةة
والنهضةةةةة تحتةةةةوو علةةةةي فيةةةةديوهات توضةةةة خطةةةةوات ومراحةةةةل
مؤموريتي رابعة والنهضة تحتوو علي فيلم وثابقي تحت عنةوان "
رجال يحمون الةوطن " يبةرز بالمسةتندات والصةور والفيةديو الوقةابع
الحقيق َّية لمواجهة الدولة لئلرهاب اإلخوان منذ نشؤتها وحتةى فبرايةر
.2014
ضة َّمنت توثيةق وقةابِع
وتضمنت أيضا مقاطِ ع فيةديو ال
مصةورة والتةي َت َ
َّ
معاينة الحواجز والموانع والسواتر بالشوارع المحيطة لمسجد رابعة
العدو َّيةةة البيانةةات الرسةةم َّية التةةي صةةدرت قبةةل  2013/8/14صةةور
ِ
أثنةةاء التعامةةل مةةع التجمهةةر مقةةاطع فيةةديو توضةة االعتةةداء علةةي
القةة َّةوات باألسةةلحة النار َّيةةة والمولوتةةوف أثنةةاء التعامةةل مةةع التجمهةةر
وصور إنهاء التجمهر ومقاطع فيديو بيانات وتصريحات عقةب إنهةاء
التجمهةةر و توثيةةق وقةةابِع َت َع ةدِّو المتجمهةةرين علةةي القةة َّةوات وإشةةعال
الخيةةةةام واإلنةةةةذارات التةةةةي وجهةةةةت للمتجمهةةةةرين بفةةةةض التجمهةةةةر
وخةةةروجهم فةةةي َم َمةةةرات رمنةةةة وكةةةذا تصةةةوير لةةةبعض الجثةةةث داخةةةل
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المستشفي الميداني ي هر وفاتها قبل بدء التعامةل مةع التجمهةر وكةذا
تةةةؤمين القةة َّةةوات للمتجمهةةةرين أثنةةةاء خةةةروجهم فةةةي ال َم َمةةةرات اآلمنةةةة
وحرصهم علي الحفا علي أرواحهم 0
وقةةةةررت المحكمةةةةة التاجيةةةةل لجلسةةةةة  2017/9/23لئلطةةةةبلع علةةةةى
التقريروصةةةرحت للةةةدفاع بصةةةورة رسةةةمية مةةةن التقريةةةر  .وتةةةداولت
القضية على النحوالثابةت بمحاضةر الجلسةات وحضةر أعضةاء اللجنةة
سالفة البيان لمناقشةتهم بنةاءا علةى طلةب الةدفاع علةى مةدار جلسةتين
متعاقبتين إال أن الدفاع قرر بؤنج ليس علةى إسةتعداد لمناقشةتهم وفقةا
للثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسةةةة 2017/10/7حضةةةر المةةةتهم عبةةةد هللا امةةةين أبةةةو شةةةاهين
والمحكمة قررت القبض على المتهم سالف الةذكر وإتخةذت المحكمةة
اإلجةةراءات القانونيةةة بالنسةةبة لةةج والنيابةةة العامةةة تلةةت أمةةر اإلحالةةة
للمتهم وبمواجهتج بها من قبل المحكمة انكر ما أسند إليج
وتداولت القصية بالجلسات علةي النحةو الثابةت بمحاضةرها وبجلسةة
2018/2/4إسةةتمعت المحكمةةة لشةةهادة اللةةواء /محمةةد إبةةراهيم وزيةةر
الداخليةةة السةةابق وأثنةةاء إسةةتماع المحكمةةة لشةةهادتج قاطعةةت هيبةةة
الةةدفاع الحاضةةرين مةةع المتهمةةين وقةةرروا جميعةةا تنةةازلهم عةةن سةةماع
شهادة اللواء /محمد إبراهيم مطالبين عةدم إسةتكمال الشةاهد شةهادتج
أمةةةام المحكمةةةة إال أن المحكمةةةة إسةةةتكملت سةةةماع شةةةهادتج لتبيةةةان
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الحقيقةةة عمةةبل بالمةةادة 291مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنابيةةة والتةةي
كشف فيها عن جرابم اإلخوان في اعتصامي رابعة والنهضة ورفض
قيادات الجماعة فض اإلعتصام سلميا وقيام أنصارهم بإطبلق النيران
علةةي القةةوات الشةةرطية ومطالبتةةج "المعةةزول" بةةاإلعبلن عةةن اسةةتفتاء
شعبي لكةنهم رفضةوا وفةوجا بعةدها بخطابةج التحريضةي الةذو أشةعل
الببلد .وأضةاف أن قيةادات اإلخةوان أرادت تشةكيل حكومةة موازيةة .
كما أنهم رفضوا إنهاء تجمعاتهم سةلميا بعةد تةدخل من مةات المجتمةع
الدولي.
وأض ةاف أيضةةا انةةج فةةي أوابةةل عةةام  ٣١٠٢سةةادت حالةةة مةةن الغضةةب
الشعبي نتيجةة تةردو األوضةاع االقتصةادية بجانةب عةدم تةوافر بعةض
السةةلع الضةةرورية كةةالوقود والبنةةزين بجانةةب قطةةع بعةةض الخةةةدمات
كالكهرباء والمياه وزاد من حدة الغضب قيام تن يم اإلخوان بمحاولةة
السةةيطرة علةةي مفاصةةل الدولةةة وتعيةةين بعةةض كةةوادرهم فةةي أمةةاكن
حساسة بالدولة وهو ما أطلق عليج جمةوع المةواطنين " األخونةة" .
وانةج يتةذكر أنةج علةةم ان هنةا حركةة محةةاف ين سةتتم وان جميةع مةةن
سةةيعين مةةن اإلخةةوان وان محةةاف األقصةةر عضةةو الجماعةةة اإلسةةبلمية
فتحةةدث مةةع الةةدكتور محمةةد مرسةةي وأبلغةةج بمةةا سةةمعج وان لةةو هةةذا
صةةحي فانةةج سةةيزيد مةةن حةةدة الغضةةب فةةي الشةةارع المصةةرو خاصةةة
محاف تي اإلسكندرية التي كان سيعين فيها حسةن البةرنس ومحاف ةة
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األقصةةر التةةي عةةين فيهةةا عضةةوا بالجماعةةة اإلسةةبلمية والتةةي بسةةببها
اسةةتقال وزيةةر السةةياحة رنةةذا بينمةةا لةةم يةةرد "مرسةةي" باإليجةةاب او
النفي مما دفعج للحديث مع الدكتور هشام قنديل ربيس الوزراء حةول
هذا الموضوع ولكنج لم يجبج أيضا بعد إببلوج بما سمعج حةول حركةة
المحةةةاف ين ممةةةا اضةةةطره إلخبةةةاره ان هنةةةا تةةةداعيات أمنيةةةة وفجةةةؤة
هةةرت حركةةة المحةةاف ين وتةةم تعيةةين جميةةع المحةةاف ين إخةةوان ومةةن
الجماعةةة اإلسةةبلمية وكةةان مسةةار الجةةدل الةةدولي حةةول تعيةةين عضةةو
الجماعة اإلسبلمية بمحاف ة سياحية وبعةدها تةم منةع المحةاف ين مةن
دخةةول مكةةاتبهم حتةةى كةةان اجتمةةاع مجلةةس الةةوزراء وأخطةةرت بقيةةام
أنصةةار عضةةو الجماعةةة اإلسةةبلمية بحمةةل األسةةلحة والتوجةةج معةةج الةةي
مبني المحاف ة لتنفيذ قرار تعيينج وهو ما جعلج ينفعل أثناء االجتماع
ليخرج الدكتور محمد علي بشةر وزيةر التنميةة المحليةة رنةذا ويعةود
بعةةةدها ليخبةةةره بإثنةةةاء المحةةةاف وأنصةةةاره عةةةن فعلةةةتهم .و ان سةةةبب
انفعالةةج كةةان لتخوفةةج مةةن دخةةول فةةي حالةةة حةةرب أهليةةة وخوفةةا مةةن
الصراعات القبلية والتداعيات األمنية بالصعيد.
وأشار انج بعد ذل

هرت حـركة تمـرد واستمرت حالة الغضب في

الشارع وتم طبع اإلستمارات وتجميع التوقيعات من المةواطنين و هةر
التفاعل مع الحركة في المقابل قام تيار اإلسةبلم السياسةي بعمةل دعةوة
سميت تجرد وكانت طاوية عليها حركةة تمةرد وبعةدها هةرت دعةاوو
ة
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 ٢١يونيةةو فةةتم دعةةوتهم فةةي جلسةةة مةةع الةةدكتور محمةةد مرسةةي بجانةةب
كافةةة األجهةةزة األمنيةةة فةةي الدولةةة فتحةةدث فةةي االجتمةةاع وأثنةةاء حديثةةج
وتقييمةةج الموقةةف أخطةةرتهم أن هنةةا جموعةةا وفيةةرة سةةتخرج فةةي ٢١
يونيو استجابة للدعوة بكافة الميادين وانج البد من إجراء من الرباسة
لتخفيةةف وضةةب المةةواطنين فقوبةةل كبلم ةج باإلسةةتهتار واإلسةةتهانة مةةن
الدكتور احمةد عبةد العةاطي مةدير مكتةب ربةيس الجمهوريةة رنةذا ورد
علي كبلمج بؤنج وير صحي وان من سينزل بضعة رالف بسةيطة وانةج
يوم وسيمر كباقي األيام وأخذ الدكتور مرسي بكبلمج .
وإقترح اللواء  /محمد إبةراهيم وزيةر الداخليةة السةابق خةبلل االجتمةاع
ضرورة إجةراء الرباسةة إجةراءات اقترحةت فيهةا أن يةتم اإلعةبلن علةي
اإلستفتاء الشةعبي بمةدو موافقةة الشةعب علةي اسةتمراره إلكمةال مدتةج
الرباسةةية ولكةةن تةةم رفةةض طلبةةج وانتهةةي اإلجتمةةاع ثةةم طالبنةةا بمبةةادرة
أخرو وهةي خةروج الةدكتور مرسةي وإلقةاء بيانةا للشةعب فكةان خطةاب
 ٢١يونيو المخيب لآلمال والمتضةمن تهديةد ووعيةد والتعةرض لةبعض
القضاة باأللفا وبعض الشخصيات العامة والتمس بالشةرعية وثمنهةا
حياتج وهو ما أشعل الغضب أكثر بتهديده.
وأضاف انـج يـوم الجمعة  ٣٢يونيو 2013خـرج جمـوع مـن التيار
المةةةدني وبعةةةض فبةةةات الشةةةعب الرافضةةةة سياسةةةة اإلخةةةوان فةةةي الحكةةةم
وتمركةةزوا أمةةام اإلتحاديةةة وجةةزء مةةنهم فةةي التحريةةر فةةي المقابةةل تجمةةع
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اإلخةةةوان والجماعةةةات التابعةةةة لهةةةم مةةةن السةةةلفية الجهاديةةةة والجماعةةةة
اإلسبلمية بإنشاء تجمع في ميدان رابعة وتجمع رخر في ميدان النهضة
علةةي أسةةاس أن يقةةوم تجمةةع رابعةةة بحمايةةة الرباسةةة فةةي حةةال انسةةحاب
األجهةةةزة األمنيةةةة وان يقومةةةوا بحمايتهةةةا بينمةةةا تقةةةوم المجموعةةةة فةةةي
النهضةةة بمواجهةةة المت ةةاهرين بةةالتحرير وه ةو مةةا أحةةدث لةةدو الجهةةات
األمنية تخوف شديد من الصدام بينهما وتحول الببلد لحالة حةرب أهليةة
فتم وضع خطة أمنية تقوم علي أساس قيام القوات بالعزل بين الكتلتين
لمنع التجاوزات.
وأضاف أيضا أنهم فوجبةوا يةوم  ٢١يونيةو 2013بخةروج المةواطنين
في كافةة الميةادين واالسةتمرار فةي اعتصةام االتحاديةة والتحريةر بينمةا
استمر اعتصامي رابعة والنهضة وقامت القوات الشرطية بةدورها فةي
الفصل بينهما حتى صدر بيان  ٢يوليو 2013وعقبةج اصةدر بيانةا مةن
وزارة الداخلية أعلن فيج تؤييةده لبيةان القيةادة ووقوفةج بجانةب القةوات
المسةةلحة فةةي انحيازهةةا للشةةعب واسةةتمرت الفرحةةة لةةدو التيةةار المةةدني
ورد الفعل المخةالف للتيةار اإلسةبلمي ومةر اليةوم وبعةدها بةدأت جمةوع
المواطنين في التحرير في االنصراف من التحرير واالتحاديةة واسةتمر
تجمع النهضةة ورابعةة .وانةج تواصةل مةع بعةض األصةوات العاقلةة فةي
تن يم اإلخوان لمحاولةة إنهةاء االعتصةام وان تحةل اإلشةكالية بةالحوار
إال أنهةةةم رفضةةةوا واسةةةتمروا فةةةي االعتصةةةام الةةةذو بةةةدأت تحةةةدث بةةةج
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تجةةاوزات شةةديدة والمتمثلةةة فةةي االعتةةداء علةةي المةةارة وتعيةةين لجةةان
تفتيش وسرقة المواطنين باإلكراه وتعدو علي أَو شةخص يشةتبج فةي
انتماءه لجهاز الشةرطة حتةى لةو كةان مةن المةواطنين بةان يةدفعوا بهةم
داخةل االعتصةام ثةةم يةتم االعتةةداء عليةج بوحشةةية ومةن هةةإالء مةن فقةةد
حياتج وألقي خةارج االعتصةام ومةنهم مةن تةم االعتةداء عليةج بالضةرب
المبرح وتم بتر إصبع احد المواطنين ثم الخةروج فةي م ةاهرات ليليةة
وقطةةةع الطريةةةق بجانةةةب التجةةةاوزات الشةةةديدة التةةةي حةةةدثت للمقيمةةةين
بالعمةةارات ووصةةل الحةةال القتحةةام المعتصةةمين بعةةض الش ةقق برابعةةة
العدوية واسةتخدام دورات الميةاه بةالقوة واسةتمر التصةعيد مةن جانةب
المعتصمين  .وأنهم ناشدوا المعتصمين من خبلل البيانةات التلفزيونيةة
وإلقاءالبيانات علي المعتصمين من خةبلل الطةابرات ومناشةدة قيةادتهم
لمحاولة فض االعتصام بالطرق السةلمية وكةان هنةا مسةاعي دوليةة
تةةةةدخلت لفةةةةض االعتصةةةةام سةةةةلميا وتةةةةدخلت كةةةةاترن رشةةةةتون ربةةةةيس
المفوضية األوروبية وممثل عن االتحاد األوروبي واللذان تةدخبل لعقةد
لقاءات مع قيادات اإلخوان وإنهةاء االعتصةام واللجةوء للحةوار إلنهةاء
األزمةة إال أن هةةذا تةم رفضةةج وكانةت شةةروط الجماعةة عةةودة الشةةرعية
ومرسي للحكم وزاد تعنت اإلخوان وقاموا بالتسلي ووضع المتةاريس
لدرجة قيامهم بعمل خرسةانات للتصةدو للقةوات واسةتمرت المحةاوالت
وكان أكثر من لقاء الشتون وويرها لكن في النهاية وادروا وأعلنوا
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فشلهم في حل األزمة وكان ال بد للدولة التحر واتخاذ ما يحاف علي
هيبتهةةةا الن فكةةةر المعتصةةةمين وقيةةةادات اإلخةةةوان كةةةان انةةةج فةةةي حالةةةة
استمرار االعتصام يتم تشكيل حكومةة ومجلةس شةورو وان يةتم إدارة
الببلد من االعتصام وانج لو حدث هذا فان الدولة تكون أمام حكةومتين
في الببلد وده كان مرفوض من القابمين على الن ام في الدولة.
واسترجع وزير الداخليةة السةابق مةا دار فةي اجتمةاع مجلةس الةوزراء
ومناقشةةةة وضةةةع االعتصةةةام وإصةةةدار قةةةرار باإلجمةةةاع بتكليفةةةي بفةةةض
االعتصةةام وخةةرج بيةةان ربةةيس الةةوزراء رنةةذا بةةاإلعبلن عةةن تقنةةين
اإلجةةراءات وبعةةدها تةةم إصةةدار إذن مةةن النابةةب لعةةام لضةةبط الجةةرابم
الواقعة بمحيط تجمعي رابعة والنهضة وبعدها تم دعوتةج الجتمةاع فةي
رباسة الجمهورية التخاذ الةبلزم نحةو تنفيةذ قةرار النابةب العةام الراحةل
فةةي عمليةةة الفةةض وحضةةر االجتمةةاع مجلةةس الةةدفاع الةةوطني ووقتهةةا
رفةةةض الةةةدكتور محمةةةد البرادعةةةي القةةةرار وقةةةدم اسةةةتقالتج يةةةوم إنهةةةاء
التجمهةةر فةةى 2013/8/14وكةةان سةةبب التةةؤخير هةةو االلتةةزام بالعشةةر
اآلواخةةر مةةن رمضةةان وإجةةازة عيةةد الفطةةر وبعةةدها ق ةام بةةدعوة جميةةع
النشةةةطاء الحقةةةوقيين ومن مةةةات المجتمةةةع المةةةدني وبعةةةض الوكةةةاالت
األجنبيةةة والصةةحفيين وأطلعهةةم علةةي الموقةةف فكةةان تعقيةةبهم بضةةرورة
تنفيةةذ قةةرار النابةةب العةةام وطلةةب مةةنهم مصةةاحبة القةةوات حتةةى يكونةةوا
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شةةةهودا علةةةي الشةةةرطة قبةةةل المعتصةةةمين وتةةةم إخطةةةارهم قبةةةل فةةةض
االعتصام ودعوتهم فحضر البعض منهم وتحركوا مع القوات.
وقةةرر وزيةةر الداخليةةة السةةابق انةةج عقةةد اجتماعةةا مةةع قيةةادات الةةوزارة
لوضع الخطة لفةض اعتصةامي رابعةة والنهضةة وحةددنا ثةبلث محةاور
لفةةض االعتصةةام وتركنةةا محةةور رابةةع وهةةو محةةور طريةةق النصةةر فةةي
اتجةةاه المنصةةة ممةةرا للخةةروج اآلمةةن ووفرنةةا وسةةابل مواصةةبلت لنق ةل
المعتصمين وتم التنبيج علي أن يكون الفض بدرع وعصي والغاز وتم
تحديد فجر  ٠٤أوسطس 2013لتحر القةوات وتنفيةذ المؤموريةة فةي
الوقت الذو كان هنا نقاط مبلح ة وضعتها جماعةة اإلخةوان بةالقرب
من تمركزات األمن المركةزو ففوجبنةا بقيةام محمةد البلتةاجي بالصةعود
أعلةةي منصةةة رابعةةة وإيقةةا المعتصةةمين ودعةةوتهم لمقاومةةة القةةوات
وإعةةبلن الجهةةاد واالدعةةاء بؤنةةج لنصةةرة اإلسةةبلم وكةةان خطابةةج حماسةةي
تحريضةةي ولكةةن عنةةد وصةةول القةةوات بةةدأ الضةةباط مةةن خةةبلل مكبةةرات
الصوت في مناشدة المعتصمين لفض االعتصام وانصرف بعضهم عن
طريق الطرق الفرعية والبعض اآلخر قامةت اللجةان النوعيةة لئلخةوان
بمةةةةنعهم مةةةةن الخةةةةروج وإجبةةةةارهم علةةةةي العةةةةودة واالسةةةةتمرار فةةةةي
االعتصامات وقاموا أثناء ذل بحرق الخيام0
وبدأ الفض بإسةتخدام خةراطيم الميةاه وعقةب ذلة تةم اسةتخدام الغةاز
وأضاف إلي انج بسبب اعتبلء بعضا مةن المسةلحين مةن المتجمهةرين
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بإعتصام رابعة العدوية أسةط العمةارات بتقةاطع شةارع الطيةران مةع
إسماعيل القبةاني وإطبلقهةم نةار كثيةف علةي قةوات الشةرطة مإكةدا أن
المعتصةةمين المتجمهةةرين هةةم مةةن بةةدءوا بةةإطبلق النةةار علةةى الشةةرطة
وقتةةل بعةةض ضةةباط الشةةرطة والمجنةةدين نتيجةةة لةةذل .وأشةةار إلةةى إن
سبب الوفاة لبعض المعتصمين المتجمهرين الذ أثبتج تقريةر الصةفة
التشريحية نات عن إطبلق أعيرة نارية من عيار  6.35وهذا السبلح
وير موجود مع عناصر الداخلية حيةث أن تسةلي الشةرطة الخرطةوش
بلى حوالى 2ملى 9ملى قصير وبدأ يندثرمن الشرطة 9ملى طويةل
واأللى والنصف ألى .فقةام بتكليةف قابةد األمةن المركةزو للةدفع بةبعض
عناصر العمليات الخاصة إلسكات مصدر النيران وتدخلت تلة القةوات
تحت ستار المدرعات والمصفحات وكانةت تعليماتةج بالتعامةل بالةذخيرة
الحية مع مصةدر النيةران إلسةكاتها وذلة وفقةا لحالةة الةدفاع الشةرعي
المقررة فى هذا الشؤن حتى نجحت في إسكاتها وقاموا بضةبط الةبعض
مةةةنهم أنةةةذا وأثنةةةاء ذلةةة بةةةدأت قيةةةادات الجماعةةةة فةةةي الهةةةروب مةةةن
مستشةةفي رابعةةة وتركةةوا المعتصةةمين الةةذين بةةدأوا فةةي االنصةةراف مةةن
خبلل الممرات اآلمنة بعد هروب قياداتهم وأصب الميدان خةالي تمامةا ً
في الخامسة مساء وأعقب ذل حدوث اقتحام أقسام الشرطة والهجوم
علي الكنابس علةي مسةتوو الجمهوريةة وتةم السةيطرة عليهةا وانتهةت
تل االعتداءات بمحاولة اوتيالي انتقاما من فةض رابعة.
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وأكد وزير الداخلية السابق أن اعتـصام رابـعة كان مسةـلحا وأن كثةرة
إعداد القتلى في االعتصام يرجةع إلةي اسةتخدام العناصةر ويةر المدربةة
من المعتصمين إلطبلق النيران بطريقة عشوابية فكانت تخةرج الطلقةة
الواحةةدة التةةي تصةةيب أكثةةر مةةن شةةخص وكانةةت فتحةةت دخةةول وخةةروج
ألكثةةر مةةن شةةخص وعةةدم التةةدريب وان اسةةتخدام هةةذه األسةةلحة بهةةذا
الشكل يحةدث وفةاة العةدد المةذكور وبالنسةبة ألفةراد الشةرطة الةذين تةم
الدفع بهم مةن قبةل العمليةات الخاصةة فةإنهم مةدربون بكفةاءة ويقومةوا
بتحديد الهةدف بالضةبط  .وأن المعتصةمين اسةتخدموا الطةرق الفرعيةة
للدخول للميدان بجانب األسةلحة التةي كانةت بمسةاكن عناصةر اإلخةوان
برابعةةة و تةةم ضةةبط والبيةةة المتهمةةين وكةةذا أسةةلحة ناريةةة وويرهةةا مةةن
األدوات التةةةى تسةةةتعمل فةةةى اإلعتةةةداء علةةةى األشةةةخاص علةةةى مسةةةرح
األحداث .
وتةةداولت القضةةية بالجلسةةات علةةى النحةةو الثابةةت بمحاضةةرها لسةةماع
شةةهود النفةةى بنةةاءا علةةى طلةةب الةةدفاع الحاضةةر مةةع بعةةض المتهمةةين
وإسةةتمعت المحكمةةة إلةةى شةةهادة شةةهود النفةةى وفقةةا للثابةةت بمحاضةةر
الجلسات .
وبجلسة 2018/2/20إستمعت المحكمة لشةهادة اللةواء  /سةيد شةفيق
مةةدير األمةةن العةةام السةةابق وناقشةةتة المحكمةةة فةةي تحرياتةةة وشةةهد أنةةج
عقب عزل الةربيس السةابق  /محمةد مرسةى إعتصةم عةدد مةن أنصةاره
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وعناصةةر مةةن جماعةةة اإلخةةوان المسةةلمين بةةبعض الميةةادين أشةةهرها
رابعةةةةة العدويةةةةة وويرهةةةةا مةةةةن الميةةةةادين األخةةةةر

وأصةةةةبحت تلةةةة

اإلعتصةامات تهةدد األمةةن القةومى وإرتكبةت العديةةد مةن الجةرابم بةةداخل
إعتصةةام رابعةةة العدويةةة وويرهةةا مةةن تلة الميةةادين تنوعةةت بةةين القتةةل
والتعذيب والتعد بالضرب واإلحتجاز وكذل التعد علةى المةارة مةن
المواطنين العزل وخطف بعضهم ومن بينهم رجال وأفراد شرطة أثناء
قيامهم بتؤدية واجبهم باإلضافة إلى إحداث شلل مرور كامل وإوبلق
شةةوارع بكاملهةةا وترويةةع سةةكانها والتعةةد علةةيهم وإتخةةاذهم كةةدروع
بشةةرية وإسةةتمرت منةةابرهم اإلعبلميةةة فةةى التحةةريض واإلثةةارة وإتخةةاذ
خطوات هجومية علةى القةوات المكلفةة بتةؤمين المنشةؤت الهامةة كمةا
إستمر نهجهم العدوانى فى التصعيد حيث حرثوا على إحتبلل مزيد من
األرض وتوسيع رقعة اإلعتصةام بمنطقةة رابعةة العدويةة فشةملت كافةة
الشةةةوارع المإديةةةة إلةةةى الميةةةدان وتحصةةةنوا خلةةةف سةةةواتر أسةةةمنتية
أقاموها بعرض الطريق بعد أن قاموا بإتبلف أرصفة الشوارع ونزعوا
البلفتةةةات اإلرشةةةادية وإسةةةتخدموها فةةةى التعةةةد علةةةى القةةةوات ومنةةةع
تقدمها فةى محاولةة تسةير حركةة المةرور بالشةارع الربيسةى الةذ يعةد
أحد شرايين المرور بالعاصمة .
وحةةررت ضةةد المعتصةةمين فةةى ميةةدان رابعةةة العدويةةة محاضةةر ووقةةابع
بةةذل مةةن جةةرابم القتةةل العمةةد والقةةبض علةةى النةةاس وإحتجةةازهم بةةدون
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وجج حق والتعذيب البةدنى لبعضةهم والتعةد علةى الممتلكةات وتضةرر
سةةكان تل ة المنطقةةة مةةن تعطيةةل مصةةالحهم وتفتيشةةهم رجةةاال ونسةةاءا
عنوة وولق أبواب منازلهم مما دفع بعضهم إلى مغادرتها وذل تنفيذاً
لغرض إرهاب المواطنين وترويعهم  .وأضاف بؤن القةابمين علةى هةذا
التحةةةر اإلجرامةةةى والمتمثةةةل فةةةى اإلعتصةةةام ويةةةر السةةةلمى وحيةةةازة
األسةةةلحة الناريةةةة وزجاجةةةات المولوتةةةوف واألسةةةلحة البيضةةةاء وولةةةق
الشوارع وتعطيل سير السيارات بالطرق العامةة والتعةد عليهةا وقتةل
العديةةةةد مةةةةن المةةةةواطنين واإلسةةةةتيبلء علةةةةى سةةةةيارتين البةةةةث اإلذاعةةةةى
المملوكتين للدولة وإستخدامهما فى بث الكراهية واإلشاعات وتةروي
األخبةةار الكاذبةةة ومخاطبةةة الةةرأ العةةام األجنبةةى واإلسةةتقواء باألن مةةة
الغربيةة والمن مةةات الدوليةة والحقوقيةةة فةى محاولةةة تصةوير إجةةرامهم
على أنج إضةطهاد يتعرضةون لةج مةن قبةل الدولةة وهةم مرشةد اإلخةوان
المسةةةلمين ـ محمةةةد بةةةديع القيةةةادات اإلخوانيةةةة  /محمةةةد البلتةةةاجى
صفوت حجاز

حسن البرنس باسم عودة عصام سلطان عاصةم

عبةةةد الماجةةةد القيةةةاد بالجماعةةةة اإلسةةةبلمية طةةةارق الزمةةةر القيةةةاد
بالجماعة اإلسبلمية وأخرين األمر الذ بات يشةكل خطةرا داهمةا علةى
األمن القومى بؤن المذكورين قةد جلبةوا فةى األونةة األخيةرة العديةد مةن
األسلحة الثقيلة والمواد الحارقةة وأنابيةب الغةاز ووضةعوها فةى أمةاكن
حاكمة بميةدان رابعةة العدويةة إلسةتخدامها ضةد رجةال األمةن فةى حالةة
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فةةض اإلعتصةةام .وتةةم عةةرض تل ة التحريةةات سةةالفة الةةذكرعلى السةةيد
المستشار /هشام بركات النابةب العةام السةابق لةئلذن بفةض اإلعتصةام
(رابعة العدوية وأخرين وضبط مةا يحةوزه ويحةرزه المتواجةدين بهةا
مةةن أسةةلحة ناريةةة وبيضةةاء وأدوات ومعةةدات التعةةد وضةةبط القةةابمين
على هذا التحر  .وأصدرالمستشار/هشام بركات النابب العام بتاري
2013/7/31قراره بتكليةف الشةرطة بإتخةاذ الةبلزم قانونةا ً نحةو ضةبط
الجرابم التى وقعت بمحيط دوابر ميةادين التحريةر ورابعةة العدويةة
والنهضةةةةة بمحةةةةاف تى القةةةةاهرة والجيةةةةزة ومسةةةةجد القابةةةةد إبةةةةراهيم
بمحاف ة اإلسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبر بمحاف ة الغربيةة
وسابر الميادين األخةر بالوجةج البحةر وصةعيد مصةر التةى وقعةت
فيها تل الجرابم  .وكشف مرتكبيها وإتخةاذ الةبلزم قانونةا ً بشةؤنهم فةى
ضوء مراعاة أحكام القوانين المشار إليهةا وضةبط األسةلحة واألدوات
المسةةتخدمة فةةى ذل ة

وكةةذا ضةةبط سةةيارات البةةث اإلذاعةةى والمملوكةةة

إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون وضبط المحرضين على تل الجةرابم وهةم
كل من محمد بديع مرشد اإلخوان المسلمين ومحمد البلتاجى وصفوت
حجاز وحسن البرنس وباسم عةوده مةن القيةادات اإلخوانيةة وطةارق
الزمر القياد بالجماعة اإلسبلمية .
وأشار إلى أن االعتصام كان مسلَّ ًحا وتـم ضبـط أسلحة بؤسقف أحد
الموالت التجـاريـة المجـاورة لــج و علــى مســرح األحـداث  .وإن
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اعتصةةامات اإلخةةوان ومسةةيراتهم مسةةلحة وعنةةدما تحركةةوا يةةوم30
يونيوـ قبل بيان  3يوليو  -كانت بحوزتهم أسلحة نارية.
وأضاف إلى أن المرشد العام كان يتردد على االعتصام داخل سيارات
اٌّ ٛرٚ ٝاإلع ؼبفٚ ،أو ذ أْ اإلخ ٛاْ دائّ ب ِ ب ٠ؾٍّ  ْٛاألع ٍؾخ ف ٝ
رظ ب٘شارٚ ُٙاػزق بِبرٚ ،ُٙاٌزؾش ٠بد أو ذد أْ االػزق بَ وبٔ ذ ث ٗ
أع ٍؾخ صم ٍ١خِ ،ن ١فقب أْ أٚي اٌؾ ٙذاء اٌ ز ٓ٠ع مطٛا و بْ ِ ٓ ل ٛاد
األِ

ٓ ٚع

غ اٌ

ّؾذ ٌغّ١

ذفبع ثّٕبلؾ

زخ.

ٚرذاٌٚذ اٌمن١خ ثبٌغٍغبد ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌضبثذ ثّؾبمش٘ب.
وبجلسةةةة 2018/1/30طلةةةةب الةةةدفاع الحاضةةةةر مةةةع المتهمةةةةين األول
والسةةادس وأخةةرين مناقشةةة اللجنةةة التةةى قامةةت بتفريةةع اإلسةةطوانات
المدمجةةةة وإسةةةتكمال مناقشةةةة شةةةهود اإلثبةةةات فةةةى القضةةةية وتمسةةة
بالطلبات المبينة بمحضر جلسة .2017/3/21
والمحكمة تنةوه إلةى حضةور أهةالى المتهمةين وذويهةم جميةع جلسةات
المحاكمةةة فضةةبل عةةن حضةةور الصةةحافة واإلعةةبلم وبعةةض المإسسةةات
الحقوقيةةةة األجنبيةةةة وكةةةذا تمكةةةين المحةةةامين الحاضةةةرين مةةةن مقابلةةةة
المتهمةةين معهةةم وكةةذا تمكةةين األهةةالى مةةن زيةةارتهم وفقةةا للثابةةت
بمحاضر الجلسات

إضةافة إلةى أنةج تةم عةرض المتهمةين علةى مةدار

تل الجلسات سالفة البيان على طبيةب السةجن لتوقيةع الكشةف الطبةى
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علةةيهم وأرفةةق بةةاألوراق تل ة التقةةارير الطبيةةة وفقةةا للثابةةت بمحاضةةر
الجلسات .
وتمس الدفاع بكافة الطلبات السابق إبةداإها وفقةا للمةذكرات المقدمةة
بجلسةةات المحاكمةةة وّ ب أْ اٌّؾىّ خ ٚػٍ  ِ ٝذ ٜػؾ شاد اٌغٍغ بد
ٚػٍِ ٝذاس االػ ٛاَ اٌز ٔ ٟظ شد ف ٙ١ب اٌ ذػ ٞٛرمش٠ج ب ل ذ ِىٕ ذ ٘١ئ خ
اٌ ذفبع ِ غ اٌّز ٓ ِ ٓ١ ّٙاث ذاء ِ ب ٠ؼ ٓ ٌِ ٓ ِ ُ ٙالؽظ بد ٚهٍج بد
ٚاع زغبثذ ٌغّ ١غ هٍج بر ُٙإٌّزغ خ ف  ٝاٌ ذػِٚ ٜٛىٕ ذ اٌ ذفبع ِ ٓ
عّ ١غ هٍج برٚ ُٙفم ب ٌٍضبث ذ ثّؾبم ش اٌغٍغ بد ٚٚفم ب ٌّ ب ٘ ِ ٛم شس
ثم بٔ ْٛاإلع شاءاد اٌغٕبئ ١خ ٚ ،دف بع اٌّز ٓ١ ّٙاٌّ ٛوٍ ٓ ِٚ ، ٓ١ص ُ
فبْ اٌّؾىّخ ر ش ٜأْ اٌطٍج بد اٌز  ٝلشس٘ ب اٌ ذفبع ٚرّغ ىٛا ث ٙب ف ٟ
ِزوشار ُٙاٌغ١ش ِٕزغخ ف ٝاٌ ذػٚ ٜٛغ ١ش ر ٜع ذ ٜٚف ٔ ٝف  ٝاٌز ّٙخ
ػ ٓ اٌّزِ ، ٓ١ ّٙبداِ ذ اٌٛالؼ خ ل ذ ٚم ؾذ ٌ ذٙ٠ب  ُ ٌٚر شٓ ِ ٝ ٘ ٜ
عبٔجٙب ؽبعخ اٌ ٝارخبر ٘زا اإلعشاء ٚأْ ِب أصبسٖ اٌذفبع ِٓ هٍجبد ف ٝ
٘زا اٌؾؤْ ِب٘ ٛاال ٌزؼط ً ١اٌفق ً ف  ٝاٌمن ١خ ٚإلِ بدح أع ً اٌزمبم ٝ
دِ ْٚمزن ٚ ٝال ر ش ٜاٌّؾىّ خ ِٛعج ب ٌ ٙب  ٓ ِٚص ُ رٍزف ذ ػٕ ٙب
اٌّؾىّخ ٚرطشؽٙب عبٔجب د ْٚأْ ُ٠ؼذ رٌه اخالالق ِٕٙب ثؾك اٌذفبع.
وقدمت النيابة العامة بجلسة 2018/3/3شـهادة تفيـد وفاة كـبل من
المتهمين  /أحمد محمد زاهر يوسف حسنى خيـر ديـاب.
وأرفق باألوراق أصل صورة قيد وفاة لكبل من المتهم  /على محمد
866
أمين السر

رئيس المحكمة

محمةةد الصةةعيد تفيةةد وفاتةةج بتةةارخ  2017/6/17وكةةذا شةةهادة وفةةاة
للمةةتهم /عطيةةج السةةباعي احمةةد السيسةةي تفيةةد وفاتةةج بتةةارخ / 10 /1
 2015وكةةةذا المةةةتهم /السةةةيد عيسةةةى رجةةةب الشةةةرقاو تفيةةةد وفاتةةةج
بتةةاري  2013/8/20احمةةد محمةةد زاهةةر يوسةةف تفيةةد وفاتةةة بتةةاري
 2017/ 1/1وكةةذا المةةتهم حسةةني خيةةرو ديةةاب عفيفةةي تفيةةد وفاتةةة
بتاري 0 2015/ 8/ 30
وإسةةتمعت المحكمةةة لمرافعةةة النيابةةة العامةةة الشةةفوية وطلبةةت تطبيةةق
مواد اإلتهام وإنزال عقوبة اإلعدام بالمتهمين ثم قةدمت النيابةة العامةة
مرافعتهةةةةةةا مكتوبةةةةةةة وقةةةةةةررت المحكمةةةةةةة تؤجيةةةةةةل القضةةةةةةية لجلسةةةةةةة
 2018/3/17لمرافعةةة الةةةدفاع وصةةةرحت لهيبةةة الةةةدفاع مةةةع جميةةةع
المتهمين اإلطبلع على مرافعة النيابة العامة المكتوبة0
وترافع الدفاع الحاضةر مةع المتهمةين وفقةا للثابةت بمحاضةر الجلسةات
وشةةرح الةةدفاع الحاضةةةر مةةع المتهمةةين ةةةروف القضةةية ومبلبسةةةاتها
وطلبةةوا بةةراءتهم جميعةةا ممةةا أسةةند إلةةيهم مةةن إتهامةةات تؤسيسةةا علةةي
الدفوع األتية :ـ
أوال  :عةةةةدم إختصةةةةاص المحكمةةةةة والبيةةةةا بن ةةةةر الةةةةدعو لةةةةبطبلن
وإنعةةةةةةدام قةةةةةةرار المستشةةةةةةار /ربةةةةةةيس محكمةةةةةةة إسةةةةةةتبناف القةةةةةةاهرة
بتشةةةكيل دوابةةةر اإلرهةةةاب وإختيةةةار دابةةةرة بعينهةةةا وحرمةةةان المتهمةةةين
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مةةةةن المحاكمةةةةة أمةةةةام القضةةةةاء الطبيعةةةةى لمخالفتةةةةج نصةةةةوص المةةةةواد
 184 97 94مةةةةةةن الدسةةةةةةتور والمةةةةةةادتين 61 30مةةةةةةن قةةةةةةانون
السةةةةةلطة القضةةةةةابية وأن المخةةةةةتص بتحديةةةةةد مكةةةةةان إنعقةةةةةاد جلسةةةةةات
المحاكمة المستشار  /وزير العدل .
ثانيةةا  :عةةدم صةةبلحية المحكمةةة للفصةةل فةةى الةةدعو الماثلةةة إلبةةةداء
رأيهةةةا فةةةى موضةةةوع الحكمةةةين الصةةةادرين مةةةن ذات المحكمةةةة فةةةى
القضةةةةةية رقةةةةةم 291/7122لسةةةةةنة  2016جنايةةةةةات قسةةةةةم النزهةةةةةة
والمقيةةةةةةةدة بةةةةةةةرقم 1300لسةةةةةةةنة 2016كلةةةةةةةى شةةةةةةةرق القةةةةةةةاهرة
والقضةةةية رقةةةم  8180لسةةةنة2014جنايةةةات قسةةةم حلةةةوان والمقيةةةدة
برقم  888لسنة2014كلى جنوب القاهرة .
ثالثةةةةا  :بطةةةةبلن إجةةةةراءات المحاكمةةةةة لوضةةةةع المتهمةةةةين فةةةةى قفةةةةص
زجةةةاحى وعةةةزلهم عةةةن متابعةةةة محةةةاكمتهم عمةةةبل بةةةنص المةةةادة 270
من قانون اإلجراءات الجنابية .
رابعةةةةةا  :بطةةةةةبلن إجةةةةةراءات المحاكمةةةةةة لعةةةةةدم عبلنيةةةةةة الجلسةةةةةات
وإنعقادهةةةا داخةةةل مإسسةةةة شةةةرطية ( معهةةةد أمنةةةاء الشةةةرطة بطةةةره
خصةةةةةم للمتهمةةةةةين وأن الةةةةةدفاع والحاضةةةةةرين بالجلسةةةةةات يخضةةةةةعون
إلجراءات تفتيش وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة .
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خامسةةةةةا  :بطةةةةةبلن إجةةةةةراءات المحاكمةةةةةة بالمخالفةةةةةة لةةةةةنص المةةةةةادة
143مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة لتجةةةةةةاوز مةةةةةةدة الحةةةةةةبس
اإلحتيةةةاطى حةةةدها األقصةةةى و لقيةةةام ذات المحكمةةةة بعمةةةل مةةةن أعمةةةال
التحقيةةق وهةةو ن ةةر تجديةةد حةةبس المتهمةةين وكةةذل ن ةةر إسةةتبنافات
تجديةةةد حبسةةةهم عةةةدة مةةةرات بالمخالفةةةة لةةةنص المةةةادتين 146مةةةةن
قانون المرافعات و 247من قانون اإلجراءات الجنابية .
سـادسةةةةـا  :وقةةةةـف السةةةةـير فةةةةى الـدعةةةةـو محةةةةـل المحاكةةةةـمة لحةةةةـين
الفصةةةةل فةةةةى القضةةةةية رقةةةةم  23343لسةةةةنة 2015إدار أول مدينةةةةة
نصةةةةةةر والقضةةةةةةية رقةةةةةةم  42949لسةةةةةةنة2015إدار أول مدينةةةةةةة
نصةةةةر لوجةةةةود إرتبةةةةاط بينهمةةةةا وطلةةةةب إسةةةةتعمال المحكمةةةةة حقهةةةةا
المخةةةةةول لهةةةةةا عمةةةةةبل بةةةةةنص المةةةةةادة 11مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابية .
سةةةةابعا  :عةةةةدم دسةةةةتورية نصةةةةوص المةةةةواد  86 86مكةةةةرر2 1/
 86مكةةةةةةةةةررأ 88 2 1/مكةةةةةةةةةرر /ب 102 1/96هةةةةةةةةةـ مةةةةةةةةةن
قةةةةةانون العقوبةةةةةات و المةةةةةادتين  /381 277فقةةةةةرة أخيةةةةةرة مةةةةةن
قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة المعةةةةةدل بالقةةةةةانون رقةةةةةم 11لسةةةةةنة
 2017لمخةةةةةالفتهم لنصةةةةةوص المةةةةةواد 240 98 96 95مةةةةةن
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الدسةةةةةتور وطلةةةةةب وقةةةةةف السةةةةةير فةةةةةى الةةةةةدعو بحالتهةةةةةا وإحالتهةةةةةا
للمحكمة الدستورية .
ثامنةةةةةا  :بطةةةةةبلن المرسةةةةةوم بقةةةةةانون رقةةةةةم 10لسةةةةةنة2011وعةةةةةدم
دسةةةةةتورية مةةةةةا تضةةةةةمنتج المةةةةةادتين  375 375مكةةةةةررمن قةةةةةانون
العقوبةةةات لعةةةدم عرضةةةج علةةةى مجلةةةس الشةةةعب أثنةةةاء فتةةةرة إنعقةةةاده
أنةةةةةةةةةةةةةةةذا بالمخالفةةةةةةةةةةةةةةةة للمةةةةةةةةةةةةةةةادة 156مةةةةةةةةةةةةةةةن الدسةةةةةةةةةةةةةةةتور .
تاسةةةعا :بطةةةبلن قةةةرار المستشةةةار  /النابةةةب العةةةام السةةةابق المةةةإرخ
 2013/7/31لمخالفتةةةةج لةةةةنص المةةةةادة 127مةةةةن قةةةةانون الجةةةةراءات
الجنابية .
عاشةةةةرا  :بطةةةةبلن القةةةةرار الصةةةةادر مةةةةن النيابةةةةة العامةةةةة الصةةةةادر
بتةةةةاري 2013/7/31إلبتنابةةةةج علةةةةى تحريةةةةات ويةةةةر جديةةةةة وويةةةةر
معلومةةةةةة والمإرخةةةةةة  2013/7/30والمحةةةةةررة بمعرفةةةةةة اللةةةةةواء /
سةةةيد شةةةفيق مةةةدير األمةةةن العةةةام السةةةابق وعةةةدم اإلعتةةةداد بهةةةا كةةةدليل
من أدلة الدعو .

الحةةةاد

عشةةةر  :عةةةدم إختصةةةاص وزيةةةر الداخليةةةة بإلغةةةاء أو إنشةةةاء

أو تعةةةةةديل أل إدارة مةةةةةن إدارات وزارة الداخليةةةةةة وبطةةةةةبلن تشةةةةةكيل
جهةةةاز األمةةةةن الةةةةوطنى لعةةةةدم نشةةةةره بالجريةةةةدة الرسةةةةمية وأن ضةةةةباط
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األمةةةن الةةةوطنى ليسةةةوا مةةةن مةةةؤمور الضةةةبط القضةةةابى لعةةةدم حملهةةةم
للضبطية القضابية.
الثةةةانى عشةةةر  :بطةةةبلن تحريةةةات األمةةةن الةةةوطنى والبحةةةث الجنةةةابى
لعدم جديتهما ولكونهما الحقين على الواقعة .
الثالةةةث عشةةةر :بطةةةبلن القةةةبض والتفتةةةيش لعةةةدم وجةةةود المتهمةةةين
فةةةى حالةةةة مةةةن حةةةاالت التلةةةبس وبطةةةبلن مةةةا تةةةبله مةةةن إجةةةراءات ومةةةا
لحقةةةةةج مةةةةةن أثةةةةةار وفقةةةةةا للمةةةةةواد  46 37 35 34 30مةةةةةن
قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة لعةةةدم تحريةةةر محضةةةر لكةةةل مةةةتهم حةةةال
ضةةةةبطج بالواقعةةةةة وبةةةةبطبلن محاضةةةةر الضةةةةبط لعةةةةدم إشةةةةتمالها علةةةةى
بيانةةةةات جوهريةةةةة هةةةةى تجهيةةةةل محضةةةةر الضةةةةبط مةةةةن كيفيةةةةة الضةةةةبط
ومكةةةةةان ضةةةةةبط المتهمةةةةةين مخالفةةةةةا بةةةةةذل نصةةةةةوص المةةةةةواد 2/24
336 331من قانون اإلجراءات الجنابية .
الرابةةةع عشةةةر  :بطةةةبلن القةةةبض علةةةى المتهمةةةين لتجةةةاوز القةةةابمين
بالضةةةةةةةةةبط حةةةةةةةةةدود قرارالمستشةةةةةةةةةار /النابةةةةةةةةةب العةةةةةةةةةام المةةةةةةةةةإرخ
 2013/7/31العينى والشخصى .
الخةةةامس عشةةةـر  :بطةةةبلن تحقيقةةةات النيابةةةـة العـامةةةـة علـةةةـى سةةةـند
مةةةن القةةةول بةةةبطبلن قةةةرار اإلحالةةةة لةةةبطبلن شةةةغل المستشةةةار  /النابةةةب
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العةةةةام السةةةةابق لمنصةةةةبج لبلنعةةةةدام وبالتةةةةالى انعةةةةدام صةةةةفتة وصةةةةفة
تابعيةةةة علةةةى زعةةةم مةةةن القةةةول بةةةؤن ربةةةيس الجمهوريةةةة الةةةذ أصةةةدر
قةةةرار تعيينةةةة أقسةةةم علةةةى احتةةةرام الدسةةةتور والقةةةانون فةةةى وقةةةت لةةةم
يكةةةةن هنةةةةا دسةةةةتور فيضةةةةحى محةةةةل القسةةةةم معةةةةدوما ً فضةةةةبلً عةةةةن أن
عبةةةارات القسةةةم ال تسةةةتند إلةةةى نةةةص قةةةانونى لتعطيةةةل دسةةةتور 2012
وإنعةةةدام المشةةةروعية لقةةةرار النيابةةةة العامةةةة ممةةةا يةةةإد إلةةةى بطةةةبلن
اتصال المحكمة بالدعو .
السةةةـادس عشةةةر  :بطةةةـبلن تحـقيةةةـقات النيابةةةة العامةةةة لحـصولةةةـها
خةةةةةارج سةةةةةرا النيابةةةةةة العامةةةةةة لمةةةةةا يمثلةةةةةة مةةةةةن إكةةةةةراه معنةةةةةو
للمتهمين .
السةةةةابع عشةةةةر  :بطةةةةبلن إجةةةةراءات التحقيةةةةق مةةةةع المتهمةةةةين لعةةةةدم
عرضةةةهم علةةةى النيابةةةة العامةةةة خةةةبلل المةةةدة القانونيةةةة مخالفةةةا بةةةذل
المةةةةةادتين 36

131مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة والمةةةةةادة

 54من الدستور المصر .
الثةةةةةامن عشةةةةةر :بطةةةةةبلن إسةةةةةتجواب المتهمةةةةةين بتحقيقةةةةةات النيابةةةةةة
العامةةةةةةة لحصةةةةةةولها بالمخالفةةةةةةة لةةةةةةنص المةةةةةةادة  124مةةةةةةن قةةةةةةانون
اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة والمةةةةةادة  3/54مةةةةةن الدسةةةةةتور وبطةةةةةبلن مةةةةةا
لحقها من إجراءات .
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التاسةةةع عشةةةر  :بطةةةبلن تحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة التةةةي تمةةةت مةةةع
المتهمةةةةةين إلجرابهةةةةةا بالمخالفةةةةةة لنصةةةةةوص المةةةةةواد 206 70 69
مكرر من قانون اإلجراءات الجنابية.
العشةةرون  :بطةةبلن التحقيقةةات التةةى أجرتهةةا النيابةةة العامةةة وبةةبطبلن
إجـةةةةـراءات إستجــةةةةـواب المـتهةةةةـمين لقصـورهــةةةةـا وعــةةةةـدم حيـادهةةةةـا
وإفـتـقـارهـا إلـــى الـمـوضـوعيـة ولعـدم توافـر الضمـانات المقـررة
قانونا فى هذا الشؤن .

الحةةةةةاد

والعشةةةةةرون  :بطةةةةةبلن قةةةةةرار اإلحالةةةةةة لمخالفتةةةةةج المةةةةةادة

 214مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة لعموميتةةةةةج ولعةةةةةدم تحديةةةةةد
األفعةةةال الماديةةةة التةةةي إقترفهةةةا كةةةل مةةةتهم تحديةةةداً وإنعدامةةةج وبطةةةبلن
اإلجراءات التالية لصدوره.
الثةةةانى والعشةةةرون :عةةةدم قبةةةول الةةةدعو لتحريكهةةةا بغيةةةر الطريةةةق
الةةةةةذ رسةةةةةمج القةةةةةانون لرفعهةةةةةا بمعرفةةةةةة المحةةةةةامى العةةةةةام لنيابةةةةةات
شةةةرق القةةةاهرة ولةةةيس المحةةةامى العةةةام لنيابةةةة أمةةةن الـدولةةةـة العليةةةا
بالمخالفةةةة للمةةةادتين 1594 1588مةةةن التعليمةةةات العامةةةة للنيابةةةة
العامة .
الثـالـث والـعشـرون:إنـتفـاء المســبوليـة الجنـابيـة لـوجـود سبـب
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إباحةةةة عمةةةبل بةةةنص المةةةادة  73مةةةن الدسةةةتور والمتعلقةةةة بةةةالحق فةةةى
حريةةةة التعبيةةةر وكةةةذا مةةةا نصةةةت عليةةةج المةةةادتين  7و 60مةةةن قةةةانون
العقوبات .
الرابةةةع والعشةةةرون  :بعةةةدم جةةةواز ن ةةةر الةةةدعو الجنابيةةةة بصةةةدور
أمةةةر ضةةةمنى مةةةن النيابةةةة العامةةةة فيهةةةا بةةةؤن ال وجةةةج إلقامةةةة الةةةدعو
الجنابيةةةة لةةةبعض متهمةةةين أخةةةرين وفقةةةؤ لؤلثةةةر العينةةةى لؤلمةةةر إلتحةةةاد
المراكةةةةز القانونيةةةةة وأن قةةةةرار إحالةةةةة الةةةةدعو الجنابيةةةةة لةةةةم يشةةةةمل
المتهمين األخرين .
الخةةةةامس والعشةةةةرون :عةةةةـدم جةةةةواز ن رالةةةةدعو للمتهمةةةةين األول
والخةةةةةامس والسةةةةةةادس والسةةةةةابع والثةةةةةةامن بةةةةةؤمر اإلحالةةةةةةة محةةةةةةل
المحاكمةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق باإلتهامةةةةات الةةةةواردة بالبنةةةةدين أوال وثانيةةةةا
بةةةةةةةؤمر اإلحالةةةةةةةة لسةةةةةةةابقة الفصةةةةةةةل فيهةةةةةةةا بةةةةةةةالحكم رقةةةةةةةم 7294
لسةةةةةةةةةةةنة2013جنايةةةةةةةةةةةات قسةةةةةةةةةةةم قليةةةةةةةةةةةوب والمقيةةةةةةةةةةةدة بةةةةةةةةةةةرقم
1185لسةةةنة2013كلةةةى جنةةةوب بنهةةةا بحكةةةم نهةةةابى وبةةةات .وبعةةةدم
جةةةةةةواز ن ةةةةةةر الةةةةةةدعو لسةةةةةةابقة الفصةةةةةةل فيهةةةةةةا باألحكةةةةةةام أرقةةةةةةام
9585لسةةةةةةةنة2013جنايةةةةةةةات مصةةةةةةةر الجديةةةةةةةدة والمقيةةةةةةةدة بةةةةةةةرقم
4لسةةةةنة2013كلةةةةى شةةةةرق القةةةةاهرة 3632لسةةةةنة2013قسةةةةم أول
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القةةةةةاهرة الجديةةةةةدة والمقيةةةةةدة بةةةةةرقم 857لسةةةةةنة2013كلةةةةةى شةةةةةرق
القاهرة.
السةةةةةةةةةادس والعشةةةةةةةةةرون  :بطةةةةةةةةةبلن اإلعترافةةةةةةةةةات واإلقةةةةةةةةةرارات
المنسةةةةةوبة لةةةةةبعض المتهمةةةةةين بتحقيقةةةةةات النيابةةةةةة العامةةةةةة لكونهمةةةةةا
وليدة إكراه ماد ومعنو وبطبلن الدليل المستمد منهما .
السةةةابع والعشةةةرون  :بطةةةبلن الةةةدليل المسةةةتمد مةةةـن اإلسـطـوانةةةـات
المدمجة المرفـقـة بؤوراق الـدعـو وعـدم صـبلحيتهـا كـدليـل اتهـام
للمتهمين .
الثامةةةـن والعشةةةـرون  :بطةةةـبلن إجةةةـراءات فةةةـض األحةةةـراز لعةةةـدم
مواجهة المتهمين بها وإنقطاع صلتهم بها .
التاسةةةةع والعشةةةةرون  :بطةةةةبلن الةةةةدليل المسةةةةتمد مةةةةن عمةةةةل اللجةةةةان
المشةةةةكلة مةةةةن الجهةةةةات اإلداريةةةةة والمعنيةةةةة بةةةةذل لفحةةةةص التلفيةةةةات
وتقدير قيمتها.
الثبلثةةةون  :بطةةةبلن الةةةدليل المسةةةتمد مةةةن شةةةهادة كةةةبل مةةةن اللةةةواء /
محمةةةةد إبةةةةراهيم وزيةةةةر الداخليةةةةة السةةةةابق لعةةةةدم تمكةةةةين الةةةةدفاع مةةةةن
مناقشةةةتج وكةةةذا شةةةهادة اللةةةواء  /سةةةةيد شةةةفيق مةةةدير األمةةةن العةةةةام
السةةةةابق والرابةةةةد /محمةةةةد حةةةةازم الضةةةةابط بقطةةةةاع األمةةةةن الةةةةوطنى
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لكةةةونهم جميعةةةا تمةةةت فةةةى ويبةةةة المتهمةةةين بالمخالفةةةة لةةةنص المةةةادتين
270 268مةةةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةةةانون اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةةةةةةةةةةةةة.

الحةةةاد

والثبلثةةةون  :بطةةةبلن وتنةةةاقض أقةةةوال شةةةهود اإلثبةةةات مةةةع

بعضهم البعض وتناقضها وعدم اإلعتداد بشهادتهم .
الثةةةةةةةةةةةانى والثبلثةةةةةةةةةةةون  :إسةةةةةةةةةةةتبعاد نصةةةةةةةةةةةوص المةةةةةةةةةةةـواد 1
3 3 2مكةةةةرر 4مةةةةن قةةةةانون التجمهةةةةر رقةةةةم  10لسةةةةنة1914لعةةةةدم
مشةةةروعيتج لصةةةدوره فةةةى ةةةل الحمايةةةة البريطانيةةةة وإللغابةةةج بقةةةانون
رقةةةةم  2لسةةةةنة 1977وكةةةةذا إلغةةةةاء القةةةةانون سةةةةالف البيةةةةان بالقةةةةانون
194لسةةةةنة 1983وأن المطةةةةروح علةةةةى المحكمةةةةة هةةةةى المةةةةادة 39
مةةةةةن قةةةةةانون العقوبةةةةةات فيمةةةةةا تضةةةةةمنتج مةةةةةن قواعةةةةةد المسةةةةةبولية
الشخصةةةةةةةية عةةةةةةةن الجةةةةةةةرابم المرتكبةةةةةةةة وأن قةةةةةةةانون الت ةةةةةةةاهر 7
لسةةةةةنة2013هةةةةةو الواجةةةةةب التطبيةةةةةق بإعتبةةةةةاره القةةةةةانون األصةةةةةل
للمتهم .
الثالةةةةةةث والثبلثةةةةةةون  :إنتفةةةةةةاء أركةةةةةةان جريمةةةةةةة تةةةةةةدبير التجمهةةةةةةر
للمتهمةةةةين مةةةةن األول حتةةةةى الخةةةةامس عشةةةةر وإنتفاءأركةةةةان جريمةةةةة
اإلشةةةترا فةةةى التجمهةةةر للمتهمةةةين جميعةةةا والمعاقةةةب عليهةةةا بةةةالمواد
3 3 2 1مكةةةةةةةةرر 4مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون 10لسةةةةةةةةنة1914وإنتفةةةةةةةةاء
المسبولية التضامنية فى حق المتهمين .
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الرابةةةع والثبلثةةةون  :إنتفةةةاء أركةةةان جريمةةةة اإلشةةةترا والتحةةةريض
والمسةةةاعدة فةةةى الجةةةرابم المنسةةةوبة للمتهمةةةين عمةةةبل بةةةالمواد39
1/41 40مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات و إنتفةةةةاء اإلتفةةةةاق الجنةةةةابى فةةةةى
حق المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنابية0
الخةةةةةامس والثبلثةةةةةون  :عةةةةةدم انطبةةةةةاق مةةةةةواد اإلتهةةةةةام أرقةةةةةام 86
88مكةةةةةةةرر/أ  88مكةةةةةةةرر/ج 88مكةةةةةةةرر/د  89مةةةةةةةن قةةةةةةةانون
العقوبةةةات علةةةى الةةةدعو وانطبةةةاق القةةةانون رقةةةم  84لسةةةنة 2002
بشةةةؤن الجمعيةةةات والمإسسةةةات األهليةةةة لصةةةدور القةةةرار رقةةةم 644
لسةةةةنج  2013فةةةةى  2013/3/19مةةةةن وزارة التؤمينةةةةات والشةةةةبون
اإلجتماعيةةةةةة بقيةةةةةةد جماعةةةةةة اإلخةةةةةةوان المسةةةةةلمين باسةةةةةةم جمعيةةةةةةة
اإلخةةةةوان المسةةةةلمين وبةةةةؤن الواقعةةةةة قةةةةد حةةةةدثت قبةةةةةل 2014/4/9
تةةةةةاري نشةةةةةر قةةةةةرار مجلةةةةةس الةةةةةوزراء بح ةةةةةر جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان
المسلمين .
السةةةةةادس والثبلثةةةةةون  :إنتفةةةةةاء أركةةةةةان جريمةةةةةة تةةةةةؤليف عصةةةةةابة
وتةةةولى زعامتهةةةا وقيادتهةةةا للمتهمةةةين مةةةن األول حتةةةى الرابةةةع عشةةةر
وبانتفةةةاء أركةةةان جريمةةةة اإلنضةةةمام لعصةةةابة للمتهمةةةين مةةةن الخةةةامس
عشةةةةر وحتةةةةى األخيةةةةر وفقةةةةا للثابةةةةت بةةةةؤمر اإلحالةةةةة والمنصةةةةوص
عليها بالمادتين 86

 89من قانون العقوبات .
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السةةةةةابع والثبلثةةةةةون  :إنتفةةةةةاء أركةةةةةان جريمةةةةةة إسةةةةةتعراض القةةةةةوة
والترويةةةةع والعنةةةةف المإثمةةةةة بالمةةةةادتين 375مكةةةةرر و 375مكةةةةررأ
من قانون العقوبات .
الثةةةةةةامن والثبلثةةةةةةون  :إنتفةةةةةةاء أركةةةةةةان جريمةةةةةةة إسةةةةةةتعمال القةةةةةةوة
المإثمة بالمادة 137مكرر/أ من قانون العقوبات.
التاسع والثبلثـون  :إنتفـاء أركـان جـريـمـة حيـازة وإحـراز بالـذات
والواسةةةةةةطة األسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة المششةةةةةةخنة وويةةةةةةر المششةةةةةةخنة
والةةةذخابر للمتهمةةةين بةةةدون تةةةرخيص وكةةةذا األسةةةلحة البيضةةةاء بةةةدون
مسةةةور قةةةانونى وذلةةة فةةةى أحةةةد أمةةةاكن التجمعةةةات بقصةةةد إسةةةتعمالها
فى اإلخبلل باألمن والن ام العام .
األربـعـون  :إنتــفـاء أركـــان جــريـمــة حيـــازة وإحـــراز بالـــذات
والواسةةةطة المةةةواد التةةةى تعتبةةةر فةةةى حكةةةم المفرقعةةةات وفقةةةا لنصةةةوص
المواد (102أ من قانون العقوبات .

الحةةةةةاد

واألربعةةةةةون  :إنتفاءأركةةةةةان جريمةةةةةة التخريةةةةةب العمةةةةةد

واإلتةةةبلف العمةةةد فةةةي حةةةق المتهمةةةين وفقةةةا لةةةنص المةةةادتين 90
361من قانون العقوبات .
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الثةةانى واألربعةةون :ةةـ إنتفةةاء أركةةان جريمةةة تعةةريض وسةةابل النقةةل
العةةةةةةام البريةةةةةةة للخطةةةةةةر وتعطيةةةةةةل سةةةةةةيرها فةةةةةةى حةةةةةةق المتهمةةةةةةين
والمإثمة بالمادة 167من قانون العقوبات.
الثالةةةث واألربعةةةون  :إنتفةةةاء أركةةةان جريمةةةة وضةةةع النةةةار العمةةةد
فى حق المتهمين والمإثمة بالمادة 253من قانون العقوبات
الرابةةةةةةةةةـع واألربعةةةةةةةةةـون  :إنتفةةةةةةةةةـاء أركةةةةةةةةةـان جةةةةةةةةةـريمة القبةةةةةةةةةـض
واالحتجازبدون وجج حق فى حق المتهمين .
الخةةةةامس واألربعةةةةون  :إنتفةةةةاء أركةةةةان جريمةةةةة إحةةةةتبلل المرافةةةةق
العامة بالقوة فى حق المتهمين .
السةةةادس واألربعةةةون :إنتفةةةاء أركةةةان جريمةةةة السةةةرقة بةةةاإلكراه فةةةى
حةةةةةةق المتهمةةةةةةين والمإثمةةةةةةة بالمةةةةةةادتين  /315 314ثانيةةةةةةا مةةةةةةن
قانون العقوبات .
السةةةابع واألربعةةةون  :إنتفةةةاء أركةةةان جريمةةةة القتةةةل والشةةةروع فةةةى
القتةةةةةل عمةةةةةدا وإنتفةةةةةاء سةةةةةبق اإلصراروالترصةةةةةد وإنتفةةةةةاء ةةةةةرف
اإلقتران فى حق المتهمين .
الثةةةةةةامن واألربعةةةةةةون  :التنةةةةةةاقض بةةةةةةين الةةةةةةدليل الفنةةةةةةى والةةةةةةدليل
القولى0
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التاسع واألربعون  :شيوع اإلتهام .
الخمسون :ـ كيدية اإلتهام وتلفيقج.

الحةةةةةةاد

والخمسةةةةةةون  :إنتفةةةةةةاء صةةةةةةلة المتهمةةةةةةين بالواقعةةةةةةة و

بالمضبوطات.
الثةةةةانى والخمسةةةةون  :إنفةةةةراد ضةةةةابط الواقعةةةةة بالشةةةةـهادة وحجبةةةةة
لباقى أفراد القوة المرافقة لج .
الثالةةةث والخمسةةةون  :عةةةدم معقوليةةةة الواقعةةةة و خلةةةو األوراق مةةةن
ثمة دليل تص بج اإلدانة .
وقةةةةةدموا( الةةةةةدفاع العديةةةةةد مةةةةةن حةةةةةواف المسةةةةةتندات والمةةةةةذكرات
إطلعةةةت علةةةيهم المحكمةةةة جميعهةةةا وخلصةةةوا فيهةةةا الةةةي طلةةةب البةةةراءة
وقةةةةررت المحكمةةةةة حجةةةةز الةةةةدعو للحكةةةةم لجلسةةةةة 2018/6/30ثةةةةم
مد أجل الحكم لجلسة 2018/7/28إلتمام المداولة .
وحيةةةةةةث أنةةةةةةج ومتةةةةةةى إسةةةةةةتقامت وقةةةةةةابع الةةةةةةدعو علةةةةةةى النحةةةةةةو
المبسةةةوطة بةةةج رنفةةةا ً وتقةةةديما ً لهةةةذا القضةةةاء تشةةةير المحكمةةةة بةةةادئ
ذو بةةةدء أنةةةج مةةةن المقةةةرر أن األصةةةل فةةةى المحاكمةةةات الجنابيةةةة هةةةو
إقتنةةةاع القاضةةةى بنةةةاء علةةةى األدلةةةة المطروحةةةة عليةةةج فلةةةج أن يكةةةون
عقيدتةةةج مةةةن أ دليةةةل أو قرينةةةة يرتةةةاح إليهةةةا إال إذا قيةةةده القةةةانون
881
أمين السر

رئيس المحكمة

بةةةدليل معةةةين يةةةنص عليةةةج وكةةةان ال يشةةةترط أن تكةةةون التةةةى أعتمةةةد
عليهةةةا الحكةةةم بحيةةةث ينبةةةا كةةةل دليةةةل منهةةةا ويقطةةةع فةةةى كةةةل جزبيةةةة
مةةةةةةن جزبيةةةةةةات الةةةةةةدعو

إال أن األدلةةةةةةة فةةةةةةى المةةةةةةواد الجنابيةةةةةةة

متسةةةةاندة يكمةةةةل بعضةةةةها بعضةةةةا ومنهةةةةا مجتمعةةةةة تتكةةةةون عقيةةةةدة
المحكمةةةةة وال ين ةةةةر إلةةةةى دليةةةةل بعينةةةةج لمناقشةةةةتج علةةةةى حةةةةده دون
بةةةاقى األدلةةةةة بةةةةل يكفةةةةى أن تكةةةةون األدلةةةةة فةةةةى مجموعهةةةةا كوحةةةةدة
مإديةةةةة إلةةةةى مةةةةا قصةةةةده الحكةةةةم منهةةةةا ومنتجةةةةة فةةةةى إكتمةةةةال إقتنةةةةاع
المحكمةةةة وإطمبنانهةةةا إلةةةى مةةةا إنتهةةةت إليةةةج وكةةةان ال يلةةةزم لصةةةحة
الحكةةةم أن يكةةةون الةةةةدليل الةةةذ تسةةةةتند إليةةةج صةةةةريحا ومباشةةةرا فةةةةى
الداللةةةةة علةةةةى مةةةةا تستخلصةةةةج منةةةةج بةةةةل لهةةةةا أن تةةةةرتكن فةةةةى تكةةةةوين
عقيةةةةةدتها عةةةةةن الصةةةةةورة الصةةةةةحيحة لواقعةةةةةة الةةةةةدعو وإسةةةةةت هار
الحقةةةةابق القانونيةةةةة المتصةةةةلة بهةةةةا إلةةةةى مةةةةا تستخلصةةةةج مةةةةن جمةةةةاع
العناصةةةةةةر المطروحةةةةةةة بطريةةةةةةق اإلسةةةةةةتنتاج واإلسةةةةةةتقراء وكافةةةةةةة
الممكنةةةةةات العقليةةةةةةة مةةةةةادام إستخبلصةةةةةةها سةةةةةليما ال يخةةةةةةرج عةةةةةةن
اإلقتضاء العقلى والمنطقى .
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن لمحكمةةةة الموضةةةوع أن تسةةةتخلص مةةةن أقةةةوال
الشةةةةهود وسةةةةابر العناصةةةةر المطروحةةةةة علةةةةى بسةةةةاط البحةةةةث الصةةةةورة
الصةةحيحة لواقعةةة الةةدعو حسةةبما يةةإد إليهةةا إقتناعهةةا وأن تطةةرح مةةا
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يخالفهةةا مةةن صةةور أخةةر مةةا دام إستخبلصةةها سةةابغا ً مسةةتنداً إلةةى أدلةةة
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فةي األوراق ولهةا كامةل الحريةة
في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أو دليل تطمبن إليج طالمةا أن
لهةةةذا الةةةدليل مؤخةةةذه الصةةةحي مةةةن األوراق وأن المحكمةةةة متةةةى أخةةةذت
بشـه ةـادة شـؤه ةـد فةةإن ذل ة يفيةةد أنهةةا أطرحةةت جميةةع اإلعتبةةارات التةةي
ساقهـا الدفـاع لحملها علـى عدم األخذ بها.
ومةةةةن المقةةةةرر أيضةةةةا أن لمحكمةةةةة الموضةةةةوع فةةةةي حةةةةدود سةةةةلطتها
وزن عناصةةةر الةةةدعو وأدلتهةةةا وأن تبةةةين الواقعةةةة علةةةى حقيقتهةةةا
كمةةةا إرتسةةةمت فةةةي وجةةةدانها مةةةن جمةةةاع األدلةةةة المطروحةةةة عليهةةةا
وأن العبةةةرة فةةةي المحاكمةةةات الجنابيةةةة بإقتنةةةاع القاضةةةي بنةةةاء علةةةى
مةةةةةا يجريةةةةةج مةةةةةن تحقيةةةةةق فةةةةةي الةةةةةدعو ومةةةةةن كافةةةةةة عناصةةةةةرها
المطروحةةةة علةةةى بسةةةاط البحةةةث وأن لمحكمةةةة الموضةةةوع السةةةلطة
المطلقةةةة فةةةي تقةةةدير الةةةدليل فلهةةةا أن تؤخةةةذ بمةةةا تطمةةةبن إليةةةج مةةةن
أقةةةةةوال الشةةةةةهود المختلفةةةةةة وتطةةةةةرح مةةةةةن ال تطمةةةةةبن إلةةةةةى صةةةةةحة
روايتج .
كمةةةةا أنةةةةج مةةةةن المقةةةةرر أيضةةةةـا أن لةةةةـمحكمة الموضةةةةوع أن تؤخةةةةذ
بةةةؤقوال مةةةتهم فةةةي حةةةق نفسةةةج وفةةةي حةةةق ويةةةره مةةةن المتهمةةةين متةةةى
إطمؤنةةةةت إلةةةةى صةةةةدقها ومطابقتهةةةةةا للواقةةةةع وليسةةةةت ملزمةةةةة فةةةةةي
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أخةةةةةذها بةةةةةإعتراف المةةةةةتهم أن تلتةةةةةزم نصةةةةةج و ةةةةةاهرة بةةةةةل لهةةةةةا أن
تجزبةةةةج وأن تسةةةةنبط منةةةةج الحقيقةةةةة كمةةةةا كشةةةةف عنهةةةةا وال يلةةةةزم أن
يةةةرد اإلعتةةةراف علةةةى الواقعةةةة بكافةةةة تفاصةةةيلها بةةةل يكفةةةي أن يةةةرد
علةةةةى وقةةةةابع تسةةةةتنت منهةةةةا المحكمةةةةة ومةةةةن بةةةةاقي عناصةةةةرالدعو
بكافة الممكنات العقلية واإلستنتاجية إقتراف الجاني للجريمة.
ومــن الـمقـرر أيضــا أن لـمحكـمـة الموضـوع كامـل الحريـة فــى
تقةةةةدير القةةةةوة التدليليةةةةة لوقةةةةابع الةةةةدعو وأنهةةةةا ال تلتةةةةزم بإجابةةةةة
طلبةةةات الةةةدفاع مادامةةةت الواقعةةةة قةةةد وضةةةحت لةةةديها ولةةةم تةةةر هةةةى
من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا اإلجراء .
ومــن المـقــرر أيضــا أن المحـكمـة وــير مـلـزمـة بالـرد صــراحـة
علةةى أدلةةة النفةةى التةةى تقةةدم بهةةا المةةتهم مةةادام الةةرد عليهةةا مسةةتفاد
ضةةةمنا مةةةن الحكةةةم باإلدانةةةة إعتمةةةادا علةةةى أدلةةةة النفةةةى التةةةى أوردهةةةا
إذ بحسةةةب الحكةةةم كيمةةةا يةةةتم تدليلةةةج ويسةةةتقيم بةةةج قضةةةاإه أن يةةةورد
األدلةةةة المنتجةةةة التةةةى صةةةحت لديةةةج علةةةى مةةةا إستخلصةةةج مةةةن وقةةةوع
الجريمةةةة المسةةةندة إلةةةى المةةةتهم وال عليةةةج أن يتبعةةةج فةةةى كةةةل جزبيةةةة
من جزبيات دفاعج ألن مفاد إلتفاتج أنج أطرحها .
ومـن المـقرر أيضـا أن المحكمـة وـير ملزمـة بمتابعـة المتهـم فـى
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منةةةةاحى دفاعةةةةج الموضةةةةوعية المختلفةةةةة والةةةةرد علةةةةى كةةةةل الشةةةةبهات
التةةةةى يثيرهةةةةا علةةةةى اسةةةةتقبلل إذ أن الةةةةرد ةيسةةةةتفاد داللةةةةة مةةةةن أدلةةةةة
الثبةةةةةوت التةةةةةى يوردهةةةةةا الحكةةةةةم وعةةةةةدم إيرادهةةةةةا يةةةةةدل علةةةةةى أن
المحكمةةةة أطرحتةةةج اطمبنا ًنةةةا منهةةةا لؤلدلةةةة التةةةى عولةةةت عليهةةةا فةةةى
اإلدانة .
لمةةةةا كةةةةان ذلةةةة

وهةةةةديا بمةةةةا تقةةةةدم وكانةةةةت المحكمةةةةة وعلةةةةى مةةةةد

عشةةةرات الجلسةةةات وعلةةةى مةةةدار العةةةامين تقريبةةةا قةةةد مكنةةةت هيبةةةة
الةةةدفاع مةةةع المتهمةةةين وكةةةذا المتهمةةةين شخصةةةيا مةةةن إبةةةداء مةةةا يعةةةن
لهةةةةةةم مةةةةةةن مبلح ةةةةةةات وطلبةةةةةةات وإسةةةةةةتجابت المحكمةةةةةةة لطلبةةةةةةاتهم
المنتجةةةةةةة فةةةةةةى الةةةةةةدعو وتةةةةةةم تنفيةةةةةةذها وفقةةةةةةا للثابةةةةةةت بمحاضةةةةةةر
الجلسةةةات ووفقةةةا لمةةةا هةةةو مقةةةرر بقةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة ومةةةا
تةةةم بةةةج مةةةن تعةةةديبلت فةةةى هةةةذا الشةةةؤن

وأتمةةةت المحكمةةةة إجةةةراءات

ن ةةةةر الةةةةدعو بسةةةةماع مرافعةةةةة النيابةةةةة العامةةةةة ودفةةةةاع المتهمةةةةين
وفقا للثابت بمحاضر الجلسات.
ولةةةةبن كةةةةان القةةةةانون يوجةةةةب سةةةةماع مةةةةا يبديةةةةج المةةةةتهم مةةةةن أوجةةةةج
دفاعةةةةج وتحقيقةةةةةج إال أنةةةةةج إذا كانةةةةةت المحكمةةةةة قةةةةةد وضةةةةةحت لةةةةةديها
الواقعةةةةة بحيةةةةث يكةةةةون األمةةةةر المطلةةةةوب تحقيقةةةةج ويةةةةر منةةةةت فةةةةى
الةةةةةدعو فةةةةةإن لهةةةةةا أن تعةةةةةرض عنةةةةةج وال تثريةةةةةب عليهةةةةةا إن هةةةةةى
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أوفلةةت الةةرد عليةةج ,ذلةة أنةةج يشةةترط لكةةى تكةةون محكمةةة الموضةةوع
ملزمةةةة باإلجابةةةة صةةةراحة علةةةى طلةةةب يقةةةدم إليهةةةا أن يكةةةون الطلةةةب
ةةةةاهر التعلةةةةق بموضةةةةوع القضةةةةية المن ةةةةورة أمامهةةةةا أ أن يكةةةةون
الفصةةةل فيةةةج الزمةةةا ً للفصةةةل فةةةى الموضةةةوع ذاتةةةج ,ومةةةن ويةةةر ذلةةة
يجوز أال لتفات عنة وال ترد عليج .
لمةةةةا كةةةةان ذلةةةة

وكانةةةةت الطلبةةةةات التةةةةى أبةةةةداها الةةةةدفاع بمحاضةةةةر

الجلسةةةات وبمةةةذكراتهم ال تتجةةةج إلةةةى نفةةةى الفعةةةل المكةةةون للجريمةةةة
كمةةا أنهةةا ليسةةت الزمةةة للفصةةل فةةى الموضةةوع ذاتةةج بةةل أن الغةةرض
منهةةا إثةةارة الشةةبهة فةةى أدلةةة الثبةةوت التةةى اطمؤنةةت إليهةةا المحكمةةة
ومةةةن ثةةةم فةةةإن المحكمةةةة تةةةر أن هةةةذه الطلبةةةات التةةةى قررهةةةا الةةةدفاع
وفقةةةةةا للثابةةةةةت بمحاضةةةةةر الجلسةةةةةات ومةةةةةذكراتهم ويةةةةةر منتجةةةةةة فةةةةةى
الةةةةدعو وويةةةةر ذ جةةةةدو أو فةةةةى نفةةةةى التهمةةةةة عةةةةن المتهمةةةةين
مادامةةةةت الواقعةةةةة قةةةةد وضةةةةحت لةةةةديها ولةةةةم تةةةةر هةةةةى مةةةةن جانبهةةةةا
حاجةةة إلةةى إتخةةاذ هةةذا اإلجةةراء وأن مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن
مةةةاهو إال لتعطيةةةل الفصةةةل فةةةى الةةةدعو وإلطالةةةة أجةةةل التقاضةةةى دون
مقتضةةةةى وال تةةةةر المحكمةةةةة موجبةةةةا لةةةةج ومةةةةن ثةةةةم تلتفةةةةت عنهةةةةا
المحكمةةةةة وتطرحهةةةةا جانبةةةةا دون أن ةيعةةةةد ذلةةةة إخةةةةبلالً منهةةةةا بحةةةةق
الدفاع .
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أوال :ـةةة حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بعةةةدم إختصةةةاص المحكمةةةة والبيةةةا
بن ةةةةر الةةةةدعو لةةةةبطبلن وإنعةةةةدام قةةةةرار المستشةةةةار  /ربةةةةيس
محكمةةةةة إسةةةةتبناف القةةةةاهرة بتشةةةةكيل دوابةةةةر اإلرهةةةةاب وإختيةةةةار
دابةةةرة بعينهةةةا وحرمةةةان المتهمةةةين مةةةن المحاكمةةةة أمةةةام القضةةةاء
الطبيعةةةةةةى لمخالفتةةةةةةج نصةةةةةةوص المةةةةةةواد  184 97 94مةةةةةةن
الدسةةةةتور والمةةةةادتين 61 30مةةةةن قةةةةانون السةةةةلطة القضةةةةابية
وأن المخةةةةةةتص بتحديةةةةةةد مكةةةةةةان إنعقةةةةةةاد جلسةةةةةةات المحاكمةةةةةةة
المستشار  /وزير العدل .
فمةةةردود عليةةةج بؤنةةةج مةةةن المقةةةرر طبقةةةا لةةةنص المةةةادة  30مةةةن قةةةانون
السةةةةةلطة القضةةةةةابية رقةةةةةم 46لسةةةةةنة 1972المعةةةةةدل ومفادهةةةةةا " أن
كةةل محكمةةة إسةةتبناف تجتمةةع بهيبةةة جمعيةةة عامةةة للن ةةر فةةى ترتيةةب
وتةةةةةةؤليف الةةةةةةدوابر وتوزيةةةةةةع القضةةةةةةايا علةةةةةةى الةةةةةةدوابر المختلفةةةةةةة
..........إلةةةةةة  .ويجةةةةةةوز للجمعيةةةةةةات العامةةةةةةة أن تفةةةةةةوض رإسةةةةةةاء
المحاكم فى بعض ما يدخل فى إختصاصها "
كمةةةةا تةةةةنص المةةةةادة 366مكةةةةررا مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة
المعدلةةةة بالقةةةانون رقةةةم  5لسةةةنة  1973والمسةةةتبدلة بالقةةةانون رقةةةم
 95لسةةةةنة 2003علةةةةى أن "تخةةةةتص دابةةةةرة أو أكثةةةةر مةةةةن دوابةةةةر
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محكمةةة الجنايةةةات ـ يكةةون ربةةةيس كةةل منهةةةا بدرجةةة ربةةةيس محةةةاكم
اإلسةةةتبناف ـ لن ةةةر المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى األبةةةواب األول والثةةةانى
والثةةةةانى مكةةةةررا والثالةةةةث والرابةةةةع مةةةةن الكتةةةةاب الثةةةةانى مةةةةن قةةةةانون
العقوبةةةات والجةةةرابم المرتبطةةةة بتلةةة الجنايةةةات ويفصةةةل فةةةى هةةةةذه
القضايا على وجج السرعة " .
فةةإن مفةةاد ذل ة هةةو جةةواز صةةدور قةةرار مةةن ربةةيس محكمةةة إسةةتبناف
القةةةاهرة بنةةةاء علةةةى التفةةةويض الصةةةادر لةةةج مةةةن الجمعيةةةة العموميةةةة
لمحكمةةةة اإلسةةةتبناف بتخصةةةيص دابةةةرة أو أكثةةةر مةةةن دوابةةةر محكمةةةة
الجنايةةةةةات لن ةةةةةر الجنايةةةةةات المشةةةةةار إليهةةةةةا بالمةةةةةادة 366مكةةةةةررمن
قانون العقوبات .
كمـا نصـت المــادة  1/368مــن قـانــون اإلجــراءات علــى أنـــج
تنعقـد مـحاكـم الجنـايات فـى كـل جهج فيها محكمة ابتدابية وتشمل
دابرة اختصاصها ما تشملج دابرة المحكمة االبتدابية"
لمةةا كةةان ذلةة وكانةةت الجمعيةةة العموميةةة لمحكمةةة إسةةتبناف القةةاهرة
المنعقةةةةةدة للعةةةةةام القضةةةةةابى  2016/2015قةةةةةد فوضةةةةةت فةةةةةى البنةةةةةد
الثةةةةةانى مةةةةةن قةةةةةرارات الجمعيةةةةةة العموميةةةةةة سةةةةةالفة الةةةةةذكر السةةةةةيد
القاضةةةةى  /ربةةةةيس محكمةةةةة إسةةةةتبناف القةةةةاهرة فةةةةى تعةةةةديل تشةةةةكيل
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الةةةةةدوابر وإختصاصةةةةةها ومةةةةةا يسةةةةةند إليهةةةةةا مةةةةةن قضةةةةةايا لن رهةةةةةا أو
إنشةةةةةاء دوابةةةةةر جديةةةةةدة وإعةةةةةادة توزيةةةةةع العمةةةةةل وتعةةةةةديل مواعيةةةةةد
وتةةةواري إنعقةةةاد الجلسةةةات وذلةةة حسةةةب مةةةا تقتضةةةيج مصةةةلحة العمةةةل
 .ومةةةةن ثةةةةم فإنةةةةج يجةةةةوز لةةةةربيس محكمةةةةة إسةةةةتبناف القةةةةاهرة طبقةةةةا
للتفةةةةويض الممنةةةةوح لةةةةج علةةةةى نحةةةةو مةةةةا سةةةةلف أن يعةةةةرض بعةةةةض
القضةةايا علةةى دوابةةر ويةةر تل ة التةةى تخةةتص بهةةا طبقةةا لقةةرار توزيةةع
العمةةةةل إذا كانةةةةةت مصةةةةةلحة العمةةةةةل تقتضةةةةى ذلةةةةة

كمةةةةةا أجةةةةةاز لةةةةةج

القةةةانون طبقةةةا للمةةةادة  366مكةةةررا مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة
إصةةةدار قةةةرار بإنشةةةاء دوابةةةر تخةةةتص بن ةةةر الجنايةةةات المشةةةار إليهةةةا
سلفا.
وكــان الثـابـت أن الســـيد القاضــى /ربيــس محكـمـــة إسـتبنــاف
القةةةةاهرة أصةةةةدر القةةةةرار رقةةةةم 19لسةةةةنة2014بتحديةةةةد دوابةةةةر لن ةةةةر
القضةةةةايا المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى األبةةةةواب األول والثةةةةانى والثةةةةانى
مكةةةررا والثالةةةث والرابةةةع مةةةن الكتةةةاب الثةةةانى مةةةن قةةةانون العقوبةةةات
إعمةةةاال للمةةةادة  366مكةةةررا مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة فةةةإن
إنشةةةاء تلةةة الةةةدوابر المحةةةددة بالمةةةادة المشةةةار إليهةةةا يكةةةون صةةةحيحا
طبقا للقانون .
ولما كان ذلـ و كـان الثـابت باألوراق أن السـيد القاضـى  /ربيـس
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محكمةةةةة إسةةةةتبناف القةةةةاهرة قةةةةد قةةةةام بعةةةةرض القضةةةةية الماثلةةةةة علةةةةى
الةةةةةةةةةةدابرة 28جنايةةةةةةةةةةات جنةةةةةةةةةةوب القةةةةةةةةةةاهرة لن رهةةةةةةةةةةا بجلسةةةةةةةةةةة
 2015/12/12وهةةةةةى مةةةةةن الةةةةةدوابر التةةةةةى صةةةةةدر بشةةةةةؤنها قةةةةةرار
ربةةةةةيس محكمةةةةةة إسةةةةةتبناف القةةةةةاهرة رقةةةةةم 19لسةةةةةنة2014بتحديةةةةةد
دوابةةةر لن ةةةر القضةةةايا المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى األبةةةواب األول والثةةةانى
والثةةةةانى مكةةةةررا والثالةةةةث والرابةةةةع مةةةةن الكتةةةةاب الثةةةةانى مةةةةن قةةةةانون
العقوبةةةات ومةةةن بينهةةةا الجةةةرابم المقةةةدم بهةةةا المتهمةةةين فةةةى الةةةدعو
محةةةةل المحاكمةةةةة ومةةةةن ثةةةةم فةةةةإن قةةةةرار ربةةةةيس محكمةةةةة إسةةةةتبناف
القةةةةاهرة إذ إخةةةةتص الةةةةدابرة بن ةةةةر القضةةةةية الماثلةةةةة يكةةةةون قةةةةد أتةةةةى
عمةةةبل يخةةةتص بةةةج طبقةةةا للتفةةةويض الممنةةةوح لةةةج بالجمعيةةةة العموميةةةة
بمحكمةةةةةةة إسةةةةةةتبناف القةةةةةةاهرة وإعمةةةةةةاال للقةةةةةةرار الصةةةةةةادر منةةةةةةج
بتخصةةةةيص الةةةةدابرة لن ةةةةر مثةةةةل تلةةةة الجةةةةرابم سةةةةيما وأن توزيةةةةع
العمةةةةل بمحكمةةةةة إسةةةةتبناف القةةةةاهرة للعةةةةام القضةةةةابى 2016/2015
( الجمعيةةةة العموميةةةة قةةةد خصصةةةةت مكةةةان إنعقةةةاد جميةةةع القضةةةةايا
المعروضةةةة علةةةى الةةةدابرة 28جنايةةةات جنةةةوب القةةةاهرة بمعهةةةد أمنةةةاء
الشةةةةةرطة (بطةةةةةره فةةةةةى نطةةةةةاق محاف ةةةةةة القةةةةةاهرة وفقةةةةةا للمةةةةةادة
1/368مةةةةةن قةةةةةانون العقوبةةةةةات ولةةةةةم تشةةةةةترط المةةةةةادة المةةةةةذكورة أن
تنعقةةد المحكمةةة فةةى ذات المبنةةى الةةذ تجةةر فيةةج جلسةةات المحكمةةة
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اإلبتدابيةةةة ومةةةا دامةةةت محكمةةةة الجنايةةةات التةةةى ن ةةةرت الةةةدعو قةةةد
إنعقدت فى دابرة محاف ة القاهرةـ فإن إنعقادها يكون صحيحا0
ويضةةةحى القةةةرار سةةةالف الةةةذكر مصةةةادفا لصةةةحي القةةةانون ولةةةج مةةةا
يبةةةرره إذ يهةةةدف إلةةةى سةةةرعة الفصةةةل فةةةى هةةةذا النةةةوع مةةةن القضةةةايا
دون أن يخةةةةل ذلةةةة بضةةةةمانة القاضةةةةى الطبيعةةةةى فةةةةاألمر اليعةةةةدو أن
يكةةةةون مسةةةةؤلة تن يميةةةةة تصةةةةب فةةةةى مصةةةةلحة حسةةةةن سةةةةير العدالةةةةج
وسةةرعة الفصةةل فةةى القضةةايا ومةةن ثةةم يضةةحى هةةذا الةةدفع فةةى هةةذا
الشةةةةق علةةةةى ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي

مةةةةن القةةةةانون وتقضةةةةى المحكمةةةةة

برفضج.
وعةةةةن القةةةةول المثةةةةار مةةةةن قبةةةةل الةةةةدفاع بةةةةؤن المخةةةةتص بةةةةذل هةةةةو
المستشةةةةةار /وزيةةةةةر العةةةةةدل بشةةةةةؤن تحديةةةةةد مكةةةةةان إنعقةةةةةاد الجلسةةةةةات
فمةةةردود عليةةةج أيضةةةا أن السةةةيد القاضةةةى  /ربةةةيس محكمةةةة إسةةةتبناف
القةةةةةاهرة روةةةةةم إختصاصةةةةةج بةةةةةذل بنةةةةةاءا علةةةةةى تفةةةةةويض الجمعيةةةةةة
العموميةةةةة لمحكمةةةةة إسةةةةتبناف القةةةةاهرة سةةةةالف الةةةةذكر والةةةةذ حةةةةدد
صةةةةراحة مكةةةةان إنعقةةةةاد الةةةةدابرة 28جنةةةةوب القةةةةاهرة بمعهةةةةد أمنةةةةاء
الشةةةرطة بن ةةةةر جميةةةةع القضةةةةايا التةةةةى تحةةةال إليهةةةةا مةةةةن قبةةةةل السةةةةيد
القاضةةةى  /ربةةةيس محكمةةةة إسةةةتبناف القةةةاهرة وهةةةو مةةةا إنتهةةةت إليةةةج
المحكمةةة سةةلفا بةةؤن مكةةان اإلنعقةةاد داخةةل محاف ةةة القةةاهرة حيةةث لةةم
يحدد القانون مبنى معين لئلنعقاد (جلسات المحاكمة .
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إال أنةةةج ومةةةع ذلةةة إتبةةةع السةةةيد القاضةةةى  /ربةةةيس محكمةةةة إسةةةتبناف
القةةةةاهرة اإلجةةةةراءات المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى المةةةةادة 2/368مةةةةن
قةةةانون العقوبةةةات بشةةةؤن نقةةةل جلسةةةات المحاكمةةةة مةةةن وإلةةةى محكمةةةة
سجن واد النطرون .
ولمةةةةةا كةةةةةان ذلةةةةة وكانةةةةةت المةةةةةادة  368مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابيةةةة والتةةةى تةةةنص علةةةى أنةةةج ( تنعقةةةد محةةةاكم الجنايةةةات فةةةى كةةةل
جهةةةج فيهةةةا محكمةةةة ابتدابيةةةة وتشةةةمل دابةةةرة اختصاصةةةها مةةةا تشةةةملج
دابةةةةرة المحكمةةةةة االبتدابيةةةةة ويجةةةةوز إذا اقتضةةةةت الحةةةةال أن تنعقةةةةد
محكمةةةة الجنايةةةةات فةةةةى مكةةةان رخةةةةر يعينةةةةج وزيةةةر العةةةةدل بنةةةةاء علةةةةى
طلب ربيس محكمة االستبناف .
فةةةإن مفةةةاد ذلةةة هةةةو جةةةواز انعقةةةاد محكمةةةة الجنايةةةات فةةةى أو مكةةةان
رخةةةر فةةةى دابةةةرة اختصاصةةةها أو خةةةارج هةةةذه الةةةدابرة عنةةةد الضةةةرورة
علةةةةى أن يكةةةةون ذلةةةة بقةةةةرار مةةةةن وزيةةةةر العةةةةدل وبنةةةةاء علةةةةى طلةةةةب
ربةةةيس محكمةةةة االسةةةتبناف وإذ كةةةان الثابةةةت بةةةاألوراق أنةةةج بعةةةد أن
تعةةةةةةةذر إحضةةةةةةةار المتهمةةةةةةةين مةةةةةةةن محبسةةةةةةةهم لجلسةةةةةةةة المحاكمةةةةةةةة
 2015/12/12لةةةةدواعى أمنيةةةةة وفقةةةةا للثابةةةةت بمحاضةةةةر الجلسةةةةات
وذلةةة بمعهةةةد أمنةةةاء الشةةةرطة بطةةةره

وجةةةاء بكتةةةاب مسةةةاعد وزيةةةر

الداخليةةةةةة لقطةةةةةاع أمةةةةةن القةةةةةاهرة والموجةةةةةج إلةةةةةى ربةةةةةيس محكمةةةةةة
اسةةةتبناف القةةةةاهرة بتةةةاري 2016/2/3وطلةةةةب فيةةةج الموافقةةةةة علةةةةى
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نقةةةةل جلسةةةةة محاكمةةةةة المتهمةةةةين فةةةةى القضةةةةية رقةةةةم  34150لسةةةةنة
 2015جنايةةةةةات أول مدينةةةةةة نصةةةةةر والمعروفةةةةةة إعبلميةةةةةا (أحةةةةةداث
فةةةةض رابعةةةةة العدويةةةةة إلةةةةى محكمةةةةة سةةةةجن واد النطةةةةرون ن ةةةةرا
لعةةةةدم إسةةةةتيعاب القفةةةةص الحديةةةةد ألعةةةةداد المتهمةةةةين فةةةةى القضةةةةية
الماثلةةةةة فقةةةةام سةةةةيادتج بمكاتبةةةةة السةةةةيد المستشةةةةار  /وزيةةةةر العةةةةدل
ضةةةمنج اإلشةةةارة إلةةةى كتةةةاب مسةةةاعد وزيةةةر الداخليةةةة سةةةالف الةةةذكر
وطلةةةب نقةةةل مقةةةر انعقةةةاد الةةةدابرة إلةةةى محكمةةةة سةةةجن واد النطةةةرون
وبنةةةةا ًء علةةةةى هةةةةذا الطلةةةةب قةةةةام السةةةةيد المستشةةةةار  /وزيةةةةر العةةةةدل
بإصةةةةةدار القةةةةةرار رقةةةةةم  1047لسةةةةةنج  2015بتةةةةةاري 2016/2/1
بنقةةةةةل مكةةةةةان انعقةةةةةاد الةةةةةدابرة ( 28جنةةةةةوب القةةةةةاهرة المختصةةةةةة
بن رالقضةةةةةةةية رقةةةةةةةم  34510لسةةةةةةةنة 2015جنايةةةةةةةات أول مدينةةةةةةةة
نصةةةةر والمقيةةةةدة بةةةةرقم  3985لسةةةةنة 2015كلةةةةى شةةةةرق القةةةةاهرة
والمحةةةةدد لهةةةةا جلسةةةةة  2016/2/6إلةةةةى إحةةةةد القاعةةةةات المبلبمةةةةة
بمحكمةةةةة سةةةةجن واد النطةةةةرون بةةةةدال مةةةةن المقةةةةر الحةةةةالى ( معهةةةةد
أمنةةةةاء الشةةةةرطة بطةةةةره بمحاف ةةةةة القةةةةاهرة ثةةةةم أصةةةةدر السةةةةيد /
وزيةةةةةةةةر العةةةةةةةةدل القةةةةةةةةرار رقةةةةةةةةم  2086لسةةةةةةةةنة  2016بتةةةةةةةةاري
 2016/3/7بنقةةةةةةل مقةةةةةةر انعقةةةةةةاد جلسةةةةةةات الةةةةةةدابرة  28جنايةةةةةةات
جنةةةةةةةةوب القةةةةةةةةاهرة المختصةةةةةةةةة بن ةةةةةةةةر القضةةةةةةةةية رقةةةةةةةةم 34150
لسةةةةةنة 2015جنايةةةةةات أول مدينةةةةةة نصةةةةةر والمقيةةةةةدة بةةةةةرقم 3985
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لسةةةةةةةةنة 2015كلةةةةةةةةى شةةةةةةةةرق القةةةةةةةةاهرة والمحةةةةةةةةدد لهةةةةةةةةا جلسةةةةةةةةة
2016/3/26إلةةةةى معهةةةةد أمنةةةةاء الشةةةةرطة بطةةةةره محاف ةةةةة القةةةةاهرة
بةةةدال مةةةن المقةةةر الحةةةالى بنةةةاءا علةةةى كتةةةاب مسةةةاعد وزيةةةر الداخليةةةة
لقطةةةةةاع أمةةةةةن القةةةةةاهرة والموجةةةةةج إلةةةةةى القاضةةةةةى /ربةةةةةيس محكمةةةةةة
اسةةةتبناف القةةةاهرة وطلةةةب فيةةةج الموافقةةةة علةةةى نقةةةل جلسةةةة محاكمةةةة
المتهمةةةةين فةةةةى القضةةةةية رقةةةةم  34150لسةةةةنة  2015جنايةةةةات أول
مدينةةةةة نصةةةةر والمعروفةةةةة إعبلميةةةةا { أحةةةةداث فةةةةض رابعةةةةة العدويةةةةة
وأن عةةةدد المتهمةةةين فيهةةةا ( 739مةةةتهم مةةةنهم عةةةدد ( 315مةةةتهم
محبوسةةةةةين وعةةةةةدد ( 419

ويابيةةةةةآ وعةةةةةدد (  5متةةةةةوفين إلةةةةةى

معهةةةةد أمنةةةةاء الشةةةةرطة بطةةةةره وذلةةةة إلسةةةةتيعاب القفةةةةص الحديةةةةد
ألعداد المتهمين } ومثولهم أمام هيبة المحكمة .
ومةةةن ثةةةم فقةةةد اقتضةةةى الحةةةال نقةةةل مقةةةر انعقةةةاد المحكمةةةة مةةةن مكةةةان
إلةةةى رخةةةر( مةةةن مقرهةةةا بطةةةره بمحاف ةةةة القةةةاهرة إلةةةى منطقةةةة واد
النطةةةةرون والعكةةةةس

وإذ أصةةةةدر السةةةةيد وزيةةةةر العةةةةدل القةةةةرارات

سةةةةالفة الةةةةذكر فقةةةةد جةةةةاءت تلةةةة القةةةةرارات وفقةةةةا ً لصةةةةحي القةةةةانون
حيةةةةث أن إختصةةةةاص القاضةةةةى  /ربةةةةيس محكمةةةةة إسةةةةتبناف القةةةةاهرة
يقتصةةةةر فقةةةةط فةةةةى نطةةةةاق محاف ةةةةة القةةةةاهرة وهةةةةو مةةةةا إتبعةةةةج وفقةةةةا
لقةةةرارات الجمعيةةةة العموميةةةة والقةةةانون فةةةى هةةةذا الشةةةؤن علةةةى النحةةةو
الثابةةةت بعاليةةةج فنحيةةةل إليةةةج منعةةةا للتكةةةرار

وعلةةةى ضةةةوء مةةةا ةتجيةةةزه
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المةةةادة  368مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة ومةةةن ثةةةم فةةةبل تثريةةةب
عليةةةةج فضةةةةبل عةةةةن أن المحكمةةةةة لةةةةم تعقةةةةد جلسةةةةاتها بمعهةةةةد أمنةةةةاء
الشةةةةرطة بطةةةةره بحضةةةةور المتهمةةةةين والةةةةدفاع وويةةةةرهم بإعتبارهةةةةا
جلسةةةات علنيةةةة إال بتةةةاري  2016 /3/26وهةةةو تةةةاري الحةةةق علةةةى
قةةةةةرار وزيةةةةةر العةةةةةدل رقةةةةةم 2086لسةةةةةنة 2016والصةةةةةادر بتةةةةةاري
 2016/3/7ومةةةةن ثةةةةم يضةةةةحى هةةةةذا الةةةةدفع فةةةةى هةةةةذا الشةةةةق علةةةةى
وير سند صحي

من القانون وتقضى المحكمة برفضج.

وعةةن مةةا أثةةاره الةةدفاع بةةؤن رقةةم القضةةية المشةةار إليه ةا بقةةرار وزيةةر
العةةةةةدل رقةةةةةم 2086لسةةةةةنة2016ويةةةةةر خةةةةةاص بالقضةةةةةية الماثلةةةةةة
فمةةةةردود عليةةةةج أيضةةةةا بؤنةةةةج خطةةةةؤ مةةةةاد ورد بالكتةةةةاب الصةةةةادر مةةةةن
مسةةةاعد الةةةوزير لقطةةةاع أمةةةن القةةةاهرة أثنةةةاء مخاطبتةةةج للمستشةةةار /
ربةةةيس محكمةةةة إسةةةتبناف القةةةاهرة سةةةيما وقةةةد ثبةةةت بةةةداخل الكتةةةاب
أن ذلةةة بخصةةةوص القضةةةية المعروفةةةة إعبلميةةةا بؤحةةةداث فةةةض رابعةةةة
العدويةةةةةةة وأن عةةةةةةدد المتهمةةةةةةين فيهةةةةةةا ( 739مةةةةةةتهم مةةةةةةنهم عةةةةةةدد
( 315مةةةةتهم محبوسةةةةةين وعةةةةةدد (  419مةةةةةتهم ويابيةةةةةا وعةةةةةدد
( 5متةةوفين ومةةن ثةةم يضةةحى مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةق مةةن
الةةةةدفوع العبثيةةةةة والتةةةةى تهةةةةدف إلةةةةى تعطيةةةةل الفصةةةةل فةةةةى القضةةةةية
وعلى وير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضج.
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وحيةةةث أنةةةج عةةةن القةةةول المثةةةار مةةةن الةةةدفاع بةةةؤن القضةةةية أنتزعةةةت
مةةةةن أمةةةةام قاضةةةةيها الطبيعةةةةى فمةةةةردود عليةةةةج أيضةةةةا بةةةةؤن القاضةةةةى
الطبيعةةةى هةةةو القاضةةةى الةةةذ يحكمةةةج فةةةى مباشةةةرة عملةةةج إجةةةراءات
عامةةةة ومجةةةردة إسةةةتمدها مةةةن قةةةوانين شةةةرعت للكافةةةة بغيةةةر تمييةةةز
وإنبسةةةةط إختصاصةةةةج فةةةةى تطبيقهةةةةا علةةةةيهم بغيةةةةر إسةةةةتثناء إمةةةةا إذا
كةةةةان مةةةةا يحكةةةةم بةةةةج القاضةةةةى مةةةةن قةةةةوانين وقواعةةةةد إسةةةةتثنابية لةةةةم
تراعةةةةةةى فيهةةةةةةا اإلجةةةةةةراءات المتبعةةةةةةة أو الضةةةةةةمانات التةةةةةةى كفلهةةةةةةا
الدسةةةتور والقةةةانون فنكةةةون أمةةةام قضةةةاء إسةةةتثنابى فةةةالعبرة ليسةةةت
بشةةةةةةةخص القاضةةةةةةةى الةةةةةةةذ ين ةةةةةةةر الةةةةةةةدعو وإنمةةةةةةةا بالقواعةةةةةةةد
واإلجةةةةراءات التةةةةى يطبقهةةةةا وصةةةةوال لمحاكمةةةةة عادلةةةةة تتةةةةوافر لهةةةةا
سةةةةةبل سةةةةةبلمتها فالقضةةةةةاه متسةةةةةاوون ال تميةةةةةز بيةةةةةنهم وقةةةةةد خةةةةةبل
القةةةانون مةةةن وضةةةع معةةةايير أو شةةةروط لتةةةولى القاضةةةى مكانةةةا دون
أخةةةةةر فةةةةةاألمر ال يعةةةةةدو أن يكةةةةةون مسةةةةةؤلة تن يميةةةةةة فةةةةةى ترتيةةةةةب
وتشةةكيل الةةدوابر وتوزيةةع القضةةايا ولةةيس مةةن شةةؤن ذلةة التوزيةةع
أن يخلةةق نوعةةا مةةن اإلختصةةاص تنفةةرد بةةج دابةةرة عةةن دابةةرة أخةةر
ممةةةةةا ال يترتةةةةةب الةةةةةبطبلن علةةةةةى مخالفتةةةةةج

ولةةةةةيس للةةةةةدفاع مةةةةةع

المتهمةةةةةين أن يحةةةةةت علةةةةةى ذلةةةةة إذ ي ةةةةةل يحةةةةةاكم المتهمةةةةةين أمةةةةةام
قاضةةةةيهم الطبيعةةةةى مةةةةادام لةةةةم يجةةةةن القاضةةةةى إلةةةةى تطبيةةةةق قةةةةانون
إسةةةتثنابى ولةةةم يسةةةلب المتهمةةةين ضةةةماناتهم أو يحةةةرمهم مةةةن طةةةرق
895
أمين السر

رئيس المحكمة

الطعةةن ومةةن ثةةم يضةةحى الةةدفع فةةى مجملةةج علةةى ويةةر سةةند صةةحي
من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج.

ثانيةةا :ةةـ حيةةث أنةةج عةةن الةةدفع بعةةدم صةةبلحية المحكمةةة للفصةةل
فةةةةى الةةةةدعو الماثلةةةةة إلبةةةةداء رأيهةةةةا فةةةةى موضةةةةوع الحكمةةةةين
الصةةةةةةةةةادرين مةةةةةةةةةن ذات المحكمةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةى القضةةةةةةةةةية رقةةةةةةةةةم
 291/7122لسةةةةنة  2016جنايةةةةات قسةةةةم النزهةةةةة والمقيةةةةةدة
بةةةةةرقم 1300لسةةةةةنة 2016كلةةةةةى شةةةةةرق القةةةةةاهرة والقضةةةةةية
رقةةةم 8180لسةةةنة2014جنايةةةات قسةةةم حلةةةوان والمقيةةةدة بةةةرقم
 888لسنة2014كلى جنوب القاهرة .
فمةةردود عليةةج أنةةج مةةن المقةةرر وطبقةةا لةةنص المةةادة 247مةةن قةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة " يمتنةةةةع علةةةةى القاضةةةةى أن يشةةةةتر فةةةةى ن ةةةةر
الةةةدعو إذا كانةةةت قةةةد وقعةةةت عليةةةج شخصةةةيا أو إذا كةةةان قةةةد قةةةام
فةةةةى الةةةةدعو بعمةةةةل مةةةةؤمور الضةةةةبط القضةةةةابى أو بو يفةةةةة النيابةةةةة
العامةةةةة أو المةةةةدافع عةةةةن أحةةةةد الخصةةةةوم أو أد فيهةةةةا شةةةةهادة أو
باشر عمبل من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنةةةع عليةةةج كةةةذل أن يشةةةـتر فةةةـى الحـكةةةـم إذا كةةةان قةةةـد قةةةـام فةةةـي
الةةةدعو بعمةةةل مةةةن أعمةةةال التحقيةةةق أو اإلحالةةةة أو أن يشةةةتر فةةةى
الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيج صادرا منج"
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كمةةةةةةا نصةةةةةةت المةةةةةةادة 248مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة "
للخصةةةوم رد القضةةةاه عةةةن الحكةةةم فةةةى الحةةةاالت الةةةواردة فةةةى المةةةةادة
السةةةابقة وفةةةى سةةةابر حةةةاالت الةةةرد المبينةةةة فةةةى قةةةانون المرافعةةةات فةةةى
المةةةواد المدنيةةةة والتجاريةةةة " .كمةةةا نصةةةت المةةةادة 250مةةةن قةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة " يتبةةةةع فةةةةى ن ةةةةر طلةةةةب الةةةةرد والحكةةةةم فيةةةةج
القواعةةةةةةد المنصةةةةةةوص عليهةةةةةةا فةةةةةةى قةةةةةةانون المرافعةةةةةةات المدنيةةةةةةة
والتجارية ".
ومـةةةةـن الـمقـرربنةةةةـص الةةةةـمادة  146مـةةةةـن قــانـةةةةـون الـمرافـعةةةةـات "
يك ةـون القاضةةى ويةةر صةةال ممنوعةةا مةةن سةةماعها ولةةو لةةـم يةةرد احةةد
الخصوم في االحوال االتية :
 -1اذا كةةةةان قريبةةةةا او صةةةةهرا الحةةةةد الخصةةةةوم الةةةةى الدرجةةةةة الرابعةةةةة
 -2اذا كةةةان لةةةج او لزوجتةةةج خصةةةومة قابمةةةة مةةةع احةةةد الخصةةةوم فةةةى
الدعو او مع زوجتج .
 -3اذا كةةةةةان وكةةةةةيبل الحةةةةةد الخصةةةةةوم فةةةةةي اعمالةةةةةج الخصوصةةةةةية او
وصةةةةيا عليةةةةج او قيمةةةةا او م نونةةةةة وراثتةةةةج لةةةةج او كانةةةةت لةةةةج صةةةةلة
قرابةةةة او مصةةةاهرة للدرجةةةة الرابعةةةة بوصةةةى احةةةد الخصةةةوم او بةةةالقيم
عليةةةةج او باحةةةةد اعضةةةةاء مجلةةةةس ادارة الشةةةةركة المختصةةةةمة او باحةةةةد
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مةةةةةديريها وكةةةةةان لهةةةةةذا العضةةةةةو او المةةةةةدير مصةةةةةلحة شخصةةةةةية فةةةةةي
الدعو .
 -4اذا كةةةان لةةةج او لزوجتةةةج او الحةةةد اقاربةةةج او اصةةةهاره علةةةى عمةةةود
النسةةةةب او لمةةةةن يكةةةةون هةةةةو وكةةةةيبل عنةةةةج او وصةةةةيا او قيمةةةةا عليةةةةج
مصلحة في الدعو القابمة .
 -5اذا كةةةان قةةةد افتةةةى او ترافةةةع عةةةن احةةةد الخصةةةوم فةةةي الةةةدعو

او

كتةةب فيهةةا ولةةو كةةان ذل ة قبةةل اشةةتغالج بالقضةةاء او كةةان قةةد سةةبق لةةج
ن رها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد اد شهادة فيها .
ومةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أنةةةج لمةةةا كةةةان لمحكمةةةة الموضةةةوع أن تتحةةةدث
فةةةى حكمهةةةا باإلدانةةةة عةةةن أيةةةة واقعةةةة سةةةابقة علةةةى الواقعةةةة موضةةةوع
المحاكمةةةة أو ال حقةةةة لهةةةا متةةةى كةةةان ذلةةة منهةةةا علةةةى سةةةبيل إيضةةةاح
حقيقةةةة تلةةة الواقعةةةة ومةةةا دام ال ةةةاهر مةةةن الحكةةةم
حاصةةةل فةةةى القضةةةية المطروحةةةة

ـ علةةةى مةةةا هةةةو

ـ أنةةةج لةةةم يتحةةةدث عةةةن األحةةةداث

السةةةةةابقة علةةةةةى الواقعةةةةةة إال ليسةةةةةتدل بهةةةةةا علةةةةةى ثبةةةةةوت الجريمةةةةةة
المرفوع بها الدعو ومن ثم يكون قضاءه صحيحؤ0
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن إفصةةةاح المحكمةةةة عةةةن رأ لهةةةا فةةةى قضةةةاء
قضةةت بةةج فةةى دعةةو أخةةر ضةةد مةةتهم أخرةةـ بفةةرض صةةحتج ـ لةةيس
مةةةةةن شةةةةةؤنج أن يقيةةةةةدها بشةةةةةا وهةةةةةى بصةةةةةدد الفصةةةةةل فةةةةةى الةةةةةدعو
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المطروحةةةة وال يعةةةد مةةةن أسةةةباب عةةةدم الصةةةبلحية المنصةةةوص عليهةةةا
فةةةى المةةةادة 247مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة والتةةةى يح ةةةر فيهةةةا
علةةةى القاضةةةى الةةةذ يقةةةوم بةةةج أحةةةد هةةةذه األسةةةباب أن يجلةةةس للفصةةةل
فةةةةى الةةةةدعو إصةةةةطيانا لمكانةةةةة القضةةةةاء وعلةةةةو كلمتةةةةج فةةةةى أعةةةةين
النةةةاس وأن القةةةانون قةةةد رسةةةم للمةةةتهم طريقةةةا معينةةةا لكةةةى يسةةةلكج فةةةى
مثةةل هةةذه الحالةةة فةةى أثنةةاء ن ةةر الةةدعو أمةةام محكمةةة الموضةةوع ـ
فةةةإن لةةةم يفعةةةل

ـ فلةةةيس لةةةج أن يثيةةةر ذلةةة ألول مةةةرة أمةةةام محكمةةةة

النقض .
ومةةةن المقررأيضةةةا لمةةةةا كةةةان مةةةا أثةةةةاره المخاصةةةم بشةةةؤن صةةةةبلحية
الةةةدابرة بتشةةةةكيلها الحةةةالى لن ةةةةر الةةةدعو

ال يقةةةةوم بةةةج سةةةةبب مةةةةن

أسةةةةباب عةةةةدم الصةةةةبلحية المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى المةةةةادة  146مةةةةن
قةةةانون المرافعةةةات والتةةةى تجعةةةل القاضةةةى ممنوعةةةا ً مةةةن ن ةةةر الةةةدعو
ولةةو لةةم يةةرده احةةد الخصةةوم إذ الجةةوهر ان يكةةون قةةد كشةةف عةةن
إقتناعةةج بةةرأ معةةين فةةى الةةدعو قبةةل الحكةةم فيهةةا بمةةا يتعةةارض مةةع
ما يشترط فيج من خلو الذهن عن موضوع الدعو .
لمةةةا كةةةان ذلةةةة وكةةةان المخاصةةةةم لةةةم يتخةةةذ اإلجةةةةراءات التةةةى نصةةةةت
عليهةةةةا المةةةةادة  153مةةةةن قةةةةانون المرافعةةةةات فةةةةى شةةةةؤن رد القضةةةةاة
وكةةةان تنحةةةى القاضةةةى عةةةن ن ةةةر الةةةدعو مةةةن تلقةةةاء نفسةةةج بةةةالتطبيق
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لةةةنص المةةةادة  150مةةةن القةةةانون المةةةذكور مةةةرده إلةةةى مةةةا يعتمةةةل فةةةى
ضةةميره ومةةا يستشةةةعره وجدانةةج دون رقيةةةب عليةةج فةةى ذلةةة ومةةن ثةةةم
فةةةبل جنةةةاح علةةةى المحكمةةةة فةةةى تشةةةكيلها الحةةةالى إذا مضةةةت فةةةى ن ةةةر
الةةةةةدعو بعةةةةةد إذ لةةةةةم يقةةةةةم فةةةةةى حقهةةةةةا سةةةةةبب مةةةةةن أسةةةةةباب عةةةةةدم
الصةةبلحية ولةةو لةةم يتخةةذ المخاصةةم إجةةراءات الةةرد فةةى مواجهةةة أحةةد
أعضابها او يستشعر أحدهم حرجا ً فى ن رها.
ومةةةةةةن المقةةةةةةرر أيضةةةةةةا أن الةةةةةةنص فةةةةةةي المةةةةةةادة  146مةةةةةةن قةةةةةةانون
المرافعةةةات يةةةدل علةةةى أن علةةةة عةةةدم صةةةبلحية القاضةةةى للفصةةةل فةةةي
الةةةدعو التةةةى سةةةبق لةةةج ن رهةةةا قاضةةةيا ً هةةةى الخشةةةيج مةةةن أن يلتةةةزم
برأيةةةةج الةةةةذ يشةةةةف عنةةةةج عملةةةةج المتقةةةةدم إسةةةةتناداً إلةةةةى أن أسةةةةاس
وجةةةوب إمتنةةةاع القاضةةةى عةةةن ن ةةةر الةةةدعو هةةةو قيامةةةج بعمةةةل يجعةةةل
لةةةةج رأيةةةةا ً فةةةةي الةةةةدعو أو معلومةةةةات شخصةةةةية تتعةةةةارض مةةةةع مةةةةا
يشةةةترط فةةةي القاضةةةى مةةةن خلةةةو الةةةذهن عةةةن موضةةةوعها ليسةةةتطيع أن
يةةةزن مركةةةز و حجةةة الخصةةةوم وزنةةةا ً مجةةةرداً أخةةةذاً بةةةؤن إ هةةةار الةةةرأ
قةةد يةةدعو إلةةى إلتزامةةج ممةةا يتنةةافى مةةع حريةةة العةةدول عنةةج و لةةبن
كةةةان ةةةاهر سةةةياق المةةةادة سةةةالفة البيةةةان يفيةةةد أن إبةةةداء الةةةرأ يلةةةزم
أن يكةةةةون فةةةةي ذات القضةةةةية المطروحةةةةة إال أنةةةةج ينبغةةةةى أن يفسةةةةر
ذلةةةة بةةةةالمعنى الواسةةةةع لؤلمةةةةور وتةةةةوافرت فةةةةي الةةةةدعو السةةةةابقة
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مقومةةات القضةةةاء الحةةابز لقةةةوة األمةةر المقتضةةةى فةةإن إصةةةدار القاضةةةى
لهةةةذا القضةةةاء ال يحةةةةول دونةةةج و الفصةةةل فةةةةي مةةةد تةةةوافر الشةةةةروط
التةةةى يتطلبهةةةا القةةةانون لقيةةةام حجيةةةة ذلةةة الحكةةةم الةةةذ أصةةةدره بصةةةدد
الةةدعو التاليةةة إعتبةةاراً بةةؤن البحةةث فةةي هةةذا األمةةر المتعلةةق بالن ةةام
العةةةةام لةةةةيس مةةةةن شةةةةؤنج الخةةةةوض فةةةةي موضةةةةوع النةةةةزاع الجديةةةةد و
اإلدالء بكلمتةةةةج حسةةةةما ً لةةةةج ممةةةةا تنتفةةةةى معةةةةج خشةةةةية تشبسةةةةج برأيةةةةج
السابق الذ قد يشل تقديره و يتؤثر بج قضاإه .
ومــن المــقـرر أيضــا ولبــن كــان ــاهـر ســياق المـادة  146مـن
قةةةانون المرافعةةةات يفيةةةد أن إبةةةـداء الةةةرأ  -الةةةذ يةةةإد إلةةةى عةةةدم
صةةةبلحية القاضةةةى لن ةةةر الةةةدعو  -يلةةةزم أن يكةةةون فةةةي ذات القضةةةيج
المطروحةةةة إال أنةةةج ينبغةةةى أن يفسةةةر ذلةةة بةةةالمعنى الواسةةةع لؤلمةةةور
فيإخةةةةةذ بةةةةةج متةةةةةى كانةةةةةت الخصةةةةةومة الحاليةةةةةة مةةةةةرددة بةةةةةين ذات
الخصةةةةةوم و يسةةةةةتدعى الفصةةةةةل فيهةةةةةا اإلدالء بةةةةةالرأ فةةةةةي نفةةةةةس
الحجةةةة و األسةةةةانيد التةةةةى أثيةةةةرت فةةةةي الخصةةةةومة األخةةةةر

بحيةةةةث

تعتبةةةر الخصةةةومة الحاليةةةة إسةةةتمراراً لهةةةا وعةةةوداً إليهةةةا فةةةإذا كةةةان
القاضةةةى قةةةد عةةةرض لهةةةذه الحجةةة لةةةد فصةةةلج فةةةي الةةةدعو السةةةابقة
و أدلةةةى إليهةةةا بةةةرأ فيهةةةا لةةةم تتةةةوافر لةةةج مقومةةةات القضةةةاء الحةةةابز
لقةةةةوة األمةةةةر المقضةةةةى فإنةةةةج يكةةةةون ويةةةةر صةةةةال لن ةةةةر الخصةةةةومة
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التاليةةةة و ممنوعةةةا ً مةةةن سةةةماعها إذ فةةةي هةةةذه الحالةةةة بالةةةذات تبةةةدو
خشةةةةةية تشةةةةةبثج برأيةةةةةج الةةةةةذ أبةةةةةداه فيشةةةةةل تقةةةةةديره و يتةةةةةؤثر بةةةةةج
قضاإه.
ومةةةةن المقررأيضةةةةا أن اقتصةةةةار دور القاضةةةةى علةةةةى القيةةةةام بةةةةاجراء
أو اصةةةدار حكةةةم ال يتصةةةل بموضةةةوع الةةةدعو وال يةةةدل علةةةى أن لةةةج
رأيا فيها  .ال يمنعج من ن ر موضوع الدعو .
ومةةن المقةةرر أيضةةا أنةةج لمةةا كةةان قضةةاء المحكمةةة فةةى دعةةو أخةةر
ضةةةد الطةةةاعن فةةةى مرحلةةةة تاليةةةة لةةةيس مةةةن شةةةؤنج أن يقيةةةدها بشةةةىء
وهةةةةى بصةةةةدد الفصةةةةل فةةةةى الةةةةدعو المطروحةةةةة وال يعةةةةد مةةةةن بةةةةين
أسةةةةباب عةةةةدم الصةةةةبلحية المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى المةةةةادة  247مةةةةن
قةةةانون االجةةةراءات الجنابيةةةة والتةةةى يح ةةةر فيهةةةا علةةةى القاضةةةى الةةةذ
يقةةةوم بةةةج أحةةةد هةةةذه األسةةةباب أن يجلةةةس للفصةةةل فةةةى الةةةدعو وذلةةة
درءا لشةةةةبهة تةةةةؤثره بصةةةةالحج الشخصةةةةى أو بصةةةةلة خاصةةةةة أو بةةةةرأ
سةةةةبق لةةةةج أن أبةةةةداه فةةةةى الةةةةدعو ذاتهةةةةا اصةةةةطيانا لمكانةةةةة القضةةةةاء
وعلةةو كلمتةةج فةةى أعةةين النةةاس ومةةن ثةةم فةةان مةةا يثيةةره الطةةاعن فةةى
هذا الخصوص ال يكون لج محل .
ومــن المـقـررأيضـا أن تنحـي القاضـي سـواء كــان وجـوبيـا ً أو جوازيا ً
أمــر مـترو لضميـر القـاضـي ,بحـيث إذا لــم يتنـحـي ولـم يرده أحد
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الخصوم كان ن ره للدعو وقضاإه صحيحا.
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وكةةةان الثابةةةت مةةةن مطالعتنةةةا ألوراق
القضةةةةةية الماثلةةةةةة أن إعتصةةةةةام رابعةةةةةة العدويةةةةةة بةةةةةدأ مةةةةةن تةةةةةاري
2013/6/21وحتةةةةةةى 2013/8/14وفقةةةةةةا للثابةةةةةةت بةةةةةةؤمر اإلحالةةةةةةة
المقةةةةدم مةةةةن قبةةةةل النيابةةةةة العامةةةةة وأن هةةةةذا اإلعتصةةةةام (إعتصةةةةام
رابعةةةة العدويةةةة إنبثةةةق منةةةج العديةةةد مةةةن الجةةةرابم بمحاف ةةةات مصةةةر
المختلفةةةة وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج أحكةةةام القضةةةاء المصةةةر فةةةى هةةةذا
الشةةةؤن بؤحكةةةام نهابيةةةة وباتةةةة وأن والبيةةةة تلةةة القضةةةايا المن ةةةورة
أمةةةام المحةةةاكم الجنابيةةةة فةةةى هةةةذا الشةةةؤن بمةةةا فيهةةةا محكمةةةة الةةةنقض
منبثقةةةةة ومنبتةةةةة الصةةةةلة مةةةةن إعتصةةةةام رابعةةةةة العدويةةةةة وذلةةةة وفقةةةةا
للمفهوم الواسع لؤلمور .
والمحكمةةةةةة عنةةةةةدما تنةةةةةوه وتشةةةةةير إلةةةةةى إعتصةةةةةام رابعةةةةةة العـدويةةةةةـة
فةةةةـيؤحكامها فإنهةةةةا تشةةةةير إليةةةةج بصةةةةفة عامةةةةة وفقةةةةا لموضةةةةوع كةةةةل
قضةةية علةةى حةةدة وحسةةب مةةا تقتضةةيج واقةةع األحةةداث فةةى كةةل قضةةية
على حده ووضع كل متهم فيها .
وحيث أن المحكمة قد تناولت اإلجراءات التى تم إتخاذها من قبل الدولةة
بناءا على قرار المستشار  /هشام بركةات النابةب العةام السةابق الصةادر
بتةةاري 2013/7/31والةةذ علةةى أساسةةج كةةان السةةبب الربيسةةى لقتةةل
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المستشار /هشام بركات النابب العام السابق مصدر ذل القةرار سةالف
الذكر وفقا لما إنتهت إليج المحكمة بحكمها سالف الذكرفى القضةيةة رقةم
291/7122لسةةةةةنة  2016جنايةةةةةات قسةةةةةم النزهةةةةةة والمقيةةةةةدة بةةةةةرقم
1300لسنة 2016كلى شرق القاهرة دون أن تسترسل المحكمة بسرد
األحداث مرة أخر جةزاءا لمةا أقةدم عليةج المستشةار /هشــــةـام بركـةـات
النابـةةـب العــةةـام السةةابق مةةن إصـةةـداره القةةرار سةةالف ال ةـذكر علةةى حةةد
زعمهم والمحكمة تحيل إليج منعا للتكرار .
كـمــا أن القـضـيـة األخــر مـحـل الـدفــع والـمـقيـدة بـرقـم 8180
لسةةةةةةةةةةةنة2014جنايةةةةةةةةةةةات قسةةةةةةةةةةةم حلةةةةةةةةةةةوان والمقيةةةةةةةةةةةدة بةةةةةةةةةةةرقم
888لسةةةةةةةةةةنة2014كلةةةةةةةةةةى جنةةةةةةةةةةوب القةةةةةةةةةةاهرة كانةةةةةةةةةةت بتةةةةةةةةةةاري
2013/8/14وهةةةى محاولةةةة إقتحةةةام قسةةةم حلةةةوان وأن أحةةةداث هةةةذه
القضةةةية تةةةم الترتيةةةب و اإلسةةةتعداد لهةةةا عنةةةد إتخةةةاذ إجةةةراءات إنهةةةاء
اإلعتصةةةام بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة وكسةةةبب مباشةةةر وربيسةةةى للبةةةدأ
فةةةى إنهةةةاء إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة
بحكمهةةةةا سةةةةالف الةةةةذكر دون أن تسترسةةةةل المحكمةةةةة بسةةةةرد األحةةةةداث
مرة أخر والمحكمة تحيل إليج منعا للتكرار .
ولمةةا كةةان ذلةة وكانةةت المحكمةةة قةةد أصةةدرت العديةةد مةةن األحكةةام فةةى
هةةذا الشةةؤن ومنهةةا مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى الحكمةةين سةةالفى الةةذكر وأن
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تلةةة األحكةةةام لوقةةةابع منبثقةةةة ومنبتةةةج الصةةةلة بةةةالمفهوم الواسةةةع عةةةن
إعتصةةةةام رابعةةةةة العدويةةةةة وذلةةةة

إلثبةةةةات القصةةةةد الجنةةةةابى فةةةةى كةةةةل

قضةةةةية علةةةةى حةةةةده ( قضةةةةية قتةةةةل المستشةةةةار النابةةةةب العةةةةام مصةةةةدر
القرارالخةةةاص بإعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة وكةةةذا مةةةا أثيةةةر بشةةةؤن مةةةاورد
بحكةةةةةةم إقتحةةةةةةام قسةةةةةةم حلةةةةةةوان وأن المحكمةةةةةةة أذ أثةةةةةةارت بعةةةةةةض
اإلجةةةةراءات المتعلقةةةةة بتنفيةةةةذ قرارالمستشةةةةار /النابةةةةب العةةةةام السةةةةابق
إليضةةةةاح وإلسةةةةتبيان (القصةةةةد الجنةةةةابى سةةةةبب مقتةةةةل المستشةةةةار /
النابةةةب العةةةام السةةةابق وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بؤسةةةبابها فةةةى
الحكةةةم سةةةالف الةةةذكر حيةةةث أن أحةةةد أسةةةباب ذلةةة الضةةةغينة والكراهيةةةة
للمستشةةةار /النابةةةب العةةةام السةةةابق بإعتبةةةاره علةةةى حةةةد زعمهةةةم هةةةو
مصةةدر قةةرار إنهةةاء اإلعتصةةام ومةةن ثةةم كةةان يجةةب علةةى المحكمةةة أن
تتنةةةةاول موضةةةةوع اإلعتصةةةةام بصةةةةفة عامةةةةة وفقةةةةا للمفهةةةةوم الواسةةةةع
لؤلمةةةةور وأن تستوضةةةة ذلةةةة واليكةةةةون إال بالةةةةدلوف فةةةةى اإلجةةةةراءات
التةةةى أتخةةةذت مةةةن قبةةةل الدولةةةة أنةةةذا بشةةةؤن إنهةةةاء إعتصةةةام رابعةةةة
العدويةةةة علةةةى ضةةةوء قةةةرار المستشةةةار /النابةةةب العةةةام السةةةابق بصةةةفة
عامةةةةة إلثبةةةةات القصةةةةد الجنةةةةابى فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن فةةةةى تلةةةة القضةةةةية
سةةةةالفة الةةةةذكر ويسةةةةر ذلةةةة أيضةةةةا علةةةةى الحكةةةةم الصةةةةادر بقضةةةةية
إقتحةةةام قسةةةم حلةةةوان وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بؤسةةةبابها فةةةى
القضايا سالفة الذكر .
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ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت أيضةةةا أن المحكمةةةة لةةةم تتطةةةرق مةةةن
قريةةةب أو بعيةةةد فةةةى أحكامهةةةا سةةةالفة البيةةةان إلةةةى موضةةةوع إعتصةةةام
رابعةةةةةة العدويةةةةةة ( القضةةةةةية الماثلةةةةةة أو إلةةةةةى المتهمةةةةةين فيهةةةةةا أو
تحديةةةد أدوارهةةةم ومراكةةةزهم أو إلةةةى الجةةةرابم التةةةى تةةةم إرتكابهةةةا داخةةةل
إعتصةةةةام رابعةةةةة العدويةةةةة ومحيطهةةةةا ولةةةةم تتعةةةةرض أيضةةةةا بثمةةةةة رأ
فةةةةى ذات الحجةةةة والبةةةةراهين واألسةةةةانيد فةةةةى القضةةةةية الماثلةةةةة فضةةةةبل
عةةةن إخةةةتبلف المتهمةةةين فةةةى القضةةةايا محةةةل الةةةدفع عةةةن المتهمةةةين فةةةى
القضةةةية الماثلةةةة وكةةةذا إخةةةتبلف موضةةةوعها والجةةةرابم المسةةةندة إلةةةيهم
 .فةةةإن إصةةةدار المحكمةةةة لتلةةة األحكةةةام سةةةالفة البيةةةان ال يحةةةول دونةةةج
و الفصةةةةةل فةةةةةي القضةةةةةية الماثلةةةةةة لتةةةةةوافر الشةةةةةروط التةةةةةى يتطلبهةةةةةا
القةةانون فةةى هةةذا الشةةؤن بإعتبةةاراً أن البحةةث فةةي هةةذا األمةةر المتعلةةةق
بالن ةةام العةةام لةةيس مةةن شةةؤنج الخةةوض فةةي موضةةوع النةةزاع الجديةةد
( القضةةةةية الماثلةةةةة و اإلدالء بكلمتةةةةج حسةةةةما ً لةةةةج ممةةةةا تنتفةةةةى معةةةةج
خشةةةية تشبسةةةج برأيةةةج السةةةابق الةةةذ قةةةد يشةةةل تقةةةديره و يتةةةؤثر بةةةج
قضةةةاإه واقتصةةةةر دورالمحكمةةةةة علةةةةى القيةةةةام باصةةةةدار تلةةةة األحكةةةةام
سةةالفة الةةذكر وأنهةةا لةةم تتصةةل بموضةةوع القضةةية الماثلةةة ولةةم تبةةد
رأيةةا فيهةةا سةةيما وأن الةةدفاع لةةم يتخةةذ اإلجةةراءات التةةى نصةةت عليهةةا
المادة  153من قانون المرافعات فى شؤن رد القضاة .
916
أمين السر

رئيس المحكمة

وكةةةان تنحةةةى القاضةةةى عةةةن ن ةةةر الةةةدعو مةةةن تلقةةةاء نفسةةةج بةةةالتطبيق
لةةةنص المةةةادة  150مةةةن القةةةانون المةةةذكور (قةةةانون المرافعةةةات مةةةرده
إلةةى مةةا يعتمةةل فةةى ضةةميره ومةةا يستشةةعره وجدانةةج دون رقيةةب عليةةج
فى ذل .
وأن تنــحي القاضــي ســواء كان وجوبيا ً أو جـوازيـا ً أمـــر مــترو
لضةةةمير القاضةةةي ومةةةن ثةةةم فةةةبل جنةةةاح علةةةى المحكمةةةة فةةةى تشةةةكيلها
الحةةةةالى إذا مضةةةةت فةةةةى ن ةةةةر الةةةةدعو بعةةةةد إذ لةةةةم يقةةةةم فةةةةى حقهةةةةا
سةةةبب مةةةن أسةةةباب عةةةدم الصةةةبلحية ولةةةو لةةةم يتخةةةذ الةةةدفاع إجةةةراءات
الةةةةرد فةةةةى مواجهةةةةة أحةةةةد أعضةةةةابها او يستشةةةةعر أحةةةةدهم حرجةةةةا ً فةةةةى
ن رهةةةةا وأن المتهمةةةةين أو المحةةةةامين الحاضةةةةرين معهةةةةم لةةةةم يتخةةةةذوا
اإلجةةةةةةراءات وفقةةةةةةا لمةةةةةةا نصةةةةةةت عليةةةةةةج المةةةةةةادة 248مةةةةةةن قةةةةةةانون
اإلجةةةراءات الجنابيةةةة وهةةةو رد القضةةةاه إذا مةةةا تةةةوافرت حةةةاالت الةةةرد
وفقةةةةا لمةةةةا زعمةةةةوه بمةةةةذكراتهم ومرافعةةةةاتهم وفقةةةةا للثابةةةةت بمحاضةةةةر
الجلسةةةةةات ومةةةةةن ثةةةةةم تكةةةةةون المحكمةةةةةة إتبعةةةةةت القواعةةةةةد القانونيةةةةةة
المقةةةررة فةةةى هةةةذا الشةةةؤن وتةةةر أنهةةةا صةةةالحة للفصةةةل فةةةى الةةةدعو
الماثلةةةة ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن تعتبةةةره
المحكمةةةة تةةةدخل صةةةارخ فةةةى اإلختصةةةاص األصةةةيل للمحكمةةةة الهةةةدف
منةةةةةج إطالةةةةةة أجةةةةةل التقاضةةةةةى ولتعطيةةةةةل الفصةةةةةل فةةةةةى القضةةةةةية دون
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مقتضةةى ومةةن ثةةم يكةةون هةةذا الةةدفع قةةد إقةةيم علةةى سةةند ويةةر صةةحي
من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج.

ثالثةةةةا :ـةةةة حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بةةةةبطبلن إجةةةةراءات المحاكمةةةةة
لوضةةةةع المتهمةةةةين فةةةةى قفةةةةص زجةةةةاحى وعةةةةزلهم عةةةةن متابعةةةةة
محةةةةاكمتهم عمةةةةبل بةةةةنص المةةةةادة  270مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات
الجنابية .
فـمـردود عليـج بؤنـج مـــن المـقـرر بنـص المـادة 270مــن قـانـون
اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة " يحضةةةةةر المةةةةةتهم الجلسةةةةةة بغيةةةةةر قيةةةةةود وال
أوةةةبلل إنمةةةا تجةةةر عليةةةةج المبلح ةةةة البلزمةةةة  .وال يجةةةوز إبعةةةةاده
عةةةةةن الجلسةةةةةة أثنةةةةةاء ن ةةةةةر الةةةةةدعو إال إذا وقةةةةةع منةةةةةج تشةةةةةويش
يسةةةتدعى ذلةةة

وفةةةى هةةةذه الحالةةةة تسةةةتمر اإلجةةةراءات إلةةةى أن يمكةةةن

السةةةةير فيهةةةةا بحضةةةةوره وعلةةةةى المحكمةةةةة أن توقفةةةةج علةةةةى مةةةةاتم فةةةةى
ويبتج من اإلجراءات "
وأن مفةةةةةاد نةةةةةص المةةةةةادة 2/273مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة
علةةةى وجةةةوب أن تمنةةةع المحكمةةةة عةةةن الشةةةاهد كةةةل كةةةبلم بالتصةةةري
أوالتلمةةةةةي وكةةةةةل إشةةةةةارة ممةةةةةا ينبنةةةةةى عليةةةةةج إضةةةةةطراب أفكةةةةةاره أو
تخويفج.
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ممةةةا مفةةةاده أن المحكمةةةة يجةةةب عليهةةةا أن تمكةةةن الشةةةاهد مةةةن إبةةةداء
أقوالةةةج دون تةةةؤثير خةةةارجى وقةةةد يكةةةون مةةةن وسةةةابلها لتحقيةةةق ذلةةة
إبعةةةةاد المةةةةتهم عةةةةن الجلسةةةةة إذا حةةةةاول التةةةةؤثير علةةةةى الشةةةةاهد وهةةةةذه
الضةةةةرورة يجةةةةب أن تقةةةةدر بقةةةةدرها أ أنةةةةج يجةةةةب السةةةةماح لمحةةةةامى
المةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهم بالحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةور روةةةةةةةةةةةةةةةةةةم إبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد موكلةةةةةةةةةةةةةةةةةةج .
وأن مفةةةةاد نةةةةص المةةةةادة  54مةةةةن الدسةةةةتور المصةةةةر فةةةةى الفقةةةةرة
الثانيةةةة " يجةةةب أن يمكةةةن كةةةل مةةةن تقيةةةد حريتةةةج مةةةن اإلتصةةةال بذويةةةج
و بمحاميج فورا " .
ومةةةةن المقةةةةرر قضةةةةاءا و فقهةةةةا " أنةةةةج روةةةةم التةةةةداخل بةةةةين حقةةةةوق
الخصةةةةةةوم ومباشةةةةةةرة اإلجةةةةةةراءات فةةةةةةى حضةةةةةةور الخصةةةةةةوم فةةةةةةإن
إعتبةةةةةارات المصةةةةةلحة العامةةةةةة تبةةةةةرر الخةةةةةروج علةةةةةى أحةةةةةدهما دون
األخةةةر أو علةةةى اإلثنةةةين معةةةا كمةةةا فةةةى حالةةةة تعةةةذر مباشةةةرة المحاكمةةةة
فةةةى حضةةةور المةةةتهم إذا وقةةةع منةةةج تشةةةويش أو إضةةةراب يعةةةوق سةةةير
المحاكمةةة إذ أنةةج فةةى هةةذه الحالةةة تسةةتمر اإلجةةراءات فةةى ويبتةةج إلةةى
أن يمكةةةةن السةةةةير فيهةةةةا بحضةةةةوره وفقةةةةا لةةةةنص المةةةةادة 2/270مةةةةن
قانون اإلجراءات الجنابية " .
وأنةةةج ال جةةةدال فةةةى أن إعمةةةال مبةةةدأ شةةةفوية المرافعةةةة ومةةةا يسةةةهم بةةةج
فةةةى طةةةرح عناصةةةر الةةةدعو تحةةةت ن ةةةر الخصةةةوم بالجلسةةةة يتطلةةةب
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تمكةةةةةين الخصةةةةةوم مةةةةةن مناقشةةةةةة سةةةةةابر األدلةةةةةة المطروحةةةةةة أمةةةةةام
المحكمةةةةةة والمقدمةةةةةة مةةةةةن الخصةةةةةوم تطبيقةةةةةا ً لمةةةةةا يعةةةةةرف بمبةةةةةدأ
المواجهةةةة بةةةين الخصةةةةوم ومةةةا يةةةإد إليةةةةج مةةةن ضةةةرورة التةةةةوازن
بةةةةين حقةةةةوق الخصةةةةوم الةةةةذ يتطلةةةةب حضةةةةور أطةةةةراف الخصةةةةومة
سةةةابر إجةةةراءات المحاكمةةةة وإحةةةاطتهم عل ًمةةةا بمةةةا يقدمةةةج كةةةل خصةةةم
أو يبديةةةةةج حتةةةةةى يةةةةةتمكن كةةةةةل طةةةةةرف مةةةةةن الوقةةةةةوف علةةةةةى األدلةةةةةة
ومناقشةةةةتها وقةةةةد أكةةةةد اإلعةةةةبلن العةةةةالمى لحقةةةةوق اإلنسةةةةان (مةةةةاده
 10والعهةةةةد الةةةةدولى للحقةةةةوق المدنيةةةةة والسياسةةةةية لسةةةةنة 1966
(المةةةادة  1/14هةةةذا الحةةةق فالمقصةةةود هةةةو التةةةوازن بةةةين حقةةةوق
الخصةةةوم والةةةذ يتجسةةةد فةةةى الةةةدعو الجنابيةةةة فةةةى التةةةوازن بةةةين
حقوق الدفاع وحقوق االتهام .
ضةةةا أن حةةةق المةةةتهم فةةةى الةةةدفاع يقتضةةةى أن يكةةةون
ومةةةن المقةةةرر أي ً
لكةةةل مةةةتهم فةةةى جنايةةةة مةةةن يةةةدافع عنةةةج وهةةةذا الضةةةمان لةةةيس مجةةةرد
م هةةر شةةكلى بةةل البةةد أن تتةةوافر فيةةج مقومةةات الفاعليةةة وهةةو مةةا ال
يتيسةةةر إال إذا كةةةان المحةةةامى قةةةادراً علةةةى الةةةدفاع عةةةن المةةةتهم فةةةبل
يجةةةوز تشةةةويج هةةةذا الضةةةمان وعةةةدُّه مجةةةرد م هةةةر شةةةكلى خةةةالى مةةةن
المضةةةةمون ومةةةةإد ذلةةةة أن يةةةةتمكن محةةةةامى المةةةةتهم مةةةةن متابعةةةةة
إجةةةةراءات المحاكمةةةةة بالجلسةةةةة وأن يكةةةةون اإلتصةةةةال بةةةةين المحةةةةامى
والمةةةتهم بغيةةةر عوابةةةق ماديةةةة تحةةةول دون هةةةذا االتصةةةال ومةةةن أجةةةل
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ذلةةة جةةةاء الدسةةةتور المعةةةدل لسةةةنة  2014فةةةنص فةةةى الفقةةةرة الثانيةةةة
مةةةةن المةةةةادة  54منةةةةج علةةةةى أنةةةةج " يجةةةةب أن يمكةةةةن كةةةةل مةةةةن تقيةةةةد
حريتةةةةج مةةةةن االتصةةةةال بمحاميةةةةج فةةةةوراً " وهةةةةو مةةةةا يقتضةةةةى تمكةةةةين
المحةةةةامى مةةةةن االتصةةةةال بةةةةالمتهم دون حابةةةةل أو عةةةةابق مةةةةاد

وال

يقصةةةةد بالحابةةةةل المةةةةاد مجةةةةرد المنةةةةع مةةةةن المقابلةةةةة بةةةةل ينصةةةةرف
كةةةذل إلةةةى كةةةل حابةةةل يمنةةةع ضةةةمان سةةةرية المعلومةةةات التةةةى يفضةةةى
بهةةةةةةا المةةةةةةتهم إلةةةةةةى محاميةةةةةةج أو يحةةةةةةول دون تبةةةةةةادل المعلومةةةةةةات
والمستندات بينهما .
إال أنةةةةج روةةةةم التةةةةداخل بةةةةين مبةةةةدأ التةةةةوازن بةةةةين حقةةةةوق الخصةةةةوم
ومبةةةةدأ مباشةةةةرة اإلجةةةةراءات فةةةةى حضةةةةور الخصةةةةوم فةةةةإن اعتبةةةةارات
المصةةةلحة العامةةةة قةةةد تبةةةرر الخةةةروج علةةةى أحةةةدهما دون اآلخةةةر أو
علةةةةى اإلثنةةةةين معةةةةا ً كمةةةةا فةةةةى حالةةةةة تعةةةةذر مباشةةةةرة المحاكمةةةةة فةةةةى
حضةةةةور المةةةةتهم إذا وقةةةةع منةةةةج تشةةةةويش أو اضةةةةطراب يعةةةةوق سةةةةير
المحاكمةةةة إذ أنةةةج فةةةةى هةةةذه الحالةةةةة تسةةةتمر اإلجةةةةراءات فةةةى ويبتةةةةج
إلةةةةةى أن ةيمكةةةةةن السةةةةةير فيهةةةةةا بحضةةةةةورة (مةةةةةاده  2/270إجةةةةةراءات
جنابيج .
ولمةةا كةةان ذلةةة وكةةان الثابةةةت بةةاألوراق أن المتهمةةين قةةةد دأبةةوا علةةةى
التشةةةويش أثنةةةاء ن ةةةر المحاكمةةةة فةةةإن وجةةةود القفةةةص الزجةةةاجى كةةةان
ضةةةةرورة تسةةةةةتلزمها محاكمةةةةةة المتهمةةةةةين سةةةةةيما وأن عةةةةةددهم يزيةةةةةد
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عةةةةن ثبلثمابةةةةة مةةةةتهم محبوسةةةةا فضةةةةبل عةةةةن الحةةةةاجز الزجةةةةاجى لةةةةم
يحةةةول دون إتصةةةال المتهمةةةين بالمةةةدافعين عةةةنهم فكلمةةةا طلةةةب الةةةدفاع
مقابلةةةةةةة المتهمةةةةةةين بمحبسةةةةةةهم تبةةةةةةادر المحكمةةةةةةة بالتصةةةةةةري لهةةةةةةم
بالمقابلةةةةة وفقةةةةا للثابةةةةت بمحاضةةةةر الجلسةةةةات

كمةةةةا أن وجةةةةود هةةةةذا

اللةةةةةوح الزجةةةةةاجى لةةةةةم يحةةةةةول دون متابعةةةةةة المتهمةةةةةين إلجةةةةةراءات
المحاكمةةةة ذلةةة أن اللةةةوح الزجةةةاجى يمكةةةن المتهمةةةين مةةةن مشةةةاهدة
مةةةةن بخارجةةةةج فضةةةةبل عةةةةن وجةةةةود أجهةةةةزة إسةةةةتماع داخةةةةل القفةةةةص
الزجةةةةاجى تمكةةةةن المتهمةةةةين مةةةةن سةةةةماع مايةةةةدور بالقاعةةةةة وتمكةةةةنهم
مةةةن اإلدالء بمةةةا يروةةةب مةةةن أقةةةوال أو مبلح ةةةات فضةةةبل عةةةن ذلةةة
قيةةةةةام المحكمةةةةةة بةةةةةؤجراء تجربةةةةةة للقفةةةةةص للوقةةةةةوف علةةةةةي وضةةةةةوح
الصةةةةوت داخةةةةل القفةةةةص سةةةةيما وأن المحكمةةةةة كانةةةةت تسةةةةتمع إلةةةةيهم
عنةةةد مطةةةالبتهم وتمكةةةنهم مةةةن إبةةةداء طلبةةةاتهم وفقةةةا للثابةةةت بمحاضةةةر
الجلسةةةةات وهةةةةو مةةةةا يقطةةةةع بةةةةؤن اللةةةةوح الزجةةةةاجى لةةةةم يخةةةةل بحةةةةق
المتهمةةةين فةةةى اإلتصةةةال بالمةةةدافعين عةةةنهم والتواصةةةل معهةةةم فضةةةبل
عةةةن تمكةةةةين المحكمةةةة للمتهمةةةةين بالتواصةةةل مةةةةع محةةةاميهم وذويهةةةةم
بنةةةةاءا علةةةةى طلةةةةبهم أثنةةةةاء إنعقةةةةاد جلسةةةةات المحاكمةةةةة وفقةةةةا للثابةةةةت
بمحاضةةةةر الجلسةةةةات ومةةةةن ثةةةةم يكةةةةون الةةةةدفع أقةةةةيم علةةةةى ويةةةةر سةةةةند
صحي من الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضج .
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رابعةةةا :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن إجةةةراءات المحاكمةةةة
لعةةةةدم عبلنيةةةةة الجلسةةةةات وإنعقادهةةةةا داخةةةةل مإسسةةةةة شةةةةرطية
(معهةةةةةةةد أمنةةةةةةةاء الشةةةةةةةرطة خصةةةةةةةم للمتهمةةةةةةةين وأن الةةةةةةةدفاع
والحاضةةةةرين بالجلسةةةةات يخضةةةةعون إلجةةةةراءات تفتةةةةيش وعةةةةدم
توافر ضمانات المحاكمة العادلة .
فمةةةةردود عليةةةةج بؤنةةةةج مةةةةن المقةةةةرر وفقةةةةا ً للمةةةةادة  268مةةةةن قةةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة " يجةةةةب أن تكةةةةون الجلسةةةةة علنيةةةةة ويجةةةةوز
للمحكمةةةة مةةةع ذلةةة مراعةةةاة للن ةةةام العةةةام أو محاف ةةةة علةةةى األداب
أن تةةةةؤمر بسةةةةماع الةةةةدعو كلهةةةةا أو بعضةةةةها فةةةةى جلسةةةةة سةةةةرية أو
تمنع فبات معينة من الحضور فيها " .
ومةةةن المقةةةرر قضةةةاءا وفقهةةةا أن تتحقةةةق علنيةةةة الجلسةةةة بالوسةةةيلتين
اآلتيتين-:
 السةةةةماح لكةةةةل شةةةةخص دون تمييةةةةز بةةةةؤن يشةةةةهد المحاكمةةةةة وهةةةةىتتحقةةةق بمجةةةرد فةةةت بةةةاب الجلسةةةة للجمهةةةور سةةةواء حضةةةر أشةةةخاص
بالفعل أم ال .
 السةةةماح بنشةةةر مةةةا يجةةةر داخةةةل الجلسةةةات مةةةن إجةةةراءات بكافةةةةطرق النشر .
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ولمةةا كةةان ذلةة وكةةان الثابةةت أن المحكمةةة لةةم تمنةةع أ شةةخص مةةن
حضةةةةور أ جلسةةةةة مةةةةن جلسةةةةات المحاكمةةةةة ولةةةةم تحةةةةدد أشخاصةةةةا ً
بعيةةةةنهم لتصةةةةرح لهةةةةم بارتيادهةةةةا بةةةةل كةةةةان حضةةةةورها مباحةةةةا ً لكةةةةل
شةةةةخص دون تمييةةةةز فضةةةةبلً عةةةةن أن تلةةةة الجلسةةةةات كانةةةةت مغطةةةةاة
إعبلميةةا ً وتةةم نقةةل كةةل مةةا يةةدور بةةداخلها مةةن إجةةراءات بكافةةة طةةرق
النشةةةةةر المختلفةةةةةة وفقةةةةةا للثابةةةةةت بمحاضةةةةةر الجلسةةةةةات كمةةةةةا مكنةةةةةت
المحكمةةةةةةة اهةةةةةةالي المتهمةةةةةةين واوالدهةةةةةةم وذويهةةةةةةم مةةةةةةن حضةةةةةةور
الجلسةةةةات العلنيةةةةة وزيةةةةارة المتهمةةةةين كةةةةل جلسةةةةة وسةةةةمحت لهةةةةم
بزيةةةةارات اسةةةةتثنابية وسةةةةمحت بحضةةةةور من مةةةةات حقةةةةوق االنسةةةةان
المحليةةةةة واالجنبيةةةةة لمتابةةةةة الجلسةةةةات ومةةةةن ثةةةةم يكةةةةون مةةةةا أثةةةةاره
الةةةةدفاع فةةةةى هةةةةذا الشةةةةق مةةةةن الةةةةدفع علةةةةى ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي مةةةةن
الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج.
وعةةةن القةةةول بةةةؤن ارتيةةةاد مكةةةان انعقةةةاد المحكمةةةة سةةةواء كةةةان الةةةدفاع
الحاضةةةةةةةر مةةةةةةةع المتهمةةةةةةةين أو الحاضةةةةةةةرين بالجلسةةةةةةةات يخضةةةةةةةع
إلجةةةراءات تفتةةةيش فمةةةردود عليةةةج أيضةةةا بةةةؤن الغايةةةة مةةةن التفتةةةيش
هةةةى الحةةةرص علةةةى سةةةبلمة الحاضةةةرين لجلسةةةات المحاكمةةةة فةةةى ةةةل
ال ةةةةروف األمنيةةةةة التةةةةى تمةةةةر بهةةةةا الةةةةببلد وكةةةةان مةةةةن الممكةةةةن أن
يجةةةر هةةةذا التفتةةةيش حتةةةي لةةةو ةعقةةةدت الجلسةةةات بقاعةةةات المحةةةاكم
فهةةةو بمثابةةةة تفتةةةيش إدار معتةةةرف بةةةج قانونةةةا ً وال ينةةةال مةةةن صةةةحة
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وسةةةبلمة وعلنيةةةة انعقةةةاد المحاكمةةةة طالمةةةا أنةةةج مسةةةموح لكةةةل شةةةخص
دون تمييةةز بةةؤن يحضةةر المحاكمةةة ولةةم يثبةةت للمحكمةةة أنةةج تةةم منةةع
أ شةةةةةخص يروةةةةةب فةةةةةى حضةةةةةور المحاكمةةةةةة ولةةةةةم يتقةةةةةدم الةةةةةدفاع
للمحكمةةةة بةةةؤ شةةةكو كتابيةةةة فةةةى هةةةذا الصةةةدد واليقةةةدح فةةةى ذلةةة
أن مكةةةان إنعقةةةاد جلسةةةات المحاكمةةةة فةةةى معهةةةد أمنةةةاء الشةةةرطة وذلةةة
لتةةةوافر كافةةةة الضةةةمانات المقةةةررة قانونةةةا للمتهمةةةين أثنةةةاء محةةةاكمتهم
وذلةةة تحةةةت مراقبةةةة وإشةةةراف هيبةةةة المحكمةةةة مصةةةدرة الحكةةةم كمةةةا
ان مكةةةةةان المحاكمةةةةةة وقاعتةةةةةة متسةةةةةع ليسةةةةةتوعب عةةةةةدد المتهمةةةةةين
والةةةذو ويةةةر متةةةوافر فةةةي قاعةةةات المحةةةاكم ومةةةن ثةةةم فةةةإن هةةةذا الةةةدفع
فةةى مجملةةج جةةاء علةةى ويةةر سةةند صةةحي مةةن الواقةةع والقةةانون ومةةن
ثم تقضى المحكمة برفضج .

خامسةةةةةةـا :ةةةةةةـ حةةةةةةـيث أنةةةةةةج عةةةةةةن الةةةةةةدفع بةةةةةةبطبلن إجةةةةةةراءات
المحاكمةةةةةةةة بالمخالفةةةةةةةة لةةةةةةةنص المةةةةةةةادة  143مةةةةةةةن قةةةةةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة لتجةةةةاوز مةةةةدة الحةةةةبس االحتيةةةةاطى حةةةةدها
األقصةةةةى و لقيةةةةام ذات المحكمةةةةة بعمةةةةل مةةةةن أعمةةةةال التحقيةةةةق
وهةةةةو ن ةةةةر تجديةةةةد حةةةةبس المتهمةةةةين وكةةةةذل ن ةةةةر إسةةةةتبناف
تجديةةةد حبسةةةهم عةةةدة مةةةرات بالمخالفةةةة لةةةنص المةةةادة 146مةةةن
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قةةةةةةانون المرافعةةةةةةات والمةةةةةةادة 247مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات
الجنابية .
فمةةةردود عليةةةج بمةةةا هةةةو مقةةةرر بالمةةةادة  331مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات
الجنابيةةةة والتةةةى تةةةنص علةةةى أن"يترتةةةب الةةةبطبلن علةةةى عةةةدم مراعةةةاة
أحكام القانون المتعلقة بؤ إجراء جوهر " .
فالبـطبلن علـــى هـــذا النحـو هــو جـزاء إجــرابــى لتخلــف كـل أو
بعةةةض شةةةروط صةةةحة أ إجةةةراء جةةةوهر فيهةةةدر رثةةةاره القانونيةةةة
ولةةةم يحةةةدد المشةةةرع المقصةةةود بةةةإالجراء الجةةةوهر وإنمةةةا تةةةر هةةةذا
التحديةةةةةد الجتهةةةةةاد الفقةةةةةج والقضةةةةةاء اسةةةةةتنباطج مهتةةةةةديا ً فةةةةةى ذلةةةةة
بالحكمةةةة التةةةى تقةةةف وراء كةةةل قاعةةةدة تقةةةرر إجةةةرا ًء معينةةةا ً وعلةةةى
ضةةوء هةةةذه الحكمةةةة يمكةةن اسةةةتخبلص مةةةا إذا كةةان اإلجةةةراء جوهريةةةا ً
من عدمج .
ولقةةةد نةةةص المشةةةرع علةةةى بعةةةض اإلجةةةراءات ونعتهةةةا بالجوهريةةةة
بنص القانون وهى -:
 -1التوقيةةةةع علةةةةى الحكةةةةم بمعرفةةةةة القاضةةةةى الةةةةذ أصةةةةدره فةةةةى
خةةةةبلل ثبلثةةةةين يومةةةةا ً تحريةةةةر أسةةةةباب الحكةةةةم (المةةةةادة 312
من قانون اإلجراءات الجنابيج .
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-2اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات المتعلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكيل المحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو
اختصاصةةةةةةةةةهاالنوعى(المةةةةةةةةةادة  332مةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةانون اإلجةةةةةةةةةراءات
الجنابيج 0
3ـةةةة القواعةةةةد الخاصةةةةة بةةةةإجراءات جمةةةةع االسةةةةتدالالت والتحقيةةةةق
االبتةةةةةةدابى أو بةةةةةةالتحقيق بالجلسةةةةةةة (المةةةةةةادة  333مةةةةةةن قةةةةةةانون
اإلجراءات الجنابيج .
كمةةةا أنةةةج مةةةن المقةةةرر بةةةنص المةةةادة1/ 151مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات
الجنابيةةةة " إذا أحيةةةل ا لمةةةتهم إلةةةى المحكمةةةة يكةةةون اإلفةةةراج عنةةةج إن
كةةةةان محبوسةةةةا أو حبسةةةةج إن كةةةةان مفرجةةةةا مةةةةن إختصةةةةاص الجهةةةةة
المحال إليها " .
كمةةةةةا نصةةةةةت المةةةةةادة  380مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة "
لمحكمةةةةة الجنايةةةةات فةةةةى جميةةةةع األحةةةةوال أن تةةةةؤمر بةةةةالقبض علةةةةى
المةةةتهم وإحضةةةاره ولهةةةا أن تةةةؤمر بحبسةةةج إحتياطيةةةا وأن تفةةةرج
بكفالةةةة أو بغيةةةر كفالةةةة عةةةن المةةةتهم المحبةةةوس إحتياطيةةةا " ٓ ِٚ
اٌّم شس قضةةةةاءا أنةةةةج طبقةةةةا ً للمةةةةادة  380مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات
الجنابيةةةة أن لمحكمةةةة الجنايةةةات فةةةي جميةةةع األحةةةوال أن تةةةؤمر بحةةةبس
المةةةةتهم احتياطيةةةةا ً ومةةةةن ثةةةةم فإنةةةةج ال ينةةةةال مةةةةن سةةةةبلمة إجةةةةراءات
المحاكمةةةةةة أن تسةةةةةتعمل المحكمةةةةةة حقهةةةةةا بحةةةةةبس المةةةةةتهم فةةةةةي أو
مرحلة من مراحل الدعو .
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لمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان مةةةن المقةةةرر قضةةةاء أن الشةةةارع حةةةاول تن ةةةيم
أحةةوال الةةبطبلن فيمةةا أورده مةةن قواعةةد عامةةج فةةى المةةادة  331مةةن
قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة ومةةةةا بعةةةةدها إال أن هةةةةذه النصةةةةوص
تةةةدل عبارتهةةةا الصةةةريحة علةةةى أن الشةةةارع لةةةم يحصةةةر – ومةةةا كةةةان
فةةةةى مقةةةةدوره أن يحصةةةةر والقةةةةوانين الجنابيةةةةة واإلداريةةةةة والماليةةةةة
وويرهةةةا مةةةن القةةةوانين األخةةةر أبةةةداً متغيةةةره – المسةةةابل المتعلقةةةة
بالن ةةةام العةةةام فةةةذكر الةةةبعض مةةةن هةةةذه المسةةةابل فةةةى المةةةادة 332
مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة وتةةةةر للقاضةةةةى اسةةةةتنباط ويرهةةةةا
وتمييز ما يعتبر منها من الن ام العام وما هو دون ذل .
لمةةةا كةةةان مةةةا تقةةةدم وكةةةان الةةةدفاع ينعةةةى علةةةى إجةةةراءات المحاكمةةةة
بةةةةالبطبلن لتجةةةةاوز مةةةةدة حةةةةبس المتهمةةةةين حةةةةدها األقصةةةةى و لقيةةةةام
ذات المحكمةةةة بعمةةةل مةةةن أعمةةةال التحقيةةةق وهةةةو ن ةةةر تجديةةةد حةةةبس
المتهمةةةةةين وكةةةةةذل ن ةةةةةر إسةةةةةتبناف تجديةةةةةد حبسةةةةةهم عةةةةةدة مةةةةةرات
بالمخالفةةةةةة لةةةةةنص المةةةةةادة 146مةةةةةن قةةةةةانون المرافعةةةةةات والمةةةةةادة
247مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة وكةةةان ذلةةة النعةةةى فةةةى ويةةةر
محلةةةةج إذ أن الحةةةةبس االحتيةةةةاطى لةةةةم يةةةةنص المشةةةةرع علةةةةى اعتبةةةةار
تجةةةاوز حةةةده األقصةةةى مةةةبطبلً للمحاكمةةةة وإن شةةةاء ذلةةة لةةةنص عليةةةج
صةةةراحة كمةةةا فةةةى األحةةةوال رنفةةةج البيةةةان التةةةى نةةةص القةةةانون فيهةةةا
علةةةى بطةةةبلن مخالفةةةة اإلجةةةراء المنصةةةوص عليةةةج وذلةةة وفقةةةا لةةةنص
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المةةةادة 151مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة سةةةالفة الةةةذكر والةةةذ
أعطةةةى للجهةةةة المحةةةال إليهةةةا المةةةتهم( المحكمةةةة سةةةلطة اإلفةةةراج أو
الحةةةةةبس دون تحديةةةةةد مةةةةةداه أ أعطةةةةةى السةةةةةلطة التقديريةةةةةة للجهةةةةةة
المحةةةةةةال إليهةةةةةةا ( المحكمةةةةةةة لتقةةةةةةدير ذلةةةةةة

كمةةةةةةا أن الحةةةةةةبس

االحتيةةةةةةةاطى – بفةةةةةةةرض تجةةةةةةةاوز حةةةةةةةده األقصةةةةةةةى  -فةةةةةةةى مجةةةةةةةال
المحاكمةةةةةات الجنابيةةةةةة لةةةةةيس إجةةةةةرا ًء جوهريةةةةةا ً مةةةةةإثراً علةةةةةى سةةةةةير
المحاكمةةةةة وحقةةةةوق الةةةةدفاع والمةةةةتهم التةةةةى نةةةةص عليهةةةةا القةةةةانون
وحةةق المةةتهم فةةى محاكمةةة عادلةةة ومنصةةفة تطةةرح فيهةةا علةةى بسةةاط
البحةةةث كافةةةة مةةةا حوتةةةج الةةةدعو وتقةةةدمت بةةةج النيابةةةة العامةةةة كؤدلةةةة
قِبةةةةل المةةةةتهم لدحضةةةةها والنيةةةةل منهةةةةا وبقرينةةةةة أساسةةةةية ال تفارقةةةةج
وهةةةى أن المةةةتهم بةةةر ء حتةةةى تثبةةةت إدانتةةةج كمةةةا ال يةةةإد الحةةةبس
االحتيةةةاطى بةةةةؤ حةةةةال إلةةةةى إدانةةةة المةةةةتهم أو تبربتةةةةج وال يةةةةإثر فةةةةى
عقيةةةةدة المحكمةةةةة أو فةةةةى أدلةةةةة الةةةةدعو ومبلبسةةةةاتها وإنمةةةةا هةةةةو
إجةةةراء احتةةةراز قصةةةد منةةةج تقييةةةد حريةةةة المةةةتهم فةةةى جنحةةةة معاقةةةب
عليهةةةا بةةةالحبس لمةةةدة تزيةةةد علةةةى ثبلثةةةج أشةةةهر أو فةةةى جنايةةةة فتةةةرة
مةةةةن الةةةةزمن موقوتةةةةج وحةةةةدد زمةةةةن معةةةةين كحةةةةد أقصةةةةى لهةةةةا – دون
ترتيةةةةةب بطةةةةةبلن المحاكمةةةةةة علةةةةةى تجةةةةةاوزه– لحةةةةةث الخصةةةةةوم فةةةةةى
الةةةدعو علةةةى سةةةرعة إبةةةداء مةةةا يعةةةن لهةةةم فيهةةةا مةةةن أوجةةةج دفةةةاع
ودفةةةوع وطلبةةةات للفصةةةل فيهةةةا ولةةةيس إلطالةةةة أمةةةدها وصةةةوالً للحةةةد
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األقصةةةى فيةةةج وإخةةةبلء سةةةبيل المةةةتهم كهةةةدف أساسةةةى ووايةةةة لةةةج
ويسةةةةر ذلةةةة أيضةةةةا بشةةةةؤن مةةةةا أثةةةةاره الةةةةدفاع بشةةةةؤن ن ةةةةر تجديةةةةد
حةةةبس المتهمةةةين وكةةةذل ن ةةةر إسةةةتبناف تجديةةةد حبسةةةهم عةةةدة مةةةرات
حيةةةث أنةةةج ال يوجةةةد نةةةص قةةةانونى يمنةةةع المحكمةةةة مةةةن ن ةةةر قضةةةية
موضةةةوعيا إذا كانةةةت قةةةد قامةةةت ذات المحكمةةةة بن ةةةر تجديةةةد الحةةةبس
اإلحتيةةةةاطى فيهةةةةا فضةةةةبل عةةةةن عةةةةدم تضةةةةمين ذلةةةة بةةةةنص المةةةةادة
247مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة والمةةةةادة 146مةةةةن قةةةةانون
المرافعةةةات ومةةةن ثةةةم فةةةإن مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن فةةةى
مجملةةةج علةةةى ويةةةر سةةةند صةةةحي مةةةن الواقةةةع و القةةةانون ومةةةن ثةةةم
تقضى المحكمة برفضج .

سادسةةةا :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بوقةةةف السةةةير فةةةى الةةةدعو
محةةةةةةةةل المحاكمةةةةةةةةة لحةةةةةةةةين الفصةةةةةةةةل فةةةةةةةةى القضةةةةةةةةية رقةةةةةةةةم
23343لسةةةةةةنة2015إدار أول مدينةةةةةةة نصةةةةةةر والقضةةةةةةية
رقةةةةةم 42949لسةةةةةنة2015إدار أول مدينةةةةةة نصةةةةةر لوجةةةةةود
إرتبةةةةةاط بينهمةةةةةا وطلةةةةةب إسةةةةةتعمال المحكمةةةةةة حقهةةةةةا فةةةةةى
التصةةةةةد عمةةةةةبل بةةةةةنص المةةةةةادة 11مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابية .
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فمةةةةردود عليةةةةج بةةةةؤن المةةةةادة 221مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة
نصةةةةةت علةةةةةى " تخةةةةةتص المحكمةةةةةة الجنابيةةةةةة بالفصةةةةةل فةةةةةى جميةةةةةع
المسةةةةةابل التةةةةةى يتوقةةةةةف عليهةةةةةا الحكةةةةةم فةةةةةى الةةةةةدعو الجنابيةةةةةةة
المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خبلف ذل " .
كمةةةا نصةةةت المةةةادة 222مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة علةةةى " إذا
كةةةان الحكةةةم فةةةى الةةةدعو الجنابيةةةة يتوقةةةف علةةةى نتيجةةةة الفصةةةل فةةةى
دعةةةو جنابيةةةة أخةةةر

وجةةةب وقةةةف األولةةةى حتةةةى يةةةتم الفصةةةل فةةةى

الثانية " .
ومةةةةةةن المقررقضةةةةةةاءا أن تقةةةةةةدير جديةةةةةةة الةةةةةةدفع بوقةةةةةةف الةةةةةةدعو
الجنابيةةةةة لتوقةةةةف الحكةةةةم فيهةةةةا علةةةةى الفصةةةةل فةةةةي دعةةةةو جنابيةةةةة
أخر مسؤلة موضوعية .
ومةةةةةن المقةةةةةرر أيضةةةةةا أن المةةةةةادة  222مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابيةةةة وإن أوجبةةةت وقةةةف الةةةدعو الجنابيةةةة إذا كةةةان الحكةةةم فيهةةةا
يتوقةةةف علةةةى نتيجةةةة الفصةةةل فةةةي دعةةةو جنابيةةةة أخةةةر

إال أنةةةج لةةةم

يقيةةةد حةةةق المحكمةةةة فةةةي تقةةةدير جديةةةة الةةةدفع باإليقةةةاف ومةةةا إذا كةةةان
يسةةةتوجب وقةةةف الةةةدعو أو أنةةةج دفةةةع ال يإيةةةده ال ةةةاهر قصةةةد بةةةج
عرقلة السير في الدعو وتؤخير الفصل فيها .
ومةةةةةن المقةةةةةرر فقهةةةةةا وفقةةةةةا ً للمةةةةةادة  222مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابيةةةة أن المحكمةةةة توقةةةف الةةةدعو إذا كةةةان الحكةةةم فيهةةةا يتوقةةةف
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علةةةى نتيجةةةة الفصةةةل فةةةي دعةةةو جنابيةةةة أخةةةر ممةةةا يقضةةةي ـةةة علةةةى
مةةةةةا جةةةةةاء بالمةةةةةذكرة اإليضةةةةةاحية للقةةةةةانون ـةةةةة أن تكةةةةةون الةةةةةدعو
األخةةةر مرفوعةةةة فعةةةبل أمةةةام القضةةةاء أمةةةا إذا كانةةةت الةةةدعو لةةةم
تحقق ولم ترفع بعد فبل محل لوقف الدعو .
ومةةةةةةن المقةةةةةةرر أيضةةةةةةا أن المةةةةةةادة  222مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات
الجنابيةةةة وان أوجبةةةت وقةةةف الةةةدعو الجنابيةةةة إذا كةةةان الحكةةةم فيهةةةا
يتوقةةةف علةةةى نتيجةةةة الفصةةةل فةةةي دعةةةو جنابيةةةة أخةةةر إال أنهةةةا لةةةم
تقيةةةد حةةةق المحكمةةةة فةةةي تقةةةدير جديةةةة الةةةدفع باإليقةةةاف ومةةةا إذا كةةةان
يسةةةةةةةةةةتوجب وقةةةةةةةةةةف الةةةةةةةةةةدعو وتعويةةةةةةةةةةق الفصةةةةةةةةةةل فيهةةةةةةةةةةا.
إن مةةةةةن المبةةةةةادئ األساسةةةةةية فةةةةةي اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة هةةةةةو عةةةةةدم
جةةةواز وقةةةف سةةةير الةةةدعو الجنابيةةةة ذلةةة أن وقةةةف الةةةدعو مةةةن
شؤنج تؤخير حسمها وبالتالي اإلضرار بسير العدالة .
وبهةةةذا فةةةإن وقةةةف الةةةدعو وهةةةو اسةةةتثنا ًء مةةةن هةةةذا المبةةةدأ يسةةةتلزم
شروط محددة إلتخاذه:ـ
أوالً :أن يكةةةون الفصةةةل فةةةي الةةةدعو الجنابيةةةة متوقفةةةا علةةةى الفصةةةل
في الدعو األخر .
ثانياً :أن يكون النزاع جديا ً حول الدعو األخر .
ثالثاً :أن يدفع صاحب المصلحة صراحة بالدعو األخر .
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رابعةةةةاً :أن تكةةةةون الةةةةدعو األخةةةةر محةةةةل الةةةةدفع (متداولةةةةة أمةةةةام
محكمة الموضوع .
ويضةةيف بعةةض الفقهةةاء شةةرطا ً رخةةر لوقةةف الةةدعو الجنابيةةة وهةةو
أن تكةةةةةون الةةةةةدعو الجنابيةةةةةة المةةةةةراد وقفهةةةةةا قابمة ً
ةةةةة أمةةةةةام قضةةةةةاء
الحكةةةةم أو بعبةةةةارة أخةةةةر

إن تكةةةةون الةةةةدعو الجنابيةةةةة تجةةةةاوزت

مرحلةةةة التحقيةةةق االبتةةةدابي وبالتةةةالي تكةةةون من ةةةورة أمةةةام محكمةةةة
الجنابيةةةةةة

الموضةةةةةوع  .إذ يةةةةةرون بؤنةةةةةج ال يجةةةةةوز وقةةةةةف الةةةةةدعو

وهةةةي فةةةي مرحلةةةة التحقيةةةق االبتةةةدابي وذلةةة للحيلولةةةة دون تعطيةةةل
إجةةةةراءات ن ةةةةر الةةةةدعو وحسةةةةمها حيةةةةث أن هةةةةذا الشةةةةرط يسةةةةتفاد
مةةةةةةن نةةةةةةص المةةةةةةادة ( 222مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة
المصةةةةرو والتةةةةي تةةةةنص علةةةةى أنةةةةج (إذا كةةةةان الحكةةةةم فةةةةي الةةةةدعو
الجنابيةةةة يتوقةةةف علةةةى نتيجةةةة الفصةةةل فةةةي دعةةةو جنابيةةةة أخةةةر
وجةةةةب وقةةةةف األولةةةةى حتةةةةى يةةةةتم الفصةةةةل فةةةةي الثانيةةةةة إذ أن هةةةةذا
الةةةةنص قةةةةد تطلةةةةب أن يتوقةةةةف (الحكةةةةم فةةةةي الةةةةدعو
الفصةةةةل فةةةةي الةةةةدعو الجنابيةةةةة األخةةةةر

علةةةةى نتيجةةةةة

بمةةةةا مفةةةةاده أن الةةةةدعو

تكون من ورة أمام قضاء الحكم .
ولمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وهةةةةديا بمةةةةا تقةةةةدم وكةةةةان الثابةةةةت مةةةةن األوراق أن
القضةةةةةةةية رقةةةةةةةم 23343لسةةةةةةةنة2015إدار أول مدينةةةةةةةة نصةةةةةةةر
والقضةةةةية رقةةةةم 42949لسةةةةنة2015إدار أول مدينةةةةة نصةةةةر فةةةةى
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مرحلةةةةةة التحقيةةةةةق اإلبتةةةةةدابى بالنيابةةةةةة العامةةةةةة ولةةةةةم يةةةةةتم التصةةةةةرف
فيهمةةا وفقةةا للثابةةت بالشةةهادتين المةةرفقتين مةةن قبةةل النيابةةة العامةةة
والمةةةةإرختين بتةةةةاري  2018/2/19وذلةةةة أثنةةةةاء تةةةةداول الةةةةدعو
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
ومةةةن ثةةةم لةةةم تتةةةوافر الشةةةروط المقةةةررة قانونةةةا طبقةةةا لةةةنص المةةةادة
222مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة حيةةةةةث أن تلةةةةة القضةةةةةايا
مازالةةةت قيةةةد تحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة وليسةةةت أمةةةام قضةةةاء الحكةةةم
ومةةن ثةةم يكةةون مةةا إثةةاره ال ةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن أقةةيم علةةى سةةند ويةةر
صحي من القانون وتقضى المحكمة برفضج .
وعةةةن مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع بشةةةؤن تصةةةد المحكمةةةة للقضةةةيتين محةةةل
الةةةةدفع سةةةةالفى البيةةةةان فمةةةةردود عليةةةةج أيضةةةةا بةةةةنص المةةةةادة 11مةةةةن
قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة " إذا رأت محكمةةةةةةة الجنايةةةةةةات فةةةةةةى
دعةةةةةو مرفوعةةةةةة أمامهةةةةةا أن هنةةةةةا متهمةةةةةين ويةةةةةر مةةةةةن أقيمةةةةةت
الةةةةةدعو علةةةةةيهم أو وقةةةةةابع أخةةةةةر ويةةةةةر المسةةةةةندة إلةةةةةيهم أو أن
هنةةةةا جنايةةةةة أو جنحةةةةة مرتبطةةةةة بالتهمةةةةة المعروضةةةةة عليهةةةةا فلهةةةةا
أن تقةةةةةةيم الةةةةةةدعو علةةةةةةى هةةةةةةإالء األشةةةةةةخاص أو بالنسةةةةةةبة لهةةةةةةذه
الوقةةةابع وتحيلهةةةا إلةةةى النيابةةةة العامةةةة لتحقيقهةةةا والتصةةةرف فيهةةةا
طبقةةةةةةةا للبةةةةةةةاب الرابةةةةةةةع مةةةةةةةن الكتةةةةةةةاب األول مةةةةةةةن هةةةةةةةذا القةةةةةةةانون
.............إل .
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ولمةةةا كةةةان مةةةن المقةةةرر قضةةةاءا وفقهةةةا أن حةةةق التصةةةد المنصةةةوص
عليةةةةةج فةةةةةى المةةةةةادة 11مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة متروكةةةةةا
لمحكمةةةةة الموضةةةةوع(محكمة الجنايةةةةات تسةةةةتعملج متةةةةى رأت ذلةةةة
دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشؤن0
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكانةةةت المحكمةةةة لةةةم تعةةةول علةةةى ذلةةة أثنةةةاء ن ةةةر
جلسةةةةات المحاكمةةةةة وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها
لعةةةدم تةةةوافر الحةةةاالت المقةةةررة فةةةى هةةةذا الشةةةؤن طبقةةةا لةةةنص المةةةادة
11مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة سةةةةةيما وأن القةةةةةانون أعطةةةةةى
السةةةةلطة التقديريةةةةة لمحكمةةةةة الموضةةةةوع حسةةةةبما يترابةةةةى لهةةةةا مةةةةن
واقةةةع الحةةةال أثنةةةاء ن ةةةر الةةةدعو ومةةةن ثةةةم طرحتةةةج المحكمةةةة جانبةةةا
أثنةةةاء ن رهةةةا الةةةدعو الماثلةةةة بجلسةةةات المحاكمةةةة

وبةةةذل يكةةةون

مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى مجملةةج مةةا هةةو إال لتعطيةةل الفصةةل فةةى القضةةية
الماثلةةة وإلطالةةة أجةةل التقاضةةى ومةةن ثةةم يكةةون الةةدفع فةةى مجملةةج قةةد
أقةةةةيم علةةةةى سةةةةند ويةةةةر صةةةةحي مةةةةن القةةةةانون وتقضةةةةى المحكمةةةةة
برفضج.

سةةةةابعا :ـةةةة حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بعةةةةدم دسةةةةتورية نصةةةةوص
المةةةةةةةةةةةةواد  86 86مكةةةةةةةةةةةةرر86 2 1/مكةةةةةةةةةةةةررأ 2 1/
88مكةةةةةرر /ب 102 1/96 89هةةةةةـ مةةةةةن قةةةةةانون العقوبةةةةةات
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والمةةةةةةةادتين  / 381 277فقةةةةةةةرة أخيةةةةةةةرة مةةةةةةةن قةةةةةةةةانون
اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة المعةةةةةةدل بالقةةةةةةانون رقةةةةةةم 11لسةةةةةةنة
 2017لمخةةةةةةةةةةالفتهم لنصةةةةةةةةةةوص المةةةةةةةةةةواد 98 96 95
240مةةن الدسةةتور وطلةةب وقةةةف السةةير فةةى الةةدعو بحالتهةةةا
وإحالتها للمحكمة الدستورية .
صةةةادر فةةةي
فمةةةردود عليةةةج بؤنةةةج مةةةن المقةةةرر بةةةؤن دسةةةتور مصةةةر ال َ
 2014الحةةةالي إذ َتةةة ةنص المةةةادة 51مةةةن الدسةةةتور " الكرامةةةة حةةةق
لكةةةل إنسةةةان وال يجةةةوز المسةةةاس بهةةةا وتلتةةةزم الدولةةةة بإحترامهةةةا
وحمايتهةةةا" .كمةةةا نصةةةت المةةةادة 59مةةةن الدسةةةتورعلى أن " الحيةةةاة
اآلمنةةةة َحةةةق ل ةكةةةل إنسةةةان و َتلتةةةزم الدولةةةة بتةةةوفير األمةةةن والطمؤنينةةةة
لمواطنيها ول ةكل ةمقيم على أراضيها " .
كـمـا نصــت الـمـادة  60مــن الدسـتـور التــي َت ةنـص علـى أنـج "
لجسةةةد اإلنسةةةان ةحرمةةةة واالعتةةةداء عليةةةج أو تشةةةويهج أو ال َتمثيةةةل بةةةج
جريمة ةي َعاقب عليها القانون ........................إل .
ومةةةةةةن المقةةةةةةرر أن القةةةةةةانون رقةةةةةةم  48لسةةةةةةنة  1979فةةةةةةي شةةةةةةؤن
المحكمةةةة الدسةةةتورية العليةةةا قةةةد نةةةص فةةةى المةةةادة 29منةةةج علةةةى أن "
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تتةةةولى هةةةذه المحكمةةةة الرقابةةةة القضةةةابية علةةةى دسةةةتورية القةةةوانين
واللواب على الوجج التالى :ـ (أ 0 ..............
(ب إذا دفةةةةةع أحةةةةةد الخصةةةةةوم أثنةةةةةاء ن ةةةةةر الةةةةةدعو أمةةةةةام إحةةةةةد
المحةةةةاكم أو الهيبةةةةات ذات اإلختصةةةةاص القضةةةةابى بعةةةةدم دسةةةةتورية
نةةةةص فةةةةى قةةةةانون أو البحةةةةة ورأت المحكمةةةةة أو الهيبةةةةة أن الةةةةدفع
جةةةةد أجلةةةةت ن ةةةةر الةةةةدعو وحةةةةددت لمةةةةن أثةةةةار الةةةةدفع ميعةةةةاد ال
يجةةةةةةاوز ثبلثةةةةةةة شةةةةةةهور لرفةةةةةةع الةةةةةةدعو بةةةةةةذل أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة
الدستورية فإذا لم ترفع فى الميعاد أعتبر الدفع كؤن لم يكن0
ومفةةةةةاد هةةةةةذا الةةةةةنص أن محكمةةةةةة الموضةةةةةوع وحةةةةةدها هةةةةةى الجهةةةةةة
المختصةةةة بتقةةةدير جديةةةة الةةةدفع بعةةةدم الدسةةةتورية وأن األمةةةر بوقةةةف
الةةةةدعو المن ةةةةورة أمامهةةةةا وتحديةةةةد ميعةةةةاد لرفةةةةع الةةةةدعو بعةةةةدم
الدستورية جواز لها ومترو لمطلق تقديرها .
ومةةةةن ثةةةةم يكةةةةون للمحكمةةةةة التةةةةى تن ةةةةر موضةةةةوع الةةةةدعو محةةةةل
المنازعة أحد خيارين :ـ
أولهمةةةةا :فهةةةةى إمةةةةا أن تتعةةةةرض مةةةةن تلقةةةةاء نفسةةةةها للفصةةةةل فةةةةى
دسةةةتورية القةةةانون (الةةةذ يحكةةةم المنازعةةةة والةةةذ دفةةةع فيةةةج بعةةةدم
الدسةةةتورية إذا مةةةا تحقةةةق لهةةةا جديةةةة الةةةدفع أ مخالفةةةة الدسةةةتور
فإنها تمتنع عن تطبيقج دون أن تقضى بإلغابج .
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وثانيهمةةةا  :إمةةةا أن توقةةةف الفصةةةل فةةةى الةةةدعو

وتحةةةدد لمةةةن أثةةةار

الةةةةدفع ميعةةةةادا ال يجةةةةاوز ثبلثةةةةة أشةةةةهر لرفةةةةع الةةةةدعو بةةةةذل أمةةةةام
المحكمةةةةة الدسةةةةتورية فةةةةإذا لةةةةم ترفةةةةع الةةةةدعو فةةةةى الميعةةةةاد أعتبةةةةر
الدفع كؤن لم يكن .
فإنةةةةةج بةةةةةةادئ ذ بةةةةةةدء يتعةةةةةةين اإلشةةةةةارة إلةةةةةةى أن القةةةةةةانون يحةةةةةةدد
العقوبةةةات المعبةةةرة عةةةن التجةةةريم ودرجتةةةج ثةةةم يتةةةر للقضةةةاء مهمةةةة
التطبيةةةق والمحكمةةةة عنةةةدما تحكةةةم باإلدانةةةة وتنطةةةق بالعقوبةةةة يجةةةب
أن تراعةةةى تفريةةةدها وهةةةذا التفريةةةد أمةةةر ضةةةرور لتحقيةةةق أهةةةداف
العقوبةةةةةة وضةةةةةمان فاعليتهةةةةةا فةةةةةالحكم بالعقوبةةةةةة ال ينعةةةةةزل عةةةةةن
السياسةةةةة الجنابيةةةةة الةةةةذ يباشةةةةر القاضةةةةى و يفتةةةةج فةةةةى إطارهةةةةا
وقةةةد رسةةةم القةةةانون إطةةةارا لممارسةةةة القاضةةةى هةةةذه السةةةلطة فوضةةةع
حةةةةةدا أدنةةةةةى وحةةةةةدا أقصةةةةةى للعقوبةةةةةة وحةةةةةدد ال ةةةةةروف المشةةةةةددة
واألعةةةةذار القانونيةةةةة المعفيةةةةة والمخففةةةةة ورسةةةةم حةةةةدود الو يفةةةةة
القضةةةةابية للمحكمةةةةة فةةةةى إختيةةةةار العقوبةةةةات داخةةةةل هةةةةذا اإلطةةةةار
والمحكمةةةة عنةةةدما تمةةةارس إختيارهةةةا للعقوبةةةة تجةةةر ذلةةة بصةةةورة
تفريديةةةةةج تةةةةةتبلبم مةةةةةع شخصةةةةةية المجةةةةةرم ألنهةةةةةا تحاكمةةةةةج بسةةةةةبب
الجريمةةةةة وال تحةةةةاكم الجريمةةةةة نفسةةةةها فالتفريةةةةد الطبيعةةةةى يباشةةةةره
القاضةةةةى ال ينفصةةةةل عةةةةن المفةةةةاهيم المعاصةةةةرة للسياسةةةةة الجنابيةةةةة
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ويتصةةةةةل بةةةةةالتطبيق المباشةةةةةر لعقوبةةةةةة فرضةةةةةها المشةةةةةرع بصةةةةةورة
مجةةةةردة شةةةةؤنها فةةةةى ذلةةةة شةةةةؤن القواعةةةةد القانونيةةةةة جميعةةةةا وأن
إنزالهةةةةةا بنصةةةةةها علةةةةةى الواقعةةةةةة اإلجراميةةةةةة ينةةةةةافى مبلبمتهةةةةةا لكةةةةةل
أحوالهةةةا ومتغيراتهةةةا ومبلبسةةةاتها ألن سةةةلطة تفريةةةد العقوبةةةة هةةةى
التةةةةى تخرجهةةةةا مةةةةن قوالبهةةةةا الصةةةةماء وتردهةةةةا إلةةةةى جةةةةزاء يعةةةةايش
الجريمةةةةة ومرتكبهةةةةا ويتصةةةةل بهةةةةا .ويعةةةةد تفريةةةةد العقوبةةةةة عنصةةةةرا
فةةةةى مشةةةةروعيتها فمشةةةةروعية العقوبةةةةة مةةةةن الناحيةةةةة الدسةةةةتورية
تتجلةةةى فةةةى أن يباشةةةر القاضةةةى سةةةلطتج فةةةى مجةةةال التةةةدرج بهةةةا فةةةى
حةةدود القةةانون وأن حرمانةةج مةةن ذلةة بصةةورة مطلقةةج ينطةةو علةةى
تةةةدخل فةةةى شةةةبون العدالةةةة وأنةةةج يشةةةترط لكةةةى يكةةةون الةةةدفاع الةةةذ
يبديةةةةج المةةةةتهم أو الحاضةةةةر معةةةةج دفاعةةةةا جوهريةةةةا إسةةةةتلزم القةةةةانون
تةةةوافر عةةةدد مةةةن الشةةةروط يجةةةب توافرهةةةا حتةةةى يكةةةون هنةةةا إلتةةةزام
علةةةةى المحكمةةةةة التةةةةى تةةةةم إبةةةةداء الةةةةدفع أمامهةةةةا بةةةةالن ر فةةةةى الةةةةدفع
والةةةرد عليةةةج سةةةواء بةةةالقبول أو الةةةرفض ومةةةن هةةةذه الشةةةروط أن
يكةةةون للةةةدفع أصةةةل ثابةةةت فةةةى األوراق وأن يكةةةون الةةةدفع منتجةةةا أ
ةةةاهر التعلةةةق بموضةةةوع الةةةدعو وأن تعتمةةةد عناصةةةر الحكةةةم علةةةى
هذا الدفع .
إمـا إذا رأ القاضـــى أن أحـــوال الجـريـمـة ال تـقتـضــى إستبــدال
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العقوبةةةة المقةةةررة بعقوبةةةة أخةةةف وأن ال ةةةروف الشخصةةةية للمحكةةةوم
عليةةةةج أو ال ةةةةروف التةةةةى البسةةةةت الجريمةةةةة ال تبعةةةةث علةةةةى اإلعتقةةةةاد
بعةةةدم العةةةودة إلةةةى مخالفةةةة القةةةانون وأنةةةج لةةةن يتجةةةج إلةةةى تخفيةةةف
العقوبةةةة عندبةةةذ اليكةةةون لتلةةة المةةةواد المةةةدفوع بهةةةا بعةةةدم الدسةةةتورية
وجود حقيقى فى األوراق .
هةةةةذا وقةةةةد فنةةةةدت المحكمةةةةة العقوبةةةةات المقةةةةررة للجةةةةرابم المنسةةةةوبة
للمتهمةةين حسةةب الفعةةل المةةاد فةةى كةةل جريمةةة علةةى حةةده والقصةةد
الجنةةةابى فيهةةةا وفقةةةا للثابةةةت بمضةةةمون المةةةواد86

102 89هةةةةـ

من قانون العقوبات .
متةةةى كةةةان مةةةا تقةةةدم وكانةةةت المحكمةةةة تةةةر أن الجرابةةةـم المـنسةةةـوبة
للمتهمةةين والتةةى ثبةةت إرتكةةابهم لهةةا وفقةةا لمةةا إنتهةةت إليةةج المحكمةةة
بإستخبلصةةةةها وال ةةةةروف التةةةةى البسةةةةت إرتكةةةةابهم للجريمةةةةة تجعةةةةل
المحكمةةةةة ال تفكةةةةر فةةةةى النةةةةزول بالعقوبةةةةة المقةةةةررة لتلةةةة الجةةةةرابم
وأنهةةةا فةةةى الحةةةدود الةةةذ حةةةددها القةةةانون فةةةى هةةةذا الشةةةؤن سةةةيما
وأن مةةةةةواد اإلتهةةةةةام بةةةةةؤمر اإلحالةةةةةة خلةةةةةت مةةةةةن المةةةةةواد 86مكةةةةةرر
86مكةةةةةةرر/أ 88مكةةةةةةرر/ب 1/96مةةةةةةن قةةةةةةانون العقوبةةةةةةات محةةةةةةل
الدفع0
وعـن ما أثـاره الـدفاع أيضا بشـؤن المــادتين  /381 277فـقــرة
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أخيةةةرة مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة فمةةةردود عليةةةج أيضةةةا بةةةؤن
نةةةص المةةةادة 277مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة أعطةةةت للمحكمةةةة
السةةلطة التقديريةةةة فةةةى سةةماع الشةةةهود مةةةن عدمةةج وفقةةةا لمةةةا يترابةةةى
لهةةا أثنةةاء ن ةةر الةةدعو وهةةذا هةةو اإلجةةراء الصةةحي والةةذ أعطةةى
للمحكمةةةة سةةةلطة تقةةةدير سةةةماع الشةةةهود مةةةن عدمةةةج وذلةةة حرصةةةا
علةةةى حسةةةن سةةةير العدالةةةة وعةةةدم تعسةةةف الةةةدفاع فةةةى إسةةةتغبلل ذلةةة
إلطالةةةة أمةةةد الةةةدعو ومةةةن ثةةةم لةةةج أثةةةر سةةةا علةةةى المجتمةةةع وذلةةة
لتعطيةةةل النطةةةق باألحكةةةام أيةةةا كانةةةت بةةةالبراءة أو بإإلدانةةةة ومةةةن ثةةةم
تةةةر المحكمةةةة وذلةةة بإسةةةتعمال سةةةلطتها التقديريةةةة تطبيةةةق المةةةادة
277مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة المعةةةةةةدل علةةةةةةى وقةةةةةةابع
الةةةدعو لسةةةرعة الفصةةةل فيهةةةا دون أن يكةةةون ذلةةة لةةةج تةةةؤثير فةةةى
موقةةةف المتهمةةةين وذلةةة حسةةةب مةةةا يتبةةةين للمحكمةةةة مةةةن وقةةةابع كةةةل
قضةةةية علةةةى حةةةدة و روفهةةةا وهةةةذا مافعلتةةةج المحكمةةةة فةةةى الةةةدعو
الماثلة .
وأن مــا ورد بالمـادة  /381فـقـرة أخـيرة مــن قانـون اإلجـراءات
الجنابيةةةة ومفادهةةةا " وال يجةةةوز الطعةةةن فةةةى أحكةةةام محةةةاكم الجنايةةةات
إال بطريق النقض أو إعادة الن ر" .
والمحكمـة تنــوه وتشــير إلــــى أن المـادة سـالـفـة الــذكــر تتـفـق
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وصةةةحي القةةةانون ولةةةم تتعةةةارض تلةةة المةةةادة بمةةةا ورد بةةةنص المةةةادة
240مةةةةن البةةةةاب السةةةةادس بشةةةةؤن األحكةةةةام العامةةةةة واإلنتقاليةةةةة مةةةةن
دسةةةةةةتور  2014والتةةةةةةى نصةةةةةةت علةةةةةةى " تكفةةةةةةل الدولةةةةةةة تةةةةةةوفير
اإلمكانةةةات الماديةةةة والبشةةةرية المتعلقةةةة بإسةةةتبناف األحكةةةام الصةةةادرة
فةةةةةى الجنايةةةةةات وذلةةةةة خةةةةةبلل عشةةةةةر سةةةةةنوات مةةةةةن تةةةةةاري العمةةةةةل
بالدستور وين م القانون ذل " .
ولمةةا كةةان ذلةة وهةةديا بمةةا تقةةدم وكةةان الثابةةت أن الفتةةرة التةةى نةةص
عليهةةةا الدسةةةتور الحةةةالى فةةةى هةةةذا الشةةةؤن (التقاضةةةى علةةةى درجتةةةين
فةةةى قضةةةايا الجنايةةةات تنتهةةةى فةةةى عةةةام  2024وأعطةةةى للمشةةةرع
المصةةةر سةةةلطة تن ةةةيم ذلةةة فةةةى خةةةبلل تلةةة المةةةدة وهةةةى عشةةةر
سةةةةنوات مةةةةن تةةةةاري العمةةةةل بالدسةةةةتور المصةةةةر ومةةةةن ثةةةةم يكةةةةون
تطبيةةةق المةةةادة  /381فقةةةرة أخيةةةرة مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة
يتفةةةق وصةةةحي القةةةانون طالمةةةا لةةةم تنتهةةةى المةةةدة المقةةةررة فةةةى هةةةذا
الشةةةؤن وهةةةى عشةةةر سةةةنوات مةةةن تةةةاري إصةةةدار الدسةةةتور المصةةةر
ولةةم يصةةدر المشةةرع المصةةر قانونةةا يةةن م ذلةة وفقةةا لةةنص المةةادة
240من الدستور المصر .
سةةةةلطتها
ل َّمةةةةا َكةةةةان مةةةةا َتقةةةةدَّم فةةةةإن المحكمةةةةة تةةةةر فةةةةي حةةةةدود ة
ال َتقديريةةةة أن دَفةةةع ال ةمتهمةةةين بعةةةدم دسةةةتورية المةةةواد ال ةم َ
شةةةار إليهةةةا
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ويةةةةر جةةةةدو وال َمحةةةةل لوقةةةةف الةةةةدعو المن ةةةةورة أمامهةةةةا لرفةةةةع
الةةةةةةدعو بعةةةةةةدم الدسةةةةةةتورية أمةةةةةةام المحكمةةةةةةة الدسةةةةةةتورية ال ةعليةةةةةةا
التسةةةاقج مةةةع مةةةواد قةةةانون المحكمةةةة الدسةةةتورية والمةةةادة  16مةةةن
سةةةةلطة القضةةةةابية رقةةةةم  46لسةةةةنة  1972التةةةةي َتجعةةةةل
قةةةةانون ال ة
لمحكمةةةةةةةة الموضةةةةةةةوع  -وحةةةةةةةدها َ -تقةةةةةةةدير جديةةةةةةةة الةةةةةةةدَفع بعةةةةةةةدم
الدسةةةتورية ومةةةن ثةةةم يضةةةحى هةةةذا الةةةدفع فةةةى مجملةةةج ويةةةر متعلةةةق
بموضةةةوع الةةةدعو المطروحةةةة علةةةى المحكمةةةة األمةةةر الةةةذو يفصةةة
عةةن عةةدم جديتةةج ومةةن ثةةم يكةةون نعةةي الةةدفاع فةةي مجملةةج فةةى هةةذا
الصةةةةدد قابمةةةةا علةةةةي ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي مةةةةن الواقةةةةع و القةةةةانون
وتقضى المحكمة برفضج.

ثـامنـا :ـ حيـث أنـج عــن الدفـع ببطـبلن المـرسـوم بقـانـون رقــم
 10لسةةةةةةةنج  2011وعةةةةةةةدم دسةةةةةةةتورية مةةةةةةةا تضةةةةةةةمنتج مةةةةةةةن
المةةةةادتين  375و  375مكةةةةررا مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات لعةةةةدم
عرضةةةةج علةةةةى مجلةةةةس الشةةةةعب أثنةةةةاء فتةةةةرة انعقةةةةادة أنةةةةذا
بالمخالفة للمادة  156من الدستور .
فإنةةةةج بةةةةادئ ذ بةةةةدء تشةةةةير المحكمةةةةة إلةةةةى أن القةةةةانون  48لسةةةةنج
 1979بإصةةةةدار قةةةةانون المحكمةةةةة الدسةةةةتورية العليةةةةا قةةةةد نةةةةص فةةةةى
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المةةةادة /29بنةةةد (ب علةةةى أنةةةج (إذا دفةةةع أحةةةد الخصةةةوم أثنةةةاء ن ةةةر
دعةةةةةةةو أمةةةةةةةام إحةةةةةةةد المحةةةةةةةاكم أو الهيبةةةةةةةات ذات االختصةةةةةةةاص
القضةةةةةةابى بعةةةةةةدم دسةةةةةةتورية نةةةةةةص فةةةةةةى قةةةةةةانون أو البحةةةةةةة ورأت
المحكمةةةة أو الهيبةةةة أن الةةةدفع جةةةد أجلةةةت ن ةةةر الةةةدعو وحةةةددت
لمةةن أثةةار الةةدفع ميعةةاداً ال يجةةاوز ثبلثةةة أشةةهر لرفةةع الةةدعو بةةذل
أمةةةةام المحكمةةةةة الدسةةةةتورية العليةةةةا فةةةةإذا لةةةةم ةترفةةةةع الةةةةدعو فةةةةى
الميعاد اعتبر الدفع كؤن لم يكن .
ومفةةةاد هةةةذا الةةةنص أن محكمةةةة الموضةةةوع وحةةةدها هةةةى المختصةةةة
بتقةةةدير جديةةةة الةةةدفع بعةةةدم الدسةةةتورية وأن األمةةةر بوقةةةف الةةةدعو
المن ةةةورة أمامهةةةا وتحديةةةد ميعةةةاد لرفةةةع الةةةدعو بعةةةدم الدسةةةتورية
جواز لها ومترو لمطلق تقديرها .
وإذ كةةةةةان مةةةةةن المقةةةةةرر أن المحكمةةةةةة تلتةةةةةزم بةةةةةالرد علةةةةةى الةةةةةدفوع
الشةةةةكلية أو الموضةةةةوعية المتعلقةةةةة بموضةةةةوع الةةةةدعو أو أركةةةةان
الجريمةةةةة المكونةةةةة لهةةةةا أو تقةةةةدير األدلةةةةة التةةةةى تثةةةةار بهةةةةا ويترتةةةةب
عليهةةةا الحكةةةم ببةةةراءة المةةةتهم أو امتـــةةةـناع عقابةةةج أو التخفيةةةف مةةةن
قةةةدر المسةةةبولية فةةةإن محكمةةةة الموضةةةوع هةةةى التةةةى تسةةةتقل بتحديةةةد
مةةةةد توافرهةةةةا فةةةةى الةةةةدعو باعتبةةةةار أن لهةةةةا سةةةةلطة تقةةةةديرالقوة
التدليلية لعناصر الدعو .
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متةةى كةةان مةةا تقةةدم وإذ كانةةت المحكمةةة هةةى المختصةةة بتحديةةد مةةد
جديةةةةة الةةةةدفع وكةةةةان مةةةةن المقةةةةرر أن شةةةةرط المصةةةةلحة الشخصةةةةية
المباشةةةةرة يتغيةةةةا أن تفصةةةةل المحكمةةةةة الدسةةةةتورية فةةةةى الخصةةةةومة
الدسةةةتورية مةةةن جوانبهةةةا العمليةةةة ولةةةيس مةةةن معطياتهةةةا الن ريةةةة
فةةةبل تفصةةةل فةةةى ويةةةر المسةةةابل الدسةةةتورية التةةةى يةةةإثر الحكةةةم فيهةةةا
علةةةى النةةةزاع الموضةةةوعى ويتحةةةدد مفهةةةوم هةةةذا الشةةةرط باجتمةةةاع
عنصرين -:
أولهمةةةا :أن يقةةةيم المةةةدعى الةةةدليل علةةةى أن ضةةةرراً واقعيةةةا ً قةةةد لحةةةق
بةةج وسةةواء أكةةان هةةذا الضةةرر الةةذ يتهةةدده وشةةيكا ً أم كةةان قةةد وقةةع
فعةةةبلً ويتعةةةين دومةةةا ً أن يكةةةون هةةةذا الضةةةرر مباشةةةراً منفصةةةبلً عةةةن
مجةةةرد مخالفةةةة الةةةنص المطعةةةون فيةةةج للدسةةةتور مسةةةتقبلً بالعناصةةةر
التةةةى يقةةةوم عليهةةةا ممكنةةةا ً تصةةةوره ومواجهتةةةج بالترضةةةية القضةةةابية
تسوية آلثاره .
ثانيهمةةةا :أن يكةةةون هةةةذا الضةةةرر عابةةةداً إلةةةى الةةةنص المطعةةةون فيةةةج
ولةةةةيس ضةةةةرراً متوهمةةةةا ً أو منةةةةتحبلً أو مجهةةةةبلً فةةةةإذا لةةةةم يكةةةةن هةةةةذا
الةةةنص قةةةد طبةةةق أصةةةبلً علةةةى مةةةن ادعةةةى مخالفتةةةج للدسةةةتور أو كةةةان
مةةةةن ويةةةةر المخةةةةاطبين بؤحكامةةةةج أو كةةةةان اإلخةةةةبلل بةةةةالحقوق التةةةةى
يةةةةدعيها ال يعةةةةود إليةةةةج دل ذلةةةة علةةةةى انتفةةةةاء المصةةةةلحة الشخصةةةةية
المباشةةةةةرة ذلةةةةة أن إبطةةةةةال الةةةةةنص التشةةةةةريعى فةةةةةى هةةةةةذه الصةةةةةور
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جميعهةةةا لةةةن يحقةةةق للمةةةدعى أيةةةج فابةةةدة عمليةةةة يمكةةةن أن يتغيةةةر بهةةةا
مركةةةزه القةةةانونى بعةةةد الفصةةةل فةةةى الةةةدعو الدسةةةتورية عمةةةا كةةةان
عليج قبلها .
لمةةا كةةان ذلةة وكةةان الةةدفاع يتسةةاند بالةةدفع بعةةدم دسةةتورية المةةادتين
( 375مكةةةةرراً  375مكةةةةرراً (أ مةةةةن المرسةةةةوم بقةةةةانون رقةةةةم 10
لسةةةةةةنج 2011والمضةةةةةةافة لقةةةةةةانون العقوبةةةةةةات بمصةةةةةةلحة ةةةةةةاهرة
تتمثةةةةةل فةةةةةى عةةةةةدم إنةةةةةزال العقوبةةةةةة المنصةةةةةوص عليهةةةةةا بالمةةةةةادتين
سةةةةالفتى البيةةةةان إذا مةةةةا قضةةةةت المحكمةةةةة بإدانةةةةة المتهمةةةةين وثبةةةةوت
مقةةةةةارفتهم للفعةةةةةل المةةةةةإثم بموجبهمةةةةةا وكانةةةةةت هةةةةةاتين المةةةةةادتين
المشةةةةةار اليهمةةةةةا ال تةةةةةإثران فةةةةةى إسةةةةةناد الجةةةةةرابم التةةةةةى إرتكبهةةةةةا
المتهمةةةون وال فةةةى العقوبةةةة المقةةةررة لهةةةا ذلةةة أن الفعةةةل اإلجرامةةةى
الةةةةذ اقترفةةةةج المتهمةةةةين وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا قةةةةد
نجةةةةم عنةةةةج أكثةةةةر مةةةةن جريمةةةةة ارتبطةةةةت ببعضةةةةها ارتباطةةةةا ً ال يقبةةةةل
التجزبةةةة وقةةةد أعملةةةت المحكمةةةة فةةةى حقهةةةم المةةةادة ( 32مةةةن قةةةانون
العقوبةةةةةات وقضةةةةةت بمعةةةةةاقبتهم بالعقوبةةةةةة المقةةةةةررة للجريمةةةةةة ذات
العقوبةةةةة األشةةةةد وهةةةةذه العقوبةةةةة التتةةةةؤثر بحكةةةةم المةةةةواد المطعةةةةون
عليهةةةا ومةةةن ثةةةم فإنةةةج لةةةم يلحةةةق بةةةؤو مةةةن المتهمةةةين ضةةةرراً واقعيةةةا ً
يمكةةةن دفعةةةج بإبطةةةال الةةةنص التشةةةريعى إن وجةةةد ويتغيةةةر بةةةج مركةةةزه
القةةةةانونى بعةةةةد الفصةةةةل فةةةةى الةةةةدعو الدسةةةةتورية عمةةةةا كةةةةان عليةةةةج
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قبلهةةةةةةا سةةةةةةيما وقةةةةةةد نصةةةةةةت المةةةةةةادة  224للدسةةةةةةتور المصةةةةةةر
2014فةةةى البةةةاب السةةةادس األحكةةةام العامةةةة واإلنتقاليةةةة أن كةةةل مةةةا
قررتةةةج القةةةوانين واللةةةواب مةةةن أحكةةةام قبةةةل صةةةدور الدسةةةتور يبقةةةى
نافةةةةةةةةذا وال يجةةةةةةةةوز تعةةةةةةةةديلها وال إلغابهةةةةةةةةا إال وفقةةةةةةةةا للقواعةةةةةةةةد
واإلجةةةةةراءات المقةةةةةررة فةةةةةى الدسةةةةةتور  .األمةةةةةر الةةةةةذ تةةةةةر معةةةةةج
المحكمةةةةة مشةةةةروعية تلةةةة المةةةةادتين سةةةةالفتى الةةةةذكر وفقةةةةا للثابةةةةت
بةةةنص المةةةادة 224مةةةن الدسةةةتور المصةةةر وعةةةدم تةةةوافر مصةةةلحة
للمتهمةةةةين فةةةةى التمسةةةة بالةةةةدفع ومةةةةن ثةةةةم تسةةةةتخلص المحكمةةةةة
مةةةةةن ذلةةةةة عةةةةةدم جديةةةةةة الةةةةةدفع بعةةةةةدم دسةةةةةتورية المةةةةةادتين (375
مكةةةةرراً  375مكةةةةرراً (أ مةةةةن المرسةةةةوم بقةةةةانون رقةةةةم  10لسةةةةنج
2011والمضةةةةافة لقةةةةانون العقوبةةةةات ومةةةةن ثةةةةم تقضةةةةى المحكمةةةةة
برفضج .

تاسعةةةـا  :بطةةةبلن قرارالمستشةةةار /النابةةةب العةةةام السةةةابق الصةةةادر
بتاريـ  2013/7/31لمخـالفتـج لنـص المـادة  127مـن قانـون
اإلجراءات الجنابية
فمةةةةردود عليةةةةج بؤنةةةةج مةةةةن المقةةةةرر بةةةةنص المةةةةادة 1/1مةةةةن قةةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة " تخةةةةتص النيابةةةةة العامةةةةة دون ويرهةةةةا برفةةةةع
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الةةةدعو الجنابيةةةة ومباشةةةرتها والترفةةةع مةةةن ويرهةةةا إال فةةةى األحةةةوال
المبينة فى القانون".
كمةةةةا نصةةةةت المةةةةادة 1/2مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة "يقةةةةوم
النابةةةةةب العةةةةةام بنفسةةةةةج أو بواسةةةةةطة أحةةةةةد أعضةةةةةاء النيابةةةةةة العامةةةةةة
بمباشرة الدعو الجنابية كما هو مقرر بالقانون .
كمةةةا نصةةةت المةةةادة 126مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة " لقاضةةةى
التحقيةةةق فةةةى جميةةةع المةةةواد أن يصةةةدر حسةةةب األحةةةوال أمةةةر بحضةةةور
المتهم أو القبض عليج وإحضاره" .
كمةةةا نصةةةت المةةةادة 127مةةةن ذات القةةةانون " يجةةةب أن يشةةةتمل كةةةةل
أمةةةةر علةةةةى إسةةةةم المةةةةتهم ولقبةةةةج وصةةةةناعتج ومحةةةةل إقامتةةةةج
والتهمةةةة المنسةةةوبة إليةةةج وتةةةاري األمةةةر وإمضةةةاء القاضةةةى والخةةةتم
الرسةةةةمى ...............ويشةةةةتمل أمةةةةر القةةةةبض واإلحضةةةةار تكليةةةةف
رجةةةةةال السةةةةةلطة العامةةةةةة بةةةةةالقبض علةةةةةى المةةةةةتهم وإحضةةةةةاره أمةةةةةام
القاضةةةةةةةةةةةى إذا رفةةةةةةةةةةةض الحضةةةةةةةةةةةور طوعةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةى الحةةةةةةةةةةةال
.....................إل " .
وأن المةةةةادة 199مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة نصةةةةت علةةةةى "
فيمةةةا عةةةدا الجةةةرابم التةةةى يخةةةتص قاضةةةى التحقيةةةق بتحقيقهةةةا وفقةةةا
ألحكةةةام المةةةادة 64تباشةةةر النيابةةةة العامةةةة التحقيةةةق فةةةى مةةةواد الجةةةن
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والجنايةةةات طبقةةةا لؤلحكةةةام المقةةةررة مةةةن قاضةةةى التحقيةةةق" .ومفادهةةةا
أل عضةةةو مةةةن أعضةةةاء النيابةةةة العامةةةة أيةةةا كانةةةت درجتةةةج تحقيقهةةةا .
وأن القةةةانون قةةةد إخةةةتص النيابةةةة العامةةةة دون ويرهةةةا برفةةةع الةةةدعو
الجنابيةةةة ومباشةةةرتها وال ترفةةةع مةةةن ويرهةةةا إال فةةةي األحةةةوال المبينةةةة
فةةةةةي القةةةةةانون ويقةةةةةوم النابةةةةةب العةةةةةام بنفسةةةةةج أو بواسةةةةةطة أحةةةةةد
أعضةةةاء النيابةةةة العامةةةة بمباشةةةرة الةةةدعو الجنابيةةةة كمةةةا هةةةو مقةةةرر
فةةةةى القةةةةانون (المادتةةةةان األولةةةةى والثانيةةةةة مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات
الجنابيةةةة ومةةةن ثةةةم فإختصةةةاص النيابةةةة العامةةةة كسةةةلطة تحقيةةةق إنمةةةا
هو إختصاص أصيل (المادتان  65 64إجراءات جنابية .
ومـن المـقرر فقهـا بـؤن القانون أوجـب إشتمــال كـل أمــر قضـابـى
علةةةى عةةةدة بيانةةةات تفصةةة عةةةن أنةةةج صةةةدر مةةةن جهةةةة تملةةة إتخةةةاذه
وأنةةةج ينفةةةذ بالنسةةةبة لمةةةن صةةةدر ضةةةده إال أنةةةج لةةةم يشةةةترط شةةةكبل
معينةةا لهةةذا األمةةر وكةةل مةةا تطلبةةج فةةى هةةذا الصةةدد أن يكةةون األمةةر
واضةةةحا ومحةةةددا بالنسةةةبة إلةةةى تعيةةةين األشةةةخاص المةةةراد ضةةةبطهم
وأن يكةةةةون مصةةةةدره مخةةةةتص مكانيةةةةا بإصةةةةداره وأن يكةةةةون مةةةةدونا
بخطةةةج وموقعةةةا عليةةةج بإمضةةةابج وال ينةةةال مةةةن صةةةحة األمةةةر خلةةةوه
مةةةةن بيةةةةان إسةةةةم المةةةةؤذون بضةةةةبطج كةةةةامبل أو صةةةةفتج أو صةةةةناعتج أو
محل إقامتج مادام أنج الشخص المقصود باألمر .
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كمــا أنـج من المقرر أيضا أن إثبات سـاعـة إصــدار األمــر ومـدتج
إنمةةةةا يلةةةةزم عنةةةةد إحتسةةةةاب ميعةةةةاده لمعرفةةةةة أن تنفيةةةةذه كةةةةان خةةةةبلل
األجةةةةل المصةةةةرح بإجرابةةةةج فيةةةةج طبقةةةةا لةةةةنص المةةةةادة  /201فقةةةةرة
أخيةةةةةرة مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة والتةةةةةى تةةةةةنص علةةةةةى "
واليجةةةةةةوز تنفيةةةةةةذ أوامةةةةةةر الضةةةةةةبط واإلحضةةةةةةار وأوامةةةةةةر الحةةةةةةبس
الصةةةادرة مةةةن النيابةةةة العامةةةة بعةةةد مضةةةى سةةةتة أشةةةهر مةةةن تةةةاري
صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخر " .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت أن السةةةيد المستشار/هشةةةـام بركةةةـات
النابةةةةةب العةةةةةام السةةةةةابق قةةةةةد أصةةةةةدر قةةةةةرارا بتةةةةةاري 2013/7/31
والةةةذ تضةةةمن أنةةةج بعةةةد اإلطةةةبلع علةةةى محضةةةر التحريةةةات والمحةةةرر
بمعرفةةةةةة اللةةةةةواء  /سةةةةةيد شةةةةةةفيق مةةةةةدير اإلدارة العامةةةةةة للمباحةةةةةةث
الجنابيةةة بقطةةاع األمةةن العةةام واإلطةةبلع علةةى مةةذكرة المكتةةب الفنةةى
للنابةةةةب العةةةةام فةةةةى شةةةةؤن المحاضةةةةر المحةةةةررة فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن
واإلطةةةةبلع علةةةةى قةةةةانونى العقوبةةةةات واإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة وقةةةةانون
التجمهةةةةةةر رقةةةةةةم 10لسةةةةةةنة1914والقةةةةةةانون 10لسةةةةةةنة 1923فةةةةةةى
شةةةةؤن تقريةةةةر األحكةةةةام الخاصةةةةة باإلجتماعةةةةات العامةةةةة وبالم ةةةةاهرات
فةةةى الطةةةرق العموميةةةة وقةةةانون األسةةةلحة والةةةذخابر رقةةةم  354لسةةةنة
1954وتعديبلتج وقانون الشرطة رقم 109لسنة . 1971
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وأثبةةةةت بةةةةؤن الوقةةةةابع التةةةةى تضةةةةمنتها محضةةةةر التحريةةةةات المةةةةإرخ
2013/7/30والمحةةةةرر بمعرفةةةةة اللةةةةواء /سةةةةيد شةةةةفيق مةةةةدير اإلدارة
العامةةةةة للمباحةةةةةث الجنابيةةةةةة بقطةةةةةاع األمةةةةن العةةةةةام وكةةةةةذا المحاضةةةةةر
المحةةةررة فةةةى هةةةذا الشةةةؤن تنطةةةو علةةةى تةةةوافر دالبةةةل كافيةةةة علةةةى
إرتكةةةاب الجةةةرابم المضةةةرة بةةةؤمن الدولةةةة مةةةن جهةةةة الةةةداخل ومقاومةةةة
السةةةةةةةةلطات وإتةةةةةةةةبلف المبةةةةةةةةانى الحكوميةةةةةةةةة والخاصةةةةةةةةة وتعطيةةةةةةةةل
المواصةةةبلت والقتةةةل العمةةةد والقةةةبض علةةةى النةةةاس وإحتجةةةازهم بةةةدون
وجةةةةةةج حةةةةةةق والتعةةةةةةذيب البةةةةةةدنى وذلةةةةةة تنفيةةةةةةذا لغةةةةةةرض إرهةةةةةةاب
المةةةةةواطنين وتةةةةةرويعهم المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةى األبةةةةةواب الثةةةةةانى
والسةةةةابع والثةةةةانى عشةةةةر والثالةةةةث عشةةةةر مةةةةن الكتةةةةاب الثةةةةانى مةةةةن
قةةةةانون العقوبةةةةات واألبةةةةواب األول والثةةةةانى والخةةةةامس مةةةةن الكتةةةةاب
الثالةةث مةةن ذات القةةانون سةةالف الةةذكر  .لةةذل أمةةر بتكليةةف الشةةرطة
بإتخةةاذ الةةبلزم قانون ةا ً نحةةو ضةةبط الجةةرابم التةةى وقعةةت بمحةةيط دوابةةر
ميةةةةةةةادين التحريةةةةةةةر ورابعةةةةةةةة العدويةةةةةةةة والنهضةةةةةةةة بمحةةةةةةةاف تى
القةةةةاهرة والجيةةةةزة ومسةةةةجد القابةةةةد إبةةةةراهيم بمحاف ةةةةة اإلسةةةةكندرية
وميةةةةةدان الشةةةةةون بالمحلةةةةةة الكبةةةةةر بمحاف ةةةةةة الغربيةةةةةة وسةةةةةابر
الميةةةادين األخةةةر بالوجةةةج البحةةةر وصةةةعيد مصةةةر التةةةى وقعةةةت فيهةةةا
تلةةة الجةةةرابم  .وكشةةةف مرتكبيهةةةا وإتخةةةاذ الةةةبلزم قانونةةةا ً بشةةةؤنهم فةةةى
ضةةةةوء مراعةةةةاة أحكةةةةام القةةةةوانين المشةةةةار إليهةةةةا وضةةةةبط األسةةةةلحة
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وكةةةةةةذا ضةةةةةةبط سةةةةةةيارات البةةةةةةث

واألدوات المسةةةةةةتخدمة فةةةةةةى ذلةةةةةة

اإلذاعةةةةةةةى والمملوكةةةةةةةة إلتحةةةةةةةاد اإلذاعةةةةةةةة والتليفزيةةةةةةةون وضةةةةةةةبط
المحرضةةةين علةةةى تلةةة الجةةةرابم وهةةةم كةةةل مةةةن محمةةةد بةةةديع مرشةةةد
اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين ومحمةةةةةد البلتةةةةةاجى وصةةةةةفوة حجةةةةةاز وباسةةةةةم
عةةةوده مةةةن القيةةةادات اإلخوانيةةةة وطةةةارق الزمةةةر القيةةةاد بالجماعةةةة
اإلسبلمية .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت أن هةةةذا األمةةةر صةةةادر مةةةن المستشةةةار/
هشةةةةام بركةةةةات النابةةةةب العةةةةام السةةةةابق وممهةةةةور بتوقيعةةةةج بتةةةةاري
 2013/7/31وقةةةةد صةةةةةدر بنةةةةاءا علةةةةةى محضةةةةر تحريةةةةةات اللةةةةةواء
/سةةةةةةيد شةةةةةةفيق والمةةةةةةةإرخ 2013/7/30والةةةةةةذ تضةةةةةةمن تعيينةةةةةةةا
واضةةةحا ألسةةةماء بعةةةض المتهمةةةين وثبةةةت أنهمةةةا المعنيةةةين بالتحريةةةات
والةةةةذ أثبةةةةت( اللةةةةواء  /سةةةةيد شةةةةفيق أنةةةةج عقةةةةب عةةةةزل الةةةةربيس
السةةةابق  /محمةةةد مرسةةةى إعتصةةةم عةةةدد مةةةن أنصةةةاره وعناصةةةر مةةةن
جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين بةةةةةبعض الميةةةةةادين أشةةةةةهرها رابعةةةةةة
العدويةةةةةةةة وويرهةةةةةةةا مةةةةةةةن الميةةةةةةةادين األخةةةةةةةر

وأصةةةةةةةبحت تلةةةةةةة

اإلعتصةةةةامات تهةةةةدد األمةةةةن القةةةةومى وإرتكبةةةةت العديةةةةد مةةةةن الجةةةةرابم
بةةةداخل إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة وويرهةةةا مةةةن تلةةة الميةةةادين تنوعةةةت
بةةةين القتةةةل والتعةةةذيب والتعةةةد بالضةةةرب واإلحتجةةةاز وكةةةذل التعةةةد
علةةةى المةةةارة مةةةن المةةةواطنين العةةةزل وخطةةةف بعضةةةهم ومةةةن بيةةةنهم
942
أمين السر

رئيس المحكمة

رجةةةال وأفةةةراد شةةةرطة أثنةةةاء قيةةةامهم بتؤديةةةة واجةةةبهم باإلضةةةافة إلةةةى
إحةةةةداث شةةةةلل مةةةةرور كامةةةةل وإوةةةةبلق شةةةةوارع بكاملهةةةةا وترويةةةةع
سةةةةةكانها والتعةةةةةد علةةةةةيهم وإتخةةةةةاذهم كةةةةةدروع بشةةةةةرية وإسةةةةةتمرت
منةةةةةابرهم اإلعبلميةةةةةة فةةةةةى التحةةةةةريض واإلثةةةةةارة وإتخةةةةةاذ خطةةةةةوات
هجوميةةةةة علةةةةى القةةةةوات المكلفةةةةة بتةةةةؤمين المنشةةةةؤت الهامةةةةة كمةةةةا
إسةةةتمر نهجهةةةم العةةةدوانى فةةةى التصةةةعيد حيةةةث حرصةةةوا علةةةى إحةةةتبلل
مزيةةةةةةد مةةةةةةن األرض وتوسةةةةةةيع رقعةةةةةةة اإلعتصةةةةةةام بمنطقةةةةةةة رابعةةةةةةة
العدويةةةة فشةةةملت كافةةةة الشةةةوارع المإديةةةة إلةةةى الميةةةدان وتحصةةةنوا
خلةةةةف سةةةةواتر أسةةةةمنتية أقاموهةةةةا بعةةةةرض الطريةةةةق بعةةةةد أن قةةةةاموا
بةةةةةةةةإتبلف أرصةةةةةةةةفة الشةةةةةةةةوارع ونزعةةةةةةةةوا البلفتةةةةةةةةات اإلرشةةةةةةةةادية
وإسةةةتخدموها فةةةى التعةةةد علةةةى القةةةوات ومنةةةع تقةةةدمها فةةةى محاولةةةة
تسةةةير حركةةةة المةةةرور بالشةةةارع الربيسةةةى الةةةذ يعةةةد أحةةةد شةةةرايين
المرور بالعاصمة .
وحةةةررت ضةةةد المعتصةةةمين( المتهمةةةين وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين
توفةةةةوا فةةةةى ميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة محاضةةةةر ووقةةةةابع بةةةةذل مةةةةن
جةةةرابم القتةةةل العمةةةد والقةةةبض علةةةى النةةةاس وإحتجةةةازهم بةةةدون وجةةةج
حةةةق والتعةةةذيب البةةةدنى لبعضةةةهم والتعةةةد علةةةى الممتلكةةةات وتضةةةرر
سةةةةةكان تلةةةةة المنطقةةةةةة مةةةةةن تعطيةةةةةل مصةةةةةالحهم وتفتيشةةةةةهم رجةةةةةاال
ونسةةةةاءا عنةةةةوة وولةةةةق أبةةةةواب منةةةةازلهم ممةةةةا دفةةةةع بعضةةةةهم إلةةةةى
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مغادرتهةةةةا وذلةةةة تنفيةةةةذاً لغةةةةرض إرهةةةةاب المةةةةواطنين وتةةةةرويعهم  .و
بةةةؤن القةةةابمين علةةةى هةةةذا التحةةةر اإلجرامةةةى والمتمثةةةل فةةةى اإلعتصةةةام
ويةةةةر السةةةةلمى وحيةةةةازة األسةةةةلحة الناريةةةةة وزجاجةةةةات المولوتةةةةوف
واألسةةةةةلحة البيضةةةةةاء وولةةةةةق الشةةةةةوارع وتعطيةةةةةل سةةةةةير السةةةةةيارات
بةةةةةالطرق العامةةةةةة والتعةةةةةد عليهةةةةةا وقتةةةةةل العديةةةةةد مةةةةةن المةةةةةواطنين
واإلسةةةةةتيبلء علةةةةةى سةةةةةياراتين البةةةةةث اإلذاعةةةةةى المملةةةةةوكتين للدولةةةةةة
وإسةةةةةتخدامهما فةةةةةى بةةةةةث الكراهيةةةةةة واإلشةةةةةاعات وتةةةةةروي األخبةةةةةار
الكاذبةةةةة ومخاطبةةةةة الةةةةرأ العةةةةام األجنبةةةةى واإلسةةةةتقواء بالمن مةةةةات
الغربيةةةةةة والمن مةةةةةات الدوليةةةةةة والحقوقيةةةةةة فةةةةةى محاولةةةةةة تصةةةةةوير
إجةةةرامهم علةةةى أنةةةج إضةةةطهاد يتعرضةةةون لةةةج مةةةن قبةةةل الدولةةةة وهةةةم
مرشةةةد اإلخةةةوان المسةةةلمين

ـ محمةةةد بةةةديع القيةةةادات اإلخوانيةةةة /

محمةةةد البلتةةةاجى صةةةفوت حجةةةاز

باسةةةم عةةةودة

عاصةةةم عبةةةد

الماجةةةةةد القيةةةةةاد بالجماعةةةةةة اإلسةةةةةبلمية طةةةةةارق الزمةةةةةر القيةةةةةاد
بالجماعةةةة اإلسةةةبلمية وأخةةةرين األمةةةر الةةةذ بةةةات يشةةةكل خطةةةرا داهمةةةا
علةةى األمةةن القةةومى وبةةؤن المةةذكورين قةةد جلبةةوا فةةى األونةةة األخيةةرة
العديةةةةةد مةةةةةن األسةةةةةلحة الثقيلةةةةةة والمةةةةةواد الحارقةةةةةة وأنابيةةةةةب الغةةةةةاز
ووضةةةعوها فةةةى أمةةةاكن حاكمةةةة بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة إلسةةةتخدامها
ضد رجال األمن فى حالة إنهاء اإلعتصام .
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وأنةةةةج تةةةةم ضةةةةبط والبيةةةةة المتهمةةةةين والمضةةةةبوطات علةةةةى مسةةةةرح
األحةةةةةداث بتةةةةةاري 2013/8/14وذلةةةةة بنةةةةةاءا علةةةةةى ذلةةةةة القةةةةةرار
سةةةةالف الةةةةذكر وهةةةةو ضةةةةبط الجةةةةرابم التةةةةى وقعةةةةت بميةةةةدان رابعةةةةة
العدويةةةةةةة ومحيطهةةةةةةا وكشةةةةةةف مرتكبيهةةةةةةا وإتخةةةةةةاذ الةةةةةةبلزم قانونةةةةةةا
بشةةةةؤنهم وضةةةةبط األسةةةةلحة واألدوات المسةةةةتخدمة فةةةةى ذلةةةة وضةةةةبط
سةةةةةةيارات البةةةةةةث اإلذاعةةةةةةى المسةةةةةةتولى عليهةةةةةةا والمملوكةةةةةةة إلتحةةةةةةاد
اإلذاعةةةة والتلفزيةةةون حةةةال كةةةونهم لةةةم ينصةةةاعوا إلةةةى التعليمةةةات التةةةى
أصةةةدرتها قةةةوات الشةةةرطة بةةةالخروج األمةةةن إال أنهةةةم أسةةةروا البقةةةاء
لمنةةةع الشةةةرطة مةةةةن تنفيةةةذ قةةةةرار المستشةةةار /النابةةةةب العةةةام السةةةةابق
مةةةرتكبين الجةةةرابم المنةةةوه عنهةةةا بالتحقيقةةةات ومةةةن ثةةةم يكةةةون األمةةةر
الصةةةادر مةةةن المستشةةةار  /النابةةةب العةةةام السةةةابق إسةةةتوفى شةةةروطج
القانونيةةةةة متفقةةةةا مةةةةع صةةةةحي القةةةةانون منتجةةةةا ألثةةةةاره التةةةةى ترتبةةةةت
عليةةج ويكةةون الةةدفع المثةةار فةةى هةةذا الشةةؤن قةةد أقةةيم علةةى سةةند ويةةر
صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

عاشةةةرا :ـةةة حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن القةةةرار الصةةةادر مةةةن
النيابةةةةة العامةةةةة بتةةةةاري 2013/7/31إلبتنابةةةةج علةةةةى تحريةةةةات
ويةةةةةةةةةةةةةةةر جديةةةةةةةةةةةةةةةة وويةةةةةةةةةةةةةةةر معلومةةةةةةةةةةةةةةةة والمإرخةةةةةةةةةةةةةةةة
2013/7/30والمحةةةةررة بمعرفةةةةة اللةةةةواء /سةةةةيد شةةةةفيق مةةةةدير
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األمةةةن العةةةام السةةةابق وعةةةدم اإلعتةةةداد بهةةةا كةةةدليل مةةةن أدلةةةة
الدعو .
فمةةةةردود عليةةةةج بةةةةؤن المةةةةادة 21مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة
نصةةةةةت علةةةةةى " يقةةةةةوم مةةةةةؤمإرو الضةةةةةبط القضةةةةةابى بالبحةةةةةث عةةةةةن
الجةةةرابم ومرتكيبيهةةةا وجمةةةع اإلسةةةتدالالت التةةةى تلةةةزم للتحقيةةةق فةةةى
الدعو " .
و مةةن المقةةرر قضةةاءا و فقهةةا أنةةج بمقتضةةى نةةص المةةادة  21مةةن
قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة الكشةةةةف عةةةةن الجةةةةرابم والبحةةةةث عةةةةن
مرتكبيهةةةةةا والتنقيةةةةةب عةةةةةن األدلةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق اإلسةةةةةتدالالت التةةةةةى
يقومةةةون بإجرابهةةةا سةةةواء مةةةن تلقةةةاء أنفسةةةهم عنةةةد وقةةةوع الجةةةرابم
أو بنةةةاءا علةةةى تكليةةةف مةةةن السةةةلطة المختصةةةة بةةةذل

ومةةةا يقةةةوم بةةةج

رجةةةةال الضةةةةبط القضةةةةابى فةةةةى سةةةةبيل جمةةةةع األدلةةةةة أو التعةةةةرف علةةةةى
وقةةةابع الجريمةةةة أو فاعيليهةةةا وهةةةو مةةةا يسةةةمى بةةةإجراءات اإلسةةةتدالل
ومةةةةا يقدمونةةةةج كنتيجةةةةج لهةةةةا يكةةةةون مجةةةةرد أدلةةةةة تحةةةةت التحقيةةةةق أو
إسةةةتدالالت إلةةةى أن يةةةتم تحقيقهةةةا بمعرفةةةة جهةةةة التحقيةةةق أو الحكةةةم
فتؤخةةةةةذ وضةةةةةعها كؤدلةةةةةة تصةةةةةل باإلدانةةةةةة والقةةةةةانون ال يوجةةةةةب أن
يتةةةةةولى مةةةةةؤمور الضةةةةةبط القضةةةةةابى بنفسةةةةةج التحريةةةةةات أو أن يكةةةةةون
علةةى معرفةةة سةةابقج بةةالمتحر عنةةج بةةل لةةج أن يسةةتعين فيمةةا يجريةةج
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مةةةن تحريةةةات بمعاونةةةة رجةةةال السةةةلطة العامةةةة والمرشةةةدين السةةةريين
ومةةةن يتولةةةوا إببلوةةةج عمةةةا وقةةةع بالفعةةةل مةةةن جةةةرابم مةةةادام أنةةةج إقتنةةةع
شخصةةةيا بصةةةحة مةةةا نقلةةةوه إليةةةج وبصةةةدق إببلوةةةج عمةةةا وقةةةع بالفعةةةل
من جرابم .
وعلةةةةى ذلةةةة فةةةةإن مهمةةةةة مؤمورالضةةةةبط القضةةةةابى بمقتضةةةةى المةةةةادة
 21مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة الكشةةةةةةف عةةةةةةن الجةةةةةةرابم
والتوصةةةل إلةةةى معاقبةةةة مرتكيبيهةةةا فكةةةل إجةةةراء يقةةةوم بةةةج فةةةى هةةةذا
السةةةبيل يعتبةةةر صةةةحيحا منتجةةةا ألثةةةره مةةةا لةةةم يتةةةدخل بفعلةةةج فةةةى خلةةةق
الجريمةةةة أو التحةةةريض علةةةى مقارفتهةةةا وطالمةةةا بقيةةةت إرادة الجةةةانى
ويةةةةةر معدومةةةةةة وال تثريةةةةةب علةةةةةى مةةةةةؤمور الضةةةةةبط القضةةةةةابى أن
يصةةةتنع فةةةى تلةةة الحةةةدود مةةةن الوسةةةابل البارعةةةة فةةةى الكشةةةف عةةةن
الجريمةةةةةة وال يتصةةةةةادم مةةةةةع أخةةةةةبلق الجماعةةةةةة وأن ذلةةةةة التخفةةةةةى
وإنتحةةةةال الصةةةةفات وإصةةةةطناع المرشةةةةدين ولةةةةو أبقةةةةى أمةةةةرهم سةةةةرا
مجهوال.
ومةةةةؤمور الضةةةةبط القضةةةةابى عنةةةةدما يقةةةةوم بتحرياتةةةةج عةةةةن الجةةةةرابم
ومرتكبيهةةةةةا فإنةةةةةج يعتمةةةةةد علةةةةةى عناصةةةةةر ت هةةةةةر لةةةةةج أثنةةةةةاء هةةةةةذه
التحريةةةةات تةةةةدل علةةةةى جةةةةديتها مثةةةةل إسةةةةم المةةةةتهم ومحةةةةل إقامتةةةةج
وعملةةةةج وعناصةةةةر الجريمةةةةج التةةةةى إرتكبهةةةةا ونةةةةوع السةةةةبلح الةةةةذ
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إسةةةتخدمج فيهةةةا وويةةةر ذلةةة مةةةةن العناصةةةر التةةةى تترابةةةى لةةةج أثنةةةةاء
إجةةةةراء هةةةةذه التحريةةةةات وعناصةةةةر هةةةةذه التحريةةةةات تخضةةةةع لتقةةةةدير
مصةةةةدر األمةةةةر بةةةةالقبض والتفتةةةةيش( النيابةةةةة العامةةةةة ومةةةةن بعةةةةده
محكمةةةة الموضةةةوع فلهةةةا أن تقةةةدر جديةةةة التحريةةةات بنةةةاء علةةةى هةةةذه
العناصر .
ذلةةة أنةةةج مةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن تقةةةدير جديةةةة التحريةةةات وكفايتهةةةا
إلصةةةةدار األمةةةةر بضةةةةبط المتهمةةةةين هةةةةو مةةةةن المسةةةةابل الموضةةةةوعية
التةةةى يوكةةةل األمةةةر فيهةةةا إلةةةى سةةةلطة التحقيةةةق تحةةةت إشةةةراف محكمةةةة
الموضةةةةةوع وال يقةةةةةدح فةةةةةى تلةةةةة التحريةةةةةات أال يفصةةةةة مةةةةةؤمور
الضبط القضابى عن مصدرها أو وسيلتج فى إجراء التحر .
ومةةةـن المقةةةرر أيضةةةا أن تقةةةدير جديةةةة التحريةةةات وكفايتهةةةا هةةةى مةةةـن
المسةةةةةابل الموضةةةةةوعية التةةةةةى تخضةةةةةع لتقةةةةةدير محكمةةةةةة الموضةةةةةوع
التةةةى يوكةةةل األمةةةر فيهةةةا إلةةةى سةةةلطة التحقيةةةق تحةةةت إشةةةراف محكمةةةة
الموضةةةوع التةةةى متةةةى إقتنعةةةت بجديةةةة اإلسةةةتدالالت التةةةى بنةةةى عليهةةةا
أمةةةرالقبض و التفتةةةيش وكفايتهةةةا لتسةةةويع إجرابةةةج فةةةبل معقةةةب عليهةةةا
فى ذل لتعلقج بالموضوع ال بالقانون .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت بتحريةةةات اللةةةواء  /سةةةيد شةةةفيق مةةةدير
األمةةةن العةةةام السةةةابق بتةةةاري 2013/7/30والةةةذ أثبةةةت بتحرياتةةةج
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أنةةج عقةةب عةةزل الةةربيس السةةابق  /محمةةد مرسةةى إعتصةةم عةةدد مةةن
أنصةةةةةةاره وعناصةةةةةةر مةةةةةةن جماعةةةةةةة اإلخةةةةةةوان المسةةةةةةلمين بةةةةةةبعض
الميةةةادين أشةةةهرها رابعةةةة العدويةةةة وويرهةةةا مةةةن الميةةةادين األخةةةر
وأصةةةبحت تلةةة اإلعتصةةةامات تهةةةدد األمةةةن القةةةومى وإرتكبةةةت العديةةةد
مةةةةن الجةةةةرابم بةةةةداخل إعتصةةةةام رابعةةةةة العدويةةةةة وويرهةةةةا مةةةةن تلةةةة
الميةةةةةةادين تنوعةةةةةةت بةةةةةةين القتةةةةةةل والتعةةةةةةذيب والتعةةةةةةد بالضةةةةةةرب
واإلحتجةةةةاز وكةةةةذل التعةةةةد علةةةةى المةةةةارة مةةةةن المةةةةواطنين العةةةةزل
وخطةةةف بعضةةةهم ومةةةن بيةةةنهم رجةةةال وأفةةةراد شةةةرطة أثنةةةاء قيةةةامهم
بتؤديةةةة واجةةةبهم باإلضةةةافة إلةةةى إحةةةداث شةةةلل مةةةرور كامةةةل وإوةةةبلق
شةةةةةوارع بكاملهةةةةةا وترويةةةةةع سةةةةةكانها والتعةةةةةد علةةةةةيهم وإتخةةةةةاذهم
كةةةةةدروع بشةةةةةرية وإسةةةةةتمرت منةةةةةابرهم اإلعبلميةةةةةة فةةةةةى التحةةةةةريض
واإلثةةةارة وإتخةةةاذ خطةةةوات هجوميةةةة علةةةى القةةةوات المكلفةةةة بتةةةؤمين
المنشةةةةؤت الهامةةةةة كمةةةةا إسةةةةتمر نهجهةةةةم العةةةةدوانى فةةةةى التصةةةةعيد
حيةةةةث حرصةةةةوا علةةةةى إحةةةةتبلل مزيةةةةد مةةةةن األرض وتوسةةةةيع رقعةةةةة
اإلعتصةةةام بمنطقةةةة رابعةةةة العدويةةةة فشةةةملت كافةةةة الشةةةوارع المإديةةةة
إلةةةةى الميةةةةدان وتحصةةةةنوا خلةةةةف سةةةةواتر أسةةةةمنتية أقاموهةةةةا بعةةةةرض
الطريةةةق بعةةةد أن قةةةاموا بةةةإتبلف أرصةةةفة الشةةةوارع ونزعةةةوا البلفتةةةات
اإلرشةةةادية وإسةةةتخدموها فةةةى التعةةةد علةةةى القةةةوات ومنةةةع تقةةةدمها
فةةةةى محاولةةةةة تسةةةةير حركةةةةة المةةةةرور بالشةةةةارع الربيسةةةةى الةةةةذ يعةةةةد
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أحةةةد شةةةرايين المةةةرور بالعاصةةةمة  .وحةةةررت ضةةةد المعتصةةةمين فةةةى
ميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة محاضةةةةر ووقةةةةابع بةةةةذل مةةةةن جةةةةرابم القتةةةةل
العمةةةةةد والقةةةةةبض علةةةةةى النةةةةةاس وإحتجةةةةةازهم بةةةةةدون وجةةةةةج حةةةةةةق
والتعةةةةةذيب البةةةةةدنى لبعضةةةةةهم والتعةةةةةد علةةةةةى الممتلكةةةةةات وتضةةةةةرر
سةةةةةكان تلةةةةة المنطقةةةةةة مةةةةةن تعطيةةةةةل مصةةةةةالحهم وتفتيشةةةةةهم رجةةةةةاال
ونسةةةةاءا عنةةةةوة وولةةةةق أبةةةةواب منةةةةازلهم ممةةةةا دفةةةةع بعضةةةةهم إلةةةةى
مغادرتها وذل تنفيذاً لغرض إرهاب المواطنين وترويعهم .
وأضةةةاف بةةةؤن القةةةابمين علةةةى هةةةذا التحةةةر اإلجرامةةةى والمتمثةةةل فةةةى
اإلعتصةةةةةام ويةةةةةر السةةةةةلمى وحيةةةةةازة األسةةةةةلحة الناريةةةةةة وزجاجةةةةةات
المولوتةةةةوف واألسةةةةلحة البيضةةةةاء وولةةةةق الشةةةةوارع وتعطيةةةةل سةةةةير
السةةةةةيارات بةةةةةالطرق العامةةةةةة والتعةةةةةد عليهةةةةةا وقتةةةةةل العديةةةةةد مةةةةةن
المةةةةواطنين واإلسةةةةتيبلء علةةةةى سةةةةياراتي البةةةةث اإلذاعةةةةى المملةةةةوكتين
للدولةةةةةة وإسةةةةةتخدامهما فةةةةةى بةةةةةث الكراهيةةةةةة واإلشةةةةةاعات وتةةةةةروي
األخبةةةةةار الكاذبةةةةةة ومخاطبةةةةةة الةةةةةرأ العةةةةةام األجنبةةةةةى واإلسةةةةةتقواء
باألن مةةةةة الغربيةةةةة والمن مةةةةات الدوليةةةةة والحقوقيةةةةة فةةةةى محاولةةةةة
تصةةوير إجةةرامهم علةةى أنةةج إضةةطهاد يتعرضةةون لةةج مةةن قبةةل الدولةةة
وهةةةةةم مرشةةةةةد اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين

ـ محمةةةةةد بةةةةةديع القيةةةةةادات

اإلخوانيةةةةةة  /محمةةةةةد البلتةةةةةاجى صةةةةةفوت حجةةةةةاز

باسةةةةةم عةةةةةودة
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عصةةةةةةةام سةةةةةةةلطان عاصةةةةةةةم عبةةةةةةةد الماجةةةةةةةد القيةةةةةةةاد بالجماعةةةةةةةة
اإلسةةةبلمية طةةةارق الزمةةةر القيةةةاد بالجماعةةةة اإلسةةةبلمية وأخةةةرين
األمةةةر الةةةذ بةةةات يشةةةكل خطةةةرا داهمةةةا علةةةى األمةةةن القةةةومى وبةةةؤن
المةةةةذكورين قةةةةد جلبةةةةوا فةةةةى األونةةةةة األخيةةةةرة العديةةةةد مةةةةن األسةةةةلحة
الثقيلةةةةة والمةةةةواد الحارقةةةةة وأنابيةةةةب الغةةةةاز ووضةةةةعوها فةةةةى أمةةةةاكن
حاكمةةةة بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة إلسةةةتخدامها ضةةةد رجةةةال األمةةةن فةةةى
حالة إنهاء اإلعتصام .
وتةةةةم عةةةةرض تلةةةة التحريةةةةات سةةةةالفة الةةةةذكرعلى السةةةةيد المستشةةةةار/
هشةةةةةام بركةةةةةات النابةةةةةب العةةةةةام السةةةةةابق لةةةةةئلذن بفةةةةةض اإلعتصةةةةةام
(رابعةةةةةةةة العدويةةةةةةةة وأخةةةةةةةرين وضةةةةةةةبط مةةةةةةةا يحةةةةةةةوزه ويحةةةةةةةرزه
المتواجةةةةةدين بهةةةةةا مةةةةةن أسةةةةةلحة ناريةةةةةة وبيضةةةةةاء وأدوات ومعةةةةةدات
التعد وضبط القابمين على هذا التحر .
وأصدرالمستشار/هشةةةةةام بركةةةةةات النابةةةةةب العةةةةةام السةةةةةابق بتةةةةةاري
2013/7/31قةةةةراره بتكليةةةةف الشةةةةرطة بإتخةةةةاذ الةةةةبلزم قانونةةةةا ً نحةةةةو
ضةةةةةبط الجةةةةةرابم التةةةةةى وقعةةةةةت بمحةةةةةيط دوابةةةةةر ميةةةةةادين التحريةةةةةر
ورابعةةةةةةة العدويةةةةةةة والنهضةةةةةةة بمحةةةةةةاف تى القةةةةةةاهرة والجيةةةةةةزة
ومسةةةةةجد القابةةةةةد إبةةةةةراهيم بمحاف ةةةةةة اإلسةةةةةكندرية وميةةةةةدان الشةةةةةون
بالمحلةةةةة الكبةةةةر بمحاف ةةةةة الغربيةةةةة وسةةةةابر الميةةةةادين األخةةةةر
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بالوجةةةج البحةةةر وصةةةعيد مصةةةر التةةةى وقعةةةت فيهةةةا تلةةة الجةةةرابم .
وكشةةف مرتكبيهةةا وإتخةةاذ الةةبلزم قانونةةا ً بشةةؤنهم فةةى ضةةوء مراعةةةاة
أحكةةةةةةةام القةةةةةةةوانين المشةةةةةةةار إليهةةةةةةةا وضةةةةةةةبط األسةةةةةةةلحة واألدوات
المسةةةةةتخدمة فةةةةةى ذلةةةةة

وكةةةةةذا ضةةةةةبط سةةةةةياراتي البةةةةةث اإلذاعةةةةةى

والمملوكةةةة إلتحةةةاد اإلذاعةةةة والتليفزيةةةون وضةةةبط المحرضةةةين علةةةى
تلةةة الجةةةرابم وهةةةم كةةةل مةةةن محمةةةد بةةةديع مرشةةةد اإلخةةةوان المسةةةلمين
ومحمةةةةد البلتةةةةاجى وصةةةةفوت حجةةةةاز وباسةةةةم عةةةةوده مةةةةن القيةةةةادات
اإلخوانية وطارق الزمر القياد بالجماعة اإلسبلمية .
لمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم فةةةإن المحكمةةةة إطمؤنةةةت إلةةةى جديةةةة
اإلسةةةتدالالت ( التحريةةةات التةةةى أجراهةةةا اللةةةواء /سةةةيد شةةةفيق وقةةةد
جةةةاءت متفقةةةة مةةةع بةةةاقي أدلةةةة الةةةدعوو األخةةةر

وال تنةةةاقض فيهةةةا

ذلةةةةة أن اإلسةةةةةتدالالت (تحريةةةةةات اللةةةةةواء /سةةةةةيد شةةةةةفيق جةةةةةاءت
واضةةةحة وتةةةدل علةةةى أنةةةج قةةةام بالبحةةةث والتحةةةر والتنقيةةةب للتوصةةةل
إلةةى تلةة العناصةةر والتةةى شةةملت بعةةض أسةةماء المتهمةةين وأدوارهةةم
داخةةةةل اإلعتصةةةةام واألعمةةةةال المنوطةةةةج بهةةةةم تنفيةةةةذها والجةةةةرابم التةةةةى
أرتكبةةةت فةةةى هةةةذا الشةةةؤن وذلةةة بإعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة ومحيطهةةةا
فةةةةةةةى الفتةةةةةةةرة مةةةةةةةن 2013/6/21وحتةةةةةةةى تةةةةةةةاري إصةةةةةةةدار قةةةةةةةرار
المستشةةةةار  /النابةةةةب العةةةةام سةةةةالف الةةةةذكر وفقةةةةا للثابةةةةت بالمحاضةةةةر
المرفقةةةةة بالتحقيقةةةةات والتةةةةى تبةةةةين للمحكمةةةةة صةةةةحتها وفقةةةةا للثابةةةةت
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بالمحاضةةةةةةر أرقةةةةةةام  9585لسةةةةةةنة2013جةةةةةةن مصةةةةةةر الجديةةةةةةدة
 3632لسةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةةةةةةاهرة الجديةةةةةةةةةةةةةةةدة أول
31016لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
15120لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
31166لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةة نصةةةةةر والمرفقةةةةةة بالتحقيقةةةةةات
ومةةةةن ثةةةةم فةةةةإن هةةةةذه التحريةةةةات تكةةةةون جديةةةةة ويةةةةر قاصةةةةرة وال
مرسةةةةلة بالنسةةةةبج للمتهمةةةةين كمةةةةا لةةةةم تتعةةةةارض تلةةةة التحريةةةةات مةةةةع
بةةةاقى أدلةةةة الةةةدعو الماديةةةة بةةةل تؤيةةةدت تلةةة التحريةةةات بتحريةةةات
األمةةةةةن الةةةةةوطنى والبحةةةةةث الجنةةةةةابى و بةةةةةإقرارات بعةةةةةض المتهمةةةةةين
بتحقيقةةةةةات النيابةةةةةة العامةةةةةة والمعاينةةةةةات وكةةةةةذا المضةةةةةبوطات التةةةةةى
ضةةةةةبطت علةةةةةى مسةةةةةرح األحةةةةةداث وفقةةةةةا للثابةةةةةت بمعاينةةةةةات النيابةةةةةة
العامةةةةة و بتقةةةةارير قسةةةةم األدلةةةةة الجنابيةةةةة وتقةةةةارير اللجةةةةان الفنيةةةةة
وكافةةةة أدلةةةة الةةةدعو األخةةةر

وفقةةةا للثابةةةت بالتحقيقةةةات وبجلسةةةات

المحاكمةةةة  .ومةةةن ثةةةم تطمةةةبن المحكمةةةة الةةةي جديةةةة تلةةة التحريةةةات
وتةةةرو أنهةةةا أجريةةةت فعةةةبل بمعرفةةةة الضةةةابط محةةةرر محضةةةر التحريةةةات
اللةةةواء  /سةةةيد شةةةفيق وأنهةةةا حةةةوت علةةةي وقةةةابع صةةةريحة وواضةةةحة
تصةةةةدق مةةةةن أجراهةةةةا وأن ضةةةةبط المتهمةةةةين تةةةةم بنةةةةاءا علةةةةى إجةةةةراء
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قةةةانونى صةةةحي ومةةةن ثةةةم تقةةةر النيابةةةة العامةةةة علةةةى إصةةةدارها هةةةذا
القةةةرار بنةةةاءا علةةةى تلةةة التحريةةةات وتةةةر جةةةديتها وكفايتهةةةا لتسةةةويع
إصةةةدار القةةةرار ومةةةن ثةةةم يكةةةون الةةةدفع علةةةى ويةةةر سةةةند صةةةحي مةةةن
الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضج.

الحـــاد عــــشر :ـ حــيث أنـج عـــن الــدفــع بعــدم إخـتـصـاص
وزيةةةةةر الداخليةةةةةة بإلغةةةةةاء أو إنشةةةةةاء أو تعةةةةةديل أل إدارة مةةةةةن
إدارات وزارة الداخليةةةةةةةةة وبطةةةةةةةةبلن تشةةةةةةةةكيل جهةةةةةةةةاز األمةةةةةةةةن
الةةةوطنى لعةةةدم نشةةةره بالجريةةةدة الرسةةةمية وأن ضةةةباط األمةةةن
الةةةةةوطنى ليسةةةةةوا مةةةةةن مةةةةةؤمور الضةةةةةبط القضةةةةةابى وعةةةةةدم
حملهم للضبطية القضابية .
فمةةةردرد عليةةةج بةةةؤن القةةةرار رقةةةم  445لسةةةنة  2011الصةةةادر مةةةن
وزيةةةةةر الداخليةةةةةة بتةةةةةاري  15مةةةةةارس  2011نةةةةةص فةةةةةي المةةةةةادة
األولةةةةةةةةةةةى " بإلغةةةةةةةةةةةاء قطةةةةةةةةةةةاع مباحةةةةةةةةةةةث أمةةةةةةةةةةةن الدولةةةةةةةةةةةة ".
كمةةا نصةةت المةةادة الثانيةةة منةةج " ينشةةؤ قطةةاع جديةةد بمسةةمى «قطةةاع
األمةةةن الةةةوطنى» يخةةةتص بالحفةةةا علةةةى األمةةةن الةةةوطنى والتعةةةةاون
مةةةةع أجهةةةةزة الدولةةةةة المعنيةةةةة لحمايةةةةة وسةةةةبلمة الجبهةةةةة الداخليةةةةة
وجمةةةةةةع المعلومةةةةةةات ومكافحةةةةةةة اإلرهةةةةةةاب وذلةةةةةة وفقةةةةةةا ً ألحكةةةةةةام
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الدسةةةةتور والقةةةةانون ومبةةةةادئ حقةةةةوق اإلنسةةةةان وحرياتةةةةج ويةةةةنهض
بالعمل بج ضباط يتم اختيارهم بناء على ترشي القطاع.
كمةةةةا نصةةةةت المةةةةادة الثالثةةةةة أيضةةةةا ومفادهةةةةا " أن اإلدارة العامةةةةة
لمكافحةةةةةة اإلرهةةةةةاب الةةةةةدولى والجريمةةةةةة المن مةةةةةة تخةةةةةتص برصةةةةةد
وتحليةةةةل األنشةةةةطة اإلرهابيةةةةة الدوليةةةةة التةةةةى تسةةةةتهدف النيةةةةل مةةةةن
اسةةةةةتقرار الةةةةةببلد ومتابعةةةةةة وكشةةةةةف حركةةةةةة ونشةةةةةاط التن يمةةةةةات
اإلرهابيةةةةةة فةةةةةةى الةةةةةةدول المختلفةةةةةةة واتصةةةةةةاالتها بعناصةةةةةةر النشةةةةةةاط
اإلرهةةةةةابى بةةةةةالببلد ووضةةةةةع الخطةةةةةط األمنيةةةةةة والتؤمينيةةةةةة وبرصةةةةةد
وكشةةةةةةف حركةةةةةةة العناصةةةةةةر اإلرهابيةةةةةةة المتحركةةةةةةة علةةةةةةى السةةةةةةاحة
الداخليةةةةةةة وإجهةةةةةةاض المخططةةةةةةات والعمليةةةةةةات اإلرهابيةةةةةةة التةةةةةةى
تسةةةةتهدف الةةةةببلد ورصةةةةد وتحليةةةةل المعلومةةةةات الخاصةةةةة بكةةةةل مةةةةا
يمةةةةس الوحةةةةدة الوطنيةةةةة لوضةةةةعها أمةةةةام الجهةةةةات المعنيةةةةة التخةةةةاذ
البلزم بشؤنها ".
كمةةةةةا نصةةةةةت المةةةةةادة الرابعةةةةةة ومفادهةةةةةا " تحةةةةةدد االختصاصةةةةةات
والواجبةةةةةات التفصةةةةةيلية لؤلجهةةةةةزة التةةةةةى يضةةةةةمها البنةةةةةاء التن يمةةةةةى
للقطاع وذل على النحو التالى:ـ
 اإلدارة العامةةةة للمتابةةةـعة والتةةةـعاون الدولةةةـى وتخةةةتص بالتةةةـعاونمةةةةةةع وزارات الداخليةةةةةةة بمختلةةةةةةف الةةةةةةدول والمن مةةةةةةات والهيبةةةةةةات
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الدوليةةةةة واإلقليميةةةةة والعربيةةةةة المعنيةةةةة بمجةةةةاالت األمةةةةن والشةةةةرطة
وذلةةة بالتعةةةاون مةةةع أجهةةةزة الدولةةةة المعنيةةةة والتعةةةاون فةةةى مجةةةال
مكافحةةةةةةةة الجريمةةةةةةةة المن مةةةةةةةة واإلرهةةةةةةةاب وتبةةةةةةةادل المعلومةةةةةةةات
والخبةةةةةرات والتةةةةةدريب فةةةةةى مختلةةةةةف المجةةةةةاالت األمنيةةةةةة بةةةةةالوزارة,
وتخةةةتص بوضةةةع خطةةةة تةةةؤمين منشةةةآت القطةةةاع والوثةةةابق واألفةةةراد
ووسةةةةةابل االتصةةةةةاالت والمواصةةةةةبلت وعرضةةةةةها واإلشةةةةةراف علةةةةةى
تنفيةةةةةةةةةةذها ,وبمتابعةةةةةةةةةةة المإسسةةةةةةةةةةات والهيبةةةةةةةةةةات الدبلوماسةةةةةةةةةةية
والقنصةةةةةةلية .ومتابعةةةةةةة الرعايةةةةةةا والجاليةةةةةةات األجنبيةةةةةةة المتواجةةةةةةدة
بالببلد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
 وأن اإلدارة العامةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةة اإلرهةةةةةةةةاب الةةةةةةةةدولى والجريمةةةةةةةةةالمن مةةةة تخةةةتص برصةةةد وتحليةةةل األنشةةةطة اإلرهابيةةةة الدوليةةةة التةةةى
تسةةةةةتهدف النيةةةةةل مةةةةةن اسةةةةةتقرار الةةةةةببلد ومتابعةةةةةة وكشةةةةةف حركةةةةةة
ونشةةةةةاط التن يمةةةةةات اإلرهابيةةةةةة فةةةةةى الةةةةةدول المختلفةةةةةة وإتصةةةةةاالتها
بعناصةةةةةةر النشةةةةةةاط اإلرهةةةةةةابى بةةةةةةالببلد ووضةةةةةةع الخطةةةةةةط األمنيةةةةةةة
والتؤمينيةةةة .وبرصةةةد وكشةةةف حركةةةة العناصةةةر اإلرهابيةةةة المتحركةةةة
علةةةةةةةى السةةةةةةةاحة الداخليةةةةةةةة وإجهةةةةةةةاض المخططةةةةةةةات والعمليةةةةةةةات
اإلرهابيةةةةةة التةةةةةى تسةةةةةتهدف الةةةةةببلد ورصةةةةةد وتحليةةةةةل المعلومةةةةةات
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الخاصةةةة بكةةةةل مةةةا يمةةةةس الوحةةةدة الوطنيةةةةة لوضةةةعها أمةةةةام الجهةةةةات
المعنية التخاذ البلزم بشؤنها .
والمحكمةةةة تشةةةير وتنةةةوه بةةةداءة أنةةةج مةةةن المقةةةرر قانونةةةا ً أن القةةةرار
اإلدار هةةةةةو عمةةةةةل قةةةةةانونى مةةةةةن جانةةةةةب واحةةةةةد يصةةةةةدر بةةةةةاإلرادة
الملزمةةةة إلحةةةد الجهةةةات اإلداريةةةة فةةةى الدولةةةة بمةةةا لهةةةا مةةةن سةةةلطة
بمقتضةةةةةى القةةةةةوانين واللةةةةةواب وبالشةةةةةكل الةةةةةذ يتطلبةةةةةج القةةةةةانون
بقصةةةد إنشةةةاء وضةةةع قةةةانونى معةةةين إبتغةةةاء مصةةةلحة عامةةةة وهةةةو
بإعتبةةةةةاره تصةةةةةرفا ً قانونيةةةةةا ً يلةةةةةزم أن تتةةةةةوافر لةةةةةج جميةةةةةع العناصةةةةةر
واألركةةةان المقةةةررة لكةةةى يصةةةدر صةةةحيحا ً ومنتجةةةا ً آلثةةةاره فبلبةةةد أن
يصةةةةةدر مةةةةةن السةةةةةلطة المختصةةةةةة وأن يكةةةةةون مطابقةةةةةا ً للقةةةةةوانين
واللةةةةةةواب شةةةةةةكبلً وموضةةةةةةوعا ً ومعتمةةةةةةداً علةةةةةةى سةةةةةةبب يبةةةةةةرره
ومستهدفا ً تحقيق مصلحة عامة .
وتنقسةةةم القةةةرارات اإلداريةةةة إلةةةى قةةةرارات فرديةةةة وتتنةةةاول حةةةاالت
فرديةةةة أ تتصةةةل بفةةةرد معةةةين بالةةةذات أو أفةةةراد معينةةةين بةةةذواتهم
والقةةةةرارات التن يميةةةةة تتنةةةةاول تن ةةةةيم المرافةةةةق والمصةةةةال العامةةةةة
وهةةةى عةةةادة قواعةةةد تن يميةةةة لةةةيس لهةةةا أثةةةر مباشةةةر علةةةى حقةةةوق
األفةةةةراد وإلتزامةةةةاتهم ولهةةةةذا فةةةةإن إصةةةةدارها يةةةةدخل فةةةةى اختصةةةةاص
السةةةةلطة اإلداريةةةةة وقةةةةد أنةةةةاط دسةةةةتور جمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة
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لسةةةةةةنة  2014فةةةةةةى المةةةةةةادة  167ومفادهةةةةةةا " تمةةةةةةارس الحكومةةةةةةة
بوجةةةةج خةةةةاص اإلختصاصةةةةات األتية:ةةةةـ بنةةةةد ( 5إصةةةةدار القةةةةرارات
اإلدارية وفقا للقانون ومتابعة تنفيذها.
واألصةةةةةل أن القةةةةةرار اإلدار يصةةةةةب نافةةةةةذاً بمجةةةةةرد صةةةةةدوره مةةةةةن
السةةةةلطة اإلداريةةةةةة المختصةةةةةة ولكنةةةةةج ال يسةةةةةر فةةةةةى حةةةةةق األفةةةةةراد
المخةةةةةاطبين بؤحكامةةةةةج إال إذا وصةةةةةل إلةةةةةى علمهةةةةةم بإحةةةةةد وسةةةةةابل
اإلعةةةةبلم المقةةةةررة قانونةةةةا ً والقةةةةرارات التن يميةةةةة العامةةةةة ال يخضةةةةع
نشةةةةةرها لةةةةةنفس اإلجةةةةةراءات التةةةةةى يخضةةةةةع لهةةةةةا نشةةةةةر القةةةةةوانين
فالقةةةةانون يتحةةةةتم نشةةةةره فةةةةى الجريةةةةدة الرسةةةةمية بينمةةةةا القةةةةرارات
التن يميةةةةة العامةةةةة يجةةةةوز نشةةةةرها فةةةةى الجريةةةةدة الرسةةةةمية أو فةةةةى
النشةةةرات التةةةى تصةةةدرها المصةةةال إذ تتمتةةةع اإلدارة بحريةةةة إختيةةةار
وسةةةيلة النشةةةر بالنسةةةبة للقةةةرارات اإلداريةةةة التن يميةةةة فقةةةد تنشةةةرها
فةةةةى المجموعةةةةات اإلداريةةةةة أو فةةةةى الصةةةةحف مةةةةالم يفةةةةرض القةةةةانون
وسةةةةةيلة إلزاميةةةةةة للنشةةةةةر ومةةةةةن ثةةةةةم فةةةةةإن القةةةةةرار اإلدار ويةةةةةر
المنشةةةةةور يصةةةةةب نافةةةةةذاً بمجةةةةةرد صةةةةةدوره مةةةةةن جهةةةةةة اإلدارة دون
إنت ةةةار لنشةةةره أو إعبلنةةةج وذلةةة بالقةةةدر الةةةذ ال يمةةةس فيةةةج حقةةةوق
الغيةةةةر مةةةةن األفةةةةراد فيجةةةةوز لةةةةئلدارة أن تطبةةةةق هةةةةذا القةةةةرار مةةةةادام
وجةةةوده وقوتةةةج القانونيةةةة ناشةةةبين عةةةن الصةةةدور نفسةةةج ولكةةةن هةةةذا
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التطبيةةةق ال يحةةةدث رثةةةاره بالنسةةةبة إلةةةى األفةةةراد إال مةةةن تةةةاري نشةةةر
القةةةةةةرار أو إعبلنةةةةةةج إذ أن إشةةةةةةتراط وسةةةةةةيلتى النشةةةةةةر واإلعةةةةةةبلن
مقةةةةررين لمصةةةةلحة األفةةةةراد إذا كةةةةان يمةةةةس حقةةةةوقهم فةةةةبل يجةةةةوز أن
ينةةةةتقص مةةةةن حقةةةةوق األفةةةةراد وال أن يرتةةةةب علةةةةى عةةةةاتقهم إلتزامـــةةةةـات
جديدة إال بنشره أو بإعـــــبلنهم بهم إعبلنا ً فرديا ً .
لما كان ذل وكـان الثابت مــن مطـالعـة القـــرار رقـــم  445لســنة
 2011الصةةةةادر مةةةةن وزيةةةةر الداخليةةةةة أنةةةةج قةةةةرار إدار تن يمةةةةى إذ
تضةةةةمن إلغةةةةاء قطةةةةاع مباحةةةةث أمةةةةن الدولةةةةة وإنشةةةةاء قطةةةةاع جديةةةةد
يسةةةةمى بقطةةةةاع األمةةةةن الةةةةوطنى وحةةةةدد إختصاصةةةةج بالحفةةةةا علةةةةى
األمةةةةةن والتعةةةةةاون مةةةةةع أجهةةةةةزة الدولةةةةةة المعنيةةةةةة لحمايةةةةةة وسةةةةةبلمة
الجبهةةةةةة الداخليةةةةةة وجمةةةةةع المعلومةةةةةات ومكافحةةةةةة اإلرهةةةةةاب وفقةةةةةا
ألحكةةةام الدسةةةتور والقةةةانون ومبةةةادئ حقةةةوق اإلنسةةةان وحريتةةةج ثةةةم
تنةةاول تحديةةد الهيكةةل التن يمةةى لهةةذا القطةةاع بقواعةةد تن يميةةة لةةيس
لهةةةا أثةةةر مباشةةةر علةةةى حقةةةوق األفةةةراد وإلتزامةةةاتهم وال يمةةةس فيةةةج
حقةةةةوق الغيةةةةر مةةةةن األفةةةةراد وكانةةةةت إعتبةةةةارات المصةةةةلحة العامةةةةة
كامنةةةج فيةةةج ومةةةن ثةةةم فةةةإن نشةةةر هةةةذا القةةةرار يخضةةةع لتقةةةدير الجهةةةة
التةةةةةى أصةةةةةدرتج فقةةةةةد تنشةةةةةره فةةةةةى المجموعةةةةةات اإلداريةةةةةة أو فةةةةةى
الجريةةةدة الرسةةةمية أو فةةةى الصةةةحف وفقةةةا ً لمةةةا تةةةر جهةةةة إصةةةداره
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وأن يكةةةةون محققةةةةا ً للمصةةةةلحة العامةةةةةة هةةةةذا وقةةةةد تضةةةةمن القةةةةةرار
سةةةالف الةةةذكر فةةةى المةةةادة الثامنةةةة منةةةج نشةةةر القةةةرار علةةةى مسةةةاعد
أول ومسةةةةاعد الةةةةوزير وتنفيةةةةذه مةةةةن تةةةةاري صةةةةدوره مةةةةن جهةةةةة
اإلدارة فةةةةإن نشةةةةره وإعبلنةةةةج يكةةةةون قةةةةد تحقةةةةق وفقةةةةا ً لمةةةةا إعتبرتةةةةج
جهة إصداره محققا ً للمصلحة العامة .
ولما كـان ذل وكـان القرار سالف الذكـر قـد صــدر مــن قبـل وزيـر
الداخليةةةةة المخةةةةتص بصةةةةدوره متفقةةةةا ومراعيةةةةا نةةةةص المةةةةادة (55
مةةةن اإلعةةةبلن الدسةةةتورو أنةةةذا وبعةةةد اإلطةةةبلع علةةةي القةةةانون رقةةةم
 109لسةةةةنة  1971فةةةةي شةةةةؤن هيبةةةةة الشةةةةرطة وتعديبلتةةةةج وملتزمةةةةا
بةةةالمواد والتةةةي تخةةةول لةةةج الحةةةق فةةةي أن يصةةةدر القةةةرارات المن مةةةة
لكافةةةة شةةةبون الةةةوزارة ون ةةةم عملهةةةا ويحةةةدد بقةةةرار منةةةج بعةةةد أخةةةذ
رأ المجلةةةس األعلةةةى للشةةةرطة جهاتهةةةا التةةةى تتةةةولى اإلختصاصةةةات
المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى القةةةةانون المةةةةذكور للجهةةةةات المبينةةةةة فيةةةةج
وبنةةةةاء علةةةةي قةةةةرارات تن ةةةةيم الةةةةوزارة وتعةةةةديبلتها وعلةةةةي مةةةةذكرة
اإلدارة العامةةةةةةةةة للتن ةةةةةةةةيم واإلدارة المإرخةةةةةةةةة فةةةةةةةةي 2011/3/14
وجةةةاء ذلةةة كلةةةج بمةةةا ال يخةةةل بؤهةةةدافها األساسةةةية وهةةةي المحاف ةةةة
علةةةةةةةةةةى الن ةةةةةةةةةةام واألمةةةةةةةةةةن العةةةةةةةةةةام واآلداب وبحمايةةةةةةةةةةة األرواح
واألعةةةراض واألمةةةوال وعلةةةى األخةةةص منةةةع الجةةةرابم وضةةةبطها وقةةةد
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أكةةةد علةةةي ذلةةة نةةةص المةةةادة الثانيةةةة مةةةن القةةةرار سةةةالف الةةةذكر "
ينشةةؤ قطةةاع جديةةد بمسةةمي (قطةةاع االمةةن الةةوطني يخةةتص بالحفةةا
علةةةي األمةةةن الةةةوطني والتعةةةاون مةةةع أجهةةةزة الدولةةةة المعنيةةةة لحمايةةةة
وسةةةةبلمة الجبهةةةةة الداخليةةةةة وجمةةةةع المعلومةةةةات ومكافحةةةةة اإلرهةةةةاب
وذلةةةة وفقةةةةا الحكةةةةام الدسةةةةتور والقةةةةانون ومبةةةةادئ حقةةةةوق االنسةةةةان
وحرياتةةةةج ويةةةةنهض بالعمةةةةل بةةةةج ضةةةةباط يةةةةتم إختيةةةةارهم بنةةةةاءا علةةةةي
ترشةةةي القطةةةاع محاف ةةةا علةةةي ذات األهةةةداف والمبةةةادئ التةةةي كفلهةةةا
الدسةةةةةةتور ومةةةةةةن بعةةةةةةده اإلعةةةةةةبلن الدسةةةةةةتورو أنةةةةةةذا والقةةةةةةوانين
الحاكمةةةة ليكةةةون هةةةدف ( قطةةةاع األمةةةن الةةةوطني صةةةريحا فةةةي نصةةةج
ويةةةر مجحفةةةا وال سةةةالبا وال متلصصةةةا علةةةي حقةةةوق وحريةةةات أفةةةراد
الشةةعب ويةةر مخةةل بحقةةوق اإلنسةةان وكرامتةةج وانمةةا للحفةةا علةةةي
األمةةةةةن الةةةةةوطني والتعةةةةةاون مةةةةةع أجهةةةةةزة الدولةةةةةة المعنيةةةةةة لحمايةةةةةة
وسةةةةبلمة الجبهةةةةة الداخليةةةةة وجمةةةةع المعلومةةةةات ومكافحةةةةة اإلرهةةةةاب
وذلةةةة وفقةةةةا ألحكةةةةام الدسةةةةتور والقةةةةانون ومبةةةةادئ حقةةةةوق اإلنسةةةةان
وحرياتةةةج  .والمحكمةةةة تةةةر أن طبيعةةةة البيانةةةات والتقسةةةيمات التةةةى
تضةةةةةمنها القةةةةةرار رقةةةةةم  445لسةةةةةنة  2011الصةةةةةادر مةةةةةن وزيةةةةةر
الداخليةةةة والتةةةى تنةةةاول فيهةةةا تحديةةةد الهيكةةةل التن يمةةةى لقطةةةاع األمةةةن
الةةةوطنى لةةةيس لهةةةا أثةةةر مباشةةةر علةةةى حقةةةوق األفةةةراد وإلتزامةةةاتهم
وال يمةةةس فيةةةج حقةةةوق الغيةةةر مةةةن األفةةةراد وال يعةةةدو أن يكةةةون قةةةراراً
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تنةةةةاول تحديةةةةد الهيكةةةةل التن يمةةةةى لهةةةةذا القطةةةةاع بقواعةةةةد تن يميةةةةة
وأن المصةةةلحة العامةةةة تقتضةةةى بقةةةاء هةةةذا الهيكةةةل سةةةراً علةةةى ويةةةر
المخاطبين بج .
األمةةر الةةذو يكةةون معةةج قةةرار وزيةةر الداخليةةة رقةةم  445لسةةنة 2011
فــي شــؤن إلـغـاء قطــاع مبـاحــث أمــن الدولــة وإنشــاء قـطــاع
األمن الوطني قـد صـدر مــن المــختـص بـذلــ متـفقـا وصـحيــ
الواقع والقانون .
إمةةا بشةةؤن مةةا اثةةاره الةةدفاع مةةن عةةدم نشةةر القةةرار رقةةم  445لسةةنة
 2011فةةةي شةةةؤن إلغةةةاء قطةةةاع مباحةةةث أمةةةن الدولةةةة وإنشةةةاء قطةةةاع
األمةةةن الةةةوطني بالجريةةةدة الرسةةةمية فهةةةو مةةةردود عليةةةج أيضةةةا بةةةؤن
القةةرار سةةالف الةةذكر قةةرار تن يمةةى لحسةةن سةةير العمةةل داخةةل نطةةاق
وزارة الداخليةةةة وال يشةةةتمل علةةةى أيةةةج قواعةةةد قانونيةةةة رمةةةره يسةةةتلزم
علةةةم الكافةةةة بهةةةا ومةةةن ثةةةم فةةةإن وسةةةيلة نشةةةره تخضةةةع وفقةةةا ً لمةةةا
تةةراه جهةةة إصةةداره مةةن أنةةج محقق ةا ً للمصةةلحة العامةةة فةةإن نشةةر هةةذا
القةةةةرار يخضةةةةع لتقةةةةدير الجهةةةةة التةةةةى أصةةةةدرتج فقةةةةد تنشةةةةره فةةةةى
المجموعةةةةات اإلداريةةةةة أو فةةةةى الجريةةةةدة الرسةةةةمية أو فةةةةى الصةةةةحف
وفقةةا ً لمةةا تةةر جهةةة إصةةداره وأن يكةةون محققةةا ً للمصةةلحة العامةةة
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هةةذا وقةةد تضةةمن القةةرار سةةالف الةةذكر فةةى المةةادة الثامنةةة منةةج نشةةر
القةةةرار علةةةى مسةةةاعد أول ومسةةةاعد الةةةوزير وتنفيةةةذه مةةةن تةةةاري
صةةةةدوره مةةةةن جهةةةةة اإلدارة فةةةةإن نشةةةةره وإعبلنةةةةج يكةةةةون قةةةةد تحقةةةةق
وفقةةةا ً لمةةةا إعتبرتةةةج جهةةةة إصةةةداره محققةةةا ً للمصةةةلحة العامةةةة ومتفقةةةا
وصحي الواقع والقانون.
وعةةن مةةا أثةةاره الةةدفاع أيضةةا أن ضةةباط األمةةن الةةوطنى ليسةةوا مةةن
مةةةةةؤمور الضةةةةةبط القضةةةةةابى وعةةةةةدم حملهةةةةةم للضةةةةةبطية القضةةةةةابية
فمةةةردود عليةةةج أيضةةةا أنةةةج مةةةن المقةةةرربنص المةةةادة  23مةةةن قةةةانون
اإلجةةراءات الجنابيةةةة حينمةةا عةةةددت مةةن يكةةةون مةةن مةةةؤمور الضةةةبط
القضةةةةةابى فةةةةةى دوابةةةةةر إختصاصةةةةةهم أوردت أن مةةةةةن بيةةةةةنهم ضةةةةةباط
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرطة وأمناإهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا والكونسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتببلت
والمسةةةةاعدون.................إلةةةة  .ومةةةةن ثةةةةم فةةةةإن هةةةةذا الةةةةنص قةةةةد
ورد عاما ليشمل جميع ضباط الشرطة فى دوابر إختصاصهم0
ومةةةةةن المقةةةةةرر قضةةةةةاءا بةةةةةؤن المةةةةةادة  23مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابيةةةةة بعةةةةد تعةةةةديلها بالقةةةةانون رقةةةةم  7لسةةةةنة1963قةةةةد منحةةةةت
ضةةةباط الشةةةرطة سةةةلطة الضةةةبط بصةةةفة عامةةةة وشةةةاملة ممةةةا مةةةإداه
أن يكةةةون فةةةى متنةةةاول إختصاصةةةهم ضةةةبط جميةةةع الجةةةرابم مةةةادام أن
قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة حينمةةةةا أضةةةةفى علةةةةيهم صةةةةفة الضةةةةبط
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القضةةةابى لةةةم يةةةرد أن يقيةةةدها لةةةديهم بةةةؤ قيةةةد أو يحةةةد مةةةن واليةةةتهم
فيجعلهةةةا قاصةةةرة علةةةى نةةةوع معةةةين مةةةن الجةةةرابم إلعتبةةةارات قةةةدرها
تحقيقةةةا للمصةةةلحة العامةةةة وتلةةة الواليةةةة بحسةةةب األصةةةل إنمةةةا تبسةةةيط
علةةى جميةةع أنةةواع الجةةرابم حتةةى مةةا كةةان منهةةا قةةد أفةةردت لةةج مكاتةةب
خاصةةةة لمةةةا هةةةو مقةةةرر مةةةن أن إضةةةفاء صةةةفة الضةةةبط القضةةةابى علةةةى
مو ةةةةف مةةةةا فةةةةى صةةةةدد جةةةةرابم معينةةةةة ال يعنةةةةى مطلقةةةةا سةةةةلب تلةةةة
الصةةةةةفة فةةةةةى شةةةةةؤن هةةةةةذه الجةةةةةرابم بعينهةةةةةا مةةةةةن مةةةةةؤمور الضةةةةةبط
القضةةةةابى ذو اإلختصةةةةاص العةةةةام وال ينةةةةال مةةةةن هةةةةذا الن ةةةةر مةةةةا
إشةةةتمل عليةةةةج قةةةةرار وزيةةةةر الداخليةةةة بتن ةةةةيم مصةةةةلحة األمةةةةن العةةةةام
وتحديةةةةد إختصةةةةاص كةةةةل إدارة منهةةةةا فهةةةةو قةةةةرار ن ةةةةامى ال يشةةةةتمل
علةةةى مةةةا يمةةةس أحكةةةام قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة ولةةةيس فيةةةج مةةةا
يخةةةةول وزيةةةةر الداخليةةةةة حةةةةق إصةةةةدار قةةةةرارات بمةةةةن صةةةةفة الضةةةةبط
القضةةةابى أو سةةةلب أو تقييةةةد هةةةذه الصةةةفة عةةةن ضةةةابط معةةةين بالنسةةةبة
إلى نوع أو أنواع معينة من الجرابم .
ولمةةةةا كةةةةان إطةةةةبلق عبةةةةارة ضةةةةباط الشةةةةرطة قةةةةد ورد بالمةةةةادة المةةةةار
ذكرهةةةا بغيةةةر تحديةةةد أو توصةةةيف أو تميةةةز بةةةين ضةةةابط وأخةةةر فإنةةةج
يفةةةةت المجةةةةال ألن ينةةةةدرج تحةةةةت مةةةةتن هةةةةذه المةةةةادة جميةةةةع ضةةةةباط
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الشةةةرطة المنتمةةةون لهةةةذه الهيبةةةة مةةةا دام لةةةم يشةةةملج قةةةرار باإلسةةةتبعاد
أو اإليقاف عن العمل أو ما شابج ذل .
وحيةةةةث أن الةةةةدفاع ال ينةةةةازع فةةةةى صةةةةفة الرابةةةةد  /محمةةةةد حةةةةازم طةةةةج
وأخةةةةرين مةةةةن ضةةةةباط األمةةةةن الةةةةوطنى كةةةةونهم ضةةةةباط شةةةةرطة بةةةةل
إنصةةةبت منةةةازعتهم علةةةةى جهةةةة عملهةةةم بةةةةاألمن الةةةوطنى فةةةإن ذلةةةة
مةةردود عليةةج بؤنةةج أيةةا كةةان المسةةمى للجهةةة التةةى يعمةةل بهةةا الضةةباط
سةةةةالفى الةةةةذكر فإنهةةةةا ال تنةةةةزع عةةةةنهم وصةةةةفهم كضةةةةباط شةةةةرطج وال
تسةةةةلبهم صةةةةفة الضةةةةبطية القضةةةةابية والتةةةةى منحهةةةةا لهةةةةم القةةةةانون
ومةةةن ثةةةم ي ةةةل إختصاصةةةهم كمةةةؤمور ضةةةبط قضةةةابى شةةةامبلً مةةةةن
حيةةةث النةةةوع والمكةةةان كمةةةا وأن قةةةرار وزيةةةر الداخليةةةة المشةةةار إليةةةج
بإلغةةةاء مباحةةةث أمةةةن الدولةةةة لةةةم ةيةةةزل عةةةن العةةةاملين بقطةةةاع األمةةةن
الوطنى صفتهم كرجال ضبط قضابى ذو إختصاص عام .
متةةةةى كةةةةان ماتقةةةةدم وإذ إنتهةةةةت المحكمةةةةة إلةةةةى ثبةةةةوت صةةةةفة مةةةةؤمور
الضةةةبط القضةةةابى ذ االختصةةةاص العةةةام للرابةةةد  /محمةةةد حةةةازم طةةةج
وأخةةةةةرين مةةةةةن الضةةةةةباط بةةةةةاألمن الةةةةةوطنى ومةةةةةن ثةةةةةم فإنةةةةةج وفقةةةةةا ً
لؤلسةةةاس القةةةانونى المتقةةةدم يكةةةون مجةةةر التحريةةةات الرابةةةد  /محمةةةد
حةةةازم طةةةج الضةةةابط بقطةةةاع األمةةةن الةةةوطنى مختصةةةا ً قانونةةةا ً بإجرابهةةةا
ومةةةا قةةةام بةةةج ضةةةباط األمةةةن الةةةوطنى وفقةةةا للثابةةةت بالتحقيقةةةات مةةةن
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القةةةةبض علةةةةى بعةةةةض المتهمةةةةين وضةةةةبط المضةةةةبوطات بنةةةةاءا علةةةةى
قةةةرار النيابةةةة العامةةةة مةةةن صةةةميم عملهةةةم ويتفةةةق وصةةةحي القةةةانون
ومةةةةن ثةةةةم يضةةةةحى الةةةةدفع بعةةةةدم تةةةةوافر الضةةةةبطية القضةةةةابية لضةةةةباط
األمةةةةةن الةةةةةوطنى مفتقةةةةةدا لسةةةةةنده الصةةةةةحي مةةةةةن الواقةةةةةع والقةةةةةانون
وتقضى المحكمة برفض الدفع فى مجملج .

الثةةةانى عشةةةر :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن تحريةةةات األمةةةن
الةةةةوطنى والبحةةةةث الجنةةةةابى لعةةةةدم جةةةةديتهما ٌٚى ّٙٔٛب الؽم ٓ١
ػٍ ٝاٌٛالؼخ.
فمةةةةةردود عليةةةةةج أيضةةةةةا بةةةةةؤن المةةةةةادة 21مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابيةةة نصةةت علةةى " يقةةوم مةةؤمإر الضةةبط القضةةابى بالبحةةث عةةن
الجةةةرابم ومرتكيبيهةةةا وجمةةةع اإلسةةةتدالالت التةةةى تلةةةزم للتحقيةةةق فةةةى
الدعو 0
و مةةةن المقةةةرر قضةةةاءا و فقهةةةا أنةةةج بمقتضةةةى نةةةص المةةةادة  21مةةةن
قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة الكشةةةةف عةةةةن الجةةةةرابم والبحةةةةث عةةةةن
مرتكبيهةةةةا والتنقيةةةةةب عةةةةن األدلةةةةةة عةةةةن طريةةةةةق اإلسةةةةتدالالت التةةةةةى
يقومةةةون بإجرابهةةةا سةةةواء مةةةن تلقةةةاء أنفسةةةهم عنةةةد وقةةةوع الجةةةرابم
أو بنةةاءا علةةةى تكليةةةف مةةن السةةةلطة المختصةةةة بةةذل

ومةةةا يقةةةوم بةةةج
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رجةةةال الضةةةبط القضةةةابى فةةةى سةةةبيل جمةةةع األدلةةةة أو التعةةةرف علةةةى
وقةةةابع الجريمةةةة أو فاعيليهةةةا وهةةةو مةةةا يسةةةمى بةةةإجراءات اإلسةةةتدالل
ومةةةةا يقدمونةةةةج كنتيجةةةةج لهةةةةا يكةةةةون مجةةةةرد أدلةةةةة تحةةةةت التحقيةةةةق أو
إسةةةتدالالت إلةةةى أن يةةةتم تحقيقهةةةا بمعرفةةةة جهةةةة التحقيةةةق أو الحكةةةم
فتؤخةةةةةذ وضةةةةةعها كؤدلةةةةةة تصةةةةةل باإلدانةةةةةة  .ومةةةةةن المقررأيضةةةةةا أن
القةةةةةانون ال يوجةةةةةب أن يتةةةةةولى مةةةةةؤمور الضةةةةةبط القضةةةةةابى بنفسةةةةةج
التحريةةةات أو أن يكةةةون علةةةى معرفةةةة سةةةابقج بةةةالمتحر عنةةةج بةةةل لةةةج
أن يسةةةةتعين فيمةةةةا يجريةةةةج مةةةةن تحريةةةةات بمعاونةةةةة رجةةةةال السةةةةلطة
العامةةةةةة والمرشةةةةةدين السةةةةةريين ومةةةةةن يتولةةةةةوا إببلوةةةةةج عمةةةةةا وقةةةةةع
بالفعةةل مةةن جةةرابم مةةادام أنةةج إقتنةةع شخصةةيا بصةةحة مةةا نقلةةوه إليةةج
وبصدق إببلوج عما وقع بالفعل من جرابم .
ذلةةة أنةةةج مةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن تقةةةدير جديةةةة التحريةةةات وكفايتهةةةا
هةةةةةى مةةةةةن المسةةةةةابل الموضةةةةةوعية التةةةةةى تخضةةةةةع لتقةةةةةدير محكمةةةةةة
الموضةةةةوع التةةةةى يوكةةةةل األمةةةةر فيهةةةةا إلةةةةى سةةةةلطة التحقيةةةةق تحةةةةت
إشةةةراف محكمةةةة الموضةةةوع التةةةى متةةةى إقتنعةةةت بجديةةةة اإلسةةةتدالالت
التةةةى بنةةةى عليهةةةا أمةةةرالقبض و التفتةةةيش وكفايتهةةةا لتسةةةويع إجرابةةةج
فبل معقب عليها فى ذل لتعلقج بالموضوع ال بالقانون .
وعلةةةةى ذلةةةة فةةةةإن مهمةةةةة مؤمورالضةةةةبط القضةةةةابى بمقتضةةةةى المةةةةادة
 21مةةةةةةن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةة الكشةةةةةةف عةةةةةةن الجةةةةةةرابم
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والتوصةةةل إلةةةى معاقبةةةة مرتكيبيهةةةا فكةةةل إجةةةراء يقةةةوم بةةةج فةةةى هةةةذا
السةةةبيل يعتبةةةر صةةةحيحا منتجةةةا ألثةةةره مةةةا لةةةم يتةةةدخل بفعلةةةج فةةةى خلةةةق
الجريمةةةة أو التحةةةريض علةةةى مقارفتهةةةا وطالمةةةا بقيةةةت إرادة الجةةةانى
ويةةةةةر معدومةةةةةة وال تثريةةةةةب علةةةةةى مةةةةةؤمور الضةةةةةبط القضةةةةةابى أن
يصةةةتنع فةةةى تلةةة الحةةةدود مةةةن الوسةةةابل البارعةةةة فةةةى الكشةةةف عةةةن
الجريمةةةةةة وال يتصةةةةةادم مةةةةةع أخةةةةةبلق الجماعةةةةةة وأن ذلةةةةة التخفةةةةةى
وإنتحةةةةال الصةةةةفات وإصةةةةطناع المرشةةةةدين ولةةةةو أبقةةةةى أمةةةةرهم سةةةةرا
مجهوال.
ومةةةةؤمور الضةةةةبط القضةةةةابى عنةةةةدما يقةةةةوم بتحرياتةةةةج عةةةةن الجةةةةرابم
ومرتكبيهةةةةةا فإنةةةةةج يعتمةةةةةد علةةةةةى عناصةةةةةر ت هةةةةةر لةةةةةج أثنةةةةةاء هةةةةةذه
التحريةةةةات تةةةةدل علةةةةى جةةةةديتها مثةةةةل إسةةةةم المةةةةتهم وعمةةةةرة ومحةةةةل
إقامتةةةةج وعملةةةةج وعناصةةةةر الجريمةةةةج التةةةةى إرتكبهةةةةا ونةةةةوع السةةةةبلح
الةةةذ إسةةةتخدمج فيهةةةا وويةةةر ذلةةة مةةةن العناصةةةر التةةةى تترابةةةى لةةةج
أثنةةةةاء إجةةةةراء هةةةةذه التحريةةةةات وعناصةةةةر هةةةةذه التحريةةةةات تخضةةةةع
لتقةةةدير النيابةةةة العامةةةة ومةةةن بعةةةده محكمةةةة الموضةةةوع فلهةةةا أن تقةةةدر
جدية التحريات بناء على هذه العناصر .
ٚأْ اٌّ بدح  ٓ ِ 24ل بٔ ْٛاإلع شاءاد اٌغٕبئ ١خ ل ذ أٚعج ذ ػٍ ٝ
ِ ؤِٛس ٞاٌن جو اٌمن بئ ٟف  ٟدٚائ ش اخزقبف  ُٙأْ ٠مجٍ ٛا
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اٌزجٍ١غ بد ٚاٌؾ ىب ٜٚاٌز  ٟر شد اٌ  ُٙ١ثؾ ؤْ اٌغ شائُ ٚأْ ٠مٛ ِٛا
ثؤٔفغ  ُٙأ ٚثٛاع طخ ِشإٚع  ُٙ١ث بعشاء اٌزؾش ٠بد اٌالصِ خ ػ ٓ
اٌٛل بئغ اٌز ٠ ٟؼٍّ ٙٔٛب ث ؤ ٞو١ف ١خ وبٔ ذ ٚأْ ٠غزؾق ٍٛا ػٍ ٝ
عّ ١غ اإل٠ن بؽبد ٚاالع زذالالد اٌّئ ٠ذح اٌ  ٝصج ٛد أٔ ٚف ٟ
اٌٛل بئغ اٌّجٍ غ ث ٙب اٌ  ٓ ِٚ ، ُٙ١ص ُ فٍ ُ ٠ؾ زشه اٌم بٔ ْٛرشر١ج ب ق
ِؼٕ ١ب ق أ ٚؽ ىالق خبف ب ق إلع شاء اٌزؾش ٠بد ؽ ٛي اٌٛالؼ خ فم ذ رى ْٛ
ِمذِ خ إلع شاء ل بِٔ ٟٔٛزق ً ث بٌمجل ٚاٌزفز ١ؼ ٚل ذ ٠ؤر ٙ١ب
ِ ؤِٛس اٌن جو ثٕ بء ػٍ  ٝهٍ ت إٌ١بث خ اٌؼبِ خ أصٕ بء اٌزؾم ١ك
ٌالع ز١ضبق ِ ٓ ر شع١ؼ ٚصْ اٌ ذٌ ً١ف  ٟاٌ ذػٚ ،ٜٛل ذ ٠زىؾ ف ٌ ٗ
أْ عش ّ٠خ ِؼ ٕ١خ ل ذ ٚلؼ ذ ِ ٓ ؽ خـ ِؼ ٚ ٓ١أْ ٕ٘ بن دالئ ً
ٚأِ بساد م ذٖ ثّ ب ٠ج شس رؼ شك اٌزؾم ١ك ٌؾش٠ز ٗ ٚؽشِ خ ِغ ىٕٗ
ف ٟعج ً١وؾف ِجٍغ ارقبٌٗ ثبٌٛالؼخ.
ٚؽ ١ش أٔ ٗ ٚػ ٓ ِٛم ٛع اٌ ذفغ فٍّ ب و بْ اٌ ذفبع ٕ٠ؼ  ٟػٍ ٝ
اٌزؾش ٠بد ثبٔؼ ذاِٙب ٌى ٙٔٛب الؽم خ ػٍ  ٝاٌٛالؼ خ ف بْ رٌ ه ِ شدٚد
ػٍ ٗ ١ث ؤْ األف ً ف  ٟاٌزؾش ٠بد أْ رى  ْٛػ ٓ عش ّ٠خ ٚلؼ ذ
ثبٌفؼ ً ال ػ ٓ عش ّ٠خ ِغ زمجٍ١خ ؽز  ٝرؾظ  ٝثق ذٚس ل شاس إٌ١بث خ
اٌؼبِخ .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت بتحريةةةات األمةةةن الةةةوطنى والمحةةةررة
حةةةازم طةةةـج سةةة ِّيد بقِطةةةاع األمةةةن الةةةوطني
بمعرفةةةة الرابِةةةد  /محمةةةد
ِ
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بةةةوزارة الدا ِخلِ َّيةةةة أع فشد ػ ٓ أَّٔ ٗ ف  ٟأػم بة رق ب ُػذ االؽزِغبع بد
اٌؾى ُ ث بٌ ِجالد ٚ
اٌؾ ؼ ِجَّ١خ ػٍ  ٟع١بع بد اٌ شئ١ظ اٌّؼ ضٚي ألِ ٛس ُ
ؽبؽ ذح ثبٌم ب ِ٘شح اٌ ُىج شٚ ٜ
ؽ ذٚس َص َخ ُ ؽ ؼج ُٕ٠ ٟبد ٞثزظ ب ُ٘شاد
ِ
اٌّ١

اٌشئ١غ
بدٓ٠
ِ

َّ١خ ثبٌ ُّؾبفظ

بد اٌ ُّخز ٍِف

خث

بٌ ِجالد ٠

َٛ

ٚ 2013/6/30ام طٍغ اٌ شئ١ظ األع جك ِ /ؾّ ذ ِؾّ ذ ُِشع ٟ
ػ١غ  ٟاٌؼ َّ١به ثبالرِّف بق ِ غ ل ١بداد اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأِ – ٟىز ت
اإلسؽ بد اٌؼ بَ – ٚو زا ثؼ ل ُِغ بػذ ٓ ِ ٗ٠ل ١بداد ٚو ٛا ِدس
عغ خ اٌ ِشئبع خ كٔ زان ػٍ  ٟاع ٙبك رٍ ه
اٌزٕظ  ُ١اٌؼ بٍِ ٓ١ث ُّ َئ َّ
ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١ثبٌم ب ِ٘شح  ٚاٌ ُّؾبفظ بد
اٌ ذػٛاد ِ ٓ ِخ الي ؽؾ ذ
ِ
إلؽى بَ ع ١طشر ُٙػٍ  ٟاٌّ ١بد ٓ٠اٌّؼٍ ٓ اٌزظ ب ُ٘ش ث ٙب ِ ٓ ِلجَ ً
ُعّٛ ٙس اٌّ ٛاهٕ ٚ ٓ١اٌم  ٞٛاٌ ُّؼب ِسم خ  ٚاٌزغّ ُ ٙش ث ٙب
ٌٍؾ ٌٍٛ١خ دٔ ْٚغ بػ ِرٍ ه اٌ ذػٛاد ِ ٓ ِلجَ ً لُ  ٞٛاٌ ُّؼبسم خ ٚ
ثبٌفِؼ ً ل بَ ِىز ت اإلسؽ بد اٌؼ بَ ث بٌزٕظ ُ١اإلخ ٛأ ٟكٔ زان ثزىٍ ١ف
اٌغِّ ٛٙس َّ٠خ
و ٛا ِدس اٌزٕظ  ُ١ثبٌّىب ِر ت اإلداس ٠خ ث ُّؾبفظ بد ُ
ثبٌزٕغ ١ك ِ غ ثؼ ل اٌمُ  ٞٛاٌ ُّزَط ِّشف خ األخ ش ٜاٌّ ٛاٌٌ ٓ١م ١بداد
اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٟف  ٟأػم بة ص ٛسح  ٕ٠ 25ب ِ٠ش  ٚاٌ ُّزؾ بٌفِ ٓ١ؼُ ٙ
ػٕبف شُ٘
ف  ٟأزخبث بد ِغٍغ  ٟإٌُ َّٛاة  ٚاٌؾ ٛس ٜأٔ زان ٌؾؾ ذ
ِ
ٌٍزغّ ُ ٙش  ٚاٌزظ ب ُ٘ش ث ُّؾ ١و ِغ ِغذ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ث ذءاق ِ ٓ َٛ ٠
 ٚ 2013/6/21رّ  ٚ ٍُٙ٠ٛاإلٔف بق ػٍ ٚ ٓ ِ ُٙ١ع بئًِ اػبؽ خ ٚ
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ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٚ ٟاٌّ ٛاٌُ ٌٙ ٓ١
ٔم ً فن الق ػ ٓ اِ ذاد
ِ
ػٕبف ش ِ ٓ أع ِٕؾ خ اٌزٕظ  ُ١اٌ ذ ٌٟٚاإلخ ٛأٟ
ث بٌ ِجالد  ٚو زا
ِ
ثبٌخ ب ِسط ثبألع ٍؾخ إٌب ِس َّ٠خ  ٚاٌخشه ٛػ  ٚاٌ زخ١شح ٚاألع ٍؾخ
غ ٍُطبد ف  ٟؽبٌ خ الج بٌُٙ
اٌج ْ١ن بء ٌز ؤِ ٓ١رغّ ُِ ٙش ُِ٘ ُِ ٚمب ِٚخ اٌ ُ
ن ٗ ث ٙذف اع ٙبك ص ٛسح  ٚ ٛ ١ٔٛ٠ 30افؾ بي خب ِسه خ
ػٍ  ٟف ِّ
اٌؾى ُ  ٚرمغ ُ١
ع ْذح ُ
اٌ ُّغ زمجً  ٚاػ بدح اٌ شئ١ظ اٌّؼ ضٚي اٌ ِ ٟ
اٌؾ ؼت اٌّق شِ ٓ ِ ٞخ الي َخٍ ك ؽبٌ خ ِ ب ث َ ُِ ٓ١ئ ِّ٠ذ ٚ ٓ٠سافن ٓ١
ٌض ٛسح  ٚ ٛ ١ٔٛ٠ 30أْ اٌزؾش ٠بد ل ذ أع فشد ػ ٓ أَّْ ِ ٓ
اٌم بئِّ ٓ١ػٍ  ٘ ٟزا اٌ ُّ َخطَّ و ٘ ُ ُو قً ِ ٓ اٌم ١بد ٞاإلخ ٛأِ / ٟؾّ ذ
ػج ذ اٌج ذ٠غ ع بِ ٟاٌم ١بد ٞاإلخ ٛأِ / ٟػق بَ ِؾّ ذ ؽغ ٓ١
اث شا٘ ُ١اإلخ ٛأ / ٟػج ذ اٌ شؽّٓ ػج ذ اٌؾّ ١ذ أؽّ ذ اٌج ش ل ١بدٞ
اٌّبع ذ ِؾّ ذ ِبم  ٟاٌم ١بدٞ
ػبف ُ ػج ذ
اٌغّبػ خ اإلع الِ١خ /
ِ
ِ
اإلخ ٛأِ / ٟؾّ ذ ِؾّ ذ اث شا٘ ُ١اٌ ِجٍز بع ٟاٌم ١بد ٞاإلخ ٛأ/ ٟ
ف فٛح ؽ ُّّ ٛدح ِؽغ بص ٞسِن بْ اٌم ١بد ٞاإلخ ٛأ / ٟأع بِخ
ثبع ُ وّ بي ِؾّ ذ
٠بع  ٓ١ػج ذ اٌ َّ٘ٛبة ِؾّ ذ اٌم ١بد ٞاإلخ ٛأِ / ٟ
ػ ٛدح اٌم ١بد ٞاٌغ ٙبد / ٞه ب ِسق ػج ذ اٌّؼج ٛد اث شا٘ ُ١اٌ ُض ُِ ش
ع ٍطبْ أُع بِخ
اٌم ١بد ٞاإلخ ٛأِ / ٟػق بَ ػج ذ اٌ شؽّٓ ِؾّ ذ ُ
ِؾّ ذ ِؾّ ذ ُِشع  ٟػ١غ  ٟاٌؼ َّ١به ٚع ذِ ٞؾّ ذ ػج ذ اٌؾّ ١ذ
ُغٕ  ُ١أؽّ ذ ِؾّ ذ ػ ب ِسف ػٍ  ٟػّ شِ ٚؾّ ذ رو ِ ٟؾّ ذ ػج ذ
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اٌؼ بي  ٚكخ ش ٚ ٓ٠رٕف ١زاق ٌّ ب ر ُ االرِّف بق ػٍ ٓ ِ ٗ ١لِجَ ً اٌ شئ١ظ
األع جك ِ /ؾّ ذ ِؾّ ذ ِشع  ٚ ٟل ١بداد اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأٟ
ام طٍَّؼذ و ٛا ِدس اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٟثبٌّىبرِ ت اإلداس ٠خ ثبٌ ُّؾبفظ بد
ػٕبف ش٘ب ٚوٛا ِدس٘ ب ٌزٕف ١ز اٌ ُّ َخطَّ و اٌغ ب ِثك ٚؽؾ ذ
ثزىٍ ١ف
ِ
ُعّ ٛع اٌق ف اإلخ ٛأ ٟث بٌزٕظ ٚ ُ١رىٍ ١ف ُٙثبٌزَ َُّ ٛع ٗ اٌ ٟ
اٌم ب ِ٘شح  ٚثؼ ل اٌ ُّؾبفظ بد اٌشئ١غ َّ١خ  ٚرٕظ  ُ١اٌزظ ب ُ٘شاد ٚ
اٌزغّ ُ ٙشاد ٚلط غ اٌطُ ُشق اٌؼب َِّ خ ٚار الف اٌّشافِ ك اٌؼب َِّ خ
ؾ شهخ ٚ
ؾ َش ِهَّ١خ ِ ٚسع بي اٌ ُ
ث بٌجالد  ٚاٌزؼ ذِّ ٞػٍ  ٟاٌ ُّٕؾ آد اٌ ُ
غ ٍَّؾخ  ٚاٌّ ٛاهٕٚ , ٓ١ف  ٟأػم بة ص ٛسح ٗ ١ٔٛ٠ 30
اٌمُ َّٛاد اٌ ُّ َ
ٚف ذٚس اٌج ١بْ اٌ ز ٞرٛافم ذ ػٍ ٗ ١اٌم  ٞٛاٌٛهٕ َّ١خ ثز بس٠خ
 2013/7/3ارف ك ل ١بداد اٌزٕظ  ُ١اٌ ذٌ ٌٟٚإلخ ٛاْ ٚأػن بء
ِىز ت اإلسؽ بد ػٍ  ٟاؽ بػخ اٌفٛم  ٝث بٌجالد ٚاٌؾ ٌٍٛ١خ دْٚ
غ جً ٚ
رّى  ٓ١إٌظ بَ اٌؾ بٌ ٓ ِ ٟرٕف ١ز خبسه خ اٌّغ زمجً ثى ً اٌ ُ
ٚػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأٟ
ِ ٓ صَ َُّ ام طٍغ ل ١بداد ٚو ٛادس
ِ
ٚاٌّ ٛاٌ ٓ ِ ُ ٌٙ ٓ١اٌم  ٞٛاٌّزطشف خ األخ ش ٜثبٌؼذ ٠ذ ِ ٓ
االٔزٙبو بد ٚاٌغ شائُ اٌز  ٟاسرُ ِىجَ ذ ثّؾ ١و ِغ غذ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ
ٚأؽ ١بء ؽ شق اٌم ب٘شح اٌّخزٍف خ خ الي اٌفز شح ِ ٓ 2013/6/21
ؽز  2013/8/14 ٝفن الق ػ ٓ ل ١بَ ل ١بداد اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأٟ
ٚاٌّ ٛاٌ ٓ ِ ُ ٌٙ ٓ١اٌز ١بساد اإلع الِ١خ اٌّزؾ ذدح ثبٌم بء ثؼ ل
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اٌخط ت اٌزؾش٠ن َّ١خ ثٛع بئً اإلػ الَ ٚأػٍ  ٟإٌّق خ اٌّمبِ خ
ثزغّ ٙش ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ رن ّٕذ اٌ ذػٛح إلسرى بة أػّ بي ػٕ ف
ٚرٕف ١ز ثؼ ل اٌؼٍّ ١بد اإلس٘بث ١خ م ذ إٌظ بَ اٌم بئُ ث بٌجالد ع ؼ١ب ق
إلػ بدح اٌ شئ١ظ اٌّؼ ضٚي ٌٍؾى ُ ِ شح أخ ش ٚ ٜػ شف ِ ٓ رٍ ه
اٌم ١بداد و ً ِ ٓ ( ِؾّ ذ ِؾّ ذ اث شا٘ ُ١اٌجٍز بع ، ٟف فٛح ؽّ ٛدح
ؽغ بص ٞسِن بْ  ،ػبف ُ ػج ذ اٌّبع ذ ِؾّ ذ ِبم ِ ، ٟؾّ ذ ث ذ٠غ
ػج ذ اٌّغ ١ذ ع بِ ، ٟأع بِخ ِؾّ ذ ِشع  ٟػ١غ  ٟاٌؼ ١به ٚرٌ ه
ػ ٓ هش ٠ك اٌخط بة اٌزؾش٠ن ٚ ٝل ١بَ ػ ذد ِ ٓ ل ١بداد اٌزٕظ ُ١
اإلخ ٛأٚ ٟثؼ ل اٌز ١بساد اإلع الِ١خ اٌّٛاٌ ١خ ٌ ٙب ثؼم ذ ػ ذح
اعزّبػ بد ع ش٠خ ثبؽ ذ ٜاٌغ شف اٌّغٍم خ اٌٍّؾم خ ثّغ غذ ساثؼ خ
اٌ َؼ َذ ِ َّ٠ٚخ ر ُ خالٌ ٙب اإلرف بق ػٍ  ٝرؾ ىٌ ً١غ بْ إِٔ ١خ أهٍم ٛا ػٍ ٙ١ب
ِغّٛػ بد اٌ َشدْع ِ ٓ ثؼ ل ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأ ٟؽ ١ش
ل بِٛا ثبِ ذادُ٘ ث بألدٚاد اٌالصِ خ ٌٍم ١بَ ثؼٍّ " ُ ٙأع ٍؾخ ٔبس ٠خ
– أع ٍؾخ ث١ن بء – ػق  – ٝدسٚع ؽذ٠ذ ٠خ – خ ٛر – ف ٛاػك
وٙشثبئ ١خ " ثبإلم بفخ ٌٍزّ ً ٠ٛاٌّ بٌٚ ُ ٌٙ ٟرىٍ ١ف ُٙثزٛع ١غ
دائ شح االؽ زجبٖ ف  ٟأٚع به اٌّز شدد ٓ٠ػٍ ِ ٝم ش اٌزغّ ٙش ٌن جو
اٌؼٕبف ش اٌز ٠ ٟؾ زجٗ ف  ٟػ ذَ ٚالئ ٙب ٌٍ شئ١ظ اٌّؼ ضٚي َ ُِ /ؾ َّّ ذ
ِشع  ٟرؾ ذ دػ ٛح خؾ ١ز ٓ ِ ُٙأن ّبَ ػٕبف ش غ ١ش ِشغ ٛة
ف ٙ١ب أ ٚأف شاد ر بثؼٌٍ ٓ١غ ١ؼ أ ٚاٌؾ شهخ أٚ ٚع بئً اإلػ الَ
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إٌّب٘ن خ ٌٍزٛع ٙبد اإلخٛأ ١خ ٚاؽزغ بصُ٘ ثؤِ بوٓ ر ُ
رخق١ق ٙب إلع زغٛاة ٘ ئالء اٌؼٕبف ش ِّٚبسع خ اٌزؼ ز٠ت اٌج ذٟٔ
ػٍ ٚ ُٙ١ل ذ أِى ٓ رؾذ ٠ذ ثؼ ل اٌم ١بداد اٌّؾ بسوخ ف  ٟرٍ ه
االعزّبػ بد َ ُِ ُٕٙ ِٚؾ َّّ ذ ث ذ٠غ ػج ذ اٌّغ ١ذ ع بِ ٟػق بَ اٌ ذٓ٠
ُِ َؾ َّّ ذ ؽغ ٓ اث شا٘ ُ١اٌؼش ٠بْ ف فٛح ؽّ ٛدح ؽغ بص ٞسِن بْ
ػج ذ اٌ شؽّٓ ػج ذ اٌؾّ ١ذ أؽّ ذ اٌج ش ػبف ُ ػج ذ اٌّبع ذ ُِ َؾ َّّ ذ
ِبم  ٟأع بِخ ٠بع  ٓ١ػج ذ اٌ ٘ٛبة ُِ َؾ َّّ ذ ُِ َؾ َّّ ذ ُِ َؾ َّّ ذ اث شاُ٘١
اٌجٍز بعٚ – ٟل ذ أم بفذ رؾش٠بر ٗ اٌغ ش٠خ أ٠ن ب ق ثزؾذ ٠ذ ػٕبف ش
ِغّٛػ بد اٌ شدع اٌ ز ٓ٠ر ُ رىٍ ١ف ُٙثزٍ ه اٌّ ٙبَ  ُ ٘ٚو ً ِ ٓ
ُِ َؾ َّّ ذ ػج ذ اٌؾ  ٟؽغ  ٓ١اٌفشِ بِ ٞٚق طف ٝػج ذ اٌؾ  ٟؽغ ٓ١
اٌفشِ ب ٞٚأؽّ ذ ف بسٚق وبِ ً ُِ َؾ َّّ ذ ٘ ١ضُ ع ١ذ اٌؼشث ِ ٟؾّ ٛد
 ُِ َؾ َّّ ذ ِؾّ ٛد ػٍ  ٟصٔ بر ٟػج ذ اٌؼظ  ُ١اث شاَ٘ ُِ ُ١ؾ َّّ ذ ػط ١خاع ّبػَ ُِ ً١ؾ َّّ ذ سؽ ٛاْ ُِ َؾ َّّ ذ – وّ ب أم بفذ اٌزؾش ٠بد ثؤٔ ٗ ل ذ
أع فش ػ ٓ ِّبسع بد ِغّٛػ بد اٌ شدع اٌغ بثك اإلؽ بسح اٌ ٙ١ب
ؽ ذٚس ؽ بالد ٚف بح ٌ جؼل اٌّؾزغ ض ٓ٠ثبإلم بفخ اٌ  ٝاٌؼذ ٠ذ ِ ٓ
اإلف بثبد ػج بسح ػ ٓ " وغ ٛس – ع شٚػ – و ذِبد – لط غ
ٌألف بثغ " ٚغ١ش٘ ب ِ ٓ أص بس اٌزؼ ز٠ت ٚأم بف ث ؤْ أف شاد
ِغّٛػ خ اٌ شدع ر ُ م جط ُٙؽ ١ش أْ اٌّز ّٙبْ َ ُِ /ؾ َّّ ذ ِؾّ ٛد
ػٍ  ٟصٔ بر ٟػج ذ اٌؼظ  ُ١اث شاَ٘ ُِ ُ١ؾ َّّ ذ ػط ١خ ر ُ م جطُٙ
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ثز بس٠خ  2014/7/25ػٍ  ٝرِ خ اٌمن ١خ سل ُ ٌ 9585غ ٕخ
 2013ع ٕؼ ِق ش اٌغذ ٠ذح ٚث بل ٟاٌّز ٓ١ ّٙو ال ِ ٓ َ ُِ /ؾ َّّ ذ ػج ذ
اٌؾ  ٟؽغ  ٓ١اٌفشِ بِ ٞٚق طف ٝػج ذ اٌؾ  ٟؽغ  ٓ١اٌفشِ بٞٚ
أؽّ ذ ف بسٚق وبِ ً ُِ َؾ َّّ ذ ٘ ١ضُ ع ١ذ اٌؼشث ِ ٟؾّ ٛد ر ُ م جطُٙ
ػٍ  ٝرِ خ اٌمن ١خ سل ُ ٌ 3632غ ٕخ  2013ع ٕؼ اٌم ب٘شح
اٌغذ ٠ذح أٚي ثز بس٠خ ٚ 2013/7/15ل ذ أع فش ػ ٓ ُِّبسع خ
ِغّٛػ بد اٌ شدع ع بٌِفخ اٌ ِزوش ػ ٓ ُؽ ذٚس ؽ بالد ٚف بح ٌ جؼل
اٌ ُّؾزغ ض ٓ٠ثبإلم بفخ اٌ  ٝاٌؼذ ٠ذ ِ ٓ اإلف بثبد ِػج بسح ػ ٓ
( ُوغ ٛس ُع شٚػ و ذِبد لط غ ٌألف ب ِثغ  ٚغ ْ١ش٘ ب ِ ٓ كص بس
اٌزؼ ز٠ت  ٓ ِ ٚث ِ ٓ١رٍ ه اٌؾ بالد ٚا ِلؼ خ اٌزؼ ذِّ ٞػٍ  ٝم ب ِثو
اٌخ ١بَ ثّم ش
اٌ ُ
ؾ شهخ  /و ش ُ٠ػّ بد ػج ذ اٌؾٍ  ٚ ُ١اؽزِغ بصٖ ثؤؽ ذ ِ
اٌزغّ ٙش  ٚاٌزؼ ذِّ ٞػٍ ٗ ١ثبٌن شة  ٚاؽ ذاس اف بثزٗ – ِؾ ً
اٌمن َّ١خ سل ُ ٌ 31016غ ٕخ ُ 2013ع َٕؼ ِذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ
ث بألٚساق ٌإلسرج به –  ٚو زا ٚا ِلؼ خ ٚف بح اٌّشؽ  / َٛػّ شٔ ٚغ ذٞ
وب ِِ ً ػٍ ِ – ٟؾ ً اٌمن َّ١خ سل ُ ٌ 15120غ ٕخ  2013اداسٞ
ِذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ ث بألٚساق ٌإلسرج به –  ٚو زا ٚا ِلؼ خ ٚف بح
اٌّشؽ  / َٛفش ٠ذ ؽ ٛل ٟفُ ئَاد ِؾّ ذ – ِؾ ً اٌمن َّ١خ سل ُ
ٌ 14395غ ٕخ  2013اداسِ ٞذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ ث بألٚساق
ٌإلسرج به –  ٚو زا ٚالِؼ خ اٌزؼ ذِّ ٞػٍ  ٝاٌّغٕ  ٟػٍِ / ٗ ١غ زٛس
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ِؾّ ذ اٌغ ِ١ذ ػٍ  ٚ ٝاؽ ذاس اف بثزٗ – ِؾ ً اٌمن َّ١خ سل ُ
ٌ 31166غ ٕخ ُ 2013ع َٕؼ ِذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ ث بألٚساق
ٌإلسرج به –  ٚو زا ٚالِؼ خ اٌزؼ ذِّ ٞػٍ  ٝاٌّغٕ  ٟػٍِ / ٗ ١ؾّ ذ
فزؾ ِ ٟمج ٛي أؽّ ذ  ٚاؽ ذاس اف بثزٗ – ِؾ ً اٌمن َّ١خ سل ُ
ٌ 14395غ ٕخ  2013اداسِ ٞذ ٕ٠خ ٔق ش اٌ ُّشفم خ ث بألٚساق
ٌإلسرج به –  ٚأم بف أْ رؾش٠بر ٗ أع فشد ثؾ ؤْ ٚا ِلؼ خ ٚف بح
اٌّشؽ  / َٛأؽّ ذ ؽغ ٓ لّ ش اٌذ ٌٚخ ػٍ  ٟصٌ١خ خ  ٚاف بثخ اٌّغٕ ٟ
ػٍ / ٗ ١أؽّ ذ فزُّ ٛػ أؽّ ذ ِ شصٚق أَّٔ ٗ  ٚؽ بي رَ َُّ ٛع ٗ ُو قً ِٕ ّٙب
ٌّ ١ذاْ ساثؼ خ اٌؼذ ِ َّ٠ٚخ ٌإلػزِق بَ ث ٗ ُِمب ِث ً ؽق ٌّٙٛب ػٍ ِ ٝجٍ غ
ػٕبف ش اٌز ؤِٚ ٓ١
ِ بٌٚ ٚ ٟعج بد ِغزا ِئ َّ١خ ل بَ ػ ذد ِ ٓ
ِ
ِغّٛػ بد اٌ شدع ع بٌِف ٟاٌ ِزوش ثبإلؽ زجبٖ ف  ٟأِشّ٘ ب ٚ
داخ ً اٌّ ْ ١ذاْ  ٚاٌزؼ ذِّٞ
اؽ ِزغب ِصّ٘ ب ثؤؽ ذ أِ ب ِوٓ اإلؽ ِزغ بص ِ
ػٍ ْ ّٙ١ب ثبٌن شة األِ ش اٌ زٔ ٞغ ُ ػٕ ٗ ٚف بح األ َّٚي  ٚاف بثخ
ثغ ٛاس
اٌض بٔ ٟث ُىغ ٛس ثبٌ ِزساػ ْٚ ٓ١اٌغ بل ْ ٓ١صُ َُّ ل بِٛا ثزشو ّٙب ِ
غ ٍَّؾخ  ٚف ٟ
ع ٛس ِجٕ  ٝاٌزٕظ  ٚ ُ١اإلداسح اٌز ب ِثغ ٌٍمُ َّٛاد اٌ ُّ َ
ٛاهٕ ٓ١ثٛع ٛد اٌّغٕ ٟ
الؽ ك ٚثُٕ ب قء ػٍ  ٝثالغ بد اٌّ
ِ
ٚل ذ ِ
ػٍ ّٙ١ب ع بٌِف ٟا ِرو ش ثبٌّى بْ اٌغ بٌف ِرو شٖ أزمٍ ذ اٌ ْ ّٙ١ب ع َّ١بسح
اٌق ِّؾ ٚ ٟف ٟ
اع ؼبف  ٚاٌز ٔ ٟمٍز ّٙب اٌ ُِ ٝغزؾ ف ٝاٌز ؤِِ ٓ١
أػم بة رق بػذ أػّ بي اٌؼٕ ف ٚع شائُ ػٕبف ش اٌزٕظ  ُ١اإلخ ٛأٟ
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اإلس٘ بثٚ ٟل ١بِ ُٙث برالف اٌّّزٍى بد اٌؼبِ خ ٚاٌخبف خ ٚرؼطً ١
اٌّٛاف الد اٌؼبِ خ ٚاسرى بة ع شائُ لز ً ػّ ذ ٚؽش ٠ك ػّ ذ
ٚاخزط بف ثؼ ل األؽ خبؿ ٚاؽزغ بصُ٘ ث ذٚ ْٚع ٗ ؽ ك
ٚرؼ ز٠ج ُٙث ذٔ١ب ق ػٍ  ٝإٌؾٛك ِٔ ف اٌج ١بْ فم ذ ام طٍؼذ اٌذ ٌٚخ
ثبرخ بر اإلع شاءاد اٌمبٔ ١ٔٛخ ٚاألِٕ ١خ ٌن جو رٍ ه اٌغ شائُ
ِٚشرىج ٙ١ب ٚفم ب ٌّ ب أز ٙذ اٌ ٗ ١اٌّؾىّ خ ثبعزخالف ٙب د ْٚأْ
رغزشع ً اٌّؾىّ خ ف  ٝع شد ث بل ٝرٍ ه اٌزؾش ٠بد فٕؾ ً ١اٌ ٙ١ب ِٕ غ
ٌٍزىشاس .
ولمةةةا كةةةان الثابةةةت أيضةةةا بتحريةةةات  /محمةةةد محمةةةود توفيةةةق ربةةةيس
مباحةةث قِطةةاع الشةةرق التةةابع لةةةئلدارة العا َّمةةة لمباحةةث القةةاهرة بؤنةةةج
فةةةةةي نهايةةةةةة شةةةةةهر يونيةةةةةو لعةةةةةام  2013قامةةةةةت جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان
ال ةمسةةةةةةلمين والمةةةةةةوالين لهةةةةةةم و ِحةةةةةةزب ال ةحر َّيةةةةةةة والعدالةةةةةةة – تحةةةةةةت
ةمسةةةةمى تحةةةةالةف دعةةةةم الشةةةةرع َّية – بةةةةدعوة لئلعتصةةةةام أمةةةةام مسةةةة ِجد
رابعةةةة العدو َّيةةةة بتقةةةاطع شةةةارع الطيةةةران مةةةع طريةةةق النصةةةر لخلةةةق
نوعةةةا ً مةةةن التةةةوازن بةةةين ةم َإ ِّيةةةدو الةةةربيس السةةةابق و ةمعارضةةةيج الةةةذين
قةةةاموا بالةةةدعوة لئلحتشةةةاد يةةةوم  2013/6/30إعتراضةةةا ً علةةةى نِ ةةةام
ال ةحكةةم القةةابم رنةةذا  ,وكةةان ذلةة مةةن خِةةبلل وسةةابل اإلعةةبلم ال ةم َإ ِّيةةدة
لجماعةةةةة اإلخةةةةوان ال ةمسةةةةلمين  ,وإسةةةةتجاب لتلةةةة الةةةةدعوات أعضةةةةاء
تلةةةة الجماعةةةةة وحِةةةةزب ال ةحر َّيةةةةة والعدالةةةةة والمةةةةوالين لهةةةةم وأخةةةةذ
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اإلعتصةةةةةةام فةةةةةةي بدايةةةةةةة نشةةةةةةؤتج شةةةةةةكبلً سِ ةةةةةةلم َّيا ً  ,ومنةةةةةةذ تةةةةةةاري
 2013/7/3بةةةةةدأ يؤ ةخةةةةةذ منحةةةةةى ويةةةةةر سةةةةةلمي  ,فةةةةةي ةمحاولةةةةةة مةةةةةن
ال ةمشةةةاركين فةةةي ذلةةة اإلعتصةةةام الضةةةغط علةةةى أجهةةةزة الدولةةةة إلعةةةادة
الةةةربيس السةةةابق  /محمةةةد مرسةةةي إلةةةى سةةةدة الحكةةةم  ,ومةةةن خةةةبلل
توسِ ةةةعة نِطةةةاق اإلعتصةةةام وولةةةق كا َّفةةةة ال ةطةةة ةرق ال ةمإديةةةة إلةةةى مسةةةجد
رابعةةةة العدو َّيةةةة مةةةن الجهةةةات األربةةةع ال ةمإديةةةة إليةةةج وإعاقةةةة حركةةةة
قةةةاطني المِنطقةةةة وإحةةةتبلل المسةةةاحات بةةةين العقةةةارات وداخلهةةةا وأمةةةام
ال ة
شةةةةقق السةةةةكن َّية  ,وسةةةةرقة وإتةةةةبلف جميةةةةع مرافةةةةق ال ةطةةةة ةرق العا َّمةةةةة
ةةةحي وإسةةةةتغبللها إلعاشةةةةة
ب ةمحةةةيط اإلعتصةةةةام مةةةةن ميةةةةاه وصةةةةرف صِ ة ِّ
ةةةةةرقة الت َّيةةةةةةار الكهربةةةةةةابي واإلسةةةةةةتعانة بةةةةةةؤدوات
ال ةمعتصةةةةةةمين  ,وسة َّ
خارج َّيةةةةةةة مةةةةةةن مولِّةةةةةةدات كهرباب َّيةةةةةةة إلسةةةةةةتخدامها فةةةةةةي اإلضةةةةةةاءة
ول ةمك ِّبةةةرات الصةةةوت للمنصةةةة التةةةي شةةةيدوها داخةةةل نطةةةاق اإلعتصةةةام
 ,وأقةةةةاموا المتةةةةاريس والموانةةةةع والخيةةةةام بتلةةةة ال ةطةةةة ةرق  ,وتجهيةةةةز
بعةةةةةةةض أدوات القتةةةةةةةل والحةةةةةةةرق واألسةةةةةةةلحة النار َّيةةةةةةةة  ,وإحتجةةةةةةةاز
وتعةةةةةذيب المةةةةةواطنين الةةةةةذو أود بحيةةةةةاة الةةةةةبعض مةةةةةنهم وضةةةةةرب
المةةةةةةةواطنين وإحةةةةةةةداث إصةةةةةةةاباتهم – تكسةةةةةةةير األذ ةرع واألر ةجةةةةةةةل -
ةةرد إقتةةةرابهم مةةةن ال ةطةةة ةرق المو ِّديةةةة إلةةةى اإلعتصةةةام أو مةةةن ةيشةةةتبج
ل ةمجة َّ
بةةةج داخةةةل ةمحةةةيط اإلعتصةةةام أنةةةج مةةةن ال ةمعارضةةةين لهةةةم وإلنتمةةةاءاتهم
الفكريةةةة أو أنةةةج مصةةةدر معلومةةةات لل ة
شةةةرطة  ,كمةةةا خربةةةوا ال ةمنشةةةآت
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سةةةلةطات واإلسةةةتيبلء علةةةى مسةةةجد رابعةةةة العدو َّيةةةة
العا َّمةةةة و ةمقاومةةةة ال ة
ةةرف حجةةةز وتعةةةذيب
و ةملحقاتةةةج وال ةمستشةةةفى الكابنةةةة خلفةةةج وإنشةةةاء ةوة َ
للمةةةواطنين ال ةمحتجةةةزين وإنشةةةاء ةد َ
شةةةم للحِمايةةةة أثنةةةاء ةمحاولةةةة فةةةض
اإلعتصةةةةةةام  ,وكةةةةةةان ذلةةةةةة ب ةمسةةةةةةاعدة قيةةةةةةادات جماعةةةةةةة اإلخةةةةةةوان
ال ةمسةةةةةةةةلمين بتمويةةةةةةةةل ذلةةةةةةةة اإلعتصةةةةةةةةام وإمةةةةةةةةدادهم باألطعمةةةةةةةةة ,
وبتحةةةةريض كةةةةل مةةةةن  /محمةةةةد البلتةةةةاجي وأسةةةةامة ياسةةةةين وصةةةةفوة
حِجةةةازو – المسةةةبولين عةةةن إدارة فعاليةةةات اإلعتصةةةام – مةةةن خِةةةبلل
صةةةةة
إلقةةةةاء ال ةخ َطةةةةب التحريضةةةة َّية علةةةةى ال ةمعتصةةةةمين مةةةةن أعلةةةةى المن َّ
التةةةةةي قةةةةةاموا بإنشةةةةةابها أمةةةةةام مسةةةةة ِجد رابعةةةةةة العدو َّيةةةةةة وال ةمج ِّهةةةةةزة
باإلضةةةةةابة و ةم َك ِّبةةةةةرات الصةةةةةوت والتةةةةةي تةةةةةم توصةةةةةيلها إلةةةةةى كافةةةةةة
المحةةةةةاور ال ةم َإ ِّديةةةةةة إلةةةةةى إشةةةةةارة رابعةةةةةة العدو َّيةةةةةة  ,لخلةةةةةق سةةةةةلو
ِعةةةدابي لةةةد كا َّفةةةة ال ةمعتصةةةمين قِ َبةةةل الدولةةةة وأجهزتهةةةا وال ةمةةةواطنين
ةةةرهم  ,األمةةةةر الةةةةذو أرهةةةةب قةةةةاطني المِن َطقةةةةة  ,ممةةةةا
ال ةمعارضةةةةين لفِكة ِ
حةةةدا بهةةةم إلةةةى تةةةر مسةةةاكنهم قسةةةراً  ,وتقةةةدَّم العديةةةد مةةةنهم بالعديةةةد
مةةةةةن الببلوةةةةةات  ,وإثةةةةةر تفةةةةةاقةم الوضةةةةةع وإسةةةةةتنفاد كا َّفةةةةةة ال ةطةةةةة ةرق
السِ ةةةةلم َّية محل َّيةةةةا ً ودول َّيةةةةا ً والتةةةةي بةةةةاءت بةةةةالرفض والفشةةةةل  ,فصةةةةدر
قةةةةرار السةةةة ِّيد األسةةةةتاذ ال ةمستشةةةةار /النابةةةةب العةةةةام السةةةةابق بتةةةةاري
 2013/7/31بضةةةةبط الجةةةةرابم التةةةةي وقعةةةةت ب ةمحةةةةيط ميةةةةدان رابعةةةةة
العدو َّيةةةةةةة وضةةةةةةبط سةةةةةة َّياراتي البةةةةةةث اإلذاعةةةةةةي وبعةةةةةةض القيةةةةةةادات
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اإلخوان َّيةةةةة وهةةةةم كةةةةل ً مةةةةن محمةةةةد بةةةةديع ومحمةةةةد البتةةةةاجي وصةةةةفوة
حجةةةةةةازو وباسةةةةةةم عةةةةةةودة وطةةةةةةارق ال ةز ةمةةةةةةر – القيةةةةةةادو بالجماعةةةةةةة
حرضوا على إرتكاب الجرابم رنفة البيان .
اإلسبلم َّية – والذين َّ
لمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم فةةةإن المحكمةةةة إطمؤنةةةت إلةةةى جديةةةة
التحريةةةات التةةةةى أجراهةةةا كةةةةبل مةةةن الرابةةةةد  /محمةةةد حةةةةازم طةةةج سةةةةيد
الضةةةةابط بقطةةةةاع األمةةةةن الةةةةوطنى ومحمةةةةد محمةةةةود توفيةةةةق ربةةةةيس
مباحةةةةث قِطةةةةاع الشةةةةرق التةةةةابع لةةةةئلدارة العا َّمةةةةة لمباحةةةةث القةةةةةاهرة
وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها وقةةةةد جةةةةاءت تلةةةة
التحريةةةةات متفقةةةةة مةةةةع بةةةةاقي أدلةةةةة الةةةةدعوو األخةةةةر

وال تنةةةةاقض

فيهةةةا ذلةةةة أن اإلسةةةةتدالالت ( تحريةةةةات األمةةةن الةةةةوطنى ـةةةة تحريةةةةات
المباحةةةةةث الجنابيةةةةةة

جةةةةةاءت واضةةةةةحة وتةةةةةدل علةةةةةى أنهمةةةةةا قامةةةةةا

بالبحةةةةث والتحةةةةر والتنقيةةةةب للتوصةةةةل إلةةةةى تلةةةة العناصةةةةر والتةةةةى
شةةةملت فضةةةبل عةةةن إسةةةماء المتهمةةةين وأدوارهةةةم واألعمةةةال المنوطةةةج
بهةةةةةةم تنفيةةةةةةذها وتنفيةةةةةةذهم للعمليةةةةةةات اإلرهابيةةةةةةة (الجةةةةةةرابم محةةةةةةل
المحاكمة .
 ٌّٚب و بْ رم ذ٠ش عذ ٠خ اٌزؾش ٠بد ِ ٓ اٌّغ بئً اٌّٛم ٛػ١خ اٌز ٟ
ٛ٠و ً األِ ش ف ٙ١ب ٌّؾىّ خ اٌّٛم ٛع ثغ ١ش ِؼم ت – ٚوبٔ ذ ٘ زٖ
اٌّؾىّ خ ثٛف فٙب ِؾىّ خ اٌّٛم ٛع رطّ ئٓ اٌ  ٝرٍ ه اٌزؾش ٠بد
ع بٌفخ اٌ زوش  ِٚب ٌّغ زٗ ف ّٙ١ب ِ ٓ ارغ بق ِ غ ِغش ٠بد ٚالؼ بد
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اٌ ذػ ، ٜٛومةةةن ثةةةم فةةةإن هةةةذه التحريةةةات تكةةةون جديةةةة ويةةةر قاصةةةرة
وال مرسةةةلة بالنسةةةبج للمتهمةةةين  ,كمةةةا لةةةم تتعةةةارض تلةةة التحريةةةات
مةةع بةةاقى أدلةةة الةةدعو الماديةةة وفقةةا للثابةةت بالتحقيقةةات ومةةن ثةةم
تطمةةةةبن المحكمةةةةة الةةةةي جديةةةةة تلةةةة التحريةةةةات وتةةةةرو أنهةةةةا أجريةةةةت
فعةةةبل بمعرفةةةة الضةةةابطين سةةةالفى الةةةذكر وأنهةةةا حةةةوت علةةةي وقةةةابع
صةةةريحة وواضةةةحة تصةةةدق مةةةن أجراهةةةا ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا أثةةةاره
الةةةةةدفاع فةةةةةى هةةةةةذا الشةةةةةؤن علةةةةةى ويةةةةةر سةةةةةند صةةةةةحي مةةةةةن الواقةةةةةع
والقانون وتقضي المحكمة برفضج .

الثالةةةةث عشةةةةر :ـةةةة حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بةةةةبطبلن القةةةةبض
والتفتةةةةةيش لعةةةةةدم وجةةةةةود المتهمةةةةةين فةةةةةى حالةةةةةة مةةةةةن حةةةةةاالت
التلةةةبس وبطةةةبلن مةةةا تةةةبله مةةةن إجةةةراءات ومةةةا لحقةةةج مةةةن أثةةةار
وفقةةةةةةةةةا للمةةةةةةةةةواد 46 37 35 34 30مةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةانون
اإلجةةةراءات الجنابيةةةة ولعةةةدم تحريةةةر محضةةةر لكةةةل مةةةتهم حةةةال
ضةةةةبطج بالواقعةةةةة وبطةةةةبلن محاضةةةةر الضةةةةبط لعةةةةدم اشةةةةتمالها
علةةةى بيانةةةات جوهريةةةة هةةةى تجهيةةةل محضةةةر الضةةةبط مةةةن كيفيةةةة
الضةةةةبط ومةةةةن القةةةةابم بةةةةج وسةةةةاعة ومكةةةةان ضةةةةبط المتهمةةةةين
مخالفةةةةةةةا بةةةةةةةذل نصةةةةةةةوص المةةةةةةةواد 336 331 2/24مةةةةةةةن
قانون اإلجراءات الجنابية .
981
أمين السر

رئيس المحكمة

فمةةردود عليةةج بةةؤن هةةذا الةةدفع هةةةابط األثةةر فاسةةد األركةةان ويةةر قةةةابم
علةةةي أسةةةاس مةةةن صةةةحي الواقةةةع والقةةةانون ذلةةة أنةةةج مةةةن المقةةةرر
طبقةةةةا لةةةةنص المةةةةادة  30مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة والتةةةةي
نصةةةت علةةةي ( تكةةةون الجريمةةةة متلبسةةةا بهةةةا حالةةةة إرتكابهةةةا أو عقةةةب
إرتكابهةةةا ببرهةةةة يسةةةيرة ـةةةـ وتعتبةةةر الجريمةةةة متلبسةةةا بهةةةا إذا إتبةةةع
المجنةةةي عليةةةج مرتكبهةةةا أو تبعتةةةة العامةةةة مةةةع الصةةةياح أثةةةر وقوعهةةةا
أو إذا وجةةةةةد مرتكبهةةةةةا بعةةةةةد وقوعهةةةةةا بوقةةةةةت قريةةةةةب حةةةةةامبل أالت أو
أسةةةةلحة أو أمتعةةةةة أو أوراق أو أشةةةةياء أخةةةةرو يسةةةةتدل منهةةةةا علةةةةي
أنةةة فاعةةل أو شةةري فيهةةا أو إذا وجةةدت بةةج فةةي هةةذا الوقةةت أثةةار أو
عبلمات تفيد ذل

.

كمةةةةةا انةةةةةج مةةةةةن المقةةةةةرر قضةةةةةاءا أن التلةةةةةبس حالةةةةةة عينيةةةةةة تةةةةةبلزم
الجريمةةةةةة ذاتهةةةةةا الشةةةةةخص مرتكبهةةةةةا وأن حةةةةةاالت التلةةةةةبس وردت
علةةةي سةةةبيل الحصةةةر بالمةةةاده  30مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة
بةةةةؤن يكةةةةون شةةةةاهدها قةةةةد حضةةةةر إرتكابهةةةةا بنفسةةةةج وأدر وقوعهةةةةا
بؤيةةةة حاسةةةج مةةةن حواسةةةج متةةةي كةةةان هةةةذا اإلدرا بطريقةةةة يقينيةةةة ال
تقبةةةل الشةةة أو التؤويةةةل ويكفةةةي للقةةةول بقيةةةام حالةةةة التلةةةبس أن تكةةةون
هنةةا م ةةاهر خارجيةةة تنبةةا بةةذاتها عةةن وقةةوع الجريمةةة وأن حالةةةة
التلةةةةبس تسةةةةتوجب أن يتحقةةةةق مةةةةؤمور الضةةةةبط القضةةةةابي مةةةةن قيةةةةام
982
أمين السر

رئيس المحكمة

الجريمةةةةةة بمشةةةةةاهدتج بنفسةةةةةج أو بمشةةةةةاهدة أثةةةةةر مةةةةةن أثارهةةةةةا يةةةةةدل
عليهةةةا وينبةةةا بذاتةةةج عةةةن وقوعهةةةا أو بإدراكهةةةا بحاسةةةج مةةةن حواسةةةج
وهةةةذه الحالةةةة تتةةةي لمةةةؤمور الضةةةبط القضةةةابي القةةةبض علةةةي المةةةتهم
وتفتيشج .
ولمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وكةةةةان الثابةةةةت مةةةةن أوراق الةةةةدعو وتحقيقاتهةةةةا
ومةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها أنةةةةج قةةةةد صةةةةدرقرار مةةةةن
المستشةةةةار  /النابةةةةب العةةةةام السةةةةابق بتةةةةاري  2013/7/31بتكليةةةةف
الشةةةةرطة بإتخةةةةاذ الةةةةبلزم قانونةةةةا ً نحةةةةو ضةةةةبط الجةةةةرابم التةةةةى وقعةةةةت
بمحةةةةةيط دوابةةةةةر ميةةةةةادين التحريةةةةةر ورابعةةةةةة العدويةةةةةة والنهضةةةةةة
بمحةةةةاف تى القةةةةاهرة والجيةةةةزة ومسةةةةجد القابةةةةد إبةةةةراهيم بمحاف ةةةةة
اإلسةةةةكندرية وميةةةةدان الشةةةةون بالمحلةةةةة الكبةةةةر بمحاف ةةةةة الغربيةةةةة
وسةةةةابر الميةةةةادين األخةةةةر بالوجةةةةج البحةةةةر وصةةةةعيد مصةةةةر التةةةةى
وقعةةةت فيهةةةا تلةةة الجةةةرابم  .وكشةةةف مرتكبيهةةةا وإتخةةةاذ الةةةبلزم قانونةةةا ً
بشةةةؤنهم فةةةى ضةةةوء مراعةةةاة أحكةةةام القةةةوانين المشةةةار إليهةةةا وضةةةبط
األسةةةةةلحة واألدوات المسةةةةةتخدمة فةةةةةى ذلةةةةة

وكةةةةةذا ضةةةةةبط سةةةةةيارتي

البةةةةث اإلذاعةةةةى والمملوكةةةةة إلتحةةةةاد اإلذاعةةةةة والتليفزيةةةةون وضةةةةبط
المحرضةةةين علةةةى تلةةة الجةةةرابم وهةةةم كةةةل مةةةن محمةةةد بةةةديع مرشةةةد
اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين ومحمةةةةةد البلتةةةةةاجى وصةةةةةفوة حجةةةةةاز وباسةةةةةم
عةةةوده مةةةن القيةةةادات اإلخوانيةةةة وطةةةارق الزمةةةر القيةةةاد بالجماعةةةة
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اإلسةةبلمية  .وبالتنسةةيق مةةع كا َّفةةة ال ِجهةةات األمن َّيةةة تةةم تحديةةد صةةباح
يةةةوم  2013/8/14كمو ِعةةةد لضةةةبط الجةةةرابم بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة
ومحيطهةةةةةا بنةةةةةاءا علةةةةةى قةةةةةرار السةةةةةيد المستشةةةةةار /هشةةةةةام بركةةةةةات
ةةةوات الشةةةرطية
توجهةةةت القة َّ
النابةةةب العةةةام السةةةابق سةةةالف البيةةةان و َّ
عبةةةةر المحةةةةاور ال ةمإ ِّديةةةةة إلةةةةى ميةةةةدان رابعةةةةة العدو َّيةةةةة صةةةةباح يةةةةوم
العدو َّيةةةة مةةةن
 2013/8/14وبةةةدأ تنفيةةةذ خطةةةة إنهةةةاء تجمهةةةر رابعةةةة
ِ
ةةةةةوات األمةةةةةةن المركةةةةةةزو مةةةةةةع
جانةةةةةةب وزارة الداخل َّيةةةةةةة بمشةةةةةةاركة قةة َّ
مدير َّيةةةة أمةةةن القةةةاهرة ومصةةةلحة األمةةةن العةةةام لضةةةبط تلةةة الجةةةرابم
المنوه عنها سلفا .
وقبةةةل البةةةدء فةةةي التنفيةةةذ إعتلةةةى ةكةةةل ً مةةةن ال ةم َّتهمةةةين  /محمةةةد محمةةةد
البلتةةةاجي وصةةةفوة ح ُّمةةةودة حِجةةةازو رمضةةةان  ,عاصِ ةةةم عبةةةد
إبةةةراهيم ِ
ةةةةارق عبةةةةةد الموجةةةةةود إبةةةةةراهيم ال ةز ةمةةةةةر
الما ِجةةةةةد محمةةةةةد ماضةةةةةي  ,طة ِ
العدو َّيةةةةةة وطةةةةةالبوا ال ةمتجمهةةةةةرين ( بةةةةةاقى المتهمةةةةةين
صةةةةة رابعةةةةةة
َم َن ِّ
ِ
وأخةةةةةةرين مجهةةةةةةولين وأخةةةةةةرين توفةةةةةةوا

مةةةةةةن جماعةةةةةةة اإلخةةةةةةوان

المسةةةلمين ومةةةن مإيةةةد الةةةربيس المعةةةزول والمناصةةةرين لهةةةم وكةةةذا
عناصةةةةةر مةةةةةن النوعيةةةةةات اإلجراميةةةةةة باإلسةةةةةتيقا والخةةةةةروج مةةةةةن
صةةةةةةةة للتؤ ُّهةةةةةةةب
الخِيةةةةةةةام عبةةةةةةةر ةم َك ِّبةةةةةةةرات الصةةةةةةةوت ال ةم َّتصِ ةةةةةةةلة بال َم َن َّ
ةةةةوات القابِمةةةةة علةةةةى الفةةةةض ومةةةةن ثةةةةم تةةةةم تمر ةكةةةةز
والتصةةةةدِّو للقة َّ
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القةة َّةةوات القابِمةةةة علةةةى إنهةةةاء التجمهةةةر لضةةةبط الجةةةرابم سةةةالفة الةةةذكر
بجميةةةةع المحةةةةاور ال ةمإديةةةةة إلةةةةى ميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة " شةةةةارع
ةةةةحي  ,شةةةةارع الطيةةةةران
الطيةةةةران القةةةةادِم مةةةةن ناحِيةةةةة التةةةةؤمين الصِ ِّ
ةةةارع يوسِ ةةةةف ع َّبةةةةاس
ةةةارع صةةةةبلح سةةةةالِم  ,شة ِ
القةةةةادِم مةةةةن ناحِيةةةةة شة ِ
ةةارع صةةةبلح سةةةالِم  ,طريةةةق النصةةةر مةةةن ناحِيةةةة
القةةةادِم مةةةن ناحِيةةةة شة ِ
صةةةةةب
طيبةةةةةة مةةةةةول " وتةةةةةم تحديةةةةةد طريةةةةةق النصةةةةةر مةةةةةن ناحِيةةةةةة ال ةن ة
التِةةةةةذكارو كممةةةةةر ر ِمةةةةةن لخةةةةةروج ال ةمتجمهةةةةةرين مةةةةةن ميةةةةةدان رابعةةةةةة
ةةةوات سةةة َّيارات اإلنةةةذار –
العدويةةةة  ,وب ةكةةةل مِحةةةور كةةةان ب ةم َقدِّمةةةة القة َّ
السةةة َّيارات ال ةم َح َّملةةةة ب ةم َك ِّبةةةرات الصةةةوت – وخلفهةةةا سةةة َّيارات اإلطفةةةاء
– التةةةةةةي تةةةةةةم إسةةةةةةتِخدامها فةةةةةةي إخمةةةةةةاد النيةةةةةةران التةةةةةةي أشةةةةةةعلها
ال ةمتجمهةةةةةرين بالخِيةةةةةام وب ةمحةةةةةيط التجمهةةةةةر – واللةةةةةوادر الثقيلةةةةةة –
التةةةةي قامةةةةت بإزاحةةةةة الحةةةةوا ِجز والسةةةةواتِر الخرسةةةةانِ َّية التةةةةي شةةةة َّيدها
ال ةمتجمهةةةةةةةرين علةةةةةةةى أطةةةةةةةراف التجمهةةةةةةةر – وخلفهمةةةةةةةا سةةةةةةةيارات
ةةةوات األمةةةن المركةةةزو و ةيحةةةيط بهةةةم تشةةةكيبلت
و ةمةةةد ََّرعات
التابعةةةة لقة َّ
ِ
ةةةةوات األمةةةةةن المركةةةةةزو – التةةةةةي إقتصةةةةةر تسةةةةةليحهم انةةةةةذا علةةةةةى
قةة َّ
ةةةةوات ةمدير َّيةةةةة
أدوات َفةةةةض الشةةةةغب وبواعِةةةةث الغةةةةاز  , -وخلفهةةةةم قة َّ
أمةةةن القةةةاهِرة ال ةم َ
ضةةة َّباط
ضةةة َّباط النِ ةةةاميين والبحثيةةةين و ة
شةةة َّكلة مةةةن ال ة
ال ةمفرقعةةةةات  ,وخلفهةةةةم علةةةةى مسةةةةافة بعيةةةةدة ِجةةةة َّداً بعةةةةض ةمةةةةد ََّرعات
القةةةة َّوات ال ةمسةةةلَّحة – التةةةي إقتصةةةر دورهةةةا علةةةى التةةةؤمين العميةةةق "
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ةةةةوات القابِمةةةةةة علةةةةةى تنفيةةةةةذ قةةةةةرار
حمايةةةةةة ال ةخطةةةةةوط الخلف َّيةةةةةة " للقةة َّ
النيابةةةة العا َّمةةةةة  , -وحةةةال البةةةةدء فةةةي ةمناشةةةةدة ال ةمتجمهةةةرين إلجةةةةبلء
ةةةةزودة ب ةمك ِّبةةةةرات صةةةةوت
ةمحةةةةيط التجمهةةةةر سِ ةةةةلم َّيا ً عبةةةةر سةةةة َّيارات ةم َّ
وطـالبتةةةةـهم سةةةةلميا بةةةةاخبلء ميةةةةدان رابعةةةةة ومحيطةةةةج ووفةةةةرت لهةةةةم
طريةةةق النصةةةر المةةةإدو الةةةي النصةةةب التةةةذكارو كممةةةر رمةةةن للخةةةروج
ومةةةنهم مةةةن اتبةةةع ونفةةةذ ذلةةة بةةةالخروج األمةةةن والةةةبعض األخةةةر مةةةن
المتجمهةةةةةرين (المتهمةةةةةين وأخةةةةةرين مجهةةةةةولين وأخةةةةةرين توفةةةةةوا
اثةةةةةر البقةةةةةاء ولةةةةةم يلتةةةةةزم بالقةةةةةانون اال ان القةةةةةوات تةةةةةدرجت فةةةةةي
اإلسةةةةتعداد بةةةةان قامةةةةت بإسةةةةتخدام خةةةةراطيم الميةةةةاة لتفةةةةرقتهم وفقةةةةا
للقواعةةةد المقةةةررة قانونةةةا فةةةى هةةةذا الشةةةؤن فقةةةام بعةةةض ال ةمتجمهةةةرين
ةةةةةوات بالحِجةةةةةةارة والشةةةةةةماري و ةزجاجةةةةةةات المولوتةةةةةةوف
برشةةةةةةق القةة َّ
وإطةةةةةارات السةةةةة َّيارات ال ةمشةةةةةتعِلة  ,فقامةةةةةت القةةةةةةوات بالتصةةةةةدِّو لهةةةةةم
بالميةةةةةاه بواسةةةةةطة سةةةةة َّيارات اإلطفةةةةةاء وببواعةةةةةث الغةةةةةاز  ,وحينبةةةةةذ
أضةةةةةرم ال ةمتجمهةةةةةرين سةةةةةالفى الةةةةةذكر النيةةةةةران بالخِيةةةةةام وسةةةةة َّيارات
ةةةةوارع الخلف َّيةةةةةة ال ةمحيطةةةةةة بمسةةةةة ِجد رابعةةةةةة
المةةةةواطِ نين الكابِنةةةةةة بالشة ِ
صةةةوب ةعمةةةق التجمهةةةر  ,كمةةةا إعتلةةةى
العدو َّيةةةة إلعاقةةةة َت َقةةةدُّم القةة َّةةوات َ
بعةةةض العناصةةةر ال ةمسةةةلَّحة مةةةن بةةةين ال ةمتجمهةةةرين مبنةةةى خلةةةف طيبةةةة
شةةارع أنةةور ال ةمفتةةي بوابةةل مةةن
مةةول وأمطةةرت القة َّةةوات القادِمةةة مةةن
ِ
الطلقةةةات النار َّيةةةة لعمةةةل سةةةاتِر نيرانةةةي حتةةةى يتسةةة َّنى لقيةةةادات جماعةةةة
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ةةارع  ,كمةةةا إعتلةةةى بعةةةض
اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين الفةةةرار عبةةةر ذلِةةة الشة ِ
العناصةةةةر ال ةمسةةةةلَّحة مةةةةن بةةةةين ال ةمتجمهةةةةرين عقةةةةار تحةةةةت اإلنشةةةةاء
ةةةوات
بتقةةةةاطع شةةةةارع الطيةةةةران مةةةةع شةةةةارع سةةةةيبويج  ,وأمطةةةةرت القةة َّ
ةةةاهين بوابةةةل مةةةةن الطلقةةةةات
القادِمةةةة مةةةةن
شةةةارع الطيةةةةران مةةةن اإل ِّتجة ِ
ِ
النار َّيةةةةة  ,كمةةةةا إعتلةةةةى بعةةةةض العناصةةةةر ال ةمسةةةةلَّحة أسةةةة ةط المبةةةةاني
العامةةةة التةةةي قةةةاموا بإحتبللهةةةا والتةةةي َتم َّثلةةةت فةةةي مدرسةةةتي مدينةةةةة
الثانو َّيةةةةةة الفةن ةدقِ َّيةةةةةة وعبةةةةةد العزيةةةةةز جةةةةةاويش  ,ومبنةةةةةى إدارة
نصةةةةةر
ِ
ةةةابع لجامعةةةةة
اإلسةةةةكان الخةةةةارجي فةةةةرع البنةةةةات برابعةةةةة العدو َّيةةةةة التة ِ
صةةةن
سةةةط مسةةة ِجد رابعةةةة
العدو َّيةةةة  ,كمةةةا َت َح َّ
األزهةةةر  ,وكةةةذا مؤذنةةةة و َ
ِ
بعةةةةض العناصةةةةر ال ةمسةةةةلَّحة مةةةةن بةةةةين ال ةمتجمهةةةةرين داخِةةةةل بعةةةةض
الوحةةةةةدات السةةةةةكنِ َّية بالعقةةةةةارات الكابِنةةةةةة دا ِخةةةةةل ةمحةةةةةيط التجمهةةةةةر ,
وأمطةةةرت القةة َّةةوات القابِمةةةة علةةةى ال َفةةةض المتوا ِجةةةدة بةةةالقةرب مةةةن تِلةةة
المبةةةاني العا َّمةةةة والعقةةةارات والمسةةة ِجد بوابةةةل مةةةن الطلقةةةات النار َّيةةةة ,
كمةةةةا إعتلةةةةى بعةةةةض العناصةةةةر ال ةمسةةةةلَّحة مةةةةن ال ةمتجمهةةةةرين مبنةةةةى
جامِعةةةة األزهةةةر بطريةةةق النصةةةر  ,وقةةةاموا بةةةإطبلق األعيةةةرة النار َّيةةةة
بكثافةةةة مةةةن اعلةةةي العقةةةار الكةةةابن بتقةةةاطع شةةةارع سةةةيبويج مةةةع شةةةارع
الطيةةةةران ومةةةةن داخةةةةل التجمهةةةةر بميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة وترتةةةةب
علةةةى ذلةةة وفةةةاة وإصةةةابة العديةةةد مةةةن الضةةةباط والمجنةةةدين وويةةةرهم
مةةةن القةةةوات الشةةةرطية والمةةةواطنين وفقةةةا للثابةةةت بالتقةةةارير الصةةةفة
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التشةةةةريحية لمصةةةةلحة الطةةةةب الشةةةةرعى وبالتقةةةةارير الطبيةةةةة المرفقةةةةة
باألوراق .
كمةةةةا قةةةةاموا ( المتجمهةةةةرين بميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة بالتخريةةةةب
واإلتةةةبلف العمةةةد وذلةةة بةةةؤن خربةةةوا ورخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون
توفةةةةوا عمةةةةداً مبةةةةان وأمةةةةبل عامةةةةة مخصصةةةةج لمصةةةةال حكوميةةةةة
العدو َّيةةةةة و قاعةةةةات ال ةمناسةةةةبات
وللنفةةةةع العةةةةام وهةةةةي (مسةةةةجد رابعةةةةة
ِ
العدو َّيةةةةة ,ومبنةةةةي اإلدارة العامةةةةة
ال ةملحقةةةةة بةةةةج  ,ومستشةةةةفي رابعةةةةج
ِ
للمةةةرور  ,ومدرسةةةة عبةةةد العزيةةةز جةةةاويش  ,ومدرسةةةة مدينةةةة نصةةةر
الثانو َّيةةةة الفندق َّيةةةة  ,ومبنةةةي إدارة اإلسةةةكان الخةةةارجي للبنةةةات التةةةابع
لجامعةةةج األزهةةةر  ,و أعمةةةدة اإلنةةةارة و الحةةةدابِق وبلةةةدورات األرضةةةية
ةةةةاور
و البنيةةةةةة التحتيةةةةةة بميةةةةةدان رابعةةةةةة
العدو َّيةةةةةة و ال ةطةةةةة ةرق و المحة ِ
ِ
ال ةمتاخِمةةةة لةةةج (عةةةدد  2ةمد ََّرعةةةة و عةةةدد  42مركبةةةة شةةةرطية ةمت َن َّوعةةةة
والمبينةةةة وصةةةفا ً وقيمة ً
ةةة بةةةاألوراق بةةةؤن حطمةةةوا الممتلكةةةات سةةةالفة
الةةةةةذكر وأتلفةةةةةوا األشةةةةةجار والمزروعةةةةةات بنهةةةةةر الطريةةةةةق وجعلوهةةةةةا
ويةةةةر صةةةةالحة لئلسةةةةتخدام وأطلقةةةةةوا وابةةةةبلً مةةةةن األعيةةةةرة الناريةةةةةة
والخرطةةةةةوش علةةةةةى المركبةةةةةات الشةةةةةرطية ورشةةةةةقوها بالحجةةةةةارة و
الزجاجةةةات الحارقةةةة (مولوتةةةوف .كمةةةا أتلفةةةوا أيضةةةا أمةةةواالً ثابتةةةة
ومنقولةةةةةةة ال يمتلكوهةةةةةةا  -المنقةةةةةةوالت المملوكةةةةةةة لقةةةةةةاطني ةمحةةةةةةيط
تجم ةهر رابعة العدو َّية ومن تم إحتجازه داخِل ةمحيط التجمهر.
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كمةةةةةا خربةةةةةوا عمةةةةةداً الكةةةةةاببلت الكهربابيةةةةةة المملةةةةةو للدولةةةةةة بةةةةةؤن
أضةةةةرموا النيةةةةران بهةةةةا فؤتةةةةت عليهةةةةا وترتةةةةب علةةةةى ذلةةةة انقطةةةةاع
التيار الكهربابي عن األماكن التي تغذيها .
كمةةا خربةةوا مبنةةى معةةد إلقامةةة شةةعابر دينيةةة مسةةجد رابعةةة العدويةةة
بةةؤن أضةةرموا النيةةران بةةج فؤتةةت عليةةج وفقةةا للثابةةت بتقةةارير مصةةلحة
تحقيق األدلة ال ِجنابِ َّية لمسرح األحداث .
األمةةةةةر الةةةةةذو إسةةةةةتدعى بالضةةةةةرورة إلةةةةةى اللجةةةةةوء إلةةةةةى اإلسةةةةةتعانة
بالمجموعةةةةةات القِتاليةةةةةة اإلحتياط َّيةةةةةة – ال ةمتمر ِكةةةةةزة خلةةةةةف تشةةةةةكيبلت
سةةةةلَّ بر َّ
األمةةةةن المركةةةةزو وال ةم َ
شةةةةاش
ةةةابط ةم َ
شةةةة َّكل ةكةةةةل ً منهةةةةا مةةةةن ضة ِ
قصةةةةةةير  9مةةةةةةم و ةم َجنةةةةةةدين ةمسةةةةةةلَّحين ببنةةةةةةادِق رليةةةةةةة 7,62 × 39
و ةم َجنةةةدين ةمسةةةلَّحين ببنةةةادِق الغةةةاز ال ةمسةةةيل للةةةدموع  -والتةةةي لجةةةؤت
ةةةوة ل ةمواجهةةةة تلةةة العناصةةةر
إلةةةى إسةةةتخدام القةةةدر ال ةمناسةةةب مةةةن القة َّ
ال ةمسةةةةةةةلَّحة مةةةةةةةن المتجمهةةةةةةةرين (المتهمةةةةةةةين وأخةةةةةةةرين مجهةةةةةةةولين
وأخةةةةرين توفةةةةوا إلسةةةةكات مصةةةةادر إطةةةةبلق النيةةةةران فقةةةةط والتةةةةى
كةةةةانوا يطلقونهةةةةا بطريقةةةةة عشةةةةوابية علةةةةى قةةةةوات الشةةةةرطة وذلةةةة
بإسةةةتخدام الطلقةةةات اآلليةةةة مةةةن قبةةةل قةةةوات الشةةةرطة وفقةةةا للقواعةةةد
المقةةةةررة قانونةةةةا بشةةةةؤن الةةةةدفاع الشةةةةرعى عةةةةن أنفسةةةةهم مةةةةن ذلةةةة
اإلعتةةةةداء المتواصةةةةل علةةةةيهم مةةةةن قبةةةةل المتجمهةةةةرين سةةةةالفى الةةةةذكر
وسةةةقوط قتلةةةى ومصةةةابين مةةةنهم ومةةةن المتجمهةةةريين أنفسةةةهم وفقةةةا
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لمةةةةا أثبتةةةةج تقةةةةارير الطةةةةب الشةةةةرعى مةةةةن أن بعةةةةض المتةةةةوفين مةةةةن
المتجمهةةةرين بةةةداخل إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة إصةةةاباتهم ناريةةةة مةةةن
الخلف إلى األمام .
وذلةةة بقصةةةد تحقيةةةق وةةةايتهم اإلجرا ِم َّيةةةة والتةةةي َت َم َّثلةةةت فةةةي الحيلولةةةة
دون خةةةروج ال ةمتجمهةةةرين عبةةةر الممةةةر اآلمِةةةن ال ةم َحةةةدَّد لهةةةم  ,ومةةةن
َثةةة َّم بقةةةابِهم دا ِخةةةل ةمحةةةيط التجمهةةةر لزيةةةادة أعةةةداد القتلةةةى وال ةمصةةةابين
 ,مةةةةن ِخةةةةبلل إ ِّتخةةةةاذ تِلةةةة العناصةةةةر ال ةمسةةةةلَّحة ال ةمتجمهةةةةرين دروعةةةةا ً
ةةةوات القابِمةةةةة علةةةةى إنهةةةةاء التجمهةةةةر
ةةةر َّية حةةةةال تعةةةةاملهم مةةةةع القةة َّ
بشة ِ
النار َّيةةةة  ,ونجحةةةت القةةةوات سةةةالفة البيةةةان فةةةي السةةةيطرة
باألسةةةلِحة
ِ
علةةةى الميةةةدان ومحيطةةةج  ,و تةةةم ضةةةبط عةةةدد  58مةةةن هةةةذه العناصِ ةةةر
سةةةلَّحة مةةةن المتجمهةةةرين مةةةن داخةةةل عقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء " بةةةرج
ال ةم َ
البنةةةةةةدارو " بمحةةةةةةور شةةةةةةارع الطيةةةةةةران وإقةةةةةةرارهم بالتحقيقةةةةةةات
بمشةةةةاركتهم فةةةةى تجمهةةةةر رابعةةةةة العدويةةةةة حةةةةال قيةةةةامهم بمقاومةةةةة
قةةةوات األمةةةن بإسةةةتخدامهم األسةةةلحة الناريةةةة أثنةةةاء إنهةةةاء التجمهةةةر
وعثةةةةةةةر بالعقةةةةةةةار محةةةةةةةل الضةةةةةةةبط للعناصةةةةةةةر سةةةةةةةالفة الةةةةةةةذكرعلى
(عةةدد3سةةبلح ألةةى عيةةار 39×7,62ـةة عةةدد10فةةرد خرطةةوش محلةةى
الصةةةنع ـ عةةةدد1خزينةةةة حديديةةةة مغلقةةةة  -عةةةدد84طلقةةةة خرطةةةوش
عيار45 -12زجاجة مولوتوف" .
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وتةةةةةم ضةةةةةبط (والبيةةةةةة المتهمةةةةةين علةةةةةى مسةةةةةرح األحةةةةةداث الةةةةةذين
إرتكب ةوا الجةةرابم رنفةةة البيةةان بقصةةد قتةةل القةة َّةوات القابِمةةة علةةى تنفيةةذ
قةةةةرار النيابةةةةة العا َّمةةةةة سةةةةالف الةةةةذكر وويرهةةةةا مةةةةن الجةةةةرابم سةةةةالفة
البيةةةان رنةةةذا للحيلولةةةة دون تنفيةةةذ ذلةةة القةةةرار وإنهةةةاء تجمهةةةرهم
ةةبط العديةةةد مةةةن األسةةةلحة النار َّيةةةة والبيضةةةاء واألدوات التةةةي
 ,كمةةةا ة
ضة ِ
تفرقةةةةة ب ةمحةةةةيط
ةتسةةةةتخدم فةةةةي اإلعتةةةةداء علةةةةى األشةةةةخاص بؤمةةةةاكن ةم ِّ
ةةةوات القابِمةةةة علةةةى إنهةةةاء التجمهةةةر وبمعرفةةةة
التجمهةةةر بمعرفةةةة القة َّ
البلزمةةةةةة علةةةةةى مِسةةةةةرح
النيابةةةةةة العا َّمةةةةةة حةةةةةال إجرابِهةةةةةا ال ةمعاينةةةةةة
ِ
األحةةةداث َفةةةور وقوعهةةةا وفقةةةا للثابةةةت بتقةةةارير قسةةةم األدلةةةة الجنابيةةةة
وذلةةة وفقةةةا لؤلمةةةر الصةةةادر مةةةن المستشةةةار /النابةةةب العةةةام السةةةابق
سةةةةةالف الةةةةةذكر متلبسةةةةةين بتلةةةةة الجةةةةةرابم وفقةةةةةا لمةةةةةا إنتهةةةةةت إليةةةةةج
المحكمة بإستخبلصها0
لمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان التلةةةبس قةةةد لةةةل وشةةةمل جميةةةع الجةةةرابم التةةةي
إرتكبهةةةةةةا المتجمهةةةةةةرون(المتهمين وأخةةةةةةرين مجهةةةةةةولين وأخةةةةةةرين
توفةةةةوا

والتةةةةي تمةةةةت وقابعهةةةةا علةةةةى مةةةةرأ ومسةةةةمع مةةةةن النةةةةاس

جميعةةةا ً بتلةةة المنطقةةةة سةةةواء جةةةرابم القتةةةل واإلعتةةةداء علةةةي قةةةوات
الشةةةرطة أو األهةةةالى أو الممتلكةةةات العامةةةة والخاصةةةة وويرهةةةا وفقةةةا
للثابةةةةت بةةةةؤمر اإلحالةةةةة فكةةةةان التلةةةةبس يطوقهةةةةا جميعةةةةا ً خاصةةةةة وأن
األحةةةداث بتةةةاري  2013/8/14قةةةةد إسةةةتمرت لعةةةةدة سةةةاعات ومةةةةن
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ثةةةم فةةةإن ضةةةبط المتهمةةةةين يكةةةون مشةةةموالً بالمشةةةروعية إذ الجةةةةرابم
كةةةان متلبسةةةا ً بهةةةا أنةةةذا

والينةةةال مةةةن ذلةةة عةةةدم معرفةةةة أشةةةخاص

القةةةةابمين بالضةةةةبط فةةةةالعبرة هةةةةى بتةةةةوافر حالةةةةة التلةةةةبس والتةةةةى هةةةةى
حالةةةة عينيةةةة تصةةةاحب الجريمةةةة ال شةةةخص مرتكبهةةةا أو القةةةابم علةةةى
ضةةةبطج كمةةةا أن المحكمةةةة تةةةر أن القةةةبض علةةةى هةةةذه الصةةةورة لةةةم
يكةةةن قبضةةةا ً عشةةةوابيا ً كمةةةا ادعةةةى الةةةدفاع وال ينةةةال ممةةةا تقةةةدم عةةةدم
تحديةةد سةةةاعة ضةةةبطهم بدقةةةج إذ أنهةةةا ليسةةةت مةةةن أركةةةان الجريمةةةة وال
مةةةةن شةةةةروط تةةةةوافر حالةةةةة التلةةةةبس فةةةةالبين للمحكمةةةةة مةةةةن جمةةةةاع
إقةةةةرارت بعةةةةض المتهمةةةةين وشةةةةهادة شةةةةهود اإلثبةةةةات وبةةةةاقى أدلةةةةة
الةةةةدعو أن المتهمةةةةين قةةةةد ضةةةةبطوا فةةةةى توقيةةةةت معاصةةةةر للتجمهةةةةر
الحاصةةةةةل فةةةةةى ذلةةةةة اليةةةةةوم  2014/8/14بميةةةةةدان رابعةةةةةة العدويةةةةةة
ومحيطهةةةا وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها ومةةةن ثةةةم
فةةةةإن ضةةةةبط المتهمةةةةين أنةةةةذا يكةةةةون مشةةةةموالً بالمشةةةةروعية بنةةةةاءا
علةةةةةى قةةةةةرار المستشةةةةةار  /النابةةةةةب العةةةةةام السةةةةةابق إذ الجةةةةةرابم كةةةةةان
متلبسةةةا ً بهةةةا ممةةةن تةةةم ضةةةبطهم علةةةى مسةةةرح األحةةةداث مةةةن المتهمةةةين
أنةةةةذا وهةةةةو إجةةةةراء يقةةةةره القةةةةانون ويشةةةةهد بصةةةةحتج إذ الجةةةةرابم
التةةةى أرتكبةةةت كانةةةت متلبسةةةا بهةةةا خاصةةةة فةةةى هةةةذه الحالةةةة التةةةى رتةةةب
فيهةةةةةا القةةةةةانون المسةةةةةبولية الجنابيةةةةةة لجميةةةةةع المتجمهةةةةةرين عةةةةةن
الجةةةةرابم المرتكبةةةةة أنةةةةذا

وهةةةةو مةةةةا وسةةةةع مةةةةن فكةةةةرة التلةةةةبس
992

أمين السر

رئيس المحكمة

بالجريمةةةةة ليشةةةةمل كةةةةل مةةةةن تجمهةةةةر يةةةةوم الحةةةةادث بحسةةةةبان علمةةةةج
بةةةالغرض المنشةةةود مةةةن التجمهةةةر وأن الجةةةرابم أرتكبةةةت بقصةةةد تنفيةةةذ
هةةةةةذا الغةةةةةرض وهةةةةةو مةةةةةا ينتفةةةةةى معةةةةةج القةةةةةول بةةةةةؤن القةةةةةبض علةةةةةى
المتهمةةةةين إنمةةةةا كةةةةان بنةةةةاء علةةةةى الشةةةةبهة وال ةةةةن ومةةةةن ثةةةةم فةةةةإن
القبض على المتهمين يكون صحيحا ً منتجا ً آلثاره .
وكةةةةذل مةةةةن تةةةةم ضةةةةبطج قبةةةةل تةةةةاري  2013/8/14وفقةةةةا للثابةةةةت
بالمحاضةةةةةةر أرقةةةةةةام 9585لسةةةةةةنة2013جةةةةةةن مصةةةةةةر الجديةةةةةةدة
3632لسةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةةةةةةةاهرة الجديةةةةةةةةةةةةةةةةدة أول
31016لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
15120لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
31166لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسنة2013إدار مدينة نصر والمرفقة بالتحقيقات0
ومةةةن ثةةةم فةةةإن المحكمةةةة تقةةةر النيابةةةة العامةةةة علةةةي تصةةةرفها فةةةي هةةةذا
الشةةةةةةؤن بةةةةةةؤن المتهمةةةةةةين الةةةةةةذين تةةةةةةم ضةةةةةةبطهم فةةةةةةى الفتةةةةةةرة مةةةةةةن
2013/6/21وحتةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةاري إنهةةةةةةةةةةةاء التجمهةةةةةةةةةةةر بتةةةةةةةةةةةاري
2013/8/14تةةةةم ضةةةةبطهم فةةةةي حالةةةةة تلةةةةبس متجمهةةةةرين مةةةةرتكبين
الجةةةةرابم الثابتةةةةة بةةةةؤمر اإلحالةةةةة وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج المحكمةةةةة
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بإستخبلصةةةةها ومةةةةن ثةةةةم تةةةةوافرت حالةةةةة التلةةةةبس فةةةةي حقهةةةةم طبقةةةةا
للقواعةةةد المقةةةررة قانونةةةا فةةةى هةةةذا الشةةةؤن ووفقةةةا لقةةةرار المستشةةةار/
النابةةةةةب العةةةةةام الصةةةةةادر بتةةةةةاري 2013/7/31فةةةةةى هةةةةةذا الشةةةةةؤن
وكةةةذل مةةةن تةةةم ضةةةبطج عقةةةب إنهةةةاء إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة حيةةةث
تةةةم ضةةةبطهم بنةةةاءا علةةةى أمةةةر قضةةةابى بةةةذل وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج
المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها دون أن تسترسةةةةل المحكمةةةةة بسةةةةردها مةةةةرة
أخةةةر منعةةةا للتكةةةرار ومةةةن ثةةةم تكةةةون اإلجةةةراءات التةةةي اتخةةةذت فةةةي
حقهةةةم( المتهمةةةين صةةةحيحة لهةةةا أصةةةلها الثابةةةت فةةةي األوراق ومةةةن
ثةةةةم فةةةةإن القةةةةبض علةةةةى المتهمةةةةين يكةةةةون صةةةةحيحا ً منتجةةةةا ً آلثةةةةاره
ويضةةحى الةةدفع فةةى هةةذا الشةةق علةةى ويةةر سةةند صةةحي مةةن القةةانون
وتقضى المحكمة برفضج .
وعةةن مةةا أثةةاره الةةدفاع بشةةؤن عةةدم تحريةةر محاضةةر لكةةل مةةتهم حةةال
ضةةةةبطج بالواقعةةةةة وبةةةةبطبلن محاضةةةةر الضةةةةبط لعةةةةدم اشةةةةتمالها علةةةةى
بيانةةةات جوهريةةةة هةةةى مكةةةان وزمةةةان ضةةةبط المتهمةةةين مخالفةةةا بةةةذل
نصوص المادة 2/24من قانون اإلجراءات الجنابية .
فمـردود عليـج أيضـا بـؤن نـص المـادة 2/24من قـانـون االجـراءت
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الجنابيةةةةة " ويجةةةةب أن تثبةةةةت جميةةةةع األجةةةةراءات التةةةةى يقةةةةوم بهةةةةا
مةةةؤمورو الضةةةبط القضةةةابى فةةةى محاضةةةر موقةةةع عليهةةةا مةةةنهم يبةةةين
بها وقت إتخاذ اإلجراءات ومكان حصولج...إل "
ومةةةن المقةةةرر بالمةةةادة  331مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة والتةةةى
تةةنص علةةةى أن "يترتةةةب الةةبطبلن علةةةى عةةةدم مراعةةاة أحكةةةام القةةةانون
المتعلقة بؤ إجراء جوهر ".
ومةةةةن المقةةةةرر مةةةةن أن عةةةةدم إلتةةةةزام مةةةةؤمور الضةةةةبط القضةةةةابى مةةةةا
نصةةةةت عليةةةةج المةةةةادة ( 24مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة مةةةةن
إثبةةةات جميةةةع اإلجةةةراءات التةةةى يقةةةوم بهةةةا فةةةى محضةةةر يبةةةين وقةةةت
اتخةةةاذ اإلجةةةراء وتاريخةةةج ومكةةةان حصةةةولج لةةةيس مةةةن شةةةؤنج إهةةةدار
قيمةةةةة المحضةةةةر الةةةةذ حةةةةرره كلةةةةج كعنصةةةةر مةةةةن عناصةةةةر اإلثبةةةةات
وإنمةةةا يخضةةةع تقةةةدير سةةةبلمة اإلجةةةراءات فيةةةج لمحكمةةةة الموضةةةوع
هةةةذا فضةةةبلً عةةةن أن مةةةا نةةةص عليةةةج القةةةانون فيمةةةا تقةةةدم لةةةم يةةةرد إال
على سبيل التن يم واإلرشاد ولم يرتب على مخالفتج البطبلن .
فةةالبطبلن علةةى هةةذا النحةةو هةةو جةةزاء إجرابةةى لتخلةةف كةةل أو بعةةض
شةةةةروط صةةةةحة أ إجةةةةراء جةةةةوهر فيهةةةةدر رثةةةةاره القانونيةةةةة ولةةةةم
يحةةةةدد المشةةةةرع المقصةةةةود بةةةةإالجراء الجةةةةوهر وإنمةةةةا تةةةةر هةةةةذا
التحديةةةةةد الجتهةةةةةاد الفقةةةةةج والقضةةةةةاء اسةةةةةتنباطج مهتةةةةةديا ً فةةةةةى ذلةةةةة
بالحكمةةةة التةةةى تقةةةف وراء كةةةل قاعةةةدة تقةةةرر إجةةةرا ًء معينةةةا ً وعلةةةى
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ضةةوء هةةةذه الحكمةةةة يمكةةن اسةةةتخبلص مةةةا إذا كةةان اإلجةةةراء جوهريةةةا ً
من عدمج .
ولقةةةد نةةةص المشةةةرع علةةةى بعةةةض اإلجةةةراءات ونعتهةةةا بالجوهريةةةة
بنص القانون وهى -:
 -1التوقيةةةةع علةةةةى الحكةةةةم بمعرفةةةةة القاضةةةةى الةةةةذ أصةةةةدره فةةةةى
خةةةةبلل ثبلثةةةةين يومةةةةا ً تحريةةةةر أسةةةةباب الحكةةةةم (المةةةةادة 312
من قانون اإلجراءات الجنابيج 0
 -2اإلجةةةةةةةراءات المتعلقةةةةةةةة بتشةةةةةةةكيل المحكمةةةةةةةة أو اختصاصةةةةةةةها
النوعى (المادة  332من قانون اإلجراءات الجنابيج .
ولمةةا كةةان ذل ة وهةةديا بمةةا تقةةدم وكةةان الثابةةت مةةن مطالعةةة المحكمةةة
ألوراق القضةةةةةية تبةةةةةين لهةةةةةا أن قةةةةةد تةةةةةم تحريةةةةةر محاضةةةةةر ضةةةةةبط
للمتهمةةةين فةةةى خةةةبلل الفتةةةرة محةةةل األحةةةداث وكانةةةت محاضةةةر ضةةةبط
المتهمةةةةين قةةةةد أثبةةةةت بهةةةةا محرروهةةةةا تةةةةاري تحريرهةةةةا وسةةةةاعتها
وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها وال يقةةةدح فةةةى ذلةةة
أنةةةج لةةةم يةةةتم تحريةةةر محضةةةر لكةةةل مةةةتهم عقةةةب ضةةةبطج مباشةةةرة يةةةوم
 2013/8/14حيةةةةث ثبةةةةت للمحكمةةةةة وبالةةةةدليل القةةةةاطع بةةةةؤن أعةةةةداد
المتهمةةةةين المتجمهةةةةرين (المتهمةةةةين وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين
توفةةوا أنةةذا تعةةدت المبةةات ومةةن ثةةم يصةةعب عمليةةا تحريةةر محضةةر
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لكةةةةل مةةةةتهم حةةةةين ضةةةةبطج سةةةةيما وأن األحةةةةداث مازالةةةةت قابمةةةةة لةةةةم
تنتهةةةى بعةةةد وإنمةةةا كةةةان يةةةتم تجمةةةيعهم فةةةى مكةةةان أمةةةن حتةةةى يةةةتم
اإلنتهةةةةةاء مةةةةةن تنفيةةةةةذ قةةةةةرار المستشةةةةةار  /النابةةةةةب العةةةةةام السةةةةةابق
الصةةةادر بتةةةاري 2013/7/31وذلةةة بضةةةط الجةةةرابم وويرهةةةا وفقةةةا
لمةةةا إنتهةةةى إليةةةج فنحيةةةل إليةةةج منةةةع للتكةةةرار ال سةةةيما وأن األحةةةداث
إسةةتمرت عةةدة سةةاعات علةةى مةةدار اليةةوم وال يعقةةل أن يقةةوم كةةل مةةن
قةةةام بضةةةبط مةةةتهم أن يقةةةوم بتحريةةةر محضةةةر بةةةذل حسةةةب مضةةةمون
المةةةةادة محةةةةل الةةةةدفع ويتةةةةر مسةةةةرح األحةةةةداث وهةةةةذا هةةةةو المفهةةةةوم
الصةةةةحي لواقةةةةع الحةةةةال أنةةةةذا

وأن مةةةةاورد بالمةةةةادة محةةةةل الةةةةدفع

يطبةةةق علةةةى مةةةتهم أو عةةةدد مةةةن المتهمةةةين إال أن واقةةةع الحةةةال فةةةى
تلةةة الفتةةةرة يصةةةعب تنفيةةةذه لكثةةةرة أعةةةداد المتهمةةةين إضةةةافة إلةةةى أن
القةةةانون لةةةم يةةةنص صةةةراحة علةةةى بطةةةبلن هةةةذا اإلجةةةراء فةةةى حالةةةة
مخالفتةةةج إن صةةةحت وأنةةةج قةةةد تةةةم تحريةةةر محضةةةر مجمةةةع ثبةةةت بةةةج
عمليةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةبط المتهمةةةةةةةةةين علةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةرح األحةةةةةةةةةداث يةةةةةةةةةوم
2013/8/14ومةةةن ثةةةم تقةةةر المحكمةةةة تصةةةرف القةةةابمين علةةةى ضةةةبط
المتهمةةةةين ومةةةةا تحةةةةرر مةةةةن محاضةةةةر فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن كمةةةةا تقةةةةر
المحكمةةةة تصةةةرف النيابةةةة العامةةةة بنةةةاءا علةةةى تلةةة اإلجةةةراءات ومةةةن
ثةةم يكةةون مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن قةةد أقةةيم علةةى سةةند ويةةر
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صةةةحي مةةةن الواقةةةع والقةةةانون وتقضةةةى المحكمةةةة بةةةرفض الةةةدفع فةةةى
مجملج .

الرابةةةع عشةةةر :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن القةةةبض علةةةى
المتهمةةةين لتجةةةاوز القةةةابمين بالضةةةبط حةةةدود قةةةرار المستشةةةار /
النابب العام المإرخ 2013/7/31العينى والشخصى0
فمةةةردود عليةةةج أن المستشةةةار  /النابةةةب العةةةام السةةةابق أصةةةدر قةةةرارا
بتةةةةةاري  2013/7/31بتكليةةةةةف الشةةةةةرطة بإتخةةةةةاذ الةةةةةبلزم قانونةةةةةا ً
نحةةةو ضةةةبط الجةةةرابم التةةةى وقعةةةت بمحةةةيط دوابةةةر ميةةةادين التحريةةةر
ورابعةةةةةةة العدويةةةةةةة والنهضةةةةةةة بمحةةةةةةاف تى القةةةةةةاهرة والجيةةةةةةزة
ومسةةةةةجد القابةةةةةد إبةةةةةراهيم بمحاف ةةةةةة اإلسةةةةةكندرية وميةةةةةدان الشةةةةةون
بالمحلةةةةةة الكبةةةةةر بمحاف ةةةةةة الغربيةةةةةة وسةةةةةابر الميةةةةةادين األخةةةةةر
بالوجةةةج البحةةةر وصةةةعيد مصةةةر التةةةى وقعةةةت فيهةةةا تلةةة الجةةةرابم .
وكشةةةف مرتكبيهةةةا وإتخةةةاذ الةةةبلزم قانونةةةا ً بشةةةؤنهم فةةةى ضةةةوء مراعةةةاة
أحكةةةةةةةام القةةةةةةةوانين المشةةةةةةةار إليهةةةةةةةا وضةةةةةةةبط األسةةةةةةةلحة واألدوات
المسةةةةةةتخدمة فةةةةةةى ذلةةةةةة

وكةةةةةةذا ضةةةةةةبط سةةةةةةياراتي البةةةةةةث اإلذاعةةةةةةى

والمملوكةةةة إلتحةةةاد اإلذاعةةةة والتليفزيةةةون وضةةةبط المحرضةةةين علةةةى
تلةةة الجةةةرابم وهةةةم كةةةل مةةةن محمةةةد بةةةديع مرشةةةد اإلخةةةوان المسةةةلمين
ومحمةةةةد البلتةةةةاجى وصةةةةفوة حجةةةةاز وباسةةةةم عةةةةوده مةةةةن القيةةةةادات
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اإلخوانيةةةةة وطةةةةارق الزمةةةةر القيةةةةاد بالجماعةةةةة اإلسةةةةبلمية وذلةةةة
بنةةاءا علةةى تحريةةات اللةةواء  /سةةيد شةةفيق مةةدير األمةةن الع ةام السةةابق
وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها دون أن تسترسةةةةل
المحكمة فى سرد ذل مرة أخر .
ولمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وهةةةةديا بمةةةةا تقةةةةدم وكةةةةان الثابةةةةت أن ضةةةةبط بعةةةةض
المتهمةةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةاري  2013/6/21حتةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةاري
2013/7/31قةةةةد تةةةةم بنةةةةاءاعلى إرتكةةةةابهم للجةةةةرابم المنةةةةوه عنهةةةةا
سةةةةةلفا وفقةةةةةا للثابةةةةةت بالمحاضةةةةةر أرقةةةةةام 9585لسةةةةةنة2013جةةةةةن
مصةةةةر الجديةةةةدة 3632لسةةةةنة2013جةةةةن القةةةةاهرة الجديةةةةدة أول
31016لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
15120لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
31166لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةة نصةةةةةر والمرفقةةةةةة بالتحقيقةةةةةات
وذلةةة وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها ومةةةن تةةةاري
 2013/7/31وماتبلهةةةةةا قةةةةةد تةةةةةم بنةةةةةاءا علةةةةةى قةةةةةرار المستشةةةةةار /
النابةةةب العةةةام السةةةابق ومةةةا تةةةم ضةةةبطهم يةةةوم 2013/8/14متلبسةةةين
بةةةالجرابم علةةةى مسةةةرح األحةةةداث ومةةةا تةةةم ضةةةبطج أيضةةةا مةةةن بعةةةض
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المتهمةةين فةةى تةةاري الحةةق علةةى ذلةة

وتةةم وفقةةا للقواعةةد القانونيةةة

المقةةةررة فةةةةى هةةةذا الشةةةةؤن والمحكمةةةة سةةةةبق أن قامةةةت بةةةةالرد علةةةةى
ذل ة فةةى الةةدفوع السةةابقة فتحيةةل إليهةةا منعةةا للتكةةرار ومةةن ثةةم يكةةون
ضةةةةبط المتهمةةةةين تةةةةم وفقةةةةا للقةةةةانون ولةةةةم يتجةةةةاوز القةةةةابمين علةةةةى
الضةةبط قةةةرار المستشةةار  /النابةةةب العةةةام فةةى هةةةذا الشةةؤن ويكةةةون مةةةا
أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن مةةةاهو إال لتشةةةكي المحكمةةةة فةةةى تلةةة
اإلجةةةةةراءات التةةةةةى تمةةةةةت بشةةةةةؤن المتهمةةةةةين والتةةةةةى إطمؤنةةةةةت إليهةةةةةا
المحكمةةةة وأيقنةةةت صةةةحتها وفقةةةا للقةةةانون ومةةةن ثةةةم يكةةةون الةةةدفع قةةةد
أقةةةةةيم علةةةةةى ويةةةةةر سةةةةةند صةةةةةحي مةةةةةن القةةةةةانون وتقضةةةةةى المحكمةةةةةة
برفضج .

الخةةةامس عشةةةر :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن تحقيقةةةات
النيابةةةة العامةةةة علةةةى سةةةند مةةةن القةةةول بةةةبطبلن قةةةرار اإلحالةةةة
لةةةةةبطبلن شةةةةةغل المستشةةةةةار /النابةةةةةب العةةةةةام السةةةةةابق لمنصةةةةةبج
لئلنعةةدام وبالتةةالى انعةةدام صةةفتج وصةةفة تابعيةةج علةةى زعةةم مةةن
القةةول بةةؤن ربةةيس الجمهوريةةة الةةذ أصةةدر قةةرار تعيينةةج أقسةةم
علةةةةى احتةةةةرام الدسةةةةتور والقةةةةانون فةةةةى وقةةةةت لةةةةم يكةةةةن هنةةةةا
دسةةةتور فيضةةةحى محةةةل القسةةةم معةةةدوما ً فضةةةبلً عةةةن أن عبةةةارات
القسةةةةم ال تسةةةةتند إلةةةةى نةةةةص قةةةةانونى لتعطيةةةةل دسةةةةتور 2012
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وإنعةةةةدام المشةةةةروعية لقةةةةرار النيابةةةةة العامةةةةة ممةةةةا يةةةةإد إلةةةةى
بطبلن اتصال المحكمة بالدعو .
فمةةةردود عليةةةج أنةةةج مةةةن المقةةةرر بالقاعةةةدة الدسةةةتورية بوجةةةج عةةةام
مةةةةن أن الشةةةةعب هةةةةو صةةةةاحب السةةةةيادة ومصةةةةدر السةةةةلطات جمي ًعةةةةا
وأن لةةةةج السةةةةلطة الشةةةةرعية الدابمةةةةة فهةةةةو الةةةةذ ينشةةةةا الدسةةةةاتير
ويعةةةةدلها ويسةةةةقطها ويختةةةةار الحكةةةةام ويعةةةةزلهم ويحاسةةةةبهم وحةةةةين
سةةةةةا فةةةةةى انتخابةةةةةات رباسةةةةةة الجمهوريةةةةةة فهةةةةةو
يختةةةةةار الشةةةةةعب ربي ً
يمنحةةةةةج ثقتةةةةةج لكةةةةةن ال يةةةةةرهن لديةةةةةج إرادتةةةةةج وال يتخلةةةةةى لةةةةةج عةةةةةن
ضةةةا مطل ًقةةةا
سةةةيادتج وال يملةةة الةةةربيس الةةةذ ينتخبةةةج الشةةةعب تفوي ً
مةةةةةن الشةةةةةعب وإنما الةةةةةربيس وكيةةةةةل عةةةةةن أصةةةةةيل فةةةةةى ممارسةةةةةة
االختصاصةةةات التةةةى أسةةةندها إليةةةج الشةةةعب بموجةةةب الدسةةةتور فةةةإن
اسةةةتبد الةةةربيس أو طغةةةى أو فةةةرط فةةةى حقةةةوق الشةةةعب أو فشةةةل فةةةى
إدارة الدولةةةةةةة أو خةةةةةةان الحكةةةةةةم ولةةةةةةم تفلةةةةةة رليةةةةةةات الديمقراطيةةةةةةة
المحةةةةددة فةةةةى الدسةةةةتور فةةةةى رده إلةةةةى جةةةةادة الحةةةةق أو فةةةةى تغييةةةةره
بةةربيس جديةةد ينتخبةةج الشةةعب فةةإن البةةديل أمةةام الشةةعب هةةو الثةةورة
عليةةةج ولةةةو لةةةم يكمةةةل مةةةدة واليتةةةج فةةةالربيس لةةةيس فةةةوق الشةةةعب وال
توجةةةد قةةةوة تجبةةةر الشةةةعب علةةةى أن يرضةةةى بمةةةا يةةةؤبى أو أن يخضةةةع
أويخنع .
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وتجةةةةدر اإلشةةةةارة إلةةةةى أن الثةةةةورة الشةةةةعبية تختلةةةةف عةةةةن االنقةةةةبلب
العسةةةةكر فةةةةى أنهةةةةا تعبيةةةةر عةةةةن إرادة شةةةةعبية مةةةةن والبيةةةةة الشةةةةعب
تهةةةةدف إلةةةةى تحقيةةةةق مطالةةةةب سياسةةةةية واقتصةةةةادية واجتماعيةةةةة عةةةةن
طريةةةق تغييةةةر الحةةةاكم إلةةةى حةةةاكم جديةةةد يختةةةاره الشةةةعب وتغييةةةر أو
تعةةةديل الدسةةةتور علةةةى وجةةةج يكفةةةل ضةةةمان تحقيةةةق مةةةا يرجةةةوه مةةةن
مطالةةةب أمةةةا االنقةةةبلب العسةةةكر فيقةةةوم بةةةج مجموعةةةة محةةةدودة مةةةن
العسةةةكريين بهةةةدف اإلسةةةتيبلء علةةةى السةةةلطة بةةةالقوة وإزاحةةةة الحةةةاكم
وتةةةولى الحكةةةم دون اعتةةةداد بمةةةا إذا كةةةان ذلةةة مواف ًقةةةا إلرادة الشةةةعب
أم ال .
وحيةةةةث أن انتقةةةةال السةةةةلطة فةةةةى أعقةةةةاب الثةةةةورات الشةةةةعبية يختلةةةةف
عةةةةن انتقالهةةةةا فةةةةى ةةةةل الشةةةةرعية الدسةةةةتورية ففةةةةى ةةةةل الشةةةةرعية
الدسةةةتورية يحةةةدد الدسةةةتور مةةةن يتةةةولى الحكةةةم عنةةةد قيةةةام مةةةانع دابةةةم
أو خلةةةةةو منصةةةةةب ربةةةةةيس الجمهوريةةةةةة إلةةةةةى حةةةةةين انتخةةةةةاب ربةةةةةيس
جديةةةد أمةةةا بعةةةد الثةةةورات الشةةةعبية وحةةةين تتعطةةةل أحكةةةام الشةةةرعية
الدسةةتورية العاديةةة فةةإن مةةن يتةةولى الحكةةم بصةةورة مإقتةةة إلةةى حةةين
انتخةةةاب ربةةةيس جديةةةد ال يسةةةتند فةةةى ذلةةة إلةةةى حكةةةم الدسةةةتور الةةةذ
يةةتم تعطيلةةج أو إسةةقاطج ومةةن ثةةم يعةةد فةةى هةةذه الحالةةة سةةلطة فعليةةة
أو واقعية .
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وقةةةةد ميةةةةز الفقةةةةج الدسةةةةتور بةةةةين تعطيةةةةل الدسةةةةتور وبةةةةين إلغابةةةةج
فتعطيةةةل الدسةةةتور يعنةةةى إيقةةةاف تطبيةةةق الوقةةةابع الةةةواردة فةةةى الوثيقةةةة
الدسةةةتورية بصةةةورة كليةةةة أو جزبيةةةة بغيةةةة معالجةةةة مشةةةكلة سياسةةةية
أو اقتصةةةةةادية او اجتماعيةةةةةة أو وجةةةةةود خطةةةةةر داهةةةةةم يهةةةةةدد الدولةةةةةة
ويعرقةةةةل سةةةةير عمةةةةل مإسسةةةةاتها الدسةةةةتورية وتعطيةةةةل الدسةةةةتور أو
وقةةةف العمةةةل بةةةج يعنةةةى أنةةةج ال زال موجةةةودًا وهةةةذا التعطيةةةل ال يمةةةس
أو يلغةةى القةةةوانين التةةى ت ةةةل سةةارية وواجبةةةة اإلحتةةرام بينمةةةا إلغةةةاء
الدسةةةتور أو إلغةةةاء بعةةةض نصوصةةةج يقصةةةد بةةةج انتهةةةاء العمةةةل بجميةةةع
أحكامج مما يعنى نهايتج.
متةةى كةةان مةةا تقةةدم وكةةان الشةةعب المصةةر بعةةد أن قةةام بثورتةةج فةةى
الخةةةامس والعشةةةرين مةةةن ينةةةاير سةةةنة  2011وبعةةةد أن مةةةر بفتةةةرة
انتقاليةةةةة تةةةةولى فيهةةةةا المجلةةةةس العسةةةةكر شةةةةبون الةةةةببلد بوصةةةةفج
سةةةةةةا جديةةةةةةدًا تسةةةةةةلم الحكةةةةةةم
سةةةةةةلطة فعليةةةةةةة انتخةةةةةةب الشةةةةةةعب ربي ً
فةةةةى 2012/6/30ولةةةةم تلبةةةةث االحتجاجةةةةات الشةةةةعبية أن تصةةةةاعدت
وتحولةةةةةت إلةةةةةى ثةةةةةورة شةةةةةعبية فةةةةةى 2013/6/30بعةةةةةد أن رفةةةةةض
الةةةربيس المعةةةزول  /محمةةةد مرسةةةى االسةةةتجابة إلةةةى مطالةةةب الشةةةعب
أو االحتكةةةةام إلةةةةى اسةةةةتفتاء عةةةةام علةةةةى اسةةةةتمراره فةةةةى الحكةةةةم وقةةةةد
انحةةةازت القةةةوات المسةةةلحة إلةةةى الشةةةعب ونفةةةذت إرادتةةةج مثلمةةةا فعلةةةت
فةةةةى ثةةةةورة الخةةةةامس والعشةةةةرين مةةةةن ينةةةةاير سةةةةنة  2011واتفقةةةةت
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بعةةض الرمةةوز الوطنيةةة والسياسةةية علةةى خارطةةة مسةةتقبل اشةةتملت فةةى شِ ةةق
منهةةةةا علةةةةى تعطيةةةةل العمةةةةل بالدسةةةةتور الصةةةةادر سةةةةنة  2012بشةةةةكل مإقةةةةت
وتةةولى ربةةيس المحكمةةة الدسةةتورية العليةةا إدارة شةةبون الةةببلد خةةبلل المرحلةةة
االنتقاليةةةةة إلةةةةى حةةةةين انتخةةةةاب ربةةةةيس جديةةةةد للةةةةببلد وبتةةةةاري 2013/7/4
أقسةةم ربةةيس الجمهوريةةة المإقةةت المستشةةار  /عةةدلى منصةةور اليمةةين علةةى
احتةةةرام الدسةةةتور والقةةةانون ومةةةن ثةةةم فةةةإن قسةةةمج – وف ًقةةةا لؤلسةةةاس القةةةانونى
المتقةةةدم – يكةةةون قسةةة ًما علةةةى دسةةةتور معطةةةل ولةةةيس ملغةةةى أ أن الدسةةةتور
كةةةان موجةةةودًا وقاب ًمةةةا وقةةةت القسةةةم بيةةةد أنةةةج ال تطبةةةق قواعةةةده فهةةةو لةةةيس
معةةةدو ًما علةةةى نحةةةو مةةةا ورد بالةةةدفع المبةةةد مةةةن المتهمةةةين ومةةةن ثةةةم
يكةةةون هةةةذا الشةةةق مةةةن هةةةذا الةةةدفع قةةةد أقةةةيم علةةةى ويةةةر سةةةند صةةةحي
من القانون وتقضى المحكمة برفضج .
وحيةةةث أنةةةج بشةةةؤن مةةةا يثيةةةره الةةةدفاع علةةةى قةةةرار تعيةةةين المستشةةةار /
النابةةةةب العةةةةام السةةةةابق بزعمةةةةج أنةةةةج صةةةةدر مةةةةن ربةةةةيس جمهوريةةةةة
شةةةاب تعيينةةةج بطةةةبلن فمةةةردود عليةةةج أيضةةةا بةةةؤن المراحةةةل االنتقاليةةةة
عقةةةب الثةةةورات ال تحكمهةةةا قواعةةةد الشةةةرعية الدسةةةتورية التةةةى تحكةةةم
سةةةةلطات الدولةةةةة فةةةةى األوضةةةةاع العاديةةةةة وإذا كانةةةةت سةةةةلطة ربةةةةيس
الدولةةةة فةةةى ةةةل الشةةةرعية الدسةةةتورية فةةةى األوضةةةاع العاديةةةة ترجةةةع
إلةةةةى اختيةةةةار الشةةةةعب وف ًقةةةةا ألحكةةةةام الدسةةةةتور فةةةةإن سةةةةلطة ربةةةةيس
الدولةةةة فةةةى المرحلةةةة االنتقاليةةةة تةةةرد إلةةةى أسةةةاس مختلةةةف هةةةو مبةةةدأ
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دوام الدولةةةةةة واسةةةةةتمرارها والةةةةةذ يحفةةةةة وجةةةةةود وبقةةةةةاء الدولةةةةةة
ويكفةةةل اسةةةتمرار السةةةلطات العامةةةة فةةةى الفتةةةرات االنتقاليةةةة وفةةةى كةةةل
ةةةةةروف طاربةةةةةة أو اسةةةةةتثنابية فليسةةةةةت الدولةةةةةة محةةةةةض وصةةةةةف
قةةةةانونى وإنمةةةةا هةةةةى كيةةةةان مةةةةاد يضةةةةم الشةةةةعب وكافةةةةة السةةةةلطات
العامةةةةة والدولةةةةة مةةةةن الناحيةةةةة الواقعيةةةةة يجةةةةب أن تسةةةةتمر داب ًمةةةةا
وإذا كانةةةةت الدولةةةةة تباشةةةةر سةةةةلطاتها واختصاصةةةةاتها عبةةةةر سةةةةلطاتها
العامةةةةة فةةةةإن هةةةةذه السةةةةلطات تسةةةةتقل فةةةةى الوجةةةةود عةةةةن أشةةةةخاص
القةةةةةةابمين عليهةةةةةةا وسةةةةةةلطة الحكةةةةةةم واإلدارة ال تنتهةةةةةةى وال تةةةةةةزول
بوفةةةاة ربةةةيس الجمهوريةةةة أو خلةةةو منصةةةبج ويلةةةزم داب ًمةةةا وجةةةود مةةةن
يمةةةةةةةةةارس اختصاصةةةةةةةةةات ربةةةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةةةة وإذا اقتضةةةةةةةةةت
الضةةةرورة أن يتةةةولى الحكةةةم مةةةن لةةةم يختةةةاره الشةةةعب فةةةى االنتخابةةةات
أو مةةةن لةةةم يحةةةدده الدسةةةتور عنةةةد خلةةةو منصةةةب ربةةةيس الجمهوريةةةة
فإنةةةةةج يمةةةةةارس اختصاصةةةةةات ربةةةةةيس الجمهوريةةةةةة بوصةةةةةفج سةةةةةلطة
فعليةةةةة ويكةةةةون لةةةةج ممارسةةةةة كةةةةل االختصاصةةةةات المقةةةةررة لةةةةربيس
الدولةةةةة وتخلةةةةف شةةةةرط االختيةةةةار عةةةةن طريةةةةق االنتخةةةةاب أو عةةةةن
طريةةةق التعيةةةين فةةةى القةةةابم بعمةةةل ربةةةيس الجمهوريةةةة بصةةةورة فعليةةةة
ال يجةةةةرد القةةةةرارات الصةةةةادرة منةةةةج مةةةةن المشةةةةروعية طالمةةةةا أنهةةةةا
تةةةةدخل فةةةةى االختصةةةةاص المقةةةةرر لةةةةربيس الجمهوريةةةةة فةةةةى اإلعةةةةبلن
الدستور أو فى القوانين .
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لمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان ربةةةيس الجمهوريةةةة المإقةةةت قةةةد أصةةةدر إعبل ًنةةةا
دسةةةةةتور ًيا بتةةةةةاري  2013/7/8تضةةةةةمن المبةةةةةادئ األساسةةةةةية فةةةةةى
شةةةؤن حقةةةوق وحريةةةات المةةةواطنين وحةةةدد السةةةلطات واالختصاصةةةات
أثنةةةةةةاء المرحلةةةةةةة االنتقاليةةةةةةة وتضةةةةةةمن تحديةةةةةةد إجةةةةةةراءات تعةةةةةةديل
الدسةةةةةتور المعطةةةةةل ونةةةةةص فةةةةةى المةةةةةادة  24منةةةةةج علةةةةةى أن يتةةةةةولى
ربةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةة إدارة شةةةةةةةبون الةةةةةةةببلد وتعيةةةةةةةين المةةةةةةةو فين
المدنيين والعسكريين .
وإذ كةةةةةان مةةةةةا تقةةةةةدم وكانةةةةةت المةةةةةادة  119مةةةةةن قةةةةةانون السةةةةةلطة
القضةةةابية رقةةةم  46لسةةةنة  1972المعةةةدل قةةةد جعلةةةت تعيةةةين النابةةةب
العةةام بقةةرار مةةن ربةةيس الجمهوريةةة مةةن بةةين نةةواب رإسةةاء محةةاكم
االسةةةةةتبناف أو مستشةةةةةار محكمةةةةةة الةةةةةنقض أو المحةةةةةامين العةةةةةامين
األول على األقل.
ولمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وقةةةةد خةةةةبل هةةةةذا المنصةةةةب باسةةةةتقالة النابةةةةب العةةةةام
المستشةةةار  /عبةةةد المجيةةةد محمةةةود فباشةةةر مجلةةةس القضةةةاء األعلةةةى
اختصاصةةةج فةةةى ترشةةةي مةةةن يتةةةولى منصةةةب النابةةةب العةةةام ورشةةة
المستشةةةةار /هشةةةةام زكةةةةى بركةةةةات والةةةةذ كةةةةان يشةةةةغل وقةةةةت أذن
منصةةةةب ربةةةةيس بمحكمةةةةة اسةةةةتبناف القةةةةاهرة فصةةةةدر بةةةةج قةةةةرار مةةةةن
ربةةةةيس الجمهوريةةةةة المإقةةةةت بوصةةةةفج السةةةةلطة الفعليةةةةة فةةةةى الةةةةببلد
أنةةةةذا

ةةةحيحا وجةةةةاء وف ًقةةةةا
ومةةةةن ثةةةةم فةةةةإن قةةةةرار تعيينةةةةج يكةةةةون صة ً
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للقةةةانون وصةةةدر مةةةن المخةةةتص بتعيينةةةج ويكةةةون أمةةةر اإلحالةةةة بنةةةاء
ةةحيحا ويةةةر مشةةةوب بةةةالبطبلن علةةةى نحةةةو مةةةا
علةةةى ذلةةة قةةةد جةةةاء صة ً
قةةةةرر الةةةةةدفاع فةةةةةى دفاعةةةةج ويضةةةةةحى الةةةةةدفع بةةةةبطبلن قةةةةةرار تعيةةةةةين
المستشةةةةار  /النابةةةةب العةةةةام السةةةةابق علةةةةى ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي

مةةةةن

الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .
وحيةةةةث أنةةةةج بشةةةةؤن مةةةةا يثيةةةةره الةةةةدفاع مةةةةن انتفةةةةاء صةةةةفة تةةةةابعى
المستشةةةةار /النابةةةةب العةةةةام السةةةةابق فمةةةةردود عليةةةةج بمةةةةا هةةةةو مقةةةةرر
قانو ًنةةةةا مةةةةن أن اختصةةةةاص أعضةةةةاء النيابةةةةة العامةةةةة بةةةةالتحقيق هةةةةو
اختصةةةاص أصةةةيل ال يسةةةتمدونج مةةةن النابةةةب العةةةام وإنمةةةا يسةةةتمدونج
مةةةةن القةةةةانون مباشةةةةرة باعتبةةةةار أن النيابةةةةة العامةةةةة بصةةةةفتها سةةةةلطة
تحقيةةةةق حلةةةةت محةةةةل قاضةةةةى التحقيةةةةق العتبةةةةارات قةةةةدرها الشةةةةارع
بمقتضةةةةى المةةةةادة  199إجةةةةراءات جنابيةةةةة وهةةةةذا هةةةةو الةةةةذ تمليةةةةج
طبيعةةةةة إجةةةةراءات التحقيةةةةق باعتبارهةةةةا مةةةةن اإلجةةةةراءات القضةةةةابية
التةةةةى ال يتصةةةةور أن يصةةةةدر أ قةةةةرار أو أمةةةةر بنةةةةاء علةةةةى توكيةةةةل أو
إنابةةة بةةل يجةةب أن يكةةون مةةن أصةةدرها قةةد أصةةدرها ِباسةةمج هةةو ومةةن
تلقةةةةةاء نفسةةةةةج هةةةةةذا فضةةةةةبلً عةةةةةن صةةةةةحة القةةةةةرار الصةةةةةادر بتعيةةةةةين
المستشةةةار /النابةةةب العةةةام السةةةابق – علةةةى نحةةةو مةةةا سةةةلف بيانةةةج –
وصةةةحة التبعيةةةة التدريجيةةةة ألعضةةةاء النيابةةةة العامةةةة مةةةن النةةةاحيتين
الفنيةةةة واإلداريةةةة ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن
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علةةةى ويةةةر سةةةند صةةةحي مةةةن الواقةةةع والقةةةانون وتقضةةةى المحكمةةةة
برفضج.
متةةةى كةةةان مةةةا تقةةةدم وبعةةةد الةةةرد علةةةى كةةةل مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا
الشةةةؤن فةةةى مجملةةةج والةةةذ انتهةةةى بةةةالرفض يكةةةون اتصةةةال المحكمةةةة
ومنتجا ألثره .
صحيحا
بالدعو وف ًقا ألمر اإلحالة قد جاء
ً
ً

السةةةةادس عشةةةةر :ةةةةـ حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بةةةةبطبلن تحقيقةةةةات
النيابةةةةة العامةةةةة لحصةةةةولج خةةةةارج سةةةةرا النيابةةةةة العامةةةةة لمةةةةا
يمثلج من إكراه معنو للمتهمين .
فمةةةةةردود عليةةةةةج أنةةةةةج مةةةةةن المقةةةةةرر بةةةةةنص المةةةةةادة 1/1مةةةةةن قةةةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة " تخةةةةتص النيابةةةةة العامةةةةة دون ويرهةةةةا برفةةةةع
الةةةةةةدعو الجنابيةةةةةةة ومباشةةةةةةرتها وال ترفةةةةةةع مةةةةةةن ويرهةةةةةةا إال فةةةةةةى
األحوال المبينة فى القانون .
ومةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن األصةةةل المقةةةرر بمقتضةةةى المةةةادة األولةةةى
مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة أن النيابةةةةة العامةةةةة تخةةةةتص دون
ويرهةةةةا برفةةةةع الةةةةدعو الجنابيةةةةة ومباشةةةةرتها طبقةةةةا ً للقةةةةانون وأن
اختصاصةةةها فةةةي هةةةذا الشةةةؤن مطلةةةق ال يةةةرد عليةةةج القيةةةد إال اسةةةتثناء
بةةنص الشةةارع وأحةةوال الطلةةب هةةي مةةن تلةة القيةةود التةةي تةةرد علةةى
حقهةةةا اسةةةتثناء مةةةن األصةةةل المقةةةرر ممةةةا يتعةةةين األخةةةذ فةةةي تفسةةةيره
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بةةةةالتطبيق وأن أثةةةةر الطلةةةةب متةةةةى صةةةةدر رفةةةةع القيةةةةد عةةةةن النيابةةةةة
العامةةةة رجوعةةةا ً إلةةةى حكةةةم األصةةةل فةةةي اإلطةةةبلق وإذن فمتةةةى صةةةدر
الطلةةةب ممةةةن يملكةةةج قانونةةةا ً حةةةق للنيابةةةة العامةةةة اتخةةةاذ اإلجةةةراءات
فةةةةةةي شةةةةةةؤن الواقعةةةةةةة أو الوقةةةةةةابع التةةةةةةي صةةةةةةدر عنهةةةةةةا ضةةةةةةد كةةةةةةل
المسةةةةاهمين فةةةةاعبلً أصةةةةليا ً أو شةةةةريكا ً وصةةةةحت اإلجةةةةراءات بالنسةةةةبة
إلةةى كافةةة مةةا قةةد تتصةةف بةةج مةةن أوصةةاف قانونيةةة ممةةا يتوقةةف رفةةع
الدعو الجنابية على طلب بشؤنج من أية جهة كانت .
ومةةةةن المقةةةةرر أيضةةةةا أنةةةةج متةةةةى بةةةةدأ وكيةةةةل النيابةةةةة المخةةةةتص فةةةةي
إجةةةةةراءات التحقيةةةةةق بةةةةةدابرة اختصاصةةةةةج المكةةةةةاني ثةةةةةم اسةةةةةتوجبت
ةةةةةروف التحقيةةةةةق ومقتضةةةةةياتج متابعةةةةةة اإلجةةةةةراءات التةةةةةي بةةةةةدأتها
سةةةلطة مختصةةةة بمكةةةان وقةةةوع الجريمةةةة يجيةةةز للمحقةةةق أن يتعقةةةب
المةةةتهم وأن يتةةةابع التحقيةةةق فةةةي مكةةةان رخةةةر ويةةةر الةةةذو بةةةدأه فيةةةج
ولو تجاوز دابرة االختصاص المكاني .
ومةةن المقةةرر أيضةةا فةةي صةةحي القةةانون أنةةج متةةى بةةدأ وكيةةل النيابةةة
المخةةةةتص فةةةةي إجةةةةراءات التحقيةةةةق بةةةةدابرة اختصاصةةةةج المكةةةةاني ثةةةةم
اسةةةةةةتوجبت ةةةةةةروف التحقيةةةةةةق ومقتضةةةةةةياتج متابعةةةةةةة اإلجةةةةةةراءات
وامتةةةدادها إلةةةى خةةةارج تلةةة الةةةدابرة فةةةإن هةةةذه اإلجةةةراءات منةةةج أو
ممن يندبج لها تكون صحيحة ال بطبلن فيها0
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ومةةةةةن المقةةةةةررأن وكيةةةةةل النيابةةةةةة الةةةةةذو وقةةةةةع الحةةةةةادث فةةةةةي دابةةةةةرة
اختصاصةةج متةةى كةةان قةةد أجةةر التحقيةةق فيةةج مةةن بةةادئ األمةةر فةةي
مقةةةةةر عملةةةةةج الةةةةةذو يباشةةةةةر اختصاصةةةةةج فيةةةةةج ثةةةةةم أوجةةةةةب عليةةةةةج
اسةةتكمالج أن ينتقةةل إلةةى مكةةان رخةةر فةةي بلةةد رخةةر فةةإن هةةذا االنتقةةال
مةةةةةةن حقةةةةةةج بصةةةةةةفتج مباشةةةةةةراً لسةةةةةةلطة التحقيةةةةةةق مهيمنةةةةةةا ً علةةةةةةى
مصلحتج0
ومةةةن المقةةةرر بالمةةةادة 24مةةةن تعليمةةةات النيابةةةة العامةةةة بشةةةان إنتقةةةال
النيابةةةةة العامةةةةة لتحقيةةةةق الواقعةةةةة نصةةةةت علةةةةى أنةةةةج " يجةةةةب علةةةةى
أعضةةةاء النيابةةةة أن ينتقلةةةوا لتحقيةةةق مةةةا يبلغةةةـون بةةةـج مةةةـن حةةةوادث
الجةةةةرابم الجسةةةةيمة أو ويةةةةر الجسةةةةيمة التةةةةـي تحقةةةةـق بانتقةةةةـال وأن
يصةةةةةطحبوا معهةةةةةم أحةةةةةد كتبةةةةةة النيابةةةةةة أن كةةةةةان متيسةةةةةرا ويكةةةةةون
االنتقال عقـب ورود الببلر مباشرة " .
كمةةا نصةةت المةةادة  28مةةن تعليمةةات النيابةةة العامةةة "يجةةب علةةى عضةةو
النيابة االنتقال لتحقيق الحادث الذو أبلع بج ولـو كان قد وقع في ناحيةة
موبإة مالم ترو الجهة الصحية المختصـة ويـر ذل

فةإذا رإ إجةراء

التحقيق في مكان رخر أو في مقر النيابـة فـبل يجوز استحضار شةـهود
مــن تــلــ الــنـاحيـة الـمــوبوءة إال إذا صــرحـت الـجـهـة الـصحية
المختصة بذل بعـد الكشـف عليهم طبيا والتحقـق مـن عـدم إصابتهم
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بمرض معدو " .
كمةةةا نصةةةت المةةةادة  31مةةةن تعليمةةةات النيابةةةة العامةةةة "يتةةةولى ربةةةيس
النيابةةةةة تحقيةةةةق قضةةةةايا الجةةةةرابم الجسةةةةيمة أو ويةةةةر الجسةةةةيمة التةةةةي
تكةةةةةون ألو منهةةةةةا أهميةةةةةة خاصةةةةةة بةةةةةالن ر إلةةةةةى روفهةةةةةا أو لمةةةةةـن
تتعلةةـق بهةةةم ولةةةج عنةةةد االقتضةةةاء االكتفةةةاء باإلشةةةراف علةةةى التحقيةةةق
الةةةةـذو يجريةةةةـج عضةةةةو النيابةةةةة المخةةةةتص أو نةةةةدب أقةةةةدم األعضةةةةاء
بنيابةةةةةة المحاف ةةةةةة إلجةةةةةـراء هةةةةةذا التحقيةةةةةق.وال يجةةةةةوز تكليةةةةةف أو
عضةةةو مةةةن أعضةةةاء النيابةةةة باإلشةةةراف علةةةى تحقيةةةـق يجريةةةج ويةةةره
ألن هةةةذا اإلشةةةراف منةةةوط بةةةربيس النيابةةةة وحةةةده" .ومةةةـن الـمةةةـقرر
قضةةـاءا مةةـن أنةةـج متةةى كةةان الثابةةت أن وكةةـيل النيابةةـة المخةةتص هةةو
الةةةةذ أجةةةةر التحقيةةةةق فةةةةبل يهةةةةم بعةةةةد ذلةةةة المكةةةةان الةةةةذ اختةةةةاره
إلجةةةةةراء التحقيةةةةةةق والةةةةةةذ يتةةةةةر لتقةةةةةةدير المحقةةةةةةق وأن اختيةةةةةةار
المحقةةةةةق لمكةةةةةان التحقيةةةةةق متةةةةةرو لتقةةةةةديره حرصةةةةةا ً علةةةةةى صةةةةةال
التحقيةةةق وسةةةرعج إنجةةةازه ولةةةو داخةةةل أقسةةةام الشةةةرطة مةةةادام لةةةيس
لةةةةج أثةةةةر علةةةةى إرادة المةةةةتهم حةةةةين أدلةةةةى بؤقوالةةةةج ولةةةةم يثبةةةةت أن
سلطان رجال الشرطة قد استطال إليج باألذ ماديا ً أو معنويا ً .
وكـان الدفاع ينعى بالبطـبلن علـى استجـواب المتهـمين للقـيـام بــج
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خةةةةةارج سةةةةةرايا النيابةةةةةة وبؤحةةةةةد أقسةةةةةام الشةةةةةرطة دون أن يقةةةةةرر أن
رجةةةةةال الشةةةةةرطة قةةةةةد اسةةةةةتطال سةةةةةلطانهم إلةةةةةى أ مةةةةةن المتهمةةةةةين
بةةةةةاألذ سةةةةةواء ماديةةةةةا ً أو معنويةةةةةا ً وكةةةةةان اختيةةةةةار مكةةةةةان إجةةةةةراء
التحقيةةةةةق مةةةةةن األمةةةةةور المتروكةةةةةة لتقةةةةةدير وكيةةةةةل النيابةةةةةة المحقةةةةةق
حرصا ً على صال التحقيق وسرعة إنجازه.
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وإعمةةةاال بةةةج علةةةى وقةةةابع الةةةدعو
يتبةةةين قيةةةام النيابةةةة العامةةةة بإسةةةتجواب بعةةةض المتهمةةةين فةةةى أمةةةاكن
أخةةةةر خةةةةارج سةةةةرايا النيابةةةةة العامةةةةة إقتضةةةةى الحةةةةال ذلةةةة وفقةةةةا
للحالةةةةة األمنيةةةةة أنةةةةذا وفقةةةةا للثابةةةةت بالتحقيقةةةةات ومةةةةن ثةةةةم فةةةةإن
إجةةةراء االسةةةتجواب بةةةديوان القسةةةم ال يترتةةةب عليةةةج الةةةبطبلن  .سةةةيما
وأن إسةةةةةتجواب بعةةةةةض المتهمةةةةةين تةةةةةم وفقةةةةةا للضةةةةةمانات المقةةةةةررة
قانونةةةةا للمتهمةةةةين وأن الةةةةدفاع لةةةةم يقةةةةدم أو يثبةةةةت مةةةةا يدعيةةةةج فةةةةى
هةةةذا الشةةةؤن وإنمةةةا هةةةى أقةةةوال مرسةةةلة تهةةةدف إلةةةى تشةةةكي المحكمةةةة
فةةةةةى تلةةةةة اإلجةةةةةراءات التةةةةةى قامةةةةةت بهةةةةةا النيابةةةةةة العامةةةةةة ومنهةةةةةا
إسةةةةتجواب المتهمةةةةين ومةةةةن ثةةةةم تقةةةةر النيابةةةةة العامةةةةة تصةةةةرفها فةةةةى
هةةةذا الشةةةؤن إلتفاقةةةج والقواعةةةد المقةةةررة قانونةةةا بقةةةانون اإلجةةةراءات
الجنابيةةةة وكةةةذا مةةةا ورد بتعليمةةةات النيابةةةة العامةةةة ومةةةا إطمؤنةةةت إليةةةج
المحكمةةةة فةةةى هةةةذا الشةةةؤن بتحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة ومةةةن ثةةةم يكةةةون
مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن تةةةدخل صةةةارخ فةةةى اإلختصةةةاص
1112
أمين السر

رئيس المحكمة

األصةةةةيل المقةةةةرر للنيابةةةةة العامةةةةة فةةةةى مباشةةةةرة الةةةةدعو بمفهومهةةةةا
الواسةةع ومةةن ثةةم يكةةون الةةدفع قةةد أقةةيم علةةى سةةند ويةةر صةةحي مةةن
القانون وتقضى المحكمة برفضج .

السةةةةابع عشةةةةر :ةةةةـ حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بةةةةبطبلن إجةةةةراءات
التحقيةةةةق مةةةةع المتهمةةةةين لعةةةةدم عرضةةةةهم علةةةةى النيابةةةةة العامةةةةة
خةةةةةةةبلل المةةةةةةةدة القانونيةةةةةةةة مخالفةةةةةةةا بةةةةةةةذل المةةةةةةةادتين 36
131مةةةةةةةن قةةةةةةةانون اإلجةةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةةة والمةةةةةةةادة54مةةةةةةةن
الدستور المصر .
فمةةةةردود عليةةةةج بؤنةةةةج مةةةةن المقةةةةرر بةةةةنص المةةةةادة  36مةةةةن قةةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة " يجةةةةب علةةةةى مةةةةؤمور الضةةةةبط القضةةةةابى أن
يسةةةمع فةةةورا أقةةةوال المةةةتهم المضةةةبوط وإذا لةةةم يةةةؤت بمةةةا يبربةةةج
يرسةةةةلج فةةةةى مةةةةد أربعةةةةة وعشةةةةرين سةةةةاعة إلةةةةى النيابةةةةة العامةةةةة
المختصةةةةة  .ويجةةةةب علةةةةى النيابةةةةة العامةةةةة أن تسةةةةتجوبج فةةةةى ةةةةرف
أربةةةةةع وعشةةةةةرين سةةةةةاعة ثةةةةةم تةةةةةؤمر بةةةةةالقبض عليةةةةةج أو بةةةةةإطبلق
سراحج " .
ومةةةن المقررفقهةةةا بةةةؤن القةةةبض بطبيعتةةةج إجةةةراء مإقةةةت إذ ال يمثةةةل
وضةةةعا مسةةةتقرا فةةةى ذاتةةةج وينبغةةةى أن يكةةةون قصةةةيرة المةةةدة ألنةةةج إذا
طالةةت مدتةةج كةةان مجةةاال للتعسةةف واإلفتبةةات علةةى الحريةةات الفرديةةة
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ومةةةةإد نةةةةص المةةةةادة36مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة أنةةةةج
اليجةةةةةةوز أن يسةةةةةةتمر القةةةةةةبض علةةةةةةى مسةةةةةةبولية مةةةةةةؤمور الضةةةةةةبط
القضةةةابى ودون تةةةدخل النيابةةةة العامةةةة مةةةدة تزيةةةدعلى 24سةةةاعة إذ
يجةةةةب عرضةةةةج علةةةةى النيابةةةةة العامةةةةة المختصةةةةة ويجةةةةب عليهةةةةا أن
تسةةةتجوبج فةةةى ةةةرف 24سةةةاعة ثةةةم تةةةؤمر بةةةالقبض عليةةةج أو إطةةةبلق
سراحج .
ومةةةةن المقةةةةرر بةةةةنص المةةةةادة54مةةةةن الدسةةةةتور المصةةةةر

"الحريةةةةة

الشخصةةةية حةةةق طبيعةةةى وهةةةى مصةةةونة ال تمةةةس وفيمةةةا عةةةدا حالةةةة
التلةةةةةبس ال يجةةةةةوز القةةةةةبض علةةةةةى أحةةةةةد أو تفتيشةةةةةج أو حبسةةةةةج أو
تقييةةةد حريتةةةج بةةةؤ قيةةةد إال بةةةؤمر قضةةةابى مسةةةبب يسةةةتلزمج التحقيةةةق
ةةورا كةةةل مةةةن ةتقيةةةد حريتةةةج بؤسةةةباب ذلةةة
.ويجةةب أن يبلةةةع فة ً

ويحةةةاط

ةةورا وأن
بحقوقةةةج كتابةةةة ويمكةةةن مةةةن االتصةةةال بذويةةةج وبمحاميةةةج فة ً
يقةةةدم إلةةةى سةةةلطة التحقيةةةق خةةةبلل أربةةةع وعشةةةرين سةةةاعة مةةةن وقةةةت
تقييةةد حريتةةج وال يبةةدأ التحقيةةق معةةج إال فةةى حضةةور محاميةةج فةةإن
لةةةم يكةةةن لةةةج محةةةام ةنةةةدب لةةةج محةةةام مةةةع تةةةوفير المسةةةاعدة البلزمةةةة
لةةةذو اإلعاقةةةة وف ًقةةةا لئلجةةةراءات المقةةةررة فةةةى القانون.ولكةةةل مةةةن
ةتقيد حريتج ولغيره حق الت لم أمام القضاء من ذل اإلجراء
والفصل فيج خـبلل أسـبوع مــن ذلـ اإلجـراء وإال وجـب اإلفـراج
1114
أمين السر

رئيس المحكمة

فورا.......................إل " .
عنج ً
كمةةةـا أنةةةـج مـةةةـن المقــةةةـرر بالمةةةـادة  331مـةةةـن قةةةـانون اإلجةةةراءات
الجنابيةةةةةة والتةةةةةى تةةةةةنص علةةةةةى أن "يترتةةةةةب الةةةةةبطبلن علةةةةةى عةةةةةدم
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بؤ إجراء جوهر " .
فةةالبطبلن علةةى هةةذا النحةةو هةةو جةةزاء إجرابةةى لتخلةةف كةةل أو بعةةض
شةةةةروط صةةةةحة أ إجةةةةراء جةةةةوهر فيهةةةةدر رثةةةةاره القانونيةةةةة ولةةةةم
يحةةةةدد المشةةةةرع المقصةةةةود بةةةةإالجراء الجةةةةوهر وإنمةةةةا تةةةةر هةةةةذا
التحديةةةةةد الجتهةةةةةاد الفقةةةةةج والقضةةةةةاء اسةةةةةتنباطج مهتةةةةةديا ً فةةةةةى ذلةةةةة
بالحكمةةةة التةةةى تقةةةف وراء كةةةل قاعةةةدة تقةةةرر إجةةةرا ًء معينةةةا ً وعلةةةى
ضةةوء هةةةذه الحكمةةةة يمكةةن اسةةةتخبلص مةةةا إذا كةةان اإلجةةةراء جوهريةةةا ً
من عدمج.
ولقةةةد نةةةص المشةةةرع علةةةى بعةةةض اإلجةةةراءات ونعتهةةةا بالجوهريةةةة
لم تكن تل الحالة منها.
 -1التوقيةةةع علةةةى الحكةةةم بمعرفةةةة القاضةةةى الةةةذ أصةةةدره فةةةى خةةةبلل
ثبلثةةةةين يومةةةةا ً تحريةةةةر أسةةةةباب الحكةةةةم (المةةةةادة  312مةةةةن قةةةةانون
اإلجراءات الجنابيج .
 -2اإلجةةةةةةةةراءات المتعلقةةةةةةةةة بتشةةةةةةةةكيل المحكمةةةةةةةةة أو اختصاصةةةةةةةةها
النوعى (المادة  332من قانون اإلجراءات الجنابيج .
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ومةةةن المقررقضةةةاءا أن إفتةةةراض بطةةةبلن القةةةبض والتفتةةةيش لةةةيس
مةةةن شةةةؤنج أن يمنةةةع المحكمةةةة مةةةن األخةةةذ بعناصةةةر اإلثبةةةات األخةةةر
التةةةى قةةةد تةةةر مةةةن وقةةةابع الةةةدعو و روفهةةةا أنهةةةا مسةةةتقلة عنةةةج
قابمةةةة بةةةذاتها فةةةإن حكمهةةةا يكةةةون سةةةليما ً و بمنةةةؤ عةةةن الخطةةةؤ فةةةى
تطبيق القانون .
لمةةةةةةا كةةةةةةان ذلةةةةةة وكةةةةةةان الثابةةةةةةت مةةةةةةن مطالعةةةةةةة أوراق القضةةةةةةية
وتحقيقاتهةةةا ومةةةا إنتهةةةت إليةةةج بإستخبلصةةةها أنةةةج تةةةم إخطةةةار النيابةةةة
العامةةةة بضةةةبط المتهمةةةين خةةةبلل 24سةةةاعة مةةةن تةةةاري الضةةةبط وأن
النيابةةة العامةةة قامةةةت بإسةةتجوابهم خةةبلل مةةةدة 24سةةاعة مةةن تةةةاري
إخطةةةار النيابةةةة العامةةةة بضةةةبطهم وهةةةو األجةةةل المحةةةدد قانونةةةا وبةةةذل
يكةةةةةون المتهمةةةةةين قةةةةةد تةةةةةم عرضةةةةةهم علةةةةةى النيابةةةةةة العامةةةةةة وتةةةةةم
إسةةةتجوابهم فةةةى خةةةبلل األجةةةل المحةةةدد قانونةةةا وال يقةةةدح فةةةى ذلةةة
قيةةةةةام النيابةةةةةة العامةةةةةة بإسةةةةةتجواب بعةةةةةض المتهمةةةةةين بعةةةةةد الميعةةةةةاد
المقةةةرر بعةةةدة سةةةاعات وذلةةة بسةةةب الحالةةةة األمنيةةةة أنةةةذا ولكثةةةرة
أعةةةداد المتهمةةةين ولقلةةةة عةةةدد أعضةةةاء النيابةةةة العامةةةة أنةةةذا فترتةةةب
عليةةةةج أن تةةةةم تجةةةةاوز الميعةةةةاد المحةةةةدد فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن أ أنةةةةج
اليرجةةةةع إلةةةةى تقصةةةةير مةةةةن مةةةةؤمور الضةةةةبط وإنمةةةةا واقةةةةع الحةةةةال
فةةةرض علةةةى الجميةةةع ذلةةة فضةةةبل علةةةى أنةةةج لةةةم يةةةنص القةةةانون علةةةى
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بطةةةبلن هةةةذا اإلجةةةراء حيةةةث أن إفتةةةراض بطةةةبلن القةةةبض والتفتةةةيش
لةةةةيس مةةةةن شةةةةؤنج أن يمنةةةةع المحكمةةةةة مةةةةن األخةةةةذ بعناصةةةةر اإلثبةةةةات
األخةةةةةر التةةةةةى قةةةةةد تةةةةةر مةةةةةن وقةةةةةابع الةةةةةدعو و روفهةةةةةا أنهةةةةةا
مسةةتقلة عنةةج قابمةةة بةةذاتها فةةإن حكمهةةا يكةةون سةةليما ً و بمنةةؤ عةةن
الخطةةةؤ فةةةى تطبيةةةق القةةةانون وهةةةذا مةةةا نصةةةت عليةةةج المةةةادة 54مةةةن
الدسةةةتور المصةةةر حيةةةث لةةةم يةةةرد بتلةةة المةةةادة سةةةالفة الةةةذكر بطةةةبلن
إذا مةةةةا تجةةةةاوز مةةةةدة األربةةةةع وعشةةةةرين سةةةةاعة مةةةةن سةةةةاعة الضةةةةبط
وإنمةةا نةةص أن فةةى حالةةة مةةن تقيةةد حريتةةج حةةق الةةت لم أمةةام القضةةاء
مةةةةن ذلةةةة اإلجةةةةراء وأن يةةةةتم الفصةةةةل فيةةةةج خةةةةبلل أسةةةةبوع مةةةةن ذلةةةة
اإلجةةةةةراء وإال وجةةةةةب اإلفةةةةةراج عنةةةةةج فةةةةةورا أ أنةةةةةج لةةةةةم يرتةةةةةب
الةةةبطبلن علةةةى إجةةةراء القةةةبض وعةةةدم العةةةرض علةةةى النيابةةةة العامةةةة
بعةةةد فةةةوات مةةةدة أربعةةةة وعشةةةرين سةةةاعة مةةةن سةةةاعة الضةةةبط وأنةةةج
وضةةةةةع ضةةةةةوابط لةةةةةذل إذا لةةةةةم يتبعهةةةةةا ذو الشةةةةةؤن ترتةةةةةب عليةةةةةة
الةةةبطبلن و خلةةةت الةةةدعو الماثلةةةة مةةةن ذلةةة

ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا

أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن علةةةى ويةةةر سةةةند صةةةحي مةةةن الواقةةةع
والقانون وتقضى المحكمة برفضج.

الثةةةامن عشةةةر :ةةةـ حـيةةةـث أنةةةـج عـةةةـن الدفةةةـع بطةةةـبلن إستـجةةةـواب
المتهمين بتحقيقات النيابـة العـامـة لـحصـولهـا بالمخـالفـة لنـص
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المةةةةةةادة 3/54مةةةةةةن الدسةةةةةةتور وبطةةةةةةبلن مةةةةةةا لحقهةةةةةةا مةةةةةةن
إجراءات .
فةةإن ذلةةة مةةةردود عليةةج بؤنةةةج وطبقةةةا لةةنص المةةةادة  124مةةةن قةةةانون
اإلجةةةراءات الجنابيةةةة " ال يجةةةوز للمحقةةةق فةةةي الجنايةةةات وفةةةي الجةةةن
المعاقةةةةب عليهةةةةا بةةةةالحبس وجوبةةةةا ً أن يسةةةةتجوب المةةةةتهم أو يواجهةةةةج
بغيةةةره مةةةن المتهمةةةين أو الشةةةهود إال بعةةةد دعةةةوة محاميةةةج للحضةةةور
عةةةةدا حالةةةةة التلةةةةبس وحالةةةةة السةةةةرعة بسةةةةبب الخةةةةوف مةةةةن ضةةةةياع
األدلةةةةة علةةةةى النحةةةةو الةةةةذو يثبتةةةةج المحقةةةةق فةةةةي المحضةةةةر  .وعلةةةةى
المةةةتهم أن يعلةةةن إسةةةم محاميةةةج بتقريةةةر لةةةد قلةةةم كتةةةاب المحكمةةةة أو
إلةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةؤمور السةةةةةةةةةةةةةةجن أو يخطةةةةةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةةةةةج المحقةةةةةةةةةةةةةةق
......................إل ".
ومةةةن المقةةةرر بةةةنص المةةةادة 3/54مةةةن الدسةةةتور " وال يبةةةدأ التحقيةةةق
معةةةج إال فةةةى حضةةةور محاميةةةج فةةةإن لةةةم يكةةةن معةةةج محةةةام ينةةةدب لةةةج
محةةةةةام مةةةةةع تةةةةةوفير المسةةةةةاعدة البلزمةةةةةة لةةةةةذو اإلعاقةةةةةة وفقةةةةةا
للئلجراءات المقررة فى القانون .
ومةةةةةن المسةةةةةتقر عليةةةةةج قضةةةةةاءاً أنةةةةةج يجةةةةةوز إسةةةةةتجواب المةةةةةتهم أو
مواجهتةةج بغيةةر دعةةوة محاميةةج فةةي حةةالتي التلةةبس والسةةرعة بسةةبب
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الخةةةوف مةةةن ضةةةياع األدلةةةة وأن تقةةةدير ذلةةة موكةةةول للمحقةةةق تحةةةت
رقابة محكمة الموضوع.
كـةةةـذل فةةةـإن إلةةةـتزام المةةةـحقق بـدعةةةـوة مـحـامةةةـي الـمةةةـتهم بةةةـجناية
لحضةةةور اإلسةةةتجواب أو المواجهةةةة – فةةةي ويةةةر التلةةةبس – مشةةةروط
بةةةؤن يكةةةون المةةةتهم قةةةد أعلةةةن إسةةةم محاميةةةج بتقريةةةر لةةةد قلةةةم كتةةةاب
المحكمة أو إلى مؤمور السجن أو يخطر بج المحقق.
وبةةةةؤن نةةةةص المةةةةادة سةةةةالفة الةةةةذكر قةةةةد إسةةةةتثنى حالةةةةة إسةةةةتجواب
المتهمةةةين فةةةي ويبةةةة محةةةاميهم عنةةةد تةةةوافر أمةةةرين األول هةةةو حالةةةة
التلةةةةبس والثةةةةاني هةةةةو حالةةةةة السةةةةرعة بسةةةةبب الخةةةةوف مةةةةن ضةةةةياع
األدلة .
لمةةا كةةان ذل ة وكةةان الثابةةت مةةن تحقيقةةات النيابةةة العامةةة أنهةةا تثبتةةت
مةةةن شخصةةةية المتهمةةةين وأحةةةاطهم السةةةيد المحقةةةق( النيابةةةة العامةةةة
عل ًمةةةا بالتهمةةةة المنسةةةوبة إلةةةيهم عمةةةبلً بالمةةةادة  1/123مةةةن قةةةانون
اإلجراءات الجنابية وفقا للثابت بالتحقيقات .
ولمةةةةا كةةةةان المتهمةةةةون ال يمةةةةارون فةةةةي أن المحقةةةةق قبةةةةل البةةةةدء فةةةةي
إسةةةةةتجوابهم سةةةةةؤلهم عمةةةةةا إذا كةةةةةان لةةةةةديهم محةةةةةام يحضةةةةةر معهةةةةةم
التحقيقةةةات فكانةةةت إجابةةةات بعضةةةهم بةةةالنفي وفقةةةا للثابةةةت بتحقيقةةةات
النيابةةةةة العامةةةةة وقامةةةةت النيابةةةةة العامةةةةة بإتبةةةةاع القواعةةةةد المقةةةةررة
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قانونةةا فةةةى هةةةذا الشةةةؤن وذلةةة بإخطةةةار نقابةةةة المحةةةامين ولةةةم يحضةةةر
ةةورا فةةةي إسةةةتجوابهم
أحةةةد وهةةةو األمةةةر الةةةذو جعةةةل المحقةةةق يشةةةرع فة ً
لتةةةوافر حالةةةة السةةةرعة التةةةي يتعةةةين تةةةداركها خشةةةية ضةةةياع األدلةةةة
وهةةةةى إقةةةةرارات بعةةةةض المتهمةةةةين وفقةةةةا للثابةةةةت بتحقيقةةةةات النيابةةةةة
العامة ونتيجة لواقع الحال أنذا .
ومةةن ثةةةم فةةةإن المحكمةةة تقةةةر النيابةةةة العامةةةة علةةي تصةةةرفها فةةةي هةةةـذا
الشةةؤن وتكةةون اإلجةةةراءات التةةي أتخةةةذت فةةي حةةةق المتهمةةين جميعهةةةا
صةةةحيحة لهةةةا أصةةةلها الثابةةةت فةةةي األوراق وتتفةةةق وصةةةحي القةةةانون
وذلةةة لتةةةوافر حالةةةة التلةةةبس بالجريمةةةة وكةةةذا حالةةةة السةةةرعة بسةةةب
الخةةةةوف مةةةةن ضةةةةياع األدلةةةةة وذلةةةة لواقةةةةع الحةةةةال أنةةةةذا

ومةةةةن ثةةةةم

يكةةون مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن علةةى ويةةر سةةند صةةحي مةةن
الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضج .

التاسةةع عشر:ةةـ حيةةث أنةةج عةةن الةةدفع بةةبطبلن تحقيقةةات النيابةةة
العامةةةةةةة التةةةةةةي تمةةةةةةت مةةةةةةع المتهمةةةةةةين إلجرابهةةةةةةا بالمخالفةةةةةةة
لنصةةةةةةةةوص المةةةةةةةةواد  206 70 69مكةةةةةةةةرر مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون
اإلجراءات الجنابية.
فمةةةةةةردود عليةةةةةةج بةةةةةةؤن المةةةةةةادة 206مكةةةةةةررمن قةةةةةةانون اإلجةةةةةةراءات
الجنابيةةةة نصةةةت علةةةى " يكةةةون ألعضةةةاء النيابةةةة العامةةةة مةةةن درجةةةة
1121
أمين السر

رئيس المحكمة

ربةةةيس نيابةةةة علةةةى األقةةةل ـ باإلضةةةافة إلةةةى اإلختصاصةةةات المقةةةررة
للنيابةةةةة العامةةةةة ـةةةة سةةةةلطات قاضةةةةى التحقيةةةةق فةةةةى تحقيةةةةق الجنايةةةةات
المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةى األبةةةةةواب األول والثةةةةةانى والثةةةةةانى مكةةةةةرر
والرابةةةةةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةةةةةن الكتةةةةةةةةةةةةةةةاب الثةةةةةةةةةةةةةةةانى مةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةانون
العقوبات..........................إل " .
مفةةةةاد ذلةةةة أن القةةةةانون خةةةةول أعضةةةةاء النيابةةةةة العامةةةةةـ مةةةةن درجةةةةة
ربةةةةيس نيابةةةةة علةةةةى األقةةةةل ـةةةة سةةةةلطات قاضةةةةى التحقيةةةةق فةةةةى أمةةةةور
معينةةةة فةةةى الجنايةةةات المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى األبةةةواب المةةةار ذكرهةةةا
من قانون العقوبات .
وأن المةةةةادة 199مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة نصةةةةت علةةةةى "
فيمةةةا عةةةدا الجةةةرابم التةةةى يخةةةتص قاضةةةى التحقيةةةق بتحقيقهةةةا وفقةةةا
ألحكةةةام المةةةادة 64تباشةةةر النيابةةةة العامةةةة التحقيةةةق فةةةى مةةةواد الجةةةن
والجنايةةةات طبقةةةا لؤلحكةةةام المقةةةررة مةةةن قاضةةةى التحقيةةةق.........إل
"  .ومفادهةةةةا أل عضةةةةو مةةةةن أعضةةةةاء النيابةةةةة العامةةةةة أيةةةةا كانةةةةت
درجتج تحقيقها .
ومةةةةن المقةةةةرر أن القةةةةانون إشةةةةترط فةةةةي المةةةةادة  206مكةةةةرر مةةةةن
قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة سةةةالفة الةةةذكر أن يكةةةون المحقةةةق مةةةن
درجةةةةة ربةةةةيس نيابةةةةة علةةةةى األقةةةةل خاصةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق بإسةةةةتجواب
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المةةةتهم ولةةةم يمةةةن هةةةذه الصةةةبلحية لغيةةةرهم مةةةن دون هةةةذه الدرجةةةة
وذلةة قياسةةا ً علةةى نةةص المةةادة  70مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنابيةةة
حينمةةةةا سةةةةلبت هةةةةذه الرخصةةةةة مةةةةن قاضةةةةي التحقيةةةةق وحرمتةةةةج مةةةةن
ندب ويره للقيام بإستجواب المتهم .
وأن القةةةانون قةةةد إخةةةتص النيابةةةة العامةةةة دون ويرهةةةا برفةةةع الةةةدعو
الجنابيةةةة ومباشةةةرتها وال ترفةةةع مةةةن ويرهةةةا إال فةةةي األحةةةوال المبينةةةة
فةةةي القةةةانون ويقةةةوم النابةةةب العةةةام بنفسةةةج أو بواسةةةطة أحةةةد أعضةةةاء
النيابةةةة العامةةةة بمباشةةةرة الةةةدعو الجنابيةةةة كمةةةا هةةةو مقةةةرر بالقةةةانون
(المادتةةةان األولةةةى والثانيةةةة مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة ومةةةن
ثةةةم فإختصةةةاص النيابةةةة العامةةةة كسةةةلطة تحقيةةةق إنمةةةا هةةةو إختصةةةاص
أصةةةيل أمةةةا قاضةةةي التحقيةةةق فإنةةةج يباشةةةر تحقيةةةق الةةةدعو بموجةةةب
قةةةرار نةةةدب يصةةةدر لةةةج مةةةن ربةةةيس المحكمةةةة اإلبتدابيةةةة بنةةةاء علةةةى
طلةةةةب النيابةةةةة العامةةةةة أو مةةةةن ربةةةةيس محكمةةةةة اإلسةةةةتبناف إذا كةةةةان
الطلب من وزير العدل (المادتان  65 64إجراءات جنابية .
ولمةةةةا كةةةةان القةةةةانون قةةةةد جعةةةةل مةةةةن النةةةةدب وسةةةةيلة تمكةةةةن قاضةةةةي
التحقيةةةق مةةةن مباشةةةرة عملةةةج فكةةةان لزامةةةا ً عليةةةج أن يبةةةين للقاضةةةي
المنتةةةدب حةةةدود سةةةلطاتج الممنوحةةةة لةةةج خاصةةةة فيمةةةا يتعلةةةق بنةةةدب
ويةةةةره فسةةةةم لةةةةج بتكليةةةةف أحةةةةد أعضةةةةاء النيابةةةةة العامةةةةة أو أحةةةةد
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مةةةؤمورو الضةةةبط القضةةةابي للقيةةةام بعمةةةل معةةةين أو أكثةةةر مةةةن أعمةةةال
التحقيةةةةق عةةةةدا إسةةةةتجواب المةةةةتهم ذلةةةة أن اإلسةةةةتجواب هةةةةو عمةةةةاد
التحقيق .
والقيةةةةاس مةةةةع الفةةةةارق إذا مةةةةا قةةةةورن بإختصةةةةاص ربةةةةيس النيابةةةةة
العامةةةةةةة الةةةةةةوارد بالمةةةةةةادة  206مكةةةةةةرر والةةةةةةذو يباشةةةةةةر التحقيةةةةةةق
بإعتبةةةةةاره إختصةةةةةاص أصةةةةةيل للنيابةةةةةة العامةةةةةة يسةةةةةتمد قوامةةةةةج مةةةةةن
سةةةةلطات النابةةةةب العةةةةام الةةةةذو هةةةةو فةةةةي األصةةةةل ممةةةةثبلً عةةةةن الهيبةةةةة
اإلجتماعيةةةةة ومةةةةن ثةةةةم فهةةةةي كةةةةل ال يتجةةةةزأ فةةةةإذا مةةةةا كلةةةةف ربةةةةيس
النيابةةةة ويةةةره مةةةن السةةةادة الةةةوكبلء لمباشةةةرة التحقيةةةق تحةةةت إشةةةرافج
ورقابتةةةج فةةةإن ذلةةة ال يكةةةون نةةةدبا ً لهةةةم بةةةل هةةةي مةةةن قبيةةةل التن ةةةيم
اإلدارو للعمةةةةةل الواقةةةةةع فةةةةةي إختصاصةةةةةهم بمقتضةةةةةى القةةةةةانون فقةةةةةد
نصةةةت المةةةادة  26مةةةن قةةةانون السةةةلطة القضةةةابية علةةةى أن "رجةةةال
النيابةةةةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةةةةابعون لرإسةةةةةةةةةةةةةةةابهم بترتيةةةةةةةةةةةةةةةب درجةةةةةةةةةةةةةةةاتهم
… ........................إل ".
أمةةةا وعةةةن المةةةادة  206مكةةةرر مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة فةةةإن
المسةةةةةةتفاد منهةةةةةةا أن المشةةةةةةرع حينمةةةةةةا أراد أن يضةةةةةةيف ألعضةةةةةةاء
النيابةةةةة العامةةةةة – فةةةةوق إختصاصةةةةهم – سةةةةلطات قاضةةةةي التحقيةةةةق
عنةةةد تحقيةةةق جنايةةةات بعينهةةةا قةةةد قصةةةر مباشةةةرة هةةةذه اإلختصاصةةةات
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اإلضةةةافية علةةةى درجةةةة ربةةةيس نيابةةةة علةةةى األقةةةل ولةةةم يسةةةلب مةةةن
هةةةةةم دون ذلةةةةة مةةةةةن األعضةةةةةاء مةةةةةن إختصاصةةةةةهم األصةةةةةيل وهةةةةةو
التحقيةةةق واإلسةةةتجواب والمواجهةةةج إذ ي ةةةل عملهةةةم صةةةحيحا ً مةةةادام
لةةةم يتجةةةاوز تلةةة السةةةلطات اإلضةةةافية ومةةةن ثةةةم يحةةةق لةةةوكبلء النيابةةةة
العامةةةة مباشةةةرة التحقيةةةق فةةةى مثةةةل هةةةذا النةةةوع مةةةن القضةةةايا (جةةةرابم
اإلرهةةاب المنصةةوص عليهةةا فةةى القسةةم األول مةةن البةةاب الثةةانى مةةن
قةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةات وال مجةةةةةةةال للقيةةةةةةةاس علةةةةةةةى مةةةةةةةا تضةةةةةةةمنتج
المةةةةةادتين70 69مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة بشةةةةةؤن قصةةةةةر
نةةةةدب قاضةةةةى التحقيةةةةق للنيابةةةةة العامةةةةة علةةةةى أعمةةةةال التحقيةةةةق عةةةةدا
اإلسةةةتجواب إذ أن إختصةةةاص قاضةةةى التحقيةةةق قةةةد يكةةةون بنةةةاءا علةةةى
طلةةةةةب النيابةةةةةة العامةةةةةة والةةةةةذ متةةةةةى أحيلةةةةةت األوراق كةةةةةان هةةةةةو
المخةةةتص دون ويةةةره بمباشةةةرة التحقيةةةق أمةةةا وكيةةةل النيابةةةة العامةةةة
فإنةةةةج يباشةةةةر التحقيةةةةق بإعتبةةةةاره إختصةةةةاص أصةةةةيل للنيابةةةةة العامةةةةة
يسةةةتمد قةةةواه مةةةن سةةةلطات النابةةةب العةةةام بإعتبةةةاره ممةةةثبل للمجتمةةةع
فةةةةإذا مةةةةا كلةةةةف ربةةةةيس النيابةةةةة ويةةةةره مةةةةن أعضةةةةاء النيابةةةةة العامةةةةة
المختصةةةين قانونةةةا ممةةةن هةةةم أدنةةةى درجةةةة إلجةةةراء التحقيةةةق تحةةةت
إشةةةرافج ورقابتةةةج فةةةإن ذلةةة ال يكةةةون نةةةدبا لهةةةم بةةةل هةةةو مةةةن قبيةةةل
التن ةةةيم اإلدار للعمةةةل الواقةةةع فةةةى إختصاصةةةهم بمقتضةةةى القةةةانون
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وإعمةةةاال لمةةةا تقضةةةى بةةةج المةةةادة  26مةةةن قةةةانون السةةةلطة القضةةةابية
من تبعية رجال النيابة لرإسابهم بترتيب درجاتهم0
لمةةةةةا كةةةةةان ذلةةةةة وكةةةةةان الثابةةةةةت بةةةةةاألوراق أن إجةةةةةراءات التحقيةةةةةق
واإلسةةةةتجواب والمواجهةةةةة قةةةةد أجريةةةةت بمعرفةةةةة وكةةةةبلء نيابةةةةة بنةةةةاءا
علةةةى قةةةرار نةةةدبهم للتحقيقةةةات وكةةةذا مةةةن درجةةةة ربةةةيس نيابةةةة وتحةةةت
إشةةةةرافج وكةةةةذا المحةةةةامى العةةةةام المخةةةةتص والعةةةةرض عليهمةةةةا أثنةةةةاء
التحقيقةةةات وكةةةةذا عنةةةةد إصةةةةدار القةةةةرار والتصةةةةرف القةةةةانونى بشةةةةؤن
المتهمةةةةين وبةةةةذل يكةةةةون مةةةةا أجةةةةر مةةةةن تحقيقةةةةات فةةةةى القضةةةةية
بمعةةةةرفتهم قةةةةد تةةةةم وفقةةةةا لصةةةةحي القةةةةانون عمةةةةبل بالمةةةةادة 199مةةةةن
قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة و تقةةةره المحكمةةةة ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا
أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن علةةى ويةةر سةةند صةةحي مةةن الواقةةع و
القانون وتقضى المحكمة برفضج .

العشةةةرون :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن التحقيقةةةات التةةةى
أجرتهةةةةةةةا النيابةةةةةةةة العامةةةةةةةة وبةةةةةةةبطبلن إجةةةةةةةراءات إسةةةةةةةتجواب
المتهمةةةةةةةةين لقصةةةةةةةةورها وعةةةةةةةةدم حيادهةةةةةةةةا وإفتقارهةةةةةةةةا إلةةةةةةةةى
الموضةةةةوعية ولعةةةةدم تةةةةوافر الضةةةةمانات المقةةةةررة قانونةةةةا فةةةةى
هذا الشؤن .
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فمةةردود عليةةج بةةؤن ن ةص المةةادة 123مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنابيةةة
ومفادهةةا " عنةةد حضةةور المةةتهم ألول مةةرة فةةى التحقيةةق يجةةب علةةى
المحقةةق أن يتثبةةت مةةن شخصةةيتج ثةةم يحيطةةج علمةةا بالتهمةةة المنسةةوبة
إليج ويثبت أقوالج فى المحضر " .
وأنةةج مةةن المقةةرر قضةةاءا أن اإلسةةتجواب هةةى مناقشةةة المةةتهم مناقشةةة
تفصليج في أمور التهمة وأحوالها و روفها ومجابهتج بمةا قةام عليةج
مةةةن األدلةةةة ومناقشةةةتج فةةةى أجوبتةةةج مناقشةةةة يةةةراد بهةةةا إسةةةتخبلص
الحقيقةةةة التةةةي يكةةةون كاتمةةةا عليهةةةا كةةةذل مجابهةةةة المةةةتهم باألدلةةةة
ومناقشتج مناقشة تفصيليج فيها.
واالستجواب يفترض توافر عنصرين ال قيام بدونهما:ـ
أولهمةةةةا  :توجيةةةةج التهمةةةةة إلةةةةي المةةةةتهم ومناقشةةةةتج تفصةةةةيليا عنهةةةةا.
وثانيهمةةةةةةةةةا  :مواجهةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةتهم باألدلةةةةةةةةةة الموجهةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةده.
وأوجةةةةب القةةةةانون علةةةةى المحقةةةةق عنةةةةد حضةةةةور المةةةةتهم ألول مةةةةرة
أن يثبت في محضره ما يكشةف عةن شخصةية المةتهم ثةم يحيطةة علمةا
بالتهمةةة ويثبةةت أقوالةةة فةةي المحضةةر طبقةةا للمةةادة ( 123مةةن قةةانون
االجراءات الجنابية .
وأعتبر اإلستجواب وسيلة تحقيق حيث يهدف إلى تةدعيم اإلتهةام قبةل
المتهم وإعتبر أيضا وسةيلة دفةاع بؤنةج يسةم للمةتهم أن يبةرأ نفسةج
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من األدلة و الشبهات القابمة ضده وبهذا أصب إستجواب ذات طبيعةة
مزدوجةة .واإلسةتجواب وسةيلة دفةاع حيةث أصةب إجةراءا جوهريةا مةن
إجةةراءات التحقيةةق إذ يجةةب علةةى المحقةةق أن يجريةةج فةةي كةةل تحقيةةق
إبتدابي طالما ذل كان ممكنا .
واإلستجواب وسيلة تحقيق حيةث يسةتهدف البحةث عةن الحقيقةة حتةى
ولو كان من وجهة ن ر المتهم ألنج أقدر من ويره على معرفة إرتكةاب
الجريمة وبالتالي يجةوز للمحقةق اإللتجةاء إليةج فةي أ لح ةة خةبلل
التحقيةةق االبتةةدابي كمةةا يجةةوز إعةةادة إسةةتجواب المةةتهم تبعةةا ل ةةروف
التحقيةةةق اإلبتةةةدابي وإذا لةةةم يحضةةةر المةةةتهم يجةةةوز للمحقةةةق أن يةةةؤمر
بضةةبطج و إحضةةاره ون ةةرا لدقةةة اإلسةةتجواب كوسةةيلة تحقيةةق إشةةترط
القةةانون إن تجريةةج سةةلطة التحقيةةق بنفسةةها أو أن يقةةوم بةةج قاضةةى
التحقيةةةةق أو عضةةةةو النيابةةةةة العامةةةةة ( المةةةةادة 199 70مةةةةن قةةةةانون
اإلجراءات الجنابية

وال يجوز أن يكون اإلستجواب موضةوعا لنةدب

مؤمور الضبط فقد ح ر القانون ذل على أن يتم مباشرة هةذا اإلجةراء
دابما بواسطة سلطة التحقيق فهى المصدر األول لثقة قضاء الحكةم فةي
اإلسةةتجواب  .إال أنةةج فةةى حالةةة الضةةرورة إسةةتثناء فةةى ال ةةروف التةةى
يخشى فيهةا مةن ضةياع األدلةة ومعةالم الحقيقةة أجةاز القةانون لمةؤمور
الضةبط القضةابي أن يسةتجوب المةتهم إذا كةان منةدوبا لعمةل مةن أعمةال
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التحقيةةق شةةرط أن يكةةون هةةذا اإلسةةتجواب متصةةبل بالعمةةل المنةةدوب لةةج
والزما فى كشف الحقيقة .
ومن المقررأيضا بؤن ما تجريج النيابة العامة من تحقيقات فى القضةية
ال يعةةدوا أن يكةةون مةةن قبيةةل التحقيةةق اإلبتةةدابى الةةذ يخضةةع لرقابةةة
محكمةةة الموضةةوع فةةى شةةؤن سةةبلمة إجراءاتةةج وأنةةج لةةم يكةةن السةةبيل
الوحيةةد الةةذ يسةةتقر بةةج الحةةال فةةى الةةدعو

بةةل أن القةةانون قةةد وضةةع

للمتهم ضمانة أخر يمكنج من خبللها تفاد ما يعن لج مةن شةكو أو
يدعيةةج مةةن قصةةور حيةةث كفلةةت لةةج المةةادتين  272 271مةةن قةةانون
اإلجراءات الجنابية أن تجةر المحكمةة تحقيقةا فةى الةدعو بمعرفتهةا
وتسةةةتمع فيةةةج إلةةةى شةةةهود اإلثبةةةات ومةةةن بعةةةدها شةةةهود النفةةةى وتمكةةةن
الخصوم فى الدعو من مناقشتهم بما فيهم المتهمين وللمحكمةة مةن
هةةذه اإلجةةراءات مجتمعةةة تكةةون عقيةةدتها فةةى شةةؤن الصةةورة الصةةحيحة
للواقعةةة فيهةةا مةةن موازنتهةةا بةةين أدلةةة الةةدعو مةةن الثبةةوت أوالنفةةى
وإنةةزال أقةةوال الشةةهود وسةةابر األدلةةة التةةى تإهلهةةا إلتخةةاذ القةةرار الةةذ
يكشف عن حقيقة الواقعة ويستتبع إنزال صحي القانون فيها .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكانةةةت المحكمةةةة بإعتبارهةةةا محكمةةةة الموضةةةوع قةةةد
إسةةةتجابت لكافةةةة طلبةةةات الةةةدفاع المنتجةةةة و الجوهريةةةة ومةةةن بينهةةةا
مناقشةةةة شةةةهود اإلثبةةةات وفقةةةا للثابةةةت بمحاضةةةر الجلسةةةات والتةةةى
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إرتكنةةةت إليهةةةا النيابةةةة العامةةةة ومكنةةةت دفةةةاع المتهمةةةين أن يوجهةةةوا
إلةةةيهم مةةةا عةةةن لهةةةم مةةةن أسةةةبلة بةةةل وأنهةةةا إسةةةتمعت إلةةةى العديةةةد مةةةن
شةةةهود النفةةةى وفقةةةا للثابةةةت بمحاضةةةر الجلسةةةات وأنهةةةا أيضةةةا نةةةدبت
لجنةةةةةة فنيةةةةةة لتفريةةةةةع اإلسةةةةةطوانات المدمجةةةةةة والفبلشةةةةةات الخاصةةةةةة
باألحةةةةةداث وويرهةةةةةا وفقةةةةةا للثابةةةةةت بمحاضةةةةةر الجلسةةةةةات وحققةةةةةت
القضةةةةية بمةةةةا يتفةةةةق والقواعةةةةد المقةةةةررة طبقةةةةا لقةةةةانون اإلجةةةةراءات
الجنابيةةةةة وتعديبلتةةةةج فإنهةةةةا بمقتضةةةةى هةةةةذا التحقيةةةةق النهةةةةابى قةةةةد
كفلةةت للمتهمةةين ومحةةاميهم حقهةةم المقةةةرر قانونةةا بمةةا يسةةلبهم حةةةق
التةةةزرع بالةةةدفع بقصةةةور تحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة أو العةةةروج عليهةةةا
بثمةةةةة مطعةةةةن ألن المحكمةةةةة قةةةةد أفسةةةةحت لهةةةةم المجةةةةال لتةةةةدار ذلةةةة
األمةةةر إن وجةةةدو و المحكمةةةة إطمؤنةةةت إلةةةى مةةةا قامةةةت بةةةج النيابةةةة
العامةةةةة مةةةةن إسةةةةتجواب للمتهمةةةةين وفقةةةةا للثابةةةةت بتحقيقةةةةات النيابةةةةة
العامةةةةةة وأنهةةةةةا إتبعةةةةةت كافةةةةةة اإلجةةةةةراءات القانونيةةةةةة التةةةةةى كفلهةةةةةا
القةةةانون للمتهمةةةين عنةةةد إسةةةتجوابهم ومةةةن ثةةةم تقةةةر النيابةةةة العامةةةة
تصةةرفها فةةى هةةذا الشةةؤن ومةةن ثةةم يكةةون مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا
الشةةةةؤن علةةةةى ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي مةةةةن الواقةةةةع و القةةةةانون وتقضةةةةى
المحكمة برفضج.

الحاد والعشرون :ـ حيث أنج عن الدفع ببطـبلن قـرار االحـالة
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لمخالفتةةج المةةادة  214مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنابيةةة لعموميتةةج
ولعةةدم تحديةةد األفعةةال الماديةةة التةةي إقترفهةةا كةةل مةةتهم وإنعدامةةج
وبطبلن اإلجراءات التالية لصدوره .
فإن ذل مردود عليج بؤن الةبطبلن هةو جةزاء يترتةب علةى عةدم مراعةاة
أحكةةام القةةانون المتعلقةةة بةةؤ إجةةراء جةةوهر

ـ حسةةبما بينتةةج المةةادة

331مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنابيةةة ومفادهةةا " يترتةةب الةةبطبلن علةةى
عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بؤ إجراء جوهر ".
ومةةن المقةةرر فقهةا أن إحالةةة الةةدعو إلةةى المحكمةةة مةةن بعةةد تحقيقهةةا
فإن ذل مرجعج إلى تقيم وتقدير الدليل من قبل النيابةة العامةة ورإيتهةا
بشؤن إحالة القضية من عدمج وهو أمةر مهمةا بلةع لةن ينحةدر بةاإلجراء
إلى حد البطبلن .
وفةةى هةةذا الشةةؤن جةةر نةةص المةةادة  2/214مةةن قةةانون اإلجةةراءات
الجنابيةةة والتةةي تةةنص علةةى أنةةج " وترفةةع الةةدعو فةةي مةةواد الجنايةةات
بإحالتهةةا مةةن المحةةامي العةةام أو مةةن يقةةوم مقامةةج إلةةى محكمةةة الجنايةةات
بتقرير إتهام تبةين فيةج الجريمةة المسةندة إلةى المةتهم بؤركانهةا المكونةة
لها وكافة ال روف المشددة أو المخففة للعقوبة ومةواد القةانون المةراد
تطبيقها وترفق بج قابمة بمإد أقوال شةهوده وأدلةة األثبةات وينةدب
المحةةامي العةةام مةةن تلقةةاء نفسةةج محامي ةا ً لكةةل مةةتهم بجنايةةة صةةدر أمةةر
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بإحالتةةج إلةةى محكمةةة الجنايةةات إذا لةةم يكةةن قةةد وكةةل محاميةا ً للةةدفاع عنةةج
وتعلةةن النيابةةة العامةةة الخصةةوم بةةاألمر الصةةادر باإلحالةةة إلةةى محكمةةة
الجنايات خبلل العشرة أيام التالية لصدوره " .
ومن المستقر عليج قضاءا هو إعتبار قرار اإلحالج من مراحل التحقيةق
وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهابي ويجةوز للمةتهم أن يطلةب منهةا
إسةةتكمال مةةا فةةات النيابةةة العامةةة مةةن إجةةراءات التحقيةةق وإبةةداء دفاعةةج
بشةةؤنها أمامهةةا

فإنةةج ال محةةل للقةةول بوجةةود ضةةرر يسةةتدعي بطةةبلن

أمراإلحالة وإال ترتب على البطبلن إعادة الةدعو إلةى جهةة التحقيةق
مةةن بعةةد إتصةةالها بالمحكمةةة وهةةووير جةةابز هةةذا فضةةبل عةةن أن أمةةر
اإلحالةةةة وقابمةةةة الثبةةةوت همةةةا عمةةةل مةةةن أعمةةةال التحقيةةةق فةةةبل محةةةل
إلخضةةاعها لمةةا يجةةر علةةى األحكةةام مةةن قواعةةد الةةبطبلن ومةةن ثةةم فةةإن
القصور فيها إن وجد ال يبطل المحاكمة وال يوثر على إجراءاتها0
كةةذل فةةإن لمحكمةةة الموضةةوع سةةلطة إسةةتخبلص الصةةورة الصةةحيحة
لواقعةةة الةةدعو وإعطةةاء الةةدعو وصةةفها الحقيقةةي ويةةر مقيةةدة بالقيةةد
والوصف الوارد بؤمر اإلحالة من النيابة العامة .
لـمـا كــان ذلـ وكــان الثـابت للمـحكمة أن الدعـو المـاثلة رفـعت
بمعرفةةةة المحةةةامي العةةةام لنيابةةةة شةةةرق القةةةاهرة الكليةةةة إلةةةى محكمةةةة
إسةةةةتبناف القةةةةاهرة بتقريةةةةر إتهةةةةام بةةةة َّين فيةةةةج الجةةةةرابم المسةةةةندة إلةةةةى
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المتهمةةةةةةين بؤركانهةةةةةةا المكونةةةةةةة لهةةةةةةا وكافةةةةةةة ال ةةةةةةروف المشةةةةةةددة
والمخففةةةة للعقوبةةةة وكةةةذا مةةةةواد القةةةانون المنطبقةةةة علةةةى الواقعةةةةة
وأرفقةةةةت بةةةةج قابمةةةةة بمةةةةإد أقةةةةوال شةةةةهود اإلثبةةةةات وكافةةةةة أدلةةةةة
اإلثبةةةةات األخةةةةر ومنهةةةةا ( تقةةةةارير الطةةةةب الشةةةةرعى تقةةةةارير قسةةةةم
األدلةةةة الجنابيةةةة والمعاينةةةات وويرهةةةا مةةةن األدلةةةة األخةةةر ......الةةة
وبنةةةةةةةدب المحةةةةةةةامين أصةةةةةةةحاب الةةةةةةةدور للةةةةةةةدفاع عةةةةةةةن المتهمةةةةةةةين
المحبوسةةةةةةين وأعلنةةةةةةت المتهمةةةةةةين بةةةةةةؤمر اإلحالةةةةةةة خةةةةةةبلل المةةةةةةدة
القانونيةةةة وأرفةةةق بةةةؤوراق القضةةةية مةةةا يفيةةةد ذلةةة

ومةةةن ثةةةم يكةةةون

قةةةرار اإلحالةةةة سةةةالف الةةةذكر قةةةد إتبعةةةت بشةةةؤنج اإلجةةةراءات القانونيةةةة
الصةةةةةحيحة وفقةةةةةا ً لةةةةةنص المةةةةةادة  2/214مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابيةةةة

سةةةيما وأن أمةةةر اإلحالةةةة هةةةو عمةةةل مةةةن أعمةةةال التحقيةةةق

فةةةبل محةةةل إلخضةةةاعج لمةةةا تجةةةر عليةةةج األحكةةةام مةةةن قواعةةةد الةةةبطبلن
ومةةةةةن ثةةةةةم فةةةةةإن القصةةةةةور فةةةةةى أمةةةةةر اإلحالةةةةةة إن وجةةةةةد ال يبطةةةةةل
المحاكمةةة وال يةةإثر فةةى صةةحة إجراءاتهةةا ومةةن ثةةم يكةةون مةةا أثةةاره
الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن يعةةةد تةةةدخل صةةةارخ مةةةن قبةةةل الةةةدفاع فةةةى
اإلختصةةةاص األصةةةيل والمقةةةرر قانونةةةا للنيابةةةة العامةةةة ومةةةن ثةةةم فةةةإن
المحكمةةةة تقةةةر النيابةةةة العامةةةة تصةةةرفها فةةةى هةةةذا الشةةةؤن حيةةةث أنهةةةا
قامةةةةت بتطبيةةةةق القواعةةةةد المقةةةةررة قانونةةةةا وفقةةةةا لمةةةةا نصةةةةت عليةةةةج
المةةةادة  2/214مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا
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أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن علةةى ويةةر سةةند صةةحي مةةن الواقةةع و
القانون وتقضى المحكمة برفضج .

الثةةانى والعشةةرون :ةةـ حيةةث أنةةج عةةن الةةدفع بعةةدم قبةةول الةةدعو
الجنابيةةة لتحريكهةةا بغيةةر الطريةةق الةةذ رسةةمج القةةانون لرفعهةةا
بمعرفة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وليس المحامى العام
لنيابة أمن الدولةة العليةا بالمخالفةة للمةادتين 1594 1588مةن
التعليمات العامة للنيابة العامة .
فمةةردود عليةةةج بةةةؤن المةةةادة األولةةةى مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة "
تخةةتص النيابةةة العامةةة دون ويرهةةا برفةةع الةةدعو الجنابيةةة ومباشةةرتها
وال ترفع من ويرها إال فى األحةوال المبينةة فةى القةانون.............إلة
كما نصةت المةادة 64مةن قةانون اإلجةراءات الجنابيةة " إذا رأت النيابةة
العامةةة فةةى مةةواد الجنايةةات والجةةن أن تحقيةةق الةةدعو بمعرفةةة قاضةةى
التحقيق أكثر مبلبمة بالن ر إلى روفها الخاصة جاز لها فةى أ حالةة
كانت عليها الدعو أن تطلب إلى ربةيس المحكمةة اإلبتدابيةة نةدب أحةد
قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .................إل " .
ومفاد ذل أن القانون أعطى للنيابة العامة السلطة التقديرية إذا رأت
ما يدعوا من التحقيقات إلى إحالتها إلى ربيس المحكمة اإلبتدابية لكى
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تندب أحد قضاتها لمباشرة التحقيق .
وأن نةةةص المةةةادة 199مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة " فيمةةةا عةةةدا
الجرابم التى يخةتص قاضةى التحقيةق بتحقيقهةا وفقةا ألحكةام المةادة 64
تباشر النيابة العامة التحقيق فةى مةواد الجةن والجنايةات طبقةا لؤلحكةام
المقررة من قاضى التحقيق....إل

"  .ومفادها أل عضو من أعضاء

النيابة العامة أيا كانت درجتج تحقيقها .
ومن المقرر قانونا أنج يجب على أعضاء النيابة أن يباشةروا بؤنفسةهم
تحقيق مواد الجنايات وأن يبةادروا إلةى اإلنتقةال لتحقيةق مةا يبلغةون بةج
مةةةن حوادثهةةةا ولهةةةم عنةةةد اإلقتضةةةاء نةةةدب مةةةؤمورو الضةةةبط القضةةةابي
لمباشرة أو إجراء من إجةراءات التحقيةق عةدا اإلسةتجواب والمواجهةة
كمةةا أنةةج يجةةوز لهةةم نةةدب أحةةد معةةاوني النيابةةة لتحقيةةق قضةةية برمتهةةا .
ويعتبر إجراء التحقيةق اإلبتةدابي فةي مةواد الجنايةات قبةل رفةع الةدعو
أمام المحكمة الزما لصحة الحكم فيها ".
ومن المقرر بالمةادة  1586مةن تعليمةات النيابةة العامةة أن "القةرارات
التي تصدر بإنشةاء النيابةات المتخصصةة وتحديةد الجةرابم التةي تتةولي
التحقيةةق والتصةةرف فيهةةا هةةي قةةرارات تن يميةةة لةةيس مةةن شةةؤنها أن
تسلب النيابات العادية أو اختصاصها العام بالنسبة للجرابم المذكورة.
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ومن المقرر أيضةا بةنص المةادة  1592مةن تعليمةات النيابةة العامةة أن
" للنابب العام أن يستثني مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق
أو التصرف فيج الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتهةا إلةي محةاكم أمةن
الدولة العليا ـ التي تشكل طبقةا للقةانون رقةم  162لسةنج  1985بشةؤن
حالةةة الطةةوارئ ـ أمةةر مةةن ربةةيس الجمهوريةةة وذلة إذا دعةةت مصةةلحة
العمل إلى استمرار اختصاص نيابات األموال العامة أو النيابات العاديةة
بالتحقيق والتصرف فيها دون اإلخبلل باعتبارها من جرابم أمن الدولة
ومةةن المقةةةرر بةةنص المةةةادة 1/189مةةن الدسةةةتور المصةةر " النيابةةةة
العامةةةة جةةةزء ال يتجةةةزأ مةةةن القضةةةاء تتةةةولى التحقيةةةق وتحريةةة
ومباشةةرة الةةدعو الجنابيةةة عةةدا مةةا يسةةتثناه القةةانون ويحةةدد القةةانون
إختصاصاتها األخر .
ولما كان ذل وكان الثابت وفقا لقةانون اإلجةراءات الجنابيةة والقواعةد
المقررة بالدسةتور أن النيابةة العامةة هةى صةاحبة اإلختصةاص األصةيل
فى التحقيق فى الجرابم المبينة بقانون العقوبات ولم يرد نص قةانونى
يحجب النيابة العامة من ممارسة عملها المخول لها طبقةا للقةانون بةل
أعطةةى لهةةا السةةلطة التقديريةةة فةةى تقةةدير ذل ة فةةى تقةةدير مةةد مبلبمةةة
إحالةةة القضةةية لةةربيس المحكمةةة اإلبتدابيةةة مةةن عدمةةج ولةةم يةةرد نةةص
قانونى يلزمهةا بةذل حيةث أنهةا صةاحبة اإلختصةاص األصةيل فةى رفةع
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الةةدعو ومباشةةرتها علةةى النحةةو الةةذ حةةدده القةةانون فةةى هةةذا الشةةؤن
عمةةبل بةةنص المةةادة 64مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنابيةةة .ومةةن ثةةم فةةإن
المحكمة تقةر النيابةة العامةة تصةرفها فةى هةذا الشةؤن حيةث أنهةا قامةت
بتطبيق القواعد المقررة قانونا وأنها إتبعت كافة اإلجةراءات القانونيةة
التةةى كفلهةةا القةةانون للمتهمةةين وفقةةا لمةةا نةةص عليةةج قةةانون اإلجةةراءات
الجنابيةةةة والدسةةةتور فةةةى هةةةذا الشةةةؤن

وال يقةةةدح فةةةى ذلةةة مةةةا ورد

بتعليمات النيابة العامة من أن مثةل هةذه الجةرابم مةن إختصةاص نيابةة
أمةةن الدولةةة العليةةا حيةةث أن تعليمةةات النيابةةة العامةةة مةةاهى إال قواعةةد
تن يمية لبعض اإلجراءات التى تتبع من قبةل النيابةة العامةة أ عبةارة
عةةن تن ةةيم إدار مةةن قبةةل النابةةب العةةام و ليسةةت قانونةةا الزمةةا علةةى
النابب العام تطبيقج وإنما النابب هو صاحب هذا اإلختصاص حسب مةا
تقتضةةيج واقةةع الحةةال أنةةذا حيةةث أن القةةرارات التةةي تصةةدر بإنشةةاء
النيابات المتخصصة وتحديد الجرابم التي تتةولي التحقيةق والتصةرف
فيها هي قرارات تن يمية ليس مةن شةؤنها أن تسةلب النيابةات العاديةة
أو اختصاصةةها العةةام بالنسةةبة لتلة الجةةرابم محةةل المحاكمةةة  .ومةةن ثةةم
يكةةون ماأثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن تةةدخل صةةارخ فةةى اإلختصةةاص
األصيل المقرر للنابب العام وعلى وير سند صحي من القةانون ومةن
ثم تقضى المحكمة برفضج .
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الثالةةث والعشةةةرون :ةةةـ حيةةث أنةةةج عةةةن الةةدفع بإنتفةةةاء المسةةةبولية
الجنابية لوجود سةبب إباحةة عمةبل بةنص المةادة 73مةن الدسةتور
والمتعلقة بالحق فى حرية التعبير وكذا ما نصةت عليةج المةادتين
 7و 60من قانون العقوبات .
فمةةردود عليةةج بمةةا قررتةةج المةةادة  1/73مةةن الدسةةتور والتةةى نصةةت
علةةةى أن " للمةةةواطنين حةةةق تن ةةةيم االجتماعةةةات العامةةةة والمواكةةةب
والت ةةةةةةةاهرات وجميةةةةةةةع أشةةةةةةةكال االحتجاجةةةةةةةات السةةةةةةةلمية ويةةةةةةةر
حةةةاملين سةةةبلحا ً مةةةن أ نةةةوع بإخطةةةار علةةةى النحةةةو الةةةذ ين مةةةج
القانون .
وكانةةةت المةةةادة السةةةابعة مةةةن قةةةانون العقوبةةةات تةةةنص علةةةى أن "ال
تخةةةةل أحكةةةةام هةةةةذا القةةةةانون فةةةةى أ حةةةةال مةةةةن األحةةةةوال بةةةةالحقوق
الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء ".
كمةةةةا تةةةةنص المةةةةادة  60مةةةةن ذات القةةةةانون علةةةةى أنةةةةج " ال تسةةةةر
أحكةةةام قةةةانون العقوبةةةات علةةةى كةةةل فعةةةل ارتكةةةب بنيةةةة سةةةليمة عمةةةبلً
بحق مقرر بمقتضى الشريعة ".
والمحكمةةةةة تنةةةةوه وتشةةةةير بةةةةداءة أن الت ةةةةاهر أو االعتصةةةةام يعتبةةةةر
أداه مةةةن أدوات التعبيةةةر الشةةةعبى يمكةةةن مةةةن خبللهةةةا لعةةةدد مةةةن أفةةةراد
الشةةةةةعب أو جماعةةةةةة أو طابفةةةةةة من مةةةةةة أو حةةةةةزب أن ةيعبةةةةةروا عةةةةةن
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رأيهةةةةةم فةةةةةى مسةةةةةؤلة معينةةةةةة بطريقةةةةةة علنيةةةةةة تفصةةةةة عةةةةةن اإلرادة
المشةةةةتركة لجمةةةةوع المت ةةةةاهرين بشةةةةرط أن يكةةةةون سةةةةلميا ً ويعةةةةد
الت ةةةةاهر الشةةةةعبى السةةةةلمى هةةةةو وليةةةةد الحةةةةق فةةةةى التجمةةةةع السةةةةلمى
ومباشةةةرتج كم هةةةر مةةةن م ةةةاهر الديمقراطيةةةة فةةةى الدولةةةة الحديثةةةة
وهةةةةو وثيةةةةق الصةةةةلة بحقةةةةوق اإلنسةةةةان وطبيعتةةةةج باعتبةةةةاره كابنةةةةةا ً
اجتماعيةةةا ً يعةةةيش فةةةى جماعةةةة ويسةةةعى للتعبيةةةر عةةةن رأيةةةج مةةةن خةةةبلل
تلةةة الجماعةةةة وال يمكةةةن الن ةةةر إلةةةي الحةةةق فةةةى التجمةةةع السةةةلمى
باعتبةةةاره حقةةةا ً فرديةةةا ً ألنةةةج يةةةرتبط بالعديةةةد مةةةن الحقةةةوق والحريةةةات
فحريةةةةةة إبةةةةةداء الةةةةةرأ والتعبيةةةةةر واالعتقةةةةةاد وتكةةةةةوين الجماعةةةةةات
والجمعيةةةات وتةةةداول المعلومةةةات والمشةةةاركة فةةةى الحيةةةاة السياسةةةية
وويرهةةةةةةا مةةةةةةن الحقةةةةةةوق والحريةةةةةةات المشةةةةةةتركة اليمكةةةةةةن تصةةةةةةور
ممارسةةةتها بمفردهةةةا بمعةةةزل عةةةن ويرهةةةا وعةةةن الممارسةةةة الفعليةةةة
لبةةةاقى األفةةةراد لهةةةا وعلةةةي ذلةةة

ةةةل التجمةةةع السةةةلمي معبةةةراً عةةةن

حةةةق األفةةةراد فةةةى االجتمةةةاع حةةةول رأ أو فكةةةر سياسةةةى معةةةين يةةةتم
فيةةةةج تبةةةةادل اآلراء واألفكةةةةار وإعبلنهةةةةا لبةةةةاقى أفةةةةراد الشةةةةعب مهمةةةةا
كانةةةت ودون قيةةةود طالمةةةا أنهةةةا ال تمثةةةل تهديةةةداً للمجتمةةةع أو سةةةبلمة
أفراده أو مإسساتج .
ةةرف القضةةةاء المصةةةرو حريةةةة االجتمةةةاع بؤنهةةةا تمكةةةين النةةةاس
وقةةةد عة ا
مةةةن عقةةةد االجتماعةةةات السةةةلمية فةةةى أو وقةةةت مةةةن الزمةةةان ليعبةةةروا
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عةةةةن ررابهةةةةم بةةةةؤو طريقةةةةة مةةةةن الطةةةةرق كالخطابةةةةة أو المناقشةةةةة أو
عقةةةةةد النةةةةةدوات أو تن ةةةةةيم الحفةةةةةبلت أو إلقةةةةةاء المحاضةةةةةرات كمةةةةةا
حرصةةةت المواثيةةةق الدوليةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان علةةةي إقةةةرار هةةةذا الحةةةق
فنصةةةت المةةةادة ( 20مةةةن اإلعةةةبلن العةةةالمى لحقةةةوق اإلنسةةةان علةةةي
أنةةةةج لكةةةةل شةةةةخص الحةةةةق فةةةةى حريةةةةة االشةةةةترا فةةةةى االجتماعةةةةات
والجمعيةةةات السةةةلمية .كمةةةا نصةةةت المةةةادة ( 21مةةةن العهةةةد الةةةدولي
للحقةةةةوق المدنيةةةةة والسياسةةةةية علةةةةي أن يكةةةةون الحةةةةق فةةةةى التجمةةةةع
السةةلمى ةمعترفةةةا ً بةةج وال يجةةةوز أن يوضةةع مةةةن القيةةود علةةةي ممارسةةةة
هةةةةذا الحةةةةق إال تلةةةة التةةةةى ةتفةةةةرض طبقةةةةا ً للقةةةةانون وتشةةةةكل تةةةةدابير
ضةةةةةةرورية فةةةةةةى مجتمةةةةةةع ديمقراطةةةةةةي لصةةةةةةيانة األمةةةةةةن القةةةةةةومى أو
السةةةةةبلمة العامةةةةةة أو الن ةةةةةام العةةةةةام أوحمايةةةةةة الصةةةةةحة العامةةةةةة أو
اآلداب أو حماية حقوق اآلخرين أو حرياتهم .
كمةةةةا أكةةةةد هةةةةذا الحةةةةق اإلعةةةةبلن العةةةةالمى لحمايةةةةة المةةةةدافعين عةةةةن
حقةةةوق اإلنسةةةان فةةةى المةةةادة الخامسةةةة منةةةج حيةةةث نصةةةت علةةةي أنةةةج
( لغةةةةرض تعزيةةةةز وحمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان والحريةةةةات األساسةةةةية
يكةةةةون لكةةةةل فةةةةرد الحةةةةق بمفةةةةرده أو باالشةةةةترا مةةةةع ويةةةةره وعلةةةةي
الصعيدين الدولى والوطنى فيج االلتقاء والتجمع السلمى .
بيةةةةد أن اعتبةةةةار الت ةةةةاهر وسةةةةيلة يلجةةةةؤ إليهةةةةا الشةةةةعب للتعبيةةةةر عةةةةن
رأيةةةةج وإرادتةةةةج الشةةةةعبية يقودنةةةةا إلةةةةي البحةةةةث فةةةةى مةةةةد مشةةةةروعية
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الت ةةةاهر الشةةةعبي كسةةةبب مةةةن أسةةةباب اإلباحةةةة باعتبةةةاره حقةةةا ً فمةةةن
المقةةةرر قانونةةةا ً أنةةةج ال يكفةةةى وجةةةود الحةةةق حتةةةى يصةةةل دفعةةةا ً كسةةةبب
لئلباحةةةة بةةةل يجةةةب أن يمةةةارس السةةةلو فةةةى الحةةةدود المقةةةررة لةةةذل
الحةةةق ويختلةةةف النطةةةاق الةةةذ ةيحةةةدد الحةةةق بةةةاختبلف الحقةةةوق ذلةةة
أن هنةةةةةا حةةةةةدوداً عامةةةةةة يتعةةةةةين مراعاتهةةةةةا عنةةةةةد ممارسةةةةةة كافةةةةةة
الحقةةةوق ومةةةن يخةةةرج عليهةةةا يصةةةب شةةةؤنج شةةةؤن مةةةن يخةةةرج علةةةي
الحةةدود الخاصةةة للحةةق ويكةةون حكمةةج كمةةن اليسةةتعمل حقةةا ً ويكةةون
السةةةلو متجةةةاوزاً لحةةةدود الحةةةق إذا لةةةم يقصةةةد بةةةج سةةةو اإلضةةةرار
بةةةالغير أو إذا كانةةةت المصةةةال التةةةى يرمةةةى لتحقيقهةةةا قليلةةةة األهميةةةة
بحيةةةةث التتناسةةةةب مةةةةع مةةةةا يصةةةةيب الغيةةةةر مةةةةن ضةةةةرر بسةةةةببج أو إذا
كانةةةةت المصةةةةال التةةةةى يبغةةةةى تحقيقهةةةةا ويةةةةر مشةةةةروعة فيشةةةةترط
إلباحةةةةة ممارسةةةةة الحةةةةق أن تكةةةةون المصةةةةال التةةةةى يرمةةةةى صةةةةاحب
الحةةةق إلةةةي تحقيقهةةةا متناسةةةبة مةةةع مةةةا يصةةةيب الغيةةةر مةةةن ضةةةرر كمةةةا
ال يص استعمال الحق لتحقيق مصلحة وير مشروعة .
فإنتفةةةاء المسةةةبولية الجنابيةةةة فةةةى حالةةةة اسةةةتعمال الحةةةق يرجةةةع إلةةةى
اإلباحةةةةة القانونيةةةةة المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى المةةةةادة  60مةةةةن قةةةةانون
العقوبةةةات والتةةةى ترفةةةع الصةةةفة الجنابيةةةة عةةةن الفعةةةل فتخرجةةةج مةةةن
دابةةةرة األفعةةةال المعاقةةةب عليهةةةا إلةةةى مجةةةال اإلباحيةةةات بيةةةد أنةةةج يجةةةب
أن يكةةةةون اسةةةةتعمال الحةةةةق بحسةةةةن نيةةةةج وأال يتعةةةةد الفعةةةةل حةةةةدوده
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القانونيةةةة فةةةإذا تجةةةاوز صةةةاحب الحةةةق حةةةدود حقةةةج فةةةبل يخلةةةو الحةةةال
مةةةن أن يكةةةون تجةةةاوزه مقصةةةوداً فتكةةةون الجريمةةةة عمديةةةة تسةةةتؤهل
العقوبةةةة المفروضةةةة لهةةةا فةةةى القةةةانون أمةةةا إذا كةةةان التجةةةاوز مبنيةةةا ً
علةةةى خطةةةؤ وإهمةةةال بحيةةةث كةةةان مةةةن الممكةةةن تفةةةاد وقةةةوع النتيجةةةة
فيعاقةةةب المتجةةةاوز عةةةن جريمةةةة ويةةةر مقصةةةودة إذا وجةةةد فةةةى القةةةانون
نص يعاقب عليها بهذا الوصف.
لمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وكةةةةان الثابةةةةت مةةةةن مطالعةةةةة مةةةةا تضةةةةمنج الدسةةةةتور
المصةةةةرو والمواثيةةةةق الدوليةةةةة لحقةةةةوق اإلنسةةةةان أنهةةةةا أشةةةةارت إلةةةةي
الت ةةةةاهر الشةةةةعبى باعتبةةةةاره حقةةةةا ً لؤلفةةةةراد إذا كةةةةان هةةةةذا الت ةةةةاهر أو
التجمةةةع سةةةلميا ً ممةةةا مفةةةاده بمفهةةةوم المخالفةةةة أنةةةج إذا كةةةان الت ةةةاهر
الشةةةعبى ويةةةر سةةةلمى أو يةةةنجم عنةةةج تحقيةةةق الضةةةرر أو يهةةةدف إلةةةي
تحقيةةةق مصةةةلحة ويةةةر مشةةةروعة فإنةةةج يكةةةون متجةةةاوزاً فةةةى اسةةةتعمال
هةةةذا الحةةةق ويسةةةقط عةةةن السةةةلو وصةةةف الحةةةق ومةةةن ثةةةم ال يعةةةد
مباحةةةا ً ويكةةةون حكمةةةج – وفقةةةا ً لؤلسةةةاس القةةةانوني المتقةةةدم  -كمةةةن ال
يستعمل حقا ً ويرتكب جريمة عمدية .
ولمةةةا كةةةان مةةةا تقةةةدم وكةةةان الثابةةةت بةةةاألوراق والتحقيقةةةات وفقةةةا لمةةةا
إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها أن المتجمهةةةرين مةةةن المتهمةةةين
وأخةةةةةةرين مجهةةةةةةولين وأخةةةةةةرين توفةةةةةةوا بميةةةةةةدان رابعةةةةةةة العدويةةةةةةة
ومحيطهةةةا لةةةم يكةةةن تجمعهةةةم سةةةلميا بةةةل كةةةان ويةةةر سةةةلمى فقةةةاموا
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بمنةةةةةع وعرقلةةةةةة مإسسةةةةةات الدولةةةةةة والسةةةةةلطات العامةةةةةة عةةةةةن أداء
عملهةةةةا بةةةةؤن منعةةةةوا رجةةةةال الشةةةةرطة مةةةةن الةةةةدخول إلةةةةى المنطقةةةةة
سةةةةالفة الةةةةذكر وإعتةةةةدوا علةةةةى مةةةةن حةةةةاول الةةةةدخول إليهةةةةا أو إقتةةةةرب
منهةةةةةا لقضةةةةةاء مصةةةةةالحج الشخصةةةةةية ومةةةةةرورا للعةةةةةودة لمنةةةةةازلهم
وعرضةةةةةوا حيةةةةةاتهم وحريةةةةةاتهم وأمةةةةةنهم للخطةةةةةر حيةةةةةث كةةةةةان يةةةةةتم
إسةةةةتيقافهم وتفتيشةةةةهم عنةةةةد دخةةةةولهم لمحةةةةال إقةةةةامتهم واإلسةةةةتيبلء
علةةةى متعلقةةةاتهم واإلعتةةةداء علةةةيهم وترتةةةب علةةةى ذلةةة وفةةةاة وإصةةةابة
العديةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةنهم وفقةةةةةةةةةةا للثابةةةةةةةةةةت بالمحاضةةةةةةةةةةر أرقةةةةةةةةةةام 9585
لسةةةةةةنة2013جةةةةةةن مصةةةةةةر الجديةةةةةةدة  3632لسةةةةةةنة2013جةةةةةةن
القةةةةاهرة الجديةةةةدة أول 31016لسةةةةنة2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر
15120لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
31166لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةة نصةةةةةر والمرفقةةةةةة بالتحقيقةةةةةات
كمةةةا إحتلةةةوا مسةةةجد رابعةةةة العدويةةةة وملحقاتةةةج ممةةةا أد إلةةةى تعةةةذر
إقامةةةة المةةةواطنين لعبةةةاداتهم بالمسةةةجد وإحتلةةةوا المدرسةةةة الفندقيةةةة
بمدينةةةةة نصةةةةر وويرهةةةةا وفقةةةةا للثابةةةةت بالتحقيقةةةةات ممةةةةا عطةةةةل سةةةةير
العمليةةةةة التعليميةةةةة كمةةةةا قةةةةاموا بتحطةةةةيم األرصةةةةفة والطةةةةرق وأتلفةةةةوا
الحةةةةدابق وقطعةةةةوا األشةةةةجار والمزروعةةةةات وأقةةةةاموا عليهةةةةا الخيةةةةام
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ودورات الميةةةةاه فةةةةى نهةةةةر الطريةةةةق وبةةةةين العمةةةةارات السةةةةكنية ممةةةةا
ألحةةةةةق ضةةةةةررا بالغةةةةةا للمنطقةةةةةة السةةةةةكنية بميةةةةةدان رابعةةةةةة العدويةةةةةة
ومحيطهةةةةةةا وأد ذلةةةةةة إلةةةةةةى إشةةةةةةاعة الفوضةةةةةةى وتعطيةةةةةةل العمةةةةةةل
بالقةةةانون وأضةةةر بالسةةةبلم اإلجتمةةةاعى وحيةةةازتهم لؤلسةةةلحة الناريةةةة
بؤنواعهةةةا المختلفةةةة والةةةذخابر وزجاجةةةات المولوتةةةوف وويرهةةةا مةةةن
األدوات التى تستعمل فى اإلعتداء على األشخاص0
األمةةر الةةذ تسةةتخلص معةةج المحكمةةة أن تجمهةةرهم (تجمعهةةم لةةم يكةةن
سةةةةلميا وإرتكبةةةةت فيهةةةةا الجةةةةرابم المإثمةةةةة قانونةةةةا بةةةةالمواد 3 2 1
3مكةةةرر 4مةةةن القةةةانون رقةةةم  10لسةةةنج  1914وأن هةةةذه الجةةةرابم
ارتكبةةةت فةةةى الفتةةةرة محةةةل األحةةةداث مةةةن تةةةاري  2013/6/21حتةةةى
2013/8/14وهةةةى جةةةرابم اسةةةةتعراض القةةةوة والتخريةةةب واإلتةةةةبلف
العمةةةد للممتلكةةةات العامةةةة والخاصةةةة والقتةةةل العمةةةد والشةةةروع فيةةةج
وويرهةةا مةةن الجةةرابم وفقةةا للثابةةت بةةؤمر اإلحالةةة وكةةان المتجمهةةرين
(المتهمةةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا حةةابزين ومحةةرزين
لؤلسلحة النارية بؤنواعها المختلفة وويرها من األدوات التةى تسةتعمل
فةةى اإلعتةةداء علةةى األشةةخاص وإعتةةدابهم علةةى قةةاطنى منطقةةة رابعةةة
العدوية وبذل

لم يكن تجمعهم سلميا ً بةل كةان تجمعهةم يشةكل تهديةداً

لؤلمةةةن والسةةةلم العةةةام للمجتمةةةع واعتةةةدوا علةةةى الحريةةةة الشخصةةةية
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للمةةواطنين فقةةاموا بغلةةق الطةةرق العامةةة وعرضةةوا حيةةاتهم وحريةةاتهم
وأمنهم للخطر األمر الذ اليسر فةى حقهةم نةص المةادة 1/ 73مةن
الدستور السالف بيانها والتى تبي للمواطنين حق تن ةيم االحتجاجةات
العامة والمواكب والت اهرات وجميع أشكال االحتجاجات السلمية وير
حاملين سبلحا ً مةن أ نةوع بعةد إخطةار الجهةات المعنيةة وعلةى النحةو
الةةذ ين مةةج القةةانون ومةةن ثةةم فةةإن مةةا إرتكبةةوه( المتجمهةةرين مةةن
المتهمةةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين مجهةةولين مةةن جةةرابم معاقةةب
عليها قانونا متجاوزا لحدود الحةق الةذ كفلةج لهةم الدسةتور والقةانون
والمعاهةةدات الدوليةةة األمةةر الةةذ يترتةةب عليةةج سةةقوط وصةةف اإلباحةةة
عةنهم ومةن ثةم فةةإن مةا تسةاند إليةج الةةدفاع فةى هةذا الشةؤن (مشةةروعية
إعتصام رابعة العدوية علةى ويةر سةند صةحي مةن الواقةع و القةانون
وتقضى المحكمة برفضج.

الرابةةةع والعشةةةرون :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بعةةةدم جةةةواز ن ةةةر
الةةةةدعو الجنابيةةةةة بصةةةةدور أمةةةةر ضةةةةمنى مةةةةن النيابةةةةة العامةةةةة
فيهةةةا بةةةؤن ال وجةةةج إلقامةةةة الةةةدعو الجنابيةةةة لةةةبعض متهمةةةين
أخةةةةرين وفةةةةق األثةةةةر العينةةةةى لؤلمةةةةر إلتحةةةةاد المراكةةةةز القانونيةةةةة
وأن قةةةةةرار إحالةةةةةة الةةةةةدعو الجنابيةةةةةة لةةةةةم يشةةةةةمل المتهمةةةةةين
األخرين .
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فمةةردود عليةةج أنةةج مةةن المقةةرر قضةةاءا " أن األوامةةر بةةؤال وجةةج إلقامةةة
الدعو المتعلقة بتقدير الدليل ال تمتد حجيتها إلى متهم أخر لةم يشةملج
األمر فإذا قضي فى األمةر بةؤال وجةج لعةدم كفايةة الةدليل علةى أحةد بعينةج
لةةةةةةةةةةةةةةةيس لةةةةةةةةةةةةةةةذل حجةةةةةةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةةةةةةد محاكمةةةةةةةةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةةةةةةةر" .
ومن المقرر أيضا " أن األمر بؤالوجج إلقامةة الةدعو الجنابيةة المبنةي
على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمةة لةم تقةع أصةبلً أو علةى أنهةا
في ذاتها ليست من األفعال التي يعاقب عليها القةانون يكتسةب ـ كؤحكةام
البراءة ـ فإنج ال يحوز حجيتج إال في حق من صدر لصالحج " .
ومن المقرر قضاءا أنج لما كان الحكةم قةد عةرض لةدفع الطةاعن بعةدم
جواز ن ر الدعو لسابقة الفصل فيها لسةبق صةدور قةرار ضةمني مةن
النيابة العامةة بةؤن ال وجةج إلقامةة الةدعو الجنابيةة واطرحةج فةى قولةج
فةةذل أمةةر ويةةر صةةحي

فةةإن اسةةتبعاد االتهةةام بالنسةةبة لةةبعض مةةن تةةم

التحقيةةق معةةج وتبةةين عةةدم وجةةود األدلةةة الكافيةةة إلحالتةةج إلةةى محكمةةة
الجنايات ليس مةإداه أنةج صةدر بةذل أمةر مةن النيابةة العامةة بةؤال وجةج
ضمني بعدم إحالة من ثبت ضده االتهام المسةند إليةج أو تةوافرت األدلةة
الكافية لتقديمج للمحاكمة ومن ثم ال مجال إلعمال هذا الدفع0
وهةةةذا الةةةذو أورده الحكةةةم يتفةةةق وصةةةحي القةةةانون وكةةةاف وسةةةابع
ذلةةةةة أنةةةةةج مةةةةةن المقةةةةةرر أن األمةةةةةر بةةةةةؤال وجةةةةةج  -كسةةةةةابر األوامةةةةةر
1145
أمين السر

رئيس المحكمة

القضةةةابية واألحكةةةام  -ال يإخةةةذ فيةةةج باالسةةةتنتاج أو ال ةةةن بةةةل يجةةةب
– بحسةةةةةب األصةةةةةل – أن يكةةةةةون مةةةةةدونا ً بالكتابةةةةةة وصةةةةةريحا ً بةةةةةذات
ألفا ةةةةج فةةةةى أن مةةةةن أصةةةةدره لةةةةم يجةةةةد مةةةةن أوراق الةةةةدعو وجهةةةةا ً
للسةةير فيهةةا وإذن فمتةةى كانةةت النيابةةة العامةةة لةةم تصةةدر أمةةراً كتابيةةا ً
صةةةريحا ً بحفةةة الةةةدعو الجنابيةةةة بالنسةةةبة إلةةةى مةةةتهم بةةةل كةةةان مةةةا
صةةةدر عنهةةةا هةةةو اتهةةةام ويةةةره بارتكةةةاب الجريمةةةة فةةةإن ذلةةة ال يفيةةةد
علةةةةى وجةةةةج القطةةةةع واللةةةةزوم حفةةةة الةةةةدعو بالنسةةةةبة لةةةةج بةةةةالمعنى
المفهةةةوم فةةةى القةةةانون كمةةةا أنةةةج مةةةن المقةةةرر أن األمةةةر بعةةةدم وجةةةود
وجةةةج إلقامةةةة الةةةدعو الجنابيةةةة المبنةةةي علةةةى أسةةةباب خاصةةةة بؤحةةةد
المتهمةةةةين دون اآلخةةةةرين فإنةةةةج ال يحةةةةوز حجيةةةةة إال فةةةةى حةةةةق مةةةةن
صدر لصالحج .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت مةةةن األوراق أنةةةج لةةةم يصةةةدر قةةةرار
صةةةةري بةةةةؤال وجةةةةج إلقامةةةةة الةةةةدعو الجنابيةةةةة قبةةةةل أ مةةةةتهم وفقةةةةا
للثابةةةةةت بالتحقيقةةةةةات وأن قةةةةةرار إسةةةةةتبعاد أ مةةةةةتهم مةةةةةن قةةةةةرار
اإلحالةةة يرجةةع الةةى مةةد قةةوة الةةدليل أثنةةاء التحقيقةةات التةةى تجريهةةا
النيابةةةة العامةةةة بالنسةةةبة لكةةةل مةةةتهم علةةةى حةةةده وأن عةةةدم إحالةةةة أ
مةةةةتهم للمحاكمةةةةة لةةةةيس لةةةةج ثمةةةةة حجيةةةةة بالنسةةةةبة للمتهةةةةين محةةةةل
المحاكمة0
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ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان مؤثةةةاره الةةةدفاع بةةةؤن قةةةرار إحالةةةة الةةةدعو
الجنابيةةةة لةةةم يشةةةمل متهمةةةين أخةةةرين وفقةةةا للثابةةةت بتحقيقةةةات النيابةةةة
العامة .
وفةةةةةةى هةةةةةةذا الشةةةةةةؤن جةةةةةةر نةةةةةةص المةةةةةةادة  2/214مةةةةةةن قةةةةةةانون
اإلجةةةراءات الجنابيةةةة والتةةةي تةةةنص علةةةى أنةةةج " وترفةةةع الةةةدعو فةةةي
مةةةواد الجنايةةةات بإحالتهةةةا مةةةن المحةةةامي العةةةام أو مةةةن يقةةةوم مقامةةةج
إلةةةى محكمةةةة الجنايةةةات بتقريةةةر إتهةةةام تبةةةين فيةةةج الجريمةةةة المسةةةندة
إلةةةةى المةةةةتهم بؤركانهةةةةا المكونةةةةة لهةةةةا وكافةةةةة ال ةةةةروف المشةةةةددة أو
المخففةةةةة للعقوبةةةةة ومةةةةواد القةةةةانون المةةةةراد تطبيقهةةةةا وترفةةةةق بةةةةج
قابمة بمإد أقوال شهوده وأدلة األثبات ........إل .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت أن قةةةرار اإلحالةةةة الصةةةادر مةةةن النيابةةةة
العامةةةةة للمتهمةةةةين جميعةةةةا تةةةةم بنةةةةاءاعلى تقريةةةةر إتهةةةةام بةةةة َّين فيةةةةج
الجةةةةرابم المسةةةةندة إلةةةةى المتهمةةةةين بؤركانهةةةةا المكونةةةةة لهةةةةا وكافةةةةة
ال ةةةةةةروف المشةةةةةةددة والمخففةةةةةةة للعقوبةةةةةةة وكةةةةةةذا مةةةةةةواد القةةةةةةانون
المنطبقةةةج علةةةى الواقعةةةة وأرفقةةةت بةةةج قابمةةةة بمةةةإد أقةةةوال شةةةهود
اإلثبةةات وكافةةة أدلةةة اإلثبةةات األخةةر

وال يقةةدح فةةى ذلةة مةةا أثةةاره

الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن حيةةث أن قةةرار إسةةتبعاد أ مةةتهم مةةن قةةرار
اإلحالةةة إن وجةةد يرجةةع الةةى مةةد قةةوة الةةدليل أثنةةاء التحقيقةةات التةةى
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تجريهةةةا النيابةةةة العامةةةة بالنسةةةبة لكةةةل مةةةتهم علةةةى حةةةده أو لوفاتةةةج أو
بسةةةب نسةةة صةةةورة مةةةن األوراق بالنسةةةبة لبعضةةةهم ممةةةن لةةةم تشةةةملج
أمةةةر اإلحالةةةة الحةةةالى إلتهامةةةج فةةةى قضةةةية أخةةةر

ومةةةن ثةةةم يكةةةون

عةةةدم إحةةةالتهم للمحاكمةةةة لةةةيس لةةةج ثمةةةة حجيةةةة بالنسةةةبة للمتهمةةةين
محةةةل المحاكمةةةة ومةةةن ثةةةم تقةةةر المحكمةةةة تصةةةرف النيابةةةة العامةةةة
فةةةى هةةةذا الشةةةؤن ومةةةن ثةةةم يكةةةون الةةةدفع قةةةد أقةةةيم علةةةى سةةةند ويةةةر
صحي من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضج .

الخةةامس والعشرون:ةةـ حيةةث أنةةج عةةن الةةدفع بعةةدم جةةواز ن ةةر
الةةةةةةدعو للمتهمةةةةةةين األول والخةةةةةةامس والسةةةةةةادس والسةةةةةةابع
والثةةةةةةامن بةةةةةةؤمر اإلحالةةةةةةة محةةةةةةل المحاكمةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق
باإلتهامةةةةةةات الةةةةةةواردة بالبنةةةةةةدين أوال وثانيةةةةةةا بةةةةةةؤمر اإلحالةةةةةةة
لسةةةةةةةةةةةةةابقة الفصةةةةةةةةةةةةةل فيهةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةالحكم رقةةةةةةةةةةةةةم 7294
لسةةةةةةةةنة2013جنايةةةةةةةةات قسةةةةةةةةم قليةةةةةةةةوب والمقيةةةةةةةةدة بةةةةةةةةرقم
1185لسةةةةنة2013كلةةةةى جنةةةةوب بنهةةةةا بحكةةةةم نهةةةةابى وبةةةةات .
وبعةةةةدم جةةةةواز ن ةةةةر الةةةةدعو لسةةةةابقة الفصةةةةل فيهةةةةا باألحكةةةةام
أرقةةةةام 9585لسةةةةنة2013جنايةةةةات مصةةةةر الجديةةةةدة والمقيةةةةدة
بةةةةةةةةةرقم 4لسةةةةةةةةةنة2013كلةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةرق القةةةةةةةةةاهرة 3632
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لسةةةةةةنة2013قسةةةةةةم أول القةةةةةةاهرة الجديةةةةةةدة والمقيةةةةةةدة بةةةةةةرقم
857لسنة2013كلى شرق القاهرة.
فةةةإن المحكمةةةة تمهةةةد فةةةي معةةةرض ردهةةةا علةةةي الةةةدفع بمةةةا هةةةو مقةةةرر
بةةةةنص المةةةةادة  1/ 454مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة والتةةةةي
نصةةةةت علةةةةي أنةةةةج " تنقضةةةةي الةةةةدعوو الجنابيةةةةة بالنسةةةةبة للمةةةةتهم
المرفوعةةةة عليةةةج والوقةةةابع المسةةةندة فيهةةةا إليةةةج بصةةةدور حكةةةم نهةةةابي
بةةةةةالبراءة أو باإلدانةةةةةة  .وإذا صةةةةةدر حكةةةةةم فةةةةةى موضةةةةةوع الةةةةةدعو
الجنابيةةةةة فةةةةبل يجةةةةوز إعةةةةادة ن رهةةةةا إال بةةةةالطعن فةةةةى هةةةةذا الحكةةةةم
بالطرق المقررة فى القانون .
ويشةةةترط لقيةةةام حجيةةةة الشةةةا المقضةةةى التةةةى ال تجيةةةز معةةةاودة الن ةةةر
فةةةةةى نةةةةةزاع سةةةةةبق الفصةةةةةل فيةةةةةج أن تتحقةةةةةق وحةةةةةدة الموضةةةةةوع و
الخصةةةةوم و السةةةةبب أ ان الةةةةدفع بعةةةةدم جةةةةواز ن ةةةةر الةةةةدعو مةةةةن
أولةةةى شةةةروطج هةةةو أن يكةةةون النةةةزاع فصةةةل فيةةةج نهابيةةةا بحكةةةم بةةةات
حاز حجيج األمر المقضى .
ومةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن الةةةدفع بعةةةدم جةةةواز ن ةةةر الةةةدعو لسةةةابقة
الفصةةةل فيهةةةا لةةةيس هةةةو الةةةدفع الوحيةةةد المترتةةةب علةةةى حجيةةةة األمةةةر
المقضةةةةي بةةةةل أن ذلةةةة الةةةةدفع ال يعةةةةدو أن يكةةةةون إال األثةةةةر السةةةةلبي
المترتةةةب علةةةى حجيةةةة األمةةةر المقضةةةي والةةةذو يمنةةةع مةةةن معةةةاودة
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ن ةةةر ذات النةةةزاع الةةةذو حسةةةم بحكةةةم قضةةةابي نهةةةابي أو بةةةات أمةةةام
أيةةةة محكمةةةة أخةةةر بةةةدعو ةمبتةةةدأة ةيثةةةار فيهةةةا ذات النةةةزاع بشةةةرط
أن يتةةوافر فةةةى كةةةل مةةن الةةةدعويين السةةةابقة والبلحقةةة وحةةةدة الخصةةةوم
والمحل والسبب .
ومةةةـن المقةةةرر قضةةةاءا أنةةةـج يشةةةـترط لصةةةـحة الةةةـدفع بقـةةةـوة الشـةةةـيء
المحكةةةوم فيةةةج فةةةى المسةةةابل الجنابيةةةة بمةةةا يتعةةةين معةةةج اإلمتنةةةاع عةةةن
ن ةةةةر الةةةةدعو أن يكةةةةون هنةةةةا حكةةةةم جنةةةةابي نهةةةةابي وبةةةةات سةةةةبق
صةةةدروه فةةةي محاكمةةةة جنابيةةةة فةةةي موضةةةوع الةةةدعو سةةةواء قضةةةى
باإلدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة .
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن منةةةاط حجيةةةة األحكةةةام هةةةي وحةةةدة الخصةةةوم
والموضةةةةةةوع والسةةةةةةبب ويجةةةةةةب للقةةةةةةول باتحةةةةةةاد السةةةةةةبب أن تكةةةةةةون
الواقعةةةة التةةةةي يحةةةةاكم المةةةةتهم عنهةةةةا هةةةي بعينهةةةةا التةةةةي كانةةةةت محةةةةبلً
للحكةةةم السةةةابق وال يكفةةةي للقةةةول بوحةةةدة السةةةبب فةةةي الةةةدعويين أن
تكةةةون الواقعةةةة الثانيةةةة مةةةن نةةةوع الواقعةةةة األولةةةى أو أن تتحةةةد معهةةةا
فةةةةةي الوصةةةةةف القةةةةةانوني أو تكةةةةةون الواقعتةةةةةان كلتاهمةةةةةا حلقةةةةةة مةةةةةن
سلسةةةلة وقةةةابع متماثلةةةة ارتكابهةةةا المةةةتهم لغةةةرض واحةةةد إذا كةةةان لكةةةل
واقعةةةة مةةةن هةةةاتين الةةةواقعتين ذاتيةةةة خاصةةةة و ةةةروف خاصةةةة تتحقةةةق
بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها0
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ومةةةةن المقررأيضةةةةا أنةةةةج يشةةةةترط لقيةةةةام حجيةةةةة الشةةةةا المقضةةةةى بةةةةج
التةةى ال تجيةةز معةةاودة الن ةةةر فةةى نةةزاع سةةةبق الفصةةل فيةةج أن تتحقةةةق
وحةةةةدة الموضةةةةوع و الخصةةةةوم و السةةةةبب أ ان الةةةةدفع بعةةةةدم جةةةةواز
ن ةةةر الةةةدعو مةةةن أولةةةى شةةةروطج هةةةو أن يكةةةون النةةةزاع فصةةةل فيةةةج
نهابيا بحكم بات حاز حجيج األمر المقضى .
ويشةةةةترط لصةةةةحة الةةةةدفع بقةةةةوة الشةةةةيء المحكةةةةوم فيةةةةج فةةةةي المسةةةةابل
الجنابية :ـ
أوال :ـ أن يكون هنا حـكـم جنـابـي سـبق صــدوره فــي محـاكـمـة
جنابية معينة نهابى وبات .
ثانيةةةا :ةةةـ أن يكةةةون بةةةين هةةةذه المحاكمةةةة التاليةةةة التةةةي يةةةراد التمسةةة
فيهةةةا بهةةةذا الةةةدفع إتحةةةاد فةةةي الموضةةةوع وإتحةةةاد فةةةي السةةةبب وإتحةةةاد
فةةةةي أشةةةةخاص رافعةةةةةي الةةةةدعو والمةةةةةتهم أو المتهمةةةةين المرفوعةةةةةة
عليهم الدعو .
ومةةةن المقررفقهةةةا أن وحةةةدة الموضةةةوع فةةةي كةةةل قضةةةية جنابيةةةة هةةةو
طلةةةةب عقةةةةاب المةةةةتهم أو المتهمةةةةين المقةةةةدمين للمحاكمةةةةة أمةةةةا إتحةةةةاد
السةةةبب فةةةبل يكفةةةي للقةةةول بوحةةةدة السةةةبب فةةةي الةةةدعويين وأن تكةةةون
الواقعةةةةة الثانيةةةةة مةةةةن نةةةةوع الواقعةةةةة األولةةةةى أو أن تتحةةةةد معهةةةةا فةةةةي
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الوصةةةةف القةةةةانوني أو تكةةةةون الواقعتةةةةان كلتاهمةةةةا حلقةةةةة مةةةةن سلسةةةةلة
وقةةةابع متماثلةةةة ارتكابهةةةا المةةةتهم لغةةةرض واحةةةد إذا كةةةان لكةةةل واقعةةةة
مةةةن هةةةاتين الةةةةواقعتين ذاتيةةةة خاصةةةة و ةةةةروف خاصةةةة تتحقةةةق بهةةةةا
المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها .
وحيةةةث أنةةةج عمةةةا أثةةةاره الةةةدفاع بعةةةدم جةةةواز ن ةةةر الةةةدعو للمتهمةةةين
األول والخةةةةامس والسةةةةادس والسةةةةابع والثةةةةامن بةةةةؤمر اإلحالةةةةة فيمةةةةا
يتعلةةةةةق باإلتهةةةةةامين الةةةةةواردين بالبنةةةةةدين أوال وثانيةةةةةا بةةةةةؤمر اإلحالةةةةةة
لسةةةابقة الفصةةةل فيهةةةا بةةةالحكم رقةةةم 7294لسةةةنة2013جنايةةةات قسةةةم
قليةةةوب والمقيةةةدة بةةةرقم 1185لسةةةنة2013كلةةةى جنةةةوب بنهةةةا بحكةةةم
نهابى وبات.
فمةةردود عليةةج أنةةج ولمةةا كةةان ذل ة وهةةديا بمةةا تقةةدم وكةةان الثابةةت مةةن
مطالعةةةةةةةةةةةةةةة الحكةةةةةةةةةةةةةةم الصةةةةةةةةةةةةةةةادر فةةةةةةةةةةةةةةى القضةةةةةةةةةةةةةةية رقةةةةةةةةةةةةةةةم
7294لسةةةةةةةةنة2013جنايةةةةةةةةات قسةةةةةةةةم قليةةةةةةةةوب والمقيةةةةةةةةدة بةةةةةةةةرقم
1185لسةةةنة2013كلةةةى جنةةةوب بنهةةةا ثابةةةت بهةةةا أن المتهمةةةون مةةةن
الثبلثةةةين الةةةى الثةةةامن واالربعةةةين بةةةؤمر اإلحالةةةة فةةةى القضةةةية سةةةالفة
الةةةةذكر (مةةةةن ضةةةةمنهم المتهمةةةةين محةةةةل الةةةةدفع وهةةةةم األول والخةةةةامس
والسادس والسابع والثامن فى الدعو الماثلة .
النهم وأخرين سبق الحكـم علـيهـم فـى يـوم  2013/7/22بدابـرة
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قسم قليوب محاف ة القليوبية
ـةة دبةةروا تجمهةةرا مإلةةف مةةن اكثةةر مةةن خمسةةة اشةةخاص مةةن شةةةانج
ان يجعةةل السةةلم العةةام فةةى خطةةر وكةةان الغةةرض منةةج ارتكةةاب جةةرابم
االعتةةةداء علةةةى االشةةةخاص والممتلكةةةات العامةةةج والخاصةةةة والتةةةةاثير
علةةةةى رجةةةةال السةةةةلطة العامةةةةة فةةةةى اداء اعمةةةةالهم بةةةةالقوة والعنةةةةف
واتحةةةدت ارادتهةةةم علةةةى ارتكابهةةةا فوقعةةةت الجةةةرابم محةةةل االتهامةةةات
بالبند اوال بؤمر اإلحالة األصلى لتل القضية سالفة الذكر .
ـةةة الفةةةوا عصةةةابة هاجمةةةت طابفةةةة مةةةن السةةةكان بمنطقتةةةى ميةةةت حلفةةةا
وميةةت نمةةةا وقريةةة ابةةةو سةةنج وطريةةةق القةةاهرة االسةةةكندرية الزراعةةةى
وقاومةةةت بالسةةةبلح رجةةةال السةةةلطة العامةةةة المكلفةةةة بتنفيةةةذ القةةةوانين
علةةةى النحةةةو الموضةةة باالتهامةةةات محةةةل البنةةةد اوال مةةةن أمةةةر اإلحالةةةة
األصلى لتل القضية سالفة الذكر .
وكةةةةةان الثابةةةةةت بةةةةةاألوراق أن القضةةةةةية محةةةةةل المحاكمةةةةةة للمتهمةةةةةين
سةةةالفى الةةةذكر محةةةل الةةةدفع بةةةؤن النيابةةةة العامةةةة احةةةالتهم وأخةةةرين
مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا للمحاكمةةةةة باإلتهامةةةةات الةةةةواردة بةةةةؤمر
اإلحالة بالبند أوال وثانيا منج:ـ
ألنهةةةم فةةةي وضةةةون الفتةةةرة مةةةن 2013/6/ 21حتةةةى 2013/8/14
بدابرة قسم شرطة مدينة نصر اول بمحاف القاهرة
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أوال  -المتهمةةةةين مةةةةن األول حتةةةةى الخةةةةامس عشةةةةر دبةةةةروا تجمهةةةةراً
مإلفةةةةةا ً مةةةةةن أكثةةةةةر مةةةةةن خمسةةةةةة أشةةةةةخاص بمحةةةةةيط ميةةةةةدان رابعةةةةةة
العدو َّيةةة مةةن شةةؤنج أن يجعةةل السةةلم واألمةةن العةةام فةةي خطةةر وكةةان
ِ
الغةةةةرض منةةةةج الترويةةةةع و التخويةةةةف وإلقةةةةاء الرعةةةةب بةةةةين النةةةةاس
وتعةةةةةريض حيةةةةةاتهم وحريةةةةةاتهم وأمةةةةةنهم للخطةةةةةر وإرتكةةةةةاب جةةةةةرابم
االعتةةةةداء علةةةةي أشةةةةخاص وأمةةةةوال مةةةةن يرتةةةةاد محةةةةيط تجمهةةةةرهم أو
يخترقةةةةةةةةج مةةةةةةةةن المعارضةةةةةةةةين إلنتمةةةةةةةةابهم السياسةةةةةةةةي وأفكةةةةةةةةارهم
ومعتقةةةداتهم ومقاومةةةة رجةةةال الشةةةرطة المكلفةةةين بفةةةض تجمهةةةرهم
والقتةةةل العمةةةد مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار والترصةةةد والتخريةةةب واإلتةةةبلف
العمةةةةةدو للمبةةةةةاني و األمةةةةةبل العامةةةةةة و إحتبللهةةةةةا بةةةةةالقوة وقطةةةةةع
الطةةةةةرق وتعمةةةةةد تعطيةةةةةل سةةةةةير وسةةةةةابل النقةةةةةل البريةةةةةة وتعةةةةةريض
سةةةبلمتها للخطةةةر وتقييةةةد حركةةةة المةةةواطنين وحرمةةةانهم مةةةن حريةةةة
التنقةةةةةل والتةةةةةؤثير علةةةةةي السةةةةةلطات العامةةةةةة فةةةةةي أعمالهةةةةةا بهةةةةةدف
مناهضةةةةة ثةةةةورة  30يونيةةةةة وتغييةةةةر خارطةةةةة الطريةةةةق التةةةةي أجمةةةةع
الشةةةةعب المصةةةةرو عليهةةةةا وقلةةةةب وتغييةةةةر الةةةة ةن م األساسةةةةية للدولةةةةة
وقلةةةةب ن ةةةةام الحكومةةةةة المقةةةةررة لعةةةةودة الةةةةربيس المعةةةةزول وكةةةةان
ذلةةةةة باسةةةةةتخدام القةةةةةوة والعنةةةةةف حةةةةةال كةةةةةون بعةةةةةض المتجمهةةةةةرين
مةةةدججين بؤسةةةلحة ناريةةةة وأخةةةر بيضةةةاء ومفرقعةةةات و أدوات ممةةةا
تسةةةتعمل فةةةي االعتةةةداء علةةةى األشةةةخاص وذلةةة بةةةؤن بثةةةوا فةةةي أنفةةةس
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المتجمهةةةةرين فكرتةةةةج وحرضةةةةوهم عليةةةةج ورسةةةةموا لهةةةةم مخططةةةةات
تنفيةةةذه و أمةةةدوهم بالعتةةةاد المةةةادو والعينةةةي الةةةبلزم إلنفةةةاذه فوقعةةةت
الجةةرابم محةةل بةةاقي االتهامةةات بنةةاءاً علةةى ذلةة التةةدبير علةةي النحةةو
المبين بالتحقيقات.
ثانيةةةا  -وأن المتهمةةةين مةةةن األول حتةةةى الرابةةةع عشةةةر ألفةةةوا وتولةةةوا
قيةةةةادة عصةةةةابة هاجمةةةةت طابفةةةةة مةةةةن السةةةةكان (قةةةةاطني ومرتةةةةادو
محةةةيط َميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة ( وقاومةةةت بالسةةةبلح رجةةةال السةةةلطة
العامةةةة القةةةابمين علةةةي إببلوهةةةم أمةةةر وجةةةوب تفةةةرق تجمهةةةرهم نفةةةاذاً
لؤلمةةةةةةةةر القضةةةةةةةةابي الصةةةةةةةةادر مةةةةةةةةن النيابةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة بتةةةةةةةةاري
 - 2013/7/31بتكليةةةةةةف الشةةةةةةرطة باتخةةةةةةاذ الةةةةةةبلزم قانونةةةةةةا ً نحةةةةةةو
ضةةةبط الجةةةرابم التةةةى وقعةةةت بمحةةةيط دوابةةةر ميةةةادين محةةةددة ومنهةةةا
محةةةةيط ميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة والتةةةةى وقعةةةةت فيهةةةةا تلةةةة الجةةةةرابم
وكشةةف مرتكبيهةةا واتخةةاذ الةةبلزم قانونةةا ً بشةةؤنهم فةةى ضةةوء مراعةةاة
أحكةةةام القةةةوانين وضةةةبط األسةةةلحة واألدوات المسةةةتخدمة فةةةى ذلةةة
وضةةةةبط المحرضةةةةين علةةةةى تلةةةة الجةةةةرابم المبةةةةين أسةةةةماإهم بةةةةاألمر
سةةةالف البيةةةان  -وكةةةان ذلةةة بغةةةرض إرتكةةةاب الجةةةرابم التاليةةةة تنفيةةةذاً
لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وتطبيقةةةا ألحكةةةام القةةةانون فةةةى هةةةذا
الشةةةؤن مةةةن أنةةةج ثبةةةت للمحكمةةةة علةةةى وجةةةج القطةةةع والجةةةزم واليقةةةين
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وجةةةةود إخةةةةتبلف واضةةةة وبةةةةين فةةةةى تةةةةاري الواقعةةةةة وموضةةةةوعها
وسةةةةببها وفقةةةةا لمةةةةا إستخلصةةةةتج المحكمةةةةة مةةةةن األوراق والتحقيقةةةةات
دون أن تسترسةةةةل فةةةةى سةةةةرد وقابعهةةةةا مةةةةرة أخةةةةر منعةةةةا للتكةةةةرار
حيةةةةث أن منةةةةاط حجيةةةةة األحكةةةةام هةةةةي وحةةةةدة الخصةةةةوم والموضةةةةوع
والسةةةبب وأنةةةج يجةةةب للقةةةول باتحةةةاد السةةةبب أن تكةةةون الواقعةةةة التةةةي
يحةةةاكم المةةةتهم عنهةةةا هةةةي بعينهةةةا التةةةي كانةةةت محةةةبلً للحكةةةم السةةةابق
وال يكفةةةي للقةةةول بوحةةةدة السةةةبب فةةةي الةةةدعويين أن تكةةةون الواقعةةةة
الثانيةةةة مةةةن نةةةوع الواقعةةةة األولةةةى أو أن تتحةةةد معهةةةا فةةةي الوصةةةف
القةةةةانوني أو تكةةةةون الواقعتةةةةان كلتاهمةةةةا حلقةةةةة مةةةةن سلسةةةةلة وقةةةةابع
متماثلةةةة ارتكبهةةةا المتهمةةةين لغةةةرض واحةةةد إذا كةةةان لكةةةل واقعةةةة مةةةن
هةةةةةاتين الةةةةةواقعتين ذاتيةةةةةة خاصةةةةةة و ةةةةةروف خاصةةةةةة تتحقةةةةةق بهةةةةةا
المغةةةايرة التةةةي يمتنةةةع معهةةةا القةةةول بوحةةةدة السةةةبب فةةةي كةةةل منهةةةا
وذلةةة لوجةةةود إخةةةتبلف واضةةة وبةةةين فةةةى كلتةةةا القضةةةيتين حةةةين أن
الواقعةةةةة محةةةةل الةةةةدفع مقتصةةةةر فقةةةةط علةةةةى واقعةةةةة معينةةةةة ومحةةةةددة
وهةةةى خاصةةةة بةةةالتجمهر فةةةى قضةةةية قطةةةع طريةةةق قليةةةوب وتةةةدبيره
ولةةةةم يةةةةرد ذكرهةةةةا بتاتةةةةا بالقضةةةةية الماثلةةةةة محةةةةل الحكةةةةم سةةةةيما وأن
اإلتهامةةةةةةات الةةةةةةواردة بالقضةةةةةةية محةةةةةةل التةةةةةةداعى جميعهةةةةةةا متعلةةةةةةق
بإعتصةةةةام رابعةةةةة ومحيطهةةةةا ولةةةةم تشةةةةمل ثمةةةةة جةةةةرابم أرتكبةةةةت مةةةةن
المتهمةةةةةةين محةةةةةةل الةةةةةةدفع خارجهةةةةةةا (إعتصةةةةةةام رابعةةةةةةة العدويةةةةةةة
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ومحيطهةةةةةا

وحتةةةةةى ولةةةةةو كانةةةةةت الواقعتةةةةةان كلتاهمةةةةةا حلقةةةةةة مةةةةةن

سلسةةةلة وقةةةابع متماثلةةةة ارتكبهةةةا المتهمةةةين لغةةةرض واحةةةد إذا كةةةان
لكةةةةل واقعةةةةة مةةةةن هةةةةاتين الةةةةواقعتين سةةةةالفتى الةةةةذكر ذاتيةةةةة خاصةةةةة
و ةةةةروف خاصةةةةة تتحقةةةةق بهةةةةا المغةةةةايرة التةةةةي يمتنةةةةع معهةةةةا القةةةةول
بوحدة السبب والموضوع في كل منها.
ومةةةن ثةةةم يكةةةون الحكةةةم محةةةل الةةةدفع سةةةالف الةةةذكر لةةةيس لةةةج حجيةةةة
الشةةةا المقضةةةى بةةةج وذلةةة لعةةةدم تةةةوافر الشةةةروط المقةةةررة قانونةةةا
لصةةحة الةةدفع سةةالف البيةةان فةةى هةةةذا الشةةؤن ومةةن ثةةم يكةةون الةةةدفع
المثةةار مةةن قبةةل الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن أقةةيم علةةى سةةند ويةةر صةةحي
من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .
وحيةةةث أنةةةج وعمةةةا أثةةةاره الةةةدفاع أيضةةةا بعةةةدم جةةةواز ن ةةةر الةةةدعو
لسةةةةابقة الفصةةةةل فيهةةةةا باألحكةةةةام أرقةةةةام  9585لسةةةةنة2013جنايةةةةات
مصةةةةةةر الجديةةةةةةدة والمقيةةةةةةدة بةةةةةةرقم  4لسةةةةةةنة2013كلةةةةةةى شةةةةةةرق
القاهرة0
فمةةردود عليةةج أيضةةا أنةةج ولمةةا كةةان ذلةة وكةةان الثابةةت مةةن مطالعةةة
أوراق القضةةةةةية رقةةةةةم 9585لسةةةةةنة2013جنايةةةةةات مصةةةةةر الجديةةةةةدة
والمقيةةةدة بةةةرقم 4لسةةةنة2013كلةةةى شةةةرق القةةةاهرة محةةةل الةةةدفع تبةةةين
أنها مقيدة ضد المتهمين :ـ
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1ـ محمد محمود على زناتى
2ـ عبد الع يم إبراهيم محمد
3ـ محمد محمد إبراهيم البلتاجى
4ـ صفوة حمودة حجاز
ألنهةةةةم بتةةةةاري 2013/7/23بةةةةدابرة قسةةةةم شةةةةرطة مصةةةةر الجديةةةةدة
محاف ة القاهرة
المتهمين األول والثانى
ـةةة شةةةرعا فةةةى قتةةةل المجنةةةى عليهمةةةا  /محمةةةد محمةةةود فةةةاروق وهةةةانى
عيةةد سةةعيد عمةةدا مةةع سةةبق اإلصةةرار وتنفيةةذا لغةةرض إرهةةابى متمثةةل
فةةةةى ترويةةةةع المجتمةةةةع واإلخةةةةبلل بالن ةةةةام العةةةةام فيةةةةج والتةةةةؤثير علةةةةى
ضةةةباط وأفةةةراد الشةةةرطة فةةةى أداء و يفةةةتهم إال أن أثةةةر الجريمةةةة قةةةد
خةةةاب لسةةةبب ال دخةةةل إلرادتهمةةةا فيةةةج وهةةةو تحريةةةر المجنةةةى عليهمةةةا
ومداركتهما بالعبلج .
ـةةة قبضةةةا وأخةةةرين مجهةةةولين علةةةى المجنةةةى عليهمةةةا وإحتجزوهمةةةا فةةةى
ويةةةةر األحةةةةوال المصةةةةرح بهةةةةا قانونةةةةا وهةةةةدداهما بالقتةةةةل وعةةةةذبهما
بتكبيةةةةةل أيةةةةةديهما والتعةةةةةد عليهمةةةةةا بالضةةةةةرب محةةةةةدثين إصةةةةةابتهما
الثابتةةةةةة بةةةةةالتقرير الطبةةةةةى المرفةةةةةق قاصةةةةةدين التةةةةةؤثير علةةةةةى جهةةةةةاز
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الشةةةةةرطة والعةةةةةاملين بةةةةةج بإرهةةةةةابهم وإثنةةةةةابهم عةةةةةن أداء األعمةةةةةال
المنوط بها إتخاذها .
ـةةةة إسةةةةتعمبل القةةةةوة والعنةةةةف مةةةةع مةةةةو فين عمةةةةومين عةةةةامين همةةةةا
محمةةةد محمةةةود فةةةاروق ضةةةابط بقسةةةم شةةةرطة مصةةةر الجديةةةدة وهةةةانى
عيةةةد سةةةعيد منةةةدوب شةةةرطة لحملهمةةةا بغيةةةر حةةةق علةةةى اإلمتنةةةاع عةةةن
أداء عمةةل مةةن أعمةةال و يفتهمةةا المتمثةةل فةةى تةةؤمين مسةةيرة جماعةةة
اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين بةةةةةدابرة القسةةةةةم بةةةةةؤن تعةةةةةديا علةةةةةى المجنةةةةةى
عليهمةةةةةا سةةةةةالفى الةةةةةذكر محةةةةةدثين إصةةةةةاباتهما الموصةةةةةوفة بةةةةةالتقرير
الطبةةةةى المرفةةةةق بةةةةاألوراق وقةةةةد بلغةةةةا بةةةةذل مقصةةةةدهم علةةةةى النحةةةةو
المبين بالتحقيقات .
ـةةة إنضةةةما إلةةةى جماعةةةة مةةةن المعتصةةةمين بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة علةةةى
خةةةةةبلف أحكةةةةةام القةةةةةانون بغةةةةةرض الةةةةةدعوة إلةةةةةى تعطيةةةةةل الدسةةةةةتور
والقانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم .
المتهمين الثالث والرابع
ـةةةةة إشةةةةةتركا بطريةةةةةق التحةةةةةريض مةةةةةع المتهةةةةةين األول والثةةةةةانى علةةةةةى
إرتكةةةاب الجةةةرابم سةةةالفة البيةةةان بةةةؤن حرضةةةاهما علةةةى إرتكةةةاب تلةةة
الجرابم فوقعت بناءا على ذل التحريض .
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ـةةةة أدارا جماعةةةةة علةةةةى خةةةةبلف أحكةةةةام القةةةةانون بغةةةةرض الةةةةدعوة إلةةةةى
تعطيةةةةل أحكةةةةام الدسةةةةتور والقةةةةةوانين ومنةةةةع السةةةةلطات العامةةةةة مةةةةةن
ممارسةةةةة أعمالهةةةةا واإلعتةةةةداء علةةةةى الحريةةةةة الشخصةةةةية للمةةةةواطنين
وروجةةةةا لؤلعمةةةةال المةةةةذكورة بةةةةالتحريض علةةةةى التعةةةةد علةةةةى أفةةةةراد
وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة العدوية .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت بةةةاألوراق أن القضةةةية محةةةل المحاكمةةةة
للمتهمةةةةين سةةةةالفى الةةةةذكر بةةةةؤن النيابةةةةة العامةةةةة احةةةةالتهم للمحاكمةةةةة
باإلتهامةةةةات الةةةةواردة بةةةةؤمر اإلحالةةةةة فنحيةةةةل إليهةةةةا دون أن تسترسةةةةل
المحكمة بسردها مرة أخر منعا للتكرار .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وتطبيقةةةا ألحكةةةام القةةةانون مةةةن أنةةةج
ثبةةةت للمحكمةةةة علةةةى وجةةةج القطةةةع والجةةةزم واليقةةةين وجةةةود إخةةةتبلف
واضةةة وبةةةين فةةةى تةةةاري الواقعةةةة وموضةةةوعها وسةةةببها وفقةةةا لمةةةا
إستخلصةةةةةتج المحكمةةةةةة مةةةةةن األوراق والتحقيقةةةةةات دون أن تسترسةةةةةل
فةةةى سةةةرد وقابعهةةةا مةةةرة أخةةةر منعةةةا للتكةةةرار حيةةةث أن منةةةاط حجيةةةة
األحكةةةةةام هةةةةةي وحةةةةةدة الخصةةةةةوم والموضةةةةةوع والسةةةةةبب وأنةةةةةج يجةةةةةب
للقةةةول باتحةةةاد السةةةبب أن تكةةةون الواقعةةةة التةةةي يحةةةاكم المةةةتهم عنهةةةا
هةةةةي بعينهةةةةا التةةةةي كانةةةةت محةةةةبلً للحكةةةةم السةةةةابق وال يكفةةةةي للقةةةةول
بوحةةةدة السةةةبب فةةةي الةةةدعويين أن تكةةةون الواقعةةةة الثانيةةةة مةةةن نةةةوع
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الواقعةةةة األولةةةى أو أن تتحةةةد معهةةةا فةةةي الوصةةةف القةةةانوني أو تكةةةون
الواقعتةةةةةان كلتاهمةةةةةا حلقةةةةةة مةةةةةن سلسةةةةةلة وقةةةةةابع متماثلةةةةةة ارتكبهةةةةةا
المتهمةةةين لغةةةرض واحةةةد إذا كةةةان لكةةةل واقعةةةة مةةةن هةةةاتين الةةةواقعتين
ذاتيةةةةة خاصةةةةة و ةةةةروف خاصةةةةة تتحقةةةةق بهةةةةا المغةةةةايرة التةةةةي يمتنةةةةع
معهةةةا القةةةول بوحةةةدة السةةةبب فةةةي كةةةل منهةةةا وذلةةة لوجةةةود إخةةةتبلف
واضةةةة وبةةةةين فةةةةى كلتةةةةا القضةةةةيتين حةةةةين أن الواقعةةةةة محةةةةل الةةةةدفع
مقتصةةةةر فقةةةةط علةةةةى واقعةةةةة معينةةةةة ومحةةةةددة ولةةةةم يةةةةرد ذكرهةةةةا بتاتةةةةا
بالقضةةةةةةية الماثلةةةةةةة محةةةةةةل الحكةةةةةةم سةةةةةةيما وأن اإلتهامةةةةةةات الةةةةةةواردة
بالقضةةةية محةةةل التةةةداعى جميعهةةةا متعلةةةق بإعتصةةةام رابعةةةة ومحيطهةةةا
ولةةةةم تشةةةةمل ثمةةةةة جةةةةرابم أرتكبةةةةت مةةةةن ذات المتهمةةةةين محةةةةل الةةةةدفع
ولةةةةذات الموضةةةةوع إلخةةةةتبلف المجنةةةةى علةةةةيهم وحتةةةةى ولةةةةو كانةةةةت
الواقعتةةةةةان كلتاهمةةةةةا حلقةةةةةة مةةةةةن سلسةةةةةلة وقةةةةةابع متماثلةةةةةة ارتكبهةةةةةا
المتهمةةةين لغةةةرض واحةةةد إذا كةةةان لكةةةل واقعةةةة مةةةن هةةةاتين الةةةواقعتين
سةةةالفتى الةةةذكر ذاتيةةةة خاصةةةة و ةةةروف خاصةةةة تتحقةةةق بهةةةا المغةةةايرة
التي يمتنع معها القول بوحدة السبب والموضوع في كل منها.
ومةةةن ثةةةم يكةةةون الحكةةةم محةةةل الةةةدفع سةةةالف الةةةذكر لةةةيس لةةةج حجيةةةة
الشةةةةا المقضةةةةى بةةةةج وذلةةةة لعةةةةدم تةةةةوافر الشةةةةروط المقةةةةررة قانونةةةةا
لصةةةحة الةةةدفع سةةةالف البيةةةان فةةةى هةةةذا الشةةةؤن سةةةيما وأن الةةةدفاع لةةةم
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يقةةةدم مةةةا يفيةةةد بيتوتةةةة الحكةةةم محةةةل الةةةدفع ومةةةن ثةةةم يكةةةون الةةةدفع
المثةةار مةةن قبةةل الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن أقةةيم علةةى سةةند ويةةر صةةحي
من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .
وعمةةةةةةةةةةا أثةةةةةةةةةةاره الةةةةةةةةةةدفاع أيضةةةةةةةةةةةا بشةةةةةةةةةةؤن القضةةةةةةةةةةية رقةةةةةةةةةةةم
3632لسةةةةةنة2013جنايةةةةةات قسةةةةةم أول القةةةةةاهرة الجديةةةةةدة والمقيةةةةةدة
بةةةةةةرقم 857لسةةةةةةةنة2013كلةةةةةةى شةةةةةةةرق القةةةةةةاهرة والمقيةةةةةةةدة ضةةةةةةةد
المتهمين :ـ
1ـ محمد عبد الحى حسين الفرماو
2ـ مصطفى عبد الحى حسين الرماو
3ـ شهاب الدين عبلء الدين على
4ـ أحمد فاروق كامل محمد
5ـ هيثم سيد العربى محمود
ألنهةةةةم فةةةةى يةةةةوم 2013/7/15بةةةةدابرة قسةةةةم أول القةةةةاهرة الجديةةةةدة
بمحاف ةةةة القةةةاهرة 0ـةةة شرعةةةـوا فةةةـى قةةةـتل المجنةةةـى عليةةةـج  /أحةةةـمد
حةةةةـسن محةةةةـسن أحةةةةـمدعمدا مةةةةع سةةةةبق اإلصةةةةرار بةةةةؤن بيتةةةةوا النيةةةةة
وعقدوا العزم على قتلج ..........................إل .
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ـةةة إحتجةةةزوا المجنةةةى عليةةةج سةةةالف الةةةذكر بةةةدون وجةةةج حةةةق وقةةةاموا
بتعذيبةةةج بةةةدنيا علةةةى النحةةةو المبةةةين بوصةةةف التهمةةةة األولةةةى وهةةةددوه
بالقتل ...............إل .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت بةةةاألوراق أن القضةةةية محةةةل المحاكمةةةة
للمتهمةةةةين سةةةةالفى الةةةةذكر بةةةةؤن النيابةةةةة العامةةةةة احةةةةالتهم للمحاكمةةةةة
باإلتهامةةةةات الةةةةواردة بةةةةؤمر اإلحالةةةةة فنحيةةةةل إليهةةةةا دون أن تسترسةةةةل
المحكمة بسردها مرة أخر منعا للتكرار .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وتطبيقةةةا ألحكةةةام القةةةانون مةةةن أنةةةج
ثبةةةت للمحكمةةةة علةةةى وجةةةج القطةةةع والجةةةزم واليقةةةين وجةةةود إخةةةتبلف
واضةةةةة وبةةةةةين فةةةةةى موضةةةةةوعها وسةةةةةببها وفقةةةةةا لمةةةةةا إستخلصةةةةةتج
المحكمةةةةةة مةةةةةن األوراق والتحقيقةةةةةات دون أن تسترسةةةةةل فةةةةةى سةةةةةرد
وقابعهةةةا مةةةرة أخةةةر منعةةةا للتكةةةرار حيةةةث أن منةةةاط حجيةةةة األحكةةةام
هةةةي وحةةةدة الخصةةةوم والموضةةةوع والسةةةبب وأنةةةج يجةةةب للقةةةول باتحةةةاد
السةةةةبب أن تكةةةةون الواقعةةةةة التةةةةي يحةةةةاكم المةةةةتهم عنهةةةةا هةةةةي بعينهةةةةا
التةةةي كانةةةت محةةةبلً للحكةةةم السةةةابق وال يكفةةةي للقةةةول بوحةةةدة السةةةبب
فةةةي الةةةدعويين أن تكةةةون الواقعةةةة الثانيةةةة مةةةن نةةةوع الواقعةةةة األولةةةى
أو أن تتحةةةةةد معهةةةةةا فةةةةةي الوصةةةةةف القةةةةةانوني أو تكةةةةةون الواقعتةةةةةان
كلتاهمةةةةةا حلقةةةةةة مةةةةةن سلسةةةةةلة وقةةةةةابع متماثلةةةةةة ارتكبهةةةةةا المتهمةةةةةين
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لغةةةةرض واحةةةةد إذا كةةةةان لكةةةةل واقعةةةةة مةةةةن هةةةةاتين الةةةةواقعتين ذاتيةةةةة
خاصةةةةة و ةةةةروف خاصةةةةة تتحقةةةةق بهةةةةا المغةةةةايرة التةةةةي يمتنةةةةع معهةةةةا
القةةةول بوحةةةدة السةةةبب فةةةي كةةةل منهةةةا وذلةةة لوجةةةود إخةةةتبلف واضةةة
وبةةةةين بينهمةةةةا حيةةةةث أن الواقعةةةةة محةةةةل الةةةةدفع مقتصةةةةر فقةةةةط علةةةةى
واقعةةةة معينةةةة ومحةةةددة ولةةةم يةةةرد ذكرهةةةا بتاتةةةا بالقضةةةية الماثلةةةة محةةةل
التةةةةةداعى سةةةةةيما وأن اإلتهامةةةةةات الةةةةةواردة بالقضةةةةةية محةةةةةل التةةةةةداعى
جميعهةةةا متعلةةةق بإعتصةةةام رابعةةةة ومحيطهةةةا ولةةةم تشةةةمل ثمةةةة جةةةرابم
أرتكبةةةت مةةةن ذات المتهمةةةين محةةةل الةةةدفع ولةةةذات الموضةةةوع إلخةةةتبلف
المجنةةةى علةةةيهم وحتةةةى ولةةةو كانةةةت الواقعتةةةان كلتاهمةةةا حلقةةةة مةةةن
سلسةةةةلة وقةةةةابع متماثلةةةةة ارتكبهةةةةا المتهمةةةةين لغةةةةرض واحةةةةد إذا كةةةةان
لكةةةةل واقعةةةةة مةةةةن هةةةةاتين الةةةةواقعتين سةةةةالفتى الةةةةذكر ذاتيةةةةة خاصةةةةة
و ةةةةروف خاصةةةةة تتحقةةةةق بهةةةةا المغةةةةايرة التةةةةي يمتنةةةةع معهةةةةا القةةةةول
بوحةةةدة السةةةبب والموضةةةوع فةةةي كةةةل منهةةةا .ومةةةن ثةةةم يكةةةون الحكةةةم
محةةل الةةدفع سةةالف الةةذكر لةةيس لةةج حجيةةة الشةةا المقضةةى بةةج وذل ة
لعةةةدم تةةةوافر الشةةةروط المقةةةررة قانونةةةا لصةةةحة الةةةدفع سةةةالف البيةةةان
فةةةى هةةةذا الشةةةؤن سةةةيما وأن الةةةدفاع لةةةم يقةةةدم مةةةا يفيةةةد بيتوتةةةة الحكةةةم
محةةةل الةةةدفع ومةةةن ثةةةم يكةةةون الةةةدفع المثةةةار مةةةن قبةةةل الةةةدفاع فةةةى
مجملةةةةج قةةةةد أقةةةةيم علةةةةى سةةةةند ويةةةةر صةةةةحي مةةةةن الواقةةةةع والقةةةةانون
وتقضى المحكمة برفضج .
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السةةةةةادس والعشةةةةةرون :ةةةةةـ حيةةةةةث أنةةةةةج عةةةةةن الةةةةةدفع بةةةةةبطبلن
اإلعترافةةةةةةةةات واإلقةةةةةةةةرارات المنسةةةةةةةةوبة لةةةةةةةةبعض المتهمةةةةةةةةين
بتحقيقةةةةةةات النيابةةةةةةة العامةةةةةةة لكونهمةةةةةةا وليةةةةةةدة إكةةةةةةراه مةةةةةةاد
ومعنو وبطبلن الدليل المستمد منهما .
فمردودعليةةةةج بةةةةؤن هةةةةذا الةةةةدفع مجهةةةةبلً لبيةةةةان أسةةةةباب ذلةةةة الةةةةبطبلن
المةةةدعى بةةةج وويةةةر مةةةرتكن إلةةةى أو ركيةةةزة تةةةرج تةةةوافره وتخرجةةةج
مةةن حيةةز القةةول المرسةةل الخةةالي مةةن الةةدليل إلةةى حيةةز القةةول المةةدعم
بسةةنده لةةذا فةةبل علةةى المحكمةةة إن هةةي عولةةت علةةى الةةدليل المسةةتمد
مةةن هةةذا اإلعتةةراف مةةادام لةةم يثبةةت عةةواره وجةةاء خال ًيةةا مةةن عيةةوب
اإلرادة التةةةةةي تبطلةةةةةج أو تنةةةةةال مةةةةةن صةةةةةبلحيتج وهةةةةةو مةةةةةا يرشةةةةة
للمحكمةةة أن تعتةةد بةةج وتؤخةةذ بمةةا أدلةةى بةةج بعةةض مةةن المتهمةةين مةةن
إعترافةةةات وإقةةةرارات وتجعلهةةةا فةةةي مصةةةاف الةةةدليل المعتبةةةر قانو ًنةةةا
والمةةةةإثر فةةةةي عقيةةةةدة المحكمةةةةة وتطمةةةةبن إلةةةةى صةةةةحة اإلعترافةةةةات
واإلقةةةرارات وسةةةبلمة اإلجةةةراءات التةةةي أسةةةفرت عنهةةةا وأنهةةةا وليةةةدة
إرادة حةةةرة ويةةةر معيبةةةة وال ينةةةتقص منهةةةا عةةةدولهم عةةةن اإلعتةةةراف
أو اإلقرار وإنكارهم إرتكاب الجريمة امام المحكمة .
ومةةةةن المقررقضةةةةاءا أن إفتةةةةراض بطةةةةبلن القةةةةبض والتفتةةةةيش لةةةةيس
مةةةن شةةةؤنج أن يمنةةةع المحكمةةةة مةةةن األخةةةذ بعناصةةةر اإلثبةةةات األخةةةر
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التةةةى قةةةد تةةةر مةةةن وقةةةابع الةةةدعو و روفهةةةا أنهةةةا مسةةةتقلة عنةةةج
قابمةةةة بةةةذاتها  -لمةةةا كةةةان ذلةةة  -و كانةةةت المحكمةةةة قةةةد إطمؤنةةةت إلةةةى
إعتةةةراف الطةةةاعن بتحقيةةةق النيابةةةة و إعتبرتةةةج دلةةةيبلً قابمةةةا ً بذاتةةةج و
مسةةةةتقبلً عةةةةن اإلجةةةةراءات المقةةةةول ببطبلنهةةةةا فةةةةإن حكمهةةةةا يكةةةةون
سةةةليما ً و بمنةةةؤ عةةةن الخطةةةؤ فةةةى تطبيةةةق القةةةانون  -لمةةةا كةةةان ذلةةة -
و لةةبن كةةان مةةن المقةةرر فةةى المسةةابل الجنابيةةة بنوعيةةج ـ القضةةابى
وويةةر القضةةابى ـ بوصةةفج طريقةةا مةةن طةةرق اإلثبةةات إنمةةا هةةو مةةن
العناصةةةر التةةةى تملةةة محكمةةةة الموضةةةوع كامةةةل الحريةةةة فةةةى تقةةةدير
صةةةحتها و قيمتهةةةا فةةةى اإلثبةةةات فلهةةةا بغيةةةر معقةةةب تقةةةدير عةةةدم صةةةحة
مةةا يدعيةةج المةةتهم مةةن أن إعترافةةج أو إقةةراره وليةةد إكةةراه مةةا دامةةت
تقيمةةةةج علةةةةى أسةةةةباب سةةةةابغة  -كالشةةةةؤن فةةةةى الةةةةدعو الماثلةةةةة  -و
متةةةى خلصةةةت المحكمةةةةة إلةةةى سةةةبلمة الةةةةدليل المسةةةتمد مةةةن اإلقةةةةرار
فةةإن مفةةاد ذلةة أنهةةا أطرحةةت جميةةع اإلعتبةةارات التةةى سةةاقها الةةدفاع
لحملهةةةةا علةةةةى عةةةةدم األخةةةةذ بةةةةج ممةةةةا ال يجةةةةوز المجادلةةةةة فيةةةةج أمةةةةام
محكمة النقض لكونج من األمور الموضوعية .
إذ أنج من المقرر قضا ًءا أن للمحكمة الحق في األخذ بؤقوال المتهم في
حق نفسج أو في حق ويره من المتهمين ولو عدل عنها فيمةا بعةد كمةا
أن للمحكمة أن تعول في قضابها على اقرار المتهم ولو كان وارد في
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محضر الشرطة متـى اطمـؤنت اليج0
ومةةةةن المقةةةةرر قضةةةةاءا أيضةةةةا أن االعتةةةةراف فةةةةي المسةةةةابل الجنابيةةةةة
مةةةةن العناصةةةةر التةةةةي تملةةةة محكمةةةةة الموضةةةةوع كامةةةةل الحريةةةةة فةةةةي
تقةةةدير صةةةحتها وقيمتهةةةا فةةةي اإلثبةةةات ولهةةةا دون ويرهةةةا البحةةةث فةةةي
صةةةحة مةةةا يدعيةةةج المةةةتهم مةةةن أن اإلعتةةةراف المعةةةزو إليةةةج قةةةد انتةةةزع
منةةةج بطريةةةق اإلكةةةراه ومتةةةى تحققةةةت مةةةن أن اإلعتةةةراف سةةةليم ممةةةا
يشوبج وإطمؤنت إليج كان لها أن تؤخذ بج بما ال معقب عليها0
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن محكمةةةة الموضةةةوع ليسةةةت مقيةةةدة فةةةي أخةةةذها
بةةةإعتراف المةةةتهم أن تلتةةةزم نصةةةج و ةةةاهره بةةةل لهةةةا أن تسةةةتنبط منةةةج
ومةةةةن ويةةةةره مةةةةن العناصةةةةر األخةةةةر الحقيقةةةةة التةةةةي تصةةةةل إليهةةةةةا
بطريةةةةق اإلسةةةةتنتاج واإلسةةةةتقراء وكافةةةةة الممكنةةةةات العقليةةةةة مةةةةا دام
ذل سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق .
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن االعتةةةراف فةةةي المسةةةابل الجنابيةةةة عنصةةةرا
مةةن عناصةةر االسةةتدالل التةةي تملةة محكمةةة الموضةةوع كامةةل الحريةةة
فةةةي تقةةةدير صةةةحتها وقيمتهةةةا فةةةي اإلثبةةةات وأن سةةةلطتها مطلقةةةة فةةةي
األخةةةةذ بةةةةاعتراف المةةةةتهم فةةةةي حةةةةق نفسةةةةج فةةةةي أو دور مةةةةن أدوار
التحقيةةةق وإن عةةةدل عنةةةج مةةةن بعةةةد ذلةةة متةةةى أطمؤنةةةت إلةةةى صةةةحتج
ومطابقتج للحقيقة والواقع .
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ومن المقرر فقـهـا أن اإلعـتراف القضـابـى هـو الـذ يصـدر مــن
المةةةتهم أمةةةام إحةةةد الجهةةةات القضةةةابية أ يصةةةدر أمةةةام المحكمةةةة أو
قضةةةةةةةاء التحقيةةةةةةةق .وهةةةةةةةذا االعتةةةةةةةراف يكفةةةةةةةى ولةةةةةةةو كةةةةةةةان هةةةةةةةو
الةةةةدليل الوحيةةةةد فةةةةى الةةةةدعو لتسةةةةبيب حكةةةةم اإلدانةةةةج مادامةةةةت قةةةةد
تةةةوافرت شةةةروط صةةةةحتج

.ولئلعتةةةراف الجنةةةةابي شةةةروط يجةةةةب أن

تتوافر حتى يعتد بج كدليل من أدلة اإلثبات في الدعو :ـ
1ـةةة أن يكةةةون اإلعتةةةراف أمةةةام جهةةةة مختصةةةة بقبولةةةج حتةةةى يكتسةةةب
اإلعتةةةةراف قيمتةةةةج القانونيةةةةة وكةةةةذل هةةةةو ضةةةةمان للمةةةةتهم وحفا ةةةةا
عليج من إنتزاع إعترافج بإحد الوسابل وير المشروعة .
2ـةةة أن يكةةةون اإلعتةةةراف صةةةادرا مةةةن مةةةتهم متمتعةةةا باألهليةةةة الكاملةةةج
او أن يكون متمتعا باإلدرا والتمييز وحريج اإلختيار.
٢ـةةةةة أن يكةةةةةون اإلعتةةةةةراف صةةةةةريحا وواضةةةةةحا لكةةةةةي يعةةةةةول عليةةةةةج
ويكتسةةةب قيمتةةةج القانونيةةةة ويلةةةزم بةةةج المةةةتهم وتعتمةةةده المحكمةةةة فةةةي
التجريم والحكم .
4ـةة أن يكةةون اإلعتةةةراف مطةةابق للحقيقةةة ومتفقةةةا مةةع األدلةةج وقةةةرابن
الدعو .
ولمـا كــان ذلــ وكـان الثـابت للمحكمـة مـن مطـالعتهـا لتحـقيقـات
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النيابةةة العامةةة مةةع المتهمةةين وأثنةةاء منةةا رتهم لهةةم عةةدم وجةةود أ
إصةةةابات أو عبلمةةةات بهةةةم تفيةةةد وجةةةود إ إعتةةةداء علةةةيهم أو تعةةةذيب
ولةةةم يصةةةدر مةةةنهم أ أقةةةوال تفيةةةد ذلةةة أثنةةةاء التحقيقةةةات أو بجلسةةةات
المحاكمة .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكانةةةت المحكمةةةة بإعتبارهةةةا محكمةةةة الموضةةةوع قةةةد
إسةةةتجابت لكافةةةة طلبةةةات الةةةدفاع المنتجةةةة و الجوهريةةةة وفقةةةا للثابةةةت
بمحاضةةةةةةر الجلسةةةةةةات وحققةةةةةةت القضةةةةةةية بمةةةةةةا يتفةةةةةةق والقواعةةةةةةد
المقةةةررة طبقةةةا لقةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة وتعديبلتةةةج وأن الةةةدفاع
الحاضةةةةر مةةةةع المتهمةةةةين بتحقيقةةةةات النيابةةةةة العامةةةةة لةةةةم يشةةةةير إلةةةةى
وجةةةةود إكةةةةراه أو تعةةةةذيب لهةةةةم أثنةةةةاء إسةةةةتجوابهم بتحقيقةةةةات النيابةةةةة
العامةةةة وكةةةذل أثنةةةاء تةةةداول الةةةدعو بالجلسةةةات ولةةةم يقةةةدم الةةةدفاع
الحاضةةةر معهةةةم الةةةي المحكمةةةة ذلةةة أثنةةةاء تةةةداول القضةةةية بالجلسةةةات
بإثارة ذل لعرض أ متهم على الطب الشرعى .
هةةةةةةذا والمحكمةةةةةةة تحققةةةةةةت مةةةةةةن صةةةةةةدق تلةةةةةة إالقةةةةةةرارات لةةةةةةبعض
المتهمةةةين بتحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة وإطمؤنةةةت إليهةةةا وأنهةةةا لةةةم تكةةةن
وليةةةةةدة اكةةةةةراه أو تهديةةةةةد وأنهةةةةةم فةةةةةى كامةةةةةل أهليةةةةةتهم القانونيةةةةةة
( اإلدرا والتمييةةةةةةةةز وحريةةةةةةةةج اإلختيةةةةةةةةار السةةةةةةةةيما وأن أقةةةةةةةةوال
المتهمةةةةةين محةةةةةل اإلقةةةةةرارات بتحقيقةةةةةات النيابةةةةةة العامةةةةةة جةةةةةاءت
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مسلسةةةلة ومنطقيةةةة ال شةةةاببة فيهةةةا ومطابقةةةة لبعضةةةهم الةةةبعض وفقةةةا
للثابةةةت بتحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة
بإستخبلصةةةةةها دون أن تسترسةةةةةل المحكمةةةةةة بسةةةةةردها مةةةةةرة أخةةةةةر
منعةةا للتكةةرار وكةةذا س ةابر أدلةةة اإلثبةةات األخةةر ممةةا يةةدل علةةى أنهةةا
ةةارا وهةةةم فةةةى كامةةةل
قةةةد صةةةدرت عةةةنهم ( المتهمةةةين طواعيةةةة وإختية ً
وعةةةيهم وإرادتهةةةم ومةةةن ثةةةم تقةةةر المحكمةةةة تصةةةرف النيابةةةة العامةةةة
فةةةى هةةةذا الشةةةؤن ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن
جةةةاء مرسةةةبلً لةةةم يإيةةةده أ دليةةةل أو قرينةةةة ومةةةن ثةةةم يكةةةون الةةةدفع
علةةةى ويةةةر سةةةند صةةةحي مةةةن الواقةةةع والقةةةانون وتقضةةةي المحكمةةةة
برفضج .

السةةةابع والعشةةةرون :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن الةةةدليل
المسةةةةةةةتمد مةةةةةةةن اإلسةةةةةةةطوانات المدمجةةةةةةةة المرفقةةةةةةةة بةةةةةةةؤوراق
الدعو وعدم صبلحيتها كدليل إتهام للمتهمين .
فمةةةردود عليةةةج أنةةةج مةةةن المقةةةرر أن اإلثبةةةات الجنةةةابى يخضةةةع لمبةةةدأ
اإلثبةةةات الحةةةر وهةةةو مةةةا يعنةةةى اإلعتةةةراف للقاضةةةى الجنةةةابى بحريةةةة
كاملةةةةة فةةةةى تكةةةةوين عقيدتةةةةج عةةةةن الةةةةدعو وفقةةةةا ً لمةةةةا يمليةةةةج عليةةةةج
إقتناعةةةج الشخصةةةى محمةةةوالً علةةةى األدلةةةة التةةةى إطمةةةؤن إليهةةةا وجدانةةةج
وإسةةةتراح لهةةةا ضةةةميره إثباتةةةا ً ونفيةةةا ً والةةةدليل قانونةةةا هةةةو البرهةةةان
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الةةةذ يشةةةيد القاضةةةى عليةةةج حكمةةةا اليقبةةةل الشةةة يبلةةةور فيةةةج عقيدتةةةج
فةةةى الةةةدعو

بينمةةةا الةةةدليل منطقةةةي هةةةو قيةةةاس مإلةةةف مةةةن مقةةةدمات

يقينيةةةة تةةةإد حتمةةةا وضةةةرورة إلةةةى الحقيقةةةة وقةةةد إعتةةةرف الشةةةارع
بالقرينة كؤحد أدلة اإلثبات .
ويقصةةةةد بالقرينةةةةة فةةةةى مقةةةةام اإلثبةةةةات هةةةةى القرينةةةةة القضةةةةابية التةةةةى
قوامهةةةةا عمةةةةل ذهنةةةةى بحةةةةت يسةةةةتنت مةةةةن خبللةةةةج القاضةةةةى واقعةةةةة
مجهولةةةةة مةةةةن واقعةةةةة معلومةةةةة تةةةةإد إليهةةةةا حتمةةةةا بطريةةةةق اللةةةةزوم
العقلةةةى وإسةةةتنتاج الواقعةةةة المجهولةةةة مةةةن الواقعةةةة المعلومةةةة هةةةو
فةةةى الواقةةةع إسةةةتنتاج لنتةةةاب مةةةن المقةةةدمات وهةةةى مةةةن صةةةميم عمةةةل
القاضةةةى الجنةةةابى فيتخةةةذ القاضةةةى مةةةن الواقعةةةة قرينةةةة علةةةى ثبةةةوت
الواقعةةةةة المجهولةةةةة وهةةةةى بهةةةةذا المعنةةةةى تعتبةةةةر دليةةةةل إثبةةةةات ويةةةةر
مباشر .
ومةةةن المقررايضةةةا أنةةةج ال يشةةةترط فةةةى الةةةدليل فةةةى المةةةواد الجنابيةةةة أن
يكةةةون صةةةريحا وداال مباشةةةرة علةةةى الواقعةةةة المةةةراد إثباتهةةةا بةةةل يكفةةةى
أن يكةةةةةون إسةةةةةتخبلص ثبوتهةةةةةا منةةةةةج عةةةةةن طريةةةةةق اإلسةةةةةتنتاج ممةةةةةا
يتكشف من ال روف والقرابن وترتيب النتاب على المقدمات .
ومةةةةةن حةةةةةق محكمةةةةةة الموضةةةةةوع أن تؤخةةةةةذ بتعةةةةةرف الشةةةةةهود علةةةةةى
المةةةةةتهم مةةةةةا دامةةةةةت قةةةةةد اطمؤنةةةةةت إليةةةةةج إذ العبةةةةةرة هةةةةةى بإطمبنةةةةةان
المحكمةةةة إلةةةى صةةةدق الشةةةهود أنفسةةةهم كمةةةا أن مةةةن حةةةق محكمةةةة
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الموضةةةةوع أن تسةةةةتخلص الصةةةةورة الصةةةةحيحة للواقعةةةةة مةةةةن أقةةةةوال
الشةةةةهود وسةةةةابر العناصةةةةر المطروحةةةةة علةةةةى بسةةةةاط البحةةةةث حسةةةةبما
يةةةةإد إليةةةةج اقتناعهةةةةا وأن تطةةةةرح مةةةةا يخالفهةةةةا مةةةةن صةةةةور أخةةةةر
مةةةةادام استخبلصةةةةها سةةةةابغا ً مسةةةةتنداً إلةةةةى أدلةةةةة مقبولةةةةة فةةةةى العقةةةةل
والمنطق ولها أصلها الصحي فى األوراق .
ومةةةن المقررأيضةةةا أن العبةةةرة فةةةى المحاكمةةةة الجنابيةةةة هةةةى بإقتنةةةاع
القاضةةةى بنةةةاء علةةةى األدلةةةة المطروحةةةة عليةةةج فةةةبل يصةةة مطالبتةةةج
باألخةةةةذ بةةةةدليل بعينةةةةج فيمةةةةا عةةةةدا األحةةةةوال التةةةةى قيةةةةده فيهةةةةا القةةةةانون
بةةةذل

فقةةةد جعةةةل القةةةانون مةةةن سةةةلطتج أن يةةةزن قةةةوة اإلثبةةةات وأن

يؤخذ من أ بينة أو قرينة يرتاح إليها دليبل لحكمج .
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن تقةةةدير رراء الخبةةةراء مهمةةةا وجةةةج إليهةةةا مةةةن
إعتراضةةةةات ومطةةةةاعن مرجعةةةةج إلةةةةى محكمةةةةة الموضةةةةوع التةةةةى لهةةةةا
كامةةل الحريةةة فةةى تقةةدير القةةوة التدليليةةة لتقريةةر الخبيةةر المقةةدم إليهةةا
شةةةؤنج فةةةى ذلةةة شةةةؤن األدلةةةة لتعلةةةق األمةةةر بسةةةلطتها التقديريةةةة فةةةى
تقةةةةدير الةةةةدليل وللمحكمةةةةة أن تؤخةةةةذ مةةةةن تقريةةةةر الخبيةةةةر مةةةةا تةةةةراه
وتطةةةرح مةةةا عةةةداه وال معقةةةب عليهةةةا فةةةى ذلةةة

كمةةةا أنهةةةا ال تلتةةةزم

بةةةةالرد علةةةةى الطعةةةةون الموجهةةةةة إلةةةةى تقةةةةارير الخبةةةةراء مادامةةةةت قةةةةد
أخةةذت بمةةا جةةاء بهةةا ألن مةةإد ذلةة أنهةةا لةةم تجةةد فةةى تلةة الطعةةون
ما يستحق التفاتها إليج .
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لمةةا كةةان مةةا تقةةدم وكةةان الثابةةت بتقريةةر لجنةةة الخبةةراء المنتدبةةة مةةن
قبةةةةل المحكمةةةةة لفحةةةةص تلةةةة اإلسةةةةطوانات المدمجةةةةة وفقةةةةا للثابةةةةت
بمحاضةةةةر الجلسةةةةات أنةةةةج يحتةةةةوو علةةةةى تفريةةةةع فيةةةةديوهات ألحةةةةداث
إعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة ومقةةةاطع مةةةن قنةةةوات تليفزيونيةةةة ومواقةةةع
إخباريةةةةةة وحةةةةةوارات وتسةةةةةجيبلت مصةةةةةورة تضةةةةةمنت ملةةةةةف خةةةةةاص
بالقيةةةةةادو اإلخةةةةةواني  /محمةةةةةد البلتةةةةةاجي يحتةةةةةوو علةةةةةي عةةةةةدد 30
ةةةةور  ,وكةةةةذا ملةةةةف خةةةةاص القيةةةةادو اإلخةةةةواني /
ص َّ
مقطةةةةع فيةةةةديو ةم َ
صةةةةفوة ح ُّمةةةةودة حِجةةةةازو رمضةةةةان يحتةةةةوو علةةةةي عةةةةدد  29مقطةةةةع
صة َّةةور  ,وكةةةذا ملةةةف خةةةاص بالقيةةةادو الجماعةةةة اإلسةةةبلمية /
فيةةةديو ةم َ
عاصِ ةةةم عبةةةد الما ِجةةةد محمةةةد ماضةةةي يحتةةةوو علةةةي عةةةدد  24مقطةةةع
صةةةةة رابعةةةةة
ةةةور  ,حةةةةال قيةةةةام سةةةةالِفي الةةةةذِكر بةةةةاعتبلء َم َن ِّ
صة َّ
فيةةةةديو ةم َ
العدو َّيةةةة وإلقةةةاء ةخ َطةةةب حماسةةة َّية وتحريضِ ةةة َّية علةةةي ةمقاومةةةة ال ة
شةةةرطة
ِ
وتهديةةةد أج ِهةةةزة الدولةةةة فةةةي حالةةةة إعتزامهةةةا إ ِّتخةةةاذ إجةةةراءات َفةةةض
العدو َّية.
التجمهر برابعة
ِ
صةةةةور خةةةةاص بةةةةال ةم َّتهم ال ةمرشِ ةةةةد العةةةةام لجماعةةةةة
و َمقطةةةةع فيةةةةديو َم
َّ
اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين  /محمةةةد بةةةديع عبةةةد المجيةةةد سةةةامي حةةةال قيامةةةج
العدو َّيةةةةةة بتةةةةةاري  2013-7-5وإلقةةةةةاء
صةةةةةة رابعةةةةةة
بةةةةةإعتبلءه َم َن ِّ
ِ
ةخطبةةةة علةةةي المتجمهةةةرين حماسةةة َّية تحريضةةةية علةةةي ال ةمقاومةةةة ضةةةد
ما أسموه اإلنقبلب .
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صةةةوره خاصةةةة بةةةال ةم َّتهم  /أةسةةةامة محمةةةد محمةةةد
و َمقةةةاطع فيةةةديو َم َّ
ةمرسةةةةي عيسةةةةي الع َّيةةةةاط – نجةةةةل الةةةةربيس األسةةةةبق  /محمةةةةد مرسةةةةي
العدو َّيةةةةةةة وإلقةةةةةةاء ةخطبةةةةةةة علةةةةةةي
صةةةةةةة رابعةةةةةةة
حةةةةةةال إعةةةةةةتبلءه َم َن ِّ
ِ
المتجمهرين حماس َّية تحريضية علي ةمقاومة أج ِهزة الدولة.
صةةةوره خاصةةةة بالمةةةـتهم  /عاصةةةـم عبةةةد المـاجةةةـد
و َمقةةةاطع فيةةةديو َم َّ
مةةةن علةةةى منصةةةج رابعةةةج العدويةةةج وفيهةةةا يحةةةث المعتصةةةمين بالصةةةبر
واليقةةةةةين علةةةةةى اإلنتصةةةةةار كمةةةةةا يوجةةةةةج كلمةةةةةج للجةةةةةيش ويقةةةةةول ان
امريكةةةةا دفعتةةةة لفةةةة واوهمتةةةة بانةةةة مةةةةن السةةةةهل اإلسةةةةتيبلء علةةةةى
السةةةةلطة والوقةةةةوف فةةةةى مواجهةةةةة الشةةةةعب وطةةةةالبهم بةةةةالخروج مةةةةن
هةةذا الف ة ثةةم قةةال موجهةةا كبلمةةج للشةةعب انةةج اذا سةةالت دماإنةةا مةةرة
اخةةةر فمةةةن جلةةةس فةةةى بيتةةةج فهةةةو خةةةابن ويوجةةةج كبلمةةةج للسيسةةةى
ويصةةةةةفج بانةةةةةج يريةةةةةد ان يفةةةةةرض رأيةةةةةج علةةةةةى الشةةةةةعب المصةةةةةر
بالمةةةدفع والمعةةةتقبلت وي هةةةر هتةةةاف مةةةن علةةةى المنصةةةج يقةةةول إنسةةةى
ياسيسةةةةةى مرسةةةةةى ربيسةةةةةى ويقةةةةةوم عاصةةةةةم بالةةةةةدعاء علةةةةةى ضةةةةةباط
الجةةةةةيش وقادتةةةةةج ويحةةةةةث الشةةةةةباب علةةةةةى ان يقةةةةةول كلمتةةةةةج واتهةةةةةم
الجةةةيش انةةةج كةةةان يتةةةؤمر علةةةى الةةةربيس مرسةةةى وإصةةةطناع األزمةةةات
لعزل الربيس .
ومـَقـاطع فيـديـو َمصـ َّوره خـاصـة بالمـتهـم /عصـام العريـان قـاده
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اإلنقةةةبلب العسةةةكر يحةةةاولون اإلتصةةةال بنةةةا ونحةةةن نةةةرفض ويوجةةةج
رسةةةةالج لطةةةةبلب اإلخةةةةوان ويطةةةةالبهم بالصةةةةمود فةةةةى الت ةةةةاهر ضةةةةد
السيسةةةى ويحةةةرض علةةةى الجةةةيش وان شةةةرف العسةةةكريج المصةةةريج
قةةةد خةةةدش وأن اإلنقةةةبلب واإلنقبلبيةةةين لةةةن يهنبةةةوا وأنهةةةم هةةةم مةةةن
يةةةدافعوا عةةةن اإلسةةةبلم وأنهةةةم مةةةن يةةةدافعوا عةةةن شةةةرف العروبةةةة وأن
اإلنقةةةةةةةبلب العسةةةةةةةكر

أهةةةةةةةدر أهةةةةةةةداف ثةةةةةةةوره  25ينةةةةةةةاير وان

الحةةةرب علةةةى اإلرهةةةاب وهميةةةج يقودهةةةا السيسةةةى وحكومةةةة اإلنقةةةبلب
ويةةةدعوا الشةةةعب لم ةةةاهرة إلسةةةتكمال الثةةةوره وهةةةو يحةةةرض الشةةةعب
على الجيش والشرطة وأنهم مستمرون حتى تعود الشرعية .
و َمقةةةاطع فيةةةديو َمصة َّةةوره خاصةةةة بةةةالمتهم /محمةةةد البلتةةةاجى يعلةةةن ان
مايحةةةدث فةةةى سةةةيناء سةةةوف يتوقةةةف فةةةى اللح ةةةة التةةةى يقةةةرر فيهةةةا
عبةةةةد الفتةةةةاح السيسةةةةى انةةةةج تراجةةةةع عةةةةن هةةةةذا االنقةةةةبلب وصةةةةح
الوضع ورده الى اهلج وان الربيس يعود الى سلطاتج .
و البلتةةةةاجى لمإيةةةةد الةةةةربيس اسةةةةتعدوا للشةةةةهاده وي هةةةةر البلتةةةةاجى
علةةةةى منصةةةةج رابعةةةةج وهةةةةو يقسةةةةم بةةةةاّ ان المةةةةرابطين فةةةةى رابعةةةةج
وجميةةةةةةةع الميةةةةةةةادين هةةةةةةةم المنتصةةةةةةةرون وان امريكةةةةةةةا والمجلةةةةةةةس
العسةةةكر وقياداتةةةج والمخةةةابرات وبعةةةض مةةةن حلفةةةاء عمةةةر سةةةليمان
مةةةع امةةةن دولةةةج حبيةةةب العةةةادلى مةةةع تمويةةةل بعةةةض الةةةدول الشةةةقيقج
كةةةانوا يتصةةةورون انهةةةا سةةةاعات وثةةةورة الفوتوشةةةوب بتاعةةةج السةةةت
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سةةةةاعات يةةةةوم  30يونيةةةةو ويتحةةةةدث ان الجميةةةةع ضةةةةد المعتصةةةةمين
الشةةةةةعب والجةةةةةيش واألمةةةةةن الةةةةةوطنى والمخةةةةةابرات كلهةةةةةم ضةةةةةدكم
ويحةةةرض الموجةةةودين بةةةان كةةةل واحةةةد يتصةةةل بزوجاتةةةج وازواجهةةةم
واوالدهةةةةم واقةةةةاربهم ويةةةةدعوهم لئلسةةةةتعداد ان ينتشةةةةروا ويرصةةةةدوا
ا إنقةةبلب وينةةةاد فةةيهم جةةةاهزين للشةةهاده وانةةةج سةةوف يقةةةول لهةةةم
ماذا اتفقوا عليج .
البلتةةةةاجى يهةةةةدد بتحويةةةةل مصةةةةر سةةةةوريا ان لةةةةم يتراجةةةةع السيسةةةةى
ويقسةةةم ان عبةةةد الفتةةةاح السيسةةةى سةةةوف يةةةورط هةةةذا البلةةةد لتصةةةب
سةةةوريا اذا بقيةةةتم فةةةى بيةةةوتكم وانةةةج يةةةدفع هةةةذا الةةةوطن لحةةةرب اهليةةةج
لينجةةةةةوا هةةةةةو مةةةةةن المشةةةةةنقج انزلةةةةةوا لتعلنةةةةةوا انتهةةةةةاء دور القةةةةةوات
المسةةةةةةةلحج فةةةةةةةى الحيةةةةةةةاة السياسةةةةةةةية واإلنقةةةةةةةبلب العسةةةةةةةكر وان
المإسسةةةةةج التةةةةةى تقتةةةةةل شةةةةةعبها ال تسةةةةةتحق ان يبقةةةةةى ضةةةةةباطها او
جنودهةةةةةةا يسةةةةةةتجيبون لتعليماتهةةةةةةا .و يتحةةةةةةدث البلتةةةةةةاجى علةةةةةةى ان
مايحةةةةدث هةةةةو مةةةةإامره باإلتفةةةةاق مةةةةع السيسةةةةى واألزهةةةةر والكنيسةةةةة
والمعارضة وانهم اتوا بعدلى منصور.
محمةةةةةةةدالبلتاجى سةةةةةةةاعج الصةةةةةةةفر للةةةةةةةدفاع عةةةةةةةن الشةةةةةةةرعيج أتيةةةةةةةة
ويحةةةةرض الموجةةةةودين انةةةةج اذا تةةةةم اقتحةةةةام ا مقةةةةر او مكتةةةةب مةةةةن
الحريةةةج والعدالةةةج فإنهةةةا سةةةتكون سةةةاعج الصةةةفر وان الشةةةعب سةةةوف
يواجةةةةج العنةةةةف وان سةةةةاعج الصةةةةفر معروفةةةةج ولةةةةن نقبةةةةل بةةةةاإلنقبلب
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العسةةةةةكر ولةةةةةوعلى رقبتنةةةةةا ويتحةةةةةدث عةةةةةن ان هنةةةةةا مبةةةةةادرات
للصل وانهم لن يقبلوها .
و َمقةةةاطع فيةةةديو َمصة َّةةوره خاصةةةة بةةةالمتهم  /وجةةةد ونةةةيم يكفةةةر مةةةن
ينةةةةزل يةةةةوم  30يونيةةةةو ويحةةةةرض علةةةةى قةةةةتلهم – انةةةةا كنةةةةت نزلةةةةت
بيةةةةةان قولةةةةةت حكةةةةةم كةةةةةل اللةةةةةى هةةةةةاينزلوا فةةةةةى  6-30ضةةةةةد فخامةةةةةج
الةةةربيس كةةةبلب اهةةةل النةةةار طبعةةةا اللةةةى مةةةش عةةةايزين الحةةةق اللةةةى
بيكلمةةوا عةةن حريةةة التعبيةةر وجةةابوا مليةةون توقيةةع شةةالوه مةةن علةةى
اليوتيةةةوب مةةةش مشةةةكلج وايةةةج يعنةةةى مةةةاهى حةةةرب بينةةةا وبيةةةنهم هةةةى
حةةةرب بةةةين االسةةةبلم وبةةةين الكفةةةرة اعةةةداء هللا تبةةةار وتعةةةالى وهةةةم
ز مةةةةاهم صةةةةابرين علةةةةى ديةةةةنهم وعلةةةةى الباطةةةةل بتةةةةاعهم هاتمشةةةةى
واصةةةبروا علةةةى ألهةةةتكم ان هةةةذا الشةةةى يةةةراد انتةةةوا صةةةابرين علةةةى
الكفةةةر بتةةةاعكم واحنةةةا الحمةةةد ّ صةةةابرين مةةةع هللا تبةةةار وتعةةةالى ان
هللا يحب الصابرين ان هللا مع الصابرين .
فةةةةان شةةةةاء هللا هةةةةايبقى الفيصةةةةل بتاعنةةةةا بةةةةاذن هللا يةةةةوم  6-30اللةةةةى
هةةاينزل بنةةازع ربيسةةنا ويقةةول ال انةةا مةةش عةةايزين الةةربيس بتاعنةةا
كةةةةافر يقتةةةةل بةةةةس اسةةةةتنى بقةةةةى ايةةةةج بقةةةةى انةةةةواعهم انةةةةواع اللةةةةى
هةةةاينزلوا يةةةوم  6-30عشةةةان نعةةةةرف احنةةةا هاتقابةةةل مةةةين ويقةةةةول
الثةةةوره الحقيقيةةةج يةةةوم  6-30اللةةةى جايةةةج د فيةةةج الةةةف شةةةهيد فةةةى
قبةةةورهم فيةةةج خمةةةس االف جةةةري مةةةش شةةةايفين ا تغييةةةر فااحنةةةا
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بنقةةةول اهةةةج ان شةةةاء هللا التغييةةةر جةةةا ودول كفةةةره مةةةش عةةةايزين
ديةةةةةن يبقةةةةةى واحةةةةةد الصةةةةةلبيون كفةةةةةره العلمةةةةةانيون كفةةةةةره اللةةةةةى
هةةةةاينزلوا مةةةةين البلطجيةةةةج اللةةةةى عةةةةايزين ينزلةةةةوا ويموتوكةةةةوا يةةةةوم
 6-30هللا بنتقم منهم .
وعةةةارف مةةةين اللةةةى بيحةةةارب االسةةةبلم ومةةةين اللةةةى بيحةةةارب فخامةةةج
الةةةةةربيس مرسةةةةةى وكبلمةةةةةج ولةةةةةةط ايةةةةةن انةةةةةتم ياعلمةةةةةاء اطلعةةةةةةوا
ووضةةةحوا دا ربةةةيس منتخةةةب شةةةرعى الخةةةروج عليةةةج خةةةروج علةةةى
الدين .
انةةةةةا كفةةةةةرت الصةةةةةلبيين والعلمةةةةةانيين والمةةةةةؤجورين اللةةةةةى طةةةةةالعيين
البلطجيةةةج انمةةةا دول يطبةةةق علةةةيهم حةةةد الحرابةةةج ولكةةةن االتنةةةين دول
كفةةةةةار عةةةةةايزين نصةةةةةح االلفةةةةةا الكةةةةةبلب واهةةةةةل النةةةةةار دول مةةةةةش
معةةةةارض دول بلطجيةةةةة ومجةةةةرمين واوعةةةةوا نسةةةةموهم قةةةةوه وطنيةةةةج
يبقةةةةى ناخةةةةد بالنةةةةا الن يةةةةوم  6-30دا الفيصةةةةل واحنةةةةا نةةةةازلين ان
شةةةةاء هللا فةةةةى 30ـةةةة6نةةةةرد علةةةةى اعتةةةةدابهم وبتةةةةدافع عةةةةن الشةةةةرعيج
وارجةةةو بقةةةى فخامةةةج الةةةربيس هللا يباركلةةة يةةةارب شةةةد حيلةةة بقةةةى
شةةةةويج كةةةةده اضةةةةرب بقةةةةى ضةةةةربج اسةةةةتباقية واوعةةةةى تةةةةؤمن لهةةةةم
والتةةةةؤمن للشةةةةرطج اللةةةةى معةةةةا
معةةةا

واحنةةةةا كلنةةةةا ورا واحنةةةةا كلنةةةةا

وبمشةةةيبة ربنةةةا سةةةبحانج وتعةةةالى هانصةةةرنا علةةةيهم وعلةةةى

المجةةةرمين دول جميعةةةا ويهلةةة اعةةةداء هللا عةةةز وجةةةل مةةةن المجةةةرمين
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مةةةةن الصةةةةلبيين الحاقةةةةدين مةةةةن العلمةةةةانيين الكفةةةةره مةةةةن البلطجيةةةةج
المةةةةؤجورين وانصةةةةرنا علةةةةى القةةةةوم الكةةةةافرين وانةةةةتقم مةةةةنهم شةةةةر
انتقةةام اللهةةم ارنةةا فةةيهم عجابةةب قةةدرت اللهةةم ابتلةةيهم بةةداء لةةيس لةةج
دواء اللهةةةم انةةةتقم مةةةنهم يةةةارب اللهةةةم اشةةةفى صةةةدورنا مةةةنهم يةةةارب
علي بهم جميعا اللهم امين .
صةةةوره خاصةةةة بةةةالمتهم  /صةةةفوة حجةةةاز يوجةةةج
و َمقةةةاطع فيةةةديو َم َّ
كلمةةةج للةةةربيس مرسةةةى ان لةةةم تضةةةرب بيةةةد مةةةن حديةةةد سةةةوف يكةةةون
لنةةةةةا كةةةةةبلم اخةةةةةر ويقةةةةةول ان الةةةةةربيس مرسةةةةةى الةةةةةربيس المةةةةةدنى
المنتخب واللى هيرشج بالميج هنرشج بالدم .
وي هةةةر صةةةفوة حجةةةاز ويقةةةول ولةةةو نةةةزل يةةةوم  6/30بقةةةى فةةةى دم
وناس ماتت ماحدش يلوم وير نفسج .
صةةةةفوة حجةةةةاز يتوعةةةةد بةةةةذب المصةةةةريين اذا قةةةةاموا بثةةةةوره ضةةةةد
مرسةةةى الةةةزمن ال يعةةةود الةةةى الةةةوراء ولةةةن نعةةةود الةةةى السةةةجون وال
المعةةةتقبلت االسةةةبلم قةةةادم ولةةةن يسةةةتطيع أ مخلةةةوق كابنةةةا كةةةان ان
يسةةةقط محمةةةد مرسةةةى ومةةةن يفكةةةر فةةةى اسةةةقاطج فةةةا اقةةةول لهةةةم دونهةةةا
الرقةةةةاب واذا قولناهةةةةا فعلناهةةةةا سةةةةنخرج مرسةةةةى وسةةةةيكون هنةةةةا
خطةةةةةةوات تصةةةةةةعيديج ال يتخيلهةةةةةةا احةةةةةةد هنةةةةةةا خطةةةةةةوات تصةةةةةةعيديج
ضةةةةةخمج ال يسةةةةةتطيع ان افصةةةةة عنهةةةةةا سةةةةةيخرج الةةةةةربيس محمةةةةةد
مرسةةةةى ويعةةةةود الةةةةى القصةةةةر وسةةةةيكون هةةةةو ربةةةةيس الجمهوريةةةةة ان
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شةةةةةاء هللا .شةةةةةيوخ منصةةةةةج رابعةةةةةج العدويةةةةةج هةةةةةم ورثةةةةةة األنبيةةةةةاء
واألخةةةةرين منةةةةافقين وي هةةةةر صةةةةفوة حجةةةةاز علةةةةى المنصةةةةج وهةةةةو
يوجةةةةةةةج كلمةةةةةةةج للشةةةةةةةيوخ ان هنةةةةةةةا شةةةةةةةيوخ شةةةةةةةوارع وميةةةةةةةادين
والمنصةةةةات هةةةةم ورثةةةةج النبةةةةوه وشةةةةيوخ أخةةةةرين يخطبةةةةون شةةةةيوخ
النفةةةةاق والسةةةةلطان وصةةةةف ثالةةةةث مةةةةن الشةةةةيوخ هةةةةم صةةةةامتون ولةةةةم
يتكلمةةةةوا فةةةةا انةةةةتم لسةةةةتم بشةةةةيوخ وال طاعةةةةج لكةةةةم عنةةةةدنا والسةةةةمع
طالمةةةا لةةةن تةةةؤتوا عنةةةدنا ويشةةةعل ميةةةدان رابعةةةج بالهتافةةةات -6 -28
 2013اللةةةةةةى هيةةةةةةرش مرسةةةةةةى بالميةةةةةةج هنرشةةةةةةج بالةةةةةةدم ياشةةةةةةويج
فلول.....إل .
صةةةفوة حجةةةةاز يشةةةةعل حمةةةةاس معتصةةةمى رابعةةةةج العدويةةةةة وي هةةةةر
وهةةةةو محمةةةةول علةةةةى االعنةةةةاق ويهتةةةةف للةةةةربيس مرسةةةةى وصةةةةفوت
حجةةةةاز يناشةةةةد مرسةةةةى بةةةةالتخلص مةةةةن معارضةةةةيج وينعةةةةت وزيةةةةر
الداخلية ويهدد ضباط الداخلية نعلم اماكن بيوتكم واشكالكم .
وهةةةةةو يقةةةةةول للشةةةةةرطة والداخليةةةةةة اتكسةةةةةرتوا فةةةةةى  28ينةةةةةاير وال
نسةةةيتوا امةةةن الدولةةةج اللةةةى دخلةةةوا الجحةةةور كمةةةان يقةةةول لكةةةل ضةةةباط
الداخليةةةج المةةةره د مةةةش ز المةةةرة اللةةةى فاتةةةت اوعةةةى يتخيةةةل ان
بعةةةةد نجةةةةاح الثةةةةورة وعةةةةةوده مرسةةةةى انكةةةةم هتتحةةةةاكموا محاكمةةةةةات
طبيعيةةةةج المةةةةرة د بجةةةةد الزم مصةةةةر تتطهةةةةر مةةةةن كةةةةل القةةةةازورات
واألوسةةةةةاخ الموجةةةةةوده وهيبقةةةةةى فةةةةةى محةةةةةاكم ثوريةةةةةج  .وأن هنةةةةةا
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خطةةةوات تصةةةعيديج ال يتخيلهةةةا احةةةد إلخةةةراج مرسةةةى ..يقةةةول :نحةةةن
ال يعنينةةةةا هةةةةذا االعتقةةةةال اننةةةةا لةةةةن نخةةةةرج مةةةةن الميةةةةدان طمعةةةةا فةةةةى
الشةةةهادة ويسةةةؤلج المةةةذيع ايةةةن الةةةدكتور مرسةةةى االن يجةةةاوب امةةةا فةةةى
دار الحةةةةةرس الجمهةةةةةور او فةةةةةى وزارة الةةةةةدفاع وسةةةةةوف نخرجةةةةةج
وسيكون هنا خطوات تصعيديج ال يتخيلها احد .
صةةةفوة حجةةةاز لمحمةةةد ابةةةراهيم دخولةةة رابعةةةج لفةةةض اعتصةةةامنا
علةةةةى جثثنةةةةا وسةةةةوف نحةةةةاكمكم قسةةةةما بةةةةاّ الع ةةةةيم ان اصةةةةةاب
الةةةربيس مرسةةةى شةةةا فةةةان رقةةةاب جبهةةةج اإلنقةةةاذ وكةةةل رقةةةاب الفلةةةول
مباحج لنا نعم اقولها واهدد واتوعد .
ويقةةةةةول ثةةةةةوار احةةةةةرار هانكمةةةةةل المشةةةةةوار ويهةةةةةدد وأن الةةةةةربيس /
محمةةد مرسةةى المنتخةةب خةةط احمةةر دونةةج الرقةةاب كةةل مةةن يطمةةع فةةى
الكرسةةةى بةةةس مسةةةتحيل دول مجموعةةةج مةةةن الفشةةةلج مجموعةةةج مةةةن
الخاسةةةةرين الشةةةةعب لف هةةةةم احنةةةةا الشةةةةعب مةةةةش انتةةةةو الشةةةةعب لةةةةن
نضةةةةع ايةةةةدنا فةةةةى ايةةةةد خونةةةةج ولةةةةن نسةةةةلم مصةةةةر لمجموعةةةةج مةةةةن
الخونةةةةج المرتزقةةةةج الةةةةذين يتةةةةاجرون بةةةةدماء المصةةةةريين احنةةةةا هنةةةةا
معتصةةةةمين ألن الشةةةةرعيج خةةةةط احمةةةةر وحتةةةةى يةةةةاذن هللا بةةةةامر كةةةةان
مفعوال .
و َمقاطع فيديـو مـَصـ َّوره خاصـة بالـمتهـم  /عـاصـم عبـد المـاجـد
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يتحةةةدث فيهةةةا ان مةةةن يةةةدافع عةةةن الشةةةرعيج ال يمكةةةن ان يحةةةدث فتنةةةج
فةةةى الدولةةةج والعكةةةس هةةةو الصةةةحي وان مةةةن يعتةةةد علةةةيهم نهةةةارهم
اسةةود واذا كةةان هةةذا نعتبةةرده تهديةةد فانةةا اه بهةةدد مةةن يعتةةد عليةةةج
يتحمةةةةل ويخطةةةةب فةةةةى المت ةةةةاهرين وتحميسةةةةهم علةةةةى البقةةةةاء فةةةةى
الميادين وتهديدات لمن يعتد على تجرد والرباسج .
وأن مايحةةةدث االن فةةةى مصةةةر هةةةى حةةةرب صةةةليبيج يقودهةةةا متطرفةةةى
االقبةةةاط وي هةةةر فيهةةةا وهةةةو يتحةةةدث ان مايحةةةدث فةةةى مصةةةر االن هةةةى
حملةةةةةج مةةةةةن متطرفةةةةةى االقبةةةةةاط النهةةةةةم يكرهةةةةةوا اللحيةةةةةج والنقةةةةةاب
والمسةةةةةاجد وتهديةةةةةد صةةةةةري للمعارضةةةةةج  .ويحةةةةةرض الشةةةةةعب انةةةةةج
ينةةةةزل ضةةةةد السيسةةةةى وان مةةةةن يلةةةةزم بيتةةةةج يكةةةةون خةةةةابن لبلسةةةةبلم
ولةةةدين محمةةةد وانهةةةا معركةةةج ديةةةن وانكةةةم سةةةوف تةةةدفعون الجزيةةةج
اشةةةمعنى الجةةةيش المصةةةر عةةةايز تفةةةويض انةةةج يقتةةةل المسةةةلمين فةةةى
مصر د رجولج د كرامج د شجاعج.
ةةةوره خاصةةةةة بةةةةالمتهم  /عصةةةةام سةةةةلطان مةةةةن
و َمقةةةةاطع فيةةةةديو َمصة َّ
علةةةةةةى منصةةةةةةج رابعةةةةةةج العدويةةةةةةج يةةةةةةدعو المعتصةةةةةةمين لبلسةةةةةةتمرار
والصةةةةمود ويةةةةدعوا مرسةةةةى للصةةةةمود حتةةةةى يعةةةةود مرفةةةةوع علةةةةى
الهامةةةةات والةةةةرإإس ويةةةةدعوا السيسةةةةى للرحيةةةةل وإلقةةةةاء ال ةخطةةةةب
التحريضِ َّية والحماسِ َّية على ال ةمتجمهرين .
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ومقةةةةاطع فيةةةةديو مصةةةةوره بةةةةالمتهم  /أسةةةةامة ياسةةةةين يهةةةةدد ويتوعةةةةد
ويحمةةةةس المتجمهةةةةرين ضةةةةد مةةةةا أسةةةةموه بةةةةاإلنقبلب العسةةةةكر مةةةةن
علةةةةى منصةةةةة رابعةةةةة العدويةةةةة وإلقةةةةاء ال ةخطةةةةب علةةةةي المتجمهةةةةرين
حماس َّية تحريضية علي ةمقاومة أج ِهزة الدولة .
وقةةةةد أورد التقريةةةةر أيضةةةةا مكالمةةةةة تليفونيةةةةة مةةةةن المةةةةتهم  /أسةةةةامة
ياسةةةةين لقنةةةةاة الجزيةةةةرة مباشةةةةر وصةةةةف فيةةةةج األحةةةةداث بؤنةةةةج انقةةةةبلب
عسةةةكرو متكامةةةل األركةةةان انحةةةازت فيةةةج المإسسةةةة العسةةةكرية إلةةةى
فصةةيل وتركةةةت فصةةةيل وكةةةان مةةةن بةةةين العبةةةارات التةةةي ذكرهةةةا عبةةةارة
– ال نعةةةةول كثيةةةةراً علةةةةى الجهةةةةود الخارجيةةةةة عليةةةة أن تعةةةةول علةةةةى
المقاومةةةة ألبنةةةاء هةةةذا الشةةةعب – نحةةةن نخةةةون دمةةةاء الشةةةهداء حينمةةةا
يةةةؤتي حةةةاكم علةةةى هةةةر دبابةةةة يحكةةةم المصةةةريين مةةةرة أخةةةر – نحةةةن
بفضةةةةل هللا جماعةةةةة والدة (والحةةةةديث عةةةةن جماعةةةةة اإلخةةةةوان فهةةةةي
مإسسةةةة ديمقراطيةةةة تقةةةوم علةةةى قةةةيم الشةةةور اإلسةةةبلمية – نحةةةن
موجةةةةودين اآلن فةةةةةي رابعةةةةةة القيةةةةةادات كلهةةةةا موجةةةةةودة فةةةةةي رابعةةةةةة
العدوية الناس كلها في رابعة .
كمةةةةا هةةةةر كتابةةةةج علةةةةى الشاشةةةةج انةةةةج بالفعةةةةل قةةةةام مكتةةةةب االرشةةةةاد
االخةةةوانى بتكليةةةف كةةةوادر االخةةةوان بمحاف ةةةات مصةةةر بالتنسةةةيق مةةةع
بعةةةةةض القةةةةةو المتطرفةةةةةج المةةةةةوالين لبلخةةةةةوان لحشةةةةةد عناصةةةةةرهم
للتجمهةةةةةور والت ةةةةةاهر بمحةةةةةيط مسةةةةةجد رابعةةةةةج العدويةةةةةج مةةةةةن 21
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يونيةةةةو  2013و هةةةةر بعةةةةض الملتحةةةةين انةةةةج جةةةةاء ليإيةةةةد مرسةةةةى
وانةةةج يقةةةول للعلمةةةانيين انةةةج سةةةيكون هنةةةا دمةةةاء وسةةةيارات مفخخةةةج
وي هةةةةر صةةةةفوة حجةةةةاز ويقةةةةول الةةةةربيس المنتخةةةةب شةةةةرعا ولةةةةن
يسةةةقط الةةةربيس مرسةةةى ولةةةن يرحةةةل وسةةةيكمل مدتةةةج شةةةاء مةةةن شةةةاء
وابةةةى مةةةن ابةةةى ويقةةةول وقولةةةت باقولهةةةا تةةةانى ال هةةةايرش الةةةربيس
محمةةةةةد مرسةةةةةى بالميةةةةةج هايرشةةةةةج بالةةةةةدم وي هةةةةةر شةةةةةخص ملتحةةةةةى
وبجوارة صهر مرسى ويقول تكون حرب اهليج .
و هةةةةرت لقطةةةةج لصةةةةفوة حجةةةةاز وهةةةةو يقةةةةول ده هةةةةايبين لنةةةةا ان
هةةةإالء االنقبلبةةةين بقضةةةابهم قضةةةاء فاسةةةد قضةةةاء النعتةةةرف بةةةج اصةةةبل
وال يشةةةرفنى ان اقةةةف امامةةةج ولةةةن اسةةةم لهةةةم ان يقبضةةةوا عليةةةا إال
جثج هامده .
و هةةةةرت لقطةةةةج اخةةةةر لشةةةةخص يعمةةةةل لقةةةةاء مةةةةع صةةةةفوة حجةةةةاز
ويقةةةول لةةةج فةةةى بيةةةان لةةةوزارة الداخليةةةج لفةةةض االعتصةةةام خةةةبلل 48
سةةةةةةاعج ويةةةةةةرد صةةةةةةفوة ويقةةةةةةول وهللا احنةةةةةةا مسةةةةةةتعدين ولورجالةةةةةةج
يفضةةةوها هةةةا يفضةةةوها علةةةى جثثنةةةا وهةةةا يشةةةوفوا أالف الجثةةةث الهةةةا
تمةةةةةةوت اذا كةةةةةةان عنةةةةةةدهم اسةةةةةةتعداد لكةةةةةةده فةةةةةةا احنةةةةةةا متواضةةةةةةبيين
ومغتسلين واكفاننا موجوده ومستعدين لهذا الفض .
وتبةةةةةةةين أيضةةةةةةةا باإلسةةةةةةةطوانات المدمجةةةةةةةة بتةةةةةةةاري 2013-8- 14
ا هةةةار حةةةدود االعتصةةةام و هةةةرت اسةةةتعدادات قةةةوات األمةةةن لفةةةض
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رابعةةةةةةج و هةةةةةةرت صةةةةةةوره للبلتةةةةةةاجى وبجةةةةةةواره صةةةةةةفوة حجةةةةةةاز
وبعةةةةض القيةةةةادات ويقةةةةول البلتةةةةاجى االخةةةةوه فةةةةى الخةةةةيم نتجمةةةةع
بجةةةةةوار المنصةةةةةج فةةةةةى قلةةةةةب الميةةةةةدان اإلخةةةةةوه يصةةةةةحوا اخةةةةةوانهم
الجميةةةع يتجمةةةع امةةةام المنصةةةج مفةةةيش حةةةد نةةةايم جةةةوا الخيةةةام نسةةةتعد
ان شةةةةاء هللا تعةةةةالى فةةةةى ثبةةةةات وجمةةةةود امةةةةام هةةةةوالء ال ةةةةالمون ال
بيحةةةةاولوا يشةةةةيروا الفةةةةزع لمةةةةدرعات قادمةةةةج مةةةةن هنةةةةا وهنةةةةا
وبلةةةةدزورات قادمةةةةج مةةةةن هنةةةةا وهنةةةةا لكةةةةن ان شةةةةاء هللا -تعةةةةالوا
تعةةةالوا يتعلمةةةوا الةةةدرس النهةةةارده بصةةةمود األبطةةةال فةةةى ميةةةدان
الصةةةةمود والثبةةةةات ان شةةةةاء هللا تعةةةةالى ويقةةةةول البلتةةةةاجى اإلخةةةةوه
فةةةةى التةةةةؤمين جةةةةاهزين رجالةةةةج هيقعةةةةدوا ثةةةةابتين صةةةةامدين ويةةةةرد
دور وراوه صةةةةامدين شةةةةهداء بةةةةالمبليين جةةةةاهزين فةةةةى الميةةةةادين
شةةةهداء بةةةالمبليين ان شةةةاء هللا المنصةةةج هترتةةةب معةةةاكم مسةةةيرات
للخةةةةروج لمقابلةةةةج مةةةةن يريةةةةد ان يهجةةةةم علينةةةةا وطلةةةةب التواجةةةةد
علةةى اطةةراف الميةةدان مةةن كةةل الجهةةات مةةن ناحيةةج جهةةج النةةاد
االهلةةةةةى ال عنةةةةةدها سةةةةةيارات الجيةةةةةب والمةةةةةدرعات ومةةةةةن ناحيةةةةةج
النصةةةةةب التةةةةةذكار وفنةةةةةدق الماسةةةةةج وي هةةةةةر صةةةةةوت واشةةةةةخاص
ملثمةةةةةةةون ويقةةةةةةةول بفضةةةةةةةل هللا وصةةةةةةةول اول مجموعةةةةةةةج لشةةةةةةةارع
الطيةةةةةران االن اول اربعةةةةةة أالف ويقةةةةةول الشةةةةةخص سةةةةةيخز هللا
السيسةةةةةى ومحمةةةةةد ابةةةةةراهيم وسينتصةةةةةر الحةةةةةق بةةةةةاذن هللا ويقةةةةةول
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شةةةةةخص اثبتةةةةةوا وكبةةةةةروا ويقةةةةةول صةةةةةفوة حجةةةةةاز االخةةةةةوه فةةةةةى
النهضةةةةج االن يحاصةةةةرون مديريةةةةج امةةةةن الجيةةةةزه هللا اكبةةةةر وت هةةةةر
كتابةةةج بدايةةةج فةةةض االعتصةةةام واعتةةةداء المعتصةةةمين علةةةى الجرافةةةات
بةةةالطوب والمولوتةةةوف وت هةةةر عمليةةةج الفةةةض ودخةةةول البلةةةدوزرات
الةةةى مكةةةان االعتصةةةام وي هةةةر المعتصةةةمين وهةةةم يقةةةذفون بةةةالطوب
ويقةةةذفون البلةةةدوزرات بةةةالمولوتوف وي هةةةر بلةةةدوزر وهةةةو مقةةةزوف
عليةةةج مولوتةةةوف مشةةةتعل ولكنةةةج يتحةةةر وت هةةةر البلةةةدوزرات وهةةةم
يحطمةةةون المتةةةاريس فةةةى الشةةةوارع وت هةةةر لوجةةةوا بدايةةةج اشةةةةتبا
المعتصةةةمين مةةةع قةةةوات االمةةةن باالسةةةلحج وت هةةةر النيةةةران مشةةةتعلج
فةةةى الخيةةةام والةةةدخان يتصةةةاعد وي هةةةر علةةةى الشاشةةةج لوجةةةو عناصةةةر
االخوان يستخدمون األسلحج ضد قوات األمن.
و هةةر بؤحةةد الفيةةديوهات رجةةل مجهةةول ويقةةول أحنةةا جةةايين لنصةةرة
وتؤييةةةد الةةةدكتور مرسةةةى وأحنةةةا جةةةايين بنقةةةول رسةةةالة واضةةةحة جةةةداً
للعلمةةةةةانيين وجةةةةةايين بنقةةةةةول لليبةةةةةراليين أن لةةةةةو سةةةةةقطت شةةةةةرعية
مرسى هيكون فيج دماء وهيكون فيج سيارات مفخخج.
كمةةةا هةةةر رخةةةر ويقةةةول "بقةةةول للسيسةةةي إنةةةذار أعةةةرف أنةةة أنةةةت
صةةةنعت طالبةةةةان جديةةةةدة وصةةةةنعت القاعةةةةدة الجديةةةةدة فةةةةي مصةةةةر كةةةةل
الجمةةةةةةةةةوع د هتتفةةةةةةةةةرق جماعةةةةةةةةةات استشةةةةةةةةةهادية وهايةةةةةةةةةدمرو
وهيةةةدمروا مصةةةر وأنةةةت اللةةةي دمةةةرت مصةةةر أنةةةت عملةةةت مجاهةةةدين
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جةةةداد واستشةةةهاديين أعةةةرف لةةةو كةةةل واحةةةد مةةةن عشةةةرة فجةةةر نفسةةةج
فةةةي مجموعةةةة فؤنةةةت السةةةبب أنةةةت اللةةةي عملةةةت اإلرهةةةاب وأنةةةت اللةةةي
ابتةةةةةديت بيةةةةةج أنةةةةةا بؤنةةةةةذر رجةةةةةع األمةةةةةور لنصةةةةةابها وإال هتبلقةةةةةي
الجمةةةوع دو كلهةةةا هةةةاتفجر مصةةةر" أنةةةت اللةةةي كتبةةةت شةةةهادة وفةةةاة
كةةةل المتمةةةردين وأنةةةت اللةةةي كتبةةةت شةةةهادة وفةةةاة كةةةل واحةةةد عةةةارض
الربيس مرسى وعارض شرعية الصندوق".
ووجةةةةود فيةةةةديو يوتيةةةةوب لجماعةةةةج االخةةةةوان برابعةةةةج قةةةةاموا بقطةةةةع
اصةةةبع عامةةةل والةةةتخلص منةةةج اعلةةةى الطريةةةق الةةةدابر بعةةةد تعذيبةةةج
وهةةةةو فيةةةةديو لقنةةةةاه البلةةةةد و هةةةةر شةةةةخص موجةةةةج وعينيةةةةج كةةةةدمات
وازرق اللةةةةةون واصةةةةةبعج مربةةةةةوط بشةةةةةاش ابةةةةةيض وواضةةةةة انةةةةةج
مقطةةةوع وعلةةةى صةةةدره اثةةةار تعةةةذيب ومغطةةةى مةةةن اعلةةةى بقماشةةةج
بيضةةةاء اللةةةون ويةةةتكلم ويقةةةول شةةةغال سةةةايس عنةةةد طيبةةةج مةةةول جنةةةب
رابعةةةةج العدويةةةةج وجيةةةةت السةةةةاعج  10,30الصةةةةب النهةةةةارده طلعةةةةت
عشةةةةان اسةةةةتعمل الحمةةةةام ان انةةةةا اطلةةةةع اتوضةةةةؤ فلقيةةةةت واحةةةةد مةةةةن
االخةةوان قفةةش وقةةال لةةى ايةةج الةةى جابةة هنةةا وفةةى تليفةةون مسةةروق
وكةةةةةده بعةةةةةد مةةةةةا كةةةةةانوا  10لقيةةةةةتهم  20,30,40عةةةةةددهم زاد جةةةةةدا
لقيةةةتهم مكملةةةين عليةةةا بالعصةةةيان وكةةةده حبسةةةونى فةةةى اوضةةةج جنةةةب
طيبةةةج مةةةول وقعةةةدوا يعةةةذبونى تعةةةذيب وحةةةش جةةةدا فةةةى وايةةةج القسةةةوة
وماسةةةكين اللةةةى هةةةو بتةةةاع كهربةةةاء وكةةةانوا هةةةايقطعوا لةةةى ايةةةد فجةةةج
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واحةةةد مةةةنهم الشةةةي قةةةال لهةةةم الء مةةةاتقطعهوش طالمةةةا احنةةةا قطعنةةةا
لةةةةج صةةةةابعج وكةةةةده وهانسةةةةيبوا قةةةةال لهةةةةم طةةةةب انتةةةةو شةةةةوفتوا وهةةةةو
بيسةةرق قةةال لةةج ال شةةاكين فيةةج اللةةى هةةو بيسةةرق راح قةةال لةةى انةةت
مةةع ضةةابط وكةةده وتحةةت ضةةغط الضةةرب وكةةده لقيتةةج يقةةول لةةى قةةول
عشةةةان نسةةةيب انةةةت تبةةةع الضةةةابط الفةةةوالنى وا ضةةةابط تقةةةول اسةةةمج
عشةةةان نخلةةةى فضةةةيحتهم بجبلجةةةل قولةةةت لةةةج حضةةةرت انةةةا مةةةاليش
دعةةةوه بالسياسةةةج وحاولةةةت اقنعةةةج اضةةةطريت اقةةةول اسةةةم ا ضةةةابط
قةةال لةةى قةةول اللةةى انةةا هةةا اقةةول ل ة عليةةج هةةا اقفةةل الكةةاميرا اللةةى انةةا
بصةةةةوربيها وانةةةةت قولهةةةةا قعةةةةد يخلينةةةةى اقةةةةول كةةةةبلم تحةةةةت الضةةةةرب
اللةةةى هةةةو العنةةةف وحضةةةرت لمةةةا عملةةةت كةةةده قعةةةد يعةةةذبنى مةةةن 10
الصةةةةب لحةةةةد السةةةةاعج  2بالليةةةةل وحضةةةةرت عشةةةةان يرمةةةةونى علةةةةى
بةةةةاب المستشةةةةفى فةةةةى الشةةةةارع فةةةةا اللجنةةةةج كانةةةةت واقفةةةةج فحضةةةةرت
ضةةةابط داخليةةةج قةةةال لهةةةم ايةةةج اللةةةى معةةةاكوا فةةةى العربيةةةج قةةةالوا لةةةج دا
حرامةةةةى قةةةةال راح منزلنةةةةى وقةةةةال لهةةةةم سةةةةرق مةةةةنكم قةةةةالوا ال احنةةةةا
شةةةةةاكين فيةةةةةج راح منزلنةةةةةى الضةةةةةابط وفتشةةةةةهم وراح مطلةةةةةع مةةةةةنهم
العصةةةةيان الخشةةةةب اللةةةةى بةةةةا اقةةةةول لحضةةةةرت عليهةةةةا وفةةةةى واحةةةةد
ممسةةةو ثبةةةت ان همةةةا معةةةاهم سةةةبلح وكةةةده لةةةو احنةةةا ماكنةةةاش وقفنةةةا
فةةةى اللجنةةةج كةةةانوا عةةةايزين يرمةةةونى وحضةةةرت ز مةةةا انةةةا بةةةالمن ر
ده يرمةةةةونى فةةةةى الشةةةةارع و هةةةةرت صةةةةوره الشةةةةباب اللةةةةى كةةةةانوا
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معهةةةم وهةةةم فةةةى الكبلبشةةةات وهةةةم  5شةةةباب احةةةدهم ملتحةةةى و هةةةر
الشخص المعذب وهو بج اثار تعذيب .
وتبةةةين أيضةةةا باإلسةةةطوانات المدمجةةةة احتوابهةةةا علةةةى مشةةةهد فيةةةديو
موضةةةةة بةةةةةج رثةةةةةار تلفيةةةةةات وتكسةةةةةير وبعثةةةةةرة بمحتويةةةةةات وةةةةةرف
المستشةةفى برابعةةةة العدويةةة عةةةبلوة علةةةى رثةةار دمويةةةة علةةى كةةةل مةةةن
الحةةةةةوابط واألرض بطرقةةةةةات المستشةةةةةفى  ,وتةةةةةم تحريةةةةةر عةةةةةدد 20
لقطةةةةةة ثابتةةةةةة مةةةةةن مضةةةةةمون مشةةةةةهد الفيةةةةةديو موضةةةةةوع الفحةةةةةص
وطباعتهم رفق الحرز .
وتبةةةةين أيضةةةةا باإلسةةةةطوانات المدمجةةةةة احتوابهةةةةا علةةةةى عةةةةدد (99
مقطةةةع فيةةةديو عةةةدد ( 50صةةةورة رقميةةةة فوتوورافيةةةة علةةةى خلفيةةةة
أحةةةةةةداث فةةةةةةض إعتصةةةةةةام رابعةةةةةةة وبعضةةةةةةها لم ةةةةةةاهرات وتعطيةةةةةةل
المواصةةةبلت وإشةةةعال النةةةار وشةةةعارات ضةةةد الجةةةيش ومقاومةةةة قةةةوات
الشةةةةةةرطة والجةةةةةةيش  ,وكةةةةةةذا مقةةةةةةاطع الفيةةةةةةديو بعةةةةةةض تسةةةةةةجيبلت
القنةةةوات الفضةةةابية لةةةنفس األحةةةداث وتعليقةةةات المحللةةةين السياسةةةيين
واإلعبلميةةةةين  ,وتةةةةم تحريةةةةر وطباعةةةةة عةةةةدة صةةةةور مةةةةن مضةةةةمون
مقةةةةاطع الفيةةةةديو موضةةةةوع الفحةةةةص رفةةةةق هةةةةذا التقريةةةةر وكةةةةذا مةةةةن
مجمةةةةةوع الصةةةةةور الرقميةةةةةة الفوتوورافيةةةةةة بإجمةةةةةالي ( 50صةةةةةورة
فوتوورافيةةةةةةةة 15×10سةةةةةةةم .وتبةةةةةةةين أيضةةةةةةةا مةةةةةةةن اإلسةةةةةةةطوانات
المدمجةةةةة والفبلشةةةةات إحتوابهمةةةةا علةةةةى أناشةةةةيد إسةةةةبل ِم َّية وملفةةةةات
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فيةةةديو عةةةن الحركةةةة القوميةةةة ضةةةد االنقةةةبلب – انتهاكةةةات المجلةةةس
العسةةةةةةكرو بعةةةةةةد  25ينةةةةةةاير – شةةةةةةهيدات المنصةةةةةةورة – انتفاضةةةةةةة
المصةةةةةةةريين ضةةةةةةةد االنقةةةةةةةبلب – علمةةةةةةةاء المسةةةةةةةلمين يسةةةةةةةتنكرون
االنقةةةةةبلب ضةةةةةد الشةةةةةرعية – شةةةةةهداء النهضةةةةةة ورابعةةةةةة – حةةةةةديث
لئلعبلمةةةةي احمةةةةد منصةةةةةور /سةةةةرقة ثةةةةةورة  25ينةةةةاير بةةةةةاالنقبلب –
محمةةةةد البلتةةةةاجي مةةةةن منصةةةةة رابعةةةةة العدويةةةةة والنهضةةةةة وعمليةةةةات
الكةةةةر والفةةةةر مةةةةع المعتصةةةةمين – الصةةةةبلة علةةةةى المتةةةةوفين بمسةةةةجد
رابعةةةةةةة الةةةةةةذو تحةةةةةةول إلةةةةةةى مستشةةةةةةفى ميةةةةةةداني – حةةةةةةديث ألحةةةةةةد
األشةةةةخاص حةةةةول جةةةةرابم السيسةةةةى وعةةةةدم مبةةةةاالة المفتةةةةى وشةةةةي
األزهةةةةةر – تغطيةةةةةة مةةةةةن قنةةةةةاة الجزيةةةةةرة حةةةةةول القنةةةةةوات المصةةةةةرية
تتجاهةةةل الهجةةةوم علةةةى مإيةةةدو مرسةةةى – حركةةةة حمةةةاس تقةةةول أن
لةةةديها وثةةةابق ت هةةةر وجةةةود مةةةإامرة لتشةةةويج صةةةورة الحركةةةة فةةةي
اإلعةةةبلم المصةةةرو – وتبةةةين أيضةةةا مةةةن تقريةةةر اللجنةةةة إحتةةةواء علةةةى
عةةةةةدد  418صةةةةةورة رقميةةةةةة أبةةةةةيض ×أسةةةةةود تتضةةةةةمن أشةةةةةخاص
يحملةةةون شةةةوم وعصةةةى ويرتةةةدون الخةةةوذ يقومةةةون بقطةةةع الطريةةةق
العةةةةام بعةةةةد تكسةةةةير وإتةةةةبلف الرصةةةةيف وكةةةةذا تصةةةةاعد أدخنةةةةة أثنةةةةاء
فةةةض اعتصةةةام ميةةةدان رابعةةةة بةةةدابرة قسةةةم مدينةةةة نصةةةر أول  .وعلةةةى
عةةةةةدد  196صةةةةةورة رقميةةةةةة ابةةةةةيض ×اسةةةةةود و 8مقةةةةةاطع فيةةةةةديو
تتضةةةةةةمن أشةةةةةةخاص يحملةةةةةةون شةةةةةةوم وعصةةةةةةى ويرتةةةةةةدون الخةةةةةةوذ
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يقومةةةون بقطةةةع الطريةةةق العةةةام بعةةةد تكسةةةير وإتةةةبلف الرصةةةيف وكةةةذا
تصاعد أدخنة أثناء فض اعتصام ميدان رابعة.
ضةةة َّمنت توثيةةةق وقةةةابِع
صة َّةةورة و التةةةي َت َ
وتبةةةين أيضةةةا َم َقةةةاطِ ع فيةةةديو ةم َ
التحةةةةذيرات الصةةةةوتِ َّية الصةةةةادِرة للمتجمهةةةةرين و ةمناشةةةةدتهم بةةةةإجبلء
ةمحةةةيط التجمهةةةر سِ ةةةل ِم َّيا ً مةةةع تحةةةذيرهم مةةةن ةمقاومةةةة القةة َّةةوات القابِمةةةة
ةةةةةوات
علةةةةةةي ال َفةةةةةةض ومشةةةةةةاهِد ل ةمقاومةةةةةةة بعةةةةةةض المتجمهةةةةةةرين للقةة َّ
صةةةةةن بعةةةةةض العناصِ ةةةةةر مةةةةةن
لتح ُّ
القابِمةةةةةة علةةةةةي ال َفةةةةةض  ,ومشةةةةةاهد َ
المتجمهةةةرين دا ِخةةةل عقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء و ةمقاومةةةة القةة َّةةوات القابِمةةةة
ةةةةةةوات
صةةةةةةةدِّو القةة َّ
علةةةةةةةي ال َفةةةةةةةض مةةةةةةةن دا ِخةةةةةةةل ذلةةةةةةة العقةةةةةةةار  ,و َت َ
للمتجمهةةةرين ببواعِةةةث الغةةةاز حةةةال تواجةةةدها بةةةالقةرب مةةةن َمةةةد ََّرعات
ةةةوات األمةةةةن علةةةةي العقةةةةار تحةةةةت
ال َفةةةةض  ,وكةةةةذا مشةةةةهد سةةةةيطرة قةة َّ
اإلنشةةةاء سةةةالِف الةةةذِكر  ,ومشةةةهد ال ةعثةةةور علةةةي كم َّيةةةات كبيةةةرة مةةةن
ةزجاجةةةةات المولوتةةةةوف ال ةم َعةةةةدَّة لئلسةةةةتعمال وبعةةةةض األسةةةةلحة دا ِخةةةةل
ضةةةةة َّباط بطلةةةةةق نةةةةةارو
ةمحةةةةةيط التجمهةةةةةر  ,ومشةةةةةهد إصةةةةةابة أحةةةةةد ال ة
بالجانِةةةب األيمةةةن  ,ومشةةةهد حمةةةل أحةةةد الجنةةةود ال ةمصةةةابين  ,ومشةةةهد
ضةةة َّباط ال ةمصةةةةابين  ,مشةةةةهد ضةةةبط أحةةةةد ال ةم َّتهمةةةةين
إسةةةعاف بعةةةةض ال ة
ةةةوات القابِمةةةةة علةةةةي ال َفةةةةض  ,ومشةةةةهد ةمغةةةةادرة بعةةةةض
مةةةةن قِ َبةةةةل القةة َّ
ةةارج التجمهةةةر ِرفقةةةة صِ ةةةغارهم  ,ومشةةةهد فرحةةةة أهةةةالي
السةةة ِّيدات خة ِ
العدو َّيةةةةة حةةةةال تواجةةةةدهم ب ة
شةةةةرفات مسةةةةاكنهم َفةةةةور
منطِ قةةةةة رابعةةةةة
ِ
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ةةةةوات ال ة
شةةةةةرطة فةةةةةي عملِ َّيةةةةةة ال َفةةةةةض  ,ومشةةةةةهد إسةةةةةتِعداد
نجةةةةةاح قةة َّ
ةةةةر ل َفةةةةةض تجمهةةةةةرين رابعةةةةةة والنهضةةةةةة  ,ومشةةةةةهد
ةةةةوات لل َت َحة ُّ
القةة َّ
ةمقاومةةةة بعةةةض العناصِ ةةةر ال ةمسةةةلَّحة للقةة َّةةوات أثنةةةاء َفةةةض التجمهةةةر ,
صةةةةة
مشةةةةاهِد أعمةةةةال التخريةةةةب واإلتةةةةبلف لل ةممتلكةةةةات العا َّمةةةةة والخا َّ
ب ةمحةةةيط التجمهةةةر  ,وبمحطةةةة وقةةةود موبيةةةل الكابنةةةة بطريةةةق النصةةةر
وكةةةةةذا رثةةةةةار إنةةةةةدالع النيةةةةةران بسةةةةة َّيارات األهةةةةةالي بمنطقةةةةةة رابعةةةةةة
العدو َّيةةةةة ,ومشةةةةهد إعةةةةتبلء بعةةةةض العناصِ ةةةةر لمبنةةةةي إدارة اإلسةةةةكان
ِ
الخةةةةةارجي لؤلزهةةةةةر بنةةةةةات  ,مشةةةةةهد ةمغةةةةةادرة أعةةةةةداد كبيةةةةةرة مةةةةةن
المتجمهةةةةةةةرين ل ةمحةةةةةةةيط التجمهةةةةةةةر حةةةةةةةاملين أمتعةةةةةةةتهم الشخصِ ةةةةةةة َّية
ومةةرورهم ب ِجةةوار أحةةد األسةةوار بةةالقةرب مةةنهم يقِةةف عةةدد مةةن قةة َّةوات
ال ة
ةةةةرض ألحةةةةةد مةةةةةن
سةةةةةرعة ال ةمغةةةةةادرة دون التعة ُّ
شةةةةةرطة ةتطةةةةةالبهم ب ة
المتجمهرين حال قيامهم بال ةمغادرة .
ضةةة َّمنت توثيةةةق
وتضةةةمنت أيضةةةا مقةةةاطِ ع فيةةةديو
المصةةةورة والتةةةي َت َ
َّ
الوقةةةةةابِع خةةةةةبلل فتةةةةةرة حكةةةةةم الةةةةةربيس المعةةةةةزول وخةةةةةبلل أحةةةةةداث
العدو َّيةةة ومةةا تةةبل ذل ة مةةن أعمةةال عنةةف
التعامةةل مةةع تجمهةةر رابعةةة
ِ
ارتكبهةةةةةةا عناصِ ةةةةةةر اإلخةةةةةةوان اإلرهةةةةةةابي والمةةةةةةوالين لهةةةةةةم مةةةةةةن
التيةةةارات اإلسةةةبلمية المتشةةةددة مةةةن خةةةبلل عةةةدد مةةةن مقةةةاطع الفيةةةديو
المسةةةجلة ,وتحتةةةوو علةةةي مقطةةةع فيةةةديو يوضةةة تجمةةةع مت ةةةاهرين
بمحةةةيط رمسةةةيس واشةةةتباكهم مةةةع قةة َّةةوات األمةةةن فةةةي 2013/7/15
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و تحتةةةةوو علةةةةي مقطةةةةع فيةةةةديو الشةةةةتباكات طريةةةةق النصةةةةر فجةةةةر
يةةةةةوم  2013/7/27وإلقةةةةةاء المت ةةةةةاهرين المولوتةةةةةوف والحجةةةةةارة
علةةةي قةة َّةةوات األمةةةن وتحتةةةوو علةةةي مقطةةةع فيةةةديو للقطةةةات توضةةة
اسةةةتخدام اإلخةةةوان لؤلسةةةلحة اآلليةةةة والخرطةةةوش ضةةةد رجةةةال األمةةةن
أثنةةةةاء مؤمور َّيةةةةة رابعةةةةة و تحتةةةةوو علةةةةي مقةةةةاطع فيةةةةديو ألحةةةةداث
رابعةةةة العدو َّيةةةة المحفو ةةةة بالمستشةةةفي وإشةةةعال اإلخةةةوان النيةةةران
بالسةةةةةيارات التةةةةةي بةةةةةالطريق رصةةةةةد قناصةةةةةة اإلخةةةةةوان رصةةةةةد
مجموعةةةةة مسةةةةلحة فةةةةي المبنةةةةي الخلفةةةةي لطيبةةةةة مةةةةول وتحتةةةةوو
علةةةةي مقةةةةاطع فيةةةةديو ألحةةةةداث جامعةةةةة األزهةةةةر ومؤمور َّيةةةةة رابعةةةةة
العدو َّيةةةةة وتحتةةةةوو علةةةةي فيةةةةديوهات مجمعةةةةة مةةةةن اإلدارة العامةةةةة
ِ
العدو َّيةةةة
لئلعةةةبلم والعبلقةةةات تحتةةةوو علةةةي أحةةةداث مؤمور َّيةةةة رابعةةةة
ِ
وأسةةةةماء وصةةةةور شةةةةهداء الشةةةةرطة فةةةةي تلةةةة األحةةةةداث تحتةةةةوو
علةةةةةةي فيةةةةةةديوهات مجمعةةةةةةة السةةةةةةتعدادات وزارة الداخل َّيةةةةةةة ليةةةةةةوم
 2013/6/30وبيانةةةةات المتحةةةةدث الرسةةةةمي بشةةةةؤن أحةةةةداث رابعةةةةة
تحتةةةةوو علةةةةي فيةةةةديوهات توضةةةة خطةةةةوات ومراحةةةةل مؤموريةةةةة
رابعةةة تحتةةوو علةةي فةةيلم وثةةابقي تحةةت عنةةوان " رجةةال يحمةةون
الةةةوطن " يبةةةرز بالمسةةةتندات والصةةةور والفيةةةديو الوقةةةابع الحقيق َّيةةةة
لمواجهةةةةة الدولةةةةة لئلرهةةةةاب اإلخةةةةوان منةةةةذ نشةةةةؤتها وحتةةةةى فبرايةةةةر
.2014
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ضةةة َّمنت توثيةةةق
وتضةةةمنت أيضةةةا مقةةةاطِ ع فيةةةديو
المصةةةورة والتةةةي َت َ
َّ
وقةةةابِع معاينةةةة الحةةةواجز والموانةةةع والسةةةواتر بالشةةةوارع المحيطةةةة
العدو َّيةةةةة البيانةةةةات الرسةةةةم َّية التةةةةي صةةةةدرت قبةةةةل
لمسةةةةجد رابعةةةةة
ِ
 2013/8/14صةةةور أثنةةةاء التعامةةةل مةةةع التجمهةةةر مقةةةاطع فيةةةديو
ةةةوات باألسةةةةلحة النار َّيةةةةة والمولوتةةةةوف
توضةةةة االعتةةةةداء علةةةةي القةة َّ
أثنةةةةاء التعامةةةةل مةةةةع التجمهةةةةر وصةةةةور إنهةةةةاء التجمهةةةةر ومقةةةةاطع
فيةةةةةديو بيانةةةةةات وتصةةةةةريحات عقةةةةةب إنهةةةةةاء التجمهةةةةةر و توثيةةةةةق
ةةةةةةوات وإشةةةةةةعال الخيةةةةةةام
وقةةةةةةابِع َت َعةةةةةةدِّو المتجمهةةةةةةرين علةةةةةةي القة َّ
واإلنةةةةةةةةذارات التةةةةةةةةي وجهةةةةةةةةت للمتجمهةةةةةةةةرين بفةةةةةةةةض التجمهةةةةةةةةر
وخةةةروجهم فةةةي َم َمةةةرات رمنةةةة وكةةةذا تصةةةوير لةةةبعض الجثةةةث داخةةةل
المستشةةفي الميةةداني ي هةةر وفاتهةةا قبةةل بةةدء التعامةةل مةةع التجمهةةر
ةةةوات للمتجمهةةةرين أثنةةةاء خةةةروجهم فةةةي ال َم َمةةةرات
وكةةةذا تةةةؤمين القة َّ
اآلمنة وحرصهم علي الحفا علي أرواحهم .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وكةةةان الثابةةةت أن اللجنةةةة الفنيةةةة
سةةةالفة الةةةذكر قامةةةت بمباشةةةرة المهمةةةة التةةةى تةةةم نةةةدبها لهةةةا مةةةن قبةةةل
المحكمةةةة وجةةةاءت أعمةةةال تلةةة اللجنةةةة ونتابجهةةةا فةةةى حةةةدود قةةةرار
النةةةةدب دون تجةةةةاوز لةةةةج و المحكمةةةةة تطمةةةةبن للتقريةةةةر المةةةةودع مةةةةن
قبله ةا سةةالف الةةذكر وإلةةى سةةبلمة أبحاثةةج التةةى بنةةى عليهةةا وفقةةا لمةةا
إنتهةةةةةةت إليةةةةةةج المحكمةةةةةةة بإستخبلصةةةةةةها وأن جميةةةةةةع الفيةةةةةةديوهات
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سةةةليمة ولةةةيس بهةةةا ثمةةةة حةةةذف أو مونتةةةاج ومةةةن ثةةةم فإنهةةةا تعةةةول
علةةةى مةةةا إنتهةةةت إليةةةج مةةةن نتةةةاب كقرينةةةة تعةةةزز بهمةةةا إقةةةرارات و
إعترافةةةات بعةةةض المتهمةةةين وفقةةةا للثابةةةت بتحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة
وكةةذا بةةةاقى أدلةةة الةةةدعو األخةةر ( شةةةهود اإلثبةةات وتقةةةارير األدلةةةة
الجنابيةةةةة ومعاينةةةةات النيابةةةةة العةةةةام لمسةةةةرح األحةةةةداث............إل
 .فةةةةةان نعةةةةةى الةةةةةدفاع فةةةةةى هةةةةةذا الصةةةةةدد اليعةةةةةدوا أن يكةةةةةون جةةةةةدال
موضةةةةوعيا فةةةةى تقةةةةدير األدلةةةةة وهةةةةو مةةةةا تسةةةةتقل بةةةةج المحكمةةةةة وال
يجةةةوز مجادلتهةةةا فيةةةةج ومةةةن ثةةةم يكةةةةون مةةةا أثةةةاره الةةةةدفاع فةةةى هةةةةذا
الشةةةةؤن علةةةةى ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي مةةةةن الواقةةةةع والقةةةةانون وتقضةةةةى
المحكمة برفضج

الثةةةةةةامن والعشةةةةةةرون :ةةةةةةـ حيةةةةةةث أنةةةةةةج عةةةةةةن الةةةةةةدفع بةةةةةةبطبلن
إجةةةةةةراءات فةةةةةةض األحةةةةةةراز لعةةةةةةدم مواجهةةةةةةة المتهمةةةةةةين بهةةةةةةا
وإنقطاع صلتهم بها .
فمةةةردود عليةةةج أنةةةج مةةةن المقةةةرر بالمةةةادة 99مةةةن قانةةةـون اإلجةةةـراءات
الجنابيـة ومـفـادهـا" ان لمـن لة سـلطـة التحـقيق ان يؤمـر الحـابـز
لشا ير ضبطج أو اإلطبلع عليج بتقديمج .......إل " .
كمةةةا نصةةةت المةةةادة  55مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة ومفادهةةةا "
لمةةةةؤمور الضةةةةبط القضةةةةابى أن يضةةةةبطوا األوراق واألسةةةةلحة وكةةةةل
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مةةا يحتمةةل أن يكةةون قةةد اسةةةتعمل فةةى ارتكةةاب الجريمةةة أو نةةت عةةةن
ارتكابهةةةا أو مةةةا وقعةةةت عليهةةةا الجريمةةةة وكةةةل مةةةا يفيةةةد فةةةى كشةةةف
الحقيقةةةة .وتعةةةرض هةةةذه األشةةةياء علةةةى المةةةتهم و ةيطلةةةب منةةةج إبةةةداء
مبلح اتةةةج عليهةةةا .و ةيعمةةةل بةةةذل محضةةةر ةيوقةةةع عليةةةج مةةةن المةةةتهم
أو يذكر فيج امتناعج عن التوقيع" .
وتنةةةةةـص المةةةةةادة  56مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة ومفادهةةةةةا
" توضةةةع األشةةةياء واألوراق التةةةى تضةةةبط فةةةى حةةةرز مغلةةةق و ةتةةةربط
كلمةةا أمكةةن .و ةيخةةتم عليهةةا .ويكتةةب علةةى شةةريط داخةةل الخةةتم تةةاري
المحضةةةةر المحةةةةرر بضةةةةبط تلةةةة األشةةةةياء .و ةيشةةةةار إلةةةةى الموضةةةةوع
الذ حصل الضبط من أجلج ".
ومةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن إجةةةراءات تحريةةةز المضةةةبوطات وفقةةةا ً لمةةةا
نصةةةةةت عليةةةةةج المةةةةةادة  52ومةةةةةا بعةةةةةدها مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات
الجنابيةةة ال يترتةةةب علةةةى مخالفتهةةةا أو بطةةبلن وتةةةر األمةةةر فةةةي ذلةةة
إلةةةةةةةى إطمبنةةةةةةةان المحكمةةةةةةةة إلةةةةةةةى سةةةةةةةبلمة الةةةةةةةدليل وأن األحةةةةةةةراز
المضبوطة لم يصل إليها العبث .
ومةةةةةن المقةةةةةرر أن إجةةةةةراءات التحريةةةةةز المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي
المةةةةواد  55و 56و 57مةةةةن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة تن يميةةةةة
للمحاف ة على الدليل خشية توهينج .مخالفتها ال يرتب بطبلن.
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ومةةةةن المقةةةةرر أن قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة لةةةةم يرتةةةةب الةةةةبطبلن
علةةةةةى عةةةةةدم مراعةةةةةاة مةةةةةا نصةةةةةت عليةةةةةج المةةةةةادة  55ومةةةةةا بعةةةةةدها
(في خصوص ضبط وتحريز متعلقات الجريمة .
ومةةةةن المقةةةةرر أيضةةةةا أن الهةةةةدف الةةةةذو قصةةةةد إليةةةةج الشةةةةارع مةةةةن
وجةةةةوب مراعةةةةاة اإلجةةةةراءات الخاصةةةةة بضةةةةبط األشةةةةياء وتحريزهةةةةا
التةةةى نةةةص عليهةةةا فةةةى قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة هةةةو اإلسةةةتيثاق
من عدم حصول عبث بالمضبوطات .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وكةةةان الثابةةةت بمحاضةةةر الجلسةةةات
أن المحكمةةةة قةةةد طالعةةةت كةةةل األحةةةراز بنفسةةةها وطابقتهةةةا علةةةى مةةةا
ورد بتحقيقةةةةات النيابةةةةة العامةةةةة وثبةةةةت لهةةةةا مطابقتهةةةةا لهمةةةةا تما ًمةةةةا
وبةةةؤن المضةةةبوطات لةةةم يحةةةدث بهةةةا عبةةةث وتطمةةةبن لسةةةبلمة الةةةدليل
المسةةةةتمد مةةةةن األحةةةةراز فالهةةةةدف الةةةةذ قصةةةةد إليةةةةج الشةةةةارع مةةةةن
وجةةةةوب مراعةةةةاة اإلجةةةةراءات الخاصةةةةة بضةةةةبط األشةةةةياء وتحريزهةةةةا
التةةى نةةص عليهةةا فةةى اإلجةةراءات الجنابيةةة هةةو االسةةتيثاق مةةن عةةدم
حصةةةةول عبةةةةث بالمضةةةةبوطات فةةةةإذا اطمؤنةةةةت المحكمةةةةة إلةةةةى ذلةةةة
يكةةةةون قصةةةةد الشةةةةارع قةةةةد تحقةةةةق وأنةةةةج إذا كانةةةةت المحكمةةةةة قةةةةد
اسةةةةتوثقت بنفسةةةةها بةةةةالتحقيق الةةةةذ أجرتةةةةج بنفسةةةةها علةةةةى النحةةةةو
الثابةةةةت بمحاضةةةةر الجلسةةةةات أن األحةةةةراز المضةةةةبوط علةةةةى مسةةةةرح
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األحةةةداث لةةةم يحصةةةل بهةةةا عبةةةث سةةةيما وأن فةةةض تلةةة األحةةةراز تمةةةت
بمعرفةةةة هيبةةةة المحكمةةةة وتمةةةت فةةةى حضةةةور المحةةةامين والمتهمةةةين
وتةةةم مواجهةةةة المتهمةةةين بهةةةا وفقةةةا للثابةةةت بمحاضةةةر الجلسةةةات فةةةإن
الهةةةةدف الةةةةذ توخةةةةاه الشةةةةارع مةةةةن اإلجةةةةراءات المنصةةةةوص عليهةةةةا
فةةةى المةةةواد  52و 56و 57مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة يكةةةون
قد تحقق وال يقبل الدفع ببطبلن اإلجراءات والعبث باألحراز .
و المحكمة تطمبن لتقريةر اإلدارة العامةة لتحقيةق األدلةة الجنابيةة وإلةى
سةةبلمة أبحاثةةج التةةى بنةةى عليهةةا وإلةةى تقريةةر اللجنةةة الفنيةةة المشةةكلة
بمعرفة المحكمة وقد سبق وأن ردت المحكمة على ذل بالةدفع السةابق
مباشةةةرة فنحيةةةل إليةةةج منعةةةا للتكةةةرار وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت المحكمةةةة فةةةى
إستخبلصها دون أن تسترسل إليةج مةن نتةاب كقرينةة تعةزز بهمةا بةاقى
أدلة الدعو األخر وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة .
لما كان ذل وكان ما ينعاه الدفاع على اإلجراءات فى هذا الشؤن فى
ويةةر محلةةج وتقةةر النيابةةة العامةةة تصةةرفها فةةى هةةذا الشةةؤن والمحكمةةة
تطمبن إلةى سةبلمة الةدليل وأن األحةراز المضةبوطة لةم يصةل إليهةا يةد
العبث وتطابقت تل اإلجراءات مةع مةا نصةت عليةج المةادتين 56 55
من قانون اإلجراءات الجنابية .فان نعى الدفاع فى هذا الصةدد اليعةدوا
أن يكون جدال موضوعيا فى تقدير األدلة وهو مةا تسةتقل بةج المحكمةة
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وال يجةةوز مجادلتهةةا فيةةج ويضةةحى الةةدفع برمتةةج ويةةر سةةديد وقةةد أقةةيم
على سند وير صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج.

التاسةةةـع والعشةةةـرون :ةةةـ حةةةـيث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بةةةبطبلن الةةةدليل
المستمد من عمل اللجان المشكلة من الجهات اإلدارية والمعنيةة
بذل لفحص التلفيات وتقدير قيمتهما
فمةةردود عليةةج قضةةاءا أن تقةةدير رراء الخبةةراء مهمةةا وجةةج إليهةةا مةةن
إعتراضةةات ومطةةاعن مرجعةةج إلةةى محكمةةة الموضةةوع التةةى لهةةا كامةةل
الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبيةر المقةدم إليهةا شةؤنج فةى
ذل ة شةةؤن األدلةةة لتعلةةق األمةةر بسةةلطتها التقديريةةة فةةى تقةةدير الةةدليل
وللمحكمة أن تؤخذ من تقرير الخبير ما تراه وتطرح ما عداه وال معقب
عليهةةا فةةى ذل ة

كمةةا أنهةةا ال تلتةةزم بةةالرد علةةى الطعةةون الموجهةةة إلةةى

تقاريرالخبراء مادامت قةد أخةذت بمةا جةاء بهةا ألن مةإد ذلة أنهةا لةم
تجد فى تل الطعون ما يستحق التفاتها إليج .
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن اإلثبةةةات الجنةةةابى يخضةةةع لمبةةةدأ اإلثبةةةات الحةةةر
وهةةو مةةا يعنةةى اإلعتةةراف للقاضةةى الجنةةابى بحريةةة كاملةةة فةةى تكةةوين
عقيدتةةةةج عةةةةن الةةةةدعو وفقةةةةا ً لمةةةةا يمليةةةةج عليةةةةج إقتناعةةةةج الشخصةةةةى
محمةةةةوالً علةةةةى األدلةةةةة التةةةةى إطمةةةةؤن إليهةةةةا وجدانةةةةج وإسةةةةتراح لهةةةةا
ضةةةةةميره إثباتةةةةةا ً ونفيةةةةةا ً ومةةةةةن حةةةةةق محكمةةةةةة الموضةةةةةوع أن تؤخةةةةةذ
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بتعةةرف الشةةةهود علةةى المةةةتهم مةةا دامةةةت قةةد اطمؤنةةةت إليةةج إذ العبةةةرة
هةةةى باطمبنةةةان المحكمةةةة إلةةةى صةةةدق الشةةةهود أنفسةةةهم كمةةةا أن مةةةن
حةةةق محكمةةةة الموضةةةوع أن تسةةةتخلص الصةةةورة الصةةةحيحة للواقعةةةة
مةةةن أقةةةوال الشةةةهود وسةةةابر العناصةةةر المطروحةةةة علةةةى بسةةةاط البحةةةث
حسةةةةبما يةةةةإد إليةةةةج اقتناعهةةةةا وأن تطةةةةرح مةةةةا يخالفهةةةةا مةةةةن صةةةةور
أخةةةةر مةةةةادام استخبلصةةةةها سةةةةابغا ً مسةةةةتنداً إلةةةةى أدلةةةةة مقبولةةةةة فةةةةى
العقل والمنطق ولها أصلها الصحي فى األوراق .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وكةةةان الثابةةةت مةةةن تقةةةارير اللجةةةان
المشةةةةكلة فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن وفقةةةةا للثابةةةةت بتحقيقةةةةات النيابةةةةة العامةةةةة
صةةةة بمح َّطةةةات العبةةةور التابعةةةة
حةةةدوث تلف َّيةةةات بةةةبعض الم ةةةبلت الخا َّ
لهيبةةةة النقةةةل العةةةام والواقعةةةة فةةةي ةمحةةةيط رابعةةةة العدو َّيةةةة والمحةةةاور
ال ةمإديةةةةة لهةةةةا حيةةةةث بلغةةةةت القيمةةةةة المال َّيةةةةة إلعةةةةادة تصةةةةليحها مبلةةةةع
(  935707,30جةةةةةةةةةـ ةتسةةةةةةةةةعمابة وخمسةةةةةةةةةة وثبلثةةةةةةةةةون ألةةةةةةةةةف
وسةةةةةب ةعمابة وسةةةةةبعة جنيهةةةةةات وثبلثةةةةةون قِرشةةةةةا ً  .و أدَّت األحةةةةةداث
ةةةرت بهةةةةا الةةةةببلد واإلعتصةةةةامات ومسةةةةيرات ب ةمحةةةةيط ميةةةةدان
التةةةةي مة َّ
رابعةةةة خةةةبلل فتةةةرة االعتصةةةام وحتةةةى  2013/8/14إلةةةى انخفةةةاض
صةةةةلة لهيبةةةةة النقةةةةل العةةةةام بحةةةةوالي 14611315
اإليةةةةرادات ال ةمتح ِّ
جةةةةةـ فقةةةةةط أربعةةةةةة عشةةةةةر مليةةةةةون وسةةةةةتمابة وإحةةةةةد عشةةةةةر ألةةةةةف
وثبل ةثمابةةةةةة وخمسةةةةةة عشةةةةةر جنيهةةةةةا ً ال ويةةةةةر  .وتةةةةةم رفةةةةةع جميةةةةةع
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ال ة َ
مخلَّفةةةةات الصةةةةلبة والةةةةردش والخِيةةةةام بعةةةةد َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة ,
وتةةةةةم تقةةةةةدير قيمةةةةةة الكم َّيةةةةةات التةةةةةي تةةةةةم رفعهةةةةةا بمبلةةةةةع إجمةةةةةالي
 300000جـ " ثبل ةثمابة ألف جنيج " .
العدو َّيةةةةة إلصةةةةبلح
وأن قيمةةةةة األعمةةةةال التةةةةي َت َّمةةةةت بميةةةةدان رابعةةةةة
ِ
ةةةةراء
وتركيةةةةةب أع ِمةةةةةدة اإلنةةةةةارة ب ةمشةةةةةتمبلتها التةةةةةي تةةةةةم إتبلفهةةةةةا َجة َّ
العدو َّيةةةةة بلغةةةةت قيمتهةةةةا إجمةةةةاالً  117735جةةةةـ "
اعتصةةةةام رابعةةةةة
ِ
سب ةعمابة وخمسة وثبلثون ةجنيها ً "
مِابة وسبعة عشر ألف و ة
وبلغةةةةت قيمةةةةة التلفِ َّيةةةةات الحاصِ ةةةةلة بالمزروعةةةةات ب ةمحةةةةيط اعتصةةةةام
رابعةةة العدو َّيةةة ومةةا تةةم زراعتةةج بةةج إلعةةادة الحةةال إلةةى مةةا كةةان عليةةج
قبةةةةةةةةةل االعتصةةةةةةةةةام وأحةةةةةةةةةداث الفةةةةةةةةةض مبلةةةةةةةةةع إجمةةةةةةةةةالي قةةةةةةةةةدره
 1257207,55جةةةةـ " مليةةةةون ومةةةةابتين وسةةةةبعة وخمسةةةةون ألةةةةف
ومةةةةةةةةابتين وسةةةةةةةةبعة ةج َنيهةةةةةةةةا ً وخمسةةةةةةةةة وخمسةةةةةةةةون قِرشةةةةةةةةا ً " .
لمةةةا كةةةان مةةةا تقةةةدم وكةةةان الثابةةةت أن اللجةةةان سةةةالفة الةةةذكر قةةةد قامةةةت
بمباشةةةةرة المهمةةةةة التةةةةى تةةةةم نةةةةدبهما لهةةةةا وفقةةةةا للثابةةةةت بتحقيقةةةةات
النيابةةةة العامةةةة وجةةةاءت أعمةةةال تلةةة اللجةةةان ونتابجهةةةا فةةةى حةةةدود
قةةةرار النةةةدب دون تجةةةاوز لةةةج وأن المحكمةةةة إطمؤنةةةت لتلةةة التقةةةارير
وإلةةةى سةةةبلمة أبحاثةةةج التةةةى بنةةةى عليهةةةا وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت المحكمةةةة
فةةةةةى إستخبلصةةةةةها دون أن تسترسةةةةةل المحكمةةةةةة فةةةةةى سةةةةةردها مةةةةةرة
أخةةر ومةةن ثةةم فإنهةةا تعةةول علةةى مةةا إنتهةةى إليةةج مةةن نتةةاب
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فةةان

نعةةى الةةدفاع فةةى هةةذا الصةةدد اليعةةدوا أن يكةةون جةةدال موضةةوعيا فةةى
تق ةدير األدلةةة وهةةو مةةا تسةةتقل بةةج المحكمةةة وال يجةةوز مجادلتهةةا فيةةج
ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن علةةةى ويةةةر سةةةند
صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

الثبلثةةون :ةةـ حيةةث أنةةج عةةن الةةدفع بةةبطبلن الةةدليل المسةةتمد مةةن
شةةةةةهادة كةةةةةبل مةةةةةن اللةةةةةواء /محمةةةةةد إبةةةةةراهيم وزيةةةةةر الداخليةةةةةة
السةةةةابق لعةةةةدم تمكةةةةين الةةةةدفاع مةةةةن مناقشةةةةتج وكةةةةذا شةةةةهادة
اللةةةةواء /سةةةةيد شةةةةفيق مةةةةدير األمةةةةن العةةةةام السةةةةابق

الرابةةةةد

/محمةةةد حةةةازم الضةةةابط بقطةةةاع األمةةةن الةةةوطنى لكةةةونهم جميعةةةا
تمةةةت سةةةماع شةةةهادتهم فةةةى ويبةةةة المتهمةةةين بالمخالفةةةة لةةةنص
المادتين 270 268من قانون اإلجراءات الجنابية .
فمةةةةةةردود علةةةةةةيهم بؤنةةةةةةج وطبقةةةةةةا لةةةةةةنص المةةةةةةادة 277مةةةةةةن قةةةةةةانون
اإلجةةةراءات الجنابيةةةة المعةةةدل "يكلةةةف الشةةةهود بالحضةةةور بنةةةاء علةةةى
طلةةةةب الخصةةةةوم بواسةةةةطة أحةةةةد المحضةةةةرين أو رجةةةةال الضةةةةبط قبةةةةل
الجلسةةةةة بةةةةؤربع وعشةةةةرين سةةةةاعة ويةةةةر مواعيةةةةد المسةةةةافة إال فةةةةى
حالةةةةة التلةةةةبس بالجريمةةةةة فإنةةةةج يجةةةةوز تكلةةةةيفهم بالحضةةةةور فةةةةى أ
وقةةةت ولةةةو شةةةفهيا بواسةةةطة أحةةةد مةةةؤمورو الضةةةبط القضةةةابي أو أحةةةد
رجةةةال الضةةةبط ويجةةةوز أن يحضةةةر الشةةةاهد بغيةةةر إعةةةبلم بنةةةاء علةةةى
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طلةةةب الخصةةةوم ومةةةع عةةةدم اإلخةةةبلل بؤحكةةةام الفقةةةرة األولةةةى مةةةن هةةةذه
المةةةادة يحةةةدد الخصةةةوم أسةةةماء الشةةةهود وبيانةةةاتهم ووجةةةج االسةةةتدالل
بهةةةم وتقةةةرر المحكمةةةة مةةةن تةةةر لةةةزوم سةةةماع شةةةهاداتج وإذا قةةةررت
المحكمةةةة عةةةدم لةةةزوم سةةةماع شةةةهادة أو مةةةنهم وجةةةب عليهةةةا أن تةةةذكر
علةةةة ذلةةة فةةةى أسةةةباب حكمهةةةا وللمحكمةةةة أثنةةةاء ن ةةةر الةةةدعو أن
تسةةةةتدعى وتسةةةةمع أقةةةةوال أ شةةةةخص ولةةةةو بإصةةةةدار أمةةةةر بالضةةةةبط
واإلحضةةةةةار إذا دعةةةةةت الضةةةةةرورة لةةةةةذل

ولهةةةةةا أن تةةةةةؤمر بتكليفةةةةةج

بالحضةةةةور فةةةةي جلسةةةةةة أخةةةةر  .وللمحكمةةةةةة أن تسةةةةتمع شةةةةةهادة أو
إنسان يحضر من تلقاء نفسج إلبداء معلومات فى الدعو " .
والمحكمةةةةة تشةةةةير وتنةةةةوه بةةةةداءة أنةةةةج روةةةةم التةةةةداخل بةةةةين مبةةةةدأ
التةةةةوازن بةةةةين حقةةةةوق الخصةةةةوم ومبةةةةدأ مباشةةةةرة اإلجةةةةراءات فةةةةى
حضةةةةةور الخصةةةةةوم فةةةةةإن اعتبةةةةةارات المصةةةةةلحة العامةةةةةة قةةةةةد تبةةةةةرر
الخةةةروج علةةةى أحةةةدهما دون اآلخةةةر أو علةةةى اإلثنةةةين معةةةا ً كمةةةا فةةةى
حالةةةة تعةةةذر مباشةةةرة المحاكمةةةة فةةةى حضةةةور المةةةتهم إذا وقةةةع منةةةج
تشةةةةةويش أو اضةةةةةطراب يعةةةةةوق سةةةةةير المحاكمةةةةةة إذ أنةةةةةج فةةةةةى هةةةةةذه
الحالةةةة تسةةةتمر اإلجةةةراءات فةةةى ويبتةةةج إلةةةى أن ةيمكةةةن السةةةير فيهةةةا
بحضةةةورة وعلةةةى المحكمةةةة أن توقفةةةج علةةةى مةةةا تةةةم فةةةى ويبتةةةج مةةةن
إجراءات (ماده  2/270إجراءات جنابيج .
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ومةةةةن المقررقضةةةةاءا وفقهةةةةا جةةةةواز إبعةةةةاد المةةةةتهم عةةةةن الجلسةةةةة إذا
اقتضةةةةت مصةةةةلحة التحقيةةةةق النهةةةةابى ذلةةةة كمةةةةا فةةةةى حالةةةةة لةةةةو كةةةةان
الشةةةةاهد ال يسةةةةتطيع رداء الشةةةةهاده بحضةةةةور المةةةةتهم بسةةةةبب عبلقتةةةةج
بةةةةةج أو تةةةةةؤثيره عليةةةةةج إذ نةةةةةص القةةةةةانون علةةةةةى وجةةةةةوب أن تمنةةةةةع
المحكمةةة عةةن الشةةاهد كةةل كةةبلم بالتصةةري أو بةةالتملي وكةةل إشةةارة
ممةةةةةا ينبنةةةةةى عليةةةةةج اضةةةةةطراب أفكةةةةةاره أو تخويفةةةةةج (مةةةةةاده 2/273
إجةةةةةراءات جنابيةةةةةج ممةةةةةا مقتضةةةةةاه أن المحكمةةةةةة يجةةةةةب عليهةةةةةا أن
تمكةةةن الشةةةاهد مةةةن إبةةةداء أقوالةةةج دون تةةةؤثير خةةةارجى وقةةةد يكةةةون
مةةةةن وسةةةةابلها لتحقيةةةةق ذلةةةة إبعةةةةاد المةةةةتهم عةةةةن الجلسةةةةة إذا حةةةةاول
التةةةؤثير فةةةى الشةةةاهد وهةةةذه الضةةةرورة يجةةةب أن تقةةةدر بقةةةدرها أ
أنةةةج يجةةةب السةةةماح لمحةةةامى المةةةتهم بالحضةةةور روةةةم إبعةةةاد موكلةةةج
وفةةةى جميةةةع األحةةةوال فإنةةةج عنةةةدما يحضةةةر المةةةتهم بعةةةد انتهةةةاء سةةةبب
إبعةةةةاده يجةةةةب علةةةةى المحكمةةةةة أن تخبةةةةره بمةةةةا تةةةةم فةةةةى ويبتةةةةج مةةةةن
إجراءات وتمكنج من االطبلع عليها .
ومفةةةاد هةةةذا أنةةةج يجةةةوز اتخةةةاذ إجةةةراء ال يحةةةول دون تن ةةةيم المةةةتهم
المحبةةةةةوس لدفاعةةةةةج وال يحةةةةةول دون اتصةةةةةال المةةةةةتهم بمةةةةةن يتةةةةةولى
الةةةدفاع عنةةةج إذا اقتضةةةت مصةةةلحة التحقيةةةق النهةةةابى ذلةةة كمةةةا فةةةى
حالةةةةة لةةةةو كةةةةان الشةةةةاهد ال يسةةةةتطيع رداء الشةةةةهاده بحضةةةةور المةةةةتهم
بسةةةبب عبلقتةةةج بةةةج أو تةةةؤثيره عليةةةج إذ نةةةص القةةةانون علةةةى وجةةةوب
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أن تمنةةةةع المحكمةةةةة عةةةةن الشةةةةاهد كةةةةل كةةةةبلم بالتصةةةةري أو بةةةةالتملي
وكةةةل إشةةةارة ممةةةا ينبنةةةى عليةةةج اضةةةطراب أفكةةةاره أو تخويفةةةج (مةةةاده
 2/273إجةةةراءات جنابيةةةج كلمةةةا تعةةةذر ن ةةةر المحاكمةةةة وهةةةذا هةةةو
مةةا تةةم إتباعةةج بشةةؤن سةةماع شةةهادة كةةبل مةةن اللةةواء /محمةةد إبةةراهيم
وزيةةةر الداخليةةةة السةةةابق واللةةةواء /سةةةيد شةةةفيق مةةةدير األمةةةن العةةةام
السةةةةةةابق والرابةةةةةةد /محمةةةةةةد حةةةةةةازم طةةةةةةج بقطةةةةةةاع األمةةةةةةن الةةةةةةوطنى
والةةةةدكتور  /هشةةةةام عبةةةةد الحميةةةةد مةةةةدير مصةةةةلحة الطةةةةب الشةةةةرعى
دون حضةةةور المتهمةةةين فقةةةط وفقةةةا للثابةةةت بمحاضةةةر الجلسةةةات حيةةةث
أن األصةةةل فةةةى اإلجةةةراءات الصةةةحة واليجةةةوز اإلدعةةةاء بمةةةا يخةةةالف
مةةةةا يثبةةةةت منهةةةةا فةةةةى محضةةةةر الجلسةةةةة أو فةةةةى الحكةةةةم إال بةةةةالطعن
بالتزوير .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت أن المحكمةةةة إتبعةةةت وإسةةةتعملت حقهةةةا
وفقةةةةا للقواعةةةةد القانونيةةةةة المقةةةةررة فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن وفقةةةةا للثابةةةةت
بالمةةةةةةةةادتين 2/270 268مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون اإلجةةةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةةةة
وسةةةةمحت للةةةةدفاع الحاضةةةةر مةةةةع المتهمةةةةين مناقشةةةةة سةةةةالفى الةةةةذكر
وذلةةةة وفقةةةةا لمةةةةاهو مقةةةةرر فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن بقةةةةانون اإلجةةةةراءات
الجنابيةةةةة وال يقةةةةدح فةةةةى ذلةةةة طلةةةةب الةةةةدفاع عةةةةدم سةةةةماع المحكمةةةةة
لشةةةةةةهادة اللةةةةةةواء  /محمةةةةةةد إبةةةةةةراهيم وزيةةةةةةر الداخليةةةةةةة حيةةةةةةث أن
المحكمةةة بمةةا لهةةا مةةةن سةةلطة تقديريةةة طبقةةةا للقةةانون وعلةةى ضةةةوء
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نةةةةةص المةةةةةادة 291مةةةةةن قةةةةةانون اإلجةةةةةراءات الجنابيةةةةةة ومفادهةةةةةا "
للمحكمةةةةة أن تةةةةؤمر ولةةةةو مةةةةن تلقةةةةاء نفسةةةةها أثنةةةةاء ن ةةةةر الةةةةدعو
بتقةةةديم أ دليةةةل تةةةراه الزمةةةا ل هةةةور الحقيقةةةة "  .وهةةةو مةةةا قامةةةت
بةةج المحكمةةة وإتبعتةةج إل هةةار الحقيقةةة كمةةا أن الةةدفاع الحاضةةر مةةع
المتهمةةةةين تنةةةةازلوا عةةةةن مناقشةةةةة اللةةةةواء  /محمةةةةد إبةةةةراهيم وزيةةةةر
الداخليةةةة السةةةابق وفقةةةا للثابةةةت بمحاضةةةر الجلسةةةات ومةةةن ثةةةم فةةةإن
المحكمةةةة إسةةةتعملت حقهةةةا المقةةةرر قانونةةةا فةةةى هةةةذا الشةةةؤن مراعةةةاة
للن ةةةام العةةةام كمةةةا قامةةةت بةةةإعبلم المتهمةةةين بمةةةا تةةةم فةةةى ويبةةةتهم
طبقةةةةةا للقةةةةةانون وفقةةةةةا للثابةةةةةت بمحاضةةةةةر الجلسةةةةةات وأن المحكمةةةةةة
إتبعةةةةت القواعةةةةد القانونيةةةةة المقةةةةررة فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن وفقةةةةا للثابةةةةت
بقةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة وتعديبلتةةةج ومةةةن ثةةةم يكةةةون مةةةا أثةةةاره
الةةةةدفاع فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن علةةةةى ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي

مةةةةن الواقةةةةع

والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

الحةةاد والثبلثةةون :ةةـ حيةةث أنةةج عةةن الةةدفع بةةبطبلن وتنةةاقض
أقةةةةوال شةةةةهود اإلثبةةةةات مةةةةع بعضةةةةهم الةةةةبعض وعةةةةدم اإلعتةةةةداد
بشهادتهم .
فمةةةـردود عليةةةـج أنةةةـج مةةةـن المةةةـقرر أن الشةةةـارع لةةةـم يقيةةةـد القاضةةةـى
الجنةةةابى فةةةى المحاكمةةةات الجنابيةةةة بةةةدليل معةةةين إذ لةةةم يةةةنص علةةةى
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ذل ة وإنمةةا تةةر لةةج حريةةة تكةةوين عقيدتةةج مةةن أ دليةةل تطمةةبن إليةةج
مةةةةادام مؤخةةةةذه مةةةةن األوراق صةةةةحيحا فضةةةةبل عةةةةن أن وزن أقةةةةوال
الشةةاهد وتقةةدير ال ةةروف التةةى تةةإد فيهةةا شةةهادتج والتعويةةل علةةى
أقوالةةةج مهمةةةا وجةةةج إليهةةةا مةةةن مطةةةاعن وحةةةام حولهةةةا مةةةن شةةةبهات
مرجعةةةج إلةةةى المحكمةةةة كمةةةا أن للمحكمةةةة األخةةةذ بمةةةا تطمةةةبن إليةةةج
مةةن أقةةوال الشةةاهد فةةى أ مرحلةةة مةةن مراحةةل التحقيةةق وتطةةرح مةةا
ال يتفةةةق معةةةج مةةةن تلةةة األقةةةوال مةةةادام أنةةةج يصةةة أن يكةةةون الشةةةاهد
صادق من ناحية فى أقوالج ووير صادق فى شطر منها .
كمةةةةا أنةةةةج مةةةةن المقةةةةرر أيضةةةةا أن اإلثبةةةةات الجنةةةةابى يخضةةةةع لمبةةةةدأ
اإلثبةةةات الحةةةر وهةةةو مةةةا يعنةةةى اإلعتةةةراف للقاضةةةى الجنةةةابى بحريةةةة
كاملةةةةة فةةةةى تكةةةةوين عقيدتةةةةج عةةةةن الةةةةدعو وفقةةةةا ً لمةةةةا يمليةةةةج عليةةةةج
إقتناعةةةج الشخصةةةى محمةةةوالً علةةةى األدلةةةة التةةةى إطمةةةؤن إليهةةةا وجدانةةةج
وإسةةةتراح لهةةةا ضةةةميره إثباتةةةا ً ونفيةةةا ً ومةةةن حةةةق محكمةةةة الموضةةةوع
أن تؤخةةةذ بتعةةةرف الشةةةهود علةةةى المةةةتهم مةةةا دامةةةت قةةةد إطمؤنةةةت إليةةةج
إذ العبةةةةرة هةةةةى بإطمبنةةةةان المحكمةةةةة إلةةةةى صةةةةدق الشةةةةهود أنفسةةةةهم
كمةةةةةةا أن مةةةةةةن حةةةةةةق محكمةةةةةةة الموضةةةةةةوع أن تسةةةةةةتخلص الصةةةةةةورة
الصةةةحيحة للواقعةةةة مةةةن أقةةةوال الشةةةهود وسةةةابر العناصةةةر المطروحةةةة
علةةةةى بسةةةةاط البحةةةةث حسةةةةبما يةةةةإد إليةةةةج إقتناعهةةةةا وأن تطةةةةرح مةةةةا
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يخالفهةةةا مةةةن صةةةور أخةةةر مةةةادام إستخبلصةةةها سةةةابغا ً مسةةةتنداً إلةةةى
أدلةةةةةة مقبولةةةةةة فةةةةةى العقةةةةةل والمنطةةةةةق ولهةةةةةا أصةةةةةلها الصةةةةةحي فةةةةةى
األوراق وهةةةى فةةةى ذلةةة ليسةةةت مطالبةةةة باألخةةةذ باألدلةةةة المباشةةةرة بةةةل
لهةةةةا أن تسةةةةتخلص صةةةةورة الةةةةدعو كمةةةةا إرتسةةةةمت فةةةةى وجةةةةدانها
بطريةةةق اإلسةةةتنتاج واإلسةةةتقراء وكافةةةة الممكنةةةات العقليةةةة وال تلتةةةزم
فةةى األدلةةة التةةى يعتمةةد عليهةةا الحكةةم أن ينبةةا كةةل دليةةل منهةةا ويقطةةع
فةةةةةى كةةةةةل جزبيةةةةةة مةةةةةن جزبيةةةةةات الةةةةةدعو ألن األدلةةةةةة فةةةةةى المةةةةةواد
الجنابيةةةةة متسةةةةاندة يكمةةةةل بعضةةةةها بعضةةةةا ومنهةةةةا مجتمعةةةةة تتكةةةةون
عقيةةدة القاضةةى فةةبل ين ةةر إلةةى دليةةل بعينةةج لمناقشةةتج علةةى حةةدة دون
بةةةةاقى األدلةةةةة بةةةةل يكفةةةةى أن تكةةةةون األدلةةةةة فةةةةى مجموعهةةةةا كوحةةةةدة
مإديةةةةة إلةةةةى مةةةةا قصةةةةد الحكةةةةم منهةةةةا ومنتجةةةةة فةةةةى إكتمةةةةال إقتنةةةةاع
المحكمةةةةة وإطمبنانهةةةةا إلةةةةى مةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج كمةةةةا ال يشةةةةترط فةةةةى
الةةةدليل أن يكةةةون صةةةريحا داال بنفسةةةج علةةةى الواقعةةةة المةةةراد إثباتهةةةا
بةةةل يكفةةةى أن يكةةةون إسةةةتخبلص ثبوتهةةةا عةةةن طريةةةق اإلسةةةتنتاج ممةةةا
تكشةةةةف للمحكمةةةةة مةةةةن ال ةةةةروف والقةةةةرابن وترتيةةةةب النتةةةةاب علةةةةى
المقدمات .
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن التنةةةاقض فةةةى أقةةةوال الشةةةاهد ال ينةةةال منهةةةا
مةةةادام الحكةةةم قةةةد إسةةةتخلص اإلدانةةةة مةةةن أقوالةةةج إستخبلصةةةا سةةةابغا
والتنةةةةاقض فةةةةى ذلةةةة أن المحكمةةةةة تؤخةةةةد مةةةةن أقةةةةوال الشةةةةاهد مةةةةا
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تطمةةةةبن إليةةةةج وتطةةةةرح مةةةةا عةةةةداه دون أن تكةةةةون ملزمةةةةة بةةةةالرد فةةةةى
حكمهةةةا إذ أن األصةةةل أنهةةةا التلتةةةزم بةةةؤن تةةةورد مةةةن أقةةةوال الشةةةاهد اإل
ما يقيم عليج قضابها .
وأنةةةج مةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن وزن أقةةةوال الشةةةهود وتقةةةدير ال ةةةروف
التةةةةى يةةةةإدون فيهةةةةا الشةةةةهادة متةةةةرو لتقةةةةدير محكمةةةةة الموضةةةةوع
بغيةةةةر معقةةةةب وأن مةةةةن حةةةةق محكمةةةةة الموضةةةةوع األخةةةةذ بةةةةؤقوال
الشةةةةاهد فةةةةى أ مرحلةةةةة مةةةةن مراحةةةةل التحقيةةةةق أو ويرهةةةةا دون أن
تلتةةةزم ببيةةةان سةةةبب أخةةةذها بةةةؤ مةةةن رواياتةةةج وإن تعةةةددت ودون أن
تلتةةةةزم فةةةةى تحديةةةةد موضةةةةع الةةةةدليل مةةةةن أوراق الةةةةدعو مةةةةادام لةةةةج
أصةةةةلج الثابةةةةت بهةةةةا وأن النعةةةةى علةةةةى المحكمةةةةة أخةةةةذها بروايةةةةات
الشةةهود فةةى مرحلةةة سةةابقة دون تلةة التةةى أدلةةوا بهةةا فةةى الجلسةةة
دون بيةةان سةةبب ذلةة

ويةةر مقبةةول كةةون ذلةة مةةن مطلقاتهةةا وممةةا

يدخل فى سلطتها التقديرية .
ومةةةةن المقةةةةرر أيضةةةةا أن محكمةةةةة الموضةةةةوع ويةةةةر ملزمةةةةة بسةةةةرد
روايةةةات الشةةةاهد إذا تعةةةددت وبيةةةان وجةةةج أخةةةذها بمةةةا إقتنعةةةت بةةةج بةةةل
حسةةبها أن تةةورد منهةةا مةةا تطمةةبن إليةةج وتطةةرح مةةا عةةداها فةةى ذلةة
بةةةةةؤن تؤخةةةةةذ بؤقوالةةةةةج فةةةةةى أيةةةةةة مرحلةةةةةة مةةةةةن مراحةةةةةل التحقيةةةةةق أو
المحاكمةةةةة دون بيةةةةان العلةةةةة فةةةةى ذلةةةة ودون أن تلتةةةةزم فةةةةى تحديةةةةد
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موضةةةةةع الةةةةةدليل مةةةةةن أوراق الةةةةةدعو مةةةةةادام لةةةةةج أصةةةةةلج الثابةةةةةت
بةةةةاألوراق كمةةةةا اليشةةةةترط فةةةةى شةةةةهادة الشةةةةاهد أن تكةةةةون واردة
علةةةةى الحقيقةةةةة المةةةةراد إثباتهةةةةا بؤكملهةةةةا وبجميةةةةع تفاصةةةةيلها علةةةةى
وجةةةج دقيةةةق بةةةل يكفةةةى أن يكةةةون مةةةن شةةةؤن تلةةة الشةةةهادة أن تةةةإد
إلةةةى النتيجةةةة بإسةةةتنتاج سةةةابع تجريةةةج محكمةةةة الموضةةةوع يةةةتبلبم بةةةج
مةةةا قالةةةج الشةةةاهد بالقةةةدر الةةةذ رواه مةةةع عناصةةةر اإلثبةةةات األخةةةر
المطروحة أمامها .
كمةةا أنةةج مةةن المقةةرر أن للمحكمةةة أن تؤخةةذ بةةؤقوال الشةةاهد لةةو كانةةت
سةةةةماعية ذلةةةة أن األصةةةةل فةةةةى الشةةةةهادة هةةةةى تقريةةةةر الشةةةةخص لمةةةةا
يكةةةةةون قةةةةةد رأه أو سةةةةةمعج بنفسةةةةةج أو أدركةةةةةج علةةةةةى وجةةةةةج العمةةةةةوم
بحواسج .
وحيةةةث إنةةةج مةةةن المقةةةرر فقهةةةا وقضةةةاءا أن اإلثبةةةات الجنةةةابى يخضةةةع
لمبةةةدأ اإلثبةةةات الحةةةر وهةةةو مةةةا يعنةةةى اإلعتةةةراف للقاضةةةى الجنةةةابى
بحريةةةة كاملةةةة فةةةى تكةةةوين عقيدتةةةج عةةةن الةةةدعو وفقةةةا ً لمةةةا يمليةةةج
عليةةةج إقتناعةةةج الشخصةةةى محمةةةوالً علةةةى األدلةةةة التةةةى إطمةةةؤن إليهةةةا
وجدانةةةةةةج وإسةةةةةةتراح لهةةةةةةا ضةةةةةةميره إثباتةةةةةةا ً ونفيةةةةةةا ً وأن لمحكمةةةةةةة
الموضةةةةوع أن تةةةةركن فةةةةى سةةةةبيل تكةةةةوين عقيةةةةدتها عةةةةن الصةةةةورة
الصةةةةحيحة لواقعةةةةة الةةةةدعو وترتيةةةةب الحقةةةةابق القانونيةةةةة المتصةةةةلة
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بهةةةا إلةةةى مةةةا تستخلصةةةج مةةةن مجمةةةوع األدلةةةة والعناصةةةر المطروحةةةة
عليهةةةةا دون أن تتقيةةةةد فةةةةى هةةةةذا التصةةةةوير بةةةةدليل بعينةةةةج أو أقةةةةوال
شةةةهود بةةةذواتهم أو باألدلةةةة المباشةةةرة إذ اليشةةةترط أن تكةةةون األدلةةةة
التةةى إعتمةةد عليهةةا الحكةةم بحيةةث ينبةةىء كةةل دليةةل منهةةا ويقطةةع فةةى
كةةةل جزبيةةةة مةةةن جزبيةةةات الةةةدعو ألن األدلةةةة فةةةى المةةةواد الجنابيةةةة
متسةةةةةاندة يكمةةةةةل بعضةةةةةها بعضةةةةةا ً ومنهةةةةةا مجتمعةةةةةة تتكةةةةةون عقيةةةةةدة
القاضةةةةي فةةةةبل ين ةةةةر إلةةةةى دليةةةةل بعينةةةةج لمناقشةةةةتج علةةةةى حةةةةده دون
بةةةةاقى األدلةةةةة بةةةةل يكفةةةةى أن تكةةةةون األدلةةةةة فةةةةى مجموعهةةةةا كوحةةةةدة
مإديةةةةة إلةةةةى مةةةةا قصةةةةده الحكةةةةم منهةةةةا ومنتجةةةةة فةةةةى إكتمةةةةال إقتنةةةةاع
المحكمةةة وإطمبنانهةةا إلةةى مةةا إنتهةةى إليةةج ومةةن ثةةم يكةةون للقاضةةى
الجنةةةابى إذا لةةةم يقةةةم علةةةى اإلشةةةترا دليةةةل ا مباشةةةر مةةةن إعتةةةراف أو
شةةةةةهادة الشةةةةةهود أو مةةةةةا شةةةةةاكل َ ذلةةةةة أن يسةةةةةتدل عليةةةةةج بطريةةةةةق
اإلسةةةةتنتاج أو القةةةةرابن التةةةةى تكةةةةون لديةةةةج كمةةةةا أن لةةةةج أن يسةةةةتنت
حصةةةولج مةةةن أعمةةةال الحقةةةج بشةةةرط أن يكةةةون هةةةذا اإلسةةةتدالل سةةةاب ًغا
ولج من روف الدعو ما يبرره0
لمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةـدم وكةةةـانت المـحكمةةةـة إطمةةةـؤنت إلةةةـى
شةةةةةهادة شةةةةةهود اإلثبةةةةةات جميعهةةةةةا وإطمؤنةةةةةت المحكمةةةةةة لشةةةةةهادتهم
الثابتةةةة بتحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة ومةةةا أدلةةةى بهةةةا بجلسةةةات المحاكمةةةة
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والتةةةةةى إتفقةةةةةت شةةةةةهادتهم مةةةةةع بعضةةةةةهم الةةةةةبعض والتةةةةةى تؤيةةةةةدت
بةةةةإقرارات بعةةةةض المتهمةةةةين ومةةةةا ثبةةةةت بتقةةةةارير الطةةةةب الشةةةةرعى
وقسةةةةم األدلةةةةة الجنابيةةةةة وتقريةةةةر

وكافةةةةة التقةةةةارير الطبيةةةةة األخةةةةر

اللجنةةةة الفنيةةةة وبةةةاقى أدلةةةة الةةةدعو األخةةةر وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج
المحكمةةةةةة فةةةةةى إستخبلصةةةةةها دون أن تسترسةةةةةل المحكمةةةةةة بسةةةةةردها
مةةرة أخةةر منعةةا للتكةةرار سةةيما وقةةد جةةاء هةةذا الةةدفع مرسةةبل فلةةم
يبةةةين مةةةواطن هةةةذا التنةةةاقض وإنمةةةا جةةةاء فةةةى صةةةورة أقةةةوال عةةةابرة
ويرمحةةةةددة المعةةةةالم وأن المحكمةةةةة لةةةةم تلحةةةة ثمةةةةة تعارضةةةةا ً بةةةةين
أقةةوال شةةهود اإلثبةةات وقةةد طرحةةت المحكمةةة أقةةوال شةةهود النفةةةى
بجلسةةات المحاكمةةة لمجافاتهةةا للحقيقةةة  .ومةةن ثةةم يضةةحى مةةا أثةةاره
الةةةدفاع فةةةى شةةةؤن ذلةةة جةةةدالً موضةةةوعيا ً فةةةى تقةةةدير األدلةةةة ويعةةةد
تةةةدخل صةةةارخ مةةةن قبةةةل الةةةدفاع فةةةى سةةةلطة المحكمةةةة الموضةةةوعية
وهةةةو مةةةا تسةةةتقل بةةةج المحكمةةةة وال يجةةةوز مجادلتهةةةا فيةةةج ومةةةن ثةةةم
يكةةون مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن علةةى ويةةر سةةند صةةحي مةةن
القانون وتقضى المحكمة برفضج .

الثـانةةةـى والثةةةـبلثون :ةةةـ حـةةةـيث أنةةةـج عـةةةـن الـدفةةةـع بـإسةةةـتبعاد
نصةةةةوص المةةةةواد 3 3 2 1مكةةةةرر 4مةةةةن قةةةةانون التجمهةةةةر
رقةةةةةم 10لسةةةةةنة1914لعةةةةةدم مشةةةةةروعيتج لصةةةةةدوره فةةةةةى ةةةةةل
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الحمايةةةةةة البريطانيةةةةةة وإللغابةةةةةج بقةةةةةانون رقةةةةةم 2لسةةةةةنة1977
وكةةةةةذا إلغةةةةةاء القةةةةةانون سةةةةةالف البيةةةةةان بالقةةةةةانون 194لسةةةةةنة
1983وأن المطةةةةةروح علةةةةةى المحكمةةةةةة هةةةةةى المةةةةةادة 39مةةةةةن
قةةةةةانون العقوبةةةةةات فيمةةةةةا تضةةةةةمنتج مةةةةةن قواعةةةةةد المسةةةةةبولية
الشخصةةةةةةية عةةةةةةن الجةةةةةةرابم المرتكبةةةةةةة وأن قةةةةةةانون الت ةةةةةةاهر
7لسةةةةةةنة 2013هةةةةةةو الواجةةةةةةب التطبيةةةةةةق بإعتبةةةةةةاره القةةةةةةانون
األصل للمتهم .
فمةةةةةةةردود عليةةةةةةةج بؤنةةةةةةةج مةةةةةةةن المقةةةةةةةرر قضةةةةةةةاءا بةةةةةةةؤن القةةةةةةةانون
10لسةةةةنة1914قةةةةد صةةةةدر فةةةةى 18مةةةةن أكتةةةةوبر 1914مةةةةن ولةةةةى
األمةةةر الشةةةرعى فةةةى ذلةةة العهةةةد وهةةةو الخةةةديو الةةةذ كةةةان لةةةج حةةةق
التشةةةةريع وأن هةةةةذا القةةةةانون صةةةةدر قبةةةةل دسةةةةتور 1923إال أن هةةةةذا
الدسةةةتور ومةةةاتبله مةةةن دسةةةاتير أخةةةر قةةةد نةةةص علةةةى أن " كةةةل مةةةا
قررتةةةةج القةةةةوانين والمراسةةةةيم واألوامةةةةر واللةةةةواب والقةةةةرارات مةةةةن
الحكةةةام وكةةةل مةةةا سةةةن أو أتخةةةذ مةةةن قبةةةل مةةةن األعمةةةال واإلجةةةراءات
طبقةةةةا لؤلصةةةةول واألوضةةةةاع المتبعةةةةة يبقةةةةى نافةةةةذة بشةةةةرط أن يكةةةةون
متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور " .
لمةةةا كةةةان ذلةةة وكانةةةت جميةةةع الدسةةةاتير المتعاقبةةةة قةةةد كفلةةةت حريةةةة
الةةةرأ واإلجتمةةةاع إال أنةةةج جعةةةل منةةةاط هةةةذه الحريةةةة أن يكةةةون فةةةى
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حةةةةةدود القةةةةةانون ألن حريةةةةةة اإلعةةةةةراب عةةةةةن الفكةةةةةر شةةةةةؤنها كشةةةةةؤن
ممارسةةةةة سةةةةابر الحريةةةةات اليمكةةةةن قيامهةةةةا بالنسةةةةبة لجميةةةةع األفةةةةراد
إال فةةةى حةةةدود إحتةةةرام كةةةل مةةةنهم لحريةةةات ويةةةره فمةةةن حةةةق المشةةةرع
بةةةل مةةةن واجبةةةج بمقتضةةةى الدسةةةتور أن يعةةةين تلةةة الحةةةدود حتةةةى ال
تكون من وراء إستعمالها إعتداء على حريات الغير .
ومةةةةةن حيةةةةةث أن المقررةةةةةـ وعلةةةةةى مةةةةةاجر بةةةةةج قضةةةةةاء المحكمةةةةةة
الدسةةةتورية فةةةى هةةةذا الشةةةؤن ـةةة بةةةؤن المةةةادتين الثانيةةةة والثالثةةةة مةةةن
القةةةةةانون رقةةةةةم  10لسةةةةةنة  1914حةةةةةددتا شةةةةةروط قيةةةةةام التجمهةةةةةر
قانونةةةا ً فةةةى أن يكةةةون مإلفةةةا ً مةةةن خمسةةةة أشةةةخاص علةةةى األقةةةل وأن
يكةةةةةون الغةةةةةرض منةةةةةج إرتكةةةةةاب جريمةةةةةة أو منةةةةةع أو تعطيةةةةةل تنفيةةةةةذ
القةةةةوانين أو اللةةةةواب أو التةةةةؤثير علةةةةةى السةةةةلطات فةةةةى أعمالهةةةةةا أو
حرمةةةةان شةةةةخص مةةةةن حريةةةةة العمةةةةل باسةةةةتعمال القةةةةوة أو التهديةةةةد
باسةةةةةةتعمالها ومنةةةةةةاط العقةةةةةةاب علةةةةةةى التجمهةةةةةةر وشةةةةةةرط تضةةةةةةامن
المتجمهةةرين فةةى المسةةبولية عةةن الجةةرابم التةةى تقةةع تنفيةةذاً للغةةرض
منةةج هةةةو ثبةةةوت علمهةةةم بهةةةذا الغةةرض وأن تكةةةون نيةةةة االعتةةةداء قةةةد
جمعةةةةةتهم و لةةةةةت تصةةةةةاحبهم حتةةةةةى نفةةةةةذوا ورضةةةةةهم المةةةةةذكور وأن
تكةةةون الجةةةرابم التةةةى ارتكبةةةت قةةةد وقعةةةت نتيجةةةة نشةةةاط إجرامةةةى مةةةن
طبيعةةةةة واحةةةةدة ولةةةةم تكةةةةن جةةةةرابم اسةةةةتقل بهةةةةا أحةةةةد المتجمهةةةةرين
لحسةةةابج دون أن يةةةإد إليهةةةا السةةةير العةةةاد لؤلمةةةور وقةةةد وقعةةةت
1114
أمين السر

رئيس المحكمة

جميعهةةا حةةةال التجمهةةر وبةةةذل يكةةون المشةةةرع قةةد جعةةةل مةةن تةةةوافر
أركةةةةان جريمةةةةة التجمهةةةةر علةةةةى الوجةةةةج المعرفةةةةة بةةةةج قانونةةةةا ً أمةةةةراً
تتحقةةةةق بةةةةج صةةةةورة المسةةةةاهمة فةةةةى الجةةةةرابم التةةةةى يرتكبهةةةةا أحةةةةد
المتجمهةةةرين جةةةاعبلً معيةةةار المسةةةبولية وتحمةةةل العقوبةةةة هةةةو العلةةةم
بةةةالغرض مةةةن التجمهةةةر وإتجةةةاه اإلرادة إلةةةى تحقيةةةق هةةةذا الغةةةرض
وكةةل ذلةة باعتبةةار أن األصةةل فةةةى الشةةري أنةةج شةةري فةةى الجريمةةةة
ولةةةيس شةةةريكا ً مةةةع فاعلهةةةا يسةةةتمد صةةةفتج هةةةذه مةةةن فعةةةل االشةةةترا
ذاتةةةةةج المةةةةةإثم قانونةةةةةا ً والنصةةةةةوص المطعةةةةةون عليهةةةةةا قةةةةةد أنزلةةةةةت
العقوبةةةةة علةةةةى مرتكةةةةب الفعةةةةل المةةةةإثم وهةةةةو فعةةةةل المسةةةةاهمة فةةةةى
جريمةةةةة جنابيةةةةة ولةةةةيس ويةةةةره ومةةةةا دامةةةةت أركةةةةان الجريمةةةةة قةةةةد
تةةةوافرت فةةةى حةةةق أ شةةةةخص فهةةةو مرتكةةةب لهةةةةا ومةةةن ثةةةم فةةةةإن
المشةةةرع لةةةم يخةةةرج عةةةن القواعةةةد العامةةةة فةةةى التجةةةريم والعقةةةاب بةةةل
إلتةةةةزم بمبةةةةدأ شخصةةةةية العقوبةةةةة الةةةةذ تبةةةةدو أهةةةةم سةةةةماتج أال يإخةةةةذ
بجريرة الجريمة إالجناتها.
ومفةةةاد ذلةةة أن القةةةانون 10لسةةةنة 1914بشةةةؤن التجمهةةةر لةةةم يلغةةةى
ومحةةةل تنفيةةةذ ويعمةةةل بةةةج علةةةى الوقةةةابع التةةةى تتةةةوافر فيهةةةا شةةةروط
ذل وفقا لما إنتهت إليج المحكمة الدستورية فى هذا الشؤن .
ولمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وهةةةةديا بمةةةةا تقةةةةدم فةةةةإن القةةةةانون رقةةةةم 107لسةةةةنة
 2013لةةةم ينسةةة مةةةواد قةةةانون التجمهةةةر  10لسةةةنة  1914وإنمةةةا
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قةةةةد جةةةةاء امتةةةةداداً للقةةةةانون رقةةةةم  14لسةةةةنة  1923بتقريةةةةر األحكةةةةام
الخاصةةةة باالجتماعةةةات العامةةةة والم ةةةاهرات فةةةي الطةةةرق العموميةةةة
حيةةةةث تضةةةةمن تن ةةةةيم ذات المسةةةةابل التةةةةي سةةةةبق للقةةةةانون رقةةةةم 14
لسةةةةةنة  1923أن ن مهةةةةةا بشةةةةةؤن االجتماعةةةةةات العامةةةةةة والمواكةةةةةب
والت ةةةةاهرات السةةةةلمية واالنضةةةةمام إليهةةةةا لةةةةذا فقةةةةد نةةةةص القةةةةانون
 107لسةةةةنة  2013فةةةةي مادتةةةةج الثالثةةةةة والعشةةةةرون صةةةةراحة علةةةةى
إلغةةةةةةاء القةةةةةةانون  14لسةةةةةةنة  1923الةةةةةةذو أضةةةةةةحى دون جةةةةةةدو
لنسةةةةخج بالقةةةةانون المشةةةةار إليةةةةج أمةةةةا القةةةةانون  10لسةةةةنة 1914
بشةةةؤن التجمهةةةر فإنةةةج ن ةةةم مسةةةؤلة تجمهةةةر خمسةةةة أشةةةخاص علةةةى
األقةةل إذا كةةان مةةن شةةؤنج أن يجعةةل السةةلم العةةام فةةي خطةةر وحالةةة مةةا
إذا كةةةةةان الغةةةةةرض مةةةةةن التجمهةةةةةر ارتكةةةةةاب جريمةةةةةة وهةةةةةي مسةةةةةابل
تختلةةةف عةةةن تلةةة الةةةواردة بالقةةةانون رقةةةم  107لسةةةنة  2013وهةةةو
مةةةةا قررتةةةةج المحكمةةةةة الدسةةةةتورية فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن وفقةةةةا للثابةةةةت
بعاليج0
والمحكمةةةةةةةة تشةةةةةةةير وتنةةةةةةةوه إلةةةةةةةى أن جريمةةةةةةةة المشةةةةةةةاركة فةةةةةةةى
التجمهةةةرات المخالفةةةة للقةةةانون تختلةةةف عةةةن جريمةةةة االشةةةترا فةةةى
الم ةةةةةةاهرات بةةةةةةدون الحصةةةةةةول علةةةةةةى تصةةةةةةريحات مةةةةةةن الجهةةةةةةات
المختصةةةة وأن لكةةةل مةةةن الجةةةريمتين قةةةانون مسةةةتقل يعاقةةةب علةةةى
ارتكابهةةةةةةا سةةةةةةيما وأن الدسةةةةةةتور المصةةةةةةر

الحةةةةةةالى فةةةةةةى بةةةةةةاب
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األحكةةةام العامةةةة و اإلنتقاليةةةة قةةةد نةةةص فةةةى مادتةةةج 224منةةةج علةةةى أن
" كةةةةةل مةةةةةا قررتةةةةةج القةةةةةوانين واللةةةةةواب مةةةةةن أحكةةةةةام قبةةةةةل صةةةةةدور
الدسةةةتور يبقةةةى نافةةةذا وال يجةةةوز تعةةةديلها وال إلغابهةةةا إال وفقةةةا
للقواعةةةد واإلجةةةراءات المقةةةررة فةةةى الدسةةةتور "  .ومةةةن ثةةةم يكةةةون
القةةةةانون رقةةةةم 10لسةةةةنة 1914نافةةةةذا ويعمةةةةل بةةةةج بقةةةةوة الدسةةةةتور
والقةةةانون ومةةةن ثةةةم يكةةةون ماأثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن أقةةةيم
علةةةةى سةةةةند ويةةةةر صةةةةحي مةةةةن الواقةةةةع والقةةةةانون ومةةةةن ثةةةةم تقضةةةةى
المحكمة برفضج .

الثالةةةةث والثبلثةةةةون :ةةةةـ حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بإنتفاءأركةةةةان
جريمةةةةة تةةةةدبير التجمهةةةةر للمتهمةةةةين مةةةةن األول حتةةةةى الخةةةةامس
عشةةةةةةةةةةر وإنتفةةةةةةةةةةاء أركةةةةةةةةةةان جريمةةةةةةةةةةة اإلشةةةةةةةةةةترا فةةةةةةةةةةى
التجمهةةةةةرللمتهمين جميعةةةةةا والمعاقةةةةةب عليهةةةةةا بةةةةةالمواد 2 1
3 3مكةةةةةةةةرر 4مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون 10لسةةةةةةةةنة  1914وإنتفةةةةةةةةاء
المسبولية التضامنية فى حق المتهمين .
فمةةةةردود عليهمةةةةا بةةةةؤن المةةةةادة األولةةةةى مةةةةن القةةةةانون رقةةةةم  10لسةةةةنة
 1914فةةةةةى شةةةةةؤن التجمهةةةةةر تةةةةةنص علةةةةةى أن " إذا كةةةةةان التجمهةةةةةر
المإلةةف مةةن خمسةةة أشةةخاص علةةى األقةةل مةةن شةةؤنج أن يجعةةل السةةلم
العةةام فةةى خطةةر وأمةةر رجةةال السةةلطة المتجمهةةرين بةةالتفرق فكةةل مةةن
1117
أمين السر

رئيس المحكمة

بلغةةةج األمةةةر مةةةنهم ورفةةةض طاعتةةةج أو لةةةم يعمةةةل بةةةج يعاقةةةب بةةةالحبس
مةةةةةدة ال تزيةةةةةد عةةةةةن سةةةةةتة شةةةةةهور أو بغرامةةةةةة ال تتجةةةةةاوز عشةةةةةرين
جنيها ً مصريا ".
وتةةةةةنص المةةةةةادة الثانيةةةةةة منةةةةةج علةةةةةى أنةةةةةج " إذا كةةةةةان الغةةةةةرض مةةةةةن
التجمهةةر المإلةةف مةةن خمسةةة أشةةخاص علةةى األقةةل ارتكةةاب جريمةةةة
مةةةةةا أو منةةةةةع أو تعطيةةةةةل تنفيةةةةةذ القةةةةةوانين أو اللةةةةةواب

أو إذا كةةةةةان

الغةةةةةرض منةةةةةج التةةةةةؤثير علةةةةةى السةةةةةلطات فةةةةةى أعمالهةةةةةا أو حرمةةةةةان
شةةةةخص مةةةةن حريةةةةة العمةةةةل سةةةةواء كةةةةان ذلةةةة التةةةةؤثير أو الحرمةةةةان
باسةةةةةةتعمال القةةةةةةوة أو التهديةةةةةةد باسةةةةةةتعمالها  .فكةةةةةةل شةةةةةةخص مةةةةةةن
المتجمهةةةةرين اشةةةةتر فةةةةى التجمهةةةةر وهةةةةو عةةةةالم بةةةةالغرض منةةةةج أو
علةةم بهةةذا الغةةرض ولةةم يبتعةةد عنةةج يعاقةةب بةةالحبس مةةدة التزيةةد عةةن
سةةةةةةتة شةةةةةةهورأو بغرامةةةةةةة ال تتجةةةةةةاوز عشةةةةةةرين جنيهةةةةةةا ً مصةةةةةةريا .
وتكةةةةةون العقوبةةةةةة الحةةةةةبس الةةةةةذ ال تزيةةةةةد مدتةةةةةج عةةةةةن سةةةةةنتين أو
الغرامةةةة التةةةى ال تتجةةةاوز خمسةةةين جنيهةةةا ً مصةةةريا ً لمةةةن يكةةةون حةةةامبلً
سةةةةبلحا ً أو رالت مةةةةن شةةةةؤنها إحةةةةداث المةةةةوت إذا اسةةةةتعملت بصةةةةفة
أسلحة " .
وتةةةةنص المةةةةادة الثالثةةةةة منةةةةج علةةةةى أنةةةةج" إذا اسةةةةتعمل المتجهةةةةرين
المنصةةةوص علةةةيهم فةةةى المةةةادة السةةةابقة أو اسةةةتعمل أحةةةدهم القةةةوة
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أو العنةةةف جةةةاز إبةةةبلر مةةةدة الحةةةبس المنصةةةوص عليةةةج فةةةى الفقةةةرة
األولةةةةى فةةةةى المةةةةادة المةةةةذكورة إلةةةةى سةةةةنتين مةةةةن األشةةةةخاص الةةةةذين
يتةةةةؤلف مةةةةنهم التجمهةةةةر .وجةةةةاز إبةةةةبلر مةةةةدة الحةةةةبس المنصةةةةوص
عليهةةةا فةةةى الفقةةةرة الثانيةةةة منهةةةا إلةةةى ثةةةبلث سةةةنين لحةةةاملى األسةةةلحة
أو اآلالت المشةةةةةةةابهة لهةةةةةةةا  .وإذا وقعةةةةةةةت جريمةةةةةةةة بقصةةةةةةةد تنفيةةةةةةةذ
الغةةةرض المقصةةةود مةةةن التجمهةةةر فجميةةةع األشةةةخاص الةةةذين يتةةةؤلف
مةةةنهم التجمهةةةر وقةةةةت ارتكةةةاب هةةةذه الجريمةةةةة يتحملةةةون مسةةةةإليتها
جنابيا ً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور" .
كما نصت المادة  3مكرر أيضةا والمضةافة بالقةانون 87لسةنة" 1968
يرفع إلةى الضةعف الحةد األقصةى للعقوبةة المقةررة أليةة جريمةة إذا كةان
مرتكبهةةةا أحةةةد المتجمهةةةرين المنصةةةوص علةةةيهم مةةةن المةةةادتين األولةةةى
والثانيةةة علةةي أن ال تتجةةاوز مةةدة السةةجن المشةةدد أو السةةجن عشةةرين
سةةنة .وتكةةون العقوبةةة السةةجن المإبةةد أو المشةةدد إذا خةةرب المتجمهةةر
عمةةدا مبةةاني أو أمبلكةةا عامةةة مخصصةةة لمصةةال حكوميةةة أو للمرافةةق
العامة أو للهيبةات العامةة أو المإسسةات العامةة والوحةدات اإلقتصةادية
التابعةةة لهةةا أو شركةـات القـطةـاع الـعةـام أو الجمعيـةةـات المعتبةةرة قانونةةا
ذات نفع عام ويحكم علـي الجـانـي فــي جـميـع االحـوال بـدفـع قـيمة
األشياء التي خربها ".
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كمةةةةةةةةةةةا نصةةةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةةةادة  4مةةةةةةةةةةةن ذات القةةةةةةةةةةةانون " يعاقةةةةةةةةةةةب
مةةةةدبرو التجمهةةةةر الةةةةذو يقةةةةع تحةةةةت حكةةةةم المةةةةادة الثانيةةةةة مةةةةن هةةةةذا
القةةةةانون بةةةةنفس العقوبةةةةات التةةةةي يعاقةةةةب بهةةةةا األشةةةةخاص الةةةةداخلون
فةةةي التجمهةةةر ويكونةةةون مسةةةبولين جنابيةةةا عةةةن كةةةل فعةةةل يرتكبةةةج أو
شةةةةةخص مةةةةةن هةةةةةإالء األشةةةةةخاص فةةةةةي سةةةةةبيل الغةةةةةرض المقصةةةةةود
مةةةن التجمهةةةر ولةةةو لةةةم يكونةةةوا حاضةةةرين فةةةي التجمهةةةر أو ابتعةةةدوا
عنج قبل ارتكاب الفعل " .
وحيةةةث أنةةةج مةةةن المسةةةتقر عليةةةج قضةةةاءا فةةةي شةةةؤن المادتةةةان الثانيةةةة
والثالثةةةة مةةةن قةةةانون التجمهةةةر أن شةةةروط قيةةةام التجمهةةةر قانونةةةا ً أن
يكةةةون مإلفةةةا ً مةةةن خمسةةةة أشةةةخاص علةةةى األقةةةل وأن يكةةةون الغةةةرض
منةةةج إرتكةةةاب جريمةةةة أو منةةةع أو تعطيةةةل تنفيةةةذ القةةةانون أو اللةةةواب
أو التةةةةؤثير علةةةةى السةةةةلطات فةةةةي أعمالهةةةةا أو حرمةةةةان شةةةةخص مةةةةن
حريةةةةةة العمةةةةةل بإسةةةةةتعمال القةةةةةوة والتهديةةةةةد بإسةةةةةتعمالها ومنةةةةةاط
العقاب على التجمهر هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .
فيشةةةترط لقيةةةام جريمةةةة التجمهةةةر المةةةإثم بالمةةةادتين سةةةالفتي الةةةذكر
إتجةةةةاه وةةةةرض المتجمهةةةةرين إلةةةةى مقارفةةةةة الجةةةةرابم التةةةةي وقعةةةةت
تنفيةةةذاً لهةةةذا الغةةةرض وأن تكةةةون نيةةةة اإلعتةةةداء قةةةد جمعةةةتهم و لةةةت
تصةةةةاحبهم حتةةةةى نفةةةةذوا ورضةةةةهم المةةةةذكور وأن تكةةةةون الجةةةةرابم
التةةةي أرتكبةةةت قةةةد وقعةةةت نتيجةةةة نشةةةاط إجرامةةةي مةةةن طبيعةةةة واحةةةدة
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ولةةةم تكةةةن جةةةرابم إسةةةتقل بهةةةا أحةةةد المتجمهةةةرين لحسةةةابج دون أن
يةةةإدو إليهةةةا السةةةير الطبيعةةةي لؤلمةةةور وقةةةد وقعةةةت جميعهةةةا حةةةال
التجمهر .
ولمةةةا كانةةةةت الفقةةةةرة الثانيةةةة مةةةةن المةةةةادة  3مةةةن القةةةةانون رقةةةةم 10
لسةةةنة  1914بشةةةؤن التجمهةةةر قةةةد نصةةةت علةةةى أنةةةج " إذا وقعةةةت
جريمةةةةة بقصةةةةد تنفيةةةةذ الغةةةةرض المقصةةةةود مةةةةن التجمهةةةةر فجميةةةةع
األشةةةةةخاص الةةةةةذين يتةةةةةؤلف مةةةةةنهم التجمهةةةةةر وقةةةةةت ارتكةةةةةاب هةةةةةذه
الجريمةةةةة يتحملةةةةون مسةةةةبوليتها جنابيةةةةا ً بصةةةةفتهم شةةةةركاء إذا ثبةةةةت
علمهم بالغرض المذكور " .
فيجةةةب ألخةةةذ المشةةةتركين فةةةي التجمهةةةر وف ًقةةةا لةةةذل الةةةنص فضةةةبلً
عةةةةن ثبةةةةوت علمهةةةةم بةةةةالغرض الممنةةةةوع وقةةةةوع الجريمةةةةة أثنةةةةاء
اشةةةتراكهم فةةةي التجمهةةةر أن يثبةةةت أن وقوعهةةةا كةةةان بقصةةةد تنفيةةةذ
الغةةةرض مةةةن التجمهةةةر فةةةإن كانةةةت قةةةد وقعةةةت تنفيةةةذاً لقصةةةد رخةةةر
سةةةواء أكةةةان قةةةد ب َّيتةةةج أو أضةةةمره مقارفهةةةا أم كةةةان قةةةد نبةةةت عنةةةده
فجةةةؤة فةةةبل يسةةةؤل عنهةةةا بةةةاقي المشةةةتركين فةةةي التجمهةةةر كمةةةا ال
يسةةةةةةؤلون عنهةةةةةةا إذا ارتكبهةةةةةةا مقارفهةةةةةةا بقصةةةةةةد تنفيةةةةةةذ الغةةةةةةرض
مةةن التجمهةةر فةةي رأيةةج متةةى تبةة َّين أن االلتجةةاء إليهةةا لتنفيةةذ ذلةة

الغرض كان بعيداً عن المؤلوف .
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كةةةةذل فإنةةةةج مةةةةن المسةةةةتقر عليةةةةج قضةةةةاءا أيضةةةةا ً أن التجمهةةةةر قةةةةد
يكةةةون بريبةةةا ً مسةةةموحا ً بةةةج فةةةي بةةةدء تكوينةةةج ثةةةم ينقلةةةب إلةةةى تجمهةةةر
معاقةةةب عليةةةج ويكفةةةي حصةةةول التجمهةةةر عرضةةةا ً ومةةةن ويةةةر إتفةةةاق
سابق إلستحقاق المتجمهرين للعقاب .
كةةةةذل فإنةةةةج مةةةةن المسةةةةتقر عليةةةةج قضةةةةاءاً أن منةةةةاط العقةةةةاب علةةةةى
التجمهةةةةةةر وشةةةةةةرط تضةةةةةةامن المتجمهةةةةةةرين فةةةةةةي المسةةةةةةبولية عةةةةةةن
الجةةةرابم التةةةةي تقةةةع تنفيةةةةذاً للغةةةةرض منةةةج هةةةةو ثبةةةوت علمهةةةةم بهةةةةذا
الغرض .
وأن مسـبولية الجـريمة التـى تقـع بقصـد تنفيـذ الـغرض المـقصـود
مةةةن التجمهةةةر ال يتحملهةةةا جنابيةةةا إال األشةةةخاص الةةةذين يتةةةؤلف مةةةنهم
التجمهر وقت إرتكابها .
ومةةةةةن المقةةةةةرر أيضةةةةةا أنةةةةةج ال يشةةةةةترط لتةةةةةوافر جريمةةةةةة التجمهةةةةةر
وجةةةوب إتفةةةاق سةةةابق بةةةين المتجمهةةةرين ذلةةة أن التجمةةةع وإن كةةةان
بريبةةا فةةى بةةدء تكوينةةج إال أنةةج قةةد يطةةرأ عليةةج مةةا يجعلةةج معاقبةةا عليةةج
عنةةةدما تتجةةةج نيةةةة المشةةةتركين فيةةةج إلةةةى تحقيةةةق الغةةةرض اإلجرامةةةى
الذ يهدفون إليج مع علمهم بذل .
وبةةةذل يكةةةون المشةةةرع الجنةةةابى قةةةد جعةةةل مةةةن تةةةوافر أركةةةان جريمةةةة
التجمهةةةةر علةةةةى الوجةةةةج الةةةةذ عرفهةةةةا بةةةةج قانونةةةةا ً أمةةةةراً تتحقةةةةق بةةةةج
صةةةةور المسةةةةاهمة فةةةةى الجةةةةرابم التةةةةى يرتكبهةةةةا أحةةةةد المتجمهةةةةرين
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جةةةاعبل معيةةةار المسةةةبولية وتحمةةةل العقوبةةةة هةةةو العلةةةم بةةةالغرض مةةةن
التجمهةةةةر وإتجةةةةاه اإلرادة إلةةةةى تحقيةةةةق هةةةةذا الغةةةةرض وكةةةةل ذلةةةة
بإعتبةةةار أن األصةةةل فةةةى الشةةةري أنةةةج شةةةري فةةةى الجريمةةةة ولةةةيس
شةةةريكا ً مةةةع فاعلهةةةا يسةةةتمد صةةةفتج هةةةذه مةةةن فعةةةل اإلشةةةترا ذاتةةةج
الةةةةذ جعلةةةةج القةةةةانون مإثمةةةةا ً إذ أن اإلشةةةةترا هةةةةو نشةةةةاط تبعةةةةى
صةةد بةةج التةةدخل فةةى نشةةاط إجرامةةى ويةةرتبط
يصةةدر عةةن الشةةري ويق ة
بةةةةج وبنتيجتةةةةج برابطةةةةة السةةةةببية .وال يشةةةةترط للعقةةةةاب فةةةةى جريمةةةةة
التجمهةةةةةةةر سةةةةةةةبق صةةةةةةةدور أمةةةةةةةر مةةةةةةةن رجةةةةةةةال السةةةةةةةلطة العامةةةةةةةة
للمتجمهةةةةرين بةةةةالتفرق متةةةةى كةةةةان الغةةةةرض مةةةةن التجمهةةةةر ارتكةةةةاب
الجةةةةةرابم ذلةةةةة أن جريمةةةةةة التجمهةةةةةر المنصةةةةةوص عليةةةةةج بالمةةةةةادة
الثانيةةةةةةة مةةةةةةن القةةةةةةانون رقةةةةةةم  10لسةةةةةةنة  1914تتحقةةةةةةق بوقةةةةةةوع
تجمهةةةر مإلةةةف مةةةن خمسةةةة أشةةةخاص علةةةى األقةةةل إذا كةةةان ورضةةةهم
منةةةج إرتكةةةاب جريمةةةة مةةةا أو شةةةا ممةةةا نصةةةت عليةةةج هةةةذه المةةةادة
ويحةةةق العقةةةاب علةةةى كةةةل شةةةخص يشةةةتر فةةةى هةةةذا التجمهةةةر وهةةةو
عةةةةالم بةةةةالغرض منةةةةج أو علةةةةم بهةةةةذا الغةةةةرض ولةةةةم يبتعةةةةد عنةةةةج وال
يلةةةةزم لةةةةذل أن يةةةةدخل فةةةةى التجمهةةةةر منةةةةذ بدايتةةةةج أو أن يبقةةةةى فيةةةةج
فتةةرة مةةن الةةزمن بةةل يعتبةةر مشةةتركا ً فةةى التجمهةةر بمجةةرد إلتحاقةةج
بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم.
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ومنةةةةاط العقةةةةاب علةةةةى التجمهةةةةر وشةةةةرط تضةةةةامن المتجمهةةةةرين فةةةةى
المسةةةبولية عةةةن الجةةةرابم التةةةى تقةةةع تنفيةةةذاً للغةةةرض منةةةج هةةةو ثبةةةوت
علمهةةم بهةةذا الغةةرض وأن تكةةون نيةةة اإلعتةةداء قةةد جمعةةتهم و لةةت
تصةةةةةاحبهم حتةةةةةى نفةةةةةذوا ورضةةةةةهم المةةةةةذكور وأن تكةةةةةون الجةةةةةرابم
التةةةى إرتكبةةةت قةةةد وقعةةةت نتيجةةةة نشةةةاط إجرامةةةى مةةةن طبيعةةةة واحةةةدة
ولةةةةم تكةةةةن جةةةةرابم اسةةةةتقل بهةةةةا أحةةةةد المتجمهةةةةرين لحسةةةةابج دون أن
يةةةةإد إليهةةةةا السةةةةير الطبيعةةةةى لؤلمةةةةور ولةةةةم يكةةةةن اإللتجةةةةاء إليهةةةةا
بعيةةةداً عةةةن المةةةؤلوف الةةةذ يصةةة أن ةيفتةةةرض معةةةج أن ويةةةره مةةةن
المشةةةةتركين فةةةةى التجمهةةةةر قةةةةد توقعةةةةوه بحيةةةةث تسةةةةور محاسةةةةبتهم
عليةةةج بإعتبةةةاره مةةةن النتةةةاب المحتملةةةة مةةةن اإلشةةةترا فةةةى تجمهةةةر
عةةةةن إرادة للمشةةةةاركة فيةةةةج وعلةةةةم بغرضةةةةج وأن تكةةةةون قةةةةد وقعةةةةت
جميعها حال التجمهر .
ومن المقرر أيضا أنج اليعيب الحكم بيان دور كل طاعن فى إرتكاب
الجرابم التى دين بها الطاعنون مادام قد أثبت أنهم قد إشتركوا
وساهموا فى إرتكابها وقد أرتكبت جميعها بقصد تنفيذ الغرض
المقصود من التجمهر وعلمهم بهذا الغرض .
ومـن المـقـرر أيضا إن التجمع – و إن كان بريبا ً فى بدء تكوينج – إال
أنج قد يقع فيج ما يجعلج مهدداً للسلم العام فيؤمر رجال السلطة بتفريقج
فـفـى هـذه الحـالـة ينقلـب إلـى تجمـهر معاقب عليج و يكفى فى حكم
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القانون حصول التجمهر و لو عرضا ً من وير إتفاق سابق – و كل من
بلغج األمر من المتجمهرين بالتفرقة و رفـض طـاعتـج أو لـم يعمـل بـج
يكون مستحقـا

للعقاب

ومن المقرر أيضا إن كل ما تتطلبج المادة  243من قانون العـقـوبـات
هو توارد خواطر الجناه على اإلعتداء و إتجاه خاطر كل منهم إتجاهـا ً
ذاتيا ً إلى ما تتجج إليج خواطر سابر أهل فريقج من تعمد إيقاع األذ .
ومن المقرر أيضا إن كل تجمهر مإلف من خمسة أشخاص على األقـل
و لو حصل بغير قصد سيا مح ور بمقتضى المادة األولى من القانون
رقم  10لسنة  1914متى كان مـن شـؤنـج أن يجعـل السلـم العـام فــى
خطر  .و يجب على المتجمهرين التفرق متى أمرهم البوليـس بـذلـ
فإذا عصوا أمره بالتفرق فقد حقت علـى كـل منهم العقوبة المنـصوص
عليهـا فــى المـادة األولــى مــن هــذا القانون فإذا ثبت أن المـتهمين
تجمهروا لئلجرام فالمادة الثانية من ذلـ القـانـون تنطبـق هـى أيضـا ً
عليهم ثم إذا ثبت كـذلـ أنهـم تعدوا علـى رجـال الشـرطة و أتلـفوا
أمواالً ثابتة أو منقولة وير مملوكة لهم فهذا يجعل المـادة الثالثة مـن
ذل القانون واجبة التطبيق.
ومن حيث أن المقررـ وعلى ماجر بج قضاء المحكمة الدستورية فى
هذا الشؤن ـ بؤن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم  10لسنة
 1914حددتا شروط قيام التجمهر قانونا ً فى أن يكون مإلفا ً من
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خمسة أشخاص على األقل وأن يكون الغرض منج إرتكاب جريمة أو
منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللواب أو التؤثير على السلطات فى
أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد
باستعمالها ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين
فى المسبولية عن الجرابم التى تقع تنفيذاً للغرض منج هو ثبوت
علمهم بهذا الغرض وأن تكون نية االعتداء قد جمعتهم و لت
تصاحبهم حتى نفذوا ورضهم المذكور وأن تكون الجرابم التى
ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن
جرابم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابج دون أن يإد إليها السير
لؤلمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر وبذل

العاد

يكون

المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجج المعرفة
بج قانونا ً أمراً تتحقق بج صورة المساهمة فى الجرابم التى يرتكبها
أحد المتجمهرين جاعبلً معيار المسبولية وتحمل العقوبة هو العلم
بالغرض من التجمهر وإتجاه اإلرادة إلى تحقيق هذا الغرض وكل
ذل

باعتبار أن األصل فى الشري

أنج شري

فى الجريمة وليس

شريكا ً مع فاعلها يستمد صفتج هذه من فعل االشترا ذاتج المإثم
قانونا ً والنصوص المطعون عليها قد أنزلت العقوبة على مرتكب
الفعل المإثم وهو فعل المساهمة فى جريمة جنابية وليس ويره وما
دامت أركان الجريمة قد توافرت فى حق أ شخص فهو مرتكب لها
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ومن ثم فإن المشرع لم يخرج عن القواعد العامة فى التجريم
والعقاب بل إلتزم بمبدأ شخصية العقوبة الذ

تبدو أهم سماتج أال

يإخذ بجريرة الجريمة إالجناتها.
ولمةةةا كةةةان ذلةةة و كةةةان الثابةةةت مةةةن أوراق الةةةدعوو وتحقيقاتهةةةا أن
المتهمةةةةين وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا مةةةةن ضةةةةمن حشةةةةد
المتجمهةةةرين بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة ومحيطهةةةا والةةةذ يتةةةؤلف مةةةن
عةةةدة أالف متجمهةةةر وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذا لغةةةرض إرهةةةابى تمثةةةل هةةةذا
الغةةةةةةرض فةةةةةةى تقةةةةةةدير أمةةةةةةن المةةةةةةواطنين وسةةةةةةكينتهم وطمةةةةةةؤنتيهم
وتعةةةةريض حيةةةةاتهم وسةةةةبلمتهم للخطةةةةر وذلةةةة مةةةةن خةةةةبلل تجمهةةةةر
مسةةل جةةاوز أفةةراده خمسةةة أشةةخاص وكةةانوا قةةد تجمعةةوا وأجمعةةوا
أمةةةةةرهم علةةةةةى أمةةةةةر واحةةةةةد معلةةةةةوم لةةةةةديهم وإسةةةةةتجابوا لةةةةةدعوات
التحةةةةريض ممةةةةن ينفخةةةةون نةةةةوافير الشةةةةر ويشةةةةعلون فتيةةةةل الفتنةةةةة
وأن احتشةةاد هةةذا العةةدد مةةن المتجمهةةرين فةةي توقيةةت واحةةد لةةم يكةةن
محةةةض مصةةةادفة أو تةةةوارد للخةةةواطر بةةةل أن التجمهةةةر كةةةان من مةةةا ً
وتةةةةم اإلعةةةةداد لةةةةج سةةةةلفا ً بةةةةدليل سةةةةابقة اإلعةةةةبلن عنةةةةج فةةةةي التلفةةةةاز
واألخبةةةةةةار بةةةةةةج عبةةةةةةر الهواتةةةةةةف وتجميةةةةةةع األنصةةةةةةار والمإيةةةةةةدين
باالعتصةةةام ( تجمهةةةر رابعةةةة العدويةةةة ومةةةا دام أن التجمهةةةر مةةةدبراً
ومن مةةةا ً فبلبةةةد وأن يكةةةون هنةةةا مةةةن هةةةو قةةةابم علةةةى هةةةذا التن ةةةيم
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وأنةةةج يبتغةةةي مةةةن وراء ذلةةة وةةةرض يهةةةدف إليةةةج وهةةةو الةةةذو دعةةةا
إلى تن يمج.
واستخلصةةةت المحكمةةةة مةةةن كافةةةة أدلةةةة الةةةدعو

أن القةةةابم بتن ةةةيم

هةةةةذا التجمهةةةةر وتةةةةدبيره هةةةةم المتهمةةةةين مةةةةن األول وحتةةةةى الخةةةةامس
عشةةةةةر وفقةةةةةا للثابةةةةةت بةةةةةؤمر اإلحالةةةةةة ومةةةةةا إنتهةةةةةت إليةةةةةج المحكمةةةةةة
بإستخبلصةةةةةةها باعتبةةةةةةارهم قةةةةةةادة اإلخةةةةةةوان المسةةةةةةلمين وأصةةةةةةحاب
السةةةيادة والزعامةةةة بالجماعةةةة وأن مةةةن عةةةداهم هةةةم التةةةابعون الةةةذين
ةجبلةةةوا علةةةى السةةةمع والطاعةةةة فكةةةانوا كةةةؤدوات بؤيةةةديهم يسةةةخرونها
كيفمةةةةا شةةةةاءوا لتنفيةةةةذ أوراضةةةةهم ومخططةةةةاتهم .كةةةةذل فةةةةإن أحةةةةداً
سةةةواهم ال يملةةة سةةةلطة إصةةةدار هةةةذا القةةةرار (تن ةةةيم التجمهةةةر إذ لةةةم
نعهةةةةد فةةةةيهم اختبلفةةةةا ً ةةةةاهراً فةةةةي الةةةةرأو أو تنةةةةازع واضةةةةحا ً بةةةةين
القيادات ومن ثم فهم أصحاب القرار .
أمةةةا وعةةةن الغةةةرض مةةةن وراء تن ةةةيم هةةةذا التجمهةةةر وتةةةدبيره فلمةةةا
كةةةان هةةةذا الغةةةرض مةةةن المسةةةابل الدفينةةةة التةةةي كمنةةةت فةةةي نفةةةوس
المتهمةةةين فةةةإن الكشةةةف عنةةةج يسةةةتلزم الخةةةوض فةةةي تفنيةةةد األفعةةةال
الماديةةةةة التةةةةي أتاهةةةةا المتهمةةةةون والتةةةةي تعكةةةةس بطريةةةةق مباشةةةةر أو
ويةةةر مباشةةةةر مةةةةا كةةةانوا يضةةةةمرونج بةةةةداخلهم والهةةةدف الةةةةذو كةةةةانوا
يسعون إليج .
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ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت بالتحقيقةةةات ووفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج
المحكمةةةة بإستخبلصةةةها أنةةةج عقةةةب عةةةزل الةةةربيس السةةةابق  /محمةةةد
مرسةةةى إعتصةةةم عةةةدد مةةةن أنصةةةاره وعناصةةةر مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان
المسةةةلمين بةةةبعض الميةةةادين أشةةةهرها رابعةةةة العدويةةةة وويرهةةةا مةةةن
الميةةةةةادين األخةةةةةر

وأصةةةةةبحت تلةةةةة اإلعتصةةةةةامات تهةةةةةدد األمةةةةةن

القةةةةةومى وإرتكبةةةةةت العديةةةةةد مةةةةةن الجةةةةةرابم بةةةةةداخل إعتصةةةةةام رابعةةةةةة
العدويةةةة وويرهةةةا مةةةن تلةةة الميةةةادين تنوعةةةت بةةةين القتةةةل والشةةةروع
فةةةى القتةةةل والتعةةةذيب والتعةةةد بالضةةةرب واإلحتجةةةاز وكةةةذل التعةةةد
علةةةى المةةةارة مةةةن المةةةواطنين العةةةزل وخطةةةف بعضةةةهم ومةةةن بيةةةنهم
رجةةةال وأفةةةراد شةةةرطة أثنةةةاء قيةةةامهم بتؤديةةةة واجةةةبهم باإلضةةةافة إلةةةى
إحةةةةداث شةةةةلل مةةةةرور كامةةةةل وإوةةةةبلق شةةةةوارع بكاملهةةةةا وترويةةةةع
سةةةةةكانها والتعةةةةةد علةةةةةيهم وإتخةةةةةاذهم كةةةةةدروع بشةةةةةرية والتخريةةةةةب
واإلتةةةةةةبلف للممتلكةةةةةةات العامةةةةةةة والخاصةةةةةةة وإسةةةةةةتمرت منةةةةةةابرهم
اإلعبلميةةةة فةةةى التحةةةريض واإلثةةةارة كمةةةا إسةةةتمر نهجهةةةم العةةةدوانى
فةةى التصةةعيد حيةةث حرثةةوا علةةى إحةةتبلل مزيةةد مةةن األرض وتوسةةةيع
رقعةةةة اإلعتصةةةام بمنطقةةةة رابعةةةة العدويةةةة ومحيطهةةةا فشةةةملت كافةةةة
الشةةةوارع المإديةةةة إلةةةى الميةةةدان وتحصةةةنوا خلةةةف سةةةواتر أسةةةمنتية
أقاموهةةةا بعةةةرض الطريةةةق بعةةةد أن قةةةاموا بةةةإتبلف أرصةةةفة الشةةةوارع
ونزعةةةوا البلفتةةةات اإلرشةةةادية ممةةةا ترتةةةب عليةةةج تعطيةةةل حركةةةة تسةةةير
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حركةةةةةة المةةةةةرور بالشةةةةةوارع الربيسةةةةةية مةةةةةن وإلةةةةةى ميةةةةةدان رابعةةةةةة
العدوية و الذ يعد أحد شرايين المرور بالعاصمة .
وحةةةةةةررت ضةةةةةةد المعتصةةةةةةمين المتجمهةةةةةةرين فةةةةةةى ميةةةةةةدان رابعةةةةةةة
العدويةةةة محاضةةةر ووقةةةابع بةةةذل مةةةن جةةةرابم القتةةةل العمةةةد والشةةةروع
فةةةةى القتةةةةل والقةةةةبض علةةةةى النةةةةاس وإحتجةةةةازهم بةةةةدون وجةةةةج حةةةةق
والتعةةةةةذيب البةةةةةدنى لبعضةةةةةهم والتعةةةةةد علةةةةةى الممتلكةةةةةات العامةةةةةة
والخاصةةةةة وتضةةةةرر سةةةةكان تلةةةة المنطقةةةةة مةةةةن تعطيةةةةل مصةةةةالحهم
وتفتيشةةةهم رجةةةاال ونسةةةاءا عنةةةوة وولةةةق أبةةةواب منةةةازلهم ممةةةا دفةةةع
بعضةةةةهم إلةةةةى مغادرتهةةةةا وذلةةةة تنفيةةةةذاً لغةةةةرض إرهةةةةاب المةةةةواطنين
وتةةةرويعهم وفقةةةا للثابةةةت بالمحاضةةةر أرقةةةام 9585لسةةةنة2013جةةةن
مصةةةةر الجديةةةةدة 3632لسةةةةنة2013جةةةةن القةةةةاهرة الجديةةةةدة أول
31016لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
15120لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
31166لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة2013جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
14395لسةةةةةةةنة2013إدار مدينةةةةةةةة نصةةةةةةةر وويرهةةةةةةةا والمرفقةةةةةةةة
باألوراق .
وأن القةةةةةةابمين علةةةةةةى هةةةةةةذا التحةةةةةةر اإلجرامةةةةةةى والمتمثةةةةةةل فةةةةةةى
اإلعتصةةةةةةام ويةةةةةةر السةةةةةةلمى هةةةةةةم (المتهمةةةةةةين وأخةةةةةةرين مجهةةةةةةولين
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وأخةةةةةرين توفةةةةةوا وكةةةةةذا حيةةةةةازتهم لؤلسةةةةةلحة الناريةةةةةة وزجاجةةةةةات
المولوتةةةةةةوف واألسةةةةةةلحة البيضةةةةةةاء وويرهةةةةةةا مةةةةةةن األدوات التةةةةةةى
تسةةةةةتعمل فةةةةةى اإلعتةةةةةداء علةةةةةى األشةةةةةخاص كمةةةةةا قةةةةةاموا بغلةةةةةق
الشةةةوارع وتعطيةةةل سةةةير السةةةيارات بةةةالطرق العامةةةة والتعةةةد عليهةةةا
واإلسةةةةةتيبلء علةةةةةى سةةةةةياراتى البةةةةةث اإلذاعةةةةةى المملةةةةةوكتين للدولةةةةةة
وإسةةةةةتخدامهما فةةةةةى بةةةةةث الكراهيةةةةةة واإلشةةةةةاعات وتةةةةةروي األخبةةةةةار
الكاذبةةةةةة ومخاطبةةةةةة الةةةةةرأ العةةةةةام األجنبةةةةةى واإلسةةةةةتقواء باألن مةةةةةة
الغربيةةةةةة والمن مةةةةةات الدوليةةةةةة والحقوقيةةةةةة فةةةةةى محاولةةةةةة تصةةةةةوير
إجةةةرامهم علةةةى أنةةةج إضةةةطهاد يتعرضةةةون لةةةج مةةةن قبةةةل الدولةةةة وأن
القةةةابمين علةةةى ذلةةة ممةةةن دبةةةر هةةةذا التجمهةةةر مةةةن المتهمةةةين مةةةن
األول وحتةةةةةةى الخةةةةةةامس عشةةةةةةر وكةةةةةةذا جميةةةةةةع المتهمةةةةةةين الةةةةةةذين
إشةةتركوا فةةى التجمهةةر والةةذ مةةن شةةؤنج أن يجعةةل السةةلم العةةام فةةى
خطةةةر األمةةةر الةةةذ بةةةات يشةةةكل خطةةةرا داهمةةةا علةةةى األمةةةن القةةةومى
وبةةةةةؤن المةةةةةذكورين قةةةةةد جلبةةةةةوا فةةةةةى األونةةةةةة األخيةةةةةرة العديةةةةةد مةةةةةن
األسةةةةةلحة بؤنواعهةةةةةا المختلفةةةةةة والمةةةةةواد الحارقةةةةةة وأنابيةةةةةب الغةةةةةاز
ووضةةةعوها فةةةى أمةةةاكن حاكمةةةة بميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة إلسةةةتخدامها
ضد رجال األمن فى حالة إنهاء اإلعتصام .
ولمةةةةةا كةةةةةان ذلةةةةة وكةةةةةان الثابةةةةةت أن األفعةةةةةال الماديةةةةةة التةةةةةى أتاهةةةةةا
المتهمةةةةةةين و أخةةةةةةرين مجهةةةةةةولين وأخةةةةةةرين توفةةةةةةوا مةةةةةةن تةةةةةةاري
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2013/6/21وحتةةةةةى  2013/8/14النابعةةةةةة مةةةةةن وريةةةةةزة اإلنتقةةةةةام
التةةةى إنتةةةابتهم والتةةةى كةةةان باعثهةةةا الضةةةغينة والكراهيةةةة مةةةن جةةةراء
عةةزل الةةربيس /محمةةد مرسةةى و إرتكبةةوا هةةذه األفعةةال عةةن علةةم بمةةا
يفعلةةةون وإرادة عازمةةةة علةةةى إرتكةةةاب الفعةةةل وكشةةةفت عنهةةةا سةةةرعة
رد الفعةةةةل المصةةةةاحب لةةةةذل وإرتكةةةةابهم العديةةةةد مةةةةن الجةةةةرابم وفقةةةةا
للثابةةةت بالمحاضةةةر المنةةةوه عنهةةةا سةةةلفا ونوعيةةةة السةةةبلح النةةةار
المسةةةةتخدم والموجةةةةج صةةةةوب رجةةةةال الشةةةةرطة وكةةةةذا إطةةةةبلق النةةةةار
العشةةةةوابى تجةةةةاة كةةةةل مةةةةا يتواجةةةةد بمحةةةةيط ميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة
بتةةةاري 2013/8/14فضةةةبل عةةةن زمةةةن اإلعتةةةداء الةةةذ طةةةال عةةةدة
سةةةاعات فبانةةةت وكؤنهةةةا موقعةةةة حربيةةةة مةةةن قةةةبلهم وهةةةو مةةةايعكس
مةةةةةد التصةةةةةميم واإلصةةةةةرار والعزيمةةةةةة علةةةةةي النيةةةةةل مةةةةةن رجةةةةةال
الشةةةةرطة وقةةةةتلهم وإتةةةةبلف وتخريةةةةب ومةةةةا يمةةةةت لهةةةةم بصةةةةلة وقةةةةد
إسةةةتغلوا فةةةى ذلةةة جمعهةةةم الةةةذ إحتشةةةدوا فيةةةج يشةةةد بعضةةةهم أزر
بعةةةض وتجمعهةةةم وايةةةة واحةةةدة وهةةةى اإلنتقةةةام مةةةن رجةةةال الشةةةرطة
وقةةةد قصةةةد كةةةل مةةةنهم قصةةةد األخةةةر فةةةي إيقةةةاع الجةةةرابم التةةةى وقعةةةت
مةةةةنهم وأسةةةةهم بةةةةدوره فةةةةى تنفيةةةةذها بمةةةةا يتةةةةوافر فةةةةي حقهةةةةم قصةةةةد
المسةةةاهمة فةةةي الجريمةةةة ونيةةةة التةةةدخل فيهةةةا ولةةةو لةةةم يكةةةن اإلتفةةةاق
بيةةةنهم نشةةةؤ إال لح ةةةة تنفيةةةذ الجريمةةةة التةةةى أرتكبةةةت بشةةةكل صةةةري
وعلنةةى ومعلةةوم لكةةل مةةن تواجةةد فةةي محةةيط إطةةبلق األعيةةرة الناريةةة
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مةةةن األسةةةلحة الناريةةةة التةةةى كانةةةت بحةةةوزة وحيةةةازة المتهمةةةين علةةةى
مسةةةرح األحةةةداث وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها
لةةيس هةةذا فحسةةب بةةل أن ماجةةاء قاطعةةا فةةى شةةؤن تةةوافر ركةةن العلةةم
لةةةةد المتهمةةةةين هةةةةو مةةةةا أتةةةةاه المتجمهةةةةرون( المتهمةةةةين وأخةةةةرين
مجهةةةةةةةولين وأخةةةةةةةرين توفةةةةةةةوا علةةةةةةةى مسةةةةةةةرح األحةةةةةةةداث يةةةةةةةوم
 2013/8/14مةةةةةن اإلعتةةةةةداء علةةةةةى قةةةةةوات الشةةةةةرطة والمةةةةةواطنين
والتخريةةةب واإلتةةةبلف للممتلكةةةات العامةةةة والخاصةةةة وإحةةةداث حالةةةة
مةةةةةةةن الفوضةةةةةةةى العارمةةةةةةةة وفقةةةةةةةا لمةةةةةةةا إنتهةةةةةةةت إليةةةةةةةج المحكمةةةةةةةة
بإستخبلصةةةةها فنحيةةةةل إليةةةةج دون أن تسترسةةةةل المحكمةةةةة بسةةةةرد تلةةةة
األحةةةةداث مةةةةرة أخةةةةر منعةةةةا للتكةةةةرار وكانةةةةت هةةةةذه الجةةةةرابم التةةةةى
أرتكبةةةت قةةةد وقعةةةت نتيجةةةة نشةةةاط إجرامةةةى مةةةن طبيعةةةة واحةةةدة ولةةةم
تكةةةن جةةةرابم إسةةةتقل بهةةةا أحةةةد المتجمهةةةرين لحسةةةابج  .إال أنهةةةم لةةةم
يرتةةةدعوا أو ينصةةةاعوا لؤلمةةةر وإسةةةتمروا فةةةى إعتةةةدابهم بمةةةا تتحقةةةق
معةةةج مسةةةبوليتهم الجنابيةةةة عةةةن كافةةةة الجةةةرابم التةةةى ارتكبوهةةةا ممةةةا
أدو الةةةي وفةةةاه وإصةةةابة المجنةةةى علةةةيهم وفقةةةا للثابةةةت بتقةةةارير الطةةةب
الشةةةةةةرعى وبالتقةةةةةةارير الطبيةةةةةةج المرفقةةةةةةة بالتحقيقةةةةةةات وتخريةةةةةةب
وإحةةةةةراق وإتةةةةةبلف الممتلكةةةةةات العامةةةةةة والخاصةةةةةة بقصةةةةةد إحةةةةةداث
الرعةةب بةةين النةةاس وإشةةاعة الفوضةةى ممةةا تنبةةا بعلةةم مةةن إشةةتر
فيها بالغرض من التجمهر.
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فةةةإن هةةةذا المشةةةهد واضةةة الداللةةةة يكشةةةف وبجةةةبلء عةةةن عةةةدم سةةةلمية
التجمهةةةةر وأنةةةةج جةةةةاء محمةةةةبل بتكليفةةةةات عدابيةةةةة إرتفعةةةةت إلةةةةى حةةةةد
الجةةةرابم التةةةى أرتكبةةةت فةةةى العلةةةن بمةةةا يسةةةلب أ مةةةنهم حةةةق التةةةذرع
بعةةةدم العلةةةةم عةةةن الهةةةةدف والغةةةرض اإلجرامةةةةى للتجمهةةةر إنمةةةةا كةةةةان
بقصةةةةةةد إرتكةةةةةةاب جريمةةةةةةة ومنةةةةةةع تنفيةةةةةةذ القةةةةةةوانين واللةةةةةةواب وأن
المتجمهةةةةرين يعلمةةةةون بهةةةةذا الغةةةةرض مسةةةةبقا ً بةةةةدليل قبةةةةول تنفيةةةةذه
بالحالةةةةج التةةةةي كةةةةان عليهةةةةا كةةةةذل فةةةةإن مةةةةن يةةةةدعي عةةةةدم علمةةةةج
بةةةةةالغرض مةةةةةن التجمهةةةةةر فكةةةةةان يكفيةةةةةج اإلنصةةةةةياع ألمةةةةةر ضةةةةةابط
الشةةةرطة الةةةذو أمةةةرهم باإلنصةةةراف وحةةةددوا لهةةةم ممةةةرا أمنةةةا فإمةةةا
وأنهةةةم رفضةةةوا ذلةةة وأصةةةروا علةةةى مةةةوقفهم فإنةةةج منةةةذ تلةةة اللح ةةةة
يكةةةةون قةةةةد علةةةةم بعةةةةدم مشةةةةروعية الغةةةةرض مةةةةن التجمهةةةةر وعةةةةدم
سةةةةلميتج ومةةةةا دام لةةةةم يبتعةةةةد عنةةةةج ورثةةةةر البقةةةةاء فتحقةةةةق مسةةةةبوليتج
الجنابيةةةةة عةةةةن كافةةةةة الجةةةةرابم بصةةةةفتهم شةةةةركاء وهةةةةو مةةةةا يعةةةةرف
بالتضةةةامن فةةةي المسةةةبولية الجنابيةةةة .وال يلةةةزم لةةةذل أن يةةةدخل فةةةى
التجمهةةةر منةةةذ بدايتةةةج أوأن يبقةةةى فيةةةج فتةةةرة مةةةن الةةةزمن بةةةل يعتبةةةر
مشةةةةتركا ً فةةةةى التجمهةةةةر بمجةةةةرد إلتحاقةةةةج بةةةةالمتجمهرين وهةةةةو عةةةةالم
بغرضهم .
كمةةةا وأنةةةج ومةةةن المقةةةرر طبقةةةا لةةةنص المةةةادة  43عقوبةةةات والتةةةي
نصةةةت علةةةي (مةةةن إشةةةتر فةةةي جريمةةةة فعليةةةج عقوبتهةةةا ولةةةو كانةةةت
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ويةةةر تلةةة التةةةي تعمةةةد إرتكابهةةةا متةةةي كانةةةت الجريمةةةة التةةةي وقعةةةت
بالفعةةةةةل نتيجةةةةةة محتملةةةةةة للتحةةةةةريض أو اإلتفةةةةةاق أو المسةةةةةاعدة .
فمةةةن جمةةةاع مةةةا سةةةلف تكةةةون األوراق قةةةد حملةةةت بةةةين طياتهةةةا دلةةةيبلً
قبةةل المتهمةةين جميعةةاً .يضةةاف إلةةى ذلةة الةةدليل المسةةتمد مةةن أقةةوال
وإقةةةةرارات بعةةةةض المتهمةةةةين بمشةةةةاركتهم بتجمهةةةةر رابعةةةةة العدويةةةةة
عةةةةدا المةةةةتهم الثةةةةانى عشةةةةر والةةةةذ دبةةةةر هةةةةذا التجمهرمةةةةع بةةةةاقى
المتهمةةةةين مةةةةن األول حتةةةةى الخةةةةامس عشةةةةر

يضةةةةاف إلةةةةى ذلةةةة

أيضةةةةا ً تلةةةة القرينةةةةة المسةةةةتمدة مةةةةن تقريةةةةر اللجنةةةةة الفنيةةةةة لتفريةةةةع
األسةةةةطوانات المدمجةةةةة والتةةةةي هةةةةر فيهةةةةا المةةةةتهم صةةةةفوة حجةةةةازو
يقةةةول أن "الةةةربيس محمةةةد مرسةةةي الةةةربيس المنتخةةةب اللةةةي هيرشةةةج
بالميةةة هنرشةةج بالةةدم" "ومةةن يفكةةر فةةي إسةةقاطج فةةؤقول لهةةم دونهةةا
الرقةةةاب دونهةةةا الرقةةةاب دونهةةةا الرقةةةاب" وفةةةي حديثةةةج عةةةن الداخليةةةة
والجةةةيش ذكةةةر "بينةةةا وبيةةةنهم دم وتةةةار دب برجلةةة طلةةةع نةةةار" أمةةةا
وعةةةن المةةةتهم محمةةةد البلتةةةاجي فقةةةد ذكةةةر بةةةذات التقريةةةر "نحةةةن لسةةةنا
المتحكمةةةةين فةةةةي األرض ولكةةةةن هةةةةذا الةةةةذو يحةةةةدث فةةةةي سةةةةيناء رداً
علةةةى االنقةةةبلب العسةةةكرو يتوقةةةف فةةةي الثانيةةةة التةةةي يعلةةةن فيهةةةا عبةةةد
الفتةةةةاح السيسةةةةي أنةةةةج تراجةةةةع عةةةةن هةةةةذا االنقةةةةبلب" كمةةةةا هةةةةدد فةةةةي
مواقةةةع كثيةةةرة بسةةةاعة الصةةةفر وحةةةث المتوجةةةدون مةةةن اعوانةةةة علةةةي
التصةةةدو والصةةةمود لموجهةةةة مةةةا اسةةةمة بةةةاالنقبلب كمةةةا ذكةةةر المةةةتهم
1135
أمين السر

رئيس المحكمة

عبةةةةةةد هللا بركةةةةةةات "عةةةةةةودة الشةةةةةةرعية ونصةةةةةةر الرايةةةةةةة فةةةةةةي كفةةةةةةة
والشةةهادة فةةي كفةةة" .أمةةا المةةتهم محمةةد عبةةد المقصةةود فكةةان يةةدعو
إلةةةةةى االحتشةةةةةاد فةةةةةي الميةةةةةادين ويةةةةةدعو أنصةةةةةاره فةةةةةي الزهةةةةةد فةةةةةي
الشةةةهادة كمةةةا حةةةث المتوجةةةدون مةةةن انصةةةارة علةةةي اال يتركةةةوا هةةةذة
الميةةادين وال بةةد مةةن االسةةتمرار فةةي االحتشةةاد  .واضةةاف مةةن تةةر
الجهةةةاد تةةةر دينةةةة .كمةةةا حةةةرض الجةةةيش بعةةةدم تنفيةةةذ االوامةةةر الن
قابةةةةدهم خةةةةان االمانةةةةة  .امةةةةا المةةةةتهم األول محمةةةةد بةةةةديع المرشةةةةد
العةةةةام ناشةةةةد مةةةةن علةةةةي منصةةةةة رابعةةةةة العدويةةةةة الرجةةةةال والشةةةةباب
والنسةةةاء فةةةي مصةةةر بةةةالثورة والتمسةةة ببةةةذل الةةةدماء وانهةةةم ضةةةمن
اخةةةةوانهم مثةةةةل عشةةةةرات السةةةةنين فةةةةي السةةةةجون وفةةةةي المعةةةةتقبلت
وحةةةرض علةةةي مواجهةةةة مةةةا اسةةةمة بالحةةةاكم ال ةةةالم  .وهتةةةف الثةةةارة
المتوجةةةةدون ثةةةةوار احةةةةرار هنكمةةةةل المشةةةةوار كمةةةةا وانةةةةج باعتبةةةةارة
المرشةةةد العةةةام ومةةةا اثةةةارة بعبةةةارات وتحةةةريض واثةةةارة الفةةةتن والحةةةث
علةةةةي البغضةةةةاء والضةةةةغينة والكراهيةةةةة وهةةةةوة الةةةةذو يةةةةؤتمر الجميةةةةع
بةةةةؤمرة لمةةةةا لةةةةة مةةةةن والء وطاعةةةةة وكةةةةان مةةةةا يحةةةةث مةةةةن عبةةةةارات
تحةةةةريض واثةةةةارة تحةةةةت بصةةةةرة وسةةةةمعة وال يملةةةة او مةةةةا كةةةةان ان
ينطةةةةق او يوجةةةةة او يحةةةةرض دون اذنةةةةة وموافقةةةةة جميةةةةع اعضةةةةاء
مكتةةةةب االرشةةةةاد ومةةةةا حةةةةث بةةةةج فةةةةي الخفةةةةاء والعلةةةةن علةةةةي ارتكةةةةاب
جميةةةةع الجةةةةرابم سةةةةالفة الةةةةذكر الةةةةواردة بةةةةامر االحالةةةةة كمةةةةا قةةةةرر
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المةةتهم عبةةد الةةرحمن البةةر علةةي منصةةة رابعةةة الخةةابن الجةةابر الةةذو
انقلةةةةب علةةةةي شةةةةعبة وعلةةةةي رايسةةةةة انةةةةت باطةةةةل وطالةةةةب بالجهةةةةاد
ووصةةةةف االحةةةةداث بةةةةاالنقبلب العسةةةةكرو  .وسةةةةت ل هةةةةذه الجمةةةةاهير
تملةةةا الميةةةادين هنةةةا وفةةةي كةةةل مكةةةان لتجبةةةر الجميةةةع علةةةي النةةةزول
علةةةةي ارادة الشةةةةعب واضةةةةافة بةةةةان الشةةةةرعية خةةةةط احمةةةةر واخبةةةةر
المتوجةةةدين بةةةان وةةةدا مليونيةةةة االصةةةرار والتحةةةدو لرصةةةاص الغةةةدر
سنحتشةةةد فةةةي كةةةل الميةةةادين للتحةةةدو للباطةةةل وويرهةةةا وفقةةةا للثابةةةت
بتقرير اللجنة الفنية فنحيل إليها منعا للتكرار.
أمةةةا وعةةةن المتهمةةةين مةةةن األول وحتةةةى الخةةةامس عشةةةر فقةةةد تحققةةةت
مسةةةةةةةةبوليتهم الجنابيةةةةةةةةة عةةةةةةةةن كافةةةةةةةةة الجةةةةةةةةرابم التةةةةةةةةي ارتكبهةةةةةةةةا
المتجمهةةةةةةرون ويعةةةةةةاقبون بةةةةةةنفس عقةةةةةةوبتهم ولةةةةةةو لةةةةةةم يكونةةةةةةوا
حاضةةةرين التجمهةةةر مةةةادام أن الغةةةرض مةةةن التجمهةةةر الةةةذو دبةةةروه
هةةةةةو ارتكةةةةةاب جريمةةةةةة مةةةةةا أو منةةةةةع أو تعطيةةةةةل تنفيةةةةةذ القةةةةةوانين أو
اللةةةةةواب أو إذا كةةةةةان الغةةةةةرض منةةةةةج التةةةةةؤثير علةةةةةى السةةةةةلطات فةةةةةي
أعمالهةةةةا أو حرمةةةةان شةةةةخص مةةةةن حريةةةةة العمةةةةل سةةةةواء كةةةةان ذلةةةة
التؤثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها.
وفةةةةي شةةةةؤن ذلةةةة نصةةةةت المةةةةادة الرابعةةةةة مةةةةن القةةةةانون  10لسةةةةنة
 1914بشةةةؤن التجمهةةةر علةةةى أنةةةج "يعاقةةةب مةةةدبرو التجمهةةةر الةةةذو
يقةةةع تحةةةت حكةةةم المةةةادة الثانيةةةة مةةةن هةةةذا القةةةانون بةةةنفس العقوبةةةات
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التةةةةي يعاقةةةةب بهةةةةا األشةةةةخاص الةةةةداخلون فةةةةي التجمهةةةةر ويكونةةةةون
مسةةةةبولين جنابيةةةةا ً عةةةةن كةةةةل فعةةةةل يرتكبةةةةج أو شةةةةخص مةةةةن هةةةةإالء
األشةةةةخاص فةةةةي سةةةةبيل الغةةةةرض المقصةةةةود مةةةةن التجمهةةةةر ولةةةةو لةةةةم
يكونةةةةةوا حاضةةةةةرين فةةةةةي التجمهةةةةةر أو ابتعةةةةةدوا عنةةةةةج قبةةةةةل ارتكةةةةةاب
الفعةةةل" ومةةةن ثةةةم فةةةإن مسةةةبوليتهم التضةةةامنية قةةةد تحققةةةت عةةةن كافةةةة
الجرابم .
لمةةا كةةان ذلةة وكانةةت المحكمةةة انتهةةت إلةةى أن التجمهةةر الةةذو حةةدث
بتةةةةاري 2013/6/21وحتةةةةةى 2013/8/14مةةةةةن جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان
المسةةةلمين وأنصةةةارها ومإيةةةديها إنمةةةا كةةةان بغةةةرض ويةةةر مشةةةروع
أعةةةد لةةةج مسةةةبقا ً بهةةةدف إسةةةقاط الدولةةةة المصةةةرية مةةةن خةةةبلل قطةةةع
الطةةةةةرق أمةةةةةام المةةةةةارة والسةةةةةيارات ووسةةةةةابل المواصةةةةةبلت العامةةةةةة
وحملهةةةةةم العصةةةةةي والشةةةةةوم بصةةةةةورة ةةةةةاهرة السةةةةةتعراض القةةةةةوة
والتلةةةةةةوي بةةةةةةالعنف وكةةةةةةذا حملهةةةةةةم األسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة المتنوعةةةةةةة
والبيضةةةةةاء وقتةةةةةل المجنةةةةةي علةةةةةيهم والشةةةةةروع فةةةةةى قتةةةةةل أخةةةةةرين
والتخريةةةب المتعمةةةد للممتلكةةةات العامةةةة والخاصةةةة وترويةةةع األهةةةالي
والسةةةكان وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها فةةةإن ذلةةة
يكشةةةةف عةةةةن الغةةةةرض ويةةةةر المشةةةةروع للتجمهةةةةر و ةيوقةةةةع كةةةةل مةةةةن
اشةةةةتر فيةةةةج ( المتهمةةةةين جميعةةةةا تحةةةةت طابلةةةةة القةةةةانون وكةةةةذل
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الحةةةةةال بالنسةةةةةبة لمةةةةةن دبةةةةةروه مةةةةةن المتهمةةةةةين مةةةةةن األول وحتةةةةةى
الخامس عشر .
فمةةةن جمةةةاع هةةةذا يسةةةتبين أن األوراق لةةةم تكةةةن خلةةةواً مةةةن الةةةدليل وأن
التحريةةةات وحةةةدها ليسةةةت هةةةي التةةةي زجةةةت بةةةالمتهمين فةةةي بةةةراثن
االتهةةةةام وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها ومةةةةن ثةةةةم
تةةوافرت أركةةان تلةة الجةةرابم سةةالفة الةةذكر ومةةن ثةةم يكةةون مةةا أثةةاره
الةةةةدفاع فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن علةةةةى ويةةةةر سةةةةند صةةةةحي مةةةةن القةةةةانون
وتقضى المحكمة برفضج .

الرابةةةع والثبلثةةةةون ـةةةة حيةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةدفع بإنتفةةةةاء جريمةةةةة
اإلشةةةةترا والتحةةةةريض والمسةةةةاعدة فةةةةي الجةةةةرابم المنسةةةةوبة
للمتهمةةةةةةةين عمةةةةةةةبل بةةةةةةةالمواد1/41 40 39مةةةةةةةن قةةةةةةةانون
العقوبةةةةةات وبانتفةةةةةاء اإلتفةةةةةاق الجنةةةةةابى فةةةةةى حةةةةةق المتهمةةةةةين
كوسيلة للمساهمة الجنابية.
فمردود عليج بؤن نص المادة  39من قانون العقوبات0
يعد فاعبلً للجريمة :ـ
(أوالً من يرتكبها وحده أو مع ويره .
( ثانيةةةةا ً مةةةةن يةةةةدخل فةةةةى إرتكابهةةةةا إذا كانةةةةت تتكةةةةون مةةةةن جملةةةةة
أعمال فيؤتى عمداً عمبلً من األعمال المكونة لها.
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كمةةةا نصةةةت المةةةادة  1/ 41مةةةن قةةةانون العقوبةةةات " مةةةن إشةةةتر فةةةى
جريمة فعليج عقوبتها إال ما إستثنى قانونا بنص خاص "
كمةةا وأنةةج ومةةن المقةةرر طبقةةا لةةنص المةةادة 43مةةن قةةانون العقوبةةات
والتةةةي نصةةةت علةةةي " مةةةن إشةةةتر فةةةي جريمةةةة فعليةةةج عقوبتهةةةا ولةةةو
كانةةةةت ويةةةةر تلةةةة التةةةةي تعمةةةةد إرتكابهةةةةا متةةةةي كانةةةةت الجريمةةةةة التةةةةي
وقعةةةت بالفعةةةل نتيجةةةة محتملةةةة للتحةةةريض أو اإلتفةةةاق أو المسةةةاعدة
التى حصلت " .
وأنةةةج مةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن اإلشةةةترا باإلتفةةةاق إنمةةةا يتحقةةةق مةةةن
إتحةةاد نيةةة أطرافةةج علةةى إرتكةةاب الفعةةل المتفةةق عليةةج وهةةذه النيةةة
أمةةةر داخلةةةى ال يقةةةع تحةةةت الحةةةواس وال ي هةةةر بعبلمةةةات خارجيةةةة
وإذ كةةةةان القاضةةةةى الجنةةةةابى حةةةةرا فةةةةى أن يسةةةةتمد عقيدتةةةةج مةةةةن أ
مصةةةةدر شةةةةاء فةةةةإن لةةةةج إذا لةةةةم يقةةةةم اإلشةةةةترا دليةةةةل مباشةةةةر مةةةةن
إعتةةةةةراف أو شةةةةةهادة شةةةةةهود أو ويةةةةةره أن يسةةةةةتدل عليةةةةةج بطريةةةةةق
اإلسةةتنتاج مةةن القةةرابن التةةى تقةةدم لديةةج مةةادام هةةذا اإلسةةتدالل سةةابغا
ولةةج مةةن ةةروف الةةدعو مةةا يبةةرره كمةةا لةةج أن يسةةتنت حصةةولج
مةةن فعةةةل الحةةةق للجريمةةة يشةةةهد بةةةج كمةةا أن اإلتفةةةاق علةةةى إرتكةةةاب
الجريمةةةةةةة ال يقتضةةةةةةى فةةةةةةى الواقةةةةةةع أكثةةةةةةر مةةةةةةن تقابةةةةةةل إرادة كةةةةةةل
المشةةةةتركين فيةةةةج وال يشةةةةترط لتةةةةوافره مضةةةةى وقةةةةت معةةةةين فمةةةةن
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الجةةةةةابز عقةةةةةبل وقانونةةةةةا أن تقةةةةةع الجريمةةةةةة بعةةةةةد اإلتفةةةةةاق عليهةةةةةا
مباشرة0
ومةةةةن ال ةمقةةةةرر قانو ًنةةةةا أن اإلشةةةةترا هةةةةو نشةةةةاط تبعةةةةى يصةةةةدر عةةةةن
الشةةةةري

ويقصةةةةد بةةةةج التةةةةدخل فةةةةى نشةةةةاط إجرامةةةةى ويةةةةرتبط بةةةةج

وبنتيجتةةةج برابطةةةة السةةةببيج وقةةةد نةةةص المشةةةرع علةةةى صةةةور محةةةددة
لئلشةةةترا هةةةى التةةةى تخضةةةع للتجةةةريم إذا مةةةا سةةةاهمت فةةةى التسلسةةةل
السةةةببى للنشةةةاط المةةةاد الةةةذ يقةةةع مةةةن الفاعةةةل ويطلةةةق علةةةى هةةةذه
الصور أفعال اإلشترا .
وقةةةد حةةةدد المشةةةرع هةةةذه األفعةةةال فةةةى المةةةادة ( 40عقوبةةةات بؤنهةةةا
التحةةةريض واإلتفةةةاق والمسةةةاعدة وال ةيشةةةترط أن تقةةةع هةةةذه األفعةةةال
ةمجتمعةةةةةة مةةةةةن الشةةةةةري

وإنمةةةةةا يكفةةةةةى لتحقةةةةةق اإلشةةةةةترا وقيةةةةةام

مسةةةبولية الشةةةري أن يرتكةةةب إحةةةداها فقةةةط أ أن نشةةةاط الشةةةري
يتحقةةةةةةق بةةةةةةالتحريض وحةةةةةةده أو باإلتفةةةةةةاق وحةةةةةةده أو بالمسةةةةةةاعدة
وحدها .
واالشةةةةترا بطريةةةةق اإلتفةةةةاق يتحقةةةةق بتبلقةةةةى أو إتحةةةةاد إرادتةةةةين أو
أكثةةةر وعقةةةدهما العةةةزم علةةةى إرتكةةةاب الجريمةةةة فةةةإذا إتحةةةدت إرادات
المتفقةةةين وإنعقةةةد العةةةزم بيةةةنهم علةةةى إرتكةةةاب الجريمةةةة ثةةةم إرتكبهةةةا
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أحةةةدهم يكةةةون مةةةن إرتكبهةةةا فاعةةةل لهةةةذه الجريمةةةة ويكةةةون البةةةاقون
شركا ًء لهذا الفاعل .
ةةرا ألن اإلشةةةترا باإلتفةةةاق يتحقةةةق مةةةن إتحةةةاد نيةةةة أطرافةةةج علةةةى
ون ة ً
إرتكةةةةاب الفعةةةةل ال ةمتفةةةةق عليةةةةج وهةةةةذه النيةةةةج مةةةةن مخبةةةةآت الصةةةةدر
ودخابةةةل الةةةنفس التةةةى ال تقةةةع عةةةادة تحةةةت الحةةةس ولةةةيس لهةةةا إمةةةارات
ةةاهرة فةةإن للقاضةةى الجنةةابى إذا لةةم يقةةم علةةى اإلشةةترا دليةةل ا مباشةةر
مةةةن إعتةةةراف أو شةةةهادة الشةةةهود أو مةةةا شةةةاكل َ ذلةةة أن يسةةةتدل عليةةةج
بطريةةةةةق اإلسةةةةةتنتاج أو القةةةةةرابن التةةةةةى تكةةةةةون لديةةةةةج كمةةةةةا أن لةةةةةج أن
يسةةةتنت حصةةةولج مةةةن أعمةةةال الحقةةةة بشةةةرط أن يكةةةون هةةةذا اإلسةةةتدالل
ساب ًغا ولج من روف الدعو ما يبرره .
أمةةةا المسةةةاعدة فهةةةى تعنةةةى تسةةةهيل إرتكةةةاب الفاعةةةل للجريمةةةة أو تقةةةديم
العةةةون لةةةج إلرتكابهةةةا أو تمكينةةةج مةةةن ذلةةة

ولةةةم يحةةةدد المشةةةرع وسةةةابل

المسةةةاعدة فقةةةد تكةةةون تلةةة الوسةةةابل ماديةةةة أو معنويةةةة وقةةةد تكةةةون
ةمجهةةةةةزة أو ةمسةةةةةهلة أو ةمتممةةةةةة وقةةةةةد تكةةةةةون سةةةةةابقة علةةةةةى تنفيةةةةةذ
الجريمةةةةةةةة أو ةمعاصةةةةةةةرة للتنفيةةةةةةةذ أو الحقةةةةةةةة عليةةةةةةةج واإلشةةةةةةةترا
بالمسةةةاعدة ال يتحقةةةق إال إذا ثبةةةت أن الشةةةري قصةةةد اإلشةةةترا فةةةى
الجريمةةةةة وهةةةةو عةةةةال ام بهةةةةا وأنةةةةج سةةةةاعد فةةةةى األعمةةةةال المجهةةةةزة أو
المسهلة إلرتكابها .
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ويجةةةةةب أن تتةةةةةوافر عبلقةةةةةة السةةةةةببيج بةةةةةين نشةةةةةاط الشةةةةةري وبةةةةةين
الجريمةةة التةةى وقعةةت مةةن الفاعةةل فهةةذه العبلق ةة هةةى العنصةةر الثالةةث
فةةةةى الةةةةركن المةةةةاد للمسةةةةاهمة التبعيةةةةة وبهةةةةا تتحقةةةةق وحةةةةدة هةةةةذا
الةةةركن فةةةى الجريمةةةة التةةةى سةةةاهم فيهةةةا الفةةةاعلون والشةةةركاء معهةةةم .
واألصةةةةل أن أفعةةةةال اإلشةةةةترا السةةةةابقة أفعةةةةال ا مشةةةةروعة ال ةيعاقةةةةب
عليهةةةةا القةةةةانون إذا وجةةةةدت إسةةةةتقبلالً اللهةةةةم إال إذا نةةةةص ال ةمشةةةةرع
علةةةى العقةةةاب عليهةةةا بإعتبارهةةةا جريمةةةة ةمسةةةتقلة فةةةى حةةةاالت معينةةةة
ولكنهةةةا ةتصةةةب ويةةةر مشةةةروعة إذا سةةةاهمت فةةةى وقةةةوع فعةةةل ويةةةر
مشةةةةةروع إذ هةةةةةى تتبةةةةةع هةةةةةذا الفعةةةةةل وتسةةةةةتمد منةةةةةج الصةةةةةفة ويةةةةةر
المشةةةروعة و ةيعاقةةةب عليهةةةا القةةةانون تب ًعةةةا لةةةذل

ومةةةن البةةةديهي أنةةةج

إذا كانةةةت المعاونةةةة قةةةدمت لمةةةإازرة الجةةةاني وتؤييةةةده فةةةي أوراضةةةج
اإلجراميةةةة ثةةةم وقعةةةت الجريمةةةة بنةةةاء عليهةةةا فةةةإن ذلةةة يعةةةد إشةةةترا ًكا
فةةةى نفةةةس الوقةةةت تطبي ًقةةةا للقواعةةةد العامةةةة ويكفةةةى لتةةةوافر اإلشةةةتر
أن يكةةةون الفعةةةل الةةةذ وقةةةع ةبنةةةا ًء علةةةى اإلشةةةترا ةمعاق ًبةةةا عليةةةج فةةةى
ذاتج .
ولمةةةةةا كانةةةةةت المةةةةةادة  82مةةةةةن قةةةةةانون العقوبةةةةةات فةةةةةى البنةةةةةد األول
والثةةةةةانى منهةةةةةا تةةةةةنص علةةةةةى أن " يعاقةةةةةب بإعتبةةةةةاره شةةةةةري ًكا فةةةةةى
الجةةةرابم المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى هةةةذا البةةةاب كةةةل مةةةن كةةةان عال ًمةةةا
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بنيةةةات الجةةةانى وقةةةدم إليةةةج إعانةةةة أو وسةةةيلة للتعةةةيش أو للسةةةكن أو
مةةةؤو أو مكا ًنةةةا لبلجتمةةةاع أو ويةةةر ذلةةة مةةةن التسةةةهيبلت وكةةةذل كةةةل
مةةةن حمةةةل رسةةةابلج أو سةةةهل لةةةج البحةةةث عةةةن موضةةةوع الجريمةةةة أو
إخفابةةةةج أو نقلةةةةج أو إببلوةةةةج .كةةةةل مةةةةن أخفةةةةى أشةةةةياء إسةةةةتعملت أو
أعةةةةدت لئلسةةةةتعمال فةةةةى إرتكةةةةاب الجريمةةةةة أو تحصةةةةلت منهةةةةا وهةةةةو
عالم بذل .
ومفةةةةةاد هةةةةةذا الةةةةةنص أن هنةةةةةا حةةةةةاالت خاصةةةةةة لئلشةةةةةترا يإاخةةةةةذ
بمقتضةةةاها فةةةى جةةةرابم هةةةذا البةةةاب مةةةن يعلةةةم بنوايةةةا الجةةةانى ويقةةةدم
لةةةج مةةةاالً أو سةةةك ًنا أو ويةةةر ذلةةة

ويتطلةةةب انطباقهةةةا تةةةوافر شةةةرو ًطا

ثبلثة :ـ
أولهمةةةا  :أن يوجةةةد شةةةخص أو أكثةةةر إنتةةةو إرتكةةةاب إحةةةد جةةةرابم
األمةةةةةن الخةةةةةارجى للدولةةةةةة فيكفةةةةةى أن يكةةةةةون لةةةةةد الشةةةةةخص أو
األشخاص نية إرتكاب الجريمة .
ثانيهمةةةا  :أن يقةةةدم الشةةةخص إلةةةى مةةةن إنتةةةو إرتكةةةاب إحةةةد هةةةذه
الجةةةةرابم إعانةةةةة ماليةةةةة أو وسةةةةيلة للتعةةةةيش أو للسةةةةكن أو مةةةةؤو أو
مكا ًنةةا لئلجتمةةاع بغيةةره مةةن أعوانةةج أو أ تسةةهيل رخةةر وقةةد تنةةاول
الةةنص فضةةبلً عةةن ذلةة

كةةل مةةن حمةةل رسةةابل الجةةانى أو مةةن سةةهل

لةةةج البحةةةث عةةةن موضةةةوع الجريمةةةة أو إخفابةةةج أو نقلةةةج أو إببلوةةةج
1144
أمين السر

رئيس المحكمة

وبعبةةةةةارة أخةةةةةر المعاونةةةةةة فةةةةةى تةةةةةذليل العقبةةةةةات التةةةةةى تقةةةةةف دون
الوصةةةةول إليهةةةةا ويقصةةةةد بتسةةةةهيل "إخفةةةةاء موضةةةةوع الجريمةةةةة"
حيازتةةةج إذا كةةةان لةةةج كيةةةان مةةةاد ملمةةةوس أو جعةةةل الغيةةةر يحةةةوزه أو
إرشةةةةاد الجةةةةانى إلةةةةى موضةةةةع يخفيةةةةج فيةةةةج أمةةةةا تسةةةةهيل " نقةةةةل "
موضةةةوعها أو " إببلوةةةج " فيةةةراد بةةةج تسةةةهيل نقلةةةج مةةةن مكةةةان إلةةةى
رخةةةر أو إحاطةةةة اآلخةةةرين عل ًمةةةا بةةةج أ ًيةةةا مةةةا كانةةةت الوسةةةيلة المتبعةةةة
فةةةةى ذلةةةة  .فقةةةةد يسةةةةهل لةةةةج نقلةةةةج فةةةةى عربةةةةة أو طةةةةابرة أو بةةةةاخرة
بنفسةةةج أو بواسةةةطة ويةةةره وقةةةد يسةةةهل لةةةج إببلوةةةج بخطةةةاب يكتبةةةج
وقةةةد يحصةةةل تسةةةهيل النقةةةل أو اإلبةةةبلر م ًعةةةا عةةةن طريةةةق البةةةرق أو
البلسلكي .
وثالثهما  :هو توفر القصد لد مقدم المعونة أو المؤو أو من يحمةل
رسابل الجانى أو يسهل لج نقل موضوع الجريمة أو إخفابج أو إببلوةج
وذل بؤن يكون عال ًما بالجريمة األصلية التةى يعةدها الجةانى أ عال ًمةا
بقصده ارتكابها .وهذا ما عبر عنةج الةنص بقولةج " كةل مةن كةان عال ًمةا
بنيةةات الجةةانى "  .ولةةيس مةةن الضةةرور أن يكةةون عال ًمةةا بوقوعهةةا إذا
كانت قد وقعت فالقدر األدنى فى الجانةب المةاد هةو أن يوجةد شةخص
يعةةد إلرتكةةاب إحةةد جةةرابم البةةاب األول مةةن الكتةةاب الثةةانى مةةن قةةانون
العقوبات وأن يعاونج المتهم بؤحد األفعةال المةذكورة فةى الةنص ويكفةى
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فةةى الجانةةب المعنةةو أن يكةةون مقةةدم العةةون أو مةةؤو إليةةج "عال ًمةةا"
بإعداد الشخص للجريمة أ بقصده أو عزمج على مقارفتها حتى ولةو
كانةةت الجريمةةة عنةةد تقةةديم العةةون أو م ةؤو إليةةج قةةد وقعةةت فع ةبلً دون
علمج.
فةةإذا تةةوفر العل ةـم بإرتك ةـاب الجةةانى للجريمةةة عنةةد مقارفةةة أحةةد األفعةةال
السابقة فإن ذل يعنى بدون ش توفر القصد وتحقق اإلشترا .
ولمةةةةةا كةةةةةان ماتقةةةةةدم وكةةةةةان الثابةةةةةت مةةةةةن التحقيقةةةةةات أن المتهمةةةةةين
وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا قةةةد تةةةوافرت فةةةيهم نيةةةة اإلتفةةةاق
فةةةى إرتكةةةاب الجةةةرابم المنسةةةوبة إلةةةيهم وأن مةةةا إرتكبةةةوه مةةةن أفعةةةال
إنمةةا كةةان فةةى سةةبيل تنفيةةذ هةةذه النيةةة والتةةى كمةةا سةةبق وأن أشةةارت
المحكمةةةة سةةةةلفا عنةةةةد ردهةةةةا علةةةى الةةةةدفع السةةةةابق مباشةةةةرة دون أن
تسترسةةةةل المحكمةةةةة فةةةةى سةةةةردها مةةةةرة أخةةةةر فنحيةةةةل إليةةةةج منعةةةةا
للتكةةةةةرار وذلةةةةة جميعةةةةةج علةةةةةى هةةةةةد ممةةةةةا إستخلصةةةةةتج المحكمةةةةةة
بإستخبلصةةةةها سةةةةالف الةةةةذكرمن أقةةةةوال شةةةةهود اإلثبةةةةات وكةةةةذا كافةةةةة
األدلةةةةةة األخةةةةةر التةةةةةى وردت بالتحقيقةةةةةات حيةةةةةث نصةةةةةت الفقةةةةةرة
الثانيةةةةة مةةةةن المةةةةادة الثالثةةةةة مةةةةن قةةةةانون التجمهةةةةر أنةةةةج "إذا وقعةةةةت
جريمةةةةةة بقصةةةةةد تنفيةةةةةذ الغةةةةةرض المقصةةةةةود مةةةةةن التجمهةةةةةر فجميةةةةةع
األشةةةةةخاص الةةةةةذين يتةةةةةؤلف مةةةةةنهم التجمهةةةةةر وقةةةةةت ارتكةةةةةاب هةةةةةذه
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الجريمةةةةة يتحملةةةةون مسةةةةبوليتها جنابيةةةةا ً بصةةةةفتهم شةةةةركاء إذا ثبةةةةت
علمهم بالغرض المذكور".
ومةةةن ثةةةم فةةةإن أسةةةباب إنةةةزال العقةةةاب بةةةالمتجمهرين فةةةي نةةةص هةةةذه
المةةةةةادة أن اعتبةةةةةرهم القةةةةةانون شةةةةةركاء مةةةةةا دام قةةةةةد ثبةةةةةت علمهةةةةةم
بةةةالغرض مةةةن التجمهةةةر وهةةةو تؤصةةةيل يجةةةد صةةةداه فيمةةةا هةةةو مسةةةتقر
عليةةةةج بشةةةةةؤن أحكةةةةةام االشةةةةترا الةةةةةواردة بالمةةةةةادتين  43 39مةةةةةن
قةةةانون العقوبةةةات إذ أنةةةج مةةةن المسةةةتقر عليةةةج قضةةةاء أنةةةج "لمةةةا كانةةةت
المةةةادة  39مةةةن قةةةانون العقوبةةةات قةةةد نصةةةت علةةةى أنةةةج يعةةةد فةةةاعبلً
للجريمةةةة " أوالً " مةةةن يرتكبهةةةا وحةةةده أو مةةةع ويةةةره " ثانيةةةا ً " مةةةن
يةةةدخل فةةةي ارتكابهةةةا إذا كانةةةت تتكةةةون مةةةن جملةةةة أفعةةةال فيةةةؤتي عمةةةداً
عمبلً من األعمال المكونة لها .
وكةةةةان البةةةةين مةةةةن نةةةةص هةةةةذه المةةةةادة فةةةةي صةةةةري لف ةةةةج وواضةةةة
داللتةةةج أن الفاعةةةل إمةةةا أن ينفةةةرد بجريمتةةةج أو يسةةةهم معةةةج ويةةةره فةةةي
ارتكابهةةةةا فةةةةإذ أسةةةةهم فإمةةةةا أن يصةةةةدق علةةةةى فعلةةةةج وحةةةةده وصةةةةف
الجريمةةةة التامةةةة وإمةةةا أن يةةةؤتي عمةةةداً عمةةةبلً تنفيةةةذيا ً فيهةةةا إذا كانةةةت
الجريمةةةة ترتكةةةب مةةةن جملةةةة أفعةةةال سةةةواء بحسةةةب طبيعتهةةةا أو طبقةةةا ً
لخطةةة تنفيةةذها وحينبةةذ يكةةةون فاعةةل مةةع ويةةةره إذا صةةحت لديةةج نيةةةة
التةةةدخل فةةةي ارتكابهةةةا ولةةةو أن الجريمةةةة لةةةم تةةةتم بفعلةةةج وحةةةده بةةةل
تمةةةت بفعةةةل واحةةةد أو أكثةةةر ممةةةن تةةةدخلوا معةةةج فيهةةةا ةعةةةرف أو لةةةم
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ةيعةةةرف باعتبةةةار أن الفاعةةةل مةةةع ويةةةره هةةةو بالضةةةرورة شةةةري يجةةةب
أن يتةةةةوافر لديةةةةج – علةةةةي األقةةةةل – مةةةةا يتةةةةوافر لةةةةد الشةةةةري مةةةةن
قصةةةةد المسةةةةاهمة فةةةةي الجريمةةةةة وإال فةةةةبل يسةةةةؤل عةةةةن فعلةةةةج وحةةةةده
ويتحقةةةق حتمةةةا ً قصةةةد المسةةةاهمة فةةةي الجريمةةةة أو نيةةةة التةةةدخل فيهةةةا
إذا وقعةةةت نتيجةةةة التفةةةاق بةةةين المسةةةاهمين ولةةةو لةةةم ينشةةةؤ إال لح ةةةة
تنفيةةةةذ الجريمةةةةة تحقيقةةةةا ً لقصةةةةد مشةةةةتر هةةةةو الغايةةةةة النهابيةةةةة مةةةةن
الجريمةةةة أو أن يكةةةون كةةةل مةةةنهم قصةةةد ـ قصةةةد اآلخةةةر فةةةي إيقةةةاع
الجريمةةةة المعينةةةة وأسةةةهم فعةةةبلً بةةةدور فةةةي تنفيةةةذها بحسةةةب الخطةةةة
التةةةةي وضةةةةعت أو تكونةةةةت لةةةةديهم فجةةةةؤة – وإن لةةةةم يبلةةةةع دوره علةةةةى
مسةةرحها حةةد الشةةروع ولمةةا كانةةت نيةةة التةةدخل فةةي اقتةةراف جريمةةة
مةةةةةا تحقيقةةةةةا ً لقصةةةةةدهم المشةةةةةتر تسةةةةةتفاد مةةةةةن نةةةةةوع الصةةةةةلة بةةةةةين
المتهمةةةةين والمعيةةةةة بيةةةةنهم فةةةةي الزمةةةةان والمكةةةةان وصةةةةدورهم فةةةةي
مقارفةةة الجريمةةة عةةن باعةةث واحةةد واتجةةاههم جميعةةا ً وجهةةة واحةةدة
في تنفيذها باإلَضافة إلى وحدة الحق المعتد عليج .
ولمةةةةةا كةةةةةان ذلةةةةة وهةةةةةديا ً علةةةةةى مةةةةةا تقةةةةةدم وكةةةةةان المتجمهةةةةةرون
(المتهمةةةةين وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا تجمعهةةةةم صةةةةلة
واحةةةةدة النهةةةةم مةةةةن جماعةةةةة االخةةةةوان المسةةةةلمين والمناصةةةةرين لهةةةةم
والمةةةةةوالين لهةةةةةم والمطةةةةةالبين بعةةةةةودة الةةةةةربيس المعةةةةةزول /محمةةةةةد
مرسةةةى إلةةةى سةةةدة الحكةةةم وقةةةد تجمعةةةوا فةةةي مكةةةان التجمهةةةر( ميةةةدان
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رابعةةةة العدويةةةة ومحيطهةةةا فةةةي وقةةةت واحةةةد بهةةةدف تعطيةةةل حركةةةة
المةةةرور ومهاجمةةةة السةةةكان واالعتةةةداء علةةةيهم وحيةةةازتهم لؤلسةةةلحة
الناريةةةة بؤنواعهةةةا المختلفةةةة وإرتكةةةابهم لكافةةةة الجةةةرابم المنةةةوه عنهةةةا
سةةةلفا (القتةةةل العمةةةد والشةةةروع فيةةةج والتخريةةةب واإلتةةةبلف والقةةةبض
بةةةةدون وجةةةةج حةةةةق والتعةةةةذيب وويرهةةةةا مةةةةن الجةةةةرابم وفقةةةةا للثابةةةةت
بةةةاألوراق

وهةةةو مةةةا تتةةةوافر بةةةج نيةةةة تةةةدخلهم فةةةي ارتكةةةاب الجةةةرابم

محةةةل المحاكمةةةة سةةةواء كةةةان ذلةةة باتفةةةاق مسةةةبق بيةةةنهم وبةةةين مةةةن
دبةةةر التجمهةةةر أو كةةةان ذلةةة وليةةةد اللح ةةةة التةةةي كشةةةفت أن التجمهةةةر
لةةةةم يكةةةةن سةةةةلميا ً وأن الغةةةةرض منةةةةج ويةةةةر مشةةةةروع فؤصةةةةروا علةةةةى
البقةةةاء لشةةةد أزر بعضةةةهم الةةةبعض وقةةةد تشةةةعبت مةةةن حةةةولهم الجةةةرابم
التةةةي تحجةةةب عةةةنهم حجةةةة عةةةدم العلةةةم وتغلةةةق علةةةيهم بةةةاب المجادلةةةة
فةةي سةةلمية هةةذا التجمهةةر الةةذو حملةةوا فيةةج العصةةي والشةةوم ةةاهراً
وتراشةةةقوا بةةةالطوب والحجةةةارة وتطةةةايرت فيةةةج الشةةةماري واأللعةةةاب
الناريةةةة وتنةةةاثرت فيةةةج أصةةةوات إطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة فمةةةن رثةةةر
مةةةنهم البقةةةاء عةةةن االبتعةةةاد روةةةم وقةةةوع هةةةذه الجةةةرابم بقصةةةد تنفيةةةذ
الغةةةةرض المقصةةةةود مةةةةن التجمهةةةةر (كةةةةدأب المتهمةةةةين فقةةةةد صةةةةدق
علةةةيهم وصةةةف الشةةةري فةةةى التجمهةةةر الةةةوارد بالمةةةادة الثالثةةةة مةةةن
قةةةانون التجمهةةةر وتحققةةةت مسةةةبوليتهم الجنابيةةةة عةةةن جميةةةع الجةةةرابم
التةةةي ارتكبهةةةا المتجمهةةةرون المعلةةةوم مةةةنهم والمجهةةةول .أمةةةا وعةةةن
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المتهمةةةين مةةةن األول وحتةةةى الخةةةامس عشةةةر فمسةةةبوليتهم الجنابيةةةة
قةةةةد تحققةةةةت بصةةةةري نةةةةص المةةةةادة الرابعةةةةة مةةةةن قةةةةانون التجمهةةةةر
باعتبةةةةارهم مةةةةدبرو التجمهةةةةر الةةةةذو ارتكبةةةةت فيةةةةج الجةةةةرابم محةةةةل
المحاكمةةةة ومةةةن ثةةةم فهةةةم مسةةةبولين جنابيةةةا ً عةةةن كةةةل فعةةةل يرتكبةةةج أو
شةةةخص مةةةن هةةةإالء األشةةةخاص فةةةي سةةةبيل الغةةةرض المقصةةةود مةةةن
التجمهةةةر ولةةةو لةةةم يكونةةةوا حاضةةةرين فةةةي التجمهةةةر سةةةيما وقةةةد ثبةةةت
تواجةةةدهم بةةةالتجمهر وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها .
ممةةةا يشةةةكل مسةةةبولية المتهمةةةين فيهةةةا كفةةةاعلين أصةةةليين ومةةةن ثةةةم
فةةةةإن مةةةةةايثيره الةةةةةدفاع فةةةةى هةةةةةذا الشةةةةةؤن مةةةةن منازعةةةةةة فةةةةةى هةةةةةذا
الخصةةةةوص اليعةةةةدو أن يكةةةةون جةةةةدال موضةةةةوعيا فةةةةى تقةةةةدير أدلةةةةة
الةةةدعو وهةةةو مةةةن اإلختصةةةاص األصةةةيل لمحكمةةةة الموضةةةوع ومةةةن
يكةةةون الةةةدفع المثةةةار مةةةن قبةةةل الةةةدفاع أقةةةيم علةةةى سةةةند ويةةةر صةةةحي
من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

الخةةةامس والثبلثةةةون :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بعةةةدم انطبةةةاق
مةةةةةةةةواد اإلتهةةةةةةةةام أرقةةةةةةةةام 88 86مكةةةةةةةةرر/أ 88مكةةةةةةةةرر/ج
88مكةةةةةةرر/د  89مةةةةةةن قةةةةةةانون العقوبةةةةةةات علةةةةةةى الةةةةةةدعو
وانطبةةةةاق القةةةةانون رقةةةةم  84لسةةةةنج  2002بشةةةةؤن الجمعيةةةةات
والمإسسةةةةةةات األهليةةةةةةة لصةةةةةةدور القةةةةةةرار رقةةةةةةم  644لسةةةةةةنج
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 2013فةةةةةى  2013/3/19مةةةةةن وزارة التؤمينةةةةةات والشةةةةةبون
اإلجتماعيةةةةة بقيةةةةد جماعةةةةة اإلخةةةةوان المسةةةةلمين باسةةةةم جمعيةةةةة
اإلخةةةةةةةوان المسةةةةةةةلمين وبةةةةةةةؤن الواقعةةةةةةةة قةةةةةةةد حةةةةةةةدثت قبةةةةةةةل
 2014/4/9تةةةةةاري نشةةةةةر قةةةةةرار مجلةةةةةس الةةةةةوزراء بح ةةةةةر
جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية.
فمةةةردود عليةةةج بؤنةةةج ال عبةةةرة بالصةةةفة أو االسةةةم الةةةذ يتخةةةذه التن ةةةيم
وال بالشةةةةكل أو الم هةةةةر الخةةةةارجى الةةةةذ ينتحلةةةةج أو يتصةةةةف بةةةةج أو
أنةةةةةج اتبةةةةةع اإلجةةةةةراءات أو اتخةةةةةذ الشةةةةةكل الةةةةةذ يسةةةةةتلزمج القةةةةةانون
فإنشةةةاء أو تؤسةةةيس أو تن ةةةيم أو إدارة التن ةةةيم يتجلةةةى فةةةى األوةةةراض
المسةةةتهدفة منةةةج أ ًيةةةا كةةةان االسةةةم المطلةةةق عليةةةج (جمعيةةةة أو هيبةةةة أو
من مةةةةةةة أو جماعةةةةةةة أو عصةةةةةةابة

فةةةةةةإذا كةةةةةةان تكةةةةةةوين التن ةةةةةةيم

بإنشةةةةابج أو تؤسيسةةةةج مطاب ًقةةةةا للقةةةةانون (كقةةةةانون الجمعيةةةةات مةةةةثبلً
لكةةةةةن تن يمةةةةةج أو إدارتةةةةةج يهةةةةةدف إلةةةةةى تحقيةةةةةق أحةةةةةد األوةةةةةراض
المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى المةةةةواد88 86مكةةةةرراً/أ  89مةةةةن قةةةةانون
العقوبةةةات كمةةةا إذا كةةةان الغةةةرض منهةةةا الةةةدعوة إلةةةى تعطيةةةل أحكةةةام
الدسةةةةتور والقةةةةوانين ومنةةةةع مإسسةةةةات الدولةةةةة والسةةةةلطات العامةةةةة
مةةةةن ممارسةةةةة أعمالهةةةةا وتةةةةؤليف عصةةةةابة ومهاجمةةةةة طابفةةةةة مةةةةن
السةةةةكان ومقاومةةةةة رجةةةةال السةةةةلطة العامةةةةة بالسةةةةبلح أثنةةةةاء تنفيةةةةذهم
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القةةةةةةةوانين واالعتةةةةةةةداء علةةةةةةةى الحريةةةةةةةة الشخصةةةةةةةية للمةةةةةةةواطنين
والحقةةةةةةةةوق العامةةةةةةةةة واإلضةةةةةةةةرار بالوحةةةةةةةةدة الوطنيةةةةةةةةة والسةةةةةةةةبلم
االجتمةةةاعى أو كةةةان اإلرهةةةاب مةةةن الوسةةةابل التةةةى تسةةةتخدمها هةةةذه
الجماعةةةةة فةةةةى تنفيةةةةذ أوراضةةةةها فةةةةإن ذلةةةة بةةةةبل شةةةة يعةةةةد مخال ًفةةةةا
ألحكام القانون .
ومةةةن المقةةةرر قضةةةاءا بةةةؤن البةةة ِّين مةةةن اسةةةتقراء نصةةةوص المةةةواد 86
ةةةةةةةررا ( أ مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةةات أن
ةةةةةةةررا  86مكة
 86مكة
ً
ً
المشةةةةرع أطلةةةةق وصةةةةف التن ةةةةيم اإلرهةةةةابي علةةةةى أو جمعيةةةةة أو
هيبةةةة أو من مةةةة أو جماعةةةة أو عصةةةابة يكةةةون الغةةةرض منهةةةا
الةةةدعوة بؤيةةةة وسةةةيلة إلةةةى تعطيةةةل أحكةةةام الدسةةةتور أو القةةةوانين
أو منةةةع إحةةةد مإسسةةةات الدولةةةة أو إحةةةد السةةةلطات العامةةةة مةةةن
ممارسةةةة أعمالهةةةا أو االعتةةةداء علةةةى الحريةةةة الشخصةةةية للمةةةواطن
أو ويرهةةةةا مةةةةن الحريةةةةات  ....أو االنضةةةةمام إلةةةةى إحةةةةداها مةةةةع
علمةةةةةج بؤوراضةةةةةها إذا كانةةةةةت تسةةةةةتخدم اإلرهةةةةةاب لتحقيةةةةةق تلةةةةة
ضةةةةةةا أن
األوةةةةةةراض التةةةةةةي تةةةةةةدعوا إليهةةةةةةا ويكةةةةةةون المسةةةةةةتفاد أي ً
الجمعيةةةةةةةة أو الهيبةةةةةةةة أو المن مةةةةةةةة أو الجماعةةةةةةةة أو التةةةةةةةي
أقيمةةةت وفةةةق أحكةةةام القةةةانون ت ةةةل بمنةةةؤ عةةةن التةةةؤثيم طالمةةةا تعمةةةل
فةةى إطةةار مةةا أنشةةبت لةةج فةةإذا مةةا انحرفةةت عةةن مسةةارها ودعةةت
إلةةةى تعطيةةةل أحكةةةام الدسةةةتور أو القةةةوانين – وفةةةق المةةةواد السةةةالف
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سةةةردها – وكانةةةت تسةةةتخدم اإلرهةةةاب فةةةى تحقيةةةق أوراضةةةها صةةةار
فعلهةةةةا مإ َّث ًمةةةةا بنصةةةةوص مةةةةواد القةةةةانون المةةةةار ذكرهةةةةا مةةةةن تةةةةاري
انحرافهةةا عةةن مسةةارها التةةي أنشةةبت مةةن أجلةةج ولةةيس مةةن تةةاري
صةةةدور قةةةرار بح رهةةةا سةةةواء كانةةةت هةةةذه الجماعةةةة التةةةي انضةةةم
إليهةةةةةةا الطةةةةةةاعنون – جماعةةةةةةة اإلخةةةةةةوان اإلرهابيةةةةةةة أم جماعةةةةةةة
انبثقةةت عنهةةا – والقةةول بغيةةر ذل ة ةي َع ة ُّد ضةةر ًبا مةةن العبةةث وهةةو مةةا
يتنةةةزه عنةةةج المشةةةرع ويخةةةرج عةةةن مقصةةةده ومةةةن ثةةةم فةةةإن مةةةا
أثةةةةةةةةةاره الطةةةةةةةةةاعنون  .... /و  ....و  ....و  ....و  ....مةةةةةةةةةن
أن الواقعةةةة ةت َعةةة اد فعة ًةةبل ويةةةر مةةةإثم ألن جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين
لةةةم ةتح َ ةةةر إال مةةةن تةةةاري نشةةةر قةةةرار مجلةةةس الةةةوزراء يكةةةون دفا ًعةةةا
قانون ًيا اهر البطبلن مما ال تلتزم المحكمة بالرد عليج .
لمةةةا كةةةان مةةةا تقةةةدم وكانةةةت المحكمةةةة قةةةد انتهةةةت فةةةى قضةةةابها إلةةةى أن
الجماعةةةةة( العصةةةةابة التةةةةى يربسةةةةها المةةةةتهم األول  /محمةةةةد بةةةةديع
كمرشةةةد عةةةام لجماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين تسةةةتهدف فةةةى حقيقتهةةةا
أوراضةةةةا ً ويةةةةر مشةةةةروعة فةةةةبل يفيةةةةدها إذا كانةةةةت تلةةةة الجماعةةةةة أو
الجمعيةةةة أو أيةةةا كةةةان اسةةةمها مقيةةةدة طبقةةةا ً لقةةةانون الجمعيةةةات األهليةةةة
مةةن عدمةةةج طالمةةا أن إدارتهةةةا تهةةدف إلةةةى تحقيةةق أ مةةةن األوةةةراض
ويةةةةر المشةةةةروعة المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى المةةةةواد سةةةةالفة الةةةةذكر
ومةةةن ثةةةم الينةةةال مةةةن هةةةذا الن ةةةر مةةةا أشةةةار اليةةةج الةةةدفاع مةةةن صةةةدور
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القةةةةةةرار رقةةةةةةم  644لسةةةةةةنج  2013فةةةةةةى  2013/3/19مةةةةةةن وزارة
التؤمينةةةات والشةةةبون االجتماعيةةةة بقيةةةد هةةةذه الجماعةةةة باسةةةم جمعيةةةة
اإلخةةةةوان المسةةةةلمين والمتضةةةةمن قيةةةةد جمعيةةةةة اإلخةةةةوان المسةةةةلمين
طبقةةةةةا ً ألحكةةةةةام القةةةةةانون  84لسةةةةةنج  2002تحةةةةةت إشةةةةةراف اإلدارة
المركزيةةةةة للجمعيةةةةات واالتحةةةةادات وأن ميةةةةدان عمةةةةل الجمعيةةةةة فةةةةى
الخةةةةةةدمات االجتماعيةةةةةةة والصةةةةةةحية والبيبيةةةةةةة وحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان
........إل .
والمحكمةةةة تشةةةير وتنةةةوه أن قيةةةد تلةةة الجمعيةةةة سةةةالفة الةةةذكر كانةةةت
فةةةةى عهةةةةد الةةةةربيس المعةةةةزول  /محمةةةةد مرسةةةةى وسةةةةيطرة جماعةةةةة
اإلخةةةةوان المسةةةةلمين علةةةةى مقاليةةةةد الحكةةةةم أنةةةةذا وتوولهةةةةا داخةةةةل
مإسسةةةةةات الدولةةةةةة بةةةةةإختبلف أشةةةةةكالها وتنوعهةةةةةا للسةةةةةيطرة علةةةةةى
مفاصةةةةل الدولةةةةة المصةةةةرية بؤكملهةةةةا

وكانةةةةت تلةةةة الجمعيةةةةة هةةةةى

السةةةةتار القةةةةانونى لهةةةةم لتنفيةةةةذ مخططةةةةاتهم وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج
المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها حيةةةةث أن مةةةةدخلهم للشةةةةعب المصةةةةر مةةةةن
الناحيةةةةة الدينيةةةةة شةةةةكبل ولةةةةيس األسةةةةاس للوصةةةةول إلةةةةى الحكةةةةم و
إرادة الشةةةةةعب المصةةةةةر

إال أنهةةةةةم لةةةةةم يتمكنةةةةةوا مةةةةةن ذلةةةةة لةةةةةوعى

الشةةةةةعب المصةةةةةر وعلمهةةةةةم بغرضةةةةةهم ونيةةةةةتهم البغيضةةةةةة فكانةةةةةت
ثةةةورة الشةةةعب علةةةيهم بتةةةاري

2013/6/30والتةةةى حماهةةةا الجةةةيش

 .إذ أن ذلةةةةةة القةةةةةةرار رقةةةةةةم  644لسةةةةةةنج  2013الصةةةةةةادر فةةةةةةى
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 2013/3/19مةةةةةةةةن وزارة التؤمينةةةةةةةةات والشةةةةةةةةبون االجتماعيةةةةةةةةة
سةةةالف الةةةذكر ال يغيةةةر مةةةن طبيعةةةة األوةةةراض ويةةةر المشةةةروعة التةةةى
تهةةةةةدف الجماعةةةةةة (العصةةةةةابة

إلةةةةةى تحقيقهةةةةةا والمإثمةةةةةة بةةةةةالمواد

88 86مكةةةرر/أ  89مةةةةن قةةةانون العقوبةةةةات سةةةيما وأنةةةةج قةةةد تةةةةم
حةةةةةل جمعيةةةةةة اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين المقيةةةةةدة بةةةةةاإلدارة المركزيةةةةةة
للجمعيةةةات واإلتحةةةادات تحةةةت رقةةةم 644لسةةةنة2013تطبيقةةةا ألحكةةةام
المةةةةةادة 42مةةةةةن القةةةةةانون رقةةةةةم 84لسةةةةةنة2002بموجةةةةةب القةةةةةرار
الةةةةةةوزار الصةةةةةةادر مةةةةةةن وزارة التضةةةةةةامن اإلجتمةةةةةةاعى ( قطةةةةةةاع
الشةةةةةةةةةةةبون اإلجتماعيةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةم 227لسةةةةةةةةةةةنة2013بتةةةةةةةةةةةاري
2013/10/9

وال يقةةةةةدح فةةةةةى ذلةةةةة فيمةةةةةا أثةةةةةاره الةةةةةدفاع بةةةةةؤن

الواقعةةةةة قةةةةد حةةةةدثت قبةةةةل  2014/4/9تةةةةاري نشةةةةر قةةةةرار مجلةةةةس
الةةةوزراء بح ةةةر جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين اإلرهابيةةةة وقةةةد ثبةةةت
للمحكمةةةة قيةةةام تلةةة الجماعةةةة ( العصةةةابة الةةةدعوة بؤيةةةة وسةةةيلة إلةةةى
تعطيةةةل أحكةةةام الدسةةةتور أو القةةةوانين أو منةةةع إحةةةد مإسسةةةات
الدولةةةةة أو إحةةةةد السةةةةلطات العامةةةةة مةةةةن ممارسةةةةة أعمالهةةةةا أو
االعتةةةةةداء علةةةةةى الحريةةةةةة الشخصةةةةةية للمةةةةةواطن أو ويرهةةةةةا مةةةةةن
الحريةةةةات أو االنضةةةةمام إلةةةةى إحةةةةداها مةةةةع علمهةةةةم بؤوراضةةةةها
إذا كانةةةةت تسةةةةتخدم اإلرهةةةةاب لتحقيةةةةق تلةةةة األوةةةةراض التةةةةي تةةةةدعو
إليهةةةا صةةةار فعلهةةةا مإ َّث ًمةةةا بنصةةةوص مةةةواد القةةةانون المةةةار ذكرهةةةا
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مةةن تةةاري انحرافهةةا عةةن مسةةارها التةةي أنشةةبت مةةن أجلةةج ولةةيس
مةةةةن تةةةةاري صةةةةدور قةةةةرار بح رهةةةةا سةةةةواء كانةةةةت هةةةةذه الجماعةةةةة
التةةةةي انضةةةةم إليهةةةةا المتهمةةةةون – جماعةةةةة اإلخةةةةوان اإلرهابيةةةةة أم
جماعةةة انبثقةةت عنهةةا – والقةةول بغيةةر ذلةة ةي َعةة ُّد ضةةر ًبا مةةن العبةةث
وهةةةو مةةةا يتنةةةزه عنةةةج المشةةةرع ويخةةةرج عةةةن مقصةةةده ومةةةن ثةةةم
فةةإن مةةا أثةةاره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن مةةن أن الواقعةةة ةت َع ة اد فعة ًةبل ويةةر
مةةةإثم ألن جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين لةةةم ةتح َ ةةةر إال مةةةن تةةةاري
نشةةةةر قةةةةرار مجلةةةةةس الةةةةوزراء ومةةةةةن ثةةةةم تقةةةةةر المحكمةةةةة جميةةةةةع
القةةةرارات الصةةةادرة فةةةى هةةةذا الشةةةؤن حمايةةةة ألمةةةن الةةةببلد مةةةن خطةةةر
تلةةة الجماعةةةة ( العصةةةابة سةةةالفة الةةةذكر عليهةةةا

ومةةةن ثةةةم فةةةإن

ماينعةةاه الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن يضةةحى علةةى ويةةر سةةند مةةن الواقةةع
والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

السةةةادس والثبلثةةةون :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بإنتفةةةاء أركةةةان
جريمةةةة تةةةؤليف عصةةةابة وتةةةولى زعامتهةةةا وقيادتهةةةا للمتهمةةةين
مةةةةةةن األول حتةةةةةةى الرابةةةةةةع عشةةةةةةر وبانتفةةةةةةاء أركةةةةةةان جريمةةةةةةة
اإلنضةةةةةمام لعصةةةةةابة للمتهمةةةةةين مةةةةةن الخةةةةةامس عشةةةةةر وحتةةةةةى
األخيةةةةةر وفقةةةةةا للثابةةةةةت بةةةةةؤمر اإلحالةةةةةة والمنصةةةةةوص عليهةةةةةا
بالمادتين 86

 89من قانون العقوبات .
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فمةةةردود عليةةةج بؤنةةةج مةةةن المقةةةرر وفقةةةا لةةةنص المةةةادة  86مةةةن قةةةانون
العقوبةةةات " يقصةةةد باإلرهةةةاب فةةةي تطبيةةةق أحكةةةام هةةةذا القةةةانون كةةةل
مةةةةن إسةةةةتخدام للقةةةةوة أو العنةةةةف أو التهديةةةةد أو الترويةةةةع يلجةةةةؤ إليةةةةج
الجةةةةةةاني تنفيةةةةةةذا لمشةةةةةةروع إجرامةةةةةةي فةةةةةةردو أو جمةةةةةةاعي بهةةةةةةدف
اإلخةةةبلل بالن ةةةام العةةةام أو تعةةةريض سةةةبلمة المجتمةةةع وأمنةةةج للخطةةةر
إذا كةةةان مةةةن شةةةؤن ذلةةة إيةةةذاء األشةةةخاص أو إلقةةةاء الرعةةةب بيةةةنهم أو
تعةةةريض حيةةةاتهم أو حريةةةاتهم أو أمةةةنهم للخطةةةر أو إلحةةةاق الضةةةرر
بالبيبةةةةةة أو باإلتصةةةةةاالت أو المواصةةةةةبلت أو بةةةةةاألموال أو بالمبةةةةةانى
أو بةةةةةاألمبل العامةةةةةة أو الخاصةةةةةة أو إحتبللهةةةةةا أو اإلسةةةةةتيبلء عليهةةةةةا
أو منةةةةةع أو عرقلةةةةةة ممارسةةةةةة السةةةةةلطات العامةةةةةة أو دور العبةةةةةادة أو
معاهةةةةد العلةةةةم ألعمالهةةةةا أو تعطيةةةةل تطبيةةةةق الدسةةةةتور أو القةةةةوانين
أواللواب " .
وتةةةنص المةةةادة  86مكةةةرر مةةةن قةةةانون العقوبةةةات علةةةى أنةةةج " يعاقةةةب
بالسةةةجن كةةةل مةةةن أنشةةةؤ أوأسةةةس أو ن ةةةم أوأدار علةةةى خةةةبلف أحكةةةام
القةةةةانون جمعيةةةةة أو هيبةةةةة أو من مةةةةة أوجماعةةةةة أوعصةةةةابة يكةةةةون
الغةةةرض منهةةةا الةةةدعوة بةةةؤ وسةةةيلة إلةةةى تعطيةةةل أحكةةةام الدسةةةتور أو
القةةةةةوانين أومنةةةةةع إحةةةةةد مإسسةةةةةات الدولةةةةةة أو أحةةةةةد السةةةةةلطات
العامةةةةةةة مةةةةةةن ممارسةةةةةةة أعمالهةةةةةةةا أو اإلعتةةةةةةداء علةةةةةةى الحريةةةةةةةة
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الشخصةةةية للمةةةواطن أو ويرهةةةا مةةةن الحريةةةات التةةةى كفلهةةةا الدسةةةتور
والقةةةةانون أو اإلضةةةةرار بالوحةةةةدة الوطنيةةةةة أو السةةةةبلم االجتمةةةةاعى
ويعاقةةةب بالسةةةجن المشةةةدد كةةةل مةةةن تةةةولى زعامةةةة أو قيةةةادة مافيهةةةا
أو أمةةةةدها بمعونةةةةات ماديةةةةة أوماليةةةةة مةةةةع علمةةةةج بةةةةالغرض الةةةةذ
تةةةدعوا إليةةةةج .ويعاقةةةةب بالسةةةةجن مةةةةدة ال تزيةةةةد علةةةةى خمةةةةس سةةةةنوات
كةةةل مةةةن انضةةةم إلةةةى إحةةةد الجمعيةةةات أو الهيبةةةات أو المن مةةةةات أو
الجماعةةةةةةةات أو العصةةةةةةةةابات المنصةةةةةةةةوص عليهةةةةةةةةا فةةةةةةةةى الفقةةةةةةةةرة
السةةةةةةةةةةابقة ,أو شةةةةةةةةةةار فيهةةةةةةةةةةا بؤيةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةورة مةةةةةةةةةةع علمةةةةةةةةةةج
بؤوراضها.................إل " .
كمةةةا تةةةنص المةةةادة 86مكةةةررأ2 1 /مةةةن قةةةانون العقوبةةةات " تكةةةون
عقوبةةةة الجريمةةةة المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى الفقةةةرة األولةةةي مةةةن المةةةادة
السةةةةةةابقة اإلعةةةةةةدام أو السةةةةةةجن المإبةةةةةةد إذا كةةةةةةان اإلرهةةةةةةاب مةةةةةةن
الوسةةةابل التةةةى تسةةةتخدم فةةةى تحقيةةةق أو تنفيةةةذ األوةةةراض التةةةى تةةةدعو
إليهةةةةةا الجمعيةةةةةة أو الهيبةةةةةة أو المن مةةةةةة أو الجماعةةةةةة أو العصةةةةةابة
المةةةذكورة فةةةى هةةةذه الفقةةةرة ويعاقةةةب بةةةذات العقوبةةةة كةةةل مةةةن أمةةةدها
بؤسةةةةلحة أو ذخةةةةابر أو مفرقعةةةةات أو مهمةةةةات أو رالالت أو أمةةةةوال
أو معلومةةةات مةةةع علمةةةج بمةةةا تةةةدعوا إليةةةج وبوسةةةابلها فةةةى تحقيةةةق أو
تنفيةةةذ ذلةةة .وتكةةةون عقوبةةةة الجريمةةةة المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى الفقةةةرة
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الثانيةةةة مةةةن المةةةادة السةةةابقة السةةةجن المشةةةدد إذا كةةةان اإلرهةةةاب مةةةن
الوسةةةابل التةةةى تسةةةتخدم فةةةى تحقيةةةق أو تنفيةةةذ األوةةةراض التةةةى تةةةدعوا
إليهةةةةةا الجمعيةةةةةة أو الهيبةةةةةة أو المن مةةةةةة أو الجماعةةةةةة أو العصةةةةةابة
المةةةذكورة فةةةى هةةةذه الفقةةةرة أو إذا كةةةان الجةةةاني مةةةن أفةةةراد القةةةوات
المسلحة أو الشرطة " .
كمةةةا نصةةةت المةةةادة  89مةةةن قةةةانون العقوبةةةات " يعاقةةةب باإلعةةةدام كةةةل
مةةةن ألةةةف عصةةةابة هاجمةةةت طابفةةةة مةةةن السةةةكان أو قاومةةةت بالسةةةبلح
رجةةةال السةةةلطة العامةةةة فةةةى تنفيةةةذ القةةةوانين وكةةةذل كةةةل مةةةن تةةةولى
زعامةةة عصةةابة مةةن هةةذا القبيةةل أو تةةولى فيهةةا قي ةادة مةةا  .أمةةا مةةن
إنضةةةم إلةةةى تلةةة العصةةةابة ولةةةم يشةةةتر فةةةى تؤليفهةةةا ولةةةم يتقلةةةد فيهةةةا
قيادة ما فيعاقب بالسجن المإبد أو المشدد " .
لمةةةا كةةةان البةةةين مةةةن اسةةةتقراء نةةةص المةةةادتين 89 86وويرهةةةا مةةةن
المةةةةواد الخاصةةةةة بالبةةةةاب الثةةةةانى القسةةةةم األول مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات
أن المشةةةةرع أطلةةةةق وصةةةةف التن ةةةةيم اإلرهةةةةابي علةةةةى أو جمعيةةةةة أو
هيبةةةةة أو من مةةةةة أو جماعةةةةة أو عصةةةةابة تهةةةةدف إلةةةةى تعطيةةةةل أحكةةةةام
الدسةةةتور أو القةةةوانين أو منةةةع إحةةةد مإسسةةةات الدولةةةة أو سةةةلطاتها
العامةةةة مةةةن ممارسةةةة أعمالهةةةا أو االعتةةةداء علةةةى الحريةةةة الشخصةةةية
للمةةةةواطن أو ويرهةةةةا مةةةةن الحريةةةةات والحقةةةةوق العامةةةةة التةةةةي تكفةةةةل
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الدسةةةةةتور والقةةةةةانون بحمايتهةةةةةا أو اإلضةةةةةرار بالوحةةةةةدة الوطنيةةةةةة أو
السةةةةةةبلم االجتمةةةةةةاعي وذلةةةةةة كلةةةةةةج باسةةةةةةتخدام القةةةةةةوة أو العنةةةةةةف أو
التهديد0
ولمةةةةا كانةةةةت العبةةةةرة فةةةةي قيةةةةام هةةةةذه الجماعةةةةة أو تلةةةة الهيبةةةةة أو
المن مةةةةةة أو العصةةةةةابة وعةةةةةدم مشةةةةةروعيتها ووصةةةةةفها باإلرهابيةةةةةة
ليسةةةةةت بصةةةةةدور تةةةةةراخيص أو تصةةةةةري باعتبارهةةةةةا كةةةةةذل

ولكةةةةةن

العبةةرة فةةي ذلةة بةةالغرض الةةذو تهةةدف إليةةج والوسةةابل التةةي تتخةةذها
للوصول إلى ما تتغياه .
ومةةةةن المقررقضةةةةاءا أن جريمةةةةة تةةةةؤليف عصةةةةابة واإلنضةةةةمام إليهةةةةا
وفقةةةا ألحكةةةام المةةةادتين  86 89مةةةن قةةةانون العقوبةةةات تتحقةةةق بتةةةؤلف
عصةةةةابة هاجمةةةةت طابفةةةةة مةةةةن السةةةةكان أو قاومةةةةت بالسةةةةبلح رجةةةةال
السةةةلطة العامةةةة فةةةى تنفيةةةذ القةةةوانين وكةةةذل كةةةل مةةةن تةةةولى زعامةةةة
عصةةةةابة مةةةةن هةةةةذا القبيةةةةل أو تةةةةولى فيهةةةةا قيةةةةادة مةةةةا  .باإلنضةةةةمام
إليهةةةا ويتةةةوافر القصةةةد الجنةةةابى فيهةةةا بعلةةةم الجةةةانى بةةةالغرض الةةةذ
تهةةدف إليةةةج ويسةةةتخلص هةةةذا الغةةرض مةةةن مضةةةمون أعمةةةال اإلرهةةةاب
التةةةةةةى ترتكبهةةةةةةا هةةةةةةذه العصةةةةةةابة والتةةةةةةى تعتبةةةةةةر صةةةةةةورة للسةةةةةةلو
اإلجرامةةةى بغةةةض الن رعمةةةا إذا كةةةان الجةةةانى قةةةد شةةةار فةةةى األعمةةةال
اإلرهابيةةة مةةن عدمةةج متةةى ثبةةت أن ذلةة التن ةةيم يهةةدف إلةةى الترويةةع
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وتعطيةةةل أحكةةةام الدسةةةتور أو القةةةوانين أو منةةةع مإسسةةةات الدولةةةة أو
سةةةلطاتها العامةةةةة مةةةن ممارسةةةةة أعمالهةةةةا أو اإلعتةةةداء علةةةةى أ مةةةةن
الحريةةةةةات العامةةةةةة أو الحقةةةةةوق التةةةةةى تكفةةةةةل الدسةةةةةتور أو القةةةةةانون
بحمايتهةةةةا أو اإلضةةةةرار بالوحةةةةدة الوطنيةةةةة والسةةةةبلم اإلجتمةةةةاعى مةةةةع
علمج بتل األهداف .
والمحكمةةةة تشةةةير إلةةةى أن المةةةادة 89سةةةالفة الةةةذكر قةةةد تضةةةمنت بةةةين
طياتهةةةا نمةةةوذجين إجةةةراميين خصصةةةت األول لكةةةل مةةةن ألةةةف عصةةةابة
وجعلت الثاني لمن انضم لتل العصابة .
وحيةةةةةث أن هةةةةةذه المةةةةةادة قةةةةةد وردت فةةةةةي القسةةةةةم األول مةةةةةن البةةةةةاب
الثةةةاني الخةةةاص بالجنايةةةةات والجةةةن المضةةةرة بالحكومةةةةة مةةةن جهةةةةة
الةةةةداخل وقةةةةد أتةةةةت فةةةةي خضةةةةم المةةةةواد المجابهةةةةة لئلرهةةةةاب الةةةةذو
يهةةةدف لئلخةةةبلل بالن ةةةام العةةةام أو تعةةةريض سةةةبلمة المجتمةةةع ورمنةةةة
للخطةةةر وكةةةةان الةةةةركن المةةةةادو الةةةذو أشةةةةارت إليةةةةج الفقةةةةرة األولةةةةى
مةةةةن هةةةةذه المةةةةادة انصةةةةب علةةةةى فكةةةةرة تةةةةؤليف عصةةةةابة أو تكةةةةوين
جماعةةةةة من مةةةةة تعصةةةةبت وتآلفةةةةت واتفقةةةةت علةةةةى هةةةةدف إجرامةةةةي
واحةةةد بقصةةةد مهاجمةةةة طابفةةةة مةةةن السةةةكان سةةةواء كةةةان ذلةةة بالةةةذات
أو الواسةةةةطة وأنةةةةج ال يشةةةةترط فةةةةي المهاجمةةةةة أن تكةةةةون مصةةةةحوبة
باسةةةتخدام السةةةبلح بةةةل يمكةةةن أن تكةةةون كةةةذل ولةةةو لةةةم يكةةةن أيةةةا ً مةةةن
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أفةةةةةةراد هةةةةةةذه العصةةةةةةابة حةةةةةةامبلً لسةةةةةةبلح والمسةةةةةةتفاد مةةةةةةن لفةةةةةة
"هاجمةةةت" أنةةةج يحمةةةل معنةةةى الترويةةةع وإلقةةةاء الرعةةةب فةةةي نفةةةوس
السكان وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق األذ بهم .
وقةةةد سةةةاو بعةةةض الفقهةةةاء بةةةين تعبيةةةر اإلنضةةةمام والمشةةةاركة مةةةن
أن تعبيةةةةةةةر المشةةةةةةةاركة ينصةةةةةةةةرف إلةةةةةةةى الةةةةةةةةدخول فةةةةةةةى التن ةةةةةةةةيم
( العصةةةةةةةابة دون أن تكةةةةةةةون لةةةةةةةج العضةةةةةةةوية فةةةةةةةى هةةةةةةةذا التن ةةةةةةةيم
( العصةةةةةةابة

كةةةةةةؤن يحضةةةةةةر كةةةةةةل أو بعةةةةةةض إجتماعةةةةةةات التن ةةةةةةيم

( العصةةةةابة ويشةةةةايع أفكةةةةاره أو أن يسةةةةاعد فةةةةى شةةةةبونها بمةةةةا ال
يةةةةةدخل فةةةةةى نطةةةةةاق جريمةةةةةة اإلمةةةةةداد بمعونةةةةةات ودون أن يقصةةةةةد
المشار اإلنضمام فى عضويتها .
والقاعةةةدة األصةةةولية تقضةةةى بةةةؤن المسةةةبولية عةةةن الجريمةةةة شخصةةةية
فمةةةةن لةةةةم يسةةةةاهم فةةةةى إرتكةةةةاب الجريمةةةةة بصةةةةفتج فةةةةاعبلً أو شةةةةريكا ً
ي ةةل بمنةةؤ عةةن عقوبتهةةا فيجةةب أن تكةةون هنةةا عبلقةةة ماديةةة بةةين
الجريمةةةة والسةةةلو اإلنسةةةانى الصةةةادر مةةةن شةةةخص المسةةةبول عنهةةةا
فبلبةةةةةد أن يسةةةةةاهم الجةةةةةانى بفعلةةةةةج الشخصةةةةةى فةةةةةى الجريمةةةةةة وأن
تتةةةةوافر عبلقةةةةة السةةةةببية بةةةةين فعةةةةل المسةةةةاهمة والنتيجةةةةة اإلجراميةةةةة
التةةةى يعتةةةد بهةةةا الشةةةارع فةةةى التجةةةريم والعقةةةاب وميةةةز الشةةةارع جةةةرابم
اإلرهةةةاب بوجةةةوب تةةةوافر قصةةةد جنةةةابى خةةةاص فيهةةةا هةةةو أن يسةةةتهدف
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الجةةةانى بفعلةةةج وايةةةة معينةةةة هةةةى اإلخةةةبلل بالن ةةةام العةةةام أو تعةةةريض
سةةةةبلمة المجتمةةةةع وأمنةةةةج للخطةةةةر فلةةةةيس مجةةةةرد إسةةةةتعمال القةةةةوة أو
التهديةةةةد يكفةةةةى إلعتبارهةةةةا جريمةةةةة إرهةةةةاب وإنمةةةةا يجةةةةب أن يبتغةةةةى
الجةةةةانى بفعلةةةةج إحةةةةد هةةةةذه الغايةةةةات وجةةةةرم الشةةةةارع تؤسةةةةيس أو
االنضةةةةةمام لجماعةةةةةة ( العصةةةةةابة يكةةةةةون الغةةةةةرض منهةةةةةا اإلعتةةةةةداء
علةةةةةةى الحريةةةةةةة الشخصةةةةةةية للمةةةةةةواطن أو ويرهةةةةةةا مةةةةةةن الحريةةةةةةات
والحقةةةةةوق العامةةةةةة التةةةةةى كفلهةةةةةا الدسةةةةةتور والقةةةةةانون ,أواإلضةةةةةرار
بالوحدة الوطنية أو السبلم اإلجتماعى .
ومةةةةن المقررقضةةةةاءا أنةةةةج ال يلةةةةزم فةةةةي الحكةةةةم أن يتحةةةةدث صةةةةراحة
وإسةةةةتقبلالً عةةةةن كةةةةل ركةةةةن مةةةةن أركةةةةان جريمتةةةةى تةةةةؤليف العصةةةةابة و
اإلنضةةةمام إليهةةةا إتخةةةذت مةةةن اإلرهةةةاب وسةةةيلة مةةةن وسةةةابل تحقيةةةق
أوراضةةةةةها المنصةةةةةوص عليهةةةةةا بالمةةةةةادتين 86

 89مةةةةةن قةةةةةانون

العقوبات مادام قد أورد من الوقابع ما يدل عليها .
ومةةةـن المةةةـقرر أيضةةةا أن العلةةةم فةةةي جريمةةةة اإلنضةةةمام إلةةةـى إرهابيةةةة
هةةةةةو مسةةةةةؤلة نفسةةةةةية ال تسةةةةةتفاد فقةةةةةط مةةةةةن أقةةةةةوال الشةةةةةهود بةةةةةل
لمحكمةةةة الموضةةةوع أن تتبينهةةةا مةةةن ةةةروف الةةةدعو ومةةةا تةةةوحي
بةةةج مةةةن مبلبسةةةاتها وال يشةةةترط أن يتحةةةدث عنهةةةا الحكةةةم صةةةراحة
وعلةةةى إسةةةتقبلل مادامةةةت الوقةةةابع كمةةةا أثبتهةةةا تفيةةةد بةةةذاتها تةةةوافره
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كمةةةا أنةةةج مةةةن المقةةةرر أن العبةةةرة فةةةي عةةةدم مشةةةروعية أو جماعةةةة أو
عصةةةةةابة المشةةةةةار إليهةةةةةا سةةةةةلفا ً هةةةةةو بةةةةةالغرض الةةةةةذو تهةةةةةدف إليةةةةةج
والوسابل التي تتخذها للوصول لمبتغاها .
ويتطلب لقيام جريمة اإلرهاب توافر عناصر قانونيج :ـ
أولهمةةةةا الةةةةركن المةةةةاد  :ويتكةةةةون مةةةةن سةةةةلو إجرامةةةةى ونتيجةةةةج
فضةةةبل عةةةن عبلقةةةة السةةةببية بينهمةةةا ويتخةةةذ السةةةلو اإلجرامةةةى فةةةى
جريمةةةة اإلرهةةةاب شةةةكل العنةةةف بمعنةةةاه الواسةةةع بمةةةا يشةةةير إليةةةج مةةةن
معةةانى مختلفةةةة تتضةةةمن إسةةتخدام أو التهديةةةد بهةةةا علةةى النحةةةو الةةةذ
يحةةةدده القةةةانون ويجةةةب أن يمةةةس العنةةةف الن ةةةام العةةةام واألمةةةن العةةةام
للمجتمةةةةع والمصةةةةال والحقةةةةوق المحميةةةةة التةةةةى يحةةةةددها القةةةةانون
كةةةةاالحق فةةةةى الحيةةةةاة أو السةةةةبلمة البدنيةةةةة أو الحةةةةق فةةةةى األمةةةةن أو
الحق فى الحرية .
وثانيهمةةةا الةةةركن المعنةةةو  :جريمةةةة اإلرهةةةاب تتطلةةةب تةةةوافر القصةةةد
الجنةةةابى العةةةام بوصةةةفها جريمةةةة عمديةةةة وقصةةةدا جنابيةةةا خاصةةةا يعبةةةر
عنةةةج بالنيةةةة اإلرهابيةةةة ويتةةةوافر القصةةةد الجنةةةابى العةةةام بإتخةةةاذ إرادة
الجةةانى إلةةى السةةلو اإلجرامةةى الةةذ باشةةره وإلةةى النتيجةةة المترتبةةة
عليةةةةج مةةةةع علمةةةةج بهةةةةا إمةةةةا القصةةةةد الجنةةةةابى الخةةةةاص فةةةةى جريمةةةةة
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اإلرهةةةاب فهةةةو يتمثةةةل فةةةى النيةةةة اإلرهابيةةةج ويؤخةةةذ صةةةورة اإلخةةةبلل
بالن ام العام أو تعريض سبلمة المجتمع وأمنج للخطر.
فةةإذا تةةولى شةةخص مةةا تسةةيير العمةةل فةةى العصةةابة علةةى نحةةو تتحقةةق
بةةج أهةةدافها فتلةة هةةى اإلدارة بينمةةةا تتحقةةق اإلنضةةمام إليهةةا بسةةةعى
الشةةةةةةخص إلةةةةةةى العصةةةةةةابة وقبولهةةةةةةا لةةةةةةج تحقيقةةةةةةا ألهةةةةةةدافها أمةةةةةةا
المشةةةاركة فتنصةةةرف إلةةةى اإلسةةةهام فةةةى أحةةةد أعمالهةةةا التن يميةةةة أو
اإلداريةةةةة أو التنفيذيةةةةة وإذا كةةةةان الهةةةةدف الةةةةذ تسةةةةعى إليةةةةج هةةةةذه
العصةةةابة هةةةى الةةةدعوة إلةةةى تعطيةةةل أحكةةةام القةةةانون أو منةةةع مإسسةةةات
الدولةةةة مةةةن ممارسةةةة أعمالهةةةا أو اإلعتةةةداء علةةةى الحريةةةة الشخصةةةية
للمةةةةةواطن أو الحقةةةةةوق والحريةةةةةات العامةةةةةة التةةةةةى كفلهةةةةةا الدسةةةةةتور
والقةةةةةانون أو اإلضةةةةةرار بالوحةةةةةدة والسةةةةةبلم اإلجتمةةةةةاعى فةةةةةإن هةةةةةذه
الجماعةةةة ( العصةةةابة مخالفةةةة للقةةةانون وفقةةةا ألحكةةةام المةةةادتين 86
 89من قانون العقوبات .
ولمةةةةا كةةةةان مةةةةا تقةةةةدم وكةةةةان الثابةةةةت بةةةةاألوراق أن العصةةةةابة بلةةةةع
قوامهةةةةةا عةةةةةدة أالف مةةةةةن المتهمةةةةةين وأخةةةةةرين مجهةةةةةولين وأخةةةةةرين
توفةةةوا مةةةن المةةةوالين والمةةةإازرين لن ةةةام الةةةربيس المعةةةزول /محمةةةد
مرسةةةةةى إحتلةةةةةوا منطقةةةةةة رابعةةةةةة العدويةةةةةة ومحيطهةةةةةا مةةةةةن تةةةةةاري
2013/6/21بهةةةةدف مةةةةإازرة وتؤييةةةةد الةةةةربيس المعةةةةزول  /محمةةةةد
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مرسةةةى فةةةى مواجهةةةة مةةةن كةةةانوا يطالبونةةةج بةةةإجراء إنتخابةةةات مبكةةةرة
وذلةة دعمةةا لةةج ولن امةةج وتةةولى قيةةادة تلةة العصةةابة المتهمةةين مةةن
األول حتةةةةةةى الرابةةةةةةع عشةةةةةةر حتةةةةةةى كةةةةةةان يةةةةةةوم 2013/7/3حيةةةةةةث
إسةةةةتجاب الجةةةةيش (القةةةةوات المسةةةةلحة المصةةةةرية لروبةةةةة الشةةةةعب
فؤصةةةةدرت البيةةةةان الةةةةذ توافقةةةةت عليةةةةج القةةةةو الوطنيةةةةة وضةةةةعت
خارطةةةة الطريةةةق والتةةةى تضةةةمنت تعطيةةةل العمةةةل بالدسةةةتور وتعيةةةين
ربةةةةيس المحكمةةةةة الدسةةةةتورية ربيسةةةةا مإقتةةةةا للةةةةببلد فإشةةةةتاطت هةةةةذه
العصةةةةابة وضةةةةبا فقةةةةام المتهمةةةةين مةةةةن األول وحتةةةةى الرابةةةةع عشةةةةر
بةةةةإدارة تلةةةة األزمةةةةة المزعومةةةةة مةةةةن قةةةةبلهم علةةةةى خةةةةبلف أحكةةةةام
القةةةانون وقةةةاموا بمحاولةةةة إجهةةةاض تلةةة الةةةدعوات مةةةن ِخةةةبلل حشةةةد
عناصِ ةةةةر التن ةةةةيم بالقةةةةاهِرة و ال ةمحاف ةةةةات إلحكةةةةام سةةةةيطرتهم علةةةةي
الميةةةةادين المعلةةةةن الت ةةةةاهةر بهةةةةا مةةةةن قِ َبةةةةل ةجمهةةةةور المةةةةواطنين و
عارضةةةةةة  ,و التجم ةهةةةةةر بهةةةةةا للحيلولةةةةةة دون نجةةةةةاح تِلةةةةة
القةةةةةوو ال ةم ِ
الةةةدعوات مةةةن قِ َبةةةل قةةةةوو ال ةمعارضةةةة  ,و بالفِعةةةل قةةةام مكتةةةب اإلرشةةةاد
العةةةام بةةةالتن يم اإلخةةةواني رنةةةذا بتكليةةةف كةةةوادِر التن ةةةيم بالمكاتِةةةب
مهور َّيةةةةةة بالتنسةةةةةيق مةةةةةع بعةةةةةض القةةةةةةوو
اإلداريةةةةةة ب ةمحاف ةةةةةات ال ةج
ِ
طرفةةةةةة األخةةةةةر المةةةةةوالين لقيةةةةةادات التن ةةةةةيم اإلخةةةةةواني فةةةةةي
ال ةم َت ِّ
ينةةةاير 2011و ال ةمتحةةةالفين معهةةةم فةةةي إنتخابةةةات
أعقةةةاب ثةةةورة 25
ِ
ةةةواب و الشةةةةور أنةةةةذا لحشةةةةد عناصِ ةةةةرهم للتجم ةهةةةةر و
مجلسةةةةي ال ةنة َّ
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العدو َّيةةةةةةةة بةةةةةةةدءاً مةةةةةةةن يةةةةةةةوم
الت ةةةةةةةاهةر ب ةمحةةةةةةةيط مسةةةةةةة ِجد رابعةةةةةةةة
ِ
 2013/6/21و تمةةةةويلهم و اإلنفةةةةاق علةةةةيهم مةةةةن وسةةةةابِل إعاشةةةةة
و نقةةةل  ,فضةةةبلً عةةةن إمةةةداد عناصِ ةةةر التن ةةةيم اإلخةةةواني و المةةةوالين
ةةالببلد  ,و كةةةذا عناصِ ةةةر مةةةن أجنِحةةةة التن ةةةيم الةةةدولي اإلخةةةواني
لهةةةم بة ِ
النار َّيةةةةةة و الخرطةةةةةوش و الةةةةةذخيرة واألسةةةةةلحة
ةةةةارج باألسةةةةةلحة
ِ
بالخة ِ
البيضةةةةاء وويرهةةةةا مةةةةن األدوات التةةةةى تسةةةةتخدم فةةةةى اإلعتةةةةداء علةةةةى
سةةةةةلةطات فةةةةةي حالةةةةةة
ةةةةةرهِم و ةمقاومةةةةةة ال ة
األشةةةةةخاص لتةةةةةؤمين تجم ةه ِ
ضةةةةج  ,بهةةةةدف إجهةةةةاض ثةةةةورة  30يونيةةةةو 2013و
إقبةةةةالهم علةةةةي ف ِّ
خارطةةةةةة الطريةةةةةق و إعةةةةةادة الةةةةةربيس المعةةةةةزول إلةةةةةي سِ ةةةةةدة
إفشةةةةةال ِ
ال ةحكةةةم  ,و تقسةةةيم الشةةةعب المصةةةرو مةةةن ِخةةةبلل َخلةةةق حالةةةة مةةةا بةةةين
ةم َإ ِّيةةةةدين و رافضةةةةين لثةةةةورة  30يونيةةةةو 2013وأن القةةةةابمين علةةةةى
إدارة ذلةةة المتهمةةةين مةةةن األول وحتةةةى الرابةةةع عشةةةر ,و تنفيةةةذاً لمةةةا
تةةةم اال ِّتفةةةاق عليةةةج مةةةن قِ َبةةةل الةةةربيس األسةةةبق  /محمةةةد محمةةةد مرسةةةي
و قيةةةةادات التن ةةةةيم اإلخةةةةواني إضةةةة َّطلعت كةةةةوادِر التن ةةةةيم اإلخةةةةواني
بالمكاتِةةةةةب اإلداريةةةةةة بال ةمحاف ةةةةةات بتكليةةةةةف عناصِ ةةةةةرها وكوادِرهةةةةةا
ةةةةةابق  ,وحشةةةةةةد ةجمةةةةةةوع الصةةةةةةف اإلخةةةةةةواني
لتنفيةةةةةةذ ال ةم َخ َّطةةةةةةط السة ِ
بةةةةالتن يم  ,و تكلةةةةيفهم بال َت َو ُّجةةةةج إلةةةةي القةةةةاهِرة و بعةةةةض ال ةمحاف ةةةةات
الربيسةةةةة َّية و تن ةةةةةيم الت ةةةةةاهةرات و التجم ةهةةةةةرات  ,وقطةةةةةع ال ةطةةةةة ةرق
العا َّمةةةة وإتةةةبلف المرافِةةةق العا َّمةةةة بةةةالببلد  ,و التعةةةدِّو علةةةي ال ةمنشةةةآت
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ةةةرطِ َّية و ِرجةةةةال ال ة
ال ة
سةةةةلَّحة و المةةةةواطنين  ,و
ةةةوات ال ةم َ
شةةةةرطة و القةة َّ
شة َ
فةةةي أعقةةةاب ثةةةورة  30يونيةةةج وصةةةدور البيةةةان الةةةذو توافقةةةت عليةةةج
القةةةةةةوو الوطن َّيةةةةةةة بتةةةةةةاري  2013/7/3اتفةةةةةةق قيةةةةةةادات التن ةةةةةةيم
الةةةدولي لئلخةةةوان وأعضةةةاء مكتةةةب اإلرشةةةاد علةةةي إشةةةاعة الفوضةةةى
بةةةةالببلد والحيلولةةةةة دون تمكةةةةين الن ةةةةام الحةةةةالي مةةةةن تنفيةةةةذ خارطةةةةة
سةةةبل  ,و مةةةن َثةةة َّم إضةةةطلع قيةةةادات وكةةةوادر وعناصِ ةةةر
الطريةةةق بكةةةل ال ة
التن ةةةيم اإلخةةةواني والمةةةةوالين لهةةةم مةةةن القةةةةوو المتطرفةةةة األخةةةةر
بالعديةةةةد مةةةةن االنتهاكةةةةات والجةةةةرابم التةةةةي إر ةت ِك َبةةةةت بميةةةةدان رابعةةةةة
العدو َّيةةةةةةةة ومحيطهةةةةةةةا خةةةةةةةبلل الفتةةةةةةةرة مةةةةةةةن  2013/6/21حتةةةةةةةى
ِ
 2013/8/14فضةةةبلً عةةةن قيةةةام قيةةةادات التن ةةةيم اإلخةةةواني سةةةالفى
الةةةةذكر والمةةةةوالين لهةةةةم مةةةةن التيةةةةارات اإلسةةةةبلمية المتشةةةةددة بإلقةةةةاء
بعةةةةةض الخطةةةةةب التحريضةةةةة َّية بوسةةةةةابل اإلعةةةةةبلم وأعلةةةةةي المنصةةةةةة
العدو َّيةةةة تضةةةمنت الةةةدعوة الرتكةةةاب أعمةةةال
المقامةةةة بتجمهةةةر رابعةةةة
ِ
عنةةةف بةةةالببلد سةةةعيا ً إلعةةةادة الةةةربيس المعةةةزول للحكةةةم مةةةرة أخةةةر
وقيةةةةةام عةةةةةدد مةةةةةن قيةةةةةادات التن ةةةةةيم اإلخةةةةةواني وبعةةةةةض التيةةةةةارات
اإلسةةةةبلمية المواليةةةةة لهةةةةا وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت المحكةةةةم بإستخبلصةةةةها
بعقةةةةد عةةةةةدة اجتماعةةةةات سةةةةةرية بإحةةةةةد الغةةةةرف المغلقةةةةةة الملحقةةةةةة
بمسةةةةجد رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم خبللهةةةةا االتفةةةةاق علةةةةى تشةةةةكيل لجةةةةان
ةةردع مةةةن بعةةةض عناصةةةر التن ةةةيم
أمنيةةةة أطلقةةةوا عليهةةةا مجموعةةةات الة َ
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اإلخةةةواني حيةةةث قةةةاموا بإمةةةدادهم بةةةاألدوات البلزمةةةة للقيةةةام بعملهةةةم
" أسةةةةلحة ناريةةةةة – أسةةةةلحة بيضةةةةاء – عصةةةةى – دروع حديديةةةةة –
خةةةةةوذ – صةةةةةواعق كهربابيةةةةةة " باإلضةةةةةافة للتمويةةةةةل المةةةةةالي لهةةةةةم
وتكلةةةةيفهم بتوسةةةةيع دابةةةةرة االشةةةةتباه فةةةةي أوسةةةةاط المتةةةةرددين علةةةةى
مقةةةةر التجمهةةةةر لضةةةةبط العناصةةةةر التةةةةي يشةةةةتبج فةةةةي عةةةةدم والبهةةةةا
للةةةةةربيس المعةةةةةزول  /ةم َح َّمةةةةةد مرسةةةةةي تحةةةةةت دعةةةةةوة خشةةةةةيتهم مةةةةةن
انضةةةمام عناصةةةر ويةةةر مروةةةوب فيهةةةا أو أفةةةراد تةةةابعين للجةةةيش أو
الشةةةةةةرطة أو وسةةةةةةابل اإلعةةةةةةبلم المناهضةةةةةةة للتوجهةةةةةةات اإلخوانيةةةةةةة
واحتجةةةةازهم بؤمةةةةاكن تةةةةم تخصيصةةةةها السةةةةتجواب هةةةةإالء العناصةةةةر
وممارسةةةةة التعةةةةذيب البةةةةدني علةةةةيهم وتةةةةم تحديةةةةد بعةةةةض القيةةةةادات
المشةةةاركة فةةةي تلةةة االجتماعةةةات وهةةةم ةم َح َّمةةةد بةةةديع عبةةةد المجيةةةد
سةةةةامي  ,عصةةةةام الةةةةدين ةم َح َّمةةةةد حسةةةةن إبةةةةراهيم العريةةةةان  ,صةةةةفوت
حمةةةودة حجةةةازو رمضةةةان  ,عبةةةد الةةةرحمن عبةةةد الحميةةةد أحمةةةد البةةةر ,
عاصةةةم عبةةةد الماجةةةد ةم َح َّمةةةد ماضةةةي  ,أسةةةامة ياسةةةين عبةةةد الوهةةةاب
ةم َح َّمةةةةد  ,ةم َح َّمةةةةد ةم َح َّمةةةةد إبةةةةراهيم البلتةةةةاجي وتةةةةم تكةةةةوين مجموعةةةةات
الةةةردع الةةةذين تةةةم تكلةةةيفهم بتلةةة المهةةةام وهةةةم كةةةل مةةةن ةم َح َّمةةةد عبةةةد
الحةةةي حسةةةين الفرمةةةاوو  ,مصةةةطفى عبةةةد الحةةةي حسةةةين الفرمةةةاوو ,
أحمةةةد فةةةاروق كامةةةل ةم َح َّمةةةد  ,هيةةةثم سةةةيد العربةةةي محمةةةود  ,ةم َح َّمةةةد
محمةةةةةود علةةةةةي زنةةةةةاتي  ,عبةةةةةد الع ةةةةةيم إبةةةةةراهيم ةم َح َّمةةةةةد عطيةةةةةة ,
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إسةةةةةماعيل ةم َح َّمةةةةةد رشةةةةةوان ةم َح َّمةةةةةد – وأسةةةةةفرت عةةةةةن ممارسةةةةةات
مجموعةةةةات الةةةةردع السةةةةابق اإلشةةةةارة إليهةةةةا حةةةةدوث حةةةةاالت وفةةةةاة
لةةةةبعض المحتجةةةةزين باإلضةةةةافة إلةةةةى العديةةةةد مةةةةن اإلصةةةةابات عبةةةةارة
عةةةةن " كسةةةةور – جةةةةروح – كةةةةدمات – قطةةةةع لؤلصةةةةابع " وويرهةةةةا
مةةةةن أثةةةةار التعةةةةذيب  ,وأضةةةةاف بةةةةؤن أفةةةةراد مجموعةةةةة الةةةةردع تةةةةم
ضةةةةبطهم حيةةةةث أن المتهمةةةةان  /ةم َح َّمةةةةد محمةةةةود علةةةةي زنةةةةاتي  ,عبةةةةد
الع ةةةةيم إبةةةةراهيم ةم َح َّمةةةةد عطيةةةةة تةةةةم ضةةةةبطهم بتةةةةاري 2014/7/25
علةةةى ذمةةةة القضةةةية رقةةةم  9585لسةةةنة  2013جةةةن مصةةةر الجديةةةدة
وبةةةاقي المتهمةةةين كةةةبل مةةةن  /ةم َح َّمةةةد عبةةةد الحةةةي حسةةةين الفرمةةةاوو ,
مصةةطفى عبةةد الحةةي حسةةين الفرمةةاوو  ,أحمةةد فةةاروق كامةةل ةم َح َّمةةد
 ,هيةةةثم سةةةيد العربةةةي محمةةةود تةةةم ضةةةبطهم علةةةى ذمةةةة القضةةةية رقةةةم
 3632لسةةةةةةةةنة  2013جةةةةةةةةن القةةةةةةةةاهرة الجديةةةةةةةةدة أول بتةةةةةةةةاري
 , 2013/7/15وقةةةةةةد أسةةةةةةفر عةةةةةةن ةممارسةةةةةةة مجموعةةةةةةات الةةةةةةردع
سةةةةةالِفة الةةةةةذِكر عةةةةةن ةحةةةةةدوث حةةةةةاالت وفةةةةةاة لةةةةةبعض ال ةمحتجةةةةةزين
باإلضةةةافة إلةةةى العديةةةد مةةةن اإلصةةةابات ِعبةةةارة عةةةن ( ةكسةةةور  ,ةجةةةروح
لؤلصةةةابع و ويرهةةةا مةةةن رثةةةار التعةةةذيب  ,و مةةةن
 ,كةةةدمات  ,قطةةةع
ِ
ةةةابط ال ة
شةةةةرطة  /كةةةةريم
بةةةةين تِلةةةة الحةةةةاالت واقِعةةةةة التعةةةةدِّو علةةةةى ضة ِ
عمةةةةةاد عبةةةةةد الحلةةةةةيم و إحتِجةةةةةازه بؤحةةةةةد الخِيةةةةةام بمقةةةةةر التجمهةةةةةر و
التعةةةةدِّو عليةةةةج بالضةةةةرب و إحةةةةداث إصةةةةابتج – محةةةةل القضةةةة َّية رقةةةةم
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 31016لسةةةةةةنة  2013ةجةةةةةة َن مدينةةةةةةة نصةةةةةةر ال ةمرفقةةةةةةة بةةةةةةاألوراق
لئلرتبةةةاط –  ,و كةةةةذا واقِعةةةةة وفةةةةاة المرحةةةوم  /عمةةةةرو نجةةةةدو كا ِمةةةةل
علةةةةي – محةةةةل القضةةةة َّية رقةةةةم  15120لسةةةةنة  2013إدارو مدينةةةةة
نصةةةةةةر ال ةمرفقةةةةةةة بةةةةةةاألوراق لئلرتبةةةةةةاط –  ,و كةةةةةةذا واقِعةةةةةةة وفةةةةةةاة
المرحةةةةةوم  /فريةةةةةد شةةةةةوقي فة َ
ةةةةةإاد محمةةةةةد – محةةةةةل القضةةةةة َّية رقةةةةةم
 14395لسةةةةةةنة  2013إدارو مدينةةةةةةة نصةةةةةةر ال ةمرفقةةةةةةة بةةةةةةاألوراق
لئلرتبةةةاط –  ,و كةةةذا واقِعةةةة التعةةةدِّو علةةةى المجنةةةي عليةةةج  /مسةةةتور
السةةةةةيد علةةةةةى و إحةةةةةداث إصةةةةةابتج – محةةةةةل القضةةةةة َّية رقةةةةةم
محمةةةةةد
ِ
 31166لسةةةةةةنة  2013ةجةةةةةة َن مدينةةةةةةة نصةةةةةةر ال ةمرفقةةةةةةة بةةةةةةاألوراق
لئلرتبةةةةاط –  ,و كةةةةذا واقِعةةةةة التعةةةةدِّو علةةةةى المجنةةةةي عليةةةةج  /محمةةةةد
فتحةةةةةي مقبةةةةةول أحمةةةةةد و إحةةةةةداث إصةةةةةابتج –  ,وأن واقِعةةةةةة وفةةةةةاة
المرحةةةةةوم  /أحمةةةةةد حسةةةةةن قمةةةةةر الدولةةةةةة علةةةةةي زليخةةةةةة و إصةةةةةابة
المجنةةةي عليةةةج  /أحمةةةد ف ُّتةةةوح أحمةةةد مةةةرزوق أ َّنةةةج و حةةةال َت َو ُّجةةةج ةكةةةل ً
قابةةةةل حصةةةةولهما
منهمةةةةا لميةةةةدان رابعةةةةة
العدو َّيةةةةة لئلعتِصةةةةام بةةةةج ةم ِ
ِ
علةةةى مبلةةةع مةةةالي و وجبةةةات وِذابِ َّيةةةة قةةةام عةةةدد مةةةن عناصِ ةةةر التةةةؤمين
و مجموعةةةةةةات الةةةةةةردع سةةةةةةالِفي الةةةةةةذِكر باإلشةةةةةةتباه فةةةةةةي أمرهمةةةةةةا و
ِجازهمةةةةةا بؤحةةةةةد أمةةةةةاكِن اإلحتِجةةةةةاز دا ِخةةةةةل الميةةةةةدان  ,و التعةةةةةدِّو
إحت ِ
األول و إصةةةةابة
عليهمةةةةا بالضةةةةرب  ,األمةةةةر الةةةةذو نجةةةةم عنةةةةج وفةةةةاة َّ
الثةةةاني ب ةكسةةةور بالةةةذِراعين والسةةةاقين  ,ةثةةة َّم قةةةاموا بتركهمةةةا ب ِجةةةوار
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سةةةةلَّحة  ,و ةبنةةةةا ًء
ةةةوات ال ةم َ
ةةةابع للقةة َّ
سةةةةور مبنةةةةى التن ةةةةيم و اإلدارة التة ِ
علةةةةى ببلوةةةةات المةةةةواطِ نين بوجةةةةود المجنةةةةي عليهمةةةةا سةةةةالِفي الةةةةذِكر
بالمكةةةان السةةةالف ذِكةةةره  ,إنتقلةةةت إليهمةةةا سةةة َّيارة إسةةةعاف  ,و التةةةي
ةةةحي  ,و فةةةةي أعقةةةةاب تصةةةةاعد
نقلتهمةةةةا إلةةةةى ةمستشةةةةفى التةةةةؤمين الصِ ة ِّ
أعمةةةةةةال العنةةةةةةف وجةةةةةةرابم عناصةةةةةةر التن ةةةةةةيم اإلخةةةةةةواني اإلرهةةةةةةابي
وقيةةةةةةةةامهم بةةةةةةةةإتبلف الممتلكةةةةةةةةات العامةةةةةةةةة والخاصةةةةةةةةة وتعطيةةةةةةةةل
المواصةةةةةبلت العامةةةةةة وارتكةةةةةاب جةةةةةرابم قتةةةةةل عمةةةةةد وحريةةةةةق عمةةةةةد
واختطةةةةةةاف بعةةةةةةض األشةةةةةةخاص واحتجةةةةةةازهم بةةةةةةدون وجةةةةةةج حةةةةةةق
وتعةةةةذيبهم بةةةةدنيا ً علةةةةى النحورنِةةةةف البيةةةةان  ,فقةةةةد اضةةةةطلعت الدولةةةةة
باتخةةةةةةاذ اإلجةةةةةةراءات القانونيةةةةةةة واألمنيةةةةةةة لضةةةةةةبط تلةةةةةة الجةةةةةةرابم
ومرتكبيهةةةةا وأ َّنةةةةج فةةةةى صةةةةباح يةةةةوم  2014/8/14بةةةةدأ تنفيةةةةذ خطةةةةة
العدو َّيةةةة مةةةن جانةةةب وزارة الداخل َّيةةةة بمشةةةاركة
إنهةةةاء تجمهةةةر رابعةةةة
ِ
قةة َّةةوات األمةةةن المركةةةزو مةةةع مدير َّيةةةة أمةةةن القةةةاهرة ومصةةةلحة األمةةةن
العةةةةام وذلةةةة علةةةةى ضةةةةوء الثابةةةةت بقةةةةرار المستشةةةةار /النابةةةةب العةةةةام
السةةةةابق الصةةةةادر فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن بتةةةةاري  2013/7/31وذلةةةة
العدو َّيةةةةةة
بتةةةةةؤمين ثبلثةةةةةة محةةةةةاور ربيسةةةةة َّية مإد َّيةةةةةة لميةةةةةدان رابعةةةةةة
ِ
(محةةةور شةةةارع الطيةةةران محةةةور شةةةارع يوسةةةف عبةةةاس محةةةور
شةةةةارع أنةةةةور المفتةةةةي وشةةةةارع سةةةةيباويج وتةةةةر المحةةةةور الرابةةةةع
( طريةةةةةةق النصةةةةةةر للخةةةةةةروج األمةةةةةةن باعتبةةةةةةاره أوسةةةةةةع طريةةةةةةق
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للخةةةروج يةةةإدو إلةةةي سةةةرعة وسةةةهولة انصةةةراف المتجمهةةةرين مةةةع
تؤمينةةةج باإلضةةةافة إلةةةي تةةةر جميةةةع الطةةةرق الفرع َّيةةةة لخةةةروجهم عةةةدا
ةةةةوات ومحاصةةةةرة مكةةةةان
المطلةةةةوب ضةةةةبطهم حيةةةةث بةةةةدأ تحةةةةر القة َّ
التجمهةةةةر وانصةةةةراف المةةةةواطنين دون التعةةةةرض لهةةةةم إال أن القةةةةوات
فوجبةةةةةت عقةةةةةب التوع َّيةةةةةة واإلنةةةةةذار بقيةةةةةام المتجمهةةةةةرين بالتنديةةةةةد
والهتةةةةاف بعةةةةدم فةةةةض التجمهةةةةر وبةةةةادروا بةةةةإطبلق األعيةةةةرة النار َّيةةةةة
العدو َّيةةةةة والمحةةةةاور الربيسةةةة َّية
بكثافةةةةة مةةةةن محةةةةيط مسةةةةجد رابعةةةةة
ِ
المإد َّيةةةة للتجمهةةةر تجةةةاه قةة َّةةوات الشةةةرطة خاصةةةة مةةةن اعلةةةي مبذنةةةة
العدو َّيةةةةة وأعلةةةةي العقةةةةارين الكابنةةةةان بشةةةةارع أنةةةةور المفتةةةةي
رابعةةةةة
ِ
خلةةف طيبةةة مةةول والعقةةار المواجةةج لةةج ممةةا أدو إلةةي مقتةةل المةةبلزم
أول  /محمةةةةد محمةةةةد جةةةةوده عثمةةةةان كمةةةةا قةةةةام المتجمهةةةةرين بةةةةإطبلق
األعيةةةرة النار َّيةةةة بكثافةةةة مةةةن اعلةةةي العقةةةار الكةةةابن بتقةةةاطع شةةةارع
سةةةيبويج مةةةع شةةةارع الطيةةةران ومةةةن داخةةةل التجمهةةةر حيةةةث اضةةةطرت
ةةةوات للتعامةةةةل مةةةةع تلةةةة
ةةةوات إلةةةةي توجيةةةةج مجموعةةةةات مةةةةن القةة َّ
القةة َّ
العناصِ ةةةةر األمةةةةر الةةةةذو دفةةةةع المتجمهةةةةرين مطلقةةةةي األعيةةةةرة النار َّيةةةةة
إلطةةةبلق النيةةةران بكثافةةةة اكبةةةر وبطريقةةةة عشةةةواب َّية األمةةةر الةةةذو أدو
ةةةوات الشةةةةرطة
إلةةةةي سةةةةقوط العديةةةةد مةةةةن القتلةةةةى والمصةةةةابين مةةةةن قةة َّ
ومةةةن المتجمهةةةرين وتةةةم ضةةةبط بعةةةض المتهمةةةين التةةةي شةةةاركت فةةةي
ارتكةةةةةةاب جةةةةةةرابم إطةةةةةةبلق األعيةةةةةةرة النار َّيةةةةةةة وقنابةةةةةةل المولوتةةةةةةوف
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ومقاومةةةةة السةةةةلطات والقتةةةةل والشةةةةروع فةةةةي القتةةةةل والتعةةةةدو علةةةةي
رجةةةةال الشةةةةرطة والمةةةةواطنين وإحةةةةراق وإتةةةةبلف الممتلكةةةةات العامةةةةة
والخاصةةة وفقةةا لمةةا إنتهةةت إليةةج المحكمةةة بإستخبلصةةها فتحيةةل إليةةج
المحكمةةةةةة دون أن تسترسةةةةةل المحكمةةةةةة فةةةةةى سةةةةةرد األحةةةةةداث مةةةةةرة
منعا للتكرار .
وحيةةةةةث أن المتهمةةةةةين مةةةةةن األول وحتةةةةةى الرابةةةةةع عشةةةةةر اسةةةةةتغلوا
تجمعهةةةم باعتصةةةام رابعةةةة واجتماعةةةاتهم الدابمةةةة فةةةؤلفوا فيمةةةا بينهمةةةا
عصةةةةةابة بغةةةةةرض مهاجمةةةةةة طابفةةةةةة مةةةةةن السةةةةةكان بميةةةةةدان رابعةةةةةة
العدويةةةة ومحيطهةةةا وذلةةة مةةةن خةةةبلل المتهمةةةين مةةةن الخةةةامس عشةةةر
وحتةةةى األخيةةةر الةةةذين انضةةةموا إلةةةى هةةةذه العصةةةابة وقبلةةةوا بؤهةةةدافها
وأوراضةةةها بةةةل وقةةةاموا بتنفيةةةذها علةةةى أرض الواقةةةع بالفعةةةل حيةةةث
قةةةاموا بإرهةةةاب سةةةكان هةةةذه المنطقةةةة وبثةةةوا فةةةي نفوسةةةهم الرعةةةب
كمةةةةا قتلةةةةوا وشةةةةرعوا فةةةةي قتةةةةل المجنةةةةى علةةةةيهم المبينةةةةة أسةةةةمابهم
بالتحقيقةةةات وأتلفةةةوا الممتلكةةةات العامةةةة والخاصةةةة وكةةةان ذلةةة عمةةةداً
مةةةع علمهةةةم بةةةالغرض منةةةج .كمةةةةا قةةةاوموا بالسةةةبلح رجةةةال السةةةةلطة
العامةةةة فةةةي تنفيةةةذ القةةةوانين حيةةةث كةةةانوا يحملةةةون األسةةةلحة الناريةةةة
المتنوعةةةة وويرهةةةا مةةةن األدوات التةةةى تسةةةتعمل فةةةى اإلعتةةةداء علةةةى
األشةةةةخاص وفقةةةةا لمةةةةا إنتهةةةةت إليةةةةج المحكمةةةةة بإستخبلصةةةةها األمةةةةر
الةةذو تتحقةةق بةةج أركةةان هةةذه الجريمةةة األمةةر الةةذ أد إلةةى إشةةاعة
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الفوضةةةةةى وتعطيةةةةةل العمةةةةةل بالقةةةةةانون فةةةةةى تلةةةةة المنطقةةةةةة ( رابعةةةةةة
العدويةةةةة وترتةةةةب علةةةةى ذلةةةة اإلضةةةةرار بالسةةةةبلم اإلجتمةةةةاعى وقةةةةد
تةةةةةولى إدارة هةةةةةذه العصةةةةةابة المتهمةةةةةين مةةةةةن األول وحتةةةةةى الرابةةةةةع
عشةةةر وروجةةةوا بةةةالقول ألوةةةراض تلةةة العصةةةابة فةةةى القضةةةاء علةةةى
ثةةةورة الشةةةعب وإعةةةادة الةةةربيس المعةةةزول  /محمةةةد مرسةةةى إلةةةى سةةةدة
الحكةةةةم مةةةةن خةةةةبلل الخطةةةةب الحماسةةةةية التةةةةى تحمةةةةل معنةةةةى الحشةةةةد
والصةةةةةمود وتحةةةةةض علةةةةةى اإلسةةةةةتمرارفى اإلعتصةةةةةام لحةةةةةين تنفيةةةةةذ
الهةةةدف منةةةج والتةةةى جهةةةروا بهةةةا علنةةةا فةةةى محةةةيط رابعةةةة العدويةةةة
عبةةر منصةةتها عبةةر أجهةةزة صةةوتية تةةم بثهةةا إلةةى القنةةوات الفضةةابية
المختلفةةةة وقةةةد إنضةةةم إلةةةى هةةةذه العصةةةابة بةةةاقى المتهمةةةين وأخةةةرين
مجهةةةةةةولين وأخةةةةةةرين توفةةةةةةوا وعلمهةةةةةةم بةةةةةةالغرض مةةةةةةن التجمهةةةةةةر
( اإلعتصةةةةام وهةةةةو إعةةةةادة الةةةةربيس المعةةةةزول إلةةةةى سةةةةدة الحكةةةةم
والقضةةةةةاء علةةةةةى الثةةةةةورة الشةةةةةعبية األمةةةةةر الةةةةةذ تسةةةةةتخلص معةةةةةج
المحكمةةةةةة أن المتهمةةةةةين مةةةةةن األول وحتةةةةةى الرابةةةةةع عشةةةةةر كةةةةةانوا
يتولةةةةون إدارة العصةةةةابة بينمةةةةا إنضةةةةم إلةةةةيهم بةةةةاقى المتهمةةةةين بمةةةةا
فةةةيهم المجهةةةولين والمتةةةوفيين وكةةةانوا يعلمةةةون بةةةؤوراض العصةةةابة
وفقةةا لمةةا إستخلصةةتج المحكمةةة مةةن كافةةة أدلةةة الةةدعو مةةع علمهةةةم
مةةةةن أن الغةةةةرض مةةةةن اإلعتصةةةةام هةةةةو إعةةةةادة الةةةةربيس المعةةةةزول /
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محمةةد مرسةةى إلةةى سةةدة الحكةةم ومةةن ثةةم تةةوافرت فةةى حقهةةم أركةةةان
الجريمة المنسوبة لكل متهم .
وكان من المقرر قضاءا أن اإلثبات الجنابى يخضع لمبدأ اإلثبات الحر
وهةةو مةةا يعنةةى اإلعتةةراف للقاضةةى الجنةةابى بحريةةة كاملةةة فةةى تكةةوين
عقيدتج عن الدعو وفقةا ً لمةا يمليةج عليةج إقتناعةج الشخصةى محمةوالً
علةةى األدلةةة التةةى إطمةةؤن إليهةةا وجدانةةج وإسةةتراح له ةا ضةةميره إثبات ةا ً
ونفي ةا ً ومةةن حةةق محكمةةة الموضةةوع أن تؤخةةذ بتعةةرف الشةةهود علةةى
المتهم ما دامت قد اطمؤنت إليج إذ العبرة هى باطمبنةان المحكمةة إلةى
صةةةدق الشةةةهود أنفسةةةهم كمةةةا أن مةةةن حةةةق محكمةةةة الموضةةةوع أن
تسةةةتخلص الصةةةورة الصةةةحيحة للواقعةةةة مةةةن أقةةةوال الشةةةهود وسةةةابر
العناصر المطروحة على بساط البحث حسبما يإد إليج اقتناعهةا وأن
تطرح مةا يخالفهةا مةن صةور أخةر مةادام استخبلصةها سةابغا ً مسةتنداً
إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الصحي فةى األوراق.
ولما كان ذل وكان الثابت من مجموع ما أورده الحكم كافيةا ً فةي بيةان
أركةةان تل ة الجةةرابم سةةالفة الةةذكر وحسةةبما إستخلصةةتها المحكمةةة مةةن
أقوال شهود اإلثبات وإقرارات المتهمين وفقا للثابت بتحقيقةات النيابةة
العامة وما ثبت بتقارير قسم األدلة الجنابيةة وتحريةات األمةن الةوطنى
وتحريةةةات البحةةةث الجنةةةابى وكةةةذا كافةةةة األدلةةةة األخةةةر التةةةى وردت
بالتحقيقةةات والتةةي تطمةةبن إلةةيهم المحكمةةة مةةن أن األفعةةال والسةةلو
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اإلجرامى يستهدف بفعلهم واية معينةة هةى"اإلخةبلل بالن ةام العةام أو
تعةريض سةةبلمة المجتمةةع وأمنةةج للخطةر" و لهةةا مؤخةةذها الصةةحي مةةن
األوراق مما ال تناقض فيج فإن نعي الدفاع في هذا الخصوص ال يعةدو
ان يكون جدال موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تسةتقل بةج المحكمةة
و ال يجوز مجادلتها فيج ومةن ثةم تحقةق النمةوذج القةانونى للجريمةة
اإلرهابية ويكون الدفع عار من سنده القانوني ومن ثم يكون الدفع قةد
أقةةيم علةةى سةةند ويةةر صةةحي مةةن الواقةةع والقةةانون وتقضةةى المحكمةةة
برفضج .

السةةةةابع والثبلثةةةةون  :حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بإنتفةةةةاء أركةةةةان
جريمةةةةةةة إسةةةةةةتعراض القةةةةةةوة و الترويةةةةةةع والعنةةةةةةف المإثمةةةةةةة
بالمةةةةةةةةادتين  375مكةةةةةةةةرر  375مكةةةةةةةةرر (أ مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون
العقوبات
فمةةةةردود عليةةةةج بؤنةةةةج لمةةةةا كانةةةةت المةةةةادة  375مكةةةةرراً مةةةةن قةةةةانون
العقوبةةةات تةةةنص علةةةى أنةةةج " مةةةع عةةةدم اإلخةةةبلل بؤيةةةة عقوبةةةة أشةةةد
وارده فةةةى نةةةص رخةةةر يعاقةةةب بةةةالحبس مةةةدة ال تقةةةل عةةةن سةةةنة كةةةل
مةةةن قةةةةام بنفسةةةةج أو بواسةةةةطة الغيةةةةر باسةةةةتعراض القةةةةوة أو التلةةةةوي
بةةةالعنف أو التهديةةةد بؤيهمةةةا أو اسةةةتخدامج ضةةةد المجنةةةى عليةةةج أو مةةةع
زوجةةةةةةج أو أحةةةةةةد أصةةةةةةولج أو فروعةةةةةةج وذلةةةةةة بقصةةةةةةد ترويعةةةةةةج أو
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التخويةةةةةةف بإلحةةةةةةاق أ أذ مةةةةةةاد أو معنةةةةةةو بةةةةةةج أو اإلضةةةةةةرار
بممتلكاتةةةج أو سةةةلب مالةةةج أو الحصةةةول علةةةى منفعةةةة منةةةج أو التةةةؤثير
فةةةى إرادتةةةج لفةةةرض السةةةطوة عليةةةج أو إروامةةةج علةةةى القيةةةام بعمةةةل أو
حملةةةةةةةج علةةةةةةةى االمتنةةةةةةةاع عنةةةةةةةج أو لتعطيةةةةةةةل تنفيةةةةةةةذ القةةةةةةةوانين أو
التشةةةةةةريعات أو مقاومةةةةةةة السةةةةةةلطات أو منةةةةةةع تنفيةةةةةةذ األحكةةةةةةام أو
األوامةةةةر أو اإلجةةةةراءات القضةةةةابية واجبةةةةة التنفيةةةةذ أو تكةةةةدير األمةةةةن
أو السةةةةكينج العامةةةةة متةةةةى كةةةةان مةةةةن شةةةةؤن ذلةةةة الفعةةةةل أو التهديةةةةد
إلقةةةاء الرعةةةب فةةةى نفةةةس المجنةةةى عليةةةج أو تكةةةدير أمنةةةج أو سةةةكينتج
أو طمؤنينتةةةةج أو تعةةةةريض حياتةةةةج للخطةةةةر أو إلحةةةةاق الضةةةةرر بشةةةةىء
مةةةةةن ممتلكاتةةةةةج أو مصةةةةةالحج أو المسةةةةةاس بحريتةةةةةج الشخصةةةةةية أو
شرفج أو اعتباره .
وتكةةةون العقوبةةةة الحةةةبس مةةةدة ال تقةةةل عةةةن سةةةنتين وال تجةةةاوز خمةةةس
سةةةنوات إذا وقةةةع الفعةةةل مةةةن شخصةةةين فةةةؤكثر وباصةةةطحاب حيةةةوان
يثيةةةةر الةةةةذعر أو بحمةةةةل أيةةةةة أسةةةةلحة أو عصةةةةى أو رالت أو أدوات أو
مةةةةواد حارقةةةةة أو كاويةةةةة أو وازيةةةةة أو مخةةةةدرات أو منومةةةةة أو أيةةةةة
مةةةواد أخةةةر ضةةةارة أو إذا وقةةةع الفعةةةل علةةةى أنثةةةى أو علةةةى مةةةن لةةةم
يبلةةةةع ثمةةةةةانى عشةةةةرة سةةةةةنج ميبلديةةةةة كاملةةةةةة ويقضةةةةى فةةةةةى جميةةةةةع
األحةةةةةوال بوضةةةةةع المحكةةةةةوم عليةةةةةج تحةةةةةت مراقبةةةةةة الشةةةةةرطة مةةةةةدة
مساوية لمدة العقوبة الحكوم بها " .
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ومةةن المقةةةرر فقهةةا أن البلطجةةةة جريمةةة عمديةةةة ال بةةد أن تتةةةوافر بهةةةا
الةةةركن المةةةادو بةةةؤو م ةةةاهره و هةةةي التلةةةوي بةةةالقوه أو إستعراضةةةها
للعنةةةف و التهديةةةد و يكةةةون أثةةةر ذلةةة هةةةو ترويةةةع المجنةةةي عليةةةج أو
تخويفةةةج أو إيذابةةةج و ذلةةة كلةةةج لتحقيةةةق نتيجةةةة معينةةةة هةةةي إروامةةةج
علةةةي القيةةةام بعمةةةل أو حملةةةج علةةةي اإلمتنةةةاع عةةةن عمةةةل و أن القصةةةد
الجنةةةةابي هةةةةو إتجةةةةاه إرادة المةةةةتهم إلةةةةي إلقةةةةاء الرعةةةةب فةةةةي نفةةةةس
المجنةةةةةي عليةةةةةج أو تكةةةةةدير أمنةةةةةج و سةةةةةكينتج أو طمؤنتةةةةةج أو الحةةةةةاق
الضةةةةةرر بمصةةةةةالحج أو المسةةةةةاس بحريتةةةةةج الشخصةةةةةيج أو شةةةةةرفج او
إعتباره أوسبلمة إرداتج.
وهةةةذه الجريمةةةة مةةةن جةةةرابم الحةةةدث النفسةةةى وركنهةةةا المةةةاد سةةةلو
ذو مضةةةةمون نفسةةةةى يكةةةةون مةةةةن شةةةةؤنج إلقةةةةاء الرعةةةةب فةةةةى نفةةةةس
المجنةةةةى عليةةةةج أو تكةةةةدير أمنةةةةج أو سةةةةكينتج أو طمؤنينتةةةةج أو تعةةةةريض
حياتةةةج أو سةةةبلمتج للخطةةةر أو إلحةةةاق الضةةةرر بشةةةىء مةةةن ممتلكاتةةةج
أو مصةةةةالحج أو المسةةةةاس بحريتةةةةج الشخصةةةةية أو شةةةةرفج أو اعتبةةةةاره
أو بسةةةبلمة إرادتةةةج وهةةةى جريمةةةة تتةةةوافر حتةةةى ولةةةو كةةةان المجنةةةى
عليةةج أقةةو مةةن أن يرتعةةب حتةةى لةةو كةةان السةةلو المةةاد لةةم يتعةةد
مجةةةرد اإلفصةةةاح عةةةن الترويةةةع أو التخويةةةف ولةةةو لةةةم يكةةةن متبوعةةةا ً
بتحقيةةةةةق أ ضةةةةةرر أو تشةةةةةكيل أ خطةةةةةر ويسةةةةةتو أن يقةةةةةوم بةةةةةج
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الفاعةةةل أو يعهةةةد إلةةةى ويةةةره بةةةؤن يقةةةوم بةةةج  .ويتخةةةذ الةةةركن المةةةاد
لهذه الجريمة صورة أو أكثر من الصور اآلتية :ـ
 -1اسةةةةتعراض القةةةةوة أمةةةةام شةةةةخص أو التلةةةةوي لةةةةج بةةةةالعنف دون
استخدام القوة أو العنف معج فعبلً .
 -2التهديةةةةةد باسةةةةةتخدام القةةةةةوة أو العنةةةةةف مةةةةةع الشةةةةةخص أو مةةةةةع
زوجةةةج أو أحةةةد مةةةن أصةةةولج أو فروعةةةج .وهةةةذا التهديةةةد ال يقتةةةرن
بج أ استخدام فعلى للقوة أو العنف.
 -3التهديةةةةد بةةةةاالفتراء علةةةةى الشةةةةخص أو علةةةةى أ مةةةةن زوجةةةةج أو
أصةةةولج أو فروعةةةج أو بةةةالتعرض لحرمةةةة حياتةةةج أو حيةةةاة أ مةةةنهم
الخاصة .
ويقةةةةوم الةةةةركن المعنةةةةو إذا اسةةةةتهدفت إرادة الجةةةةانى فضةةةةبلً عةةةةن
انصةةةةرافها إلةةةةى فعةةةةل االسةةةةتعراض أو التهديةةةةد أو ترويةةةةع المجنةةةةى
عليج أو تخويفج بؤحد األمور اآلتية:ـ
 -1إلحةةةاق األذ بةةةالمجنى عليةةةج بةةةدنيا ً أو معنويةةةا ً أو هتةةة عرضةةةج
أو سلب مالج أو تحصيل منفعة منج كإتاوة مفروضة عليج .
 - 2التةةةؤثير فةةةى إرادتةةةج لفةةةرض السةةةطوة عليةةةج أو إلروامةةةج علةةةى
القيةةةام بعمةةةل ال يلزمةةةج بةةةج القةةةانون أو لحملةةةج علةةةى االمتنةةةاع عةةةن
عمةةةةةةةل مشةةةةةةةروع أو لتعطيةةةةةةةل تنفيةةةةةةةذ القةةةةةةةوانين أو اللةةةةةةةواب
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أو

لمقاومةةةةةة تنفيةةةةةذ األحكةةةةةام أو األوامةةةةةر أو اإلجةةةةةراءات القضةةةةةابية أو
القانونية واجبة التنفيذ.
واألصةةةل أن العقةةةاب علةةةى جنحةةةة البلطجةةةة هةةةو الحةةةبس مةةةدة ال تقةةةل
عن سنة وير أن هنا

روفا ً يشدد كل منها العقوبة وهى :

أوالً :وقوع الفعل أو التهديد من شخصين فؤكثر .
ثانياً :اصطحاب حيوان يثير الذعر .
ثالثةةةا ً :حمةةةل سةةةبلح أو رلةةةة حةةةادة أو عصةةةا أو أ جسةةةم صةةةلب أو
أداة كهربابيةةةةة أو مةةةةادة حارقةةةةة أو كاويةةةةة أووازيةةةةة أو مخةةةةدرة أو
منومة أو أية مادة أخر ضارة.
فةةةإذا اقتةةةرن سةةةلو الفاعةةةل ب ةةةرف مةةةن تلةةة ال ةةةروف اسةةةتحق مةةةدة
ال تقةةةةل عةةةةن سةةةةنتين  .وتصةةةةب عقوبةةةةة الحةةةةبس مةةةةدة ال تقةةةةل عةةةةن
سةةةةةةنتين وال تجةةةةةةاوز خمةةةةةةس سةةةةةةنين فةةةةةةى واحةةةةةةدة مةةةةةةن الحةةةةةةالتين
اآلتيتين:ـ
 -1أن يقع الفعل أو التهديد على أنثى .
 -2أن يقةةةع الفعةةةل علةةةى مةةةن لةةةم يبلةةةع ثمةةةانى عشةةةرة سةةةنة ميبلديةةةة
كاملة .
وحيةةةث أنةةةج مةةةن المقةةةرر قضةةةاءا وفقهةةةا أن لمحكمةةةة الموضةةةوع أن
تةةةةركن فةةةةى سةةةةبيل تكةةةةوين عقيةةةةدتهاعن الصةةةةورة الحقيقيةةةةة لواقعةةةةة
الةةةةدعو وترتيةةةةب مةةةةا يتصةةةةل بهةةةةا مةةةةن حقةةةةابق قانونيةةةةة إلةةةةى مةةةةا
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تستخلصةةةج مةةةن مجمةةةوع األدلةةةة والعناصةةةر المطروحةةةة عليهةةةا دون
أن تتقيةةةد فةةةى هةةةذا التصةةةوير بةةةدليل بعينةةةج أو أقةةةوال شةةةهود بةةةذواتهم
أو باألدلةةةةة المباشةةةةرة إذ اليشةةةةترط أن تكةةةةون األدلةةةةة التةةةةى اعتمةةةةد
عليهةةا الحكةةم بحيةةث ينبةةا كةةل دليةةل منهةةا ويقطةةع فةةى كةةل جزبيةةة مةةن
جزبيةةةات الةةةدعو ألن األدلةةةة فةةةى المةةةواد الجنابيةةةة متسةةةاندة يكمةةةل
بعضةةةها بعضةةةا ً ومنهةةةا مجتمعةةةة تتكةةةون عقيةةةدة القاضةةةي فةةةبل ين ةةةر
إلةةى دليةةل بعينةةج لمناقشةةتج علةةى حةةده دون بةةاقى األدلةةة بةةل يكفةةى أن
تكةةةون األدلةةةةة فةةةةى مجموعهةةةةا مإديةةةةة إلةةةى مةةةةا قصةةةةده الحكةةةةم منهةةةةا
ومنتجةةةة فةةةى اكتمةةةال اقتنةةةاع المحكمةةةة واطمبنانهةةةا إلةةةى مةةةا انتهةةةى
إليج
لمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وكةةةةان الثابةةةةت مةةةةن األوراق أن المتهمةةةةين قةةةةارفوا
جريمةةةةةةة التجمهةةةةةةر واحتشةةةةةةدوا فةةةةةةى أعةةةةةةداد قوامهةةةةةةا عةةةةةةدة رالف
متجمهةةةةر محةةةةرزين األسةةةةلحة الناريةةةةة مختلفةةةةة األنةةةةواع واألسةةةةلحة
البيضةةةةةةاء واآلالت واألدوات التةةةةةةى تسةةةةةةتعمل فةةةةةةى االعتةةةةةةداء علةةةةةةى
األشةةةةةةخاص وويرهةةةةةةا بغةةةةةةرض منةةةةةةع وتعطيةةةةةةل تنفيةةةةةةذ القةةةةةةوانين
واللةةةواب والتةةةؤثير علةةةى السةةةلطات العامةةةة فةةةى أعمالهةةةا باسةةةتعمال
القةةةوة والتهديةةةد باسةةةتعمالها وقةةةاموا باسةةةتعراض قةةةوتهم وعةةةددهم
وعةةةدتهم ولوحةةةوا بةةةالعنف أمةةةام المةةةواطنين بقصةةةد تةةةرويعهم بإلحةةةاق
األذ المةةةةةاد والمعنةةةةةو بهةةةةةم لفةةةةةرض السةةةةةطوة علةةةةةيهم وهةةةةةم
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يحملةةةةون أسةةةةلحة ناريةةةةة ورالت حةةةةادة وعصةةةةى واسةةةةتخدموها ضةةةةد
المجنةةةةةى علةةةةةيهم وأعةةةةةدوا عةةةةةدتهم لتحقيةةةةةق ورضةةةةةهم فةةةةةى نشةةةةةر
الفوضةةةى واالنتقةةةام مةةةن جهةةةاز الشةةةرطة وبةةةث الرعةةةب فةةةى نفةةةوس
المتواجةةةةدين بةةةةالطريق العةةةةام للتةةةةؤثير علةةةةى األمةةةةن والن ةةةةام العةةةةام
والتعةةةةةد علةةةةةى المةةةةةواطنين فضةةةةةبلً عةةةةةن انصةةةةةرافها إلةةةةةى فعةةةةةل
االسةةةةةةتعراض أو التهديةةةةةةد ترويةةةةةةع المجنةةةةةةى علةةةةةةيهم وتخةةةةةةويفهم
بإلحةةةةاق األذ بهةةةةم بةةةةدنيا ً ومعنويةةةةا ً والتةةةةؤثير فةةةةى إراداتهةةةةم لفةةةةرض
السةةةطوة علةةةيهم وكةةةان مةةةن شةةةؤن ذلةةة إلقةةةاء الرعةةةب فةةةى نفةةةوس
المةةةةةةواطنين وتكةةةةةةدير أمةةةةةةنهم وسةةةةةةكينتهم وطمةةةةةةؤنينتهم وتعةةةةةةريض
حياتهم وسبلمتهم للخطر0
والمحكمةةةةةة بعةةةةةد أن إطمؤنةةةةةت إلةةةةةى كافةةةةةة أدلةةةةةة الةةةةةدعو المختلفةةةةةة
باشةةةةةةترا المتهمةةةةةةين فةةةةةةى التجمهةةةةةةر ممةةةةةةا يسةةةةةةتدل علةةةةةةى ثبةةةةةةوت
اسةةةتعراض المتهمةةةين للقةةةوة فةةةى حةةةق كةةةل مةةةنهم وتسةةةتخلص مةةةنهم
قيةةةام جريمةةةة اسةةةتعراض القةةةوة والتلةةةوي بةةةالعنف واسةةةتخدامج ضةةةد
المةةةواطنين بقصةةةد تةةةرويعهم وإلحةةةاق األذ المةةةاد والمعنةةةو بهةةةم
واإلضةةةرار بالممتلكةةةات لفةةةرض السةةةطوة علةةةيهم حةةةال حمةةةل بعضةةةهم
أسةةةلحة ناريةةةة وبيضةةةاء وأدوات اعتةةةدوا بهةةةا علةةةى المجنةةةي علةةةيهم
ممةةةةا ترتةةةةب عليةةةةج تكةةةةدير أمةةةةنهم وسةةةةكينتهم وطمةةةةؤنينتهم وتعةةةةريض
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حيةةةاتهم وسةةةبلمتهم للخطةةةر وإلحةةةاق الضةةةرر بممتلكةةةاتهم علةةةى نحةةةو
ما تقدم .
وقةةةد نصةةةت المةةةادة  375مكةةةرراً (أ علةةةى أن " يضةةةاعف كةةةل مةةةن
الحةةةدين األدنةةةى واألقصةةةى للعقوبةةةة المقةةةررة أليةةةة جنحةةةة أخةةةر تقةةةع
بنةةةةةا ًء علةةةةةى ارتكةةةةةاب الجريمةةةةةة المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةى المةةةةةادة
السةةةابقة ويرفةةةع الحةةةد األقصةةةى لعقةةةوبتى السةةةجن والسةةةجن المشةةةدد
إلةةةى عشةةةرين سةةةنة أليةةةة جنايةةةة أخةةةر تقةةةع بنةةةا ًء علةةةى ارتكابهةةةا .
وتكةةةةةون العقوبةةةةةة السةةةةةجن المشةةةةةدد أو السةةةةةجن إذا ارتكبةةةةةت جنايةةةةةة
الجةةةرح أو الضةةةرب أو إعطةةةاء المةةةواد الضةةةارة المفضةةةية إلةةةى مةةةوت
المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةى المةةةةادة( 236مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات بنةةةةا ًء
علةةى ارتكةةاب الجريمةةة المنصةةوص عليهةةا فةةى المةةادة السةةابقة .فةةإذا
كانةةةت مسةةةبوقة بإصةةةرار أو ترصةةةد تكةةةون العقوبةةةة السةةةجن المإبةةةد
أو المشةةةةةةةدد  .وتكةةةةةةةون العقوبةةةةةةةة اإلعةةةةةةةدام إذا تقةةةةةةةدمت الجريمةةةةةةةة
المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى المةةةادة  375مكةةةرراً أو اقترنةةةت أو ارتبطةةةت
بهةةا أو تلتهةةةا جنايةةةة القتةةةل العمةةةد المنصةةةوص عليهةةةا فةةةى الفقةةةرة األولةةةى
مةةةن المةةةادة ( 234مةةةن قةةةانون العقوبةةةات .ويقضةةةى فةةةى جميةةةع األحةةةوال
بوضةةةةةع المحكةةةةةوم عليةةةةةج بعقوبةةةةةة مقيةةةةةدة للحريةةةةةة تحةةةةةت مراقبةةةةةة
الشةةةرطة مةةةدة مسةةةاوية لمةةةدة العقوبةةةة المحكةةةوم بهةةةا عليةةةج بحيةةةث ال
تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنين" .
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ومفةةةاد ذلةةة أنةةةج إذا حةةةدث بعةةةد ارتكةةةاب جنحةةةة الترويةةةع أو التخويةةةف
جنحةةةةة ضةةةةوعف كةةةةل مةةةةن الحةةةةدين األدنةةةةى واألقصةةةةى لعقوبةةةةة هةةةةذه
الجنحةةةةة .وإذا حةةةةدث بعةةةةد ارتكةةةةاب تلةةةة الجنحةةةةة أن وقعةةةةت جنايةةةةة
ةرفةةةةةع الحةةةةةد األقصةةةةةى لعقةةةةةوبتى السةةةةةجن أو السةةةةةجن المشةةةةةدد إلةةةةةى
عشرين سنة .
وإذا ارتكبةةةةةت بعةةةةةد جنحةةةةةة البلطجةةةةةة جنايةةةةةة جةةةةةرح أو ضةةةةةرب أو
إعطةةةةاء مةةةةواد ضةةةةارة أفضةةةةى إلةةةةى المةةةةوت (المةةةةادة  236عقوبةةةةات
ةعوقةةةةب عليهةةةةا بالسةةةةجن المإبةةةةد أو المشةةةةدد وإذا تقةةةةدمت جريمةةةةة
البلطجةةةة أو اقترنةةةت أو ارتبطةةةت بهةةةا أو تلتهةةةا جنايةةةة القتةةةل العمةةةد
( مةةةادة  234عقوبةةةات كانةةةت العقوبةةةة اإلعةةةدام .بيةةةد أنةةةج يتعةةةين أن
تكةةةةون الجريمةةةةة الماديةةةةة التةةةةى يشةةةةدد العقةةةةاب عليهةةةةا علةةةةى الوجةةةةج
المتقةةةةدم أن تكةةةةون قةةةةد ارتكبةةةةت بنةةةةا ًء علةةةةى جريمةةةةة البلطجةةةةة وأن
تكةةةون بةةةين الجةةةريمتين صةةةلة السةةةببية .ويقضةةةى فةةةى جميةةةع األحةةةوال
فضةةةبلً عةةةن عقوبةةةة الجريمةةةة الماديةةةة الراجعةةةة إلةةةى جنحةةةة البلطجةةةة
وضةةع المحكةةوم عليةةج فةةى تل ة الجريمةةة تحةةت مراقبةةة الشةةرطة مةةدة
مسةةةاوية لمةةةدة العقوبةةةة المحكةةةوم بهةةةا عليةةةج بحيةةةث ال تقةةةل عةةةةن
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة وال تجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوز خمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنين .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت مةةةن األوراق أنةةةج قةةةد وقعةةةت الجةةةرابم
تنفيةةةةةةذاً للغةةةةةةرض المقصةةةةةةود مةةةةةةن التجمهةةةةةةر فةةةةةةي ذات الزمةةةةةةان
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والمكةةةةةان واسةةةةةتقلت كةةةةةل منهةةةةةا عةةةةةن األخةةةةةر واقترنةةةةةت جريمةةةةةة
اسةةةتعراض القةةةوة والتلةةةوي بةةةالعنف  -السةةةالف إيرادهةةةا  -فةةةى ذات
الزمةةان والمكةةان جنايةةة قتةةل المجنةةى عليةةج  /فريةةد شةةوقى فةةإاد مةةع
سةةةبق اإلصةةةرار والترصةةةد واقترنةةةت بهةةةا جنايةةةات قتةةةل عمةةةد وشةةةروع
فةةةةى قتةةةةل وتعةةةةريض سةةةةبلمة وسةةةةابل النقةةةةل العةةةةام البريةةةةة للخطةةةةر
وتعطيةةةةل سةةةةيرها واإلتةةةةبلف العمةةةةد لؤلمةةةةوال وحيةةةةازة وإحةةةةراز
األسةةةلحة الناريةةةة التةةةى ال يجةةةوز التةةةرخيص بحيازتهةةةا أو إحرازهةةةا
وحيةةةازة وإحةةةراز األسةةةلحة المششةةةخنة وويةةةر المششةةةخنة وحيةةةازة
وإحةةةةراز األسةةةةلحة البيضةةةةاء واآلالت بغيةةةةر تةةةةرخيص ودون مسةةةةور
مةةةن ضةةةرورة مهنيةةةةة أو حرفيةةةة وقةةةد وقعةةةةت جميةةةع تلةةة الجةةةةرابم
مةةةةن المشةةةةاركين فةةةةى التجمهةةةةر وتنفيةةةةذاً للغةةةةرض منةةةةج مةةةةع علمهةةةةم
بهةةةذا الغةةةرض ووقعةةةت نتيجةةةة نشةةةاط إجرامةةةى مةةةن طبيعةةةة واحةةةدة
حةةةال التجمهةةةر وأد إليهةةةا السةةةير العةةةاد لؤلمةةةور ولةةةم تكةةةن جةةةرابم
اسةةةتقل بهةةةا أحةةةد المتجمهةةةرين لحسةةةابج وكانةةةت نيةةةة االعتةةةداء قةةةد
جمعتهم و لت تصاحبهم حتى نفذوا ورضهم المذكور0
ولمةةةا كةةةان ذلةةة و كةةةةان الثابةةةت مةةةن األوراق و التحقيقةةةات و أقةةةةوال
شةةةةهود اإلثبةةةةات وبةةةةاقى أدلةةةةة الةةةةدعو األخةةةةر

و التةةةةي إطمؤنةةةةت

إلةةةةيهم المحكمةةةةة أن المتهمةةةةين مةةةةن الخةةةةامس عشةةةةر وحتةةةةى األخيةةةةر
وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا قةةةةاموا بنةةةةاءا علةةةةى تكليفةةةةات
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قيةةةادة جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين( العصةةةابة المتهمةةةين مةةةن األول
وحتةةةى الرابةةةع عشةةةر لهةةةم والتةةةى تجةةةد صةةةداها فةةةى أنفسةةةهم مةةةن بعةةةد
أن تجرعةةةوا مةةةرارة الهزيمةةةة علةةةى أثةةةر ثةةةورة الثبلثةةةين مةةةن يونيةةةو
لسةةةنة  2013التةةةى زلزلةةةت ملكهةةةم وأزاحةةةت عرشةةةهم وطةةةوت بسةةةاط
العةةةةةزه والسةةةةةيادة عةةةةةنهم فياويةةةةةل مةةةةةن قةةةةةام بهةةةةةا أو ناصةةةةةرعليها
وإختطةةةةف فرحةةةةة إعةةةةتبلبهم حكةةةةم الةةةةببلد وإسةةةةتبدلها بحةةةةزن وشةةةةقاء
وأعةةةةادتهم إلةةةةى الحسةةةةرة والةةةةببلء وإزاء هةةةةذا اإلسةةةةتعراض للقةةةةوة
مةةةةةن قبةةةةةل المتجمهةةةةةرين (المتهمةةةةةين وأخةةةةةرين مجهةةةةةولين وأخةةةةةرين
توفةةةوا

مةةةن جماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين والمةةةوالين والمناصةةةرين

لهةةةةةةةم وفقةةةةةةةا لمةةةةةةةا إستخلصةةةةةةةتج المحكمةةةةةةةة مةةةةةةةن األوراق دون أن
تسترسل المحكمة في سرد األحداث مرة أخر منعا للتكرار .
ولمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وكةةةةان الثابةةةةت أن المتهمةةةةين وأخةةةةرين مجهةةةةولين
وأخةةةرين توفةةةوا إنمةةةا كةةةان قصةةةدهم مةةةن ذلةةة إرتكةةةاب جريمةةةة ومنةةةع
تنفيةةةذ القةةةوانين واللةةةواب

ومةةةن ثةةةم تةةةوافرت أركةةةان جريمةةةة البلطجةةةة

وذلةةة بتةةةوافر الةةةركن المةةةاد المتمثةةةل فةةةى السةةةلو اإلجرامةةةى الةةةذ
أتةةةةاه المتهمةةةةين سةةةةالفى الةةةةذكر والقصةةةةد الجنةةةةابى المتمثةةةةل فةةةةى نيةةةةة
ترويةةةةع المجنةةةةى علةةةةيهم وتخةةةةويفهم والتةةةةؤثير علةةةةى إرادتهةةةةم طبقةةةةا
للثابةةةت بالتحقيقةةةات ومةةةن ثةةةم فةةةإن مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن
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علةةةى سةةةند ويةةةر صةةةحي مةةةن الواقةةةع والقةةةانون وتقضةةةى المحكمةةةة
برفضج.

الثةةةةةامن والثبلثةةةةةون  :حيةةةةةث أنةةةةةج عةةةةةن الةةةةةدفع بإنتفاءأركةةةةةان
جريمةةةةة إسةةةةتعمال القةةةةوة المإثمةةةةة بالمةةةةادة 137مكةةةةررأ مةةةةن
قانون العقوبات .
فمةةةةردود عليةةةةج بؤنةةةةج مةةةةن المقةةةةرر بةةةةنص المةةةةادة 137مكةةةةررأ مةةةةن
قةةةانون العقوبةةةات " يعاقةةةب بالسةةةجن مةةةدة ال تزيةةةد علةةةى خمةةةس سةةةنين
كةةةل مةةةن اسةةةتعمل القةةةوة أو العنةةةف أو التهديةةةد مةةةع مو ةةةف عةةةام أو
شةةخص مكلةةف بخدمةةة عامةةة ليحملةةج بغيةةر حةةق علةةى أداء عمةةل مةةن
أعمةةةال و يفتةةةج أو علةةةى االمتنةةةاع عنةةةج ولةةةم يبلةةةع بةةةذل مقصةةةده
فةةةإذا بلةةةع الجةةةاني مقصةةةده تكةةةون العقوبةةةة السةةةجن مةةةدة ال تزيةةةد علةةةى
عشةةةةةر سةةةةةنين" .وتكةةةةةون العقوبةةةةةة السةةةةةجن فةةةةةى الحةةةةةالتين إذا كةةةةةان
الجةةةانى يحمةةةل سةةةبلحا  .وتكةةةون العقوبةةةة السةةةجن المشةةةدد إلةةةى عشةةةر
سةةةنينين إذا صةةةدر مةةةن الجةةةانى ضةةةرب أو جةةةرح أو نشةةةؤ عنةةةج عاهةةةة
مسةةةتديمة  .وتكةةةون العقوبةةةة السةةةجن المشةةةددإذا أفضةةةى الضةةةةرب أو
الجرح المشار إليج فى الفقرة السابقة إلى الموت .
ومةةةةةةةةةةن المقررلقيةةةةةةةةةةام جريمةةةةةةةةةةة إسةةةةةةةةةةتعمال القةةةةةةةةةةوة المإثمةةةةةةةةةةة
بالمةةةةةادة137مكةةةةةررأ مةةةةةن قةةةةةانون العقوبةةةةةات فةةةةةى حةةةةةق المتهمةةةةةين
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باإلضةةةافج الةةةى تةةةوافر نيةةةج خاصةةةج تتمثةةةل فةةةى إنتةةةوابهم الحصةةةول مةةةن
المو ةةةف العةةةام المعتةةةد عليةةةج علةةةى نتيجةةةة معينةةةج هةةةى ان يةةةإد
عمبل اليحل لج أن يإديج أو يمتنع عن أداء عمل مكلف بؤدابج.
ولمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وكةةةةان الثابةةةةت بةةةةاألوراق ومةةةةن ةةةةروف الةةةةدعو
ومبلبسةةةاتها أن نيةةةة المتهمةةةين وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا
ممةةا وقةةع مةةنهم مةةن أفعةةال ماديةةج وهةةى التعةةد علةةى رجةةال الضةةبط
بةةةالقوه والتهديةةةد والضةةةرب حةةةال قيةةةامهم بةةةؤداء عملهةةةم قةةةد إنصةةةرف
الةةةةى مةةةةنعهم مةةةةن ضةةةةبطهم وكةةةةان الثابةةةةت مةةةةن األوراق والتحقيقةةةةات
وأقةةةةوال شةةةةهود اإلثبةةةةات والتةةةةى إطمؤنةةةةت إلةةةةيهم المحكمةةةةج مةةةةن أنةةةةج
وحةةةةال تةةةةدخل قةةةةوات الشةةةةرطة إلنهةةةةاء التجمهةةةةر قةةةةاومهم المتهمةةةةين
وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا بإسةةةةتعمال القةةةةوة بةةةةان قةةةةاموا
باإلعتةةةةةداء علةةةةةيهم وفقةةةةةا للثابةةةةةت بالتحقيقةةةةةات ومةةةةةا إنتهةةةةةت إليةةةةةج
المحكمةةةة بإستخبلصةةةها دون أن تسترسةةةل فةةةى سةةةرد األحةةةداث مةةةرة
أخةةةةر منعةةةةا للتكةةةةرار ومةةةةن ثةةةةم تةةةةوافرت فةةةةى حقهةةةةم أركةةةةان تلةةةة
الجريمةةةةةة و ذلةةةةة بقصةةةةةد مةةةةةنعهم

( قةةةةةوات الشةةةةةرطة عةةةةةن أداء

عمةةةل مةةةن أعمةةةال و يفةةةتهم وهةةةو حفةةة األمةةةن وضةةةبطهم وضةةةبط
الخةةارجين عةةةن القةةةانون ومةةةن ثةةةم يكةةون الةةةدفع علةةةى ويةةةر سةةةند مةةةن
القانون و تقضى المحكمة برفضج .
1189
أمين السر

رئيس المحكمة

التاسةةةةع والثبلثةةةةون :ةةةةـ حيةةةةث أنةةةةج عةةةةن الةةةةدفع بإنتفةةةةاء أركةةةةان
جريمةةةة حيةةةازة وإحةةةراز بالةةةذات والواسةةةطة األسةةةلحة الناريةةةة
المششةةةةةخنة والغيةةةةةر المششةةةةةخنة والةةةةةذخابر للمتهمةةةةةين بةةةةةدون
تةةةةةرخيص بةةةةةذل واألسةةةةةلحة البيضةةةةةاء بةةةةةدون مسةةةةةور قةةةةةانونى
وذلةة فةةى أحةةد أمةةاكن التجمعةةات بقصةةد إسةةتعمالها فةةى اإلخةةبلل
باألمن والن ام العام .
فمةةةةردود عليةةةةج بؤنةةةةج مةةةةن المقةةةةرر وفقةةةةا لةةةةنص المةةةةادة األولةةةةى مةةةةن
القةةةةةانون رقةةةةةم  394لسةةةةةنة  1954الصةةةةةادر فةةةةةى شةةةةةؤن األسةةةةةلحة
والةةةذخابرعلى أنةةةج " يح ةةةر بغيةةةر تةةةرخيص مةةةن وزيةةةر الداخليةةةة أو
مةةةن ينيبةةةج عنةةةج حيةةةازة أو إحةةةراز األسةةةلحة الناريةةةة المبينةةةة بالجةةةدول
رقةةةةةةةم ( 2وبالقسةةةةةةةم األول مةةةةةةةن الجةةةةةةةدول ( 3وكةةةةةةةذل األسةةةةةةةلحة
البيضةةةةاء المبينةةةةة فةةةةى الجةةةةدول رقةةةةم ( 1المرفةةةةق  .وال يجةةةةوز بةةةةؤ
حةةال التةةرخيص فةةى األسةةلحة المبينةةة فةةى القسةةم الثةةانى مةةن الجةةدول
رقةةةةةم ( 3وكاتمةةةةةات أو مخفضةةةةةات الصةةةةةوت والتلسةةةةةكوبات التةةةةةى
تركب على األسلحة النارية " .
كمةةةا نصةةةت المةةةادة 6/26مةةةن ذات القةةةانون " ومةةةع عةةةدم اإلخةةةبلل
بؤحكةةةام البةةةاب الثةةةانى مكةةةررا مةةةن قةةةانون العقوبةةةات تكةةةون العقوبةةةة
السةةةجن المشةةةدد أو المإبةةةد وورامةةةة التجةةةاوز عشةةةرين ألةةةف جنيةةةج
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لمةةةةن حةةةةاز أو أحةةةةرز بالةةةةذات أو بالواسةةةةطة بغيةةةةر تةةةةرخيص سةةةةبلحا
مةةةةن األسةةةةلحة المنصةةةةوص عليهةةةةا بالجةةةةدولين رقمةةةةى ( 3 2مةةةةن
هةةةذا القةةةانون أو ذخابرهةةةا ممةةةا تسةةةتعمل فةةةى األسةةةلحة المشةةةار إليهةةةا
أو مفرقعةةةةات وذلةةةة فةةةةى أحةةةةد أمةةةةاكن التجمعةةةةات أو وسةةةةابل النقةةةةل
العةةةام أو أمةةةاكن العبةةةادة وتكةةةون العقوبةةةة اإلعةةةدام إذا كانةةةت حيةةةازة
أو إحةةةةةةةراز تلةةةةةةة األسةةةةةةةلحة أو الةةةةةةةذخابر أو المفرقعةةةةةةةات بقصةةةةةةةد
إسةةةةتعمالها فةةةةى أ نشةةةةاط يخةةةةل بةةةةاألمن العةةةةام أو بالن ةةةةام العةةةةام أو
بقصةةةةةةد المسةةةةةةاس بن ةةةةةةام الحكةةةةةةم أو مبةةةةةةادئ الدسةةةةةةتور أو الةةةةةةن م
األساسةةةةةية للهيبةةةةةة اإلجتماعيةةةةةة أو بالوحةةةةةدة الوطنيةةةةةة أو السةةةةةةبلم
اإلجتماعى " .
ومفةةةاد ذلةةة أن المشةةةرع جعةةةل مةةةن حيةةةازة وإحةةةراز األسةةةلحة الناريةةةة
والةةةةةذخابر بالةةةةةذات أو بالواسةةةةةطة بغيةةةةةر تةةةةةرخيص أمةةةةةراً مإثمةةةةةا ً
وشةةةةدد العقوبةةةةة المفروضةةةةة علةةةةى حيازتهةةةةا أو إحرازهةةةةا إذا تةةةةوافر
ال ةةةرف المشةةةدد وهةةةو حيازتهةةةا وإحرازهةةةا فةةةى أمةةةاكن التجمعةةةات أو
وسةةةةابل النقةةةةل العةةةةام أو أمةةةةاكن العبةةةةادة وشةةةةددها أيضةةةةا إذا كانةةةةت
حيةةةةازة أو إحةةةةراز تلةةةة األسةةةةلحة أو الةةةةذخابر أو المفرقعةةةةات بقصةةةةد
إسةةةةتعمالها فةةةةى أ نشةةةةاط يخةةةةل بةةةةاألمن العةةةةام أو بالن ةةةةام العةةةةام أو
بقصةةةةةةد المسةةةةةةاس بن ةةةةةةام الحكةةةةةةم أو مبةةةةةةادئ الدسةةةةةةتور أو الةةةةةةن م
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األساسةةةةةية للهيبةةةةةة اإلجتماعيةةةةةة أو بالوحةةةةةدة الوطنيةةةةةة أو السةةةةةةبلم
اإلجتمةةةةةاعى ويسةةةةةر ذلةةةةة علةةةةةى األسةةةةةلحة الناريةةةةةة المنصةةةةةوص
عليها فى الجداول الملحقة بالقانون .
وحيةةةث أنةةةج مةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن جريمةةةة حيةةةازة سةةةبلح نةةةار أو
إحةةةةرازه تةةةةتم بمجةةةةرد الحيةةةةازة أو اإلحةةةةراز ويكفةةةةى لتحقةةةةق جريمةةةةة
إحةةةراز سةةةبلح نةةةار بغيةةةر تةةةرخيص مجةةةرد الحيةةةازة الماديةةةة للسةةةبلح
طالةةةت أو قصةةةرت أيةةةا ً كةةةان الباعةةةث علةةةى حيازتةةةج ولةةةو كانةةةت ألمةةةر
عةةةارض أو طةةةارئ وقيةةةام هةةةذه الجريمةةةة ال يتطلةةةب سةةةو القصةةةد
الجنةةةةةابى العةةةةةام الةةةةةذ يتحقةةةةةق بمجةةةةةرد إحةةةةةراز أو حيةةةةةازة السةةةةةبلح
النةةةار بةةةدون تةةةرخيص عةةةن علةةةم ولةةةيس بةةةبلزم ثبةةةوت الحيةةةازة أو
اإلحةةراز بضةةبط السةةبلح ويةةر المةةرخص كةةركن مةةاد لتةةوافر وقةةوع
الجريمةةة بةةل يكفةةى إثبةةات وقوعةةج ولةةو لةةم يضةةبط السةةبلح ذلةة أن
للمحكمةةةةةة كامةةةةةل الحريةةةةةة فةةةةةى أن تسةةةةةتمد إقتناعهةةةةةا مةةةةةن أ دليةةةةةل
تطمةةةةبن إليةةةةج وال يمنةةةةع مةةةةن المسةةةةاءلة وإسةةةةتحقاق العقةةةةاب عةةةةدم
ضبط السبلح وأنج من النوع المعين بالقانون .
وحيةةةةث أنةةةةج عةةةةن ال ةةةةرف المشةةةةدد فةةةةى جريمةةةةة إحةةةةراز وحيةةةةازة
األسةةةةةلحة الناريةةةةةة والخةةةةةاص بتغلةةةةةي العقةةةةةاب إذا كةةةةةان حيةةةةةازة أو
إحةةةراز الجةةةانى للسةةةبلح النةةةار فةةةي أحةةةد أمةةةاكن التجمعةةةات وقصةةةد
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الجةةةانى مةةةن حيازتةةةج أو إحةةةرازه إسةةةتعمالج فةةةى نشةةةاط يخةةةل بةةةاألمن
العام والن ام العام أو الوحدة الوطنية أو السبلم االجتماعى .
فإنةةةةج يجةةةةب لقيةةةةام الجريمةةةةة تةةةةوافر ركنةةةةين أساسةةةةيين همةةةةا الةةةةركن
المةةاد ويتمثةةل فةةى نشةةاط إيجةةابى يقةةوم بةةج الجةةانى كحمةةل السةةبلح
أو إحةةةرازه بةةةدون تةةةرخيص وركةةةن معنةةةو يتمثةةةل فةةةى المسةةةبولية
الجنابيةةةةة القابمةةةةة علةةةةى تةةةةوافر القصةةةةد الجنةةةةابى بعنصةةةةرية العلةةةةم
واإلرادة وأن يكةةةةون حملةةةةج للسةةةةبلح وسةةةةط تجمةةةةع مةةةةن األشةةةةخاص
بقصةةةةد إسةةةةتعمالج فةةةةى نشةةةةاط يخةةةةل بةةةةاألمن العةةةةام أو الن ةةةةام العةةةةام.
ولمةةةةةا كةةةةةان الثابةةةةةت بةةةةةؤقوال شةةةةةهود اإلثبةةةةةات و بتقةةةةةارير األدلةةةةةة
الجناب َّيةةةةةةة الخةةةةةةاص بالمضةةةةةةبوطات التةةةةةةي تةةةةةةم ضةةةةةةبطها بمعرفةةةةةةة
القةةةةابِمين علةةةةى الضةةةةبط والنيابةةةةة العا َّمةةةةة حةةةةال إجرابهةةةةا ال ةمعاينةةةةة
البلزمةةةةة لمسةةةةرح األحةةةةداث أن المضةةةةبوطات ِعبةةةةارة عةةةةن عةةةةدد 2
ِ
رشةةةاش قصةةةير ماركةةةة برتةةةا صةةةناعة إيطةةةالي بماسةةةورة مششةةةخنج
عيةةار  9مةةم طويةةل بةةدون خزينةةة و ةك ةل ً منهمةةا كامةةل وسةةليم وصةةال
لبلسةةةةتخدام  .رشةةةةاش قصةةةةير ماركةةةةة عةةةةوزو صةةةةناعة إسةةةةرابيلي
بماسةةةورة مششةةةخنة عيةةةار  9مةةةم طويةةةل بةةةدون خزنةةةة  ,وهةةةو كامةةةل
وسةةةةليم وصةةةةال لبلسةةةةتخدام  .عةةةةدد "  " 10بندقيةةةةة رليةةةةة صةةةةناعة
أجنبيةةةةة تعمةةةةل بن ةةةةام الثقةةةةب ومةةةةن م الغةةةةاز بماسةةةةورة مششةةةةخنة
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عيةةةةار ×7,62

 39مةةةةم وبةةةةدون خزينةةةةة وهةةةةى كاملةةةةة وسةةةةليمة

وصةةةةالحة لبلسةةةةةتخدام0عةةةةدد  19سةةةةةبلح نةةةةارو خرطةةةةةوش محلةةةةةي
الصةةةنع بماسةةةورة واحةةةدة ويةةةر مششةةةخنة مشةةةكل رفهةةةا السةةةتقبال
الطلقةةةات التةةةي تسةةةتخدم علةةةةى األسةةةلحة الناريةةةة الخرطةةةوش عيةةةةار
 12مةةةةةم وهةةةةةو كامةةةةةل وسةةةةةليم وصةةةةةال لبلسةةةةةتخدام.عدد  6سةةةةةبلح
نةةةارو خرطةةةوش محلةةةى الصةةةنع كةةةل مةةةنهم بماسةةةورة واحةةةدة ويةةةر
مششةةةةخنة مشةةةةكل رفهةةةةا السةةةةتقبال الطلقةةةةات التةةةةي تسةةةةتخدم علةةةةى
األسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة الخرطةةةةةةوش عيةةةةةةار  16وهةةةةةةو كامةةةةةةل وسةةةةةةليم
وصةةةةةال لبلسةةةةةتخدام  .سةةةةةبلح نةةةةةارو خرطةةةةةوش محلةةةةةى الصةةةةةنع
بماسةةةةةةورة واحةةةةةةدة ويةةةةةةر مششةةةةةةخنة " مصةةةةةةقولة " مثبةةةةةةت بةةةةةةج
اسةةةطوانة ذات سةةةتة فتحةةةات مشةةةكل ةةةرف كةةةل فتحةةةة بهةةةا السةةةتقبال
الطلقةةةات الناريةةةة الخرطةةةوش عيةةةار  12مةةةم والسةةةبلح كامةةةل وسةةةليم
وصةةةال لبلسةةةتعمال مةةةن جميةةةع فتحةةةات االسةةةطوانة .مسةةةدس ماركةةةة
حلةةةوان صةةةناعة مصةةةرية بماسةةةورة مششةةةخنة عيةةةار  9مةةةم طويةةةل
ورد بخزينةةةة فاروةةةة بفحةةةص السةةةبلح لةةةم نتبةةةين وجةةةود أرقةةةام فةةةي
مواضةةةع التةةةرقيم المعتةةةادة " مجمةةةع مةةةن أجةةةزاء معيبةةةة " والسةةةبلح
كامةةةل وسةةةليم وصةةةال لبلستخدام.سةةةبلح نةةةارو محةةةول مةةةن محةةةدث
صةةةوت علةةةى شةةةكل مسةةةدس ماركةةةة " MOLGORA

NOUV

" أجنبةةةي الصةةةنع بخزينةةةة فاروةةةة مةةةن المعةةةروف تجاريةةةا بعيةةةار 9
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مةةةم تجةةةار تةةةم إزالةةةة الحابةةةل إزالةةةة كليةةةج مةةةن الماسةةةورة فؤصةةةب
سةةةةبلحا ناريةةةةا بماسةةةةورة ويةةةةر مششةةةةخنج مشةةةةكل رفهةةةةا السةةةةتقبال
خرطوشةةةةات الصةةةةوت المحولةةةةة إلةةةةى طلقةةةةات ناريةةةةة والتةةةةي تثبةةةةت
بمقةةةةدمتها كريةةةةج معدنيةةةةة لةةةةم نتبةةةةين وجةةةةود أو أرقةةةةام علةةةةى جسةةةةم
السةةةبلح والسةةةبلح كامةةةل وسةةةليم وصةةةال لبلسةةةتخدام .سةةةبلح نةةةارو
محةةةةةةول مةةةةةةن محةةةةةةدث صةةةةةةوت علةةةةةةى شةةةةةةكل مسةةةةةةدس ماركةةةةةةة "
LION

 " MAJORأجنبةةةةةي الصةةةةةنع مةةةةةن المعةةةةةروف تجاريةةةةةا

بعيةةةار  8مةةةم تجةةةار تةةةم إزالةةةة الحابةةةل إزالةةةة كليةةةة مةةةن الماسةةةورة
فؤصةةةةب سةةةةبلحا ناريةةةةا بماسةةةةورة ويةةةةر مششةةةةخنة مشةةةةكل رفهةةةةا
السةةةتقبال خرطوشةةةات الصةةةوت المحولةةةة إلةةةى طلقةةةات ناريةةةة والتةةةي
ثبةةةةت بمقةةةةدمتها كريةةةةج معدنيةةةةة يحمةةةةل مفةةةةردات الةةةةرقم "

ET

 " 12518546علةةةةةى الجسةةةةةم مةةةةةن الجهةةةةةة اليسةةةةةر والسةةةةةبلح
كامةةةل وسةةةليم وصةةةال لبلسةةةتخدام  ,وخزنةةةج المحةةةدث تحتةةةو علةةةى
عةةةدد " " 4طلقةةةات ناريةةةج محولةةةج مةةةن خرطوشةةةات صةةةوت والتةةةي
تسةةتخدم علةةى محةةدثات الصةةوت المعروفةةة تجاريةةا بعيةةار  8مةةم كةةل
منهةةةةا كاملةةةةة األجةةةةزاء ويةةةةر مطرقةةةةة الكبسةةةةولة تةةةةم تثبيةةةةت كريةةةةج
معدنيةةةة بمقةةةدمتها وبةةةذل أصةةةبحت تلةةة الخرطوشةةةات طلقةةةات ناريةةةة
بالحالةةةةة الةةةةواردة عليهةةةةا وتسةةةةتعمل علةةةةى المحةةةةدث الةةةةوارد بةةةةذات
الحةةرز وذلةة التفةةاقهم فةةي العيةةار وذلةة الحتوابةةج علةةى حابةةل لمنةةع
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خةةةروج المقةةةذوفات تةةةم اسةةةتهبل طلقتةةةين بةةةالفحص ومعةةةاد طلقتةةةين
بةةةالحرز .بندقيةةةة خرطةةةوش نصةةةف رليةةةة صةةةناعة تركيةةةة بماسةةةورة
مـصقةةةةـولة عيةةةةـار  12مةةةةـم بخةةةةـزنة داخةةةةـلية فـاروةةةةـة مـاركةةةةـة
"

 " BREDAتحمةةةل المفةةةردات  47159علةةةى جسةةةم البندقيةةةة

مةةةةةةةن الجهةةةةةةةة اليسةةةةةةةر والبندقيةةةةةةةة كاملةةةةةةةة وسةةةةةةةليمة وصةةةةةةةالحة
لبلسةةةةتعمال  .سةةةةبلح نةةةةارو محلةةةةى الصةةةةنع بماسةةةةورة واحةةةةدة ويةةةةر
مششةةةةخنة مشةةةةكل رفهةةةةا السةةةةتقبال الطلقةةةةات التةةةةى تسةةةةتخدم علةةةةى
االسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة عيةةةةةةار  39×7.62مةةةةةةم وهةةةةةةو كامةةةةةةل وسةةةةةةليم
وصةةةةةال لبلسةةةةةتخدام  .سةةةةةبلح نةةةةةارو خرطةةةةةوش محلةةةةةي الصةةةةةنع
بماسةةةورة واحةةةدة ويةةةر مششةةةخنة مشةةةكل رفهةةةا السةةةتقبال الطلقةةةات
التةةةةي تسةةةةتخدم علةةةةى األسةةةةلحة الناريةةةةة الخرطةةةةوش عيةةةةار  12مةةةةم
وهةةةةةو ويةةةةةر صةةةةةال لبلسةةةةةتخدام وذلةةةةة لتماسةةةةة أجزابةةةةةج نتيجةةةةةة
احتراقهةةةا إال أنةةةج يحةةةوو مةةةن الوجهةةةة الفنيةةةة علةةةى أجةةةزاء ربيسةةةية
للسةةةةبلح النةةةةارو تتمثةةةةل فةةةةي الجسةةةةم المعةةةةدني والماسةةةةورة وهةةةةي
أجةةةةزاء صةةةةالحة بةةةةذاتها  .سةةةةبلح نةةةةارو خرطةةةةوش محلةةةةى الصةةةةنع
بماسةةةورة واحةةةدة ويةةةر مششةةةخنة مشةةةكل رفهةةةا السةةةتقبال الطلقةةةات
التةةةةي تسةةةةتخدم علةةةةى األسةةةةلحة الناريةةةةة الخرطةةةةوش عيةةةةار  12مةةةةم
وهةةةو ويةةةر صةةةال لبلسةةةتخدام وذلةةة لعةةةدم وجةةةود إبةةةرة ضةةةرب إال
انةةةةج يحةةةةو مةةةةن الوجهةةةةة الفنيةةةةة علةةةةى أجةةةةزاء ربيسةةةةية للسةةةةبلح
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النةةةةةارو تتمثةةةةةل فةةةةةي الجسةةةةةم المعةةةةةدني والماسةةةةةورة وهةةةةةى أجةةةةةزاء
صةةةالحة بةةةذاتها .سةةةبلح نةةةارو خرطةةةوش محلةةةي الصةةةنع بماسةةةورة
واحةةةةدة ويةةةةر مششةةةةخنة مشةةةةكل رفهةةةةا السةةةةتقبال الطلقةةةةات التةةةةي
تسةةةةتخدم علةةةةى األسةةةةلحة الناريةةةةة الخرطةةةةوش عيةةةةار  16مةةةةم وهةةةةو
ويةةةر صةةةال لبلسةةةتخدام وذلةةة لتماسةةة أجزابةةةج نتيجةةةة احتراقهةةةا إال
أنةةةةج يحةةةةوو مةةةةن الوجهةةةةة الفنيةةةةة علةةةةى أجةةةةزاء ربيسةةةةية للسةةةةبلح
النةةةةارو تتمثةةةةةل فةةةةةي الجسةةةةةم المعةةةةةدني والماسةةةةةورة وهةةةةةي أجةةةةةزاء
صةةةةةةةةةةالحة بةةةةةةةةةةذاتها  .بندقيةةةةةةةةةةة خرطةةةةةةةةةةوش تعمةةةةةةةةةةل بن ةةةةةةةةةةام "
 " pumpactionيدويةةةةةةةةةةة التفريةةةةةةةةةةع والتعميةةةةةةةةةةر ماركةةةةةةةةةةة "
 " CHURCHILصةةةةةناعة أجنبيةةةةةة بماسةةةةةورة واحةةةةةدة مصةةةةةقولة
عيةةةار  12بخزنةةةة داخليةةةة لةةةم نتبةةةين وجةةةود أرقةةةام للبندقيةةةة نتيجةةةة
وجةةةود تفحةةةم ورثةةةار احتةةةراق عليهةةةا وهةةةي ويةةةر صةةةالحة لبلسةةةتخدام
وذلةةةةة لتماسةةةةة أجزابهةةةةةا نتيجةةةةةة احتراقهةةةةةا إال أنهةةةةةا تحةةةةةوو مةةةةةن
الوجهةةةة الفنيةةةة علةةةى أجةةةزاء ربيسةةةية للسةةةبلح النةةةارو تتمثةةةل فةةةي
الجسةةةةم المعةةةةدني والماسةةةةورة وهةةةةي أجةةةةزاء صةةةةالحة بةةةةذاتها .عةةةةدد
 3سةةةةبلح نةةةةةارو خرطةةةةوش محلةةةةةى الصةةةةةنع كةةةةل مةةةةةنهم بماسةةةةةورة
واحةةةةدة ويةةةةر مششةةةةخنة مشةةةةكل رفهةةةةا السةةةةتقبال الطلقةةةةات التةةةةي
تسةةةةتخدم علةةةةى األسةةةةلحة الناريةةةةة الخرطةةةةوش عيةةةةار  12مةةةةم وهةةةةو
ويةةةر صةةةال لبلسةةةتخدام وذلةةة لعةةةدم اتصةةةال زراع الطةةةارق بالتتةةة
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إال انةةةج يحةةةو مةةةن الوجهةةةة الفنيةةةة علةةةى أجةةةزاء ربيسةةةية للسةةةبلح
النةةةةةارو تتمثةةةةةل فةةةةةي الجسةةةةةم المعةةةةةدني والماسةةةةةورة وهةةةةةى أجةةةةةزاء
صةةةالحة بةةةذاتها .عةةةدد (  202طلقةةةة ممةةةا تسةةةتخدم علةةةى األسةةةلحة
الناريةةةة الخرطةةةوش " عيةةةار  12مةةةم " كةةةل مةةةنهم كاملةةةة وسةةةليمة
وصةةةةالحة لبلسةةةةتعمال .عةةةةدد (  64طلقةةةةة كاملةةةةة األجةةةةزاء وويةةةةر
مطرقةةةةةةة الكبسةةةةةةولة  ,ممةةةةةةا تسةةةةةةةتخدم علةةةةةةى األسةةةةةةلحة الناريةةةةةةةة
عيةةةةار39×7.62مةةةةم صةةةةالحة لبلسةةةةتعمال .عةةةةدد ( 30طلقةةةةة كةةةةل
مةةةةنهم كاملةةةةة األجةةةةزاء وويةةةةر مطرقةةةةة الكبسةةةةولة  ,ممةةةةا تسةةةةتخدم
علةةةى األسةةةلحة الناريةةةة عيةةةار  9مةةةم طويةةةل صةةةالحين لبلسةةةتعمال .
عةةةدد ( 1واحةةةد طلقةةةة كاملةةةة األجةةةزاء وويةةةر مطرقةةةة الكبسةةةولة ,
ممةةةا تسةةةتخدم علةةةى األسةةةلحة الناريةةةة عيةةةار54×7.62مةةةم صةةةالحة
لبلسةةةتعمال وتةةةم اسةةةتهبلكها بةةةالفحص .عةةةدد (  2مقةةةذوف خةةةاص
بطلقةةةةة مسةةةةيلج للةةةةدموع خارقةةةةج للنوافةةةةذ يةةةةتم إطبلقهةةةةا مةةةةن بندقيةةةةة
فيةةةةدرالي  1.5بوصةةةةج وهةةةةي مةةةةن المعتةةةةاد إسةةةةتخدامها فةةةةي قةةةةوات
األمةةةن المركةةةزو وعمليةةةات فةةةض الشةةةغب ,وهةةةى بالحالةةةة الةةةواردة
عليهةةةا ويةةةر صةةةالحج لبلسةةةتخدام.عدد (  8طلقةةةات كاملةةةة األجةةةزاء
وويةةةر مطرقةةةة الكبسةةةولة ممةةةا تسةةةتخدم علةةةى األسةةةلحة الخرطةةةوش
عيةةةةةار  16كاملةةةةةة وسةةةةةليمة وصةةةةةالحة لبلسةةةةةتخدام وويةةةةةر مطرقةةةةةة
الكبسةةةةولة .عةةةةدد (17

ةةةةرف فةةةةارر مطةةةةرق الكبسةةةةولة خاصةةةةين
1198

أمين السر

رئيس المحكمة

بالطلقةةةات التةةةي تسةةةتخدم علةةةى األسةةةلحة الناريةةةة الخرطةةةوش عيةةةار
 12مةةم ووجةةد بةةداخل ةكةةل ً مةةنهم رثةةار احتةةراق بةةارود عةةديم الةةدخان
تشةةةير لسةةةبق إطبلقةةةج وهةةةو ويةةةر صةةةال لبلسةةةتعمال لسةةةبق إطبلقةةةج .
عةةةةدد ( 15

ةةةةرف فةةةةارر مطةةةةرق الكبسةةةةولة ةكةةةةل َّ مةةةةنهم خةةةةاص

بطلقةةةة مةةةن الطلقةةةات التةةةى تسةةةتخدم علةةةى االسةةةلحة الناريةةةة عيةةةار
 39×7.62مةةةم ووجةةةد بداخلةةةج اثةةةار احتةةةراق بةةةارود تشةةةير لسةةةبق
اطبلقةةةج وهةةةو ويةةةر صةةةال لبلسةةةتعمال لسةةةبق إطبلقةةةج .عةةةدد ( 19
ةةةرف فةةةارر كةةةل مةةةنهم لخرطوشةةةة صةةةوت مطرقةةةة الكبسةةةولة ممةةةا
يسةةةةةتخدم علةةةةةى محةةةةةدثات الصةةةةةوت عيةةةةةار  9مةةةةةم تجةةةةةار وجةةةةةد
بةةةةداخلهم رثةةةةار احتةةةةراق لبةةةةارود ممةةةةا يشةةةةير لسةةةةبق إطبلقهةةةةم وهةةةةم
ويةةةةةر صةةةةةالحين لبلسةةةةةتخدام لسةةةةةبق إطبلقهم.عةةةةةدد " " 12قاعةةةةةدة
نحاسةةةية عليهةةةا رثةةةار تفحةةةم واحتةةةراق كةةةل مةةةنهم خةةةاص بطلقةةةة ممةةةا
تسةةةتخدم علةةةى األسةةةلحة الخرطةةةوش عيةةةار  12مةةةم  .مقةةةذوف نةةةارو
عبةةةةةارة عةةةةةن قلةةةةةب مةةةةةن الرصةةةةةاص مغطةةةةةى بغةةةةةبلف مةةةةةن سةةةةةبيكة
النحةةةاس ممةةةا تسةةةتخدم علةةةى األسةةةلحة الناريةةةة عيةةةار 39 × 7.62
مةةةم عليةةةج رثةةةار النطباعةةةات خطةةةوط الششةةةخان ممةةةا يةةةدل علةةةى سةةةبق
إطبلقةةةةج مةةةةن سةةةةبلح نةةةةارو مششةةةةخن الماسةةةةورة .عةةةةدد  7خزينةةةةة
فاروةةة كةةل مةةنهم مةةن الصةةاج الصةةلب المطةةروق ممةةا تسةةتخدم علةةى
البنةةةادق االليةةةة عيةةةار  39 × 7.62مةةةم كةةةل مةةةنهم كاملةةةة االجةةةزاء
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وصةةةالحة لبلسةةةتخدام وال تعةةةد جةةةزء ربيسةةةي لسةةةبلح نةةةار صةةةال
بذاتةةةج .خزينةةةة فاروةةةة مةةةن الصةةةاج الصةةةلب المطةةةروق ممةةةا تسةةةتخدم
علةةةةى الرشاشةةةةات عيةةةةار  9مةةةةم طويةةةةل كاملةةةةة االجةةةةزاء وصةةةةالحة
لبلسةةتخدام وال تعةةد جةةزء ربيسةةي لسةةبلح نةةار صةةال بذاتةةج .عةةدد
"  " 2خزينةةةةةةة فاروةةةةةةة مةةةةةةن الصةةةةةةاج الصةةةةةةلب المطةةةةةةروق ممةةةةةةا
تسةةةةتخدم علةةةةى البنةةةةادق االليةةةةة عيةةةةار  39×7.62مةةةةم كةةةةل منهمةةةةا
كاملةةةةةة األجةةةةةزاء وصةةةةةالحة لبلسةةةةةتخدام وال يعةةةةةد أو منهمةةةةةا جةةةةةزء
ربيسةةةي لسةةةةبلح نةةةةار صةةةال بذاتةةةةج  .كمةةةةا تةةةم ضةةةةبط عةةةةدد "" 1
سةةبلح ابةةيض عبةةارة عةةن خنجةةر فضةةي اللةةون بنصةةل ذو حةةد واحةةد
طولةةةةةةج  1605سةةةةةةم وباختبةةةةةةار حةةةةةةده النصةةةةةةل تبةةةةةةين صةةةةةةبلحيتج
لبلستخدام.
كمةا ثبةت أيضةا بتقريةةر مصةلحة األ ِدلَّةة ال ِجنابِ َّيةةة ال ةمرفةق بال َقضِ ة َّية رقةةم
 31016لسةةةنة  2013جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق
لئلرتبةةاط – أن السةةبلح النةةارو المضةةبوط بال َقضِ ةة َّية سةةالِفة الةةذِكر هةةو
سةةبلح نةةارو خرطةةوش محلةةي الصةةنع بماسةةورة واحةةدة ويةةر مششةةخنة
طولهةةةا  16سةةةم تقريبةةةا ً مشةةةكل رفهةةةا السـتقبةةةـال الطلـقةةةـات التةةةـي
تســتـخـدم علــى األســلـحـة النــاريــة الخرطوش عيار  12مـم وهو
كامل وسليم وصال لبلستعمال0
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وكمةةةةا ث ةبةةةةت بتقريةةةةر مصةةةةلحة تحقيةةةةق األ ِدلَّةةةةة ال ِجنابِ َّيةةةةة الخةةةةاص
بال ةمضةةةبوطات التةةةي تةةةم ضةةةبطها علةةةى ِذ َّمةةةة القضِ ةةة َّية رقةةةم 40754
لسةةةةةةةنة  2013جةةةةةةةن مدينةةةةةةةة نصةةةةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةةةةة بةةةةةةةاألوراق
لئلرتبةةةاط – أ َّنهةةةةا ِعبةةةةارة عةةةةن ةبندةق َّيةةةة رل َّيةةةةة فةةةةال صِ ةةةةناعة بلجيكةةةةي
فاروةةةةة  ,بماسةةةةورة ةم َ
عيةةةةار  51×7,62مةةةةم ,
ششةةةةخنة ِ ,
بخزنةةةةة ِ
سةةة َبق اإلطةةةبلق بةةةج
و السِ ةةةبلح كا ِمةةةل وسةةةليم و صةةةالِ لئلسةةةتِخدام َ ,
مةةةةن قبةةةةل  ,إال أ َّنةةةةج َي َت َعةةةة َّذر فنِ َّيةةةةا ً تحديةةةةد تةةةةاري اإلطةةةةبلق َ .ر َّ
شةةةةاش
قصةةةةير ماركةةةةة " بري َّتةةةةا " صِ ةةةةناعة إيطةةةةالي بماسةةةةورة ةم َ
ششةةةةخنة ,
ِعيةةةار  9مةةةم طويةةةل و هةةةو كامِةةةل و سةةةليم وصةةةالِ لئلسةةةتِخدام  ,و
سةةة َبق اإلطةةةبلق بةةةج مةةةن قبةةةل  ,إال أ َّنةةةج َي َت َعةةة َّذر فنِ َّيةةةا ً
فاروةةةة َ ,
بخزينةةةة ِ
صةةةنع ,
تحديةةةد تةةةاري اإلطةةةبلق  .سةةةبلح نةةةارو خرطةةةوش محلِّةةةي ال ة
ششةةةةةخنة ةم َ
بماسةةةةةورة واحةةةةةدة  ,ويةةةةةر ةم َ
شةةةةة َّكل رفهةةةةةا إلسةةةةةتِقبال
النار َّيةةةةةة الخرطةةةةوش ِ ,عيةةةةةار  12مةةةةم  ,و هةةةةةو كا ِمةةةةةل و
الطلقةةةةات
ِ
سةةةة َبق اإلطةةةةبلق
فاروةةةةة َ ,
سةةةةليم و صةةةةالِ لئلسةةةةتِخدام  ,و بخزينةةةةة ِ
بةةةج مةةةةن قبةةةل  ,إال أ َّنةةةةج َي َت َعةةة َّذر فنِ َّيةةةةا ً تحديةةةد تةةةةاري اإلطةةةبلق .عةةةةدد
نار َّيةةةة خرطةةةوش " ِعيةةةار  12مةةةم ويةةةر
ثبلثةةةة عشةةةر "  13طلقةةةة ِ
طرقةةةةةةة الكبسةةةةةةولة  ,ةكةةةةةةل منهمةةةةةةا كامِلةةةةةةة األجةةةةةةزاء  ,سةةةةةةليمة و
ةم َ
صةةةةةالِحة لئلسةةةةةتِخدام .عةةةةةدد مةةةةةابتين و تسةةةةةعة و تسةةةةةعون " 299
طرقةةةةةة
عيةةةةةار  51×7,62مةةةةةم ويةةةةةر ةم َ
نار َّيةةةةةة خرطةةةةةوش " ِ
طلقةةةةةة ِ
1211
أمين السر

رئيس المحكمة

الكبسةةةةةةولة ةكةةةةةةل منهمةةةةةةا كامِلةةةةةةة األجةةةةةةزاء  ,سةةةةةةليمة و صةةةةةةالِحة
لئلستِخدام.
وث ةبةةةت للنيابةةةة العا َّمةةةة أيضةةةا مةةةن خةةةبلل إجرابِهةةةا ال ةمعاينةةةة لمسةةةرح
وارر
األحةةةةداث َفةةةةور وقوعهةةةةا وجةةةةود العديةةةةد مةةةةن األسةةةةلِحة و فةةةة ِ
الطلقةةةات و األدوات التةةةي ةتسةةة َتخدم فةةةي اإلعتةةةداء علةةةى األشةةةخاص
و ةزجاجةةةةةةات المولوتةةةةةةوف ال ةم َعةةةةةةدَّة لئلسةةةةةةتِخدام و بعةةةةةةض أدوات او
ةمتعلقةةةات ال ةمشةةةاركين فةةةي ال َت َجم ةهةةةر والتةةةي َت َم َّثلةةةت فةةةي عةةةدد ثبلثةةةة
وخمسةةةةون طلقةةةةة خرطةةةةوش منهةةةةا خمسةةةةون فةةةةارر طلقةةةةة وثةةةةبلث
طلقةةةةات ممتلبةةةةة .عةةةةدد خمسةةةةة وعشةةةةرون فةةةةوارر ألعيةةةةرة نار َّيةةةةة
.عةةةدد واحةةةد فةةةرد خرطةةةوش ذو مقةةةبض خشةةةبي .عةةةدد أثنةةةين سةةةبلح
أبةةةةيض " سةةةةكينة ذات مقةةةةبض ببلسةةةةتيكي ونصةةةةل سةةةةكينة  .عةةةةدد
ثبلثةةةةة عصةةةةى خشةةةةب َّية كبيةةةةرة الحجةةةةم ولي ةةةةة القةةةةوام وعصةةةةا مةةةةن
الببلسةةةتي فةةةي نهايتهةةةا قطعةةةة حديةةةد كبيةةةرة وكةةةذا عةةةدد واحةةةد عتلةةةة
حديد َّية .
كمةةةا ثبةةةت مةةةن الفحةةةص المعملةةةي لؤل ةةةرف الفاروةةةة المرفوعةةةة مةةةن
العقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء الكةةةابن  8شةةةارع الطيةةةران تبةةةين أنهةةةا عبةةةارة
عةةةةن عةةةةدد أربعةةةةة أ ةةةةرف فاروةةةةة ممةةةةا تسةةةةتخدم علةةةةي األسةةةةلحة
الناريةةةة عيةةةار 9مةةةم طويةةةل  .عةةةدد سةةةتة عشةةةرة ةةةرف فةةةارر ممةةةا
تسةةةةةةتخدم علةةةةةةي األسةةةةةةلحة الخرطةةةةةةوش عيةةةةةةار . 12عةةةةةةدد سةةةةةةتة
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وعشةةةرون ةةةرف فةةةارر ممةةةا تسةةةتخدم علةةةي األسةةةلحة الناريةةةة عيةةةار
 45×5.56مم .
كمةةةا ثبةةةت مةةةن الفحةةةص المعملةةةي للسةةةبلح والطلقةةةات المرفوعةةةة مةةةن
العقةةةةةار تحةةةةةت اإلنشةةةةةاء الكةةةةةابن  8شةةةةةارع الطيةةةةةران أن السةةةةةبلح
المعثةةةةور عليةةةةة عبةةةةارة عةةةةن عةةةةدد واحةةةةد سةةةةبلح نةةةةارو خرطةةةةوش
محلةةةةةي الصةةةةةنع ال يحمةةةةةل أو عبلمةةةةةات مميةةةةةزة أو أرقةةةةةام ةةةةةاهرة
بماسةةةةةةورة ويةةةةةةر مششةةةةةةخنة طولهةةةةةةا  15.5سةةةةةةم مشةةةةةةكل رفهةةةةةةا
السةةةةتقبال الطلقةةةةات الخرطةةةةوش عيةةةةار 12بفحةةةةص األجةةةةزاء التةةةةي
تةةةتحكم فةةةةي الحركةةةة الميكانيكيةةةةة وجةةةدت كاملةةةةة وسةةةليمة وصةةةةالحة
لبلسةةةتعمال  .كمةةةا عثةةةر علةةةي عةةةدد ( 16سةةةتة عشةةةرة طلقةةةة كاملةةةة
األجةةةةزاء وويةةةةر مطرقةةةةة الكبسةةةةولة ممةةةةا تسةةةةتخدم علةةةةى األسةةةةلحة
الخرطةةةةةةوش عيةةةةةةار 12وبفةةةةةة عةةةةةةدد ( 2اثنةةةةةةين طلقةةةةةةة وفحةةةةةةص
محتوياتهمةةةا الداخليةةةة وجةةةدت كاملةةةة وسةةةليمة وصةةةالحة لبلسةةةتخدام
وبةةةإطبلق عةةةدد ( 2اثنةةةين طلقةةةة باسةةةتخدام السةةةبلح المةةةذكور تمةةةت
عمليةةةةة اإلطةةةةبلق بكفةةةةاءة ممةةةةا يإكةةةةد صةةةةبلحية الطلقةةةةات والسةةةةبلح
لبلستعمال .
كمةةةا ثبةةةت مةةةن الفحةةةص المعملةةةي لؤلسةةةلحة البيضةةةاء المرفوعةةةة مةةةن
العقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء الكةةةابن  8شةةةارع الطيةةةران عةةةدد واحةةةد سةةةكين
ذو نصةةةةل ذو حةةةةد واحةةةةد طولةةةةج  20سةةةةم  ,وبإختِبةةةةار ِحةةةةدَّة ال َنصةةةةل
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صةةةةبل ِح َّيتِج لئلسةةةةتِخدام .عةةةةدد واحةةةةد سةةةةكين ذو نصةةةةل ذو حةةةةد
َت َبةةةة َّين َ
صةةةةبل ِح َّيتِج
واحةةةةد طولةةةةج  11سةةةةم  ,وبإختِبةةةةار ِحةةةةدَّة ال َنصةةةةل َت َبةةةة َّين َ
لئلسةةةةتِخدام.عدد واحةةةةد سةةةةكين ذو نصةةةةل ذو حةةةةد واحةةةةد طولةةةةج 17
صةةةةبل ِح َّيتِج لئلسةةةةتِخدام .عةةةةدد
سةةةةم  ,وبإختِبةةةةار ِحةةةةدَّة ال َنصةةةةل َت َبةةةة َّين َ
واحةةةةد سةةةةكين ذو نصةةةةل ذو حةةةةد واحةةةةد طولةةةةج  15سةةةةم  ,وبإختِبةةةةار
صةةةةبل ِح َّيتِج لئلسةةةةتِخدام .عةةةةدد واحةةةةد سةةةةكين ذو
ِحةةةةدَّة ال َنصةةةةل َت َبةةةة َّين َ
نصةةةةل ذو حةةةةد مشرشةةةةر طولةةةةج  23سةةةةم  ,وبإختِبةةةةار ِحةةةةدَّة ال َنصةةةةل
صةةةةبل ِح َّيتِج لئلسةةةةتِخدام .عةةةةدد واحةةةةد سةةةةكين ذو نصةةةةل ذو حةةةةد
َت َبةةةة َّين َ
صةةةةبل ِح َّيتِج
مشرشةةةةر طولةةةةج  9سةةةةم  ,وبإختِبةةةةار ِحةةةةدَّة ال َنصةةةةل َت َبةةةة َّين َ
لئلسةةةةتِخدام .عةةةةدد واحةةةةد سةةةةكين ذو نصةةةةل ذو حةةةةد مشرشةةةةر طولةةةةج
صةةةبل ِح َّيتِج لئلسةةةتِخدام .وأن
 10سةةةم  ,وبإختِبةةةار ِحةةةدَّة ال َنصةةةل َت َبةةة َّين َ
جميةةةةةع السةةةةةكاكين سةةةةةالفة الةةةةةذكر تعةةةةةد ضةةةةةمن األسةةةةةلحة البيضةةةةةاء
الةةةةواردة بالجةةةةدول رقةةةةم ( 1مةةةةن قةةةةانون األسةةةةلحة والةةةةذخابر رقةةةةم
 394لسةةةةنة  1954وتعديبلتةةةةج فيمةةةةا عةةةةدا مةةةةا يسةةةةتخدم منهةةةةا فةةةةي
األوراض المنزلية أو الفندقية.
وكمةةةةةا ث ةبةةةةةت أيضةةةةةا بتقريةةةةةر مصةةةةةلحة تحقيةةةةةق األ ِدلَّةةةةةة ال ِجنابِ َّيةةةةةة
الخةةةاص بال ةمضةةةبوطات التةةةي تةةةم ضةةةبطها علةةةى ِذ َّمةةةة القضِ ةةة َّية رقةةةم
 40754لسةةةةةةةةنة  2013جةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةة نصةةةةةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةةةةةة
بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – أنةةةج تةةةم ضةةةبط المةةةتهم احمةةةد رمضةةةان محمةةةد
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طنطةةةةاوو بنةةةةاءا علةةةةى ماشةةةةهد بةةةةج النقيةةةةب  /محمةةةةد عبةةةةد المةةةةنعم
محمةةةود " معةةةاون مباحةةةث قسةةةم شةةةرطة البسةةةاتين "  -بؤَّنةةةج َو َردت
إليةةةةج معلومةةةةات مةةةةن أحةةةةد مصةةةةادره السةةةةرية مفادهةةةةا قيةةةةام المةةةةتهم
سةةةةالف الةةةةذكر والمعةةةةروف لديةةةةج لسةةةةابق ضةةةةبطج فةةةةي العديةةةةد مةةةةن
القضةةةايا والصةةةادر ضةةةده فةةةي إحةةةداها حكمةةةا ً ويابيةةةا ً بةةةالحبس سةةةتة
أشةةةهر بةةةإحراز أسةةةلحة ناريةةةة علنةةةا ً بالشةةةارع أمةةةام مسةةةكنج وقيامةةةج
بترويةةع المةةواطنين بهةةا مسةةتغبلً لل ةةروف التةةي تمةةر بهةةا الةةببلد فةةي
تلةةةة الفتةةةةرة فانتقةةةةل لمكةةةةان الواقعةةةةة فؤبصةةةةر المةةةةتهم وبيةةةةده حقيبةةةةة
جلةةةد سةةةوداء اللةةةون وبمجةةةرد أن شةةةاهده الذ بةةةالفرار تاركةةةا ً الحقيبةةةة
فقةةةةام بضةةةةبطها وبفضةةةةها عثةةةةر بةةةةداخلها علةةةةى عةةةةدد خمسةةةةين طلقةةةةة
خرطةةةةوش عيةةةةار  12مةةةةم وخزينةةةةة حديديةةةةة خاصةةةةة بسةةةةبلح رلةةةةي
تحتةةةةةوو بةةةةةداخلها عةةةةةدد  30طلقةةةةةة عيةةةةةار  39×7.62مةةةةةم وكةةةةةذا
سةةةةبلح أبةةةةيض عبةةةةارة عةةةةن مطةةةةواة قةةةةرن وةةةةزال فحةةةةرر محضةةةةر
بالواقعةةةة وعةةةرض األمةةةر علةةةى النيابةةةة العامةةةة والتةةةي أصةةةدرت قةةةرار
بضةةةةةةبطج وإحضةةةةةةاره وتنفيةةةةةةذاً لقةةةةةةرار النيابةةةةةةة العامةةةةةةة وردت لةةةةةةج
معلومةةةةات بتواجةةةةد المةةةةتهم بمسةةةةاكن ضةةةةباط الشةةةةرطة بةةةةدابرة قسةةةةم
شةةةرطة المعةةةادو فانتقةةةل بتةةةاري  2013/9/3لمكةةةان تواجةةةده رفقةةةة
النقيةةةب  /عمةةةار عبةةةد الحميةةةد معةةةاون مباحةةةث قسةةةم المعةةةادو وتمكنةةةا
مةةن ضةةبطج وبمناقشةةتج اقةةر لهمةةا انةةج كةةان مةةن بةةين المشةةاركين فةةي
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اعتصةةةام رابعةةةة العدويةةةة وانةةةج تواجةةةد يةةةوم فةةةض االعتصةةةام بتةةةاري
 2013/8/14وأنةةةةةةةةةج شةةةةةةةةةار مجموعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن المتجمهةةةةةةةةةرين
باالعتصةةةةام فةةةةي التعةةةةدو علةةةةى القةةةةوات المكلفةةةةة بفةةةةض االعتصةةةةام
باسةةةتخدام أسةةةلحة ناريةةةةة وانةةةج كةةةةان بحوزتةةةج رنةةةةذا سةةةبلح نةةةةارو
أطلةةةةةق منةةةةةج أعيةةةةةرة ناريةةةةةة فةةةةةي اتجةةةةةاه أفةةةةةراد وضةةةةةباط الشةةةةةرطة
لمقةةةاومتهم ومةةةنعهم مةةةن فةةةض االعتصةةةام وانةةةج كةةةان يطلةةةق األعيةةةرة
الناريةةةةة بطريقةةةةة عشةةةةوابية علةةةةى القةةةةوات والمعتصةةةةمين باسةةةةتخدام
السةةبلح النةةارو الةةذو كةةان بحوزتةةج وأبةةد لهمةةا اسةةتعداده اإلرشةةاد
عةةةةةةن مكةةةةةةان تواجةةةةةةد األسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة التةةةةةةي اسةةةةةةتخدمها هةةةةةةو
والمةةةةرافقين لةةةةج فةةةةي إطةةةةبلق األعيةةةةرة الناريةةةةة حيةةةةث قةةةةام بإخفابهةةةةا
بةةةةداخل السةةةةقف المعلةةةةق الموجةةةةود بالطةةةةابق الثةةةةاني بمبنةةةةى مجمةةةةع
طيبةةةة مةةةول التجةةةارو بمدينةةةة نصةةةر فانتقةةةل الضةةةابطين برفقتةةةج لةةةذل
المكةةةان وتمكنةةةا مةةةن ضةةةبط تلةةة األسةةةلحة والةةةذخابر بإرشةةةاده وهةةةى
عبةةةارة عةةةن رشةةةاش بريتةةةا  9مةةةم وبندقيةةةة بلجيكةةةي عيةةةار × 7.62
 39مةةةم وفةةةرد خرطةةةوش عيةةةار  12مةةةم وعةةةدد  13طلقةةةة خرطةةةوش
عيةةةار  12مةةةم وعةةةدد  299طلقةةةة عيةةةار  39 × 7.62مةةةم وعةةةدد 5
وطةةاء وجةةج واقةةي مةةن الغةةاز وبمواجهةةة المةةتهم بتلةة المضةةبوطات
اقةةةةةر بملكيتهةةةةةا باالشةةةةةترا مةةةةةع رخةةةةةرين السةةةةةتخدامها فةةةةةي إطةةةةةبلق
األعيةةةةرة الناريةةةةة علةةةةى قةةةةوات الشةةةةرطة والمعتصةةةةمين ,وأ َّنةةةةج قةةةةام
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بةةةإطبلق العديةةةد مةةةن األعيةةةرة الناريةةةة بطريقةةةة عشةةةوابية علةةةى قةةةوات
الشةةةرطة والمعتصةةةمين هةةةو وبعةةةض األشةةةخاص المةةةرافقين لةةةج مةةةن
األسةةةلحة الناريةةةة المضةةةبوطة  ,ومةةةا َ
شةةة ِهد بةةةج الرابةةةد َ /ع َّمةةةار عبةةةد
ةةةةابر محمةةةةةود – رابِةةةةةد ة
ةةةةاون مبا ِحةةةةةث قِسةةةةةم
شةةةةةرطة و ةمعة ِ
الحميةةةةةد صة ِ
ة
شةةةرطة المعةةةادو  -بةةةذات القضِ ةةة َّية بالتحقيقةةةات بمضةةةمون مةةةا شةةة ِهد
ةةابقج وأضةةةاف أن ال ةمةةة َّتهم أقةةةر أمامةةةج شةةةفاهة بإطبلقةةةج وبعةةةض
بةةةج سة ِ
النار َّيةةةة بطريقةةةة عشةةةوابِ َّية
األعيةةةرة
األشةةةخاص برفقتةةةج العديةةةد مةةةن
ِ
ِ
علةةةةى قةةةةة َّوات ال ة
النار َّيةةةةة
شةةةةرطة وال ةمعتصةةةةمين باسةةةةتخدام األسةةةةلِحة
ِ
التةةةةةي تةةةةةم ضةةةةةبطها  ,ومةةةةةا أقةةةةةر بةةةةةج المةةةةةتهم سةةةةةالِف الةةةةةذِكر حةةةةةال
إسةةةتجوابج بالتحقيقةةةات انةةةج كةةةان يتةةةردد علةةةى اعتصةةةام رابعةةةة خةةةبلل
انعقةةةةةاده وانةةةةةج كةةةةةان يشةةةةةاهد أسةةةةةلحة ناريةةةةةة وخرطةةةةةوش كانةةةةةت
موجةةةةودة بحةةةةوزة بعةةةةض المعتصةةةةمين وأضةةةةاف انةةةةج كةةةةان متواجةةةةداً
داخةةةل االعتصةةةام أثنةةةاء فضةةةج ومشةةةاهدتج بعةةةض الشخصةةةيات العامةةةة
مةةةن المنتمةةةين لجماعةةةة اإلخةةةوان المسةةةلمين الةةةذين كةةةانوا يقومةةةون
بإثةةةةارة المعتصةةةةمين ومطةةةةالبتهم باالسةةةةتمرار فةةةةي المقاومةةةةة لقةةةةوات
الشةةةةرطة ومةةةةنهم المتهمةةةةين عبةةةةد الةةةةرحمن البةةةةر ومحمةةةةد البلتةةةةاجي
وصةةةةةةفوة حجةةةةةةازو  ,وبمعاينةةةةةةة النيابةةةةةةة العا َّمةةةةةةة لمكةةةةةةان ضةةةةةةبط
المضةةةةبوطات بةةةةالمركز التِجةةةةارو طيبةةةةة مةةةةول التةةةةي أرشةةةةد عنهةةةةا
ال ةمةةةة َّتهم سةةةةالِف الةةةةذِكر بحضةةةةور الشةةةةاهدين سةةةةالِفي الةةةةذِكر والرسةةةةم
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ضةةةحا ً بةةةج أمةةةاكن ضةةةبط المضةةةبوطات بإرشةةةاد
الكروكةةةي للمكةةةان ةم َو َّ
سالفي الذِكر.
لمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وكةةةةان عمةةةةاد اإلثبةةةةات فةةةةى المةةةةواد الجنابيةةةةة هةةةةو
إطمبنةةةةةةان المحكمةةةةةةة إلةةةةةةى ثبةةةةةةوت الواقعةةةةةةة المسةةةةةةندة للمتهمةةةةةةين
واألصةةةةةل أن الجةةةةةرابم علةةةةةى اخةةةةةتبلف أنواعهةةةةةا – إال مةةةةةا اسةةةةةتثنى
بةةةنص خةةةاص  -جةةةابز إثباتهةةةا بكافةةةة الطةةةرق القانونيةةةة ومنهةةةا البينةةةة
وقرابن األحوال .
وإذ كةةةان ذلةةة وكانةةةت جريمةةةة إحةةةراز السةةةبلح والةةةذخيرة ال يشةةةملها
إسةةةةةتثناء فإنةةةةةج يجةةةةةر عليهةةةةةا مةةةةةا يجةةةةةر علةةةةةى سةةةةةابر المسةةةةةابل
الجنابيةةةةة مةةةةن طةةةةرق اإلثبةةةةات وال يمنةةةةع مةةةةن مسةةةةاءلة المتهمةةةةين
وإسةةةتحقاقهم العقةةةاب عةةةدم ضةةةبط السةةةبلح بحةةةوزتهم أثنةةةاء ضةةةبطهم
مادامةةةةةت المحكمةةةةةة قةةةةةد إقتنعةةةةةت مةةةةةن األدلةةةةةة التةةةةةى أوردتهةةةةةا أن
المتهمةةةين كةةةانوا يحةةةوزوا السةةةبلح الةةةذ قةةةال عةةةنهم الشةةةهود وأنةةةج
سةةةبلح يح ةةةر القةةةانون إحةةةرازه أوحيازتةةةج فةةةإذا هةةةى أقامةةةت قضةةةاءها
بثبةةةةوت هةةةةذه الجريمةةةةة علةةةةى مةةةةا استخلصةةةةتج واطمؤنةةةةت إليةةةةج مةةةةن
شهادة الشهود فبل تكون قد خالفت القانون فى شىء .
لمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وهةةةةديا بمةةةةا تقةةةةدم فالمحكمةةةةة إطمؤنةةةةت أن المتهمةةةةين
وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا (المتجمهةةةرين كةةةان مةةةن بيةةةنهم
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مةةةةةةن يحمةةةةةةل األسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة المتنوعةةةةةةة واألسةةةةةةلحة البيضةةةةةةاء
والةةةذخابر وويرهةةةا مةةةن األدوات التةةةى تسةةةتخدم فةةةى اإلعتةةةداء علةةةى
األشةةةةةةخاص مةةةةةةن شةةةةةةهادة شةةةةةةهود اإلثبةةةةةةات وإقةةةةةةرارات بعةةةةةةض
المتهمةةةةين بتحقيقةةةةات النيابةةةةة العامةةةةة وكةةةةذا كافةةةةة األدلةةةةة األخةةةةر
التةةةةى وردت بالتحقيقةةةةات سةةةةالفة الةةةةذكر سةةةةيما وأنةةةةج قةةةةد تةةةةم ضةةةةبط
العديةةةةةةد مةةةةةةن المضةةةةةةبوطات ( األسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة بكافةةةةةةة أنواعهةةةةةةا
والةةةةذخابر بمسةةةةرح األحةةةةداث وفقةةةةا للثابةةةةت بالمعاينةةةةات ومةةةةا ثبةةةةت
بتقريةةةر قسةةةم األدلةةةة الجنابيةةةة علةةةى النحةةةو السةةةالف بيانةةةج وفقةةةا لمةةةا
إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها وأقامةةةت قضةةةابها بثبةةةوت هةةةذه
الجريمةةةةةة فةةةةةى حةةةةةق المتهمةةةةةين جميعةةةةةا إذ أن جريمةةةةةة حيةةةةةازة أو
إحةةةةةراز سةةةةةبلح نةةةةةار تتحقةةةةةق بمجةةةةةرد إحةةةةةراز أو حيةةةةةازة السةةةةةبلح
النار بدون ترخيص عن علم .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكانةةةت المحكمةةةة قامةةةت بتطبيةةةق قةةةانون التجمهةةةر
10لسةةةةنة 1914علةةةةى وقعةةةةات الةةةةدعو وهةةةةو مةةةةا يرتةةةةب عقةةةةابهم
عمةةةةبلً بمبةةةةدأ التضةةةةامن فةةةةي المسةةةةبولية عمةةةةبل بةةةةالمواد 3 2 1
3مكةةةةةةرر 4مةةةةةةن قةةةةةةانون التجمهةةةةةةر رقةةةةةةم 10لسةةةةةةنة  . 1914وال
يقةةةدح فةةةي ذلةةة عةةةدم ضةةةبط أيةةةا ً مةةةن هةةةذه األسةةةلحة بحةةةوزة أحةةةدهم
حةةةةةةةال الضةةةةةةةبط فيمةةةةةةةا عةةةةةةةدا المةةةةةةةتهم  /احمةةةةةةةد رمضةةةةةةةان محمةةةةةةةد
طنطةةةةاوو(رقةةةةم 704بةةةةؤمر اإلحالةةةةة إذ مةةةةن المسةةةةتقر عليةةةةج قضةةةةاء
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أن عةةدم ضةةبط األداة المسةةتخدمة فةةي الحةةادث ويةةر قةةادح فةةي ثبةةوت
الواقعةةةةة سةةةةيما وقةةةةد تةةةةم ضةةةةبط العديةةةةد مةةةةن األسةةةةلحة بؤنواعهةةةةا
المختلفةةةةة والةةةةذخابر وويرهةةةةا علةةةةى مسةةةةرح األحةةةةداث أثنةةةةاء مسةةةة
ومعاينةةةة ميةةةدان رابعةةةة العدويةةةة ومحيطهةةةا بمعرفةةةة النيابةةةة العامةةةة
والجهةةةةات المختصةةةةة فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن بعةةةةد ضةةةةبط المتهمةةةةين وفقةةةةا
للثابت بتقارير قسم األدلة الجنابية وباقى أدلة الدعو .
وعةةةةةن مةةةةةا أثةةةةةاره الةةةةةدفاع بشةةةةةؤن المةةةةةتهم /احمةةةةةد رمضةةةةةان محمةةةةةد
طنطةةةاوو(رقةةةم 704بةةةؤمر اإلحالةةةة بؤنةةةج تةةةم ضةةةبطج والمضةةةبوطات
بعةةةةد الواقعةةةةة وأن الجهةةةةات المختصةةةةة قةةةةد قامةةةةت بمعاينةةةةة مسةةةةرح
األحةةةداث ولةةةم تعثةةةر علةةةى شةةةا أنةةةذا يةةةوم 2013/8/14فةةةإن ذلةةة
مةةةردود عليةةةج مةةةن أقةةةوال المةةةتهم شخصةةةيا وإقةةةراره وإرشةةةاده عةةةن
تلةةةةة المضةةةةةبوطات وفقةةةةةا للثابةةةةةت بالقضةةةةةية رقةةةةةم 40754لسةةةةةنة
2013جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول والمرفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط حيةةةث
قةةةةةام المةةةةةتهم سةةةةةالف الةةةةةذكر بإخفابهةةةةةا بةةةةةداخل السةةةةةقف المعلةةةةةق
الموجةةةةةود بالطةةةةةابق الثةةةةةاني بمبنةةةةةى مجمةةةةةع طيبةةةةةة مةةةةةول التجةةةةةارو
بمدينةةةة نصةةةر وتةةةم ضةةةبط تلةةة األسةةةلحة والةةةذخابر بإرشةةةاده وهةةةى
عبةةةارة عةةةن رشةةةاش بريتةةةا  9مةةةم وبندقيةةةة بلجيكةةةي عيةةةار × 7.62
 39مةةةم وفةةةرد خرطةةةوش عيةةةار  12مةةةم وعةةةدد  13طلقةةةة خرطةةةوش
عيةةةار  12مةةةم وعةةةدد  299طلقةةةة عيةةةار  39 × 7.62مةةةم وعةةةدد 5
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وطةةةاء وجةةةج واقةةةي مةةةن الغةةةاز وتةةةم مواجهتةةةج (المةةةتهم سةةةالف الةةةذكر
بتلةةةةةة المضةةةةةةبوطات اقةةةةةةر بملكيتهةةةةةةا باالشةةةةةةترا مةةةةةةع رخةةةةةةرين
السةةةةتخدامها فةةةةي إطةةةةبلق األعيةةةةرة الناريةةةةة علةةةةى قةةةةوات الشةةةةرطة
والمعتصةةةةةمين ,وأ َّنةةةةةج قةةةةةام بةةةةةإطبلق العديةةةةةد مةةةةةن األعيةةةةةرة الناريةةةةةة
بطريقةةةة عشةةةوابية علةةةى قةةةوات الشةةةرطة والمعتصةةةمين هةةةو وبعةةةض
األشخاص المرافقين لج من األسلحة النارية المضبوطة .
ولمةةةةةا كانةةةةةت المحكمةةةةةة إنتهةةةةةت إلةةةةةى تطبيةةةةةق المةةةةةواد 3 2 1
3مكةةةةرر 4مةةةةن قةةةةانون التجمهةةةةر 10لسةةةةنة2014بشةةةةؤن المسةةةةإلية
التضةةةامنية بحةةةق المتهمةةةين جميعةةةا وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة
بإستخبلصةةةها ومةةةن ثةةةم تةةةوافرت فةةةى حةةةق المتهمةةةين سةةةالفى الةةةذكر
أركةةةةان جةةةةرابم حيةةةةازة وإحةةةةراز بالةةةةذات والواسةةةةطة تلةةةة األسةةةةلحة
الناريةةةة والةةةذخابر سةةةالفة البيةةةان بغيةةةر تةةةرخيص وكةةةان ذلةةة بؤحةةةد
أمةةةةاكن التجمعةةةةات بقصةةةةد إسةةةةتعمالها فةةةةى اإلخةةةةبلل بةةةةاألمن والن ةةةةام
العةةةةام وكةةةةذا األسةةةةلحة البيضةةةةاء واألدوات بةةةةدون مسةةةةور قةةةةانونى
وكةةةان ذلةةة بؤحةةةد أمةةةاكن التجمعةةةات بقصةةةد إسةةةتعمالها فةةةى اإلخةةةبلل
بةةةةاألمن والن ةةةةام العةةةةام

ومةةةةن ثةةةةم فةةةةان نعةةةةى الةةةةدفاع فةةةةى مجملةةةةج

اليعةةةةدوا أن يكةةةةون جةةةةدال موضةةةةوعيا فةةةةى تقةةةةدير األدلةةةةة وهةةةةو مةةةةا
تسةةةةتقل بةةةةج المحكمةةةةة وال يجةةةةوز مجادلتهةةةةا فيةةةةج ومةةةةن ثةةةةم تقضةةةةى
المحكمة برفضج .
1211
أمين السر

رئيس المحكمة

األربعةةةون :ـةةةة حيةةةث أنةةةةج عةةةن الةةةةدفع بإنتفةةةاء أركةةةةان جريمةةةةة
حيةةةةازة وإحةةةةراز بالةةةةذات والواسةةةةطة المةةةةواد التةةةةى تعتبةةةةر فةةةةى
حكةةةةةم المفرقعةةةةةات وفقةةةةةا لةةةةةنص المةةةةةادة (102أ مةةةةةن قةةةةةانون
العقوبات .
فمةةةردود عليةةةج بؤنةةةج مةةةن المقةةةرر بةةةنص المةةةادة  / 102أ مةةةن قةةةانون
العقوبةةةةةات " يعاقةةةةةب بالسةةةةةجن المإبةةةةةد أو المشةةةةةدد كةةةةةل مةةةةةن أحةةةةةرز
مفرقعةةةات أو حازهةةةا أو صةةةنعها أو إسةةةتوردها قبةةةل الحصةةةول علةةةي
تةةةرخيص بةةةذل  .ويعتبةةةر فةةةي حكةةةم المفرقعةةةات كةةةل مةةةادة تةةةدخل فةةةي
تركيبهةةةةةا ويصةةةةةدر بتحديةةةةةدها قةةةةةرار مةةةةةن وزيةةةةةر الداخليةةةةةة وكةةةةةذل
األجهةةةةةةةةةزة واآلالت واألدوات التةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةتخدم فةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةنعها أو
إلنفجارها " .
ومةةةةةن المقةةةةةرر قضةةةةةاءا أن القصةةةةةد الجنةةةةةابى فةةةةةى جريمةةةةةة إحةةةةةراز
المفرقعةةةات يتحقةةةق دابمةةةا متةةةى ثبةةةت علةةةم المحةةةرز بةةةؤن مةةةا يحةةةرزه
مفرقةةةع أو ممةةةا يةةةدخل فةةةى تركيةةةب المفرقعةةةات وال ضةةةرورة بعةةةد ذلةةة
فةةةةى حكةةةةم تلةةةة المةةةةادة إلثبةةةةات نيتةةةةج فةةةةى إسةةةةتعمال المفرقةةةةع فةةةةى
التخريةةةةب واإلتةةةةبلف كمةةةةا أن القصةةةةد الجنةةةةابى ال شةةةةؤن لةةةةج بالباعةةةةث
على اإلحراز .
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ومةةةن المقةةةرر فقهةةةا أن المفرقعةةةات هةةةى عبةةةارة عةةةن مةةةادة أو مةةةةواد
سةةةريعة اإلشةةةتعال بحيةةةث يةةةإد إشةةةتعالها إلةةةى التةةةدمير ويعتبةةةر فةةةى
حكمهةةةا كةةةل مةةةادة تةةةدخل فةةةى تركيبهةةةا ويصةةةدر بتحديةةةدها قةةةرار مةةةن
وزيةةةةةر الداخليةةةةةة وكةةةةةذل األجهةةةةةزة واألالت واألدوات التةةةةةى تسةةةةةتخدم
في صنعها أو إلنفجارها .
وأن الحيةةةازة هةةةى وضةةةع اليةةةد علةةةى المفرقعةةةات علةةةى سةةةبيل الملةةة
واإلختصةةةةةةاص وال يشةةةةةةترط فيهةةةةةةا اإلسةةةةةةتيبلء المةةةةةةاد بةةةةةةل يعتبةةةةةةر
الشةةةخص حةةةابزا ولةةةو كانةةةت المفرقعةةةات يحرزهةةةا شخصةةةا أخةةةر ناببةةةا
عنةةةج  .وإمةةةا اإلحةةةراز فهةةةو مجةةةرد اإلسةةةتيبلء ماديةةةا علةةةى المفرقعةةةات
أل باعث كان .
ويقصةةةد بتصةةةنيع المفرقعةةةات وهةةةى تشةةةمل كافةةةة العمليةةةات التةةةى مةةةن
شةةةةؤنها مةةةةزج مةةةةواد معينةةةةة يةةةةإد فةةةةى النهايةةةةة إلةةةةى إيجةةةةاد مةةةةادة
مفرقعةةةةةة وال عبةةةةةرة فةةةةةى ذلةةةةة بالوسةةةةةيلة التةةةةةى يسةةةةةتخدمها الجةةةةةانى
لتحقيةةةةق أوراضةةةةج فيسةةةةتو أن تكةةةةون الوسةةةةيلة أليةةةةة أو يدويةةةةة مةةةةا
دامت تإد فى النهاية إلى صناعة المفرقعات .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم وكةةةان الثابةةةت بةةةاألوراق وفقةةةا لمةةةا
إستخلصةةةةةةتج المحكمةةةةةةة منهةةةةةةا قيةةةةةةام بعةةةةةةض المتهمةةةةةةين وأخةةةةةةرين
مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا بإسةةةتخدام زجاجةةةات المولوتةةةوف وويرهةةةا
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مةةةةن األدوات التةةةةى تسةةةةتخدم فةةةةى هةةةةذا الشةةةةؤن حيةةةةث عثةةةةر بموقةةةةع
األحةةةداث علةةةى العديةةةد مةةةن الزجاجةةةات الحارقةةةة منهةةةا عةةةدد ( 66
زجاجةةة تحتةةو علةةى كميةةات مةةن مةةادة الجةةازولين وهةةى مةةن المةةواد
البتروليةةةة المعجلةةةة لئلشةةةتعال .وعةةةدد (  53زجاجةةةة تحتةةةو علةةةى
كميةةةةات مةةةةن مةةةةادة السةةةةوالر وهةةةةى مةةةةن المةةةةواد البتروليةةةةة المعجلةةةةة
لئلشةةةةتعال .وعةةةةدد (  22زجاجةةةةة خاليةةةةة مةةةةن السةةةةوابل وتحتةةةةو
علةةةى رثةةةار لمةةةادة الجةةةازولين وهةةةى مةةةن المةةةواد البتروليةةةة المعجلةةةة
لئلشةةةةتعال .وعةةةةدد (  14زجاجةةةةة تحتةةةةو علةةةةى كميةةةةات مةةةةن مةةةةادة
الكحةةةةول اإليثيلةةةةى وهةةةةى مةةةةن المةةةةواد الكيميابيةةةةة المعجلةةةةة لئلشةةةةتعال.
وزجاجةةةة ميةةةاه وازيةةةة خاليةةةة مةةةن السةةةوابل مطبةةةوع عليهةةةا " بيبسةةةي
" سةةةةعة  350سةةةةم 3تحتةةةةو علةةةةى رثةةةةار لحةةةةامض الهيةةةةدروكلوري
وهةةةو مةةةن المةةةواد الكاويةةةة ويةةةدخل فةةةي كثيةةةر مةةةن األوةةةراض المعمليةةةة
والصةةةةةناعية ولةةةةةج تةةةةةؤثير كةةةةةاوو أكةةةةةال علةةةةةى كةةةةةل مةةةةةن األنسةةةةةجة
والمنسةةةوجات والمعةةةادن والتةةةؤثير الكةةةاوو األكةةةال يعتمةةةد علةةةى درجةةةة
تركيةةةزه ونةةةوع الوسةةةط الةةةذو يسةةةقط عليةةةج .وجةةةركن ببلسةةةتي أسةةةود
اللةةةون سةةةعة عشةةةرون لتةةةر يحتةةةو علةةةى كميةةةة حةةةوالي عشةةةرون لتةةةر
مةةةن مةةةادة السةةةوالر وهةةةى مةةةن المةةةواد البتروليةةةة المعجلةةةة لئلشةةةتعال.
وأن الزجاجةةةةةةات الةةةةةةواردة بةةةةةةاألحراز موضةةةةةةوع الفحةةةةةةص المحتةةةةةةواه
علةةةةةةى أو مةةةةةةن مةةةةةةادتي الجةةةةةةـازولين أو السةةةةةةـوالر ( أو رثارهمةةةةةةا
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بالحالةةةة الةةةواردة عليهةةةا جةةةـميعها يمكةةةن أن تسةةةتخدم إلحةةةداث حريةةةق
حةةةةال إشةةةةعال الفتيةةةةل الموجةةةةود بالفوهةةةةة وإلقابهةةةةا علةةةةى األمةةةةاكن أو
األوةةةةةراض المةةةةةراد إشةةةةةعالها .وعةةةةةدد  3عبةةةةةوات اسةةةةةطوانية الشةةةةةكل
مشةةةكلة مةةةن الكرتةةةون وملفةةةوف عليهةةةا مةةةن الخةةةارج بشةةةريط الصةةةق
ابةةةيض اللةةةون ويبلةةةع طةةةول كةةةل مةةةنهم  11سةةةم وقطةةةر احةةةداهم 8.5
سةةةم تقريبةةةا واالخةةةرتين  5سةةةم تقريبةةةا ومثبةةةت بمنتصةةةف كةةةل مةةةنهم
مةةةن اعلةةةى فتيةةةل ابةةةيض اللةةةون ومعبةةةؤ كةةةل مةةةنهم بمةةةادة صةةةلبة بنيةةةة
بفحصةةةها معمليةةةا تبةةةين انهةةةا مجموعةةةج مةةةن مخةةةاليط االلعةةةاب الناريةةةة
المحليةةةةةة الصةةةةةنع يتكةةةةةون اساسةةةةةا مةةةةةن مةةةةةادة كلةةةةةورات البوتاسةةةةةيوم
باالضةةةافة الةةةى بعةةةض اكاسةةةيد المعةةةادن وهةةةو مةةةن المةةةواد المنصةةةوص
عليهةةةةةا بقةةةةةرار السةةةةةيد وزيةةةةةر الداخليةةةةةة رقةةةةةم  2225لسةةةةةنة 2007
بالبند رقم  77بشؤن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات .
كمةةةةةةا ث ةبةةةةةةت بتقريةةةةةةر مصةةةةةةلحة تحقيةةةةةةق األ ِدلَّةةةةةةة ال ِجنابِ َّيةةةةةةة بشةةةةةةؤن
المضةةةبوطات التةةةي تةةةم العثةةةور عليهةةةا بمعرفةةةة النيابةةةة العامةةةة أعلةةةى
سةةةط مبنةةةى إدارة اإلسةةةكان الخةةةارجي فةةةرع البنةةةات برابعةةةة العدو َّيةةةة
التةةةابع لجامعةةةة األزهةةةر فةةةور سةةةماعها شةةةهادة المةةةدعو  /يحيةةةى نةةةور
الةةةدين يحيةةةى أمةةةين  -أمةةةين مخةةةازن جامعةةةة األزهةةةر بةةةالمبنى سةةةالِف
ال ةذِكر -بالتحقيقةةات أ َّنةةج ِعبةةارة عةةن ةزجاجةةة ةب ِّن َّيةةة اللةةون مةةن النو ِع َّيةةة
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بتعببةةةة ال ةمستحضةةةرات الدوابِ َّيةةةة بةةةدون وِطةةةاء ملفةةةوف حةةةول
الخا َّ
صةةةة ِ
فة َّوهتهةةةا قِطعةةةة مةةةن شةةةريط الصِ ةةةق طِ َّبةةةي " ببلسةةةتر " بيضةةةاء اللةةةون ,
خاليةةةةة مةةةةن السةةةةوابِل  ,وقِطعةةةةة مةةةةن كسةةةةر ةزجاجةةةةة ةبنِ َّيةةةةة اللةةةةون ,
ووعةةةةةاء ةزجةةةةةاجي شةةةةة َّفاف " خةةةةةاص بال ةمس َتحضةةةةةرات الكيميابِ َّيةةةةةة "
مخروطةةةةي الشةةةةكل وخةةةةالي مةةةةن السةةةةوابِل وبليةةةةة ةزجا ِج َّيةةةةة ,و تبةةةة َّين
ةخلة ِّةةوهم مةةةن أ َّيةةةج رثةةةار لمةةةواد ةيمكةةةن أن ةتسةةة َتخدم فةةةي اإلعتةةةداء علةةةى
األشخاص .
كمةةةا ث ةبةةةت للنيابةةةة العا َّمةةةة خةةةبلل إجرابِهةةةا ال ةمعاينةةةة لمسةةةرح األحةةةداث
َفةةةةةور وقوعهةةةةةا وجةةةةةود العديةةةةةد مةةةةةن األدوات التةةةةةي ةتسةةةةة َتخدم فةةةةةي
اإلعتةةةةةةةةداء علةةةةةةةةى األشةةةةةةةةخاص و ةزجاجةةةةةةةةات المولوتةةةةةةةةوف ال ةم َعةةةةةةةةدَّة
لئلسةةةةتِخدام و بعةةةةض أدوات او ةمتعلقةةةةات ال ةمشةةةةاركين فةةةةي ال َت َجم ةهةةةةر
والتةةي َت َم َّثلةةت فةةي عةةدد ثبلثةةة أجسةةام سةةوداء اللةةون متوسةةطة الحجةةم
يفةةةوح منهةةةا رابحةةةة الغةةةاز المسةةةيل للدموع.وعةةةدد ثمان َّيةةةة عشةةةر فةةةارر
لعبةةةوات فضةةة َّية اللةةةون يشةةةتبج فةةةى كةةةونهم لقنابةةةل الغةةةاز .وعةةةدد مابةةةة
وعشةةةرة ةزجاجةةةة موضةةةوعة داخةةةل عةةةدد أربعةةةة صةةةناديق ميةةةاه واز َّيةةةة
يمتلةةةا مابةةةة وثمان َّيةةةة مةةةنهم بسةةةابل ذو رابحةةةة نفةةةاذه تشةةةبج البنةةةزين
و ةزجاجتةةةان فاروتةةةان ومغطةةةى فوهةةةة جمةةةيعهم بقطعةةةة مةةةن القمةةةاش .
وعةةةدد كبيةةةر مةةةن المسةةةامير وعةةةدد إثنةةةين مسةةةدس شةةةمع وعةةةدد ثبلثةةةة
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ن ةةةارات وورقةةةة مال َّيةةةة واحةةةدة مةةةن فبةةةة " الربةةةع جنيةةةج " ومجموعةةةة
مفةةةةةاتي ولفةةةةةة كبيةةةةةرة مةةةةةن الحبةةةةةال الزرقةةةةةاء وأسةةةةةطوانة تعريةةةةةف
للحاسب اآللي .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت بشةةةهادة شةةةهود اإلثبةةةات وبةةةاقى أدلةةةة
الةةةةدعو وفقةةةةا للثابةةةةت بالمعاينةةةةات وبتقةةةةارير قسةةةةم األدلةةةةة الجنابيةةةةة
وفقةةةا لمةةةا إنتهةةةت إليةةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها فتحيةةةل إليةةةج المحكمةةةة
دون أن تسترسةةةةل المحكمةةةةة بسةةةةردها مةةةةرة أخةةةةر حيةةةةازة وإحةةةةراز
المتجمهةةةةرين مةةةةةن المتهمةةةةةين وأخةةةةةرين مجهةةةةةولين وأخةةةةةرين توفةةةةةوا
مةةةواد فةةةى حكةةةم المفرقعةةةات ( كلةةةورات البوتاسةةةيوم أكاسةةةيد معةةةادن
بةةةةدون تةةةةرخيص مةةةةن الجهةةةةة اإلداريةةةةة المختصةةةةة بقصةةةةد إسةةةةتخدامها
لئلخةةةةةبلل بةةةةةاألمن العةةةةةام والمسةةةةةاس بالوحةةةةةدة الوطنيةةةةةة والسةةةةةبلم
اإلجتمةةةةاعى وويرهةةةةا مةةةةن المةةةةواد األخةةةةر سةةةةالفة الةةةةذكر ومةةةةن ثةةةةم
تةةةوافرت أركةةةان جريمةةةة المةةةادة (102أ مةةةن قةةةانون العقوبةةةات سةةةواء
كةةةةان اإلحةةةةراز أو الحيةةةةازة أو التصةةةةنيع  .حيةةةةث أن القصةةةةد الجنةةةةابى
فةةى جريمةةة إحةةراز المفرقعةةات يتحقةةةق دابمةةا متةةى ثبةةت علةةم المحةةةرز
بةةؤن مةةا يحةةرزه مفرقةةع أو ممةةا يةةدخل فةةى تركيةةب المفرقعةةات وهومةةا
تحقةةةةق بالفعةةةةل علةةةةى مسةةةةرح األحةةةةداث وفقةةةةا للثابةةةةت بةةةةاألوراق .وال
ضةةةرورة بعةةةد ذلةةة فةةةى حكةةةم تلةةة المةةةادة إلثبةةةات نيتةةةج فةةةى إسةةةتعمال
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المفرقةةةع فةةةى التخريةةةب واإلتةةةبلف كمةةةا أن القصةةةد الجنةةةابى ال شةةةؤن
لج بالباعث على اإلحراز .
ولمةةةا كانةةةت المحكمةةةة إنتهةةةت إلةةةى تطبيةةةق المةةةواد 3 3 2 1مكةةةرر
4مةةةن قةةةانون التجمهةةةر 10لسةةةنة2014بشةةةؤن المسةةةإلية التضةةةامنية
بحةةق المتهمةةةين جميعةةا وفقةةةا لمةةا إنتهةةةت إليةةج المحكمةةةة بإستخبلصةةةها
ومةةةن ثةةةم تةةةوافرت فةةةى حةةةق المتهمةةةين جميعةةةا أركةةةان جةةةرابم حيةةةازة
وإحةةةراز مفرقعةةةات وصةةةنعها ومةةةن فةةةى حكةةةم المفرقعةةةات وفقةةةا لةةةنص
المةةةادة (102أ مةةةن قةةةانون العقوبةةةات

ومةةةن ثةةةم فةةةان نعةةةى الةةةدفاع

فةةى هةةذا الصةةدد اليعةةدوا أن يكةةون جةةدال موضةةوعيا فةةى تقةةدير األدلةةة
وهةةةةو مةةةةا تسةةةةتقل بةةةةج المحكمةةةةة وال يجةةةةوز مجادلتهةةةةا فيةةةةج ومةةةةن ثةةةةم
تقضى المحكمة برفضج .

الـحـاد واألربـعـون :ـ حيــث أنــج عـــن الــدفــع بـإنتفـاء أركـان
جريمةةةةةةة التخريةةةةةةب العمةةةةةةد واإلتةةةةةةبلف العمةةةةةةد فةةةةةةي حةةةةةةق
المتهمةةةةةةين وفقةةةةةةا لةةةةةةنص المةةةةةةادتين  361 90مةةةةةةن قةةةةةةانون
العقوبات .
فمةةةردود عليةةةج أن المةةةادة  90مةةةن قةةةانون العقوبةةةات تةةةنص علةةةى أن
( يعاقةةةب بالسةةةجن مةةةدة ال تزيةةةد علةةةى خمةةةس سةةةنين كةةةل مةةةن خةةةرب
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عمةةةةداً مبةةةةانى أو أمبلكةةةةا ً عامةةةةة أو مخصصةةةةة لمصةةةةال حكوميةةةةة أو
للمرافةةةةةةق العامةةةةةةة أو للمإسسةةةةةةات العامةةةةةةة أو الجمعيةةةةةةات المعتبةةةةةةرة
قانونةةةةةةا ً ذات نفةةةةةةع عةةةةةةام  .ويضةةةةةةاعف الحةةةةةةد األقصةةةةةةى للعقوبةةةةةةة إذا
ارتكبةةةةت تنفيةةةةذاً لغةةةةرض إرهةةةةابى  .وتكةةةةون العقوبةةةةة السةةةةجن المإبةةةةد
أو المشةةةةدد إذا وقعةةةةت الجريمةةةةة فةةةةى زمةةةةن هيةةةةاج أو فتنةةةةة أو بقصةةةةد
إحةةةداث الرعةةةب بةةةين النةةةاس أو إشةةةاعة الفوضةةةى  .وتكةةةون العقوبةةةة
اإلعةةةدام إذا نجةةةم عةةةن الجريمةةةة مةةةوت شةةةخص كةةةان موجةةةوداً فةةةى تلةةة
األمةةةةاكن  .ويحكةةةةم علةةةةى الجةةةةانى فةةةةى جميةةةةع األحةةةةوال بةةةةدفع قيمةةةةة
األشياء التى خربها .
ومةةةةةن المقةةةةةرر فقهةةةةةا أن الةةةةةركن المةةةةةاد فةةةةةى هةةةةةذه الجريمةةةةةة هةةةةةو
التخريةةةةةةب الواقةةةةةةع علةةةةةةى مبةةةةةةانى أو أمةةةةةةبل عامةةةةةةة أو مخصصةةةةةةة
لمصةةةةةال حكوميةةةةةة أو للمرافةةةةةق العامةةةةةة أو للمإسسةةةةةات العامةةةةةة أو
الجمعيةةةةةات المعتبةةةةةرة قانونةةةةةا ً ذات نفةةةةةع عةةةةةام وال يلةةةةةزم فةةةةةى تلةةةةة
المبةةةانى أو األمةةةبل أن تكةةةون مملوكةةةةة لجهةةةة مةةةن الجهةةةات العامةةةةة
وإنمةةا يكفةةى أن تكةةون مخصصةةة لجهةةة مةةن تلةة الجهةةات ولةةو كانةةت
مملوكةةةةةةةةةةة لفةةةةةةةةةةرد أو لجهةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن القطةةةةةةةةةةاع الخةةةةةةةةةةاص.
وهةةةةذه الجريمةةةةة ( التخريةةةةب عمديةةةةة تتميةةةةز بةةةةؤن القصةةةةد الجنةةةةابى
فيهةةةةا هةةةةو مجةةةةرد انصةةةةراف اإلرادة إلةةةةى التخريةةةةب مةةةةع العلةةةةم بةةةةؤن
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األشةةةةياء التةةةةى تخةةةةرب مبةةةةانى أو أمةةةةبل عامةةةةة أو مخصصةةةةة لجهةةةةة
مةةةةةن الجهةةةةةات العامةةةةةة المحةةةةةددة فةةةةةى نمةةةةةوذج الجريمةةةةةة  .ويعاقةةةةةب
مرتكةةةب التخريةةةب بالسةةةجن مةةةدة ال تزيةةةد علةةةى خمةةةس سةةةنين  .ومةةةع
ذلةةةة ةيضةةةةاعف الحةةةةد األقصةةةةى لهةةةةذه العقوبةةةةة إذا ارتكبةةةةت الجريمةةةةة
تنفيةةةةذاً لغةةةةرض إرهةةةةابى لتصةةةةب السةةةةجن مةةةةدة ال تزيةةةةد علةةةةى عشةةةةر
سنوات .
وتصةةةب العقوبةةةج السةةةجن المإبةةةد أو المشةةةدد إذا تةةةوافر ةةةرف مشةةةدد
يتكون من عنصرين أحدهما ماد واآلخر معنو .
وأن العنصةةةر المةةةةاد يتحقةةةق إذا وقعةةةةت جنايةةةة التخريةةةةب فةةةى زمةةةةن
هيةةةةاج أو فتنةةةةة والهيةةةةاج معنةةةةاه تمةةةةرد الشةةةةعب والفتنةةةةة معناهةةةةا
مواجهةةةةج بةةةةين عنصةةةةرين أو أكثةةةةر مةةةةن العناصةةةةر المتخاصةةةةمة فةةةةى
الشةةةةعب وتةةةةإد اسةةةةتطالتها فةةةةى الةةةةزمن إلةةةةى قيةةةةام حةةةةرب أهليةةةةة .
والعنصةةةةةر المعنةةةةةو يتعلةةةةةق بنفسةةةةةية فاعلهةةةةةا وهةةةةةو أن يكةةةةةون قةةةةةد
ارتكةةةب الجريمةةةة فةةةى زمةةةن الهيةةةاج أو الفتنةةةة بقصةةةد إحةةةداث الرعةةةب
بةةةين النةةةاس أو إشةةةاعة الفوضةةةى .و ةيحكةةةم علةةةى الجةةةانى فةةةى جميةةةع
األحةةةةةةةةةةةةةوال بةةةةةةةةةةةةةدفع قيمةةةةةةةةةةةةةة األشةةةةةةةةةةةةةياء التةةةةةةةةةةةةةى خربهةةةةةةةةةةةةةا.
وأن المةةةادة  361مةةةن قةةةانون العقوبةةةات تةةةنص علةةةى أنةةةج (كةةةل مةةةن
خةةةرب أو أتلةةةف عمةةةدا أمةةةواال ثابتةةةة أو منقولةةةة ال يمتلكهةةةا أو جعلهةةةا
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ويةةةةر صةةةةالحة لبلسةةةةتعمال أو عطلهةةةةا بؤيةةةةة طريقةةةةة بعاقةةةةب بةةةةالحبس
مةةدة ال تزيةةد علةةى سةةتة أشةةهر وبغرامةةة ال تجةةاوز ثبلثمابةةة جنيةةج أو
بإحد هاتين العقوبتين .
فةةةإذا ترتةةةب علةةةى الفعةةةل ضةةةرر مةةةالى قيمتةةةج خمسةةةون جنيهةةةا ً أو أكثةةةر
كانةةةت العقوبةةةة الحةةةبس مةةةدة ال تجةةةاوز سةةةنتين وورامةةةة ال تجةةةاوز
خمسةةةةةمابة جنيةةةةةج أو بإحةةةةةد هةةةةةاتين العقةةةةةوبتين .وتكةةةةةون العقوبةةةةةة
السةةةجن مةةةدة ال تزيةةةد علةةةى خمةةةس سةةةنين وورامةةةة ال تقةةةل عةةةن مابةةةة
جنيةةةج وال تجةةةاوز ألةةةف جنيةةةج إذا نشةةةؤ عةةةن الفعةةةل تعطيةةةل أو توقيةةةف
أعمةةةال مصةةةلحة ذات منفعةةةة عامةةةة أو إذا ترتةةةب عليةةةج جعةةةل النةةةاس
أو صةةةةةةحتهم أو أمةةةةةةنهم فةةةةةةى خطةةةةةةر .ويضةةةةةةاعف الحةةةةةةد األقصةةةةةةى
للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى
ومفةةةةاد ذلةةةة أن أركةةةةان جريمةةةةة إتةةةةبلف األمةةةةوال الثابتةةةةة أو المنقولةةةةة
هى -:
 -1فعةةةل مةةةاد هةةةو اإلتةةةبلف وال يشةةةترط أن يكةةةون اإلتةةةبلف تامةةةا ً
بةةل يصةة أن يكةةون جزبيةةا ً ولكةةن يشةةترط فةةى حالةةة اإلتةةبلف الجزبةةى
أن يكةةةةون مةةةةن شةةةةؤنج أن يةةةةإد إلةةةةى جعةةةةل الشةةةةىء ويةةةةر صةةةةال
لبلسةةةةةةةتعمال أو تعطيلةةةةةةةج واألمةةةةةةةر فةةةةةةةى ذلةةةةةةة متةةةةةةةرو لقاضةةةةةةةى
الموضوع ولم يحتم القانون وقوع اإلتبلف بطريقة معينة .
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 -2أن يقع الفعل على أموال ثابتة أو منقولة.
 -3أن تكةةةةةةةةةةون ملكيةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةال الثابةةةةةةةةةةت أو المنقةةةةةةةةةةول للغيةةةةةةةةةةر
 -4القصةةةةةد الجنةةةةةابى فجريمةةةةةة اإلتةةةةةبلف جريمةةةةةة عمديةةةةةة يتحقةةةةةق
القصةةد الجنةةابى فيهةةا متةةى تعمةةد الجةةانى ارتكةةاب الفعةةل المنهةةى عنةةج
بالصةةةةةورة التةةةةةى حةةةةةددها القةةةةةانون واتجهةةةةةت إرادتةةةةةج إلةةةةةى إحةةةةةداث
اإلتةةةةةةةةبلف وا لتخريةةةةةةةةب وعلمةةةةةةةةج بؤنةةةةةةةةج يحدثةةةةةةةةج بغيةةةةةةةةر حةةةةةةةةق .
وهنةةةةا

ةةةةرف مشةةةةدد حيةةةةث يقةةةةرر القةةةةانون أنةةةةج إذا كانةةةةت قيمةةةةة

الضةةرر المةةةالى محةةةل الجريمةةةة تبلةةع خمسةةةون جنيهةةةا ً أو أكثةةةر تصةةةب
العقوبةةةةةةة الحةةةةةةبس مةةةةةةدة ال تجةةةةةةاوز سةةةةةةنتين وورامةةةةةةة ال تجةةةةةةاوز
خمسمابة جنيج أو إحد هاتين العقوبتين .
كمةةةةا أن هنةةةةا عنصةةةةر يجعةةةةل الجريمةةةةة جنايةةةةة إذا نشةةةةؤ عةةةةن فعةةةةل
اإلتةةةةةبلف تعطيةةةةةل أو توقيةةةةةف أعمةةةةةال مصةةةةةلحة ذات منفعةةةةةة عامةةةةةة
ويضةةةةاعف الحةةةةد األقصةةةةى للعقوبةةةةات المقةةةةررة إذا ارتكبةةةةت الجريمةةةةة
تنفيذاً لغرض إرهابى .
لمةةةةا كةةةةان ذلةةةة وكةةةةان الثابةةةةت مةةةةن األوراق والتحقيقةةةةات وبتقريةةةةر
اإلدارة العامةةةةة لتحقيةةةةق األدلةةةةة الجنابيةةةةة وبةةةةاقى أدلةةةةة الةةةةدعو أن
المتهمةةةين وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا بصةةةفتهم متضةةةامنين
فةةةةةى المسةةةةةإلية وفقةةةةةا لمةةةةةا إنتهةةةةةت إليةةةةةج المحكمةةةةةة بإستخبلصةةةةةها
وإعمةةةةةةةةةاال بةةةةةةةةةالمواد المقةةةةةةةةةررة فةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذا الشةةةةةةةةةؤن بالقةةةةةةةةةانون
1222
أمين السر

رئيس المحكمة

10لسةةةنة1914بشةةةؤن التجمهةةةر فةةةإنهم خربةةةوا ورخةةةرون مجهولةةةون
ورخةةةةرون توفةةةةوا عمةةةةداً مبةةةةان وأمةةةةبل عامةةةةة مخصصةةةةج لمصةةةةال
العدو َّيةةةةة و قاعةةةةات
حكوميةةةةة وللنفةةةةع العةةةةام وهةةةةي (مسةةةةجد رابعةةةةة
ِ
العدو َّيةةةةةة ,ومبنةةةةةي
ال ةمناسةةةةةبات ال ةملحقةةةةةة بةةةةةج  ,ومستشةةةةةفي رابعةةةةةج
ِ
اإلدارة العامةةةةةةةة للمةةةةةةةرور  ,ومدرسةةةةةةةة عبةةةةةةةد العزيةةةةةةةز جةةةةةةةاويش ,
ومدرسةةةةة مدينةةةةة نصةةةةر الثانو َّيةةةةة الفندق َّيةةةةة  ,ومبنةةةةي إدارة اإلسةةةةكان
الخةةةةةارجي للبنةةةةةات التةةةةةابع لجامعةةةةةج األزهةةةةةر  ,و أعمةةةةةدة اإلنةةةةةارة و
الحةةةةةدابِق وبلةةةةةدورات األرضةةةةةية و البنيةةةةةة التحتيةةةةةة بميةةةةةدان رابعةةةةةة
المحةةةةاور ال ةمتاخِمةةةةة لةةةةج (عةةةةدد  2ةمد ََّرعةةةةة و
العدو َّيةةةةة و ال ةطةةةة ةرق و
ِ
ِ
عةةةةةدد  42مركبةةةةةة شةةةةةرطية ةمت َن َّوعةةةةةة والمبينةةةةةة وصةةةةةفا ً وقيمة ً
ةةةةة
بةةةةاألوراق بةةةةؤن حطمةةةةوا الممتلكةةةةات سةةةةالفة الةةةةذكر وأتلفةةةةوا األشةةةةجار
والمزروعةةةةات بنهةةةةر الطريةةةةق وجعلوهةةةةا ويةةةةر صةةةةالحة لئلسةةةةتخدام
وأطلقةةةوا وابةةةبلً مةةةن األعيةةةرة الناريةةةة والخرطةةةوش علةةةى المركبةةةات
الشةةةةرطية ورشةةةةقوها بالحجةةةةارة و الزجاجةةةةات الحارقةةةةة ( مولوتةةةةوف
وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذا لغةةةرض إرهةةةابى وبقصةةةد إحةةةداث الرعةةةب بةةةين
النةةةاس وإشةةةاعة الفوضةةةى .كمةةةا أتلفةةةوا أيضةةةا عمةةةداً أمةةةواالً ثابتةةةة
ومنقولةةةةةةة ال يمتلكوهةةةةةةا  -المنقةةةةةةوالت المملوكةةةةةةة لقةةةةةةاطني ةمحةةةةةةيط
تجم ةهةةةر رابعةةةة العدو َّيةةةة ومةةةن تةةةم إحتجةةةازه داخِةةةل ةمحةةةيط التجمهةةةر
ممةةةا ترتةةةب عليةةةج جعةةةل النةةةاس وصةةةحتهم وأمةةةنهم فةةةى خطةةةر وكةةةان
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ذلةةةةةة تنفيةةةةةةذا لغةةةةةةرض إرهةةةةةةابى  .كمةةةةةةا خربةةةةةةوا عمةةةةةةداً الكةةةةةةاببلت
الكهربابيةةةةة المملةةةةو للدولةةةةة بةةةةؤن أضةةةةرموا النيةةةةران بهةةةةا فؤتةةةةت
عليهةةةا وترتةةةب علةةةى ذلةةة انقطةةةاع التيةةةار الكهربةةةابي عةةةن األمةةةةاكن
التةةةةي تغةةةةذيها وكةةةةان ذلةةةة تنفيةةةةذا لغةةةةرض إرهةةةةابى وبقصةةةةد إحةةةةداث
الرعةةةب بةةةين النةةةاس وإشةةةاعة الفوضةةةى  .كمةةةا خربةةةوا عمةةةداً مبنةةةى
معةةةد إلقامةةةة شةةةعابر دينيةةةة مسةةةجد رابعةةةة العدويةةةة بةةةؤن أضةةةرموا
النيران بج فؤتت عليج وكان ذل تنفيذا لغرض إرهابى.
حيةةةث ثبةةةت بتقريةةةر ةمعاينةةةة خبةةةراء مصةةةلحة تحقيةةةق األدلةةةة ال ِجنابِ َّيةةةة
لمسةةةةةةرح األحةةةةةةداث وجةةةةةةود تخريةةةةةةب وإتةةةةةةبلف لل ةممتلكةةةةةةات العا َّمةةةةةةة
ةةةدارس و المبةةةةاني
والخا َّ
صةةةةة وال ةممتلكةةةةات ال ةمعةةةةدَّة للنفةةةةع العةةةةام و المة ِ
ةةةةةةرق
المملوكةةةةةةةة لل ِجهةةةةةةةات ال ةحكو ِم َّيةةةةةةةة و المرافِةةةةةةةق العا َّمةةةةةةةة و ال ةطة َ
والحةةةةةدابِق والمزروعةةةةةةات و أعمِةةةةةدة اإلنةةةةةةارة وأرصِ ةةةةةفة الطةةةةةةرق و
ةةةاور الكابنةةةةة دا ِخةةةةل ةمحةةةةيط التِجم ةهةةةةر ِخةةةةبلل فتةةةةرة َت َجمهةةةةرهم و
المحة ِ
حال أحداث إنهاء التجمهر 0
كمةةةا َث ةبةةةت لةةةبعض التقةةةارير واإلفةةةادات الرسةةة ِم َّية الصةةةادِرة مةةةن بعةةةض
تجمهةةةةرين
ال ِجهةةةةات ال ةحكو ِم َّيةةةةة اإلنتهاكةةةةات و الجةةةةرابِم التةةةةي قةةةةام ال ةم َ
بإرتِكابهةةةا مةةةن أعمةةةال تخريةةةب و إتةةةبلف عمةةةد لل ةممتلكةةةات العا َّمةةةة و
ةةةةدارس والمبةةةةةاني
الخا َّ
صةةةةةة وال ةممتلكةةةةةات ال ةمعةةةةةدَّة للنفةةةةةع العةةةةةام والمة ِ
ةةرق والحةةةدابِق
المملوكةةةة لل ِجهةةةات ال ةحكو ِم َّيةةةة والمرافِةةةق العا َّمةةةة وال ةطة َ
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والمزروعةةةةات وأع ِمةةةةدة اإلنةةةةارة و أرصِ ةةةةفة الطريةةةةق وحجةةةةم و قيمةةةةة
األضةةةرار الما ِد َّيةةةة التةةةي لحِقةةةت ِبتلةةة ال ِجهةةةات والمرافِةةةق الحكو ِم َّيةةةة
خِبلل فترة التجمهر و حال أحداث إنهاء التجمهر .
كمةةةا ثبةةةت مةةةن ةمعاينةةةات ال ة
شةةةرطة للحوانيةةةت و الشةةةركات والسةةة َّيارات
صةةةةةةة بةةةةةةبعض المجنةةةةةةي علةةةةةةيهم ِم َّمةةةةةةن تةةةةةةم سةةةةةةماع شةةةةةةهادتهم
الخا َّ
تجمهةةةةرين بإرتِكةةةةاب أعمةةةةال تخريةةةةب وإتةةةةبلف
بالتحقيقةةةةات قيةةةةام ال ةم َ
عمدو لتِل الحوانيت حال أحداث إنهاء التجمهر .
وكةةةذا مةةةن ِخةةةبلل مةةةا َت َقةةةدَّم بةةةج المجنةةةي علةةةيهم مةةةن قةةةاطني منطِ قةةةة
ةةةوارع ال ةمتاخِمةةةةة لهةةةةا مةةةةن جميةةةةع ال ِجهةةةةات و
رابعةةةةة
ِ
العدو َّيةةةةة والشة ِ
كةةذا مةةن خِةةبلل مةةا َت َق ةدَّم بةةج المجنةةي علةةيهم مةةن أصةةحاب الحوانيةةت
و الشةةةةركات و ةمحطةةةةات تزويةةةةد الوقةةةةود و األكشةةةةا دا ِخةةةةل نِطةةةةاق
التجمهةةةةةر مةةةةةن ببلوةةةةةات بشةةةةةؤن إتةةةةةبلف ال ةمتجمهةةةةةرين ةممتلكةةةةةاتهم
صةةة داخِةةل نطةةاق التجم ةهةةر عمةةداً حيةةث أبلةةع المجنةةي عليةةج /
الخا َّ
ياسةةةةر أحمةةةةد عبةةةةد الباسةةةةط بال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم  35122لسةةةةنة 2013
جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – إسةةةتدالالً
بتةةةةاري  2013/8/2أ َّنةةةةج وحةةةةال مةةةةروره دا ِخةةةةل ةمحةةةةيط التجم ةهةةةةر
ةم َت ِجهةةةا ً إلةةةى مقةةةر عملةةةج إلسةةةتِقبلل إحةةةد سةةة َّيارات األجةةةرة  ,تنةةةاهى
إلةةةى سةةةمعج هِتافةةةات ةمعادِيةةةة للقةة َّةةوات ال ةمسةةةلِحة  ,فؤبةةةد رأيةةةج ألحةةةد
سةةةةةلَّحة هةةةةةي
ةةةةوات ال ةم َ
ال ةم َتةةةةةرجلين دا ِخةةةةةل ةمحةةةةةيط التجمهةةةةةر أن القةة َّ
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القابِمةةةةة علةةةةى حِمايةةةةة الةةةةببلد  ,و حينبةةةةذ فةةةةوجا بمجموعةةةةة مةةةةن
ال ةمتجمهةةةةرين تقةةةةوم بتكبيةةةةل يديةةةةج مةةةةن الخلةةةةف و قدميةةةةج و قةةةةاموا
بتكمةةةةةةيم فاهةةةةةةج و تعصةةةةةةيب عينيةةةةةةج  ,و إنهةةةةةةالوا عليةةةةةةج ضةةةةةةربا ً
بالمواسةةةير و الشةةةوم و العِصِ ةةةي ةمحةةةدثين إصةةةابتج بقدمةةةج ال ةيمنةةةى و
سةةةةدِه  ,و َ ةةةةل َّ ةمح َتجةةةةزاً دا ِخةةةةل
يةةةةده ال ةيسةةةةر و ب ةمخ َتلَةةةةف أنحةةةةاء َج َ
ةمحةةةيط التجمهةةةر مةةةع تعذيبةةةج َبةةة َدنِ َّيا ً بمةةةواالة التعةةةدو عليةةةج بالضةةةرب
يو ِم َّيةةةا ً ل ةمةةةدَّة ثبلثةةةة أ َّيةةةام  ,حتةةةى قةةةاموا بوضةةةع سِ ةةةجادة صةةةبلة علةةةى
رأسةةةةج و أطلقةةةةوا سةةةةراحج بعيةةةةداً عةةةةن نِطةةةةاق التجمهةةةةر  ,و القةةةةى
بالمسةةةةإلِ َّية علةةةةى عةةةةاتِق ال ةمعتصةةةةمين ةم َإ ِّيةةةةدو الةةةةربيس األسةةةةبق /
محمد ةمرسي .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /هيةةةثم ةم َح َّمةةةد محمةةةود – صةةةاحِب ورشةةةة
نار َّيةةةةة  -بال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم  31236لسةةةةنة 2013
ميكانيكةةةةا دراجةةةةات ِ
جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – إسةةةتِدالال
بتةةةةةاري  2013/7/7مضةةةةةمون مةةةةةا شةةةةة ِهد بةةةةةج المجنةةةةةي عليةةةةةج /
محمةةةةود السةةةةيد محمةةةةود عبةةةةد المةةةةولى بالتحقيقةةةةات بشةةةةؤن واقِعةةةةة
العدو َّيةةةةةة و تعةةةةةذيبهما
إحتِجازهمةةةةةا دا ِخةةةةةل نِطةةةةةاق إعتصةةةةةام رابعةةةةةة
ِ
ةةةةةرقة كا َّفةةةةةةة ةم َت َعلَّقاتةةةةةةج
َبةةةةةة َدنِيا ً  ,و أضةةةةةةاف قيةةةةةةام ال ةمعتصةةةةةةمين بسة ِ
الشخصِ ةةةة َّية مةةةةن هةةةةاتِف محمةةةةول و مبلةةةةع و قةةةةدره ألةةةةف جنيةةةةج و
برفقتج .
الدراجتين التي كان يستقِلَّها و من ِ
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كمةةا أبلةةع ةكةةل ً مةةن المجنةةي عليهمةةا  /سةةلمان حلمةةي سةةلمان سةةلمان
 ,إسةةةبلم علةةةي عبةةةد الحفةةةي مرسةةةي بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم  34440لسةةةنة
 2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط -
مةةةةن أنهمةةةةا بتةةةةاري  2013/7/24وحةةةةال مرورهمةةةةا بةةةةالقرب مةةةةن
منطقةةةة " طيبةةةة مةةةول " ةمسةةةتقلَّين السةةة َّيارة قيةةةادة المجنةةةي عليةةةج /
حسةةةةةن عبةةةةةد الوهةةةةةاب أحمةةةةةد سةةةةةبلمة بالسةةةةةيارة قيادتةةةةةج فةةةةةوجا
بمجموعةةةةةة مةةةةةن عناصةةةةةر اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين تقةةةةةوم باسةةةةةتيقافهم
وإنةةةةزالهم مةةةةن السةةةةيارة وتفتيشةةةةهم واخةةةةذ هةةةةواتفهم المحمولةةةةة ثةةةةم
اصةةةةطحابهم إلةةةةى ميةةةةدان رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة ثةةةةم احتجةةةةازهم بةةةةداخل "
طيبةةةةةة مةةةةةول " لمةةةةةدة أربةةةةةع سةةةةةاعات متواصةةةةةلة قةةةةةاموا خبللهةةةةةا
بالتعةةةدو علةةةيهم بالسةةةب والشةةةتم والضةةةرب بةةةدون إحةةةداث إصةةةابات
ثةةةةم أطلقةةةةوا سةةةةراحهم عقةةةةب ذلةةةة وألقةةةةى ةكةةةةل ً منهمةةةةا بالمسةةةةبول َّية
علةةةةى عةةةةاتِق قيةةةةادات جماعةةةةة اإلخةةةةوان المسةةةةلمين علةةةةى تحةةةةريض
أولب األشخاص على ارتكاب تل األفعال معهم .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /علةةةي جةةةابر ن ةةةيم ةم َح َّمةةةد  -يعمةةةل بنةةةاء -
بال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم  35186لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول -
ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط  -أنةةةةج بتةةةةاري  2013/8/3وحةةةةال
تواجةةةةةده بمنطقةةةةةة السةةةةةوق – بةةةةةالحي الثةةةةةامن – دابةةةةةرة القسةةةةةم –
منت ةةةةرا طلبةةةةج مةةةةن أيةةةةة شةةةةخص للعمةةةةل  ,حضةةةةر إليةةةةج شخصةةةةين
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وطلبةةةةا منةةةةج مرافقتهمةةةةا إلجةةةةراء بعةةةةض أعمةةةةال البنةةةةاء  ,فتوجةةةةج
برفقتةةةج شةةةةخص أخةةةةر يةةةدعى  /اشةةةةرف  ,وتفةةةةاجا
بةةةرفقتهم وكةةةةان ِ
بهةةةةم يقومةةةةون بالةةةةدلوف دا ِخةةةةل ةمحةةةةيط إعتصةةةةام رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة ,
وقةةةةاموا باالسةةةةتيبلء علةةةةى تحقيةةةةق شخصِ ةةةة َّيتج  ,وطلبةةةةوا منةةةةج ِبنةةةةاء
حةةةةابط مةةةةن الطةةةةوب فإمتثةةةةل  ,وعقةةةةب فراوةةةةج مةةةةن تشةةةةييد الحةةةةابِط
حضةةةةةر إليةةةةةج المةةةةةتهم  /ةم َح َّمةةةةةد البلتةةةةةاجي لمعاينةةةةةة ذلةةةةة الحةةةةةابط ,
فؤبةةةةد ةكةةةةل ً منهمةةةةا روبتةةةةج فةةةةي االنصةةةةراف والعةةةةودة فةةةةي اليةةةةوم
التةةةةالي السةةةةتكمال أعمةةةةال البنةةةةاء  ,فؤشةةةةار المةةةةتهم سةةةةالف الةةةةذكر
لةةةةةبعض ال ةمعتصةةةةةمين الةةةةةذين قةةةةةاموا بالتعةةةةةدو عليهمةةةةةا بالضةةةةةرب ,
وقةةةةاموا باحتجازهمةةةةا داخةةةةل ةمحةةةةيط التجمهةةةةر لمةةةةدة سةةةةبعة عشةةةةر
يومةةةةا ليقةةةةوم بؤعمةةةةال بنةةةةاء داخةةةةل التجمهةةةةر دون مقابةةةةل إلةةةةى أن
َت َم َّكن من الهرب منهم .
قةةةرر المجنةةةي عليةةةج الطفةةةل  /مصةةةطفى احمةةةد عبةةةد النبةةةي –
كمةةةا َّ
 10سةةةنوات  -بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم  35677لسةةةنة  2013جةةةن مدينةةةة
نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط – أمةةةةام النيابةةةةة العا َّمةةةةة
إسةةةةتدالالً أنةةةةج بتةةةةاري  2013/8/9كةةةةان برفقةةةةة أصةةةةدقابج خلةةةةف
مسةةةجد رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وكةةةان حةةةامبل علةةةم مصةةةر وصةةةورة للفريةةةق
السيسةةةةي فتوجةةةةةج ناحيتةةةةةج اإلخةةةةةوان المسةةةةةلمين وحةةةةةاولوا انتةةةةةزاع
الصةةةورة والعلةةةم مةةةن يديةةةج إال انةةةج رفةةةض ذلةةة والذا بةةةالفرار مةةةنهم
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وأثنةةةةاء هروبةةةةج فةةةةوجا بؤحةةةةد عناصةةةةر اإلخةةةةوان المسةةةةلمين يشةةةةهر
سبلحا ً ناريا ً وأطلق منج عياراً احدث إصابتج بيده .
ةةرر الطفةةةل  /أدهةةةم تةةةامر احمةةةد علةةةي بةةةذات القضِ ةةة َّية إسةةةتدالالً
كمةةةا قة َّ
مضةةةمون مةةةا قةةةرره المجنةةةي عليةةةج الطفةةةل  /مصةةةطفى احمةةةد عبةةةد
النبةةةةةي –  10سةةةةةةنوات  -بال َقضِ ةةةةة َّية رقةةةةةةم  35677لسةةةةةةنة 2013
جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – حيةةةث انةةةج
كان برفقة األخير حال حدوث إصابتج.
كمةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /رمضةةان عمةةةاد رمضةةةان خليفةةةة بال َقضِ ةةة َّية
رقةةةةةم  34514لسةةةةةنة  2013جةةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةةة
بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط  -أنةةةةج ذهةةةةب إلةةةةى اعتصةةةةام رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة
بتةةةةاري  2014/7/1إثةةةةر نشةةةةوب ِخةةةةبلف عةةةةابلي مةةةةع والدتةةةةج  ,و
ةةةةل ةمتوا ِجةةةةداً دا ِخةةةةل ةمحةةةةيط التجمهةةةةر  ,وقبةةةةل تحريةةةةره للمحضةةةةر
بثبلثةةةة أيةةةام حةةةاول الخةةةروج مةةةن التجمهةةةر  ,إال أ َّنةةةج فةةةوجا بقيةةةام
بعةةةةةض ال ةمعتصةةةةةمين بإحتجةةةةةازه بإحةةةةةد الخِيةةةةةام دا ِخةةةةةل التجمهةةةةةر,
وقةةةةةاموا بتعذيبةةةةةةج بةةةةةةدنِ َّيا ً باإلعتةةةةةداء عليةةةةةةج بالضةةةةةةرب بةةةةةةؤدوات "
خةةةةراطيم الغةةةةاز ومواسةةةةير مِيةةةةاه ببلسةةةةتِ ِك َّية واتلفةةةةوا بطاقةةةةة الةةةةرقم
صةةةةة بةةةةج وسةةةةرقوا منةةةةج مبلةةةةع خمسةةةةون جنيهةةةةا ثةةةةم
القةةةةومي الخا َّ
أطلقوا سراحج .
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كمةةةا أبلةةةع المةةةدعو  /أيمةةةن إبةةةراهيم حسةةةين حمةةةدو بالمحضةةةر رقةةةم
 34348لسةةةةةةنة  2013جةةةةةةن مدينةةةةةةة نصةةةةةةر أول المةةةةةةإرخ فةةةةةةي
 2013/7/22و ال ةمرفةةةةةق بال َقضِ ةةةةة َّية رقةةةةةم  15120لسةةةةةنة 2013
إدارو مدينةةةةةة نصةةةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةةةة بةةةةةاألوراق لئلرتبةةةةةةاط  -أنةةةةةةج
وبتةةةةةاري  2013/7/20شةةةةةاهد مجموعةةةةةة كبيةةةةةرة مةةةةةن معتصةةةةةمي
رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة يقومةةةةون بالتعةةةةدو بالضةةةةرب علةةةةى شةةةةخص يشةةةةبج
المجنةةةةي عليةةةةج المرحةةةةوم  /عمةةةةرو نجةةةةدو كامةةةةل علةةةةي سةةةةم فةةةةي
ال َقضِ ةةةةة َّية رقةةةةةم  15120لسةةةةةنة  2013إدارو مدينةةةةةة نصةةةةةر أول -
ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط إلةةةى حةةةد كبيةةةر ثةةةم تةةةم إقتيةةةاده عقةةةب
ذلةةةة إلةةةةى داخةةةةل التجمهةةةةر وانةةةةج حضةةةةر لئلبةةةةبلر عقةةةةب أن شةةةةاهد
صورة المتوفي على إحد صفحات الجرابد االلكترونية .
كمةةةا أبلغةةةت المجنةةةي عليهةةةا  /صةةةابرين سةةةعيد بخيةةةت بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم
 35166لسةةةةةةةةنة  2013جةةةةةةةةن مدينةةةةةةةةة نصةةةةةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةةةةةة
بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط – إسةةةةتِدالالً بتةةةةاري  2013/8/3أ َّنهةةةةا و حةةةةال
بشةةةارع ابةةةن فضةةةبلن بمدينةةةة نصةةةر بةةةالقةرب مةةةن ةمحةةةيط
مرورهةةةا
ِ
العدو َّيةةةةةة ِرفقةةةةةة زوجهةةةةةا المجنةةةةةي عليةةةةةج  /علةةةةةي
إعتصةةةةةام رابعةةةةةة
ِ
السةةةة ِّيد ةدسةةةةوقي ةمسةةةةتقِلِّين التروسةةةةيكل الخةةةةاص بزوجهةةةةا  ,فوجبةةةةا
بقيةةةةةةةام خمسةةةةةةةة أشةةةةةةةخاص مةةةةةةةن جماعةةةةةةةة اإلخةةةةةةةوان ال ةمسةةةةةةةلمين
بإقتِيادهمةةةةا ةعنةةةةو ًة دا ِخةةةةل ةمحةةةةيط األعتصةةةةام و إحتجةةةةاز ةكةةةةل ً منهمةةةةا
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ةةاورتين  ,و تنةةةاهى إلةةةى سةةةمعها صةةةوت صِ ةةةراخ
داخةةةل خيمتةةةين ةمتجة ِ
زوجهةةةةا  ,فقامةةةةت بإسةةةةتراق الن ةةةةر مةةةةن ِخةةةةبلل الخيمةةةةة فؤبصةةةةرت
إصةةةابة زوجهةةةا سةةةالِف الةةةذِكر إصةةةابة جسةةةيمة برأسةةةج  ,ةثةةة َّم أطلقةةةوا
صراحها .
كمةةةا أبلةةةع المةةةدعو  /محمةةةود محمةةةد أحمةةةد محمةةةد – سةةةابِق بهيبِةةةة
اإلسةةةةةةعاف المصةةةةةةر َّية  -بال َقضِ ةةةةةة َّية رقةةةةةةم  31135لسةةةةةةنة 2013
جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – إسةةةتِدالالً
بتةةةةاري  2013/7/4بةةةةورود إخطةةةةار إليةةةةج بوجةةةةود حالةةةةة مرضِ ةةةة َّية
صةةةوب مكةةةان تواجةةةده تبةةة َّين أن
بقِسةةةم مةةةرور السةةةبلم  ,و باإلنتقةةةال َ
المةةةريض ةيةةةدعى /محمةةةد إبةةةراهيم عبةةةد الغنةةةي – عريةةةف ة
شةةةرطة –
وتةةةم تكليفةةةج بنقةةةل المةةةريض إلةةةى ةمستشةةةفى ال ة
شةةةرطة  ,وحةةةال قيامةةةج
بال َت َو ُّجةةةةةج بةةةةةالمريض إلةةةةةى ةمستشةةةةةفى ال ة
صةةةةةحبتج ثةةةةةبلث
شةةةةةرطة وب ة
أةمنةةةةاء ة
العدو َّيةةةةة
شةةةةرطة ِرفقةةةةة المةةةةريض ةمةةةةروراً بميةةةةدان رابعةةةةة
ِ
إسةةةةتوقفج مجموعةةةةة مةةةةن ال ةمعتصةةةةمين و قةةةةاموا باإلعتةةةةداء عليةةةةج و
برفقتةةةةج و المةةةةريض بالضةةةةرب وكةةةةذا إحةةةةداث تلفِ َّيةةةةات بسةةةة َيارة
مةةةةن ِ
اإلسةةةةعاف قِيادتةةةةج الرقيمةةةةة و ن د  647مصةةةةر و المملوكةةةةة لهيبِةةةةة
اإلسةةةعاف المصةةةر َّية  ,و التةةةي َت َم َّثلةةةت فةةةي إتةةةبلف ال ِمةةةررة ال ةيمنةةةى و
اإلطةةةةةارين األمةةةةةامي و الخلفةةةةةي األيمةةةةةن  ,و عقِةةةةةب َتةةةةةد ُّ
َخل بعةةةةةض
برفقتةةةج  ,بينمةةةا
ال ةمعتصةةةمين اةطلِةةةق سةةةراحج و ال ةمسةةةعِف الةةةذو كةةةان ِ
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إحتجةةةزوا المةةةريض و أةمنةةةاء ال ة
برفقتةةةج بةةةالقة َّوة
شةةةرطة الةةةذين كةةةانوا ِ
 ,و ألقةةى بالمسةةةبولِ َّية بشةةةؤن مةةةا َت َقةةةدَّم علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن
البلزمةةةةة علةةةةى
جماعةةةةة اإلخةةةةوان ال ةمسةةةةلمين  ,و بةةةةإجراء ال ةمعاينةةةةة
ِ
ةةرر محضةةر الةةةببلر َتبةة َّين وجةةةود
السةة َّيارة محةةل اإلتةةةبلف بمعرفةةة ةمحة ِّ
سةةةةلفا ً  ,و بسةةةةإال المةةةةدعو  /الحسةةةةين
ةةةوه عنهةةةةا َ
ذات التلفِ َّيةةةةات ال ةم َنة َّ
إبةةةةراهيم الدةسةةةةوقي – سةةةةابِق بهيبِةةةةة اإلسةةةةعاف المصةةةةر َّية – بةةةةذات
ال َقضِ ةةةة َّية ردد مضةةةةمون مةةةةا أبلةةةةع بةةةةج سةةةةابقج  ,و بسةةةةإال ةكةةةةل ً مةةةةن
المجنةةةةي علةةةةيهم  /محمةةةةد إبةةةةراهيم عبةةةةد الغنةةةةي – رقيةةةةب ة
شةةةةرطة
بقِسةةةةم مةةةةرور السةةةةبلم – و علةةةةي محمةةةةد السةةةة ِّيد عبةةةةد ال ةمعطةةةةي –
منةةةةةدوب ة
شةةةةةرطة بقِسةةةةةم مةةةةةرور السةةةةةبلم – بةةةةةذات القضةةةةة َّية رددا
مضمون ما أبلع بج سابقيهما .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /أحمةةةد محمةةةد ن يةةةر عبةةةد الغنةةةي – ف ِّنةةةي
صةةةةوت بقنةةةةاة القةةةةاهِرة و النةةةةاس  -بال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم  29829لسةةةةنة
 2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط –
إسةةةتِدالالً بتةةةاري  2013/6/21أ َّنةةةج و حةةةال قيامةةةج بتغطيةةةة أحةةةداث
مِليونِ َّيةةةة حةةةزب ال ةح ِر َّيةةةة و العدالةةةة و الت َّيةةةارات اإلسةةةبل ِم َّية مةةةن أمةةةام
برفقتةةةج ةكةةةل َّ مةةةن المجنةةةي علةةةيهم  /خالةةةد
مسةةة ِجد رابعةةةة
ِ
العدو َّيةةةة و ِ
أحمةةةد شةةةريف محمةةةد رشةةةاد و أسةةةامة لبيةةةب ِرزق عطيةةةة – ةزمبلبةةةج
بةةةذات القنةةةاة محةةةل عملةةةج – فةةةوجا بقيةةةام ال ةمشةةةاركين فةةةي التجم ةهةةةر
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باإلعتةةةداء عليهمةةةا بالسةةةب والضةةةرب  ,و منعهمةةةا مةةةن التصةةةوير و
تغطيةةةةةة األحةةةةةداث  ,و قةةةةةاموا بةةةةةإتبلف حا ِمةةةةةل الكةةةةةاميرا و ك َّ
شةةةةةاف
الكةةةةاميرا  ,األمةةةةةر الةةةةةذو نجةةةةةم عنةةةةج إصةةةةةابتج بكةةةةةدمات بجسةةةةةده و
ِزراعةةج األيسةةر إثةةر دفعةةج مةةن أعلةةى سةة َّيارة القنةةاة و التعةةدِّو عليةةج
باأليةةةدو و األر ةجةةةل و عصةةةا كانةةةت بيةةةد أحةةةدهما  ,و ب ةمنةةةا رة جسةةةد
حةةةرر المحضةةةر َتبةةة َّين وجةةةود رثةةةار
ال ةمبلَّةةةع سةةةالِف الةةة ِذكر بمعرفةةةة ةم ِّ
كدمة بالجبهة .
كمةةةةا أبلةةةةع المةةةةدعو  /عيةةةةد عبةةةةد الموجةةةةود محمةةةةود علةةةةي ةونةةةةيم –
ةمةةدير مةةالي بمكتةةب أحمةةد محمةةد نبيةةل لوسةةاطة التةةؤمين  -بال َقضِ ةة َّية
رقةةةةةم  34909لسةةةةةنة  2013جةةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةةة
ةةةةرره
بةةةةةاألوراق لئلرتبةةةةةاط – إسةةةةةتِدالالً بتةةةةةاري  2013/7/21بتضة ُّ
مةةةةةن جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان ل ةمسةةةةةلمين و قيةةةةةادات تِلةةةةة الجماعةةةةةة إثةةةةةر
قيةةةةةامهم بمنعةةةةةج و بةةةةةاقي العةةةةةاملين بمكتةةةةةب أحمةةةةةد محمةةةةةد نبيةةةةةل
لوسةةةةاطة التةةةةؤمين مةةةةن الةةةةدةخول بالمكتةةةةب ل ةمباشةةةةرة مهةةةةام عملهةةةةم
ةةةةاره و إثةةةةةارة ال ةرعةةةةةب
منةةةةةذ  2013/6/30و قيةةةةةامهم بتفتةةةةةيش المة َّ
العدو َّيةةةة  ,واإلسةةةتيبلء
فةةةي نفةةةوس قةةةاطني ةمحةةةيط إعتصةةةام رابعةةةة
ِ
ةةةةوارع و ميةةةةةدان رابعةةةةةة
علةةةةةى سةةةةةاحات إنتِ ةةةةةار السةةةةة َّيارات و الشة ِ
العدو َّيةةةةةة و بنةةةةةاء دورات الميةةةةةاه واإلسةةةةةتِحمام بةةةةةالطريق العةةةةةام ,
ِ
إنتِشةةةةةار الةةةةةروابِ الكريهةةةةةة بالمكةةةةةان  ,و طالةةةةةب أ ِج ِهةةةةةزة الدولةةةةةة
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اإلضةةةطبلع بةةةدورها فةةةي حمةةةايتهم وحمايةةةة ةممتلكةةةاتهم مةةةن سةةةالِفي
الذِكر .
سةةةةان – ةمةةةةدير
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /أحمةةةةد عبةةةةد العزيةةةةز ح َّ
تسةةةويق بشةةةركة السةةةبلب للتِجةةةارة  -بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم  35704لسةةةنة
 2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط –
بتضةةةةرره مةةةةن جماعةةةةة اإلخةةةةوان
إسةةةةتِدالالً بتةةةةاري 2013/8/13
ُّ
العدو َّيةةةةةةة إثةةةةةةر قيةةةةةةامهم
ل ةمسةةةةةةلمين ال ةمعتصةةةةةةمين بميةةةةةةدان رابعةةةةةةة
ِ
بتفتيشةةةج و إحتِجةةةازه دا ِخةةةل ةمحةةةيط التجمهةةةر ل ةمةةةدَّة خمةةةس سةةةاعات
 ,و قةةةةةاموا بتهديةةةةةده بالضةةةةةرب بالشةةةةةوم و قةةةةةامو أحةةةةةدهم بركلةةةةةج
ركلتةةةين ِم َّمةةةا بة َّ
ةةث ال ةرعةةةب فةةةي نفسةةةج  ,ثةةةم أطلقةةةوا سةةةراحج خةةةارج
نِطاق التجمهر .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /كمةةةال صةةةادِق ملةةة ة
شةةةنودة – سةةةابِق -
بال َقضِ ةةةة َّية رقةةةةم  35683لسةةةةنة  2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول -
ال ةمر َفقةةةةةة بةةةةةاألوراق لئلرتبةةةةةاط – إسةةةةةتِدالالً بتةةةةةاري 2013/8/12
أ َّنةةةةج حةةةةال مةةةةروره بالسةةةة َّيارة قِيادتةةةةج بطريةةةةق النصةةةةر بةةةةالقةرب مةةةةن
ةمحةةةةيط إعتصةةةةام رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة  ,إسةةةةتوقفج أربعةةةةة أشةةةةخاص –
ةمل َتحةةةةين  -طلبةةةةوا منةةةةج إبةةةةراز تحقيةةةةق شخصِ ةةةة َّيتج فإمتثةةةةل  ,إال أن
فةةةوجا بهةةةم يقومةةةون بالتعةةةدِّو عليةةةج بالضةةةرب َفةةةور إ َّتصةةةال علمهةةةم
بديانتةةةج المسةةةي ِح َّية  ,األمةةةر الةةةذو نجةةةم عنةةةج كسةةةر ذِراعةةةج األيسةةةر ,
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شةةةرعوا فةةةي إنزالةةةج مةةةن السةةة َّيارة ةعنة َةةو ًة لسةةةرقتها بطريةةةق اإلكةةةراه
الواقِةةةع عليةةةج  ,فقةةةام بإيهةةةامهم بروبتةةةج فةةةي ركةةةن السةةة َّيارة بجانِةةةب
الطريق  ,والذ بالفِرار َفور تِ َم ُّكنج من ذلِ .
كمةةةةةـا أبلةةةةةـع المجنةةةةةـي عليةةةةةـج  /طةةةةةـاهِر محمةةةةةـد ذكةةةةةـي خلةةةةةـيل –
صا ِحةةةـب محةةةل إطةةةـارات سةةة َّيارات  -بال َقضِ ةةة َّية رقةةةم  34960لسةةةنة
 2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط –
بتضةةةةرره مةةةةن جماعةةةةة اإلخةةةةوان
إسةةةةتِدالالً بتةةةةاري 2013/7/31
ُّ
ل ةمسةةةلمين و تةةةابعيهم مةةةن الت َّيةةةارات اإلسةةةبل ِم َّية ال ةمعتصةةةمين بميةةةدان
العدو َّيةةةة  ,إذ نجةةةم عةةةن ذلِةةة التجمهةةةر َولةةةق محةةةل إطةةةارات
رابعةةةة
ِ
شةةةارع
شةةةارع خِضةةةر التةةةوني مةةةن
صةةةتج الكةةةابِن 51
السةةة َّيارات خا َّ
ِ
ِ
الطيةةةةران بمدينةةةةة نصةةةةر  ,األمةةةةر الةةةةذو ألحةةةةق بةةةةج ضةةةةرراً ما ِد َّيةةةةا ً
جسيما ً .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /بسةةةيوني عبةةةد العزيةةةز عبةةةد الحميةةةد بةةةالي
– إمةةةام و خطيةةةب بةةةوزارة األوقةةةاف والمسةةةبول عةةةن مسةةة ِجد رابعةةةة
العدو ايةةةة – إسةةةةتِدالالً بتةةةةاري  2013/8/26بؤ َّنةةةج إعتصةةةةم عناصِ ةةةةر
ِ
العدو َّيةةةةةة  ,و
جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان ال ةمسةةةةةلمين دا ِخةةةةةل مسةةةةة ِجد رابعةةةةةة
ِ
بةةةةدءاً مةةةةن يةةةةوم  2013/6/28قةةةةاموا بمنعةةةةج مةةةةن ةممارسةةةةة عملةةةةج
كإمةةةام و خطيةةةب للمسةةة ِجد  ,بةةةؤن قةةةاموا بمنعةةةج مةةةن دةخةةةول المسةةة ِجد
ةةةو ًة  ,وعقِةةةةب أحةةةةداث ال َفةةةةض َت َو َّجةةةةج إلةةةةى المسةةةة ِجد  ,فةةةةؤلفى بةةةةج
ةعنة َ
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أعمةةةةةةةةال التخريةةةةةةةةب و اإلتةةةةةةةةبلف بكا َّفةةةةةةةةة ةمحتوياتةةةةةةةةج  ,و ألقةةةةةةةةى
بالمسةةةةبولِ َّية علةةةةى عةةةةاتِق جماعةةةةة اإلخةةةةوان ال ةمسةةةةلمين بتحةةةةريض
مةةةةن قيةةةةادتهم  ,بةةةةؤن قةةةةاموا بمنعةةةةج و الةةةةدخول بالمسةةةة ِجد و إضةةةةرام
النيةةةةةران بةةةةةج حةةةةةال أحةةةةةداث ال َفةةةةةض  ,فؤتةةةةةت النيةةةةةران علةةةةةى كا َّفةةةةةة
محتوياتج .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /هةةةاني محمةةةد كمةةةال ةمصةةةطفى إسةةةتدالالً
بتةةةةةاري  2013/8/14بؤ َّنةةةةةج و حةةةةةال أحةةةةةداث ال َفةةةةةض صةةةةةعد إلةةةةةى
مسةةةةةكنج  -شةةةةةقة رقةةةةةم  602بالعقةةةةةار رقةةةةةم  13طريةةةةةق النصةةةةةر –
بعةةةةةض ال ةمعتصةةةةةمين مةةةةةن جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان ال ةمسةةةةةلمين و أبةةةةةدوا
روبةةةتهم فةةةي اإلخِتبةةةاء لديةةةةج و إسةةةتعمال دورة الميةةةاه فةةةؤبى  ,فةةةةإذ
بهةةةم يقومةةةون بالتعةةةدِّو عليةةةج ةمحةةةدثين إصةةةابتج  ,كمةةةا قةةةاموا بةةةدفع
زوجتةةةج و أطفالةةةج  ,و إسةةةتعان بةةةبعض جيرتةةةج إلنةةةزالهم  ,و لُّةةةوا
قةةةابعين بمةةةدخل العقةةةار محةةةل سةةةكنج  ,و بسةةةإال المةةةدعوة  /سةةةمر
عبةةةد الو َّهةةةاب محمةةةد إسةةةماعيل – زوجةةةة ال ةمبلِّةةةع – بةةةذات المحضةةةر
ردَّدت مضمون ما أبلع بج .
كمةةةةةا أبلغةةةةةت المجنةةةةةي عليهةةةةةا  /أم حسةةةةةن علةةةةةي ع َّمةةةةةار حسةةةةةن –
صةةةةاحبة ةكشةةةة  -بتةةةةاري  2013/8/15بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض
إعتصةةةام رابعةةةة العدو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران ال ةكشةةة المملةةةو لهةةةا
العدو َّيةةةةة ومةةةةا بداخِلةةةةج مةةةةن بضةةةةابع ,
الكةةةةابِن أمةةةةام مسةةةة ِجد رابعةةةةة
ِ
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وأضةةةافت أن قيمةةةة التلف َّيةةةات قةةةد بلغةةةت مةةةا يقةةة ةرب مةةةن مابةةةة ألةةةف
ةج َنيةةةةةةج  ,وألقةةةةةةت بالمسةةةةةةبول َّية علةةةةةةى عةةةةةةاتِق جماعةةةةةةة اإلخةةةةةةوان
ال ةمسةةةةةلمين بشةةةةةؤن الواقعةةةةةة محةةةةةل الةةةةةببلر  ,كمةةةةةا أضةةةةةاف وكيلهةةةةةا
األسةةةةةةةةةتاذ  /وليةةةةةةةةةد إبةةةةةةةةةراهيم أحمةةةةةةةةةد – ةمحةةةةةةةةةامي – بتةةةةةةةةةاري
 2013/9/16بإضةةةةرام النيةةةةران ب َعةةةةدَّاد الكه ةربةةةةاء ولوحةةةةة العةةةةدَّاد
الخاص بال ةكش محل الببلر .
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج ِ /بةةةةبلل سةةةة ِّيد ر َّيةةةةان – صةةةةاحب ةكشةةةة -
بتةةةةاري  2013/8/18بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
العدو َّيةةة تةةم كسةةر ال ةكشةة المملةةو لةةج الكةةابِن بجةةوار محطةةة وقةةود
ةةةةرقة مةةةةةا بداخِلةةةةةج مةةةةةن بضةةةةةابع  ,وأضةةةةةاف أن قيمةةةةةة
موبيةةةةةل وسة ِ
المسةةةةروقات والتلف َّيةةةةات قةةةةد بلغةةةةت مةةةةا يقةةةة ةرب مةةةةن خمسةةةةين ألةةةةف
ةج َنيةةةةةةج  ,وألقةةةةةةى بالمسةةةةةةبول َّية علةةةةةةى عةةةةةةاتِق جماعةةةةةةة اإلخةةةةةةوان
ال ةمسلمين بشؤن الواقعة محل الببلر .
كمةةةةا أبلةةةةع ةكةةةةل ً مةةةةن  /السةةةة ِّيد محمةةةةد السةةةة ِّيد أحمةةةةد ومحمةةةةد عبةةةةد
الموجةةةود محمةةةد مرسةةةي وأحمةةةد محمةةةد َخلَةةةف العةةةادلي – عةةةاملين
بمحطةةةةة وقةةةةود موبيةةةةل – بتةةةةاري  2013/9/8بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث
َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة العدو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بمحطةةةة وقةةةود
موبيل العاملين بها  ,وطلبوا إثبات الحالة .
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كمةةةا أبلغةةةت المجنةةةي عليهةةةا  /مهةةةا السةةة ِّيد أحمةةةد َ
ةةرف عبةةةد المةةةنعم
شة َ
– طبيبةةةةة و ةمقيمةةةةة طريةةةةق ال َنصةةةةر  -بتةةةةاري  2013/8/16بؤ َّنةةةةج
حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة العدو َّيةةةةة تةةةةم إضةةةةرام النيةةةةران
بالسةةة َّيارة المملوكةةةة لهةةةا حةةةال تواجةةةد السةةة َّيارة أسةةةفل العقةةةار سةةةكنها
 ,والتةةةي تح ِمةةةل لَوحةةةات َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم  , 27260األمةةةر الةةةذو نجةةةم
عنةةةةج َت َف ُّحةةةةم السةةةة َّيارة بالكا ِمةةةةل  ,وألقةةةةت بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق
العدو َّيةةةةة مةةةةن جماعةةةةة اإلخةةةةوان
المسةةةةبولين عةةةةن إعتصةةةةام رابعةةةةة
ِ
ال ةمسلمين وال َت َّيارات األةخر بشؤن الواقعة محل الببلر .
كمةةةةا أبلةةةةع المةةةةدعو  /مةةةةرزوق لبيةةةةب عطةةةةا ّ ِجبرابيةةةةل – ةمةةةةدير
إدارة محطةةةةةةةةةة وقةةةةةةةةةود موبيةةةةةةةةةل بطريةةةةةةةةةق النصةةةةةةةةةر  -بتةةةةةةةةةاري
 2013/9/11بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة العدو َّيةةةةة
َت َع َّرضةةةت محطةةةة وقةةةود موبيةةةل َم َقةةةر عملةةةج والكابِنةةةة بتقةةةا ةطع طريةةةق
شةةةارع يوسِ ةةةف ع َّبةةةاس لئلتةةةبلف  ,والتةةةي َت َم َّثلةةةت فةةةي
النصةةةر مةةةع
ِ
إتةةةبلف ةزجةةةاج مينةةةي ماركِةةةت وثبلجةةةة العةةةرض  ,و ةزجةةةاج معةةةرض
ضة َّ
ةةةةةخات وقةةةةةةود ,
ةةةةةارجي والةةةةةةداخلي  ,وعةةةةةةدد َ 7م َ
السةةةةةة َّيارات الخة ِ
وشاشةةةةات حاسِ ةةةةب رلةةةةي  ,وكةةةةذا إتةةةةبلف مواسةةةةير المِيةةةةاه  ,وإتةةةةبلف
ةةةةابق
ال َم َ لَّةةةةةة الخا َّ
صةةةةةة بالمحطةةةةةة  ,وإتةةةةةبلف أبةةةةةواب الصةةةةةعود للطة ِ
ةةةابق الثةةةةاني مةةةةن
الثةةةةاني بالمحطةةةةة  ,وإتةةةةبلف كا َّفةةةةة ةمحتويةةةةات الطة ِ
صةةةةةةة بكةةةةةةاميرات
مكاتِةةةةةةب وأثةةةةةةاث وشاشةةةةةةة تِلفةةةةةةاز وشاشةةةةةةات خا َّ
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العةةةرض  ,وسةةةرقة محتويةةةات المحطةةةة مةةةن هواتِةةةف محمولةةةة والب
صةةةةة بالقِمامةةةةة  ,ومقا ِعةةةةد
تةةةةوب  ,وإتةةةةبلف جميةةةةع الصةةةةناديق الخا َّ
صةةةةةة بالعمةةةةةل مةةةةةن
إنت ةةةةةار ال ةع َمةةةةةبلء  ,وسةةةةةرقة جميةةةةةع ال ِعةةةةةدَد الخا َّ
مفةةةةةاتي وأج ِهةةةةةزة  ,وسةةةةةرقة وإتةةةةةبلف جميةةةةةع َط َّفايةةةةةات الحريةةةةةق
صةةةةة بهةةةةا  ,باإلضةةةةافة إلةةةةى وجةةةةود رثةةةةار إرتِطةةةةام
والخةةةةراطيم الخا َّ
ض َّخات الوقود .
أعيرة نار َّية بالحوابِط ومواسير المِياة و َم َ
ِ
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةةي عليةةةج  /أحمةةةةد ياسةةةين علةةةةي محمةةةد – صةةةةاحِب
ومةةةدير شةةةركة بيتةةة فةةةبلور لبيةةةع ال ةزهةةةور ونبةةةات الزينةةةة  -بتةةةاري
 2013/9/3بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة العدو َّيةةةة تةةةم
إضةةةةرام النيةةةةران ب ةكشةةةة ال ةزهةةةةور وال َمشةةةة َتل ال ةمسةةةة َتؤجرين لةةةةج مةةةةن
حةةةةي شةةةةرق مدينةةةةة نصةةةةر أمةةةةام العقةةةةار رقةةةةم  14طريةةةةق النصةةةةر
العدو َيةةةةة  ,األمةةةةر الةةةةذو نجةةةةم عنةةةةج َت َف ُّحةةةةم
ب ةمحةةةةيط ميةةةةدان رابعةةةةة
ِ
ال ةكشةةةة بالكا ِمةةةةل وإتةةةةبلف نباتةةةةات الزينةةةةة الكابِنةةةةة بال َمشةةةة َتل  ,ولةةةةم
س َّنى لج الوقوف على شخص ةمرتِكب الواقعة .
يت َ
ةةزل
كمةةةا أبلغةةةت المة َّ
ةةدعوة  /وفةةةاء إبةةةراهيم محمةةةد ةمن َتصِ ةةةر – ربةةةة منة ِ
و َبصِ ةةةةفتها وكيلةةةةة عةةةةن شةةةةقيقها  /ةمحيةةةةي الةةةةدين إبةةةةراهيم محمةةةةد
ةمن َتصِ ةةةةةةةر  -بتةةةةةةةاري  2013/8/21بؤ َّنةةةةةةةج حةةةةةةةال أحةةةةةةةداث َفةةةةةةةض
إعتصةةةةام رابعةةةةة العدو َّيةةةةة َت َع َّرضةةةةت السةةةة َّيارة التةةةةي تح ِمةةةةل لَوحةةةةات
َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم ن ف أ  782لئلتةةةةبلف  ,والمملوكةةةةة لشةةةةقيقها سةةةةالِف
1239
أمين السر

رئيس المحكمة

الةةةةةذِكر حةةةةةال تواجةةةةةد السةةةةة َّيارة أسةةةةةفل العقةةةةةار سةةةةةكنها الكةةةةةابِن 16
شارع الطيران  ,وطلبت إثبات الحالة .
ِ
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /سةةةةيد محمةةةةد مجاهةةةةد محمةةةةد بتةةةةاري
 2013/8/18إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةةة وقعةةةةةت تلف َّيةةةةةات بالسةةةةة َّيارة المملةةةةةو لةةةةةج والمملوكةةةةةة /
صةةةةةادف
صصِ ةةةةة َّية  ,والتةةةةةي َت َ
لشةةةةةركة المقةةةةةاوالت والصةةةةةناعات ال َت َخ ُّ
ةوجودِهةةةا بمسةةةرح األحةةةداث  ,والتةةةي تحمةةةل لَوحةةةات َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم م
ق  1452مصةةةةةةةر مبلكةةةةةةةي ماركةةةةةةةة هيونةةةةةةةداو فيرنةةةةةةةا  ,وألقةةةةةةةى
بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق قيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين وهةةةم
كةةةةبل مةةةةن  /محمةةةةد بةةةةديع  ,عصةةةةام العريةةةةان  ,صةةةةفوت حجةةةةازو ,
محمد البلتاجي.
كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /أحمةةد عبةةد الع ةةيم مليجةةي أحمةةد بتةةاري
 2013/8/17إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات بمقةةةر الشةةةركة المملةةةو لةةةج  ,والكابنةةةة 13
عمةةةةةةةةارات رابعةةةةةةةةة االسةةةةةةةةتثمارو بميةةةةةةةةدان السةةةةةةةةاعة  ,وألقةةةةةةةةى
بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق قيةةةادات جماعةةةة اإلخةةةوان ال ةمسةةةلمين وهةةةم
كةةةةبل مةةةةن  /محمةةةةد بةةةةديع  ,عصةةةةام العريةةةةان  ,صةةةةفوت حجةةةةازو ,
محمد البلتاجي .
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كمةةةةا أبلةةةةع األسةةةةتاذ  /عةةةةادل محمةةةةد عبةةةةد العةةةةاطي جبريةةةةل  -مةةةةدير
مةةةةالي بشةةةةركة المجموعةةةةة الوطنيةةةةة للتقنيةةةةة وبصِ ةةةةفتج وكةةةةيبلً عةةةةن
المجنةةةةةةي عليةةةةةةةج  /محمةةةةةةةد بةةةةةةةن رشةةةةةةيد بةةةةةةةن محمةةةةةةةد  -بتةةةةةةةاري
 2013/8/17إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
صةةةةة ةم َو ِّكلةةةةج  ,والكابنةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بمقةةةةر الشةةةةركة خا َّ
 22شةةةةارع أنةةةةور المفتةةةةي – الةةةةدور السةةةةادس والسةةةةابع – مدينةةةةة
نصةةةر  ,وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق أنصةةةار الةةةربيس المعةةةزول
من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /أحمةةةد أبةةةو زيةةةد محمةةةد أبةةةو زيةةةد بتةةةاري
 2013/9/17إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت سةةةرقة ثبلجةةةة بيبسةةةي جةةةامبو مةةةن ال ةكشةةة المملةةةو
سةةة َّنى لةةةج الوقةةةوف
لةةج  ,والكةةةابن  10شةةةارع أنةةةور المفتةةي  ,و لةةةم َي َت َ
على شخص ةمرتكِب الواقعة .
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /تةةةةامر بنةةةةدارو بةةةةدير بنةةةةدارو بتةةةةاري
 2013/8/17إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات بالعقةةةار المملةةةو لةةةج  ,والكةةةابِن  1شةةةارع
سةةةةةيباوية المصةةةةةرو – مدينةةةةةة نصةةةةةر أول – وهةةةةةو عقةةةةةار تحةةةةةت
اإلنشةةةاء  ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةل بهةةةا حةةةوالي مابةةةة ألةةةف
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جنيةةةج  ,وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن جماعةةةة
اإلخوان ال ةمسلمين .
ةةام وبصِ ةةةفتج
كمةةةا أبلةةةع األسةةةتاذ  /محمةةةد سةةةيد حسةةةن مصةةةطفى  -ةمحة ِ
وكةةةيبلً عةةةن المجنةةةي عليةةةج  /شةةةركة بسةةةت تشةةةييز كةةةومبني لصةةةناعة
منتجةةةةةات األلبةةةةةان  -بتةةةةةاري  2013/8/18إسةةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةةج حةةةةةال
أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةةام رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةات بالسةةةة َّيارات
صةةةةةة ب ةم َو ِّكلةةةةةج والمملوكةةةةةة  /لشةةةةةركة بسةةةةةت تشةةةةةييز كةةةةةومبني
الخا َّ
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح
لصةةةةةناعة منتجةةةةةات األلبةةةةةان  ,والتةةةةةي َت َ
األحةةةةةةداث  ,والتةةةةةةي تحمةةةةةةل لَوحةةةةةةات َمع َدنِ َّيةةةةةةة رقةةةةةةم ب ن ع 982
مصةةةر ( ماركةةةة هيونةةةداو فيرنةةةا  ,والسةةةيارة رقةةةم ج ف ع 127
مصةةةةةر ( ماركةةةةةة جيةةةةةب شةةةةةيروكي  ,والسةةةةةيارة رقةةةةةم س ف س
 436مصةةةةةر ( ماركةةةةةة فةةةةةورد  ,والسةةةةةيارة رقةةةةةم ص ق ط 972
مصةةر ( ماركةةة هيونةةداو فيرنةةا

سةة َّنى لةةج الوقةةوف علةةى
 ,ولةةم َي َت َ

شخص ةمرتكِب الواقعة .
كمةةا أبلةةع المجنةةي عليةةج  /خالةةد احمةةد عفيفةةي سةةيد أحمةةد عثمةةان -
بتةةةاري  2013/8/18إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالشةةةةركة المملةةةةو لةةةةج  ,والكابِنةةةةة
 71شةةةارع طريةةةق النصةةةر  ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةل بهةةةا
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حةةةةةوالي تسةةةةةعين ألةةةةةف جنيةةةةةج  ,وألقةةةةةى بالمسةةةةةبول َّية علةةةةةى عةةةةةاتِق
ال ةمعتصمين من قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين.
ةةةام "
كمةةةةا أبلةةةةع األسةةةةتاذ  /عفيفةةةةي عبةةةةد هللا عفيفةةةةي قطةةةةب " ةمحة ِ
بصِ ةةةةفتج وكةةةةيبلً عةةةةن المجنةةةةي عليةةةةج  /عبةةةةد المةةةةنعم حسةةةةن علةةةةي
العجيةةةةةل " بصةةةةةفتج ربةةةةةيس مجلةةةةةس إدارة شةةةةةركة تةةةةةوأم للدعايةةةةةة
واإلعةةةةبلن "  -بتةةةةاري  2013/8/18إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث
صةةةةة
َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالشةةةةركة خا َّ
ةم َو ِّكلةةةج  ,والكابنةةةة ميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تقةةةاطع يوسةةةف عبةةةاس
والنةةةةادو األهلةةةةي  ,و َبلَغةةةةت قيمةةةةة التلف َّيةةةةات الحاصةةةةل بهةةةةا حةةةةوالي
مابةةة ألةةف جنيةةةج  ,وألقةةى بالمسةةبول َّية علةةةى عةةاتِق المسةةبولين عةةةن
اعتصام من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /عبةةةةد الغفةةةةار عبةةةةد الغفةةةةار مرسةةةةي -
بتةةةاري  2013/8/19إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم إضةةةةرام النيةةةةران بةةةةالمخزن المملةةةةو لةةةةج ومةةةةا
بداخِلةةةةج مةةةةن أثةةةةاث  ,والكةةةةابِن  7أ شةةةةارع الطيةةةةران بجةةةةوار محطةةةةة
تزويةةد وقةةةود موبيةةةل  ,وأ َّنةةةج تةةم إضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارة المملةةةو
صةةةةادف ةوجودِهةةةةا بمسةةةةرح األحةةةةداث  ,والتةةةةي تحمةةةةل
لةةةةج  ,والتةةةةي َت َ
لَوحةةةةات َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم ط ب و 279جيةةةةب  ,و َبلَغةةةةت قيمةةةةة التلف َّيةةةةات
الحاصةةةةةل بهةةةةةا حةةةةةوالي مةةةةةابتي ألةةةةةف جنيةةةةةج  ,وبةةةةةإجراء ال ةمعاينةةةةةة
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البلزمةةةةةة علةةةةةى المخةةةةةزن والسةةةةة َّيارة محةةةةةل الةةةةةببلر بمعرفةةةةةة أ.ش /
ِ
أحمةةةةد جمةةةةال – أمةةةةين ة
شةةةةرطة بقِسةةةةم َّأول مدينةةةةة نصةةةةر – بةةةةذات
التةةةةةاري َتبةةةةة َّين َت َف ُّحةةةةةم السةةةةةيارة والمخةةةةةزن سةةةةةالِفي الةةةةةذِكر ومةةةةةا
بداخِلهما من بضابِع وأثاث على نحو ما أبلع بج سالِف الذِكر .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /محمةةةد سةةةعيد عبةةةد الةةةرحمن – ةمحةةةامي -
بتةةةاري  2013/8/19إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة  ,هةةةةاجم مجموعةةةةة مةةةةن األشةةةةخاص قِسةةةةم ة
شةةةةرطة
َّأول مدينةةةة نصةةةةر  ,وقةةةةاموا برشةةةةق القِسةةةةم ب ةزجاجةةةةات المولوتةةةةوف
ال ةمشةةةةة َتعِلة  ,األمةةةةةر الةةةةةذو نجةةةةةم عنةةةةةج إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة
صةةةادف ةوجودِهةةةا بمسةةةرح األحةةةداث  ,والتةةةي
المملةةةو لةةةج  ,والتةةةي َت َ
تحمةةةل لَوحةةةةات َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم ع و ر  368 /مبلكةةةةي مصةةةةر ماركةةةةة
سكودا أوكتافيا.
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /شةةةعبان سةةةليم عبةةةد هللا محمةةةد – صةةةاحِب
محةةةةل  -بتةةةةاري  2013/8/19إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض
إعتصةةةةةةام رابعةةةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةةةة وقعةةةةةةت تلف َّيةةةةةةات وسةةةةةةرقة بالحةةةةةةانوت
ةةةةتؤجر لةةةةةج  ,والكةةةةةابِن رقةةةةةم  11العقةةةةةار رقةةةةةم  – 73طريةةةةةق
ال ةمسة َ
النصةةةةر – مدينةةةةة نصةةةةر  ,و َبلَغةةةةت قيمةةةةة التلف َّيةةةةات الحاصةةةةلة بةةةةج
حةةةةوالي تسةةةةعة وعشةةةةرون ألةةةةف جنيةةةةج  ,وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى
عاتِق ال ةمعتصمين من قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
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كمةةةةةـا أبلةةةةةـع المةةةةةـجني عليةةةةةـج  /عمةةةةةـاد أنةةةةةور محمةةةةةد مـرسةةةةةـي
شـةةةةةةـومان بتاريخةةةةةةـي 2013/8/1و 2013/9/9إسةةةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةةةج
حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات وسةةةرقة
ةةةةةاص بوالدتةةةةةةج المةةةةةةدعوة  /سةةةةةةهام عفيفةةةةةةي محمةةةةةةد
بالمشةةةةةةتل الخة
َّ
عفيفةةةي  ,والكةةةابِن رقةةةم  2شةةةارع طريةةةق النصةةةر – ميةةةدان رابعةةةة
ال َع َد ِو َّية .
كمةةةةةا أبلةةةةةع المجنةةةةةي عليةةةةةج  /عابةةةةةد أبةةةةةو بكةةةةةر السةةةةةمان بتةةةةةاري
 2013/10/24إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم سةةةرقة عةةةدد اثنةةةين ثبلجةةةة إحةةةداهما ب ةكشةةة األسةةةيوطي
صةةةةةة ب ةكشةةةةة أبنةةةةةاء البلةةةةةد الكةةةةةابِنين بمنطقةةةةةة رابعةةةةةة
والثانِيةةةةةة خا َّ
ال َع َد ِو َّية  ,والثبلجتين مملوكتين لشركة كابرو .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليهةةةا  /مةةةروة محمةةةد محمةةةد محمةةةد العرجةةةاوو
بتةةةاري  2013/8/15إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات وسةةةرقة بالحةةةانوت المملةةةو لهةةةا ,
والكةةةةابِن  4عمةةةةارات رابعةةةةة االسةةةةتثمارو بمدينةةةةة نصةةةةر  ,وألقةةةةت
بالمسبول َّية على عاتِق ةمعتصمي رابعة ال َع َد ِو َّية .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /إبةةةراهيم إبةةةراهيم محمةةةد السةةةيد  -بتةةةاري
 2013/8/15إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
صةةةةة نجلةةةةج المةةةةدعو  /محمةةةةد
ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالسةةةة َّيارة خا َّ
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صةةةةادف ةوجودِهةةةةا بمسةةةةرح األحةةةةداث ,
إبةةةةراهيم إبةةةةراهيم  ,والتةةةةي َت َ
والتةةةي تحمةةةل لَوحةةةات َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم وص و 846 /مبلكةةةي مصةةةر .
كمةةةةا أبلةةةةع األسةةةةتاذ  /محمةةةةد حسةةةةن سةةةةعيد حسةةةةن  -بصِ ةةةةفتج وكةةةةيبلً
عةةةن المجنةةةي عليةةةج  /رجةةةب عبةةةد السةةةتار علةةةي إسةةةماعيل  -بتةةةاري
 2013/8/15إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالحةةةةانوت و بمعةةةةرض األثةةةةاث المملةةةةوكين
ل ةم َو ِّكلةةةةج  ,والكةةةةابِن  77أ طريةةةةق النصةةةةر – بجةةةةوار طيبةةةةة مةةةةول –
مدينةةةةة نصةةةةر  ,وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق ةمعتصةةةةمي رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة .كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /جمةةةال علةةةي علةةةي بيةةةومي -
مةةةدير مطعةةةم حضةةةر مةةةوت  -بتةةةاري  2013/8/15إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج
حةةةةةال أحةةةةةداث َفةةةةةض إعتصةةةةةام رابعةةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةةة وقعةةةةةت تلف َّيةةةةةات
بالحةةةةةةانوت القةةةةةةابِم علةةةةةةى إدارتةةةةةةج  ,والكةةةةةةابِن رابعةةةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةةةة ,
س ة َّنى لةةج الوقةةوف علةةى شةةخص ةمرت ِكةةب الواقعةةة
وأضةةاف أ َّنةةج لةةم َي َت َ
 ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةلة بةةةج حةةةوالي خمسةةةين ألةةةف جنيةةةج
 .كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /نعةةةةيم محمةةةةد محمةةةةد صةةةةقر بتةةةةاري
 2013/8/16إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةةة تةةةةةم إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة المملةةةةةو لةةةةةج  ,والتةةةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم ل ط ن  319 /مصةةةر ( ماركةةةة كيةةةا سةةةيراتو  ,موديةةةل
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 , 2010وألقةةةةةى بالمسةةةةةةبول َّية علةةةةةةى عةةةةةاتِق جماعةةةةةةة اإلخةةةةةةوان
ال ةمسةةةةلمين  .كمةةةةا أبلغةةةةت المجنةةةةي عليهةةةةا  /ياسةةةةمين محمةةةةد هاشةةةةم
عةةةةةز الةةةةةدين بتةةةةةاري  2013/8/24إسةةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةةج حةةةةةال أحةةةةةداث
َفةةةةةض إعتصةةةةةام رابعةةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةةة تةةةةةم إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث ,
المملوكةةةةةة لهةةةةةا  ,والتةةةةةي َت َ
والتي تحمل لَوحات َمع َدنِ َّية رقم م م ع . 379 /
كمةةةةا أبلغةةةةت المجنةةةةي عليهةةةةا  /حنةةةةان محمةةةةود عبةةةةد الفتةةةةاح احمةةةةد
بتةةةاري  2013/8/16إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات بالحةةةانوت المملةةةو لهةةةا  ,والكةةةابِن
سةةةيبويج المصةةةرو – المطةةةل علةةةى شةةةارع أنةةةور المفتةةةي – مدينةةةة
سةةة َّنى لهةةةا الوقةةةوف
نصةةةر – أمةةةام مصةةةلحة امةةةن المةةةواني  ,ولةةةم َي َت َ
علةةةى شةةةخص ةمرت ِكةةةب الواقعةةةة  ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةلة
بج حوالي مابة ألف جنيج .
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /عمةةةةرو محمةةةةد سةةةةيد محمةةةةد إبةةةةراهيم -
نابةةةب مةةةدير المركةةةز التِجةةةارو طيبةةةة مةةةول  -بتةةةاري 2013/8/27
إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت
تلف َّيات (بالحوانيت الكابِنة بالمركز التِجارو طيبة مول .
كمةةةةةا أبلةةةةةع المجنةةةةةي عليةةةةةج  /أيمةةةةةن محمةةةةةد المهةةةةةدو  -بتةةةةةاري
 2013/8/27إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
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ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم سةةةرقة ( سةةة َّيارة بيةةةةع الفةةةول المملةةةو لةةةج  ,والتةةةةي
صادف ةوجودِها بمسرح األحداث .
َت َ
كمةةةةةا أبلةةةةةع المجنةةةةةي عليةةةةةج  /عةةةةةزت فتحةةةةةي أبةةةةةو المجةةةةةد بتةةةةةاري
 2013/9/7إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةةة
صةةةةادف
ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالسةةةة َّيارة المملةةةةو لةةةةج ,والتةةةةي َت َ
ةوجودِهةةةا بمسةةةرح األحةةةداث  ,والتةةةي تحمةةةل لَوحةةةات َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم ع
ط ل . 856 /
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /منصةةةةور يحةةةةي منصةةةةور عبةةةةد الباسةةةةط
بتةةةاري  2013/9/12إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارة المملةةةو لةةةج  ,والتةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّيةةةةةة رقةةةةةم  162039مبلكةةةةةي إسةةةةةكندرية ( ماركةةةةةة , BMW
سةةة َّنى لةةةج الوقةةةوف علةةةى
لونهةةةا ذهبةةةي  ,موديةةةل  , 2000و لةةةم َي َت َ
شخص ةمرتكِب الواقعة .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /دمةةةين مفتةةةاح محمةةةد عقيلةةةة  -بتةةةاري
 2013/8/22إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم إتةةةةبلف و سةةةةرقة محتويةةةةات ال ةكشةةةة المملةةةةو لةةةةج ,
والكةةةةةابِن شةةةةةارع الطيةةةةةران – مدينةةةةةة نصةةةةةر أول – أمةةةةةام سةةةةةكن
طالبةةةةات جامعةةةةة األزهةةةةر  ,و َبلَغةةةةت قيمةةةةة التلف َّيةةةةات الحاصةةةةل بهةةةةا
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خمسةةةةة وثبلثةةةةون ألةةةةف جنيةةةةج  ,وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق
( جماعةةةةةة اإلخةةةةةوان ال ةمسةةةةةلمين وعلةةةةةى رأسةةةةةهم  /محمةةةةةد بةةةةةديع "
المرشد العام " .
كمةةا أبلةةع األسةةتاذ  /إبةةراهيم عبةةاس إبةةراهيم قابيةةل  -بصِ ةةفتج وكةةيبلً
عةةةةةةن المةةةةةةدير المةةةةةةالي لشةةةةةةركة الةةةةةةرمبلوو لؤلوذيةةةةةةة  -بتةةةةةةاري
 2013/8/15إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالشةةةةركة القةةةةابِم ةم َو ِّكلةةةةج علةةةةى إدارتهةةةةا
مالِ َّيةةةا ً  ,والكابِنةةةة بالعقةةةار رقةةةم  21شةةةارع أنةةةور المفتةةةي – مدينةةةة
نصةةةةةر أول  ,وألقةةةةةى بالمسةةةةةبول َّية علةةةةةى عةةةةةاتِق ال ةمعتصةةةةةمين مةةةةةن
قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين.
ةةام "
كمةةةا أبلةةةع األسةةةتاذ  /عمةةةر حسةةةن مةةةؤمون حسةةةن الةةةديب " ةمحة ِ
بصِ ةةةةةفتج وكةةةةةيبلً عةةةةةن المجنةةةةةي عليةةةةةج  /حسةةةةةني وريةةةةةاني زيةةةةةان "
بصةةةةةةفتج صةةةةةةاحب ومةةةةةةدير شةةةةةةركة موتةةةةةةور سةةةةةةيتي "  -بتةةةةةةاري
 2013/8/17إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
صةةةةةة ب ةم َو ِّكلةةةةةج
ال َع َد ِو َّيةةةةةة وقعةةةةةت تلف َّيةةةةةات بعةةةةةدد أربةةةةةع سةةةةة َّيارات خا َّ
( حديثةةةةة – ال تحمةةةةل لَوحةةةةات َمع َدنِ َّيةةةةة – جمةةةةيعهم ماركةةةةة بيجةةةةو
صةةةةةةادف ةوجةةةةةةودِهم بمسةةةةةةرح
 , 508موديةةةةةةل  , 2014والتةةةةةةي َت َ
األحةةةداث  ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةل بهةةةا مليةةةون وثمةةةانون
ألف جنيج .
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كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /محمةةةد رشةةةاد محمةةةد الجنةةةدو  -بصةةةفتج
صةةةةةةةةاحب و ةمةةةةةةةةدير شةةةةةةةةركة ثِةةةةةةةةرو إس  -بتةةةةةةةةاري 2013/8/15
إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم
إضةةةةةرام النيةةةةةران ( بمجموعةةةةةة مةةةةةن السةةةةة َّيارات المملةةةةةو لةةةةةج ,
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,األولةةةةةى ( ماركةةةةةة
والتةةةةةي َت َ
هونةةةدا سةةةيتي  ,موديةةةل  , 2013والثانيةةةة (ماركةةةة هونةةةدا سةةةيف
 ,موديةةةةةل  , 2013والثالثةةةةةة ( ماركةةةةةة هونةةةةةدا سةةةةةيف  ,موديةةةةةل
 , 2013والرابعةةةةة ( ماركةةةةة نيسةةةةان صةةةةني  ,موديةةةةل , 2013
وألقةةةى بالمسةةةبول َّية علةةةى عةةةاتِق ال ةمعتصةةةمين مةةةن قيةةةادات جماعةةةة
اإلخوان ال ةمسلمين .
كمةةةةةا أبلةةةةةع المجنةةةةةي عليةةةةةج  /جةةةةةاد أحمةةةةةد جةةةةةاد أحمةةةةةد بتةةةةةةاري
 2013/8/15إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم إضةةةةرام النيةةةةران ( بؤربعةةةةة سةةةة َّيارات بةةةةدون لَوحةةةةات
صةةةةةةادف ةوجودِهةةةةةةا بمسةةةةةةرح
َمع َدنِ َّيةةةةةةة المملةةةةةةو لةةةةةةج  ,والتةةةةةةي َت َ
األحةةةةةداث  ,األولةةةةةى والثانيةةةةةة والثالثةةةةةة ( ماركةةةةةة كيةةةةةا كةةةةةارينز ,
موديةةةةةةل  , 2014والرابعةةةةةةة ( ماركةةةةةةة كيةةةةةةا سةةةةةةيراتو  ,موديةةةةةةل
سةةةةة َّنى لةةةةةج الوقةةةةةوف علةةةةةى شةةةةةخص ةمرتكِةةةةةب
 , 2014و لةةةةةم َي َت َ
الواقعة .
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كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /أحمةةةد عبةةةد العةةةال عبةةةد الحميةةةد بتةةةاري
 2013/8/21إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات وسةةةةرقة بالحةةةةانوت المملةةةةو لةةةةج  ,وكةةةةذا
صةةةةة بالحةةةةانوت  ,والكةةةةابِن  6شةةةةارع الطيةةةةران
ةةةرقة البلفِتةةةةة الخا َّ
سة ِ
– خلةةةف مسةةةجد رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة – دابةةةرة قسةةةم مدينةةةة نصةةةر أول ,
و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةل بهةةةا حةةةوالي عشةةةرون ألةةةف جنيةةةج ,
سةةةةة َّنى لهةةةةةا الوقةةةةةوف علةةةةةى شةةةةةخص ةمرت ِكةةةةةب الواقعةةةةةة ,
و لةةةةةم َي َت َ
البلزمةةةة للحةةةانوت بمعرفةةةة أ.ش  /فريةةةد محمةةةد
وبةةةإجراء ال ةمعاينةةةة
ِ
عبةةةةد الةةةةرحمن – أمةةةةين ة
شةةةةرطة بقِسةةةةم َّأول مدينةةةةة نصةةةةر – بةةةةذات
التةةةةاري َتبةةةة َّين أن الحةةةةانوت كةةةةابن  6 :شةةةةارع الطيةةةةران – خلةةةةف
مسةةةةجد رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة – دابةةةةرة قسةةةةم مدينةةةةة نصةةةةر أول – تبةةةةين
وجةةةةود عمةةةةود رخةةةةام عليةةةةج رثةةةةار جةةةةزء مةةةةن الفتةةةةات كانةةةةت ةم َث َّبتةةةةج
عليةةةةج – وكةةةةذا تبةةةةين إتةةةةبلف وإزالةةةةة للةةةةببلط أمةةةةام الحةةةةانوت وكةةةةذا
نار َّيةةة
تبةةين وجةةود بةةاب صةةاج بةةج رثةةار إختةةراق عةةدد ثبلثةةة ِ
أعيةةرة ِ
 ,و َت َه ُّ
شةةةةم البةةةةاب ال ةزجةةةةاجي " السةةةةيكوريت " وخلفةةةةج عةةةةدد اثنةةةةين
فاترينةةةةةة لعةةةةةرض البضةةةةةابِع ذات ةزجةةةةةاج ةم َه َّ
شةةةةةم بالكامِةةةةةل ورثةةةةةار
نار َّية وعدم وجود الفتة للحانوت .
ِ
أعيرة ِ
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /حةةةةارس عبةةةةادو عبةةةةد الحلةةةةيم عةةةةامر
بتةةةاري  2013/8/21إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
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رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات وسةةةةرقة بال ةكشةةةة المملةةةةو لةةةةج ,
والكةةةابِن  17شةةةارع الطيةةةران – مدينةةةة نصةةةر أول – خلةةةف شةةةركة
الشةةةةةةةةرقاوو للسةةةةةةةةيارات  ,وألقةةةةةةةةى بالمسةةةةةةةةبول َّية علةةةةةةةةى عةةةةةةةةاتِق
ال ةمعتصمين من قيادات جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
كمةةةةةا أبلةةةةةع المجنةةةةةي عليةةةةةج  /أحمةةةةةد عبةةةةةد الفتةةةةةاح محمةةةةةد بتةةةةةاري
 2013/8/20إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةةة تةةةةةم إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة المملةةةةةو لةةةةةج  ,والتةةةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
سةةة َّنى
َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم  772257مبلكةةةي القةةةاهرة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج لةةةم َي َت َ
لج الوقوف على شخص ةمرتكِب الواقعة .
كمةةةةةةا أبلةةةةةةع المجنةةةةةةي عليةةةةةةج  /سةةةةةةيد سةةةةةةيد إمةةةةةةام علةةةةةةي بتةةةةةةاري
 2013/9/16إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةةة تةةةةةم إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة المملةةةةةو لةةةةةج  ,والتةةةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّية رقم ع هـ و. 368
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /مصةةةةطفى رمضةةةةان مصةةةةطفى حدايةةةةة -
بتةةةاري  2013/8/20إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
صةةةة شةةةقيقج المةةةوفي
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم سةةةرقة ال َد َّراجةةةة
النار َّيةةةة خا َّ
ِ
إلةةةةةةى رحمةةةةةةة هللا تعةةةةةةالى  /محمةةةةةةد رمضةةةةةةان مصةةةةةةطفى  ,والتةةةةةةي
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صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي يحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
سةةةة َّنى لةةةةج الوقةةةةوف علةةةةى
َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم  33182جيةةةةزة  ,و لةةةةم َي َت َ
شخص ةمرتكِب الواقعة .
ةةةام " بصِ ةةةةفتج
كمةةةةا أبلةةةةع األسةةةةتاذ  /حسةةةةين عبةةةةاس إبةةةةراهيم " ةمحة ِ
وكةةةةيبلً عةةةةن المجنةةةةي عليهمةةةةا كةةةةبل مةةةةن  /احمةةةةد محمةةةةود عبةةةةد هللا
وشةةةةةريكج  /احمةةةةةد محبةةةةة محمةةةةةد فةةةةةايز  -بتةةةةةاري 2013/8/20
إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت
سةةةةرقة بعةةةةض البضةةةةابِع مةةةةن داخِةةةةل الحةةةةانوت المملةةةةو
تلف َّيةةةةات
ِ
ل ةم َو ِّكليةةةةج  ,والكةةةةابِن  13أبةةةةراج رابعةةةةة االسةةةةتثمارو مدينةةةةة نصةةةةر
أول.
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /أسةةةامة سةةةعد زولةةةول مصةةةطفى  -بصةةةفتج
مو ةةةةةةةةةف بشةةةةةةةةةركة عالميةةةةةةةةةة إلعبلنةةةةةةةةةات الطةةةةةةةةةرق  -بتةةةةةةةةةاري
 2013/8/19إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات وسةةةرقات لئلعبلنةةةات والخامةةةات اإلعبلنيةةةة
صةةةةة بالشةةةةركة  ,والكابِنةةةةة بشةةةةارع الطيةةةةران وشةةةةارع خضةةةةر
الخا َّ
التةةةةةوني وميةةةةةدان رابعةةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةةة – مدينةةةةةة نصةةةةةر أول  ,و َبلَغةةةةةت
قيمة التلف َّيات الحاصل بها حوالي مابة وخمسون ألف جنيج .
كمةةةةةةةا أبلةةةةةةةع المجنةةةةةةةي عليةةةةةةةج  /أحمةةةةةةةد سةةةةةةةليم وةةةةةةةانم بتةةةةةةةاري
 2013/8/15إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
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ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بعةةةدد سةةة َّيارتين مملةةةوكين لةةةج  ,والتةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّية أرقام س وو  , 357ع أ ن . 842
ةةةام "
كمةةةةا أبلةةةةع األسةةةةتاذ  /محمةةةةد مةةةةاهر فتحةةةةي عبةةةةد العلةةةةيم " ةمحة ِ
بصِ ةةةفتج وكةةةيبلً عةةةن المجنةةةي عليةةةج  /أحمةةةد سةةةليم وةةةانم سةةةليمان -
بتةةةةةةةاري  2013/11/14إسةةةةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةةةةج حةةةةةةةال أحةةةةةةةداث َفةةةةةةةض
إعتصةةةةةام رابعةةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةةة تةةةةةم إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة ةعهةةةةةدة
صةةةةادف
ةم َو ِّكلةةةةج ( ماركةةةةة شةةةةيفورليج  ,موديةةةةل  , 2012والتةةةةي َت َ
ةوجودِهةةةةا بمسةةةةرح األحةةةةداث والمملوكةةةةة لشةةةةركة الدلتاويةةةةج سةةةةليم
عبد الرحمن .
كمةةةةةةةا أبلةةةةةةةع المجنةةةةةةةي عليةةةةةةةج  /مةةةةةةةاهر حةةةةةةةاف إمةةةةةةةام  -بتةةةةةةةاري
 2013/8/17إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
صةةةةادف
ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالسةةةة َّيارة المملةةةةو لةةةةج والتةةةةي َت َ
ةوجودِهةةةةا بمسةةةةرح األحةةةةداث  ,والتةةةةي تحمةةةةل لَوحةةةةات َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم
ص ل ص  ( 268ماركةةةةةة سةةةةةوزوكي ميكروبةةةةةاص فةةةةةان  ,موديةةةةةل
. 2013
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /وحيةةةةد فكةةةةرو علةةةةي شةةةةعراوو بتةةةةاري
 2013/8/22إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالحةةةانوت المملةةةو لةةةج  ,والكةةةابِن 16
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شةةةةارع الطةةةةواف  ,و َبلَغةةةةت قيمةةةةة التلف َّيةةةةات الحاصةةةةل بهةةةةا حةةةةوالي
خمسة وثبلثون ألف جنيج .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /ياسةةةر محمةةةد صةةةديق شةةةتيوو بتةةةاري
 2013/8/20إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةةة تةةةةةم إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة المملةةةةةو لةةةةةج  ,والتةةةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّيةةةةةةة رقةةةةةةم م ج أ  3857مبلكةةةةةةي مصةةةةةةر ( ماركةةةةةةة هيونةةةةةةداو
فيرنةةةةا  ,موديةةةةل  , 2011و َبلَغةةةةت قيمةةةةة التلف َّيةةةةات الحاصةةةةلة بهةةةةا
حةةةةوالي خمسةةةةة وسةةةةبعون ألةةةةف جنيةةةةج  ,وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى
عاتِق ال ةمعتصمين من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
كمةةةا أبلةةةع األسةةةتاذ  /أحمةةةد السةةةيد محمةةةد موسةةةى  -بصِ ةةةفتج وكةةةيبلً
عةةةةةةةةةن شةةةةةةةةةركة سةةةةةةةةةاينت لبلتصةةةةةةةةةاالت التسةةةةةةةةةويقية  -بتةةةةةةةةةاري
 2013/8/22إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
صةةةةةةة ةم َو ِّكلةةةةةةج ,
ال َع َد ِو َّيةةةةةةة وقعةةةةةةت تلف َّيةةةةةةات ( بمقةةةةةةر الشةةةةةةركة خا َّ
والكابِنةةةةةة  24ب شةةةةةارع أنةةةةةور المفتةةةةةي – خلةةةةةف سةةةةةوبر ماركةةةةةت
الباشا – طريق النصر – مدينة نصر .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /احمةةةد محمةةةد صةةةبلح محةةةروس  -مةةةدير
مركةةةةز طيبةةةةة مةةةةول  -بتةةةةاري  2013/8/15إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال
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أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بةةةؤجزاء
من مركز طيبة مول القابِم على إدارتج .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /محمةةةد المبةةةار حسةةةن توفيةةةق بتةةةاري
 2013/8/15إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارة المملوكةةةة لوالدتةةةج المةةةدعوة
صةةةةادف ةوجودِهةةةةا بمسةةةةرح
 /زينةةةةب محمةةةةد علةةةةي عطيةةةةة  ,والتةةةةي َت َ
األحةةةةةةداث  ,والتةةةةةةي تحمةةةةةةل لَوحةةةةةةات َمع َدنِ َّيةةةةةةة رقةةةةةةم ن ب أ 482
مبلكي مصر (ماركة تويوتا  ,موديل . 2008
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /صةةةدقي محمةةةود إسةةةماعيل عبةةةد الةةةرحمن
بتةةةاري  2013/8/16إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةة ال َع َد ِو َّيةةة تةةةم إضةةرام النيةةران بال ةكشةةة المملةةو لةةج  ,والكةةةابِن
طريةةةةق النصةةةةر – بجةةةةوار جهةةةةاز التن ةةةةيم واإلدارة – مدينةةةةة نصةةةةر
أول  ,و َبلَغةةةةت قيمةةةةة التلف َّيةةةةات الحاصةةةةلة بهةةةةا حةةةةوالي سةةةةتين ألةةةةف
جنيةةةةةج  ,وألقةةةةةى بالمسةةةةةبول َّية علةةةةةى عةةةةةاتِق ال ةمعتصةةةةةمين بميةةةةةدان
رابعة ال َع َد ِو َّية .
ةةام وبصِ ةةةفتج
كمةةةا أبلةةةع األسةةةتاذ  /محمةةةد عبةةةد الةةةرحمن محمةةةد  -ةمحة ِ
وكةةةيبلً عةةةن المجنةةةي عليةةةج  /عمةةةرو محمةةةد زكةةةي محمةةةد  -بتةةةاري
 2013/8/20إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
صةةةةة ةم َو ِّكلةةةةج  ,والتةةةةي
ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم إضةةةةرام النيةةةةران بالسةةةة َّيارة خا َّ
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صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم ج هةةةةـ ص  937مصةةةةر ( ماركةةةةة نيسةةةةان  ,موديةةةةل
 , 2002وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق ال ةمعتصةةةةمين بميةةةةدان
رابعة ال َع َد ِو َّية .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /عةةةادل نبيةةةج عبةةةد المسةةةي دوس بتةةةاري
 2013/8/21إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةةة تةةةةةم إضةةةةةرام النيةةةةةران بالسةةةةة َّيارة المملةةةةةو لةةةةةج  ,والتةةةةةي
صةةةةةادف ةوجو ِدهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّيةةةةةة رقةةةةةم و م هةةةةةـ  593أجةةةةةرة مصةةةةةر  ,وألقةةةةةى بالمسةةةةةبول َّية
على عاتِق ال ةمعتصمين من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين .
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /مصةةةةطفى إبةةةةراهيم سةةةةبلمة مصةةةةطفى
بتةةةاري  2013/8/22إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارة المملةةةو لةةةج  ,والتةةةي
صةةةادف ةوجودِهةةةا بمسةةةرح األحةةةداث بجةةةوار محطةةةة وقةةةود موبيةةةل
َت َ
ةةةارع الطيةةةةران  ,والتةةةةي تحمةةةةل لَوحةةةةات َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم و ص أ /
بشة ِ
 695مصةةةةر ( ماركةةةةةة شةةةةةيفروليج فروتنيةةةةرا " جيةةةةةب مقفةةةةةول " ,
موديةةةةل  , 1998وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق ال ةمعتصةةةةمين
من جماعة اإلخوان ال ةمسلمين.
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ةةةةام "
كمةةةةةا أبلةةةةةع األسةةةةةتاذ  /السةةةةةيد محمةةةةةد أحمةةةةةد مصةةةةةطفى " ةمحة ِ
بصِ ةةةةفتج وكةةةةيبلً عةةةةن المجنةةةةي عليةةةةج  /مصةةةةطفى محمةةةةود سةةةةلمان -
بتةةةاري  2013/8/31إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة تةةةةم إضةةةةرام النيةةةةران بالمكتةةةةب المملةةةةو ل ةم َو ِّكلةةةةج ,
والكابِن  12شارع الطواف .
كمةةةةا أبلةةةةع المجنةةةةي عليةةةةج  /فينةةةةوس احمةةةةد فةةةةإاد علةةةةي عشةةةةماوو
بتةةةةاري  2013/9/4إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارة المملةةةو لةةةج  ,والتةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّيةةةة رقةةةم  162519مبلكةةةي القةةةاهرة  ,وأضةةةاف أ َّنةةةج تةةةم سةةةرقة
صةةةةةةة بالسةةةةةة َّيارة  ,وبةةةةةةإجراء ال ةمعاينةةةةةةة
اللَوحةةةةةةات ال َمع َدنِ َّيةةةةةةة الخا َّ
ةةرر محضةةةر الةةةببلر
البلزمةةة علةةةى السةةة َّيارة محةةةل الةةةببلر بمعرفةةةة ةم َحة ِّ
ِ
 ,تبةةةين َت َف ُّحةةةم السةةة َّيارة بالكا ِمةةةل وعةةةدم وجةةةود لَوحاتهةةةا المعدنِ َّيةةةة .
كمةةةا أبلةةةع المجنةةةي عليةةةج  /حسةةةين محمةةةود السةةةيد عبةةةد الحميةةةد -
بتةةةاري  2013/8/16إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج حةةةال أحةةةداث َفةةةض إعتصةةةام
رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة تةةةم إضةةةرام النيةةةران بالسةةة َّيارة المملةةةو لةةةج  ,والتةةةي
صةةةةةادف ةوجودِهةةةةةا بمسةةةةةرح األحةةةةةداث  ,والتةةةةةي تحمةةةةةل لَوحةةةةةات
َت َ
َمع َدنِ َّيةةةةة رقةةةةم ع م ن  , 795 /وكةةةةذا تةةةةم إضةةةةرام النيةةةةران بال ةكشةةةة
المملةةةو لةةةج  ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةل بهةةةا حةةةوالي مابةةةة
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ألةةةةف جنيةةةةج  ,وألقةةةةى بالمسةةةةبول َّية علةةةةى عةةةةاتِق جماعةةةةة اإلخةةةةوان
ال ةمسلمين .
ةةةةام "
كمةةةةةا أبلةةةةةع األسةةةةةتاذ  /محسةةةةةن أحمةةةةةد عبةةةةةد الةةةةةرإوف " ةمحة ِ
بصِ ةةةةةةفتج وكةةةةةةيبلً عةةةةةةن شةةةةةةركة المنصةةةةةةور للسةةةةةةيارات " منصةةةةةةور
شةةةيفروليج "  -بتةةةةاري  2013/8/19إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث
َفةةةض إعتصةةةام رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة وقعةةةت تلف َّيةةةات وسةةةرقة ل ةمحتويةةةات
الشةةةركة ( المعةةةرض وقطةةةع الغيةةةار ومركةةةز الخدمةةةة المملةةةو لةةةج
 ,والكةةةابِن  84شةةةارع الطيةةةران  ,و َبلَغةةةت قيمةةةة التلف َّيةةةات الحاصةةةلة
البلزمةةةة علةةةى
بهةةةا حةةةوالي سةةة ُّتمِابة ألةةةف جنيةةةج  ,وبةةةإجراء ال ةمعاينةةةة
ِ
ةةةةرض محةةةةةل الةةةةةببلر بمعرفةةةةةة أ.ش  /محمةةةةةد حنفةةةةةي – أمةةةةةين
ال َمعة َ
ة
شةةةةةةرطة بقِسةةةةةةم َّأول مدينةةةةةةة نصةةةةةةر – بةةةةةةذات التةةةةةةاري َتبةةةةةة َّين أن
المعةةةةةرض يحمةةةةةل اسةةةةةم شةةةةةركة المنصةةةةةور للسةةةةةيارات ويةةةةةدعى /
منصةةةةةور شةةةةةيفروليج – وتبةةةةةين أن التلفيةةةةةات بالواجهةةةةةة الزجاجيةةةةةة
بةةةةالمعرض بالكامةةةةل ويوجةةةةد تنةةةةاثر للزجةةةةاج المهشةةةةم علةةةةى األرض
نتيجةةةة تكسةةةير الواجهةةةة وخلةةةع مجموعةةةة البلفتةةةات الموجةةةودة علةةةى
واجهةةةة المعةةةرض وبالةةةدخول صةةةحبة المبلةةةع داخةةةل المعةةةرض تبةةةين
وجةةةود رثةةةار بعثةةةرة داخةةةل المعةةةرض بالكامةةةل وعةةةدم وجةةةود أجهةةةزة
الكمبيةةةةوتر الموجةةةةودة داخةةةةل المعةةةةرض وهةةةةم عةةةةددهم  15جهةةةةاز
كمبيةةةةوتر ويوجةةةةد بعثةةةةرة بةةةةاألوراق الخاصةةةةة بةةةةالمعرض بةةةةداخلها
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كمةةةةةا تبةةةةةين بةةةةةان واجهةةةةةة المعةةةةةرض حةةةةةوالي مسةةةةةاحتها  25متةةةةةر
تقريبةةةا والمطلةةةة علةةةى شةةةارع الطيةةةران وباالنتقةةةال صةةةحبة المبلةةةع
إلةةةةى معةةةةرض البطاريةةةةات وقطةةةةع الغيةةةةار التةةةةابع لةةةةنفس المعةةةةرض
بةةةذات العقةةةار والمطةةةل علةةةى الشةةةارع الجةةةانبي وحةةةوش المهندسةةةين
العسةةةةةةكرين وبالةةةةةةةدخول صةةةةةةحبة المبلةةةةةةةع تبةةةةةةين وجةةةةةةةود بعثةةةةةةةرة
بمحتويةةةةةات المعةةةةةرض وكسةةةةةر بزجةةةةةاج الواجهةةةةةة بالكامةةةةةل وهةةةةةي
مسةةةةةةاحتها حةةةةةةولي  12متةةةةةةر تقريبةةةةةةا واختفةةةةةةاء بعةةةةةةض األوراق
الخاصةةةة واختفةةةاء مبةةةالع ماليةةةة واختفةةةاء عةةةدد  5أجهةةةزة كمبيةةةوتر
خةةةاص بةةةالمعرض وتهشةةةم البلفتةةةة اإلعبلنيةةةة والخاصةةةة بةةةالمعرض
كمةةةا أشةةةار المبلةةةع علةةةى أرفةةةف زجةةةاج وخشةةةبية ال يوجةةةد عليهةةةا أو
نوع من البطاريات أو قطع الغيار تم اختفابها بالكامل .
كمةةةةا أبلةةةةع المةةةةدعو  /أحمةةةةد ياسةةةةين علةةةةي  -صةةةةاحب محةةةةل زهةةةةور
العدو َّيةةةة – إسةةةتِدالالً بؤ َّنةةةج أ َّنةةةج حةةةال عودتةةةج
ب ةمحةةةيط ميةةةدان رابعةةةة
ِ
صةةةةةتج الكةةةةةابِن
إلةةةةةى محةةةةةل بيةةةةةع ال ةزهةةةةةور وإكسِ سةةةةةوار الحفةةةةةبلت خا َّ
العدو َّيةةةة – الةةةذو قةةةام بإسةةةتِبجار مةةةن إتحةةةاد
ب ةمحةةةيط ميةةةدان رابعةةةة
ِ
ةمةةةبل العقةةةار رقةةةم  14عمةةةارات رابعةةةة العدو َّيةةةة  -فةةةوجا ب َت َه ُّ
شةةةم
ةزجةةةاج المحةةةل وسةةةرقة محتوياتةةةج بالكامِةةةل  ,والتةةةي بلغةةةت قيمتهةةةا
سةةةمابة ألةةةف جنيةةةج  ,دون وقوفةةةج علةةةى شةةةخص
إجمةةةاالً حةةةوالي ةخم ة
ةمرتكب الواقعة .
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حةةةةةام
كمةةةةةا أبلةةةةةع األسةةةةةتاذ  /محمةةةةةد إبةةةةةراهيم احمةةةةةد موسةةةةةى  -ةم
ِ
وبصِ ةةةفتج وكةةةيبلً عةةةن المجنةةةي عليةةةج  /طةةةارق محمةةةود محمةةةد عبةةةد
اللطيةةةةف بصةةةةةفة األخيةةةةةر ةمةةةةةدير شةةةةركة إيجيكةةةةةو مصةةةةةر  -بتةةةةةاري
 2013/8/19إسةةةةتِدالالً بؤ َّنةةةةج حةةةةال أحةةةةداث َفةةةةض إعتصةةةةام رابعةةةةة
صةةةةة ةم َو ِّكلةةةةج حديثةةةةة بةةةةدون
ال َع َد ِو َّيةةةةة وقعةةةةت تلف َّيةةةةات بالسةةةة َّيارة خا َّ
صةةةادف ةوجودِهةةةا بمسةةةرح
لَوحةةةات َمع َدنِ َّيةةةة ماركةةةة رينةةةو والتةةةي َت َ
األحداث .
كمةةةا أبلةةةع المةةةدعو  /ةمعتةةةز أنةةةور مرسةةةي – بصِ ةةةفتج ةم َف َّوضةةةا ً مةةةن
العدو َّيةةةةة – إسةةةةتدالالً بت َكةةةةدُّس
قِ َبةةةةل لجنةةةةة الزكةةةةاة بمسةةةة ِجد رابعةةةةة
ِ
ةةةارج
اآلالف مةةةةن ال ةمعتصةةةةمين بميةةةةدان رابعةةةةة
ِ
العدو َّيةةةةة ودا ِخةةةةل وخة ِ
العدو َّيةةةةةة وعةةةةةدم إمكانِ َّيةةةةةة السةةةةةيطرة علةةةةةى كا َّفةةةةةة
مسةةةةة ِجد رابعةةةةةة
ِ
العدو َّيةةةةة لكثةةةةرة
التابعةةةةة للجنةةةةة الزكةةةةاة ولجمعيةةةةة رابعةةةةة
المبةةةةاني
ِ
ِ
ةةةةارج
أعةةةةداد ال ةمعتصةةةةةمين  ,إقتصةةةةةر التةةةةةؤمين علةةةةةى مةةةةةداخِل ومخة ِ
مركةةةةةةةةز رابعةةةةةةةةة الط ِّبةةةةةةةةي  ,وبقيةةةةةةةةام الةمعتصةةةةةةةةمين بإقتحةةةةةةةةام دور
ةةةو َّ في لجنةةةةة الزكةةةةاة وجمعيةةةةة رابعةةةةة
ال ةمناسةةةةبات رقةةةةم  1ومنةةةةع ةمة َ
العدو َّيةةةةةةة ومجلةةةةةةس اإلدارة مةةةةةةن الةةةةةةدةخول  ,وقيةةةةةةام ال ةمعتصةةةةةةمين
ِ
بؤعمةةةال األمةةةن والحِراسةةةة بهةةةا  ,وعةةةدم درايةةةة مسةةةبولي الجم ِع َّيةةةة
واللجنةةةةة بمةةةةا يةةةةدور بةةةةدار ال ةمناسةةةةبات سةةةةالِفة الةةةةذِكر  ,ومةةةةن َثةةةة َّم
إنتفاء مسبول َّيتهم بما يتِم إرتكابج بداخلها.
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ولمةةةةةةا كةةةةةةان ذلةةةةةة وكةةةةةةان الثابةةةةةةت أن جةةةةةةرابم التخريةةةةةةب العمةةةةةةد
واإلتةةةبلف العمةةةد

قةةةد وقعةةةت بنةةةاء علةةةى ارتكةةةاب جريمةةةة البلطجةةةة

ومةةةن المشةةةاركين فةةةى التجمهةةةر تنفيةةةذاً للغةةةرض منةةةج مةةةع علمهةةةم
بهةةةذا الغةةةرض وكانةةةت نيةةةة االعتةةةداء قةةةد جمعةةةتهم و لةةةت تصةةةاحبهم
حتةةةى نفةةةذوا ورضةةةهم المةةةذكور وقةةةد وقعةةةت نتيجةةةة نشةةةاط إجرامةةةى
مةةن طبيعةةة واحةةدة ولةةم تكةةن جريمةةة اسةةتقل بهةةا أحةةد المتجمهةةرين
لحسةةةةةةابج ووقعةةةةةةت حةةةةةةال التجمهةةةةةةر وأد إليهةةةةةةا السةةةةةةير العةةةةةةاد
لؤلمةةةةةور وقةةةةةد ثبةةةةةت للمحكمةةةةةة علمهةةةةةم بةةةةةالغرض منةةةةةج واتجهةةةةةت
إرادتهةةةةم إلةةةةى اقتةةةةراف الجةةةةرابم التةةةةى وقعةةةةت تنفيةةةةذاً لةةةةج ومةةةةن ثةةةةم
وعمةةةةةبلً بالمسةةةةةبولية التضةةةةةامنية للمشةةةةةاركين فةةةةةى التجمهةةةةةر عةةةةةن
الجةةةةرابم التةةةةى تقةةةةع تنفيةةةةذاً للغةةةةرض منةةةةج متةةةةى ثبةةةةت علمهةةةةم بهةةةةذا
الغةةةةرض واتجهةةةةت إرادتهةةةةم إلةةةةى اقتةةةةراف الجةةةةرابم التةةةةى وقعةةةةت
تنفيذاً لج فإنها تسر فى حق جميع المتهمين .
وحيةةةةث أن المحكمةةةةة إطمؤنةةةةت إلةةةةى شةةةةهادة شةةةةهود اإلثبةةةةات وكافةةةةة
األدلةةةةة األخةةةةر و منهةةةةا األدلةةةةة الفنيةةةةة فةةةةى الةةةةدعو والتةةةةى تقطةةةةع
بتعمةةةد قيةةةام المتجمهةةةرين ( المتهمةةةين وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين
توفةةةةوا سةةةةةالفى الةةةةذكر بإرتكةةةةةاب األفعةةةةةال المنهةةةةى عنهةةةةةا وإتجةةةةةاه
إراداتهةةةةم إلةةةةى إحةةةةداث التخريةةةةب العمةةةةد

واإلتةةةةبلف العمةةةةد وفقةةةةا

للثابةةت بمعاينةةات النيابةةة العامةةة وبتقةةارير قسةةم األدلةةة الجنابيةةة ومةةا
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ثبةةةت مةةةن المحاضةةةر المنةةةوه عنهةةةا سةةةلفا فةةةى هةةةذا الشةةةؤن والمرفقةةةة
بةةةاألوراق مةةةع علمهةةةم( المتجمهةةةرين بةةةؤن مةةةا يحدثونةةةج ويةةةر حةةةق
وتةةةوافرت لةةةديهم نيةةةة اإلضةةةرار لعلمهةةةم أن إضةةةرام النيةةةران فةةةى هةةةذه
السةةةةةيارات والمبةةةةةانى واألمةةةةةبل العامةةةةةة البةةةةةد وأن يةةةةةؤتى عليهةةةةةا
ويجعلهةةةا ويةةةر صةةةالحة لئلسةةةتخدام ويسةةةيا إليهةةةا قصةةةداً وعمةةةداً
وثبةةةةةةت إنصةةةةةةراف إرادة المتهمةةةةةةين ورخةةةةةةرين مجهةةةةةةولين وأخةةةةةةرين
توفةةةةةوا إلةةةةةى تخريةةةةةب مبةةةةةان وأمةةةةةبل عامةةةةةة مخصصةةةةةة لمصةةةةةال
حكوميةةةةة وكةةةةذا أمةةةةوال ثابتةةةةة ومنقولةةةةة مةةةةع علمهةةةةم بةةةةؤن المبةةةةانى
واألشةةةةياء التةةةةى يخربونهةةةةا هةةةةى أمةةةةبل عامةةةةة وخاصةةةةة وكةةةةان ذلةةةة
تنفيةةةةذاً لمةةةةا توافقةةةةوا عليةةةةج مةةةةن وجةةةةوب اإلنتقةةةةام مةةةةن جةةةةراء عةةةةزل
الةةةربيس السةةةابق  /محمةةةد مرسةةةى جةةةزاءا لةةةذل

وتمكنةةةوا مةةةن إتمةةةام

جةةةةريمتهم وكةةةةذا قيةةةةامهم بةةةةإتبلف المنقةةةةوالت الخاصةةةةة بةةةةالمواطنين
وفقةةةا للمحاضةةةر المحةةةررة فةةةى هةةةذا الشةةةؤن ووفقةةةا لمةةةا إستخلصةةةتج
المحكمة من األوراق .
وأن المحكمةةةةةة أقامةةةةةت قضةةةةةابها بثبةةةةةوت تلةةةةة الجةةةةةرابم (التخريةةةةةب
العمةةةةةةةد

واإلتةةةةةةةبلف العمةةةةةةةد

فةةةةةةةى حةةةةةةةق المتهمةةةةةةةين وأخةةةةةةةرين

مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا مةةةن ثبةةةوت مشةةةاركتهم والةةةذ إسةةةتهدف
إرتكةةةاب الجةةةرابم ومنةةةع وتعطيةةةل تنفيةةةذ القةةةوانين واللةةةواب والتةةةؤثير
علةةةى السةةةلطات فةةةى أعمالهةةةا باسةةةتخدام القةةةوة والتهديةةةد بإسةةةتعمالها
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وإتجةةةةج ورضةةةةهم إلةةةةى مقارفةةةةة الجةةةةرابم التةةةةى وقعةةةةت تنفيةةةةذاً لهةةةةذا
الغةةةرض وقةةةد جمعةةةتهم نيةةةة اإلعتةةةداء و لةةةت تصةةةاحبهم حتةةةى نفةةةذوا
ورضةةةهم المةةةذكور وحيةةةث أن الفتةةةرة التةةةي حةةةدث فيهةةةا تلةةة الجةةةرابم
سةةالفة البيةةان إنمةةا هةةي زمةةن هيةةاج وفتنةةة وكةةان مةةن بةةين أوةةراض
المتهمةةةةين أحةةةةداث الرعةةةةب بةةةةين النةةةةاس وإشةةةةاعة الفوضةةةةى والقتةةةةل
والتخريةةةةب العمةةةةد
التخريةةةةب العمةةةةد

واإلتةةةةبلف العمةةةةد
واإلتةةةةبلف العمةةةةد

وثبةةةةت للمحكمةةةةة أن هةةةةذا
نتيجةةةةة للسةةةةلو اإلجرامةةةةى

الةةةةذ أتةةةةاه المتهمةةةةين وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا وبةةةةذل
تتةةةةةوافر أركةةةةةان جريمتةةةةةةى التخريةةةةةب العمةةةةةةد واإلتةةةةةبلف العمةةةةةةد
للمتلكةةةةات العامةةةةة والخاصةةةةة طبقةةةةا لةةةةنص المةةةةادتين  361 90مةةةةن
قةةةةةانون العقوبةةةةةات وفقةةةةةا لمةةةةةا إستخلصةةةةةتج المحكمةةةةةة مةةةةةن األوراق
ودون أن تسترسةةةةةل المحكمةةةةةة بسةةةةةرد األحةةةةةداث مةةةةةرة أخةةةةةر منعةةةةةا
للتكةةةرار وفقةةةا للثابةةةت بالتحقيقةةةات ومةةةا إنتهةةةت إليةةةة النيابةةةة العامةةةة
بمعاينتهةةةا وكةةةذا كافةةةة التقةةةارير الفنيةةةة المرفقةةةة بةةةاألوراق ومةةةن ثةةةم
فةةةإن مةةةا أثةةةاره الةةةدفاع فةةةى هةةةذا الشةةةؤن علةةةى ويةةةر سةةةند صةةةحي مةةةن
القانون وتقضى المحكمة برفضج .

الثةةانى واألربعةةون :ةةـ حيةةـث أنةةـج عـةةـن الدفةةـع بـإنتفةةـاء أركةةـان
جريمة تعريض وسابل النقل العام البرية للخطر وتعطيل سـيرهـا
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والمإثمة بالمادة 167من قانون العقوبات .
فمةةةردود عليةةةج بةةةؤن المةةةادة  167مةةةن قةةةانون العقوبةةةات نصةةةت علةةةى
أن (كةةةةل مةةةةن عةةةةرض للخطةةةةر عمةةةةداً سةةةةبلمة وسةةةةابل النقةةةةل العامةةةةة
البريةةةةةة أو المابيةةةةةة أو الجويةةةةةة أو عطةةةةةل سةةةةةيرها ةيعاقةةةةةب بالسةةةةةجن
المشدد أو السجن .
و يشترط لقيام هذة الجريمة توافر ثبلثة شروط -:
األول  :فعةةةل التعةةةريض للخطةةةر ويتحقةةةق بةةةؤ طريقةةةة عمديةةةة مةةةن
شةةةؤنها أن تةةةإد إلةةةى تعطيةةةل السةةةير أو التعةةةريض للخطةةةر سةةةواء
وقةةةع اصةةةطدام فعلةةةى باألشةةةياء المتصةةةلة بهةةةذا الغةةةرض وترتةةةب علةةةى
ذلةةة التعطيةةةةل أو كةةةةان هةةةذا التعطيةةةةل نتيجةةةةة إيقةةةاف وسةةةةيلة النقةةةةل
خوفا ً من االصطدام بها .
الثةةةةانى  :وقةةةةوع الفعةةةةل علةةةةى وسةةةةابل النقةةةةل العةةةةام سةةةةواء وسةةةةابل
النقةةةل البريةةةة أو وسةةةابل النقةةةل الجويةةةة أو المابيةةةة وسةةةواء كانةةةت
مملوكةةةة للدولةةةة أو مملوكةةةة ألحةةةد األشةةةخاص االعتباريةةةة العامةةةة أو
القطةةةةةةةاع الخةةةةةةةاص مادامةةةةةةةت تقةةةةةةةدم خةةةةةةةدماتها للجمهةةةةةةةور بةةةةةةةدون
تخصيص.
الثالةةةث  :القصةةةد الجنةةةابى فهةةةـذة الجةةةـريمة مةةةـن الجرابةةةـم العمةةةـدية
وينحصةةةر القصةةةد الجنةةةابى فيهةةةا فةةةى ارتكةةةاب الجةةةانى للفعةةةل المنهةةةى
عنج واتجاه إرادتج إلى التعريض للخطر .
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وأن هةةةةةةةدف الشةةةةةةةارع مةةةةةةةن نةةةةةةةص المةةةةةةةادة  167مةةةةةةةن قةةةةةةةانون
العقوبةةةات إلةةةى تعمةةةيم الحمايةةةة وشةةةمولها لكةةةل وسةةةابل النقةةةل العامةةةة
من مابية أو برية أو جوية.
وتتحقةةةق الجريمةةةة بمجةةةرد تعطيةةةل وسةةةيلة النقةةةل العةةةام بؤيةةةة طريقةةةة
عمديةةةةة مةةةةن شةةةةؤنها أن تةةةةإدو إلةةةةى التعطيةةةةل أو التعةةةةريض للخطةةةةر
سةةةواء أوقةةةع اصةةةطدام فعلةةةي باألشةةةياء المسةةةتعملة فةةةي هةةةذا الغةةةرض
وترتةةةةب علةةةةى ذلةةةة التعطيةةةةل أو كةةةةان هةةةةذا التعطيةةةةل نتيجةةةةة إيقةةةةاف
وسيلة النقل العام خوف االصطدام بها .
ومةةةةن المقةةةةرر أن المقصةةةةود ببيةةةةان واقعةةةةة الةةةةدعو التةةةةي تطلبتهةةةةا
المةةادة  310مةةن قةةانون اإلجةةراءات الجنابيةةة فةةي كةةل حكةةم باإلدانةةة
هةةةو أن يثبةةةت قاضةةةي الموضةةةوع فةةةي حكمةةةج كةةةل األفعةةةال والمقاصةةةد
التةةي تتكةةون منهةةا الجريمةةة وكانةةت جريمةةة تعةةريض وسةةابل النقةةل
العةةةةةام للخطةةةةةر عمةةةةةداً أو تعطيةةةةةل سةةةةةيرها المإثمةةةةةة بةةةةةنص المةةةةةادة
 167مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات هةةةةي جريمةةةةة عمديةةةةة يتحقةةةةق القصةةةةد
الجنةةةةابي فيهةةةةا متةةةةى تعمةةةةد الجةةةةاني ارتكةةةةاب الفعةةةةل المنهةةةةي عنةةةةج
بالصةةةةورة التةةةةي صةةةةورها القةةةةانون واتجةةةةاه إرادتةةةةج إلةةةةى تعريضةةةةها
للخطةةةةر أو تعطيلهةةةةا وعلمةةةةج بؤنةةةةج يحدثةةةةج بغيةةةةر حةةةةق وهةةةةو مةةةةا
يقتضةةةةي أن يتحةةةةدث الحكةةةةم عنةةةةج اسةةةةتقبلالً وأن يكةةةةون فيمةةةةا أورده
من وقابع و روف ما يكفي للداللة على قيامج .
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متةةةةةى كةةةةةان مةةةةةا تقةةةةةدم وكةةةةةان الثابةةةةةت مةةةةةن األوراق أن المتهمةةةةةين
ورخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا قةةةةد تعمةةةةدوا تعطيةةةةل وسةةةةابل
النقةةةل البريةةةة العامةةةة المملوكةةةة للدولةةةة والتةةةى تقةةةدم خةةةدماتها للعامةةةة
بةةةدون تخصةةةيص والخاصةةةة المملوكةةةة آلحةةةاد النةةةاس وعرضةةةوهم
للخطةةةةر ومنعةةةةوا سةةةةيرهم مةةةةن تةةةةاري 2013/6/21وحتةةةةى /8/14
2013بةةةؤن أولقةةةوا جميةةةع محةةةاور َميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة بالقةةةاهِرة
والشةةةةةوارع المتفرعةةةةةة منةةةةةج بمتةةةةةاريس مةةةةةن الطةةةةةوب و إطةةةةةارات
السةةةة َّيارات والحجةةةةارة والبلةةةةدورات التةةةةي إنتزعوهةةةةا مةةةةن األرصةةةةفة
ومةةواد البنةةاء ف ة
شةةلت حركةةة المةةرور أمةةام وسةةابل النقةةل رنفةةة البيةةان
بسةةةةبب تجمهةةةةرهم فةةةةى ميةةةةدان رابعةةةةة العدويةةةةة ومحيطهةةةةا قوامهةةةةا
عةةةدة رالف مةةةن المتجمهةةةرين تنفيةةةذاً لمةةةا توافقةةةوا عليةةةج مةةةن وجةةةوب
االنتقةةةام علةةةى إثةةةر عةةةزل الةةةربيس  /محمةةةد مرسةةةى باسةةةتعمال القةةةوة
والعنةةةةةةةف والتهديةةةةةةةد باسةةةةةةةتعمالها وإتةةةةةةةبلف الممتلكةةةةةةةات العامةةةةةةةة
والخاصةةةةةةة وحمةةةةةةل بعضةةةةةةهم أسةةةةةةلحة ناريةةةةةةة وعصةةةةةةى وأدوات
إسةةةةةةةةتخدموها فةةةةةةةةى االعتةةةةةةةةداء علةةةةةةةةى األشةةةةةةةةخاص والممتلكةةةةةةةةات
مسةةةةةةتهدفين ترويةةةةةةع المةةةةةةواطنين وتخةةةةةةويفهم بإلحةةةةةةاق األذ بهةةةةةةم
واإلضةةةةةرار بممتلكةةةةةاتهم وقةةةةةد إنصةةةةةرفت إراداتهةةةةةم إلةةةةةى ارتكةةةةةاب
جةةةةرابم مةةةةن بينهةةةةا تعةةةةريض سةةةةبلمة وسةةةةابل النقةةةةل العةةةةام البريةةةةة
للخطةةر عمةةداً وتعطيةةل سةةيرها مةةع علمهةةم بةةؤن تجمعهةةم علةةى هةةذا
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النحةةةةو يةةةةإد إلةةةةى ذعةةةةر وإرهةةةةاب وترويةةةةع المةةةةواطنين المقيمةةةةين
والمةةةارين بالمنةةةاطق والمحةةةاور المشةةةار إليهةةةا وأن مةةةن شةةةؤن ذلةةة
توقةةةف حركةةةة المةةةرور بتلةةة المنةةةاطق وتعطيةةةل وسةةةابل النقةةةل خشةةةية
االصةةةةطدام بهةةةةم وهةةةةو مةةةةاتحقق بالفعةةةةل  .وأن هةةةةذه الجريمةةةةة قةةةةد
وقعةةةت مةةةن المشةةةاركين فةةةى التجمهةةةر وتنفيةةةذاً للغةةةرض منةةةج مةةةع
علمهةةةم بهةةةذا الغةةةرض وكانةةةت نيةةةة االعتةةةداء قةةةد جمعةةةتهم و لةةةت
تصةةةةةاحبهم حتةةةةةى نفةةةةةذوا ورضةةةةةهم المةةةةةذكور وقةةةةةد وقعةةةةةت نتيجةةةةةة
نشةةةاط إجرامةةةى مةةةن طبيعةةةة واحةةةدة ولةةةم تكةةةن جريمةةةة إسةةةتقل بهةةةا
أحةةةةد المتجمهةةةةرين لحسةةةةابج ووقعةةةةت حةةةةال التجمهةةةةر وأد إليهةةةةا
السير العاد لؤلمور فإنها تسر فى حق جميع المتهمين.
ولمةةا كةةان ذل ة وكةةان الثابةةت مةةن شةةهادة شةةهود اإلثبةةات وكافةةة أدلةةة
الةةدعو والةةذين أجمعةةوا علةةى أن المتجمهةةرين بميةةدان رابعةةة العدويةةة
ومحيطها (المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا عطلةوا عمةداً
سير وسابل النقل العام البرية بؤن أولقوا جميع المحاور المتجهةة مةن
وإلى َميدان رابعة ال َع َد ِو َّية بالقةاهِرة والشةوارع المتفرعةة منةج وذلة
مةةةن جميةةةع اإلتجاهةةةات بمتةةةاريس مةةةن الطةةةوب و إطةةةارات السةةة َّيارات
والحجارة والبلدورات التي إنتزعوها من األرصفة ومواد البناء ف ة
شلت
حركة المرور أمام وسابل النقةل رنفةة البيةان ومةن ثةم تتحقةق الجريمةة
بمجةةرد تعطيةةل وسةةيلة النقةةل العةةام بؤيةةة طريقةةة عمديةةة مةةن شةةؤنها أن
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تةةإدو إلةةى التعطيةةل أو التعةةريض للخطةةر سةةواء أوقةةع اصةةطدام فعلةةي
باألشياء المستعملة في هذا الغرض وترتب على ذلة التعطيةل أو كةان
هةةذا التعطيةةل نتيجةةة إيقةةاف وسةةيلة النقةةل العةةام خةةوف االصةةطدام بهةةا
وبذل يكون ما أثارة الدفاع فى هذا الشؤن على سند ويةر صةحي مةن
الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج.

الثالةةةث واألربعةةةون :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بإنتفةةةاء أركةةةان
جريمةةةةة وضةةةةع النةةةةار العمةةةةد والمإثمةةةةة بالمةةةةادة 253مةةةةن
قانون العقوبات .
فمةةةردود عليةةةج بؤنةةةج مةةةن المقةةةرر بةةةنص 253مةةةن قةةةانون العقوبةةةات
" كةةةةل مةةةةن وضةةةةع نةةةةاراً عمةةةةداً فةةةةي مبةةةةان أو سةةةةفن أو مراكةةةةب أو
معامةةةةةل أو مخةةةةةازن ليسةةةةةت مسةةةةةكونة وال معةةةةةدة للسةةةةةكنى أو فةةةةةي
معاصةةةةةر أو سةةةةةواق ورالت رو أو فةةةةةي وابةةةةةات أو أجمةةةةةات أو فةةةةةي
مةةةةزارع ويةةةةر محصةةةةودة يعاقةةةةب بالسةةةةجن المشةةةةدد إذا كانةةةةت تلةةةة
األشياء ليست مملوكة لج " 0
ومـن الـمقـرر قـضـاءا أن الـقصـد الـجنـابـي فـي جـريـمـة الحريق
العمةةةد المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي المةةةادة  253مةةةن قةةةانون العقوبةةةةات
يتحقةةةق فةةةي وضةةةع الجةةةاني النةةةار فةةةي شةةةيء مةةةن األشةةةياء المةةةذكورة
بهةةةذه المةةةادة وكةةةان عالمةةةا ً بةةةؤن هةةةذا الشةةةيء مملةةةو لغيةةةره فمتةةةى
1269
أمين السر

رئيس المحكمة

ثبةةةةت للمحكمةةةةة أن الجةةةةاني تعمةةةةد وضةةةةع النةةةةار علةةةةى هةةةةذا الوجةةةةج
وجب تطبيق تل المادة .
ومن المقرر أن القصد الجنابى فى جريمة الحريق العمد المنصةوص
عليها فى المادة  253من قانون العقوبات يتحقق متى و ضةع الجةانى
النار فى شا من األشياء المذكورة بهذه المادة و كةان عالمةا ً بةؤن هةذا
الشىء مملو لغيره  -بغض الن ر عمةا يكةون لديةج مةن باعةث  -إذ ال
تإثر البواعث على قيام الجريمة .
ومن المقرر قضاءا إذا كان ال اهر من الوقابع التةى أثبتهةا الحكةم أن
الطاعن تعمد وضع النار فى المخزن المملو للشركة المجنى عليها -
بؤن أشعل قطعة من القماش و وضعها داخل ذل المخزن فإنج يكون
مسبوالً جنابيا ً وفقا ً للمادة  253من قةانون العقوبةات مهمةا يكةون مةن
قصةده األول فةى وضةع النةار عمةداً هةذا فضةبلً عةن وجةوب مإاخذتةةج
بقصده اإلحتمالى و مساءلتج عن كافة النتاب اإلحتماليةة الناشةبة عةن
فعلج.
ومن المقرر فقها أن العمد فى معنى المادة  253من قةانون العقوبةات
هو توجيج اإلرادة إختياراً إلى وضع النار أيا ً كان الباعث عليةج  -أ
سواء أكان الغرض من ذل هو إحراق المكان ذاتج أم كان وضع النار
و سيلة لتحقيق ورض رخر.
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ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت أن المتجمهةةةرين ( المتهمةةةين وأخةةةرين
مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا قةةاموا بإضةةرام النيةةران عمةةدا بمبنةةى معةةد
إلقامة شعابر دينية ـ مسجد رابعة العدوية ـ ومحيطها وفقا لمةا إنتهةت
إليج المحكمة بإستخبلصها وذل على ضوء الثابت من األوراق ومةن
معاينةةة النيابةةة العامةةة وكةةذا قسةةم األدلةةة الجنابيةةة وويرهةةا مةةن اللجةةان
المشةةكلة فةةى هةةذا الشةةؤن أنةةذا وذل ة

ب ةمحةةيط مسةةجد رابعةةج العدويةةة

حيةةث تبةةين وجةةود سةةيارات البةةث اإلذاعةةي ب ةمحةةيط المس ة ِجد  ,وبةةإجراء
بلح ةوجود مركبة ةمح َت ِرقةة تمامةا ً بةداخل
ال ةمعاينة على تل السيارات َت َ
الحديقة اليسةر للةداخل بمحةاذاة السةور الحديةدو للمسةجد ومةركب َتين
سةةار الةةداخل للمسةةجد بالحديقةةة اليسةةر الفاصةةلة بةةين
مصةةفوفة علةةى َي َ
المسةةجد ومبنةةى دار المناسةةبات وب ةمعا َي َنةةة المركبةةة األولةةى َت َب ة َّين أنهةةا
حافلةةة صةةةغيرة "ميكروبةةةاص" شةةةبيج لسةةةيارات البةةةث اإلذاعةةةي بةةةدون
لوحات معدن َّية بيضاء اللون ةمح َت ِرقة بالكامِل مثبت أعلى سقفها طبقةي
بةةث قمةةر صةةناعي أحةةدهما أكبةةر مةةن األخةةر ةمح َت ِرقةةان بالكا ِمةةل وي هةةر
اسةةفل رثةةار اإلحتِةةراق بجانةةب المركبةةة األي َمةةن ِعبةةارة "هندسةةة إذاع َّيةةة
 "EARTVوب ةمعا َي َنةةة المركبةةة الثالثةةة َت َب ة َّين أنهةةا ِعبةةارة عةةن س ة َّيارة
نصف نقل ذات صندوق َخلفي مغلق َتحمِل لوحةات معدن َّيةة رقةم ف ق
ب  271ةمح َت ِرقةةةة و َت َبةةة َّين بصةةةندوقها معةةةدات تصةةةوير تعلوهةةةا رثةةةار
إحتِراق وب ةمعا َي َنة الس َّيارة الثالثة َت َب َّين أنها نقةل َتحمِةل لوحةات رقةم ق
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وب  864زرقاء اللون ذات صندوق مغلق وعليهةا كلمةة "التليفزيةون
المصةةرو" و َت َب ة َّين أن صةةندوق الس ة َّيارة َ
الخلفةةي لةةج بابةةان مةةن الجهةةة
اليمنةةى وبةةاب مةةن الجهةةة َ
الخلف َّيةةة وبالةةدلوف إليةةج َت َبة َّين احتوابهةةا علةةى
شاشةةات وأجهةةزة ومعةةدات كمةةا َت َب ة َّين ةوجةةود بعةةض ال َتلَفِ َّيةةات ببعضةةها
ورثةةار نةةزع منهةةا كمةةا َت َب ة َّين بعثةةرة محتويةةات الس ة َّيارة مةةن الةةداخل مةةع
انتشةةار ال َتلَةةف بجسةةم الس ة َّيارة مةةن الخةةارج وب ةمعا َي َنةةة المركبةةة الرابعةةة
َت َب َّين أ َّنها س َّيارة نقل تحمل رقةم ج وب  694زرقةاء اللةون صةندوقها
َ
الخلفي مغلق ةم َد َّون على جانبها األي َمةن كلمةة " َتلَفزيةون " ولهةا بةاب
من الجانب األي َمن وأخر َخلفةي للكابينةة كمةا َت َبة َّين إحتِةراق كابينةة قابةد
الس َّيارة ومقدمتها بالكامِل وامتدت رثار اإلحتِراق وصةوال إلةى الكابينةة
َ
الخلف َّيةةة والمركبةةة الخامسةةة التةةي َت َبة َّين أنهةةا محملةةة أعلةةى سة َّيارة نقةةل
سلَّحة أمام المسجد ب ةمعا َي َنتها َت َب َّين أنها تحمةل
مركبات تابعة للقة َّوات ال ةم َ
رقم "ف ق ب َ "753ت َب َّين أنها زرقاء اللون صةندوقها َ
الخلفةي مغلةق
ةم َك َّون لكابينة لها بابان مةن الجهةة اليمنةى وأخةر مةن الجهةة اليسةر
وبةةاب َخلفةةي ذو ضةةلف َتين َت َب ة َّين أن جميةةع األبةةواب مغلقةةة عةةدا األخيةةر
و َت َبةةة َّين أن ةمةةة َد َّون علةةةى جسةةةم الكابينةةةة كلمةةةة " َتلَفزيةةةون" بةةةاللغ َتين
االنجليز َّيةةةة والعرب َّيةةةة و"شةةةعار إتحةةةاد اإلذاعةةةة والتليفزيةةةون الوحةةةدة
الرقم َّية األولى" وعبةارات مكتوبةة بخةط اليةد منهةا " هنةا اسةود االمةة
العرب َّيةةة واالسةةبلم َّية  -ارحةةل يةةا خةةابن ماسةةبيرو عمرهةةا مةةا هةةا تتعةةدل
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"وعبةةارات أخةةر بةةذات المضةةمون وملصةةقات مطبةةوع عليهةةا صةةورة
الربيس السابق و ِعبارة " ارحل يا سيسي مرسى ربيسةي " كمةا َت َبة َّين
َت َه ُّ
شةةم كا ِمةةل لكابينةةة الس ة َّيارة وقطةةع قماش ة َّية شةةبيهة للمسةةتخدمة فةةي
أعمال الفراشة مثبتة أعلى كابينة قابد الس َّيارة التةي َت َبة َّين أن َت َه ُّ
شةمها
بالكامِل كما َت َب َّين َتلَف بعض إطارات السة َّيارة و َتلَفِ َّيةات بةؤجزاء متفرقةة
بجسم الس َّيارة وبفت الباب َ
الخلفي للكابينة الصةندوق َت َبة َّين أن معةدات
مجهةةزة بةةداخل السة َّيارة بشةةكل عرضةةي يحةةول دون الةةدخول إلةةى عمةةق
الكابينة .
كمةةا َث ةبةةت أيضةةا مةةن المعاينةةة لمسةةجد رابعةةة العدويةةة أنةةج يقةةع بتقةةا ةطع
ةارع الطيةةران و أنةةج ةمحةةاط بسةةور حديةةدو مفةةرر
ةارع النصةةر مةةع شة ِ
شة ِ
يتوسةةةطج بوابةةةة حديد َّيةةةة بثبلثةةةة مةةةداخل تةةةإدو إلةةةى سةةةاحة المسةةةجد
طابقين األرضي صحن للصةبلة والةدور
الخارج َّية المبلطة المسجد ذو ِ
الةةذو يعلةةوه سةةط المسةةجد  .كمةةا َت َب ة َّين ةوجةةود مآذنةةج خاصةةة للمسةةجد
مثبت عليها مكبرات صوت ويمكن اعتبلبها من خبلل سةلم داخلةي هةذا
وبالعبور من البوابة الحديد َّيةة وي هةر بالسةاحة والبوابةة رثةار حريةق
وبعبةةور البوابةةة الحديد َّيةةة َت َبة َّين أن ةوجةةود ةورفةةة أمةةن مبلصةةقة للسةةور
على َيمين الداخل من البوابةة خلفهةا حديقةة بمحةاذاة السةور و َت َبة َّين أن
سةةار الةةداخل بمحةةاذاة السةةور الحديةةدو  ,و َت َب ة َّين
حديقةةة أخةةر علةةى َي َ
بالحديق َتين سالفتي الذكر تناثر لرماد حريق بكافة أرجابها ومطبوعات
1273
أمين السر

رئيس المحكمة

بلح ةوجود أوتاد حديد َّية
وملصقات ومخلفات حريق منتشرة بها كما َت َ
تشةبج المسةتخدمة فةي تثبيةت الخيةةام ومبلبةس مخ َتلَفةة وبالةدلوف إلةةى
داخل المسجد َت َبة َّين أن صةحن المسةجد بمسةاحة حةوالي  30×30متةر
سةةةار يطةةةل األول علةةةى حديقةةةة المجةةةاورة
لةةةج بابةةةان فرعيةةةان َيمةةةين و َي َ
ةارع يوسةةف عبةةاس ويطةةل الثةةاني علةةى الحديقةةة
للمسةةجد مةةن ناح َّيةةة شة ِ
المجاورة ومبنةى دور المناسةبات ال ةمل َحةق بالمسةجد و َت َبة َّين أن الصةحن
ةةرق بكا ِمةةةل محتوياتةةةج مةةةع انبعةةةاث أدخنةةةة مةةةن أساسةةةج وأجهزتةةةج
ةمح َتة ِ
الكهرباب َّيةةة وسةةجادة و َت َب ة َّين أن علةةى َيمةةين الةةداخل وةةرف َتين متتةةالي َتين
األولةةةةى خاصةةةةة بؤمةةةةام المسةةةةجد واألخةةةةر خاصةةةةة بمكتبةةةةة المسةةةةجد
وبالةةدلوف إلةةى األولةةى َت َب ة َّين أنهةةا مجهةةزة بؤثةةاث مةةن سةةرير ودوالب
ةمل َحق بها ةورفة أخةر مجهةزة بمكتةب و ةمل َحةق بهةا دورة ميةاه و َت َبة َّين
ووجود بعض المطبوعات الملقةاة أرضةا ً وصةور
أن بعثرة بمحتوياتهم ة
للةربيس السةةابق محمةةد مرسةةي وبالةةدلوف إلةةى ةورفةةة المكتبةةة َت َبة َّين أن
ةوجود أرفف خشب َّية بها العديةد مةن المصةاحف وإحتِةراق كامِةل ال ةغرفةة
سةةار الةةداخل مةةن بةةاب المسةةجد الربيسةةي بةةاب درج
كمةةا َت َب ة َّين علةةى َي َ
المؤذنة والذو بالدلوف إليج َت َب َّين أنج بعرض حوالي نصف متةر مغطةى
بآثار حريق بكامِل جداره مةع انبعةاث السةخونة منهةا وثبةت مةن تلة
المعاينات هور رثار اإلحتِةراق علةى كا َّفةة ةجةدران مبنةى مسةجد رابعةة
ال َع َد ِو َّية و ةمحيط المس ِجد و ةمل َحقاتِج .
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كما ث ةبت من اإلفادة الرسم َّية الصادِرة من حي َ
شرق مدينة نصر بشؤن
السةة َّيارة رقةةم أ ب ر  416أ َّنةةج تةةم حرقهةةا و البةةالِع قيمتهةةا – بمبلةةع
أربعةةين ألةةف جنيةةج – وكةةذا سةةرقة السة َّيارة رقةةم أ ب ر  – 927بمبلةةع
حةرر بشةؤنهما المحضةر رقةم
خمسين ألف جنيج – المملةوكين للحةي و َت َّ
 35766لسةةةنة  2013ةجةةةن مدينةةةة نصةةةر َّأول  .كمةةةا قةةةاموا أيضةةةا
( المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا بإضرام النيران عمةدا
بالكةةاببلت الكهربابيةةة المملوكةة للدولةةة فؤتةةت عليهةةا وترتةةب علةةى ذلة
إنقطةةاع التيةةار الكهربةةابى عةةن األمةةاكن التةةى تةةم تغةةذيتها بقصةةد إحةةداث
الرعةةب بةةين النةةاس وإشةةاعة الفوضةةى  .وتبةةين وجةةود حريةةق بالخيةةام
المشيدة بطول شارع النصر من ناحية طيبج مول حتى تقةاطع الشةارع
مع شةارع يوسةف عبةاس والشةوارع الفرعيةة المجةاورة وكةذا الخيةام
المشيدة بالساحتين األمام َّية والجانبية لمسجد رابعة العدويج .و حريق
بداخل المسجد والمنطقة المخصصة للصبلة.وحريق بالطةابق األرضةي
لمبنةةةةى المركةةةةز الثقةةةةافي اإلسةةةةبلمي (قاعةةةةة المناسةةةةبات رقةةةةم 3 ,2
(المستشةةفى الميةةداني  .والطةةابق األرضةةي ونوافةةذ الطوابةةق العلويةةة
لمبنةةى بيةةت طالبةةات جامعةةة األزهةةر .والطةةابقين األول فةةوق األرضةةي
والثةةةاني فةةةوق األرضةةةي لمبنةةةى اإلدارة العامةةةة للمةةةرور وكةةةذا عنةةةابر
المجندين بالمبنى وعدد من السيارات الموجةودة بسةاحة المبنى.وعةدد
مةةن السةةيارات الموجةةود بامتةةداد شةةارع النصةةر والشةةوارع الفرعيةةة.
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سةةو مدينةةة نصةةر والكابنةةة بجةةوار
وإحتةةراق محطةةة تمةةوين موبيةل ( إ ُّ
سور إدارة الشبون المالية واإلدارية للقوات المسلحة وبمعاينتها تبين
أنهةةةةا تشةةةةغل مسةةةةاحة  2000م ,2ملحةةةةق بهةةةةا مبنةةةةي خةةةةدمي لبيةةةةع
المسةةةتلزمات وخبلفةةةج وكةةةذا م لةةةة المحطةةةة ,وتحتةةةوو علةةةي عةةةدد 3
طلمبات للتزود بالوقود.
ومن كل ذلة تسةتخلص المحكمةة مةن واقةع تلة المعاينةات سةواء مةن
النيابة العامة أو من قسم األدلة الجنابية وويرها مةن اللجةان المشةكلة
فى هذا الشؤن مةن قبةل النيابةة العامةة ان أسةباب تلة الحرابةق نتيجةة
إيصال مصادر حرارية متعةددة كةؤعواد ثقةاب مشةتعلة أو ورق مشةتعل
أو زجاجةةةات حارقةةةة معبةةةؤة بمةةةادة بتروليةةةة معجلةةةة علةةةي االشةةةتعال
(كالمعثور عليها بموقةع األحةداث ومنةاطق بةدايات الحريةق المتعةددة
كةبل علةي حةدة ليحةةدث الحريةق بالحالةة التةي وجةةد عليهةا وتشةير حالةةة
اآلثةةار إلةةي عةةدم إمكانيةةة حةةدوثها إال مةةن خةةبلل أشةةخاص عةةدة وعلةةي
فتةةرات زمنيةةة معاصةةرة لبعضةةها  .ولمةةا كةةان ماتقةةدم وإعمةةاال بةةج علةةى
وقةةابع الةةدعو وكةةان الثابةةت مةةن أوراق الةةدعو قيةةام المتجمهةةرين
(المتهمةةةةين وأخةةةةرين مجهةةةةولين وأخةةةةرين توفةةةةوا بةةةةذل وفقةةةةا لمةةةةا
إستخلصةةةتج المحكمةةةة مةةةن تةةةوافر المسةةةبولية التضةةةامنية فيمةةةا بيةةةنهم
( المتجمهةةةةرين تطبيقةةةةا للمةةةةواد 3 3 2 1مكةةةةرر 4مةةةةن قةةةةانون
التجمهةةةر 10لسةةةنة  2014وذلةةة مةةةن شةةةهادة شةةةهود اإلثبةةةات ومةةةن
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معاينات النيابة العامةة وتقةارير قسةم األدلةة الجنابيةة وتحريةات البحةث
الجنابى وتحريات األمن الوطنى ومن تقةارير اللجةان الفنيةة والمشةكلة
بمعرفةةةة هيبةةةة المحكمةةةة وويرهةةةا وفقةةةا للثابةةةت بةةةاألوراق فقةةةد ثبةةةت
للمحكمةةةة علةةةى ضةةةوء ذلةةة

قيةةةام المتجمهةةةرين ( المتهمةةةين وأخةةةرين

مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا بإضةةرام النيةةران عمةةدا بمبنةةى معةةد إلقامةةة
شعابر دينية ـ مسجد رابعةة العدويةة ـ فؤتةت عليةج وفقةا للثابةت بتقريةر
قسةةم األدلةةة الجنابيةةة ومةةا ثبةةت بمعاينةةة النيابةةة العامةةة وكةةذا األمةةبل
العامةةة والمخصص ةة للنفةةع العةةام وذل ة بتعمةةد المتهمةةين سةةالفى الةةذكر
بوضع النيران فيها وذل إيصال مصادر حرارية متعددة كةؤعواد ثقةاب
مشةةةتعلة أو ورق مشةةةتعل أو زجاجةةةات حارقةةةة معبةةةؤة بمةةةادة بتروليةةةة
معجلةةةة علةةةي االشةةةتعال(كالمعثور عليهةةةا بموقةةةع األحةةةداث

فةةةإنهم

يكونوا مسبولين جنابيا ً وفقا ً للمادة  253من قانون العقوبةات ً هةذا
فضبلً عن وجوب مإاخذتهم بقصدهم اإلحتمالى و مساءلتهم عن كافةة
النتاب اإلحتمالية الناشبة عةن تلة األفعةال حيةث ثبةت للمحكمةة توجةج
إرادتهةةم إختيةةاراً إلةةى وضةةع النةةار أي ةا ً كةةان الباعةةث عليةةج  -أ سةةواء
أكةان الغةةرض مةن ذلة هةةو إحةراق المكةةان ذاتةةج أم كةان وضةةع النةةار و
سيلة لتحقيةق وةرض رخةر .ولمةا كةان ذلة وكةان الثابةت أن المحكمةة
إنتهت إلى تطبيق القانون 10لسنة 1914بشؤن التجمهةر علةى وقةابع
الةةدعو ومةةن ثةةم يكةةون جميةةع المتهمةةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين
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توفةةةوا مسةةةبولين مسةةةبولية تضةةةامنية عةةةن تلةةة األفعةةةال اإلجراميةةةة
ومإاخةةةةذتهم بقصةةةةدهم اإلحتمةةةةالى و مسةةةةاءلتهم عةةةةن كافةةةةة النتةةةةاب
اإلحتماليةةة الناشةةبة عةةن تل ة األفعةةال ومةةن ثةةم تةةوافرت أركةةان تل ة
الجريمة فى حقهم جميعةا وفقةا لمةا إنتهةت إليةج المحكمةة بإستخبلصةها
ومةةن ثةةم يكةةون مةةا أثةةارة الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن أقةةيم علةةى سةةند ويةةر
صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

الرابع واألربعون :ةـ حيةث أنةج عةن الةدفع بإنتفةاء أركةان جريمةة
القبض واإلحتجاز بدون وجج حق.
فمةةردود عليةةةج بؤنةةةج مةةن المقةةةرر بةةةنص المةةادة 88مكةةةرر مةةةن قةةةانون
العقوبةات " يعاقةب بالسةجن المشةدد كةةل مةن قةبض علةى أ شةةخص
فةةةةةى ويةةةةةر األحةةةةةوال المصةةةةةرح بهةةةةةا فةةةةةى القةةةةةوانين واللةةةةةواب

أو

إحتجزه.........................وتكةةةون العقوبةةةة اإلعةةةدام إذا نجةةةم عةةةن
الفعل موت شخص " .
ومن المقرر بنص المةادة 88مكةرر/أ مةن قةانون العقوبةات " مةع عةدم
اإلخبلل بؤية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد كةل مةن تعةد علةى
أحةةد القةةابمين علةةى تنفيةةذ أحكةةام هةةذا القسةةم وكةةان ذل ة بسةةبب هةةذا
التنفيذ أو قاومج بالقوة أو العنةف أو بالتهديةد بإسةتعمالها معةج أثنةاء
تؤدية و يفتج أو بسببها  .وتكون العقوبة السةجن المإبةد إذا نشةؤ عةن
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التعد أو المقاومة عاهة مستديمة أو كةان الجةانى يحمةل سةبلحا أو
قام بخطف أو إحتجاز أ من القابمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هةو
أو زوجتج أو أحد من أصولج أو فروعج  .وتكون العقوبةة اإلعةدام إذا
نجم عن التعد أو المقاومة موت المجنى عليج 0
كمةةا نصةةت المةةادة 280مةةن قةةانون العقوبةةات " كةةل مةةن قةةبض علةةى
شخص أو حبسج أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذل وفى
وير األحوال التةى تصةرح فيهةا القةوانين واللةواب بةالقبض علةى ذو
الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تتجاوز مابتى جنيج " .كما نصةت
المادة 282من قانون العقوبات " إذا حصل القبض فى الحالة المبينةة
بالمادة 280من شخص تزيا بدون وجج حق بز مستخدمى الحكومة
أو إتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مةزورا مةدعيا صةدوره مةن طةرف
الحكومةةةةة يعاقةةةةب بالسةةةةجن ويحكةةةةم فةةةةى جميةةةةع األحةةةةوال بالسةةةةجن
المشةةددعلى مةةن قةةبض علةةى شةةخص بةةدون وجةةج حةةق وهةةدده بالقتةةل
أوعذبة بالتعذيبات البدنية " .
والمحكمةة تنةةوه وتشةةير بةةداءة أن علةةة التجةةريم هنةةا إلةةى أن االعتةةداء
على حرية اإلنسان يعد انتهاكا صارخا ألبسط قواعد السلو اإلنسةاني
وحرمانا لحق اإلنسان فى التمتع بحريتج وهو حةق طبيعةي ال يجةب أن
يقيد طالما أن اإلنسان يمارسج فى نطاق الشرعية والقانون .
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ويبين من نص المادة  280عقوبات أن جريمةة القةبض أو الحةبس أو
الحجةةةز بةةةدون وجةةةج حةةةق تقةةةوم علةةةى ركنةةةين اثنةةةين الةةةركن المةةةادو
الةةةةةةةةةةةةركن المةةةةةةةةةةةةادو  :يقةةةةةةةةةةةةوم علةةةةةةةةةةةةى عنصةةةةةةةةةةةةرين اثنةةةةةةةةةةةةين
أوال  :نشاط إجرامي يتخذ صورة القةبض أو الحةبس أو الحجةز ويتخةذ
الفعل المكون للركن المةادو فةى هةذه الجريمةة صةور ثبلثةة القةبض أو
الحبس أو الحجز وتشتر هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجني
عليةةج مةةن حريةةة التجةةول واالنتقةةال مةةدة زمنيةةة طالةةت هةةذه المةةدة أم
قصةةرت ويتميةةز القةةبض بؤنةةج يتحقةةق بإمسةةا المجنةةي عليةةج وتقييةةد
حركتج وحرمانج من حريتج من التجول كما يريةد دون أن يتعلةق األمةر
بقضاء فتةرة زمنيةة معينةة والحةبس فهةو احتجةاز الشةخص فةى أحةد
السجون أما الحجز فيقصد بج حرمان المجني عليج مةن حريةة التجةول
فتةةرة مةةن الوقةةت ويتمثةةل ذلة فةةى أمةةر المجنةةي عليةةج بعةةدم التجةةول أو
تهديده حتى ال يتجول أو احتجازه فى مكان خاص.
ويكتفةةي المشةةرع لتحقيةةق الةةركن المةةادو بؤحةةد هةةذه األفعةةال القةةبض أو
الحبس أو الحجز فقد يقع القبض دون أن يتبعج حبس أو حجز كما إذا
قبض علةى شةخص ثةم اطلةق سةراحج وقةد يقةع الحجةز دون أن يسةبقج
قبض  .وينبني علةى مةا تقةدم أن القةبض والحةبس والحجةز وأن كانةت
صةةةورا ثبلثةةةة ال يتحقةةةق الةةةركن المةةةادو للجريمةةةة إال بتةةةوافر أحةةةداها
باعتبارها صورا متعادلة تشتر فى عنصر واحد هو حرمان الشخص
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مةةن حريتةةج وقتةةا طةةال أو قصةةر لكةةن كةةبل منهةةا يشةةكل جريمةةة مسةةتقلة
قابمةةةةة بةةةةذاتها سةةةةواء مةةةةن حيةةةةث طبيعتهةةةةا أو مةةةةن حيةةةةث أركانهةةةةا.
وإذا وقع الفعل فى إحد الصةور سةالفة الةذكر فإنةج يسةتوو أن يكةون
الجاني فةردا عاديةا أو مو فةا عامةا كمةا يسةتو أن يقةع الفعةل بنشةاط
ايجابي أو بمجرد االمتناع .
ثانيةةةةةةا – الةةةةةةركن المعنةةةةةةوو أن يقةةةةةةع الفعةةةةةةل بةةةةةةدون وجةةةةةةج حةةةةةةق
عبةةر المشةةةرع عةةن هةةةذا الشةةةرط بقولةةج فةةةى المةةادة  280مةةةن قةةةانون
العقوبةةات بةةدون أمةةر أحةةد الحكةةام المختصةةين بةةذل وفةةى ويةةر األحةةوال
التى تصرح فيها القوانين واللواب بالقبض على ذو الشبهة ويقصد
بج أال يوجد سبب يبةي الفعةل كةالقبض أو الحةبس أو الحجةز اسةتعماال
للسلطة أو استعماال للحق.
الةةركن المعنةةوو  :لجريمةةة القةةبض أو الحةةبس أو الحجةةز بغيةةر وجةةج
قةةةانوني جريمةةةة عمديةةةة يتخةةةذ الةةةركن المعنةةةوو فيهةةةا صةةةورة القصةةةد
الجنابي وهو يقوم علةى عنصةرين همةا اإلرادة والعلةم فيجةب أن تتجةج
إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجنةي عليةج مةن حريةة
التجول بغيةر وجةج قانونةا مةع العلةم بةؤن فعلةج إنمةا يكةون عةدوانا علةى
الحةةق الةةذ يحميةةج القةةانون أ أن مةةن شةةؤن فعلةةج أن يحقةةق النتيجةةة
المعاقةةةب عليهةةةا .وال ةةةرف المشةةةدد المنصةةةوص عليةةةج فةةةى المةةةادة
 2/282مةةن قةةانون العقوبةةات وهةةو التهديةةد بالقتةةل يتحقةةق متةةى كةةان
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وقوعةةةةةةةج مصةةةةةةةاحبا ً للقةةةةةةةبض وال يشةةةةةةةترط أن يكةةةةةةةون تاليةةةةةةةا لةةةةةةةج.
ومن المقةرر قضةاءا وفقهةا بةؤن فةرار المجنةى عليةج بعةد إتمةام جريمةة
القةةبض بةةدون وجةةج حةةق مةةع التهديةةد أو التعةةذيبات البدنيةةة مةةن تلقةةاء
نفسةةج أو بموافقةةة الجةةانى وإرشةةاده ال تةةؤثير لةةج علةةى مسةةبولية المةةتهم
متةى كةةان الواضة مةةن الحكةةم أن جريمةةة القةةبض بةةدون وجةةج حةةق مةةع
التهديد أو التعذيبات البدنية التى دين المتهمين بهةا قةد تمةت واكتملةت
عناصرها قبل فرار المجنى عليج فبل يإثر فى مسبوليتهما الجنابية أن
يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسج أو بموافقة الجناة وإرشادهم.
ومن المقةرر أيضةا عةدم اشةتراط القةانون فةى التعةذيبات البدنيةة درجةة
معينةةة مةةن الجسةةامة  -تقةةدير الجسةةامة أمةةر موضةةوعى  .ولةةم يعةةرف
القةةانون معنةةى التعةةذيبات البدنيةةة ولةةم يشةةترط لهةةا درجةةة معينةةة مةةن
الجسامة واألمر فى ذل متةرو لتقةدير محكمةة الموضةوع تستخلصةج
من روف الدعو .
والمقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة  282عقوبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
اإلصابات العديدة التى استعملت فى إحداثها رلة صلبة راضة  -كالعصا
الغلي ة أو عقب "كعب" البندقية يتحقق بها التعةذيب البةدنى بةالمعنى
المقصةةةةةةةةةةةود فةةةةةةةةةةةى المةةةةةةةةةةةادة  282مةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةةةةةات
ويتحقةةق ال ةةرف المشةةدد المنصةةوص عليةةج فةةى المةةادة  282عقوبةةات
متةةى كةةان وقوعةةج مصةةاحبا ً للقةةبض  -ال يشةةترط أن يكةةون تالي ةا ً لةةج .
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ويتحقق ال رف المشدد المنصوص عليةج فةى المةادة  282مةن قةانون
العقوبات متى كان وقوعج مصاحبا ً للقبض وال يشترط أن يكةون تاليةا ً
لج .
ومن المقرر قضاءا أن هور كل من المتهمةين علةى مسةرح الجريمةة
واتيانةةج عمةبلً مةةن األعمةةال المكونةةة لهةةا ممةةا تدخلةةج فةةى نطةةاق الفقةةرة
الثانية من المةادة  39عقوبةات يجعلةج فةاعبلً أصةليا ً فةى الجريمةة التةى
دينوا فإن الحكم إذ دان المتهمين كفةاعلين أصةليين بهةا فةى جريمةة
القةةةةةةةبض ب رفهةةةةةةةا المشةةةةةةةدد يكةةةةةةةون صةةةةةةةحيحا ً فةةةةةةةى القةةةةةةةانون.
ومةةن المقةةرر أيضةةا أن جريمةةة القةةبض والحةةبس والحجةةز المصةةحوب
بالتهديد بالقتل .هى مةن الجةرابم العمديةة ويتحقةق القصةد الجنةابى فةى
هذه الجريمة متى كان الجانى قد أتى الفعل عمداً وهةو يعلةم أنةج يحةرم
المجنى عليج مةن حريتةج دون وجةج حةق ويهةدد حياتةج بالقتةل وهةذه
الجريمة ال تتطلةب ويةر القصةد الجنةابى العةام ولمةا كانةت المحكمةة ال
تلتةةزم بةةؤن تتحةةدث اسةةتقبلالً عةةن القصةةد الجنةةابى فةةى هةةذه الجريمةةة بةةل
يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقابع الدعو ـ وهو مةا تحقةق
فى واقعة الدعو .
ولمةةا كةةان مةةن المقةةرر أن عبلقةةة السةةببية فةةى المةةواد الجنابيةةة عبلقةةة
مادية تبدأ بالفعل الذ إقترفج الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما
يجةةب عليةةج أن يتوقعةةج مةةن النتةةاب المؤلوفةةة لفعلةةج إذا مةةا أتةةاه عمةةدا
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وهةةذه العبلقةةة مسةةؤلة موضةةوعية ينفةةرد قاضةةى الموضةةوع بتقةةديرها .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وكةةةان الثابةةةت مةةةن األوراق اإلنتهاكةةةات التةةةي قةةةام
تجمهرين( المتهمين وأخرين مجهولين وأخةرين توفةوا بإرتِكابهةا
ال ةم َ
مةةن جةةرابِم اإلحتِجةةاز القسةةرو المصةةحوب بالتعةةذيب البةةدني والقتةةل و
الشةةروع فةةي القتةةل ِخةةبلل فت ةرة التجم ةهةةر مةةن ِخةةبلل مةةا ث ةبةةت ب ةمنةةا رة
حررو محضر جمع اإلستِدالالت للمجني عليهم حةال قيةامهم بةاإلببلر
ةم ِّ
حيث ث ةبت بمنا رة المجني عليج  /ةم َح َّمد عليوة ةم َح َّمةد الةديب " ضةابط
شةةرطة بمديريةةة أمةةن سةةيناء " بال َقضِ ة َّية رقةةم  31138لسةةنة 2013
جةةةن مدينةةةة نصةةةر أول  -ال ةمر َفقةةةة بةةةاألوراق لئلرتبةةةاط – حةةةال قيامةةةج
سةر و َكةدَمات
س َحجات بالوجج أعلى الحا ِجةب األي َ
باإلببلر أ َّنج ةيعاني من َ
بالوجةةج كمةةا ث ةبةةت بمنةةا رة المجنةةي عليةةج  /عبةةد النبةةي عبةةد الفتةةاح
إمبابي الطحان بال َقضِ َّية رقم  35281لسنة  2013جةن مدينةة نصةر
أول  -ال ةمر َفقةةةةة بةةةةاألوراق لئلرتبةةةةاط – حةةةةال إببلوةةةةج بمحضةةةةر جمةةةةع
اإلستِدالالت بتةاري  2013/8/5بمعرفةة ةم َح ِّةرر المحضةر َت َبة َّين وجةود
س َحجات و كدمات قديمة بساقج ال ةيمنى و ال ةيسر  .وكذا المحضر
رثار َ
رقةةةةم 31138لسةةةةنة 2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول والمقيةةةةدة بةةةةرقم
1640لسةةنة 2013حصةةر تحقيةةق مةةإرخ 2013/7/5والمبلةةع فيهةةا /
محمد عليةوة محمةد الةديب مةن أنةج حةال تواجةده لزيةارة أحةد أصةدقابج
المقيمين بمدينة نصةر وعنةد تةر سةيارتج فةوجا بمجموعةة أشةخاص
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ملتحين خلف طيبة مول قةاموا بإسةتيقافج وشةل حركتةج والتعةد عليةج
بالضرب وإستولى على سبلحج األمير وما بج من طلقات وإحتجةزوه
وقت من الزمن داخل منطقة اإلعتصام ثم أطلقوا سراحج وأعادوا إليةج
سبلحج دون الذخيرة بعد علمهم بكونج ضابط شرطة وأنةج مقيةد ضةد /
محمد إبراهيم البلتاجى وصفوة حمودة رمضان وأخرين  .والمحضر
رقةةةةم 35281لسةةةةنة 2013جةةةةن مدينةةةةة نصةةةةر أول والمقيةةةةدة بةةةةرقم
1652لسةةنة2013حصةةر تحقيةةق مةةإرخ 2013/8/5والمبلةةع  /عبةةد
النبى عبد الفتاح إمبابى من أنج أثناء إستقبلل سيارة أجرة وأمام طيبة
مول فوجا بعدد من المعتصةمين قةاموا بإيقةاف السةيارة وإنزالةج منهةا
وإقتيةةاده إلةةى أحةةد الخيةةام خاصةةتهم وقةةاموا بالتعةةد عليةةج بالضةةرب
وإحداث ما بج من إصابات وهةو مقيةد ضةد /محمةد إبةراهيم البلتةاجى
وصفوة حمودة رمضان وأخرين بتهمة شروع فى قتل وإحتجاز بةدون
حق .
والمحضةةر رقةةم 34440لسةةنة2013جةةن مدينةةة نصةةر أول والمقيةةد
1644لسنة2013
المحضةةرالمقيد حصةةر تحقيةةق ومةةإرخ 2013/7/24والمبلةةع  /حسةةن
عبد الوهاب أحمد سبلمج من أنج أثناء قيادتج السةيارة خاصةتج بطريةق
النصر أمةام طيبةة مةول فةوجا بمجموعةة مةن المعتصةمين يسةتوقفونج
وقاموا بتفتيش السيارة فعثروا على ورقة حركة تمةرد فإقتةادوه داخةل
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منطقة إعتصام رابعة العدوية وقاموا بالتعد عليج بالضةرب وأحةدثوا
مابةةج مةةن إصةةابات وسةةرقة الهةةاتف المحمةةول خاصةةتج ومقيةةدة ضةةد /
محمةةد إبةةراهيم البلتةةاجى وصةةفوة حمةةودة رمضةةان وأخةةرين بتهمةةة
شروع فى قتل وإحتجاز بدون حق .
المحضر رقم 31016لسنة2013جن مدينة نصر أول والمقيدة برقم
1636لسنة2013حصر تحقيق والمإرخ 2013/7/2والمبلع  /كةريم
عمةةاد عبةةد الحلةةيم مةةن أنةةج حةةال عودتةةج لمنزلةةج خاصةةتج فةةوجا بؤحةةد
األشخاص عند رإيتةج للملصةق الخةاص بالةدفاع الجةو علةى الزجةاج
األمامى إال أنج الذ بالفرار فقام ذات الشخص وأخرين مةن المعتصةمين
بميةةدان رابعةةة العدويةةة بمبلحقتةةج وإسةةتيقافج والتعةةد عليةةج بالضةةرب
وأحدثوا ما بج من إصابات وإقتياده إلى إحد الخيم خاصةتهم وسةرقة
الهةةاتف المحمةةول خاصةةتج ومقيةةدة ضةةد  /محمةةد إبةةراهيم البلتةةاجى
وصفوة حمودة رمضان وأخرين بتهمة شروع فى قتل وإحتجاز بةدون
حق.
المحضر رقم 31236لسنة2013جن مدينة نصر أول والمقيدة برقم
1207لسةةةنة 2013حصةةةر تحقيةةةق والمةةةإرخ  2013/7/7والمبلةةةع /
محمةةةود السةةةيد محمةةةود مةةةن أنةةةج وأثنةةةاء تواجةةةده بالمنطقةةةة المحيطةةةة
بإعتصام رابعة العدويةة مسةتقبل دراجةة بخاريةة فةوجا بمجموعةة مةن
المعتصةةةةمين برابعةةةةة العدويةةةةة يسةةةةتوقفونج ويقتادونةةةةج إلةةةةى منطقةةةةة
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اإلعتصام وقاموا بالتعد عليج بالضةرب وأحةدثوا مةا بةج مةن إصةابات
وسرقة سبلحج األمير خاصتج وما بج من ذخابر عقب علمهةم بكونةج
أمين شرطة بوزارة الداخليةة ومقيةدة ضةد  /محمةد إبةراهيم البلتةاجى
وصةةةفوة حمةةةودة رمضةةةان وأخةةةرين بتهمةةةة شةةةروع فةةةى قتةةةل وسةةةرقة
باإلكراه وإحتجاز بدون حق.
القضةةية رقةةم 14688لسةةنة 2013إدار مدينةةة نصةةر أول والمقيةةدة
برقم 2132لسنة2013حصةر تحقيةق بةبلر  /مةإمن عةادل مصةطفى ـ
مشرف إسعاف ـ أنةج حةال تمركةزه أمةام مبنةى التن ةيم واإلدارة أخبةره
بعةض األشةخاص بوجةةود شخصةان علةى الرصةةيف وباإلنتقةال تبةةين أن
أحةةدهما  /أحمةةد فتةةوح أحمةةد زقةةزوق (مصةةاب وأخةةر يةةدعى  /أحمةةد
زليخة (متوفى وبسإال المصاب قرر أنج عقةب دخولةج ميةدان رابعةة
العدويةةة لئلعتصةةام مقابةةل مبلةةع مةةالى ووجبةةات وذابيةةة فةةوجا بثمانيةةة
أشةةةخاص يقومةةةون بإحتجةةةازه داخةةةل خيمةةةة بالميةةةدان والتعةةةد عليةةةج
بالضةةرب بمواسةةير والتعةةد علةةى المتةةوفى وأن الواقعةةة مقيةةدة ضةةد /
صفوة حمودة حجاز و محمد محمةد إبةراهيم البلتةاجى و محمةد بةديع
عبد المجيد سامى وعصام الدين محمد حسن إبراهيم سةلطان وأخةرين
بتهمةةة القتةةل والشةةروع فةةى القتةةل والحةةرق العمةةد واإلحتجةةاز بةةدون
وجج حق .
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القضةةية رقةةم 15120لسةةنة 2013إدار مدينةةة نصةةر أول والمقيةةدة
بةةةرقم 1637لسةةةنة 2013حصةةةر تحقيةةةق بةةةبلر  /أحمةةةد عبةةةد الحميةةةد
مصطفى كامل ـ مسعف بهيبة إسعاف القةاهرة أنةج أثنةاء إرتكةازه أمةام
جهاز التن ةيم واإلدارة تةم إخطةاره مةن قبةل المشةرف علةى المستشةفى
الميةةةدانى بإسةةةعاف شةةةخص ونقلةةةج إلةةةى مستشةةةفى التةةةؤمين الصةةةحى
وبإنتقالةةج إلةةى المستشةةفى الميةةدانى بمسةةجد رابعةةة العدويةةة أشةةار لةةج
الطبيةةب علةةى ذلة الشةةخص فوجةةده قةةد فةةارق الحيةةاة وبةةج أثةةار توثيةةق
باليدين والقدمين وأثار لتعذيبات بدنية بالجسم وسحل باألرض وقاموا
بتسةةليمج بطاقةةة المتةةوفى الةةذ يةةدعى  /عمةةرو نجةةد كامةةل علةةى ـةة
والواقعة مقيدة ضةد  /صةفوة حمةودة حجةاز و محمةد محمةد إبةراهيم
البلتاجى و محمد بديع عبد المجيةد سةامى وعصةام الةدين محمةد حسةن
إبراهيم سلطان وأخرين بتهمة القتل العمد واإلحتجاز بدون وجج حق
والقضةةية رقةةم 14395لسةةنة2013إدار مدينةةة نصةةر أول والمقيةةدة
بةةةرقم1635لسةةةنة2013حصةةةر تحقيةةةق بةةةبلر  /أحمةةةد المرسةةةى عبةةةد
المقصودةةةةـ مشةةةةرف بهيبةةةةة اإلسةةةةعاف بالقاهرةةةةةـ بتلقيةةةةج بةةةةبلر مةةةةن
المعتصمين بميدان رابعة العدوية بوجود جثة بشةارع الطيةران فإنتقةل
ونةةا ر الجثةةة وتبةةين أنهةةا فةةى حالةةة تيةةبس وأخبةةره المعتصةةمين أنهةةم
عثروا على الجثةة ونقلوهةا إلةى المستشةفى الميةدانى وبتوقيةع الكشةف
ال اهر على الجثةة تبةين أن سةبب الوفةاة صةعق كهربةابى وبمنةا رة
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الجثةةة تبةةين بهةةا إصةةابات بالثةةديين والقةةدمين والواقعةةة مقيةةدة ضةةد /
صفوة حمودة حجاز و محمد محمةد إبةراهيم البلتةاجى و محمةد بةديع
عبد المجيد سامى وعصام الدين محمد حسن إبراهيم سةلطان وأخةرين
بتهمة القتل العمد واإلحتجاز بدون وجج حق .
القضةةةةةية رقةةةةةم 35186لسةةةةةنة2013جةةةةةن مدينةةةةةة نصةةةةةرأول بةةةةةرقم
2192لسةةنة2013حصةةر تحقيةةق بةةبلر  /علةةى جةةابر ن ةةيم أنةةج حةةال
تواجده بمنطقة السوق بالحى الثةامن فةوجا بشخصةين يسةتقبل سةيارة
يطلبا منج عمال بناء فذهب برفقتهم ففوجا بهما يصطحباه إلةى داخةل
إعتصام ميدان رابعة العدوية وطلبوا منج بنةاء قواطةع طةوب بةالطريق
وفى نهاية اليوم إحتجةزاه وتعةديا عليةج بالضةرب وإجبةاره علةى العمةل
بةةدون مقابةةل ففةةر هاربةةا منهمةةا والواقعةةة مقيةةدة ضةةد  /صةةفوة حمةةودة
حجةةاز و محمةةد محمةةد إبةةراهيم البلتةةاجى و محمةةد بةةديع عبةةد المجيةةد
سةةامى وعصةةام الةةدين محمةةد حسةةن إبةةراهيم سةةلطان وأخ ةرين بتهمةةة
الشةةةروع فةةةى القتةةةل واإلحتجةةةاز بةةةدون وجةةةج حةةةق  .والقضةةةية رقةةةم
31150لسةةةةةةةنة2013جةةةةةةةن مدينةةةةةةةة نصةةةةةةةر أول المقيةةةةةةةدة بةةةةةةةرقم
1641لسةةنة2013حصةةر تحقيةةق بةةبلر  /شةةهاب الةةدين عبةةد الةةرازق
شعبان مةن أنةج أثنةاء تواجةده بمنطقةة إعتصةام رابعةة العدويةة لتغطيةة
فعاليةةةةةةةات اإلعتصةةةةةةةام عقةةةةةةةب بيةةةةةةةان القةةةةةةةوات المسةةةةةةةلحة بتةةةةةةةاري
2013/7/3فوجا بمجموعة مةن المعتصةمين يقومةون بالتعةد عليةج
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بالضةةرب وسةةرقة الكةةاميرا وهاتفةةج المحمةةول والواقعةةة مقيةةدة ضةةد /
صفوة حمودة حجاز و محمد محمةد إبةراهيم البلتةاجى و محمةد بةديع
عبد المجيد سامى وعصام الدين محمد حسن إبراهيم سةلطان وأخةرين
بتهمة الشروع فى القتل وسرقة باإلكراه واإلحتجةاز بةدون وجةج حةق
القضية رقم 31166لسنة2013جن مدينة نصةر أول والمقيةدة بةرقم
1214لسةنة2013حصةر تحقيةق بةبلر  /مسةتور محمةد سةيد أنةج حةةال
سيره فى مسيرة من ميدان الساعة بمدينةة نصةر إلةى اإلتحاديةة تؤييةدا
لبيان القوات المسلحة فةوجا بمجموعةة مةن معتصةمى رابعةة العدويةة
من جماعة اإلخةوان المسةلمين تقةوم بالتعةد عليةج بالضةرب وإحةداث
إصابات بج وإصطحابج إلى ميدان رابعة العدويةة وإحتجةازه فةى ورفةة
معةةدة أسةةفل منصةةة رابعةةة العدويةةة وقةةاموا باإلسةةتيبلء علةةى بطاقتةةج
وتهديده بالقتل والواقعة مقيدة ضةد  /صةفوة حمةودة حجةاز و محمةد
محمد إبراهيم البلتاجى و محمد بديع عبد المجيد سامى وعصام الةدين
محمةةةد حسةةةن إبةةةراهيم سةةةلطان وأخةةةرين بتهمةةةة الشةةةروع فةةةى القتةةةل
واإلحتجاز بدون وجج حق .
والقضية رقم 34514لسنة2013جن مدينة نصر أول والمقيدة برقم
1646لسةةنة 2013حصةةر تحقيةةق بةةبلر  /رمضةةان عمةةاد رمضةةان مةةن
أنج عقب حدو مشادة فيما بينج وبةين والدتةج تةر المنةزل وتوجةج إلةى
ميةةدان رابعةةة العدويةةة لئلقامةةة هنةةا والحصةةول علةةى المةةؤو والطعةةام
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وعنةةد محاولتةةج الخةةروج إحتجةةزه بعةةض المعتصةةمين وقةةاموا بالتعةةد
عليج بالضرب وإحداث ما بج من إصابات والواقعة مقيدة ضةد /صةفوة
حمةةودة حجةةاز و محمةةد محمةةد إبةةراهيم البلتةةاجى و محمةةد بةةديع عبةةد
المجيةةد سةةامى وعصةةام الةةدين محمةةد حسةةن إبةةراهيم سةةلطان وأخةةرين
بتهمة الشروع فى القتل وسرقة باإلكراه واإلحتجاز بدون وجج حق .
والقضةةية رقةةم 35677لسةةنة 2013جةةن مدينةةة نصةةر أول والمقيةةدة
برقم 1666لسنة2013حصر تحقيق ببلر  /مصطفى أحمد عبد النبةى
مةةن أنةةج حةةال تواجةةده رفقةةة مجموعةةج مةةن أصةةدقابج حةةامبل علةةم مصةةر
وصةةةورة الفريةةةق عبةةةد الفتةةةاح السيسةةةى فةةةوجا بقيةةةام مجموعةةةة مةةةن
األشةةخاص ملتحةةين ويرتةةدون شةةارات سةةوداء علةةى رإوسةةهم قةةاطعين
الطريق علةيهم وتعةدوا عليةج بالضةرب وعنةد محاولتةج الهةروب أشةهر
أحدهم سبلح نار وأطلق منج عيارا أصاب يده ترتةب علةى ذلة قطةع
بكةةف اليةةد وبتةةر ثبلثةةة أصةةابع والواقعةةة مقيةةدة ضةةد  /صةةفوة حمةةودة
حجةةاز و محمةةد محمةةد إبةةراهيم البلتةةاجى و محمةةد بةةديع عبةةد المجيةةد
سةةامى وعصةةام الةةدين محمةةد حسةةن إبةةراهيم سةةلطان وأخةةرين بتهمةةة
الشروع فى القتل واإلحتجاز بدون وجج حق .
والقضية رقم 32960لسنة2013جن مدينة نصر أول والمقيدة برقم
1642حصر تحقيق ببلر  /محمد كمال شفيق أنج حال مةروره بميةدان
رابعة العدوية مكان اإلعتصام إستوقفج إحد اللجةان الشةعبية وقةاموا
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بإصةةطحابج إلةةى أحةةد الحةةدابق وقةةاموا بالتعةةد عليةةج بالضةةرب باأليةةد
واألرجةةل وباألسةةلجة البيضةةاء وإصةةطحبوه إلةةى مدرسةةة مدينةةة نصةةر
الفندقيةةة وقةةاموا بسةةرقة متعلقاتةةج الشخصةةية والواقعةةة مقيةةدة ضةةد /
صفوة حمودة حجاز و محمد محمةد إبةراهيم البلتةاجى و محمةد بةديع
عبد المجيد سامى وعصام الدين محمد حسن إبراهيم سةلطان وأخةرين
بتهمة الشروع فى القتل والسرقة باإلكراه واإلحتجاز بةدون وجةج حةق
والقضية رقم 35122لسنة2013جن مدينة نصر أول والمقيدة برقم
1650لسةةنة2013حصةةر تحقيةةق بةةبلر  /أحمةةد عبةةد الباسةةط مةةن أنةةج
عقب نزولج من سيارة أجرة إلستقبلل أخر وبةالمرور بمنطقةة رابعةة
العدويةةةة وبتحدثةةةج مةةةع أخةةةر مجهةةةول كةةةان يسةةةتقل رفقتةةةج السةةةيارة
وإعتراضةةج لهتافةةات المعتصةةمين فطلةةب منةةج ذل ة الشةةخص اإلنت ةةار
رفقتج إال أنج فوجا بمجموعة من المعتصمين قاموا بإحتجازه وتعةدوا
عليةةج بالضةةرب بإحةةد الخةةيم بمكةةان اإلعتصةةام والواقعةةة مقيةةدة ضةةد /
صفوة حمودة حجاز و محمد محمةد إبةراهيم البلتةاجى و محمةد بةديع
عبد المجيد سامى وعصام الدين محمد حسن إبراهيم سةلطان وأخةرين
بتهمة الشروع فى القتل واإلحتجاز بدون وجج حق .
ولما كان ذل وكان الثابت من األوراق بةؤن المتهمةين جميعةا وأخةرين
مجهولين وأخرين توفوا قتلوا المجني عليج  /فريد شوقي فإاد عمةداً
مةةع سةةبق اإلصةةرار والترصةةد بةةؤن بيتةةوا النيةةة وعقةةدوا العةةزم وإتحةةدت
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إرادتهةةم علةةى إزهةةاق روح أيةا ً مةةن المةةواطنين يقتةةرب أو يرتةةاد محةةيط
تجمهرهم أو يخترقج كاشفا ً مكنون سةر بةإرتهم اإلرهابيةة ويكةون مةن
المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم السياسةةية وأفكةةارهم ومعتقةةداتهم وأعة ادوا مةةن
بينهم مجموعات مسلحة باألسلحة النارية والبيضاء إختصت باإلطبلع
على تحقيق شخصية من يقترب من تجمهةرهم متربصةين بمعارضةيهم
وما إن الح لهم المجني عليةج حتةى أوسةعوه ضةربا ً وتعةذيبا ً بؤمةاكن
متفرقة مةن جسةده باألسةلحة البيضةاء التةي أعةدات سةلفا ً لهةذا الغةرض
قاصدين من ذل إزهاق روحج فؤحدثوا بةج اإلصةابات المبينةة بتقريةر
الصةةةفة التشةةةريحية والتةةةي أودت بحياتةةةج وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض
إرهابي .كما قتلوا ورخرون مجهولون ورخرون توفوا المجنةي عليهمةا
 /عمةةرو نجةةدو كامةةل علةةي سةةم  ,و أحمةةد حسةةن محمةةد قمةةر الةةدين
عمةةداً مةةع سةةبق اإلصةةرار والترصةةد بةةؤن بيتةةوا النيةةة وعقةةدوا العةةزم
وإتحدت إرادتهم على إزهاق روح أيا ً مةن المةواطنين يقتةرب أو يرتةاد
محةةةيط تجمهةةةرهم أو يخترقةةةج كاشةةةفا ً مكنةةةون سةةةر بةةةإرتهم اإلرهابيةةةة
ويكةةون مةةن المعارضةةين إلنتمةةاءاتهم السياسةةية وأفكةةارهم ومعتقةةداتهم
وأعةة ادوا مةةن بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة باألسةةلحة الناريةةة والبيضةةاء
إختصةةت بةةاالطبلع علةةى تحقيةةق شخصةةية مةةن يقتةةرب مةةن تجمهةةرهم
متربصةةةين بمعارضةةةيهم ومةةةا إن الح لهةةةم المجنةةةي عليهمةةةا حتةةةي
أوسةةةعوهما ضةةةربا ً وتعةةةذيبا ً بؤمةةةاكن متفرقةةةة مةةةن جسةةةدهما باألسةةةلحة
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البيضةةاء التةةي أعةةدات سةةلفا ً لهةةذا الغةةرض قاصةةدين مةةن ذلةة إزهةةاق
روحهمةةةةا فؤحةةةةدثوا بهمةةةةا اإلصةةةةابات الموصةةةةوفة بتقريةةةةر الصةةةةفة
التشةةريحية والتةةي أودت بحياتهمةةا وكةةان ذلة تنفيةةذاً لغةةرض إرهةةابي .
كما شرعوا ورخرون مجهولون ورخرون توفوا في قتل المجني عليةج/
مصطفى أحمد عبدالنبى محمد عمداً مع سبق اإلصرار بؤن بيتوا النيةة
وعقةدوا العةزم وإتحةدت إرادتهةم علةى إزهةاق روح أيةا ً مةن المةةواطنين
يقترب أو يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقج كاشفا ً مكنون سةر بةإرتهم
اإلرهابيةةة ويكةةةون مةةةن المعارضةةةين إلنتمةةةاءاتهم السياسةةةية وأفكةةةارهم
ومعتقةةداتهم وأع ة ادوا مةةن بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة باألسةةلحة الناريةةة
والبيضةةاء إختصةةت بةةاالطبلع علةةى تحقيةةق شخصةةية مةةن يقتةةرب مةةن
تجمهرهم متربصين بمعارضيهم وما إن الح لهم المجني عليةج حتةى
باوتج مجهوالً مةن بيةنهم بةإطبلق عيةاراً ناريةا ً صةوبج قاصةداً إزهةاق
روحج فحدثت إصاباتج الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفةق
وقةةد خةةاب أثةةر جةةريمتهم لسةةبب ال دخةةل إلرادتهةةم فيةةج وهةةو مداركتةةج
بالعبلج حال كون المجنى عليج لم يبلةع مةن العمةر ثمانيةة عشةر عامةا ً
وكةةان ذل ة تنفيةةذاً لغةةرض إرهةةابي  .كمةةا قبضةةوا ورخةةرون مجهولةةون
ورخرون توفوا على المجني عليهم ال ةم َقدِّم  /ةم َح َّمد عليوة ةم َح َّمد الةديب
بلزم َّأول  /كريم عماد عبد الحليم حسن  ,و هةاني صةالِ أحمةد
 ,و ال ةم ِ
محمةةد خليفةةة  ,و محمةةود السةةيد محمةةود  ,وعبةةد النبةةي عبةةد الفتةةاح
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امبابي الطحان  ,و أحمد رضا خليل إبراهيم السوسي  ,و ةم َح َّمد فتحي
مقبول احمد  ,و حسن عبد الوهاب أحمد سبلمة  ,و شهاب الدين عبةد
الرازق  ,و مسةتور ةم َح َّمةد سةيد علةي  ,و ةم َح َّمةد كمةال شةفيق أحمةد  ,و
احمةةد فتةةوح أحمةةد زقةةزوق  ,وهيةةثم ةم َح َّمةةد محمةةود  ,وسةةلمان حلمةةي
سلمان سلمان  ,إسبلم علةي عبةد الحفةي مرسةي  ,و علةي جةابر ن ةيم
سةةان
ةم َح َّمةةد ,ورمضةةان عمةةاد رمضةةان خليفةةة  ,أحمةةد عبةةد العزيةةز ح َّ
وياسةةةر أحمةةةد عبدالباسةةةط – واحتجةةةزوهم بةةةدون أمةةةر أحةةةد الحكةةةام
المختصين بذل وفي وير األحوال التي تصرح بها القةوانين واللةواب
بؤن استوقفوهم لد منافذ تجمهرهم و داخِل ةمحيطج وإقتةادوهم عنةوة
ةةرف و خِيةةام أعةةدوها إلحتجةةاز المةةواطنين داخِةةل محةةيط
إلةةى داخةةل ةو َ
تجمهةةةةرهم  ,وأوسةةةةعوهم ضةةةةربا َ وتعةةةةذيبا ً بةةةةدنيا ً باأليةةةةدو و األر ةجةةةةل
واألدوات و األسةةلحة البيضةةاء والصةةوا اعق الكه ةربابِ َّيةةة التةةي أعةةة ادوها
سةةلفا ً لهةةذا الغةةرض ةمحةةدثين إصةةاباتهم الموصةةوفة بالتقةةارير الطِ ِّب َّيةةة
ال ةمرفقة .
ولما كان الثابةت مةن األوراق أنةج قةد تةم التعةد علةى المجنةى علةيهم
سةالفى الةذكر مةن قبةل بعةض المتجمهةرين ( بعةض المتهمةين وأخةةرين
مجهولين وأخرين توفوا

وفقا للثابت بالمحاضةر المنةوه عنهةا سةلفا

ووفقةةةةةا لمةةةةةا إستخلصةةةةةتج المحكمةةةةةة مةةةةةن كافةةةةةة أدلةةةةةة الةةةةةدعو .
األمةر الةذ تسةتخلص منةةج المحكمةة أنهةم قةةاموا بةذل لعلمهةم بطبيعةةة
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عمل بعضهم فى جهاز الشرطة وأن ذلة كةان بقصةد التةؤثير علةى هةذا
الجهاز( الشةرطة فةى عملةج مةن خةبلل بةث الرعةب فةى نفةوس رجالةج
وتهديدهم بالقبض عليهم وإحتجازهم وقتلهم والمحكمة تستخلص مةن
ذلةة مسةةبولية سةةالفى الةةذكر وبةةاقى المتهمةةين جميعةةا السةةيما وأنهةةم
قصدوا من إحتجةاز المجنةى علةيهم وفقةا للثابةت بالتحقيقةات النيةل مةن
بعض رجال الشرطة والتؤثير عليهم فى أداء عملهم من خبلل تهديدهم
بمةةا قةةد يتعرضةةون لةةج مةةن القةةبض واإلحتجةةاز والتعةةذيب ويسةةر ذل ة
أيضةةةا علةةةى المةةةواطنين وذلةةة إلرهةةةابهم وتةةةرويعهم إلرهةةةاب الشةةةعب
المصر بذل لكى ينصاعوا لهم ومن ثم توافرت أركان تلة الجريمةة
فى حق المتهمين سالفى الذكر .
ولما كان ذل وكان الثابت أن المحكمة إنتهةت إلةى تطبيةق المةواد 1
3 3 2مكةةرر 4مةةن القةةانون رقةةم 10لسةةنة 1914بشةةؤن التجمهةةر
على وقابع الدعو ومن ثم يكون جميع المتهمةين وأخةرين مجهةولين
وأخرين توفوا مسبولين مسبولية تضامنية عن تل األفعةال اإلجراميةة
ومإاخةةةةذتهم بقصةةةةدهم اإلحتمةةةةالى و مسةةةةاءلتهم عةةةةن كافةةةةة النتةةةةاب
اإلحتماليةةة الناشةةبة عةةن تل ة األفعةةال ومةةن ثةةم تةةوافرت أركةةان تل ة
الجريمة فى حقهم جميعةا وفقةا لمةا إنتهةت إليةج المحكمةة بإستخبلصةها
ومةةن ثةةم يكةةون مةةا أثةةارة الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن أقةةيم علةةى سةةند ويةةر
صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .
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الخامس واألربعون :ـ حيث أنج عن الدفع بإنتفةاء أركةان جريمةة
إحةةتبلل المرافةةق العامةةة بةةالقوة والمإثمةةة بالمةةادة 90مكةةرر مةةن
قانون العقوبات .
فمردود عليج بؤنج من المقرربنص المادة 90مكررمن قانون العقوبات
" يعاقب بالسجن المإبد أو المشةدد كةل مةن حةاول بةالقوة إحةتبلل شةا
من المبانى العامة أو المخصصة لمصال حكومية أو لمرافق عامة أو
لمإسسةةات ذات نفةةع عةةام  .فةةإذا وقعةةت الجريمةةة مةةن عصةةابة مسةةلحة
يعاقب باإلعدام مةن ألةف العصةابة وكةذل مةن تةولى زعامتهةا أو تةولى
فيها قيادة ما .
ومةةةةةةةةةةةةن المقةةةةةةةةةةةةرر فقهةةةةةةةةةةةةا أن عناصةةةةةةةةةةةةر تلةةةةةةةةةةةة

الجريمةةةةةةةةةةةةة

تقوم متى توافرت أركانها العامة وعناصرها الخاصة ونعني باألركان
العامة تل الشروط البلزمة لقيام الجريمة بوجج عام و هي الشةروط
التي تنطبق على كل الجرابم مهما كان نوعهةا و هةي الةركن المةاد
يتمثل في ارتكاب فعل يرمي الى ايجاد حالةة مةن الةذعر بؤحةد الوسةابل
التي من شةؤنها ان تحةدث خطةرر عامةآ وعليةج تتمثةل عناصةرها الةركن
المادو بالسلو وبالوسابل التي من شؤنها احداث خطةر عةام .والةركن
المعنةو

القصةد الجنةةابى العةام يتمثةل بةةالعلم واإلرادة أ علةم الجةةانى

بؤنج يرتكب فعبل معينةا (إيجابيةا أوسةلبيا وأنةج يسةتخدم أحةد الوسةابل
1297
أمين السر

رئيس المحكمة

التةةى مةةن شةةؤنها أن تحةةدث خطةةرا عامةةا ولكةةن هةةذا ال يسةةتلزم أن يعلةةم
الجانى بطبيعة هذه الوسيلة أو تكوينها أو تؤثيرها الضارة ولكن يكفةى
أن يعلم بؤن ما يفعلج يحدث خطرا وضررا بالمفهوم العام أمةا القصةد
الجنةةابى الخةةاص أن تتجةةج بنيةةج الجةةانى باإلضةةافة للقصةةد العةةام إحةةداث
حالة من الذعر أ حالةة مةن الخةوف الةداخلى والهلةع النفسةى العميةق
الذ يشع بج عددوير محدود من المواطنين أو المسبولين .
وقد تناولت اتفاقية من مة المإتمر اإلسبلمي الموقعة في القاهرة سنة
 1998تعريةةف اإلرهةةاب بؤنةةج كةةل تصةةرف أو انتهةةا أو عمةةل يكةةون
باعثة أو القصد منج إعداد فرد أو مجموعة خطة إجراميةة تهةدف إلةى
إرهةةاب النةةاس أو تهديةةدهم باإليةةذاء أو تعةةريض حيةةاتهم أو حةةريتهم أو
أمةةةنهم أو حقةةةوقهم أو تعةةةريض البيبةةةة والمرافةةةق العامةةةة والممتلكةةةات
الخاصة للمخاطر أو محاصرة األشخاص أو تقييد حريتهم أو تعريض
المصةةةةادر الخاصةةةةة والخةةةةدمات العامةةةةة للخطةةةةر أو تهديةةةةد االسةةةةتقرار
اإلقليمي أو سبلمة السياسة أو سيادة واستقبلل الدول .
وعرفت االتفاقية األوربية لمنع اإلرهاب لعام  1977اإلرهاب بؤنج أو
عمةةةل مةةةن أعمةةةال العنةةةف الخطيةةةرة والتةةةي تكةةةون موجهةةةة ضةةةد حيةةةاة
األشخاص أو سةبلمتهم الجسةدية أو حريةاتهم وأو عمةل عنيةف موجةج
إلى الممتلكات إذا كان من شؤنج خلق خطر جماعي.
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ولمةةا كةةان ذل ة وكةةان الثابةةت مةةن األوراق مةةن شةةهادة شةةهود اإلثبةةات
وتقارير اللجان الفنية وكافة أدلة الةدعو األخةر

قيةام المتجمهةرين

( المتهمةةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا بةةؤن احتلةةوا بةةالقوة
مبةةان ومةةـرافق عامةةة مخصصةةة للنفةةع العةةام ( مدرسةةتي مدينةةة نصةةر
الثانو َّيةةةة الفةن ةدقِ َّيةةةة و عبةةةد العزيةةةز جةةةاويش  ,ومبنةةةى إدارة اإلسةةةكان
ِ
التابع لجامعةة األزهةر  ,و مسة ِجد
الخارجي فرع البنات برابعة العدو َّية
ِ
العدو َّيةةةة و ةملحقاتةةةج بةةةؤن إقتحموهةةةا وتحصةةةنوا بهةةةا وأخفةةةوا
رابعةةةة
ِ
بةةةداخلها أسةةةلحتهم بؤنواعهةةةا المختلفةةةة واتخةةةذوا منهةةةا وكةةةراً إلخفةةةاء
جةةرابمهم و مةةن أس ة ةط تِل ة المبةةان منصةةات إلطةةبلق األعيةةرة الناريةةة
صةةةوب قةةةوات الشةةةرطة وكةةةان ذلةةة قسةةةراً عةةةن القةةةابمين عليهةةةا مةةةن
المةةةو فين العمةةةوميين حةةةال كةةةونهم عصةةةابة مسةةةلحة ألفهةةةا وتةةةولى
زعامتهةةا وقيادتهةةا المتهمةين مةةن األول وحتةةى الرابةةع عشةةر ومةةن ثةةم
توافرت فى حقهةم أركةان تلة الجريمةة وهةى العلةم واإلرادة مةن خةبلل
السلو اإلجرامى الذ إقترفوه من خبلل إحتبلل المبةانى سةالفة الةذكر
واإلرادة مةةن خةةبلل إسةةتخدام هةةذه المبةةانى إلرتكةةاب جةةرابمهم وفقةةا لمةةا
إنتهةةت إليةةج المحكمةةة بإستخبلصةةها دون أن تسترسةةل المحكمةةة بسةةرد
تل ة األحةةداث منعةةا للتكةةرار ولمةةا كةةان ذل ة وكةةان الثابةةت أن المحكمةةة
إنتهةةت إلةةى تطبيةةق المةةواد 3 3 2 1مكةةرر  4مةةن القةةانون رقةةم
10لسةةنة 1914بشةةؤن التجمهةةر علةةى وقةةابع الةةدعو ومةةن ثةةم يكةةون
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جميع المتهمين وأخرين مجهولين وأخةرين توفةوا مسةبولين مسةبولية
تضامنية عن تل األفعال اإلجرامية ومإاخةذتهم بقصةدهم اإلحتمةالى و
مساءلتهم عن كافة النتاب اإلحتمالية الناشبة عن تلة األفعةال ومةن
ثم توافرت أركان تل الجريمةة فةى حقهةم جميعةا وفقةا لمةا إنتهةت إليةج
المحكمةةةة بإستخبلصةةةها وال يقةةةدح فةةةى ذلةةة مةةةا قةةةرره الةةةدفاع بةةةؤن
المتجمهرين قد قةاموا باإلحتمةاء بتلة المبةانى مةن اإلعتةداءات علةيهم
مةةن قبةةل قةةوات الشةةرطة خةةبلل فتةةرة اإلعتصةةام فهةةذه أقةةوال مرسةةلة لةةم
تعزز بثمة دليل يقينى حيث أن المتجمهرين بداخل اإلعتصةام ومحيطةج
كانوا مسيطرين علةي ميةدان رابعةة العدويةة ومحيطهةا سةيطرة كاملةة
وفقةةةا للثابةةةت بةةةاألوراق ومةةةن شةةةهادة شةةةهود اإلثبةةةات و ممةةةن كةةةانوا
متواجدين بتل المبانى أنةذا وذلة خةبلل فتةرة اإلعتصةام مةن تةاري
2013/6/21وحتةةى تةةاري  2013/8/14ومةةن ثةةم يكةةون مةةا أثةةارة
الدفاع فى هذا الشؤن أقيم على سند وير صةحي مةن الواقةع والقةانون
وتقضى المحكمة برفضج .

السادس واألربعون:ـ حيث أنج عةن الةدفع بإنتفةاء أركةان جريمةة
السرقة باإلكراه .
فمردود عليج بؤنج من المقرر بنص المةادة  314مةن قةانون العقوبةات
" يعاقب بالسجن المشدد من إرتكب سرقة بإكراه فإذا تر اإلكراه أثةر
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جةةةةةةةةةروح تكةةةةةةةةةون العقوبةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةجن المإبةةةةةةةةةد أو المشةةةةةةةةةدد".
كمةةا نصةةت المةةادة  315مةةن ذات القةةانون" يعاقةةب بالسةةجن المإبةةد أو
المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخةل
المةةةدن أو القةةةر أو خارجهةةةا أو فةةةى إحةةةد وسةةةابل النقةةةل البريةةةة أو
المابية أو الجوية فى األحوال األتية :
أوال  :إذا وقعت السةرقة مةن شخصةين فةؤكثر وكةان أحةدهم علةى األقةل
حامبل سبلحا اهرا أو مخبؤ.
ثانيةةةةا  :إذا وقعةةةةت السةةةةرقة مةةةةن شخصةةةةين فةةةةؤكثر بطريةةةةق اإلكةةةةراه.
ثالثا  :إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سبلحا وكان ذلة
لةةةةةةةةيبل أو بطريةةةةةةةةق اإلكةةةةةةةةراه أو التهديةةةةةةةةد بإسةةةةةةةةتعمال السةةةةةةةةبلح .
ومةن المقةةرر قضةةاءا لمةةا كةةان اإلكةةراه يتحقةةق بكةةل وسةةيلة قسةةرية تقةةع
علةةةى األشةةةخاص لتعطيةةةل قةةةوة المقاومةةةة أو إعةةةدامها عنةةةدهم تسةةةهيبلً
للسرقة فكما يص أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليج بالوسابل
المادية التى تقع مباشرة على جسمج فإنـج يصـ أيضـا ً أن يكـون
باستعمال السبلح .
ومن المقرر أيضا أن القصد الجنابى فى جريمة السرقة هو قيام العلم
عند الجةانى وقةت ارتكةاب الفعةل بؤنةج يخةتلس المنقةول المملةو للغيةر
عن وير رضاء مالكج بنيةة امتبلكةج وال يشةترط تحةدث الحكةم اسةتقبلالً
عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذل مستفاداً منج وكةان ال يلةزم أن
1311
أمين السر

رئيس المحكمة

يتحدث الحكم عن ركن اإلكراه فى السةرقة اسةتقبلالً مةا دامةت مدوناتةج
تكشةةةةةةف عةةةةةةةن تةةةةةةوافر هةةةةةةةذا الةةةةةةركن وترتةةةةةةةب جريمةةةةةةة السةةةةةةةرقة
ومن المقرر أيضا أن اإلكراه ك رف مشدد فى جناية السرقة بةاإلكراه
يتحقق بكل وسيلة قسرية تقةع علةى األشةخاص لتعطيةل قةوة المقاومةة
أو اعةةةةةةةةةةةةةةةةةدامها تسةةةةةةةةةةةةةةةةةهيبل للسةةةةةةةةةةةةةةةةةرقة0000000000000
ومةةةن المقةةةرر قضةةةاءا أن ركةةةن اإلكةةةراه فةةةى السةةةرقة  .تحةةةدث الحكةةةم
إستقبلالً عنج  .وير الزم  .حد ذل ؟ رف اإلكراه فى السرقة  .رف
عينى متعلةق باألركةان الماديةة للجريمةة  .سةريان حكمةج علةى كةل مةن
سةةةاهم فةةةى الجريمةةةة  .ولةةةو وقةةةع مةةةن أحةةةدهم فقةةةط  .ولةةةو لةةةم يعلةةةم .
ومةةن المقةةرر ان الجةةرابم علةةى اخةةتبلف انواعهةةا اال مةةا إسةةتثنى قانونةةا
بةةنص خةةاص جةةابز اثباتهةةا بكافةةة طةةرق االثبةةات ومنهةةا البينةةة وقةةرابن
االحوال وان جريمة السرقة التى دين بها الطاعنين اليشةملها اسةتثناء
خاص ويجر عليها ما يجر على سابر المسابل الجنابيةة مةن طةرق
االثبات.
ولمةةا كةةان مةةن المقةةرر أن عبلقةةة السةةببية فةةى المةةواد الجنابيةةة عبلقةةة
مادية تبدأ بالفعل الذ إقترفج الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما
يجةةب عليةةج أن يتوقعةةج مةةن النتةةاب المؤلوفةةة لفعلةةج إذا مةةا أتةةاه عمةةدا
وهةةذه العبلقةةة مسةةؤلة موضةةوعية ينفةةرد قاضةةى الموضةةوع بتقةةديرها .
ولمةةا كةةان ذل ة وكةةان الثابةةت مةةن التحقيقةةات وكافةةة أدلةةة اإلثبةةات فةةى
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تجمهةةةةرين (المتهمةةةةين وأخةةةةرين
الةةةةدعو اإلنتهاكةةةةات التةةةةي قةةةةام ال ةم َ
مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا بإرتِكابهةةا مةةن جةةرابِم اإلحتِجةةاز القسةةرو
المصةحوب بالتعةةذيب البةةدني والقتةل و الشةةروع فةةي القتةل ِخةةبلل فتةةرة
حةررو محضةر جمةع اإلسةتِدالالت
التجم ةهر من خِبلل ما ث ةبت ب ةمنا رة ةم ِّ
للمجني علةيهم حةال قيةامهم بةاإلببلر وفقةا للثابةت بالمحاضةر المحةررة
فى هذا الشؤن والمرفقة بالدعو الماثلة وفقا للثابت بتحقيقات النيابةة
العامة .
ولمةةا كةةان الثابةةت مةةن أوراق الةةدعو وتحقيقاتهةةا أنةةج قةةد تةةم التعةةد
على المجنى عليهم ال ةم َقدِّم  /ةم َح َّمد عليوة ةم َح َّمد الديب  ,محمود السةيد
محمةةةود  ,شةةةهاب الةةةدين عبةةةد الةةةرازق  ,ةم َح َّمةةةد كمةةةال شةةةفيق أحمةةةد
ورمضةةةةان عمةةةةاد رمضةةةةان خليفةةةةة وهيةةةةثم ةم َح َّمةةةةد محمةةةةود أحمةةةةد
عبدالعزيز حسان من قبل بعض المتجمهرين ( بعض المتهمين وفقةا
للثابت بالمحاضر المنوه عنها سلفا ووفقا لما إستخلصتج المحكمة من
كافةةة أدلةةة الةةدعو مةةن أنهةةم سةةرقوا و رخةةرون مجهولةةون ورخةةرون
توفوا المنقوالت المبينة وصفا ً و قيمة باألوراق و المملوكة للمجنةي
علةةيهم سةةالفى الةةذكر و كةةان ذل ة بطريةةق اإلكةةراه الواقةةع علةةيهم بةةؤن
استوقفوهم لد منافذ تجمهرهم وداخِل ةمحيطج وإقتادوهم عنةوة إلةى
ةةرف و خِيةةةام خصصةةةوها إلحتجةةةاز المةةةواطنين  ,وأوسةةةعوهم
داخةةةل ةوة َ
ضةةربا َ وتعةةذيبا ً والةةذو تةةر أثةةراً مةةن الجةةروح و تمكنةةوا بتلة الوسةةيلة
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القسرية مةن اإلكةراه مةن شةل َّ ةمقةاومتهم واالسةتيبلء علةى المسةروقات
وكةةان ذلةة بةةالطريق العةةام حةةال كةةونهم أكثةةر مةةن شخصةةين حةةاملين
ألسلحة اهرة .األمر الةذ تسةتخلص منةج المحكمةة أنهةم قةاموا بةذل
لعلمهم بطبيعةة عمةل بعضةهم فةى جهةاز الشةرطة وأن ذلة كةان بقصةد
التؤثير على هذا الجهاز (الشرطة فى عملج من خةبلل بةث الرعةب فةى
نفوس رجالةج وتهديةدهم بةالقبض علةيهم وإحتجةازهم وقةتلهم ومةن ثةم
تتحقق مسبولية سالفى الذكر وباقى المتهمةين محةل المحاكمةة السةيما
وأنهةةم قصةةدوا مةةن إحتجةةاز المجنةةى علةةيهم سةةالفى الةةذكر وفقةةا للثابةةت
بالتحقيقةةات النيةةل مةةن بعةةض رجةةال الشةةرطة والتةةؤثير علةةيهم فةةى أداء
عملهم من خبلل تهديدهم ويسةر ذلة أيضةا علةى المةواطنين وذلة
إلرهابهم وترويعهم إلرهاب الشعب المصر بةذل لكةى ينصةاعوا لهةم
ومن ثم توافرت أركان تل الجريمة( جريمة السرقة باإلكراه فى حةق
المتهمةةين حيةةةث أن ةةةرف اإلكةةةراه فةةةى السةةةرقة ةةةرف عينةةةى متعلةةةق
باألركةةةان الماديةةةة للجريمةةةة سةةةريان حكمةةةج علةةةى كةةةل مةةةن سةةةاهم فةةةى
الجريمةةةةةة ولةةةةةو وقةةةةةع مةةةةةن أحةةةةةدهم فقةةةةةط ولةةةةةو لةةةةةم يعلةةةةةم بةةةةةج.
ولما كان ذل وكان الثابةت أن المحكمةة إنتهةت إلةى تطبيةق المةواد 1
3 3 2مكةةرر 4مةةن القةةانون رقةةم 10لسةةنة 1914بشةةؤن التجمهةةر
على وقابع الدعو ومن ثم يكون جميع المتهمةين وأخةرين مجهةولين
وأخرين توفوا مسبولين مسبولية تضامنية عن تل األفعةال اإلجراميةة
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ومإاخةةةةذتهم بقصةةةةدهم اإلحتمةةةةالى و مسةةةةاءلتهم عةةةةن كافةةةةة النتةةةةاب
اإلحتماليةةة الناشةةبة عةةن تل ة األفعةةال ومةةن ثةةم تةةوافرت أركةةان تل ة
الجريمة فى حقهم جميعةا وفقةا لمةا إنتهةت إليةج المحكمةة بإستخبلصةها
ومةةن ثةةم يكةةون مةةا أثةةارة الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن أقةةيم علةةى س ةند ويةةر
صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

السابع واألربعون :ـ حيث أنةج عةن الةدفع بإنتفةاء أركةان جريمةة
القتةةل والشةةروع فةةى قتةةل المجنةةي علةةيهم عمةةدا وإنتفةةاء سةةبق
اإلصةةرار والترصةةد وإنتفةةاء ةةرف اإلقتةةران فةةى حةةق المتهمةةين.
فمردود علية بؤن المادة  230مةن قةانون العقوبةات تةنص علةى أنةج "
كل من قتل نفسا ً عمدا مع سبق اإلصرار على ذلة

أو الترصةد يعاقةب

باإلعةةةةدام"  .كمةةةةا نصةةةةت المةةةةادة 231مةةةةن ذات القةةةةانون علةةةةى أن
"اإلصرار السابق هو القصد المصمم عليةج قبةل الفعةل إلرتكةاب جنحةة
أو جناية يكون ورض المصر منها إيذاء شخص معةين أو أ شةخص
وير معين وجده أو صادفج سواء كةان ذلة القصةد معلقةا علةى حةدوث
أمر أو موقوفا على شرط " .
كما نصت المادة 232من ذات القانون " الترصد هةو تةربص اإلنسةان
لشةةخص فةةى جهةةة أو جهةةات كثيةةرة مةةدة مةةن الةةزمن طويلةةة كانةةت أو
قصيرة ليتوصل إلى قتل ذل الشخص أو إلى إيذابج بالضرب ونحوه"
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كما نصت المادة  234من ذات القةانون " مةن قتةل نفسةا عمةدا مةن
وير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المإبد أو المشدد  .مع ذل
يحكةم علةى فاعةةل هةذه الجنايةة باإلعةةدام إذا تقةدمتها أو إقترنةت بهةةا أو
تلتهةةا جنايةةة أخةةر  ............وتكةةون العقوبةةة اإلعةةدام إذا ارتكبةةت
الجريمة تنفيذاً لغرض إرهةابى".

كمةا نصةت المةادة 235مةن ذات

القةةانون "المشةةاركون فةةى القتةةل الةةذ يسةةتوجب الحكةةم علةةى فاعلةةج
باإلعدام يعاقبون باإلعدام أو بالسجن المإبد"  .ومن المقررقضاءا أن
قصةةد القتةةل أمةةر خفةةى ال يةةدر بةةالحس ال ةةاهر وإنمةةا يةةدر بةةال روف
المحيطة بالدعو واإلمارات والم اهر الخارجية التى يؤتيها الجانى
وتةةنم عمةةا يضةةمره فةةى نفسةةج وإسةةتخبلص هةةذا القصةةد مةةن عناصةةر
الدعو موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطتج التقديرية وأن
تدليل الحكم على توافر نية القتل فةى حةق أحةد المشةتركين فةى جريمةة
التجمهر ويةر المشةروع ـة كمةا هةى معرفةة فةى القةانون ـة ممةا ينعطةف
حكمها على كل من إشتر فى جريمة التجمهر مع علمج بالغرض منج
ـ بصرف الن ر عن مقارفتج هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفتج ـة مةادام
دلةةةل تةةةدليبل سةةةليما علةةةى تةةةوافر أركةةةان جريمةةةة التجمهةةةر فةةةى حةةةق
المتجمهرين جميعا .
ومةةن المقةةرر فقهةةا وقضةةاءا أن جنايةةة القتةةل العمةةد تتميةةز قانونةةا عةةن
ويرهةةا مةةن جةةرابم التعةةد علةةى الةةنفس بعنصةةر خةةاص هةةو أن يقصةةد
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الجانى من إرتكاب الفعل الجنةابى إزهةاق روح المجنةى عليةج  ,وكانةت
هةةذه النيةةة "نيةةة القتةةل" تكمةةن وتختبةةا بةةين لمةةات المضةةمور بةةنفس
الجةةانى والتةةى يسةةتلزم كشةةف سةةترها اإلرتكةةان الةةى إمةةارات وم ةةاهر
خارجيةةج تنبةةا عنهةةا وتسةةتقى مةةن عناصةةر الفعةةل اإلجرامةةى الةةذ أتةةاه
الجةةانى والنتيجةةة التةةى تحققةةت مةةن جةةراء هةةذا الفعةةل ومةةد حرصةةج
وعزمج على بلور هذه النتيجة بما اليةدع مجةاالً للشة بؤنةج قةد إنتةو
إتيانهةا تصةةديقا ً لمةةا تولةةد بنفسةةج مةةن نيةةة إزهةةاق روح المجنةى عليةةج .
ومةن المقةرر أيضةةا أنةج يكفةةى إلثبةات تةةوافر نيةة القتةةل إستخبلصةج مةةن
األفعال المادية التى أتاها الجانى وتوقيت توجيج هةذه األفعةال ووسةيلة
القتل والعنف فى توجيةج الفعةل فةى مواقةع المجنةى علةيهم  ,كمةا يكفةى
إلثبةات نيةةة القتةةل أن يكةةون المتهمةةين إسةةتعملوا أدوات قاتلةةة بطبيعتهةةا
وتوجههم إلي قتل المجنةى عليةج إذ علةى المحكمةة أن تسةتقرء البةاطن
من خبلل إستنطاق الفعل لمكنونج وإستبيان داللة إتيانةج للوقةوف علةى
حقيقة ما قصده الجانى وإزاحة الستار عن نيتةج مةن خةبلل إسةتخبلص
سةةابع يةةإد إلةةي النتيجةةة التةةى إنتهةةى إليهةةا .ومةةن المقةةرر أيضةةا أن
توافر نية القتل فى حق الفاعلين فإن ذل يفيد حتمةا ً توافرهةا فةى حةق
مةةةن أداه معةةةج باإلشةةةترا فةةةى المسةةةبولية  ,وأن النيةةةة المبيتةةةة علةةةى
اإلعتةةداء يصةة أن تكةةون ويةةر محةةددة ويكفةةى فيهةةا أن يةةدير الجةةانى
اإلعتداء على من يعترض عملج.
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ولمةةا كةةان ذل ة وكةةان الثابةةت مةةن األوراق والتحقيقةةات وأقةةوال شةةهود
اإلثبات وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامةة وكافةة أدلةة
الدعو األخةر والتةى إطمؤنةت إليهةا المحكمةة أن نيةة إزهةاق الةروح
تحققةةت وأمكةةن إستخبلصةةها مةةن الضةةغينة التةةى إمةةتؤلت بهةةا نفةةوس
المتهمين وأخةرين مجهةولين وأخةرين توفةوا والتةى ورسةها بةداخلهم
قيادات اإلخةوان المسةلمين (المتهمةين مةن األول حتةى الرابةع عشةر
ما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون والثقة فيما يصةنعون والطاعةة
لما يؤمرون حيث نزعةوا عةنهم ( مةن قةام بثةورة 30يونيةو 2013مةن
الشةةةعب المصةةةر ومةةةن أيةةةدها وحماهةةةا لبةةةاس التقةةةو ووصةةةفوهم
بالخونة والكافرين والمنافقين وصورا لهةم لقةابهم كلقةاء األعةداء فةى
معركةةة مةةرددين عبةةارات الوعةةد و الوعيةةد مهةةددين باإلنتقةةام وقطعةةوا
علةةي أنفسةةهم عهةةدا بعةةودة ربيسةةهم المعةةزول ومةةن دون ذل ة الرقةةاب
وتحةةةركهم وريةةةزة اإلنتقةةةام مةةةن كةةةل مةةةن أيةةةد ثةةةورة 30يونيةةةو2013
وحماهةةا مةةن رجةةال الشةةرطة والقةةوات المس ةلحة وأعةةدوا عةةدتهم لةةذل
اليوم .
حيةةةث إسةةةتجابوا لةةةدعوات التحةةةريض ممةةةن ينفخةةةون نةةةوافير الشةةةر
ويشةةعلون فتيةةل الفتنةةة بةةؤن المتهمةةين ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون
توفوا قتلوا المجني عليج  /فريد شوقي فإاد عمداً مع سةبق اإلصةرار
والترصد بؤن بيتوا النية وعقدوا العةزم وإتحةدت إرادتهةم علةى إزهةاق
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روح أيةا ً مةةن المةةواطنين يقتةةرب أو يرتةةاد محةةيط تجمهةةرهم أو يخترقةةج
كاشةةةةفا ً مكنةةةةون سةةةةر بةةةةإرتهم اإلرهابيةةةةة ويكةةةةون مةةةةن المعارضةةةةين
إلنتمةةةةاءاتهم السياسةةةةية وأفكةةةةارهم ومعتقةةةةداتهم وأعةةةة ادوا مةةةةن بيةةةةنهم
مجموعات مسلحة باألسلحة النارية والبيضاء إختصةت بةاإلطبلع علةى
تحقيق شخصية من يقترب مةن تجمهةرهم متربصةين بمعارضةيهم ومةا
إن الح لهم المجني عليج سالف الذكر حتةى أوسةعوه ضةربا ً وتعةذيبا ً
بؤمةةاكن متفرقةةة مةةن جسةةده باألسةةلحة البيضةةاء التةةي أعةدات سةةلفا ً لهةةذا
الغرض قاصدين من ذل إزهاق روحج فؤحدثوا بةج اإلصةابات المبينةة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتج وكان ذل تنفيةذاً لغةرض
إرهابي  .و إقترنةت بجنايةة القتةل العمةد رنفةة البيةان وتلتهةا الجنايةات
التاليةةة ذل ة أنهةةم فةةي ذات الزمةةان والمكةةان سةةالفي الةةذكر بةةؤن قتلةةوا
ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا المجنةةي عليهمةةا  /عمةةرو نجةةدو
كامةةل علةةي سةم  ,و أحمةةد حسةةن محمةةد قمةةر الةةدين عمةةداً مةةع سةةبق
اإلصرار والترصد بؤن بيتوا النية وعقدوا العزم وإتحدت إرادتهم علةى
إزهةةاق روح أي ةا ً مةةن المةةواطنين يقتةةرب أو يرتةةاد محةةيط تجمهةةرهم أو
يخترقج كاشةفا ً مكنةون سةر بةإرتهم اإلرهابيةة ويكةون مةن المعارضةين
إلنتمةةةةاءاتهم السياسةةةةية وأفكةةةةارهم ومعتقةةةةداتهم وأعةةةة ادوا مةةةةن بيةةةةنهم
مجموعات مسلحة باألسلحة النارية والبيضاء إختصةت بةاالطبلع علةى
تحقيق شخصية من يقترب مةن تجمهةرهم متربصةين بمعارضةيهم ومةا
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إن الح لهم المجني عليهما حتةي أوسةعوهما ضةربا ً وتعةذيبا ً بؤمةاكن
متفرقة من جسدهما باألسلحة البيضاء التي أعدات سةلفا ً لهةذا الغةرض
قاصدين من ذل إزهاق روحهما فؤحةدثوا بهمةا اإلصةابات الموصةوفة
بتقريةةر الصةةفة التشةةريحية والتةةي أودت بحياتهمةةا وكةةان ذل ة تنفيةةذاً
لغرض إرهابي كما قتلوا ورخرون مجهولون ورخةرون توفةـوا المجنةي
عليهـم النقـيب  /محـمد محمد جودة ةعثمان  ,والنقيب  /شةادو مجةدو
ةبلزم
عبد
َّ
الجواد  ,والنقيب  /أشرف محمود محمةد محمةود ِ
فايةد  ,وال ةم ِ
َّأول  /محمد سمير إبراهيم عبد ال ةمعطي  ,وال ةم َج َّند  /إبراهيم عيد توني
وال ةم َج َّند  /بدراوو منير عبد المال فضل  ,وال ةم َج َّند  /نصر ممةدوح
محمةةد درويةةش عمةةداً مةةع سةةبق اإلصةةرار والترصةةد بةةؤن بيتةةوا النيةةة
وعقةةدوا العةةزم و إتحةةدت إرادتهةةم علةةي قتةةل أي ةا ً مةةن قةةوات الشةةرطة
القابمة بحف األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفةة بةإعبلمهم
باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلةف المتةاريس
متخذين منهةا ومةن سةط مبنةى خلةف المركةز التجةارو "طيبةة مةول"
ومن عقار تحت اإلنشاء بتقةاطع شةارعى الطيةران وسةيبويج المصةرو
الثانو َّية الفةن ةدقِ َّية و
و من أس ةط المباني العامة  -مدرستي مدينة نصر
ِ
عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,ومبنةةى إدارة اإلسةةكان الخةةارجي فةةرع البنةةات
سةط مسة ِجد رابعةة
برابعة العدو َّيةة
التةابع لجامعةة األزهةر  ,ومؤذنةة و َ
ِ
العدو َّية ومن أعلةى مبنةى جامِعةة األزهةر بطريةق النصةر  -التةي قةاموا
ِ
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باحتبللها ,ومن بعض الوحدات السكنِ َّية بالعقارات الكابِنة داخِةل ةمحةيط
اإلعتصام  ,منصات إلطبلق األعيرة النارية مةن األسةلحة الناريةة التةي
سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ( َر َّ
شاشات  -بنادق رليةة  -بنةادق
خرطةةوش – طبنجةةات  -أفةةردة خرطةةوش  -فةةرد روسةةي

بةةؤن أطلةةق

مجهولةةون مةةن بةةين المتجمهةةرين أعيةةرة ناريةةة صةةوب قةةوات الشةةرطة
حال قيامها بإسداء النص واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفت ممةراً رمنةا ً
لهةةم وحةةال قيامهةةا بفضةةج قاصةةدين مةةن ذلة

إزهةةاق روح أيةا ً مةةنهم

فؤحةةةدثوا إصةةةابة المجنةةةي علةةةيهم المبينةةةة بتقةةةارير الصةةةفة التشةةةريحية
وبالتقةةارير الطبيةةةة المرفقةةة والتةةةي أودت بحيةةاتهم وكةةةان ذلةة تنفيةةةذاً
لغرض إرهابي .كما قتلوا ورخرون مجهولون ورخرون توفةوا المجنةي
عليهم  /ياسِ ر أحمد عبد الصمد خسك َّية وكمال محمد الس ِّيد شةعبان
و محمد أبو اليزيةد أحمةد عشةوش ويحةي عبةد المةنعم محمةد أحمةد
وعبةةد النبةةي عمةةر حسةةن خليفةةة  ,و فةةرج السةةيد أحمةةد ,محمةةد السةةعيد
محمد خليل جاد هللا عمداً مع سبق اإلصرار والترصد بؤن بيتةوا النيةة
وعقةةدوا العةةزم و اتحةةدت إرادتهةةم علةةى قتةةل أي ةا ً مةةن قةةوات الشةةرطة
القابمة بحف األمن باألماكن المتاخمة لتجمهرهم و المكلفةة بةإعبلمهم
باألمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلةف المتةاريس
التةةةي تحصةةةنوا بهةةةا متخةةةذين منهةةةا ومةةةن سةةةط مبنةةةى خلةةةف المركةةةز
التجةةارو "طيبةةة مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى
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الطيةةران وسةةيبويج المصةةرو ومةةن أس ة ةط المبةةاني العامةةة  -مدرسةةتي
الثانو َّيةةة الفةن ةدقِ َّي ةة و عبةةد العزيةةز جةةاويش  ,ومبنةةى إدارة
مدينةةة نصةةر
ِ
التةابع لجامعةة األزهةر ,
اإلسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدو َّيةة
ِ
العدو َّيةة ومةن أعلةى مبنةى جامِعةة األزهةر
سط مس ِجد رابعة
ومؤذنة و َ
ِ
بطريق النصر  -التةي قةاموا باحتبللهةا ,ومةن بعةض الوحةدات السةكنِ َّية
بالعقةةارات الكابِنةةة دا ِخ ةل ةمحةةيط اإلعتصةةام  ,منصةةات إلطةةبلق األعيةةرة
النارية من األسلحة النارية التي سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهةذا الغةرض
( َر َّ
شاشةةةات  -بنةةةادق رليةةةة  -بنةةةادق خرطةةةوش – طبنجةةةات  -أفةةةردة
خرطوش  ,فةرد روسةي بةؤن أطلةق مجهولةون مةن بةين المتجمهةرين
أعيةةةرة ناريةةةة صةةةوب قةةةوات الشةةةرطة حةةةال قيامهةةةا بإسةةةداء النصةةة
واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفت ممراً رمنا ً لهةم وحةال قيامهةا بفضةج
قاصدين من ذل إزهاق روح أيا ً منهم فحادت بعض األعيرة الناريةة
عن هدفها وأصابت المجنى عليهم -الةذين تصةادف وجةودهم بمسةرح
الحةةادث  -فؤحةةدثوا إصةةاباتهم الموصةةوفة بتقةةارير الصةةفة التشةةريحية
وبةةالتقرير الطبةةى المرفةةق والتةةي أودت بحيةةاتهم

وكةةان ذل ة تنفيةةذاً

لغرض إرهابي .
كما شرعوا ورخرون مجهولون ورخرون توفوا في قتةل المجنةي عليةج
ال ةمبلزم َّأول  /أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهِد وضةباط وأفةراد قةوات
الشرطة ال ةمب َّينةة أسةمابهم بالكشةف ال ةمرفةق بةاألوراق عمةداً مةع سةبق
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اإلصرار والترصد بؤن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم علةي
قتةةل أي ةا ً مةةن قةةوات الشةةرطة القابمةةة بحف ة األمةةن باألمةةاكن المتاخمةةة
لتجمهرهم والمكلفة بإعبلمهم باألمر الصادر بوجوب تفةرق تجمهةرهم
متربصين بها خلةف المتةاريس التةي تحصةنوا بهةا متخةذين منهةا ومةن
سةةط مبنةةى خلةةف المركةةز التجةةارو "طيبةةة مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت
اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى الطيةةران وسةةيبويج المصةةرو و مةةن أس ة ةط
الثانو َّيةة الفةن ةدقِ َّيةة و عبةد العزيةز
المباني العامة  -مدرستي مدينة نصر
ِ
جاويش  ,ومبنى إدارة اإلسكان الخارجي فةرع البنةات برابعةة العدو َّيةة
العدو َّيةةة ومةةن
سةةط مس ة ِجد رابعةةة
ةابع لجامعةةة األزهةةر  ,ومؤذنةةة و َ
ِ
التة ِ
أعلى مبنى جامِعة األزهر بطريق النصرةـ التةي قةاموا باحتبللهةا ,ومةن
بعةةض الوحةةدات السةةكنِ َّية بالعقةةارات الكابِنةةة دا ِخةةل ةمحةةيط اإلعتصةةام ,
منصات إلطةبلق األعيةرة الناريةة مةن األسةلحة الناريةة التةي سةبق وأن
أع ادوها سلفا ً لهذا الغرض ( َر َّ
شاشات  -بنادق رليةة  -بنةادق خرطةوش
– طبنجات  -أفردة خرطوش  -فرد روسي بؤن أطلق مجهولةون مةن
بةةةين المتجمهةةةرين أعيةةةرة ناريةةةة صةةةوب قةةةوات الشةةةرطة حةةةال قيامهةةةا
بإسداء النص واإلرشاد لتفرق تجمهرهم وفت ممراً رمنا ً لهم وحال
قيامها بفضج قاصدين من ذل إزهاق روح أيا ً مةنهم فؤحةدثوا إصةابة
المجنةةي علةةيهم الموصةةوفة بالتقةةارير الطبيةةج المرفقةةة وقةةد خةةاب أثةةر
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جريمتهم لسبب ال دخل إلرادتهم فيج وهو مداركتهم بالعبلج وكان ذل
تنفيذاً لغرض إرهابي.
كمةةا شةةرعوا و رخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا فةةي قتةةل المجنةةي
عليهما /أحمد الس ِّيد أحمد الشامي  ,و ةمصطفى محمود ةمصةطفى هاشِ ةم
عمةةداً مةةع سةةبق اإلصةةرار والترصةةد بةةؤن بيتةةوا النيةةة وعقةةدوا العةةزم و
إتحدت إرادتهم علي قتةل أيةا ً مةن قةوات الشةرطة القابمةة بحفة األمةن
باألمةةةاكن المتاخمةةةة لتجمهةةةرهم و المكلفةةةة بةةةإعبلمهم بةةةاألمر الصةةةادر
بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلةف المتةاريس التةي تحصةنوا
بهةةا متخةةذين منهةةا ومةةن سةةط مبنةةى خلةةف المركةةز التجةةارو "طيبةةة
مةةول" ومةةن عقةةار تحةةت اإلنشةةاء بتقةةاطع شةةارعى الطيةةران وسةةيبويج
الثانو َّيةة
المصرو و من أس ةط المباني العامة  -مدرستي مدينةة نصةر
ِ
الفةن ةدقِ َّية و عبد العزيز جاويش  ,ومبنةى إدارة اإلسةكان الخةارجي فةرع
سةط مسة ِجد
البنات برابعة العدو َّيةة
التةابع لجامعةة األزهةر  ,ومؤذنةة و َ
ِ
العدو َّية ومةن أعلةى مبنةى جامِعةة األزهةر بطريةق النصةر  -التةي
رابعة
ِ
قاموا باحتبللها ,ومن بعض الوحدات السكنِ َّية بالعقةارات الكابِنةة داخِةل
ةمحيط اإلعتصام  ,منصات إلطبلق األعيرة النارية من األسلحة النارية
التي سبق وأن أع ادوها سلفا ً لهةذا الغةرض ( َر َّ
شاشةات  -بنةادق رليةة -
بنةةادق خرطةةوش – طبنجةةات  -أفةةردة خرطةةوش  -فةةرد روسةةي بةةؤن
أطلةةق مجهولةةون مةةةن بةةين المتجمهةةةرين أعيةةرة ناريةةةة صةةوب قةةةوات
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الشرطة حال قيامها بإسةداء النصة واإلرشةاد لتفةرق تجمهةرهم وفةت
ممراً رمنا ً لهم وحال قيامها بفضج قاصدين مةن ذلة إزهةاق روح أيةا ً
مةةنهم فحةةادت بعةةض األعيةةرة الناريةةة عةةن هةةدفها وأصةةابت المجنةةى
عليهمةةةةا -اللةةةةذين تصةةةةادف وجودهمةةةةا بمسةةةةرح الحةةةةادث  -فؤحةةةةدثوا
إصاباتهما الموصةوفة بةالتقريرين الطبيةين المةرفقين

وقةد خةاب أثةر

جةةريمتهم لسةةبب ال دخةةل إلرادتهةةم فيةةج وهةةو مةةداركتهما بةالعبلج وكةةان
ذل تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما شرعوا ورخرون مجهولون ورخرون توفوا في قتل المجني عليةج/
مصطفى أحمد عبدالنبى محمد عمداً مع سبق اإلصرار بؤن بيتوا النيةة
وعقةدوا العةزم وإتحةدت إرادتهةم علةى إزهةاق روح أيةا ً مةن المةةواطنين
يقترب أو يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقج كاشفا ً مكنون سةر بةإرتهم
اإلرهابيةةة ويكةةةون مةةةن المعارضةةةين إلنتمةةةاءاتهم السياسةةةية وأفكةةةارهم
ومعتقةةداتهم وأع ة ادوا مةةن بيةةنهم مجموعةةات مسةةلحة باألسةةلحة الناريةةة
والبيضةةاء إختصةةت بةةاالطبلع علةةى تحقيةةق شخصةةية مةةن يقتةةرب مةةن
تجمهرهم متربصين بمعارضيهم وما إن الح لهم المجني عليةج حتةى
باوتج مجهوالً مةن بيةنهم بةإطبلق عيةاراً ناريةا ً صةوبج قاصةداً إزهةاق
روحج فحدثت إصاباتج الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفةق
وقةةد خةةاب أثةةر جةةريمتهم لسةةبب ال دخةةل إلرادتهةةم فيةةج وهةةو مداركتةةج
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بالعبلج حال كون المجنى عليج لم يبلةع مةن العمةر ثمانيةة عشةر عامةا ً
وكان ذل تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقد اعدوا لذل المتهمةين سةالفى الةذكر عةدتهم وفقةا لمةا إنتهةت إليةج
المحكمة بإستخبلصها فتحيل إليج المحكمة دون أن تسترسةل المحكمةة
فى سردها مرة أخر منعا للتكرار ومن ثةم ينتفةي عةنهم (المتهمةين
عشوابية التفكير بل هو اإلستعداد والتدبير
ومةةن ثةةم فةةإن نيةةة إزهةةاق الةةروح تكةةون تحققةةت لةةد المتهمةةين سةةالفى
البيةةان بإعتبةةار أن الجريمةةة إرتكبةةت بقصةةد تنفيةةذ الغةةرض المقصةةود
والذ يسةتبين مةن خةبلل ةروف الةدعو ومبلبسةاتها والجةرابم التةى
إرتكبت فيها ومن ثم فان نيج القتل توافرت فى حق المتهمين وأخةرين
مجهولين وأخرين توفوا بوصفهم الفاعلين األصليين لتل الجرابم .
وحيث أنج عن رف سبق اإلصرار فإنج من المقرر أن سبق اإلصةرار
حالةةة ذهنيةةة تقةةوم بةةةنفس الجةةانى قةةد ال يكةةون لهةةةا فةةى الخةةارج أثةةةر
محسةةوس يةةدل عليهةةا مباشةةرة إنمةةا هةةى تسةةتفاد مةةن وقةةابع و ةةروف
خارجيةةة يستخلصةةها القاضةةي إذ البحةةث فةةى تةةوافر هةةذا ال ةةرف مةةن
إطبلقات قاضى الموضوع يستنتجج من روف الةدعو مةادام موجةب
تل ال روف وهذه العناصر التتنةافر عقةبلً مةع هةذا اإلسةتنتاج وليسةت
العبرة فى توافر رف سبق اإلصرار بمضى الزمن لذاتج بين التصميم
على الجريمج ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هى بما يقع
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فى ذل الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجةانى إنتهةى بتفكيةره الةى
خطة معينج رسمها لنفسج قبل تنفيذ الجريمة كان رف سبق اإلصرار
متوافرا والتقبل المنازعة فيج.
ومن المستقر عليج أيضا أنج اليشترط لتوافر سبق اإلصرار أن يكةون
وةةرض المصةةر هةةو العةةدوان علةةى شةةخص معةةين بالةةذات بةةل يكفةةى أن
يكون ورضج المصمم عليج منصرفا إلةي شةخص ويةر معةين وجةده أو
إلتقى بج مصادفة .وبناء على ذل فإن رف سبق اإلصرار يقوم على
عنصرين:
أولهما :عنصر زمنى يقتضةى أن يكةون التفكيةر فةى الجريمةج قةد سةبق
اإلقدام على تنفيذها بوقت كاف.
وثانيهما  :عنصةر نفسةى يعنةى حالةة الهةدوء والسةيطرة علةى الةنفس
التى يجةب أن تتةوافر للجةانى حينمةا يفكةر فةى ارتكةاب جريمتةج بحيةث
يتاح لج أن يقلب األمر على جميع الوجوة المختلفة .
وحيث أن سبق اإلصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد ال يكةون
لج فى الخارج أثةر محسةوس يةدل عليةج مباشةرة فةبل يسةتطيع أحةد أن
يشهد بج مباشرة وإنما يستفاد من وقابع و ةروف خارجيةة يسةتخلص
منهةةا القاضةةى تةةوافره مةةادام موجةةب هةةذه الوقةةابع وال ةةروف ال تتنةةافر
عقبلً مع اإلستنتاج كما أن ةرف سةبق اإلصةرار يسةتلزم بطبيعتةج أن
يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمج وتدبر عواقبج وهو هادئ البال.
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ومةةن المقةةرر أيضةةا أن ةةرف الترصةةد تحققةةج بمجةةرد تةةربص الجةةاني
للمجني عليج مدة من الزمن طالت أو قصرت مةن مكةان يتوقةع قدومةج
إليةةةج ليتوصةةةل بةةةذل إلةةةى مفاجؤتةةةج باالعتةةةداء عليةةةج .فالترصةةةد يعنةةةي
اإلعداد والتخطيط وتجهيةز أداة الجريمةة مثةل شةراء السةبلح أو إعةداد
المكان المناسب ليكون مسرحا ً للجريمة يمكةن المجةرم مةن تنفيةذ فعلةج
اإلجرامةةي  .أمةةا سةةبق اإلصةةرار فهةةو التصةةميم علةةى إرتكةةاب الجريمةةة
وهةةو مسةةؤلة نفسةةية تقةةوم بةةنفس الجةةاني حيةةث يصةةب مصةةمما ً علةةى
إرتكةةاب الجريمةةة وتنتفةةي عنةةده عناصةةر المفاجةةؤة والغضةةب والتهةةور
بحيث يكون في حالة إستقرار نفسي ويمضةي قةدما ً فةي تصةميمج علةى
تنفيذ الجريمة .فإذا توفر الترصد وسبق اإلصرار فةإن العقوبةة تتحةول
مةةن السةةجن المإبةةد إلةةى اإلعةةدام  .ومسةةؤلة الترصةةد وسةةبق اإلصةةرار
تكشف عنها وقابع ومبلبسات و روف الجريمة وتتبينها المحكمة من
األدلة والبينات المقدمة لها ومن ثةم تقةرر ثبةوت حالةة الترصةد وسةبق
اإلصرار.
ولما كان ذل وكان الثابت مةن أقةوال شةهود اإلثبةات وإقةرارات بعةض
المتهمةةةين بتحقيقةةةات النيابةةةة العامةةةة وكافةةةة أدلةةةة الةةةدعو األخةةةر
والتى إطمؤنت المحكمة إليهةا جميعةا وفقةا للثابةت بةاألوراق ووفقةا لمةا
إنتهت المحكمةة بإستخبلصةها فتحيةل إليةج المحكمةة منعةا للتكةرار دون
أن تسترسل المحكمة بسرد وقابعها مرة أخر

مما يكشف عن توافر
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رفى سبق اإلصةرار والترصةد علةى القتةل العمةد أل شةخص تتحةين
الفرصة لقتلةج وهةو مةاتحقق بشةؤن المجنةى علةيهم سةالفى الةذكر وفقةا
للثابت بالتحقيقات وتستخلص منج المحكمة تةوافر نيةة إزهةاق الةروح
لةةةد المتهمةةةين وأخةةةرين مجهةةةولين وأخةةةرين توفةةةوا وأن هةةةذه النيةةةة
العمدية بالقتل مشمولة ب رف سةبق اإلصةرار والترصةد وترتةب علةى
ذل أيضا الشروع فى قتل أخرين .
وحيث أنج مةن المقةرر شةرعا ً أن الحرابةة مةن أشةد الجةرابم خطةراً لمةا
تنطوو عليج من إرهاب الناس وقتل لؤلنفةس وهتة لؤلعةراض وسةلب
لؤلموال وعقوبة المحارب نةزل فيهةا قةول الحةق سةبحانج { إِ َّنمةا َجةزا ةء
ض َفسةادًا أَن ةي َق َّتلةةوا أَو
سةولَ ةج َو َيسة َعونَ فِةي األَر ِ
هللا َو َر ة
حار ةبونَ َّ َ
الَّذِينَ ةي ِ
ض ذلِة َ
صلَّ ةبوا أَو ةت َق َّط َع أَيدِي ِهم َوأَر ةجلة ةهةم مِةن خِلةف أَو ةين َفةوا مِةنَ األَر ِ
ةي َ
ذاب َع ِ يم} [المابدة . ] 33:
و فِي الدُّنيا َولَ ةهم فِي اآلخ َِر ِة َع ا
لَ ةهم خِز ا
وحيةةث أنةةج مةةن المقةةرر شةةرعا أن القرينةةة القاطعةةة هةةى مةةا يستخلصةةج
المشةةرع مةةن أمةةر معلةةوم للداللةةة وهةةى إمةةارة ةةاهرة تفيةةد العلةةم عةةن
طريةةق اإلسةةتنتاج بمةةا ال يقبةةل شةةكا أو إحتمةةاال ومنهةةا مةةا نةةص عليةةج
الشارع أو إستنبطج الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطج القاضى من
دالبل الحال وشواهده بإعتبار أن القضاء فيهم  ,ومن القرابن القاطعةة
مةةاال يسةةور تعطيةةل شةةهادتج ألنهةةا أقةةو مةةن البينةةة واإلقةةرار وهمةةا
خبةةران يتطةةرق إليهمةةا الكةةذب والصةةدق ولمةةا كةةان الغةةرض مةةن الةةدليل
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الةةذ يقةةوم إلةةى القضةةاء هةةو إيبانةةج الحةةق وإ هةةاره وقةةد يوجةةد فةةى
الدعو من القرابن القاطعة ما يةرج كفةة أحةد الخصةمين ويةدل علةى
الحق في الخصومة وليس من العدالةة وال مةن الحةق أن تهةدر داللتهةا
ويحجةةر علةةى القضةةاء األخةةذ بةةج وأن العةةدوان الةةذ يمارسةةج أفةةراد أو
جماعة يشمل صةنوف التخويةف واألذ والتهديةد وقطةع الطريةق وكةل
فعل من أفعال العنف أوالتهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامى يهدف إلةى
إلقةةاء الرعةةب بةةين النةةاس أو تةةرويعهم بإيةةذابهم أو تعةةريض حيةةاتهم أو
حةةريتهم أو أمةةنهم أو أحةةوالهم للخطةةر ومنهةةا إلحةةاق الضةةرر بةةالمرافق
واألمةةةاكن العامةةةة أو الخاصةةةة أو تعةةةريض أحةةةد المةةةوارد الوطنيةةةة أو
الطبيعية للخطر وكةل هةذا مةن صةور الفسةاد فةى األرض التةى نهةى هللا
سبحانج وتعالى المسلمين عنها فةى قولةج { والتبةع الفسةاد فةى األرض
إن هللا ال يحب المفسدين} فهذا النوع من الجرابم واألفعال اإلجراميةة
هو الذ يرفضةج اإلسةبلم شةكبل وموضةوعا إذ اليحةل لمسةلم أن يةروع
مسلما كما أخبرنا رسول هللا صلى هللا عليج وسلم .
وكانةةت القةةرابن السةةالف بسةةطها تةةوما فةةى مجموعهةةا أن المتهمةةين
وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا تعةةاونوا وإتفقةةوا وإشةةتركوا فيمةةا
بينهم علةى اإلثةم والعةدوان يبغةون الفسةاد فةى األرض وعلةى أثةر قيةام
ثورة 30يونيو 2013وكةذا قيةام قةوات إنفةاذ القةانون بإنهةاء إعتصةام
رابعةةة العدويةةة تنفيةةذا لقةةرار المستشارالشةةهيد  /النابةةب العةةام السةةابق
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بتةاري 2013/7/31والخةاص بضةبط الجةرابم وضةبط مرتكبيهةا وفقةةا
للثابةةت بمضةةمون ذلة القةةرار فنحيةةل إليةةج منعةةا للتكةةرار  .وبنةةاءا علةةى
المخطةةط التخريبةةى مةةن قبةةل قيةةادات جماعةةة اإلخةةوان( المتهمةةين مةةن
األول وحتى الرابع عشر وباقى المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين
توفوا والموالين والمناصرين لهم بإشاعة الفوضى األمنية فى ربوع
الببلد وإفشال أ تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مإسسةات الدولةة حةال
تصديها لتجمهةر عناصةر جماعةة اإلخةوان بميةدان رابعةة العدويةة وأن
تكون ساعة الصفر هى وقت إتخاذ الدولةة اإلجةراءات إلنهةاء إعتصةام
رابعة العدوية وبالفعل إضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعةض
عناصر القو المتطرفةة المواليةة لهةم ( المتهمةين وأخةرين مجهةولين
وأخةةرين توفةةوا بإرتكةةاب العديةةد مةةن الجةةرابم أثنةةاء إعتصةةام رابعةةة
العدوية وكذل عندما بدأ التعامل مع اإلعتصام سالف البيةان بتةاري
 2013/8/14تنفيةةذا لقةةرار المستشةةار  /النابةةب العةةام السةةابق بتةةاري
2013/7/31والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمةع وأهةدرت
أسس الن ام العام بالدولةة مةرددين عبةارات الوعةد و الوعيةد مهةددين
باإلنتقام قطعوا علي أنفسهم عهدا بعودة ربيسةهم المعةزول ومةن دون
ذلةةةة الرقةةةةاب وتحةةةةركهم وريةةةةزة اإلنتقةةةةام مةةةةن كةةةةل مةةةةن أيةةةةد ثةةةةورة
30يونيو 2013ومن حماهةا مةن رجةال الشةرطة والقةوات المسةلحة
وقةةد اعةةدوا لةةذل عةةدتهم وفقةةا لمةةا إنتهةةت إليةةج المحكمةةة بإستخبلصةةها
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دون أن تسترسةةةةةةةل المحكمةةةةةةةة بسةةةةةةةرد األحةةةةةةةداث مةةةةةةةرة أخةةةةةةةر .
ولما كان ذل وكانةت المحكمةة إنتهةت إلةى ثبةوت أركةان جريمةة القتةل
العمد والشروع فى القتةل العمةد مةع سةبق اإلصةرار والترصةد فةى حةق
المتهمين سالفى البيان ومن ثةم فةإن مةايثيره الةدفاع مةن منازعةة فةى
هةةةذا الخصةةةوص اليعةةةدو أن يكةةةون جةةةدال موضةةةوعيا فةةةى تقةةةدير أدلةةةة
الدعو ومن ثم تقضى المحكمة برفضج .
وحيةةث أنةةج وعمةةا أثةةاره الةةدفاع بشةةؤن إنتفةةاء ةةرف اإلقتةةران فمةةردود
عليج أيضا بؤن المادة  234من قانون العقوبات تنص على أنج " من
قتةل نفسةا ً مةةن ويةةر سةةبق إصةرار أو ترصةةد يعاقةةب بالسةةجن المإبةةد أو
المشدد .ومع ذل يحكم على فاعل هذه الجناية باإلعدام إذا تقدمتها أو
اقترنةةت بهةةا أو تلتهةةا جنايةةة أخةةر ...ال وتكةةون العقوبةةة اإلعةةدام إذا
ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى" .ومفاد ذل أن القانون يعاقةب
مةن قتةةل نفسةا ً عمةةداً بالسةجن المإبةةد أو المشةدد ولكةةن الفاعةل يعاقةةب
باإلعةةةدام إذا اقتةةةرن الفعةةةل بجنايةةةة أخةةةر

فالمشةةةرع شةةةدد العقوبةةةة

المقررة للقتل العمد فجعلها اإلعدام فى حالة االقتران ويشترط فى هذه
الحالج ثبلثة شروط:
أولهما  :أن تقع جناية قتل.
ثانيهمةةا  :أن يقتةةرن القتةةل بجنايةةة أخةةر

فيتعةةين لتةةوافر هةةذا ال ةةرف

المشةةدد أن يقتةةرن القتةةل بارتكةةاب جنايةةة أخةةر

وال يتطلةةب القةةانون
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نوعا ً معينا ً من الجنايات فيسةتو اقتةران القتةل بجنايةة مةن الجنايةات
التى تنطو علةى اعتةداء علةى المصةلحة العامةة أو تلة التةى تنطةو
علةةى اعتةةداء علةةى مصةةال األشةةخاص ويسةةتو فةةى هةةذه الجنايةةة أن
تكون تامة أو شروعا ً والعبرة فى وصف الجناية هةو بمةا تنتهةى إليةج
المحكمةةةة ال بمةةةا يةةةرد فةةةى أمةةةر اإلحالةةةة ويشةةةترط أال تكةةةون الجنايةةةة
المقترنة بالقتل مشتركة معةج فةى أ عنصةر مةن عناصةره وال فةى أ
ةةرف مةةن روفةةج التةةى يعتبرهةةا القةةانون عةةامبلً مشةةدداً للعقةةاب أ
يتعين أن تتعدد األفعال المادية التةى يقارفهةا الجةانى ولةو كانةت وقعةت
أثناء واقعةة واحةدة بةل ولةو كانةت لةم ترتكةب إال لغةرض واحةد أو بنةاء
علةةى قصةةد جنةةابى واحةةد إذ العبةةرة هةةى بتعةةدد األفعةةال وتميزهةةا عةةن
بعضها بالقدر الذ يعد بج كل منها مكونا ً لجريمة مستقلة .
ثالثهما  :أن يكون بين الجنايتين رابطة زمنية فيتعين تةوافر تعاصةر
زمنةةى بةةين القتةةل والجنايةةة األخةةر

واليتطلةةب القةةانون فتةةرة زمنيةةة

معينةةةة لتةةةوافر هةةةذا االقتةةةران بةةةل كةةةل مةةةا يشةةةترط هةةةو أن يقةةةع القتةةةل
والجناية األخر فى فترة زمنية يص معها القول بؤنهمةا متعاصةرتان
ولم يشترط القانون أن تقةع الجريمتةان فةى مكةان واحةد وال أن يكةون
بينهما رابطةة أخةر كاتحةاد الغةرض أو السةبب وال أن تتقةدم إحةداهما
عةةن األخةةر

فيص ة أن يكةةون القتةةل سةةابقا ً أوتالي ةا ً للجنايةةة األخةةر

واألمةةر متةةرو تقةةديره لمحكمةةة الموضةةوع ويتعةةين بطبيعةةة الحةةال أن
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يكةةون المسةةبول عةةن الجةةريمتين شخص ةا ً واحةةداً سةةواء كةةان بوصةةفج
فاعبلً أصليا ً أو شريكا ً فى الجريمتين أو فاعبلً فى إحداهما وشريكا ً فى
األخر .
متى كان ما تقدم وكان الثابت باألوراق أن جنايةة قتةل المجنةى عليةج /
فريد شوقى فإاد عمداً مع سبق اإلصرار والترصد من المتجمهرين
( المتهمةةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا وفقةةا لمةةا إستخلصةةتج
المحكمة من األوراق فى ضوء قانون التجمهر 10لسةنة 2014بقصةد
إزهاق روحج وأن كل من الجنايةات األخةر المشةار إليهةا سةلفا وفقةا
لمةةا إنتهةةت إليةةج المحكمةةة بإستخبلصةةها وفقةةا للثابةةت بةةؤمر اإلحالةةة قةةد
نشؤت عن أفعال متعددة استقل كل منها عن جنايةة قتةل المجنةى عليةج
سالف الذكر بحيةث تعةددت أفعةال االعتةداء وتعةددت نتابجهةا الضةارة
وكة اةون كةةل منهةةا جريمةةة مسةةتقلة بؤركانهةةا عةةن جريمةةة القتةةل المقتةةرن
بها وتوافرت بينهم رابطة زمنية يص معهةا القةول بؤنةج اليوجةد بةين
جنايةة القتةل المقتةةرن بهةا وبةةين الجنايةات األخةةر زمةن محسةةوس إذ
وقعةةةةةت كةةةةةل هةةةةةذه الجةةةةةرابم فةةةةةى الفتةةةةةرة مةةةةةن 2013/6/21وحتةةةةةى
2013/8/14تباعةا ً وتةةم القةبض علةةى المتجمهةرين (المتهمةةين تباعةةا
خبلل تل الفترة وما بعةدها

وكانةت جميةع هةذه الجةرابم قةد ارتكبةت

لغرض واحد وتحةت ثةورة إجراميةة واحةدة وبتعةدد األفعةال واسةتقبلل
بعضها عن بعض بالقدر الذ يعتبر كل منهما مكونةا ً لجريمةة مسةتقلة
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ومن ثم توافرت رف اإلقتران فةى حةق المتهمةين محةل المحاكمةة .
ولما كان ذل وكانةت المحكمةة إنتهةت إلةى ثبةوت أركةان جريمةة القتةل
العمد والشروع فى القتةل العمةد مةع سةبق اإلصةرار والترصةد فةى حةق
المتهمةةين سةةالفى البيةةان وتةةوافر ةةرف اإلقتةةران وفقةةا لمةةا إنتهةةت إليةةج
عند الرد على الةدفع بعاليةج إذ أن الثابةت للمحكمةة أن التجمهةر (مةن
المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا الحاصل فى ميةدان رابعةة
العدويةةة ومحيطهةةا محةةل التةةداعى والحاصةةل فةةى 2013/6/21وحتةةى
( 213/8/14حسةةبما قةةرره شةةهود اإلثبةةات وإقةةرار بعةةض المتهمةةين
بتحقيقات النيابة العامة وكافة أدلة الدعو األخر

وكةذل الوقةابع

والجرابم التى ارتكبها المتجمهرون (من المتهمين وأخةرين مجهةولين
وأخرين توفوا تحت تؤثير ثورة الغضب والهيةاج يتسةنى لهةم التبصةر
والترو

و ثبت بدليل جازم أنهةم قةد فكةروا فيمةا اعتزمةوا القيةام بةج

وتةةدبروا عواقبةةج وهةةم هةةادبوا البةةال  .وحيةةث أن تل ة الجةةرابم سةةالفة
الةةةذكر( القتةةةل العمةةةد والشةةةروع فةةةى القتةةةل العمةةةد مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار
والترصد قد وقعت من المشاركين فى التجمهر وتنفيذاً للغةرض منةج
مةةع علمهةةم بهةةذا الغةةرض وكانةةت نيةةة االعتةةداء قةةد جمعةةتهم و لةةت
تصةةاحبهم حتةةى نفةةذوا ورضةةهم المةةذكور وقةةد وقعةةت نتيجةةة نشةةاط
إجرامى من طبيعة واحةدة ولةم تكةن أ منهةا جريمةة اسةتقل بهةا أحةد
المتجمهرين لحسابج ووقعت حال التجمهر وأد إليهةا السةير العةاد
1325
أمين السر

رئيس المحكمة

لؤلمةةور .ولمةةا كةةان ذل ة وكةةان الثابةةت أن المحكمةةة إنتهةةت إلةةى تطبيةةق
المواد  3 3 2 1مكرر  4من القانون رقةم 10لسةنة 1914بشةؤن
التجمهر على وقابع الدعو 0
ومةةن ثةةم يكةةون جميةةع المتهمةةين وأخةةرين مجهةةولين وأخةةرين توفةةوا
مسةةبولين مسةةبولية تضةةامنية عةةن تلة األفعةةال اإلجراميةةة ومإاخةةذتهم
بقصدهم اإلحتمةالى و مسةاءلتهم عةن كافةة النتةاب اإلحتماليةة الناشةبة
عن تل األفعال ومن ثم توافرت أركان تل الجريمة فى حقهم جميعا
وفقةةا لمةةا إنتهةةت إليةةج المحكمةةة بإستخبلصةةها ومةةن ثةةم فةةإن مةةايثيره
الةةةدفاع مةةةن منازعةةةة فةةةى هةةةذا الخصةةةوص اليعةةةدو أن يكةةةون جةةةدال
موضوعيا فى تقدير أدلة الدعو ومن ثم تقضى المحكمة برفضج .

الثامن واألربعةون :ةـ حيةث أنةج عةن الةدفع بالتنةاقض بةين الةدليل
الفنى والدليل القولى .
فمردود عليج بؤنج من المقررقضاءا أنج ليس ببلزم أن تطابق أقـوال
الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الـدليل القولى
ويـر متناقـض مـع الدليـل الفنـى تناقضـا يستعصـى علـى المـبلبمـة
والتوفيق .
ومةةةن المقةةةرر أيضةةةا أن وزن أقةةةوال الشةةةهود وتقةةةدير ال ةةةروف التةةةى
يإدون فيها شهادتهم وتعويةل القضةاء علةى أقةوالهم مهمةا وجةج إليهةا
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مةةن مطةةاعن وحةةام حولهةةا مةةن الشةةبهات كةةل ذلة مرجعةةج الةةى محكمةةة
الموضوع تنزلج المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذ تطمبن اليج
وهةةةى متةةةى أخةةةذت بشةةةهادتهم فةةةان ذلةةة يفيةةةد أنهةةةا أطرحةةةت جميةةةع
اإلعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم األخذ بها عمبل بالمادة
 302مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات الجنابيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .
ومةةةن المقررأيضةةةا أن العبةةةرة فةةةى المحاكمةةةات الجنابيةةةة هةةةى بإقتنةةةاع
القاضى بناءا على األدلة المطروحة عليةج فةبل يصة مطالبتةج باألخةذ
بدليل بعينج فيما عدا األحوال التى قيده فيها القةانون بةذل

فقةد جعةل

القةةانون مةةن سةةلطتج أن يةةزن قةةوة اإلثبةةات وأن يؤخةةذ مةةن أ بينةةة أو
قرينة يرتاح إليها دليبل لحكمج .
ولما كان ذل و كانت أقوال شهود اإلثبات ال تتعارض بل تتبلبم مع ما
نقلج من تقارير الطب الشرعى وكافة التقارير الطبية األخر وويرهةا
فى شؤن إصابات المجنى عليهم ووفاة بعضهم وكيفية حدوثها فضبل
عن جسم اإلنسان بطبيعتج متحر وال يتخذ وضعا ثابتا وقت اإلعتةداء
وتقةةةةةةةةةةةةةدير ذلةةةةةةةةةةةةة ال يحتةةةةةةةةةةةةةاج إلةةةةةةةةةةةةةى خبةةةةةةةةةةةةةرة خاصةةةةةةةةةةةةةة .
ولمةةا كةةان ذل ة وهةةديا بمةةا تقةةدم وكانةةت المحكمةةة إطمؤنةةت إلةةى أقةةوال
شةةهود اإلثبةةات وكةةذا تقةةارير الطةةب الشةةرعى وكافةةة التقةةارير الطبيةةة
األخةةر والتةةى تؤيةةدت بةةإقرارات بعةةض المتهمةةين وتقةةارير قسةةم األدلةةة
الجنابيةة ومةا تةم ضةبطج مةن مضةبوطات وكافةة أدلةة الةدعو األخةةر
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وفقا لما إنتهت إليج المحكمة فةى إستخبلصةها فةإن مةايثيره الةدفاع فةى
هةةذا الشةةؤن مةةن منازعةةة فةةى هةةذا الخصةةوص اليعةةدو أن يكةةون جةةدال
موضةةةوعيا فةةةى تقةةةدير أدلةةةة الةةةدعو وهةةةو مةةةن اإلختصةةةاص األصةةةيل
لمحكمة الموضوع ومن ثم يكون الدفع المثار من قبل الدفاع أقيم على
سند وير صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج

التاسةةةع واألربعةةةون :ةةةـ حيةةةث أنةةةج عةةةن الةةةدفع بشةةةيوع اإلتهةةةام .
فمةةردود عليةةج أنةةج مةةن المقةةرر و طبقةةا لةةنص المةةاده  43عقوبةةات و
مفادها " من إشتر في جريمج فعليج عقوبتهةا و لةو كانةت ويةر تلة
التةةي تعمةةد إرتكابهةةا متةةي كانةةت الجريمةةة التةةي وقعةةت بالفعةةل نتيجةةة
محتملةةة للتحةةةريض أو اإلتفةةةاق أو المسةةةاعده التةةةى حصةةةلت "  .ومةةةن
المقرر قضاء أن الشري يتحمل مع فاعل الجريمة المسبولية الجنابية
عن الجريمة التي يرتكبها هذا األخير و لو كانةت ويةر تلة التةي قصةد
إرتكابهةةا و تةةم اإلتفةةاق عليهةةا متةةي كانةةت الجريمةةة التةةي وقعةةت بالفعةةل
نتيجج للجريمة التي إتفق عليها الجناه فاعلين كانوا أو شركاء.
ولما كان ذل وكان الثابت أن وقابع القتةل والشةروع فةى القتةل وكافةة
الجرابم المسةندة للمتهمةين وأخةرين مجهةولين وأخةرين توفةوا والتةى
أدانت المحكمة بها المتهمين بعد أن ثبت لها أدوار المتهمين كبل علةى
حده سةواء وفقةا للثابةت بةؤمر اإلحالةة ووفقةا لمةا إستخلصةتج المحكمةة
من أوراق الدعو وتحقيقاتها وكانت األدلة التى ساقتها المحكمة فةى
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إثبات تل الوقةابع ال شةبهة للشةيوع فيهةا وإنمةا جةاءت بؤدلةة واضةحة
وقاطعةةة فةةى إثبةةات واقعةةات القتةةل والشةةروع فةةى القتةةل وكافةةة الجةةرابم
المسندة لهم وفقا لما إنتهت إليج المحكمة بإستخبلصها وتطبيقا للمواد
3 3 2 1مكرر 4من قانون التجمهةر رقةم 10لسةنة  1914فةإن
مايثيره الدفاع فى هذا الشؤن من منازعةة فةى هةذا الخصةوص اليعةدو
أن يكون جدال موضوعيا فى تقدير أدلة الدعو وهو من اإلختصةاص
األصيل لمحكمة الموضوع ومن ثم يكون الدفع المثةار مةن قبةل الةدفاع
أقةةيم علةةى سةةند ويةةر صةةحي مةةن الواقةةع والقةةانون وتقضةةى المحكمةةة
برفضج .

الخمسةةون :ةةـ حيةةث أنةةج عةةن الةةدفع بكيديةةة اإلتهةةام وتلفيقةةج .
فمردود علية بما هو مقةرر أن المحكمةة تةزن أقةوال الشةهود وتقةدرها
التقدير الذ تطمبن الية بغير معقب .ولما كانت المحكمة إطمانةت الةى
أقوال شةهود اإلثبةات وكافةة أدلةة الةدعو األخةر

وإقتنعةت بحصةول

الواقع ةة بالصةةوره التةةى إستخلصةةتها المحكمةةة مةةن إرتكةةاب المتهمةةين
وأخرين مجهولين وأخرين توفوا لوقابع الدعو وفقا لما إنتهةت إليةج
المحكمةةة فةةإن مةةايثيره الةةدفاع فةةى هةةذا الشةةؤن مةةن منازعةةة فةةى هةةذا
الخصةةوص اليعةةدو أن يكةةون جةةدال موضةةوعيا فةةى تقةةدير أدلةةة الةةدعو
وهو من اإلختصاص األصيل لمحكمة الموضوع ومن ثم يكةون الةدفع
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المثار من قبل الدفاع أقيم على سند وير صةحي مةن الواقةع والقةانون
وتقضى المحكمة برفضج .

الحاد والخمسون :ـ حيث أنج عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين
بالواقعة وبالمضبوطات .
فمردود علية بؤن المحكمة تطمبن تمام اإلطمبنان إلى أن المتهمين هم
مرتكبى واقعات الدعو محل المحاكمة وذل إلطمبنانها لصدق رواية
شهوداإلثبات وكافة أدلة الدعو األخةر وكةذا المضةبوطات التةى تةم
ضةةةبطها علةةةى مسةةةرح األحةةةداث عقةةةب ضةةةبط المتهمةةةين فةةةى تةةةاري
2013/8/14ومةةا تبلهةةا وفقةةا لمةةا إستخلصةةتج المحكمةةة منهةةا فتحيةةل
المحكمةةة إليهةةا دون أن تسترسةةل المحكمةةة بسةةردها مةةرة أخةةر فةةإن
مايثيره الدفاع فى هذا الشؤن من منازعةة فةى هةذا الخصةوص اليعةدو
أن يكون جدال موضوعيا فى تقدير أدلة الدعو وهو من اإلختصةاص
األصيل لمحكمة الموضوع ومن ثم يكون الدفع المثار من قبل الدفاع
أقيم على سند وير صحي من الواقـع والقـانـون وتقضـى المحكمـة
برفضج .

الثانى والخمسون :ـ حيث أنج عن الدفع بإنفراد ضـابـط الواقعـة
بالشةةةةةةهادة وحجبةةةةةةة لبةةةةةةاقى أفةةةةةةراد القةةةةةةوة المرافقةةةةةةة لةةةةةةج .
فمةردود عليةة بةةؤن حجةب الضةةابط أفةراد القةوة المرافقةةة المصةاحبة لةةج
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والسكوت عن األدالء بؤسةمابهم وإنفةرادة بالشةهادة الينةال مةن سةبلمة
أقوالة وكفايتها كدليل فى الدعو كدليل إذ ي ل األمر مخةول للمحكمةة
التةةي لهةةا أن تةةزن أقةةوال الشةةاهد وتقةةدرها التقةةدير الةةذو تطمةةبن إليةةج
ويبعث على تكوين عقيدتها.
لمةةا كةةان ذلةة وكةةان األمةةر لةةم يقتصةةر علةةى شةةهادة الضةةابط مجةةر
التحريات بمفرده بل شملت العديد من الضباط وفقا للثابت بقابمة أدلةة
الثبوت وكان القةانون لةم يشةترط نصةابا ً معينةا ً للشةهادة فةإن مةايثيره
الدفاع فى هذا الشؤن من منازعة فى هذا الخصوص اليعةدو أن يكةون
جدال موضوعيا فى تقدير أدلة الةدعو وهةو مةن اإلختصةاص األصةيل
لمحكمة الموضةوع ومةن ثةم يكةون الةدفع المثةار مةن قبةل الةدفاع أقةيم
على سند وير صحي من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضج .

الثالث والخمسون :ـ حيث أنة وعما أثاره الدفاع من أوجج دفاع
أخر حاصلها التشكي فى الدليل الـذ إطمـؤنت اليـج المحـكمـة
بقالةعدم معقولية الواقعة و خلو األوراق من ثمة دليل تص بج
اإلداة
فهو فى حقيقتج ال يعدوا أن يكون جدال موضوعيا فـى تقدير األدلـة
وإسةةتخبلص مةةا تةةإد إليةةج ممةةا تسةةتقل بةةج هةةذه المحكمةةة ولمةةا كانةةت
الصةةورة التةةى إستخلصةةتها المحكمةةة مةةن أقةةوال شةةهود اإلثبةةات وكةةذا
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إقةةرارات بعةةض المتهمةةين بالتحقيقةةات وسةةابر األدلةةة األخ ةر التةةى
أوردتها ال تخرج عن اإلقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصةلها
فى األوراق فبل يجوز منازعتها فى شؤنج ومن ثم يكةون الةدفع المثةار
مةةن قبةةل الةةدفاع أقةةيم علةةى سةةند ويةةر صةةحي مةةن الواقةةع والقةةانون
وتقضى المحكمة برفضج .
لما كان ذلة وكانةت المحكمةة إطمؤنةت إلةى أدلةة اإلثبةات فةي الةدعو
سواء القولية منها أو الفنية التي بنيت على أسباب سةابغة تةإدو إلةى
النتيجة التةي إنتهةت إليهةا وكةذل إقةرارات بعةض المتهمةين بتحقيقةات
النيابةةة العامةةة وتقةةاير اللجةةان الفنيةةة وتقةةاير الطةةب الشةةرعى وكافةةة
التقارير الطبيةة المرفقةة بالةدعو وتقةاير قسةم األدلةة الجنابيةة وكافةة
أدلةةةة الةةةدعو األخةةةر

فانهةةةا تعةةةرض عةةةن إنكةةةار المتهمةةةين جميعةةةا

إرتكةةابهم للجةةرابم المسةةنده إلةةيهم بالتحقيقةةات بجلسةةة المحاكمةةة إذ ال
يعةةةدوا هةةةذا األمةةةر مةةةنهم سةةةوو محاولةةةج للةةةتملص مةةةن وزر الجريمةةةة
لئلفةةبلت مةةن عقابهةةا فضةةبل عةةن مجافاتهةةا األدلةةج الثابتةةة التةةي طرحتهةةا
المحكمة علي بساط البحث و قلبت فيها الرأو و محصتها عن بصر و
بصيره فوجدتها سديده و متسانده كما لةم تفلة محةاوالت الةدفاع مةن
اإلفتبةةات عليهةةا أو الطعةةن فةةي سةةبلمتها أو اإلنتقةةاص مةةن قوتهةةا فةةي
التدليل فإستحوذت علي كامل إطمبنان المحكمة وكان لها أثرهةا البةالع
فةةي تكةةوين عقيةةدة المحكم ةة فيمةةا إنتهةةت إليةةج وكانةةت المحكمةةة قةةد
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أطرحةةةت كةةةل مةةةا يخةةةالف هةةةذا اإلطمبنةةةان إمةةةا لكونةةةج مجةةةافي للحقيقةةةة
والواقع وإما لكونةج لةم يقةو علةى أن ينةال مةن الةدليل فةي الةدعو .
وحيث أن المحكمة إنتهةت إلةى ثبةوت إرتكةاب المتهمةين للجةرابم محةل
التةةداعى ومةةن ثةةم وطبقةةا لةةنص المةةادة 2/381مةةن قةةانون اإلجةةراءات
الجنابيةةةةة أصةةةةدرت قرارهةةةةا بجلسةةةةة  2018/7/28بإرسةةةةال أوراق
الدعو وبإجماع أراء أعضابها إلى فضيلة مفتى الجمهوريةج لتسةتدل
على رأ الشريعة اإلسبلميج فى حق كبل من:ـ
ـ عصام محمد حسين ابراهيم العريان
ـ عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر
ـ عاصم عبد الماجد محمد ماضي.
ـ محمد محمد ابراهيم البلتاجي
ـ صفوة حموده حجازو رمضان
ـ اسامة ياسين عبد الوهاب محمد
ـ طارق عبد الموجود ابراهيم الزمر
ـ وجدو محمد عبد الحميد ونيم
ـ احمد محمد عارف علي
ـ عمرومحمد ذكي محمد عبد العال
ـ سبلمة محمد محمد طايل
ـ إيهاب وجدو محمد عفيفي
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ـ هاد على عبد الخبلق على
ـ محمد مصطفي كامل احمد
ـ احمد ابوالعز عبد الرحمن محمد
ـ منصور علي رمضان الشربيني
ـ حمودة عبد الهادو محمد شاهين
ـ سعد فإاد محمد خليفة
ـ وريب مسعود علي أحمد
ـ عاصم محمد حسن عرب
ـ محمد ابراهيم عبد الرحمن صابر
ـ ايمن سامي لبيب وهبج
ـ انس عامر محمد ابوحمد
ـ عبلء عبد الهادو علي الشورة
ـ عمر مصطفي مإمن محمود مجاهد
ـ محمود سبلمة فوزو متولي
ـ عمار مصطفي ابوالنور ابوالنور
ـ محمد ربيع عابدين محمد
ـ ايمن محمد محمد شاهين
ـ عمر محمد صبلح حسين
ـ شفيق سعد شفيق سيد
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ـ ابراهيم محمد فرج محمد
ـ إسبلم عامر محمد أبوحمد
ـ عبد الرحمن محمد صفوت االعصر
ـ ابراهيم فوزو يحيي ابوالمجد
ـ السعيد السيد عبد الفتاح العراقي
ـ محمد حامد سيد فرولي
ـ حسام الدين عبد هللا جبلل الحاروني
ـ احمد محمد الهامي عبد الحميد ونيمج
ـ يحي فوزو يحي ابراهيم
ـ ابراهيم محمد بهجت احمد
ـ اسبلم احمد خلف محمد
ـ خالد محمود عز الرجال الس ِّيد
ـ محمد السيد احمد عبد العزيز نجم
ـ ماجد عبده عبد المنعم ابراهيم الشافعي
ـ حذيفة علوان محروس الجندو
ـ احمد رفعت عبد الغني الطرابهي
ـ محمد صبحي امين حسن سبلم
ـ عمروعلي ابراهيم محمد
ـ ابوالقاسم احمد اسماعيل احمد
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ـ محمد فوزو يحيي ابوالمجد
ـ محمد ابراهيم محمد سيد
ـ عمروجمال محمد عمران
ـ نبوو نبوو محمد المليجي
ـ مبرو سيد مبرو قمر
ـ محمد حسن حسين محمد
ـ عماد مهدو عبد النبي المغربي
ـ حمادة مصطفي احمد عبد ربج
ـ محمد شعراوو عط َّية عباس
ـ أسامة أحمد محمد النجار
ـ محمد علي بسيوني محمد
ـ احمد عاطف فاروق عبد الغني
ـ عبد هللا احمد السيد محمد
ـ محمد عبد المعبود ابراهيم احمد
ـ مصطفي احمد مصطفي السيد
ـ محمد السيد محمد احمد خليل جبر
ـ احمد رمضان محمد طنطاوو
ـ محمد عبد الحي حسين الفرماوو
ـ مصطفي عبد الحي حسين الفرماوو
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ـ احمد فاروق كامل محمد
ـ هيثم سيد العربي محمود
ـ محمد محمود علي زناتي
ـ عبد الع يم ابراهيم محمد عطيج
ـ اسماعيل محمد رشوان محمد
ـ ياسين امام محمد سليمان
وحةةةددت جلسةةةة  2018 / 9 / 8للنطةةةق بةةةالحكم مةةةع إسةةةةتمرار
حبس المتهمين .
وبجلسةةةةة2018/ 9/8ورد تقريةةةةر صةةةةادر عةةةةن دار اإلفتةةةةاء متضةةةةمنا ً
رأو فضيلة المفتي والذو أثبت فيج :
فةةةةةاذا مةةةةةا أقيمةةةةةت هةةةةةذه الةةةةةدعوو بةةةةةالطرق المعتبةةةةةرة قانونةةةةةآ قبةةةةةل
المتهمةةةين الةةةوارد اسةةةمابهم بةةةالقرار ولةةةم ت هةةةر فةةةي األوراق شةةةبهة
تةةدرء الحةةد عةةنهم كةةان جةةزاإهم االعةةدام حةةد حرابةةة لقةةتلهم المجنةةي
علةةةةيهم المبةةةةين اسةةةةمابهم بالتحقيقةةةةات ولسةةةةعيهم فةةةةي االرض فسةةةةادأ
وترويعهم األمنين جزرء وفاقآ
ولمةةةا كةةةان ماتقةةةدم يكةةةون قةةةد رسةةةخت فةةةي عقيةةةدة المحكمةةةة علةةةى
وجج القطع والجزم واليقين أن المتهمين :ـ
.1

ِؾّذ ثذ٠غ ػجذ اٌّغ١ذ عبِٟ
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.2

ػقبَ ِؾّذ ؽغ ٓ١اثشا٘ ُ١اٌؼش٠بْ

.3

ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌؾّ١ذ أؽّذ اٌجش

.4

ػبفُ ػجذ اٌّبعذ ِؾّذ ِبمٟ

.5

ِؾّذ ِؾّذ اثشا٘ ُ١اٌجٍزبعٟ

.6

ففٛح ؽّٛدٖ ؽغبص ٞسِنبْ

.7

أعبِخ ٠بع ٓ١ػجذ اٌ٘ٛبة ِؾّذ

.8

ثبعُ وّبي ِؾّذ ػٛدٖ

.9

هبسق ػجذ اٌّٛعٛد اثشا٘ ُ١اٌضِش

.10

ػقبَ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ عٍطبْ

.11

أعبِخ ِؾّذ ِؾّذ ِشع ٟػ١غ ٟاٌؼ١به

.12

ٚعذِ ٞؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ غُٕ١

.13

أؽّذ ِؾّذ ػبسف ػٍٟ

.14

ػّشِ ٚؾّذ روِ ٟؾّذ ػجذ اٌؼبي

.15

عالِخ ِؾّذ ِؾّذ هبً٠

.16

اٙ٠بة ٚعذِ ٞؾّذ ػف١فٟ

.17

٘بد ٞػٍ ٟػجذ اٌخالق ػٍٟ

.18

ِؾّذ ِقطف ٟوبًِ اؽّذ

.19

اؽّذ اث ٛاٌؼض ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ

.20

ِٕقٛس ػٍ ٟسِنبْ اٌؾشثٟٕ١
1338

أمين السر

رئيس المحكمة

.21

ؽّٛدح ػجذ اٌٙبدِ ٞؾّذ ؽب٘ٓ١

.22

عؼذ فئاد ِؾّذ خٍ١فخ

.23

غش٠ت ِغؼٛد ػٍ ٟأؽّذ

.24

ػبفُ ِؾّذ ؽغٓ ػشة

.25

ِؾّذ اثشا٘ ُ١ػجذ اٌشؽّٓ فبثش

.26

ا ّٓ٠عبٌِ ٟج١ت ٘ٚجٗ

.27

أظ ػبِش ِؾّذ اث ٛؽّذ

.28

ػالء ػجذ اٌٙبد ٞػٍ ٟاٌؾٛسح

.29

ػّش ِقطفِ ٟئِٓ ِؾّٛد ِغب٘ذ

.30

ِؾّٛد عالِخ فٛصِ ٞزٌٟٛ

.31

ػّبس ِقطف ٟاث ٛإٌٛس اث ٛإٌٛس

.32

ِؾّذ سث١غ ػبثذِ ٓ٠ؾّذ

.33

اِ ّٓ٠ؾّذ ِؾّذ ؽب٘ٓ١

.34

ػّش ِؾّذ فالػ ؽغٓ١

.35

ؽف١ك عؼذ ؽف١ك ع١ذ

.36

اثشاِ٘ ُ١ؾّذ فشط ِؾّذ

.37

اعالَ ػبِش ِؾّذ أث ٛؽّذ

.38

ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ففٛد االػقش

.39

اثشا٘ ُ١فٛص٠ ٞؾ ٟ١اث ٛاٌّغذ
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.40

ػّش ٚػجذ اٌجبعو ػجذ إٌّؼُ صٓ٠ٚ

.41

اٌغؼ١ذ اٌغ١ذ ػجذ اٌفزبػ اٌؼشالٟ

.42

ِؾّٛد ػجذ اٌشؽّٓ ػ١غٟ

.43

٘بِٔ ٟؾّذ ػضد ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ ػجذٖ اٌذ٘زّْٛ

.44

ِؾّذ خٍ١فخ ِؾّذ خٍ١فخ

.45

ِؾّذ فبثش ؽغٓ عالِٗ عؼٛد ٞاٌغ١ذ

.46

سمب ِؾّذ اٌغ١ذ اث ٛاٌؼٓ١ٕ١

.47

ػّش ِقطف ٟاٌج ِٟٛ١اٌؾؼشاٞٚ

.48

ػجذ اٌشؽّٓ أ ّٓ٠أؽّذ فئاد

.49

فبسط ِؾّذ ثغ ٟٔٛ١عبٌُ

.50

ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ فشط

.51

ٔبفش ػجذ إٌّزقش اثشا٘ ُ١أؽّذ

.52

١ٌٚذ ِؾّذ ػجذ اٌؾٍِ ُ١ؾّذ

.53

اؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض فمش

.54

ػجذ اٌؾىِ ُ١ؾّذ ػجذ اٌٍط١ف ػٍٟ

.55

ِؾّذ وّبي اٌذ ٓ٠اث ٛاٌؼال ٠بعٓ١

.56

ِؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ اٌّٙذ ٞاٌٙجبة

.57

٘بِٔ ٟؾّذ فبثش اثشا٘ ُ١اٌّٛعٟ

.58

ِؾّذ سعت عٍّ١بْ ػٍٟ
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.59

سمب ػجبدٖ ِؾّذ عبٌُ

.60

خبٌذ اٌغ١ذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌؾٟ

.61

اؽّذ ػجذ اٌ٘ٛبة ِٛعِ ٟؾّذ

.62

ؽش٠ف ػجذ اٌؾّ١ذ ػ١غ ٞٛؽغٓ

.63

ِؾّذ سث١غ صوش ٞاٌغ١ذ

.64

ِب٘ش ػٍ ٟاثشا٘ ُ١ػجذ اٌجبسٞ

.65

اؽّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ ِؾّذ عؼ١ذ

.66

فشط ِؾّٛد اؽّذ عجش

.67

ِؾّذ عٍ ُ١اؽّذ عبد هللا

.68

ِؾّذ هٗ وبًِ ع١ف إٌقش

.69

ػجذ اٌؼظِ ُ١ؾّٛد ِؾّذ ػٍٟ

.70

ِؾّذ ؽبفؼ ٟؽٕفِ ٟؾّٛد

.71

ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ ِؾّٛد

.72

ؽش٠ف ِؾّٛد ع١ذ ِؾّذ عىش

.73

٘١ضُ ػجذ هللا ِؾّذ ٛ٠عف

.74

ِقطف ٟؽىش ٞاؽّذ ؽغٓ١

.75

ِؾّٛد ػجذ اٌغٍ ً١ػجذ اٌشاصق

.76

اٌغ١ذ ػ١غ ٟسعت اٌؾشلبٞٚ

.77

ػّش ؽغٓ ِؾّذ اثشا٘ ُ١عٍَٛٙ
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.78

اعبِخ ٠ؾ ٟ١ع١ذ عؼ١ذ

.79

ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌغ١ذ

.80

ػٍٔ ٟغ١ت ػٍ ٟؽغٓ

.81

ػقبَ خ١ش ٞؽغٓ سفبػٟ

.82

أؽشف ػجذ اٌشؽ ُ١أؽّذ أؽّذ

.83

ػضّبْ فبثش ِؾّذ ػجذ اٌقبدق

.84

ػّبد ِؾّذ ػجذ اٌغالَ ٛ٠عف

.85

ٔج ٞٛاثشا٘ ُ١اٌغ١ذ فشط

.86

اؽّذ ؽٍّ ٟػجذ اٌغالَ فجؼ

.87

٘بِٔ ٟؾّذ ِؾّذ اٌغٕذٞ

.88

اٌغجبػ ٟؽٛلذ اٌغجبػٟ

.89

ػجذ اٌشؽّٓ اؽشف خٍ ً١اؽّذ

.90

ِٕقٛس ِؾّذ ِٕقٛس ػجذ اٌؼبه ٟاثشاُ٘١

.91

٘بٔ ٟػٍ ٟػٍ ٟاٌغ١ذ

.92

ِؾّذ خٍ ً١اعّبػ ً١اث ٛؽّبَ

.93

ِقطف ٟػجذ اٌشؽِ ُ١قطف ٟاث ٛاٌّغذ

.94

ؽٕف ٟؽٕفِ ٟؾّٛد ؽغبٔٓ١

.95

ػجذ اٌّؾغٓ ِؾّذ ؽغٓ اث ٛص٠ذ

.96

اعبِخ اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ؽطب
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.97

ِؾّذ ػٍ ٟاثشا٘ ُ١اٌذعٛل ٟاِبَ اثشا٘ ُ١ؽغبط

.98

اؽّذ اث ٛاٌفزٛػ ِؾّذ ػٍ ٟاٌذٓ٠

.99

اؽّذ خ١ش ٞاٌغٕ١ذِ ٞؾّذ

 .100ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ِؾّذ ؽغٓ١
ِ .101ؾّذ ػضد إٌٙذا ٞٚاٌؼشاثٟ
 .102ػجذ اٌمبدس عّؼٗ ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌفزبػ
٠ .103ؾ ٟ١ؽغٓ اؽّذ اٌؼغبي
 .104وبًِ عؼ١ذ اٌذِشداػ اؽّذ عٕ١ذٞ
 .105ؽز٠فٗ ص ٓ٠اٌؼبثذ ٓ٠ع١ذ اؽّذ
 .106خبٌذ ػّش ع١ذ اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ
ِ .107قطف ٟلبعُ ػجذ هللا ِؾّذ
 .108ػّش عالِٗ عّؼبْ عالِٗ
 .109فج١ؼ عٍّ١بْ فج١ؼ عٍّ١بْ
 .110عالَ ػٍ ٟعالَ ػٍ ٟعٍّ١بْ
 .111اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد إٌٙذٞ
ِ .112ؾّذ فبسٚق اِبَ ػجذ اٌؾٟ
 .113ؽغٓ ِؾّذ ؽغٓ اؽّذ فمش
 .114خبٌذ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌؾّ١ذ ػجذ إٌّؼُ
ِ .115ؾّذ اث ٛثىش ثىش ٞاٌقبٞٚ
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 .116هٗ ِؾّٛد اثشا٘ ُ١اٌزٛعبٟٔ
ِ .117ؾّذ ػجذ هللا فشِبِ ٞٚؾّذ
ِ .118ؾّذ فالػ اٌذ ٓ٠ػجذ هللا اٌغٕذٞ
 .119اؽّذ سعبء ِؾّذ اٌضٓ٠
 .120أعبِخ ػجذ اٌّغ١ذ ٛ٠عف ِؾّٛد
 .121أؽّذ ِٛٙ١ة ِؾّذ عبٌُ
 .122أِ١ش فزؾِ ٟؾّذ ِؾّذ اٌذسط
 .123أؽّذ ِؾّذ ِؾّذ ػضّبْ ػجذ اٌىشُ٠
 .124ػبهف ف ّٟٙاثشا٘ ُ١ػجذ اٌشؽُ١
 .125ؽغبَ ػجذ اٌفزبػ اٌذعٛل ٟاٌغٕذٜ
 .126ؽغبَ ػٍِ ٟؾّذ ؽغبصٞ
 .127م١بء اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ اث ٛاٌؼٓ١ٕ١
ِ .128ؾ ٟ١ػجذ اٌؾى ُ١ساغت ؽغبصٞ
 .129ػجذ هللا ػٍِ ٟز ٌٟٛؽغٓ
ِ .130ؾّذ ؽبِذ ع١ذ فشغٍٟ
 .131ؽغبَ اٌذ ٓ٠ػجذ هللا عالي اٌؾبسٟٔٚ
 .132اؽّذ ِؾّذ اٌٙبِ ٟػجذ اٌؾّ١ذ غّٕٗ١
٠ .133ؾ ٟ١فٛص٠ ٞؾ ٟ١اثشاُ٘١
 .134اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ثٙغذ اؽّذ
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 .135اعالَ اؽّذ خٍف ِؾّذ
 .136خبٌذ ِؾّٛد ػض اٌشعبي اٌغِّ١ذ
 .137ػجذ اٌجبعو ػجذ اٌقّذ اث ٛاٌفنً
ِ .138ؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض ٔغُ
ِ .139بعذ ػجذٖ ػجذ إٌّؼُ اثشا٘ ُ١اٌؾبفؼٟ
 .140ؽز٠فخ ػٍٛاْ ِؾشٚط اٌغٕذٞ
 .141اؽّذ سفؼذ ػجذ اٌغٕ ٟاٌطشاثٟٙ
ِ .142ؾّذ فجؾ ٟاِ ٓ١ؽغٓ عالَ
 .143ػّش ٚػٍ ٟاثشاِ٘ ُ١ؾّذ
 .144اث ٛاٌمبعُ اؽّذ اعّبػ ً١اؽّذ
ِ .145ؾّذ فٛص٠ ٞؾ ٟ١اث ٛاٌّغذ
ِ .146ؾّذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ع١ذ
 .147ػّش ٚعّبي ِؾّذ ػّشاْ
ٔ .148جٔ ٞٛجِ ٞٛؾّذ اٌٍّ١غٟ
ِ .149جشٚن ع١ذ ِجشٚن لّش
ِ .150ؾّذ ؽغٓ ؽغِ ٓ١ؾّذ
 .151ػّبد ِٙذ ٞػجذ إٌج ٟاٌّغشثٟ
 .152ؽّبدح ِقطف ٟاؽّذ ػجذ سثٗ
ِ .153ؾّذ ؽؼشا ٞٚػطَّ١خ ػجبط
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 .154أعبِخ أؽّذ ِؾّذ إٌغبس
ِ .155ؾّذ ػٍ ٟثغِ ٟٔٛ١ؾّذ
 .156اؽّذ ػبهف فبسٚق ػجذ اٌغٕٟ
 .157اٌغ١ذ ِؾّذ اثشا٘ ُ١هٗ
ِ .158ؾّذ ػ١ذ عبٌُ ػٍٟ
 .159ؽغ ٓ١ػجذ اٌؼبي عبد
 .160سام ٟػجذ اٌٍط١ف اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
 .161ع١ذ ؽؾبرخ ع١ذ ِؾّذ
ٔ .162ضٔ ٗ٠ضِ ٗ٠ؾّذ اٌّغبٞٚ
 .163اؽشف ِؾّذ ػجذ هللا ٔقش هٕطبٞٚ
ِ .164ؾّذ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ لٕذً٠
ِ .165ؾّذ اؽّذ اثشا٘ ُ١اثشاُ٘١
ِ .166ؾّذ اٌغؼ١ذ ػجذٖ ساعؼ
ِ .167ؾّذ رٛف١ك ِؾّذ عٍّ١بْ
ِ .168ؾّذ ؽغ ٓ١سٚث ٟػجذ اٌشاصق
ِ .169ؾّذ هٗ ِؾّٛد اؽّذ هٗ
 .170ع١ذ ػجذ اٌّ ٌٟٛعالِخ اث ٛص٠ذ
ِ .171ؾّذ ؽغِ ٓ١ؾّذ ؽغٓ١
 .172اِغذ اؽّذ ػجذ اٌفزبػ ثؾ١ش
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 .173خبٌذ ؽٍّ ٟاثشا٘ ُ١ؽؾبرٗ
ِ .174ؾّذ سعت ِؾّذ ؽغٓ
ِ .175ؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ ػذالْ اٌضٔبرٟ
 .176سمب ػجذ اٌشؽّٓ ػمً ِؾّذ
 .177عبِ ٟاٌّغذ ػجذ اٌم ٞٛػْٛ
 .178خ١ش ٞػ١ذ ع ٍُ٠ٛػٍٟ
 .179ؽغٓ ِؾّذ اٌجذس ٞؽٕف ٟغضاٌٟ
 .180ا ّٓ٠ثذ ٞٚفبثش ع١ذ
ِ .181ؾّٛد ػٍ ٟعٍّ١بْ ِؾّٛد
ِ .182ؾّذ ؽغٓ ػٍ ٟاٌغ١ذ
 .183اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذ اٌؼظُ١
 .184اث ٛثىش اٌقذ٠ك فشاط اثشا٘ ُ١اؽّذ
 .185اؽّذ سصق وبًِ اؽّذ
 .186اعالَ ِؾّٛد عؼ١ذ ٔقش
 .187اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ػٍٟ
ِ .188ؾّذ ف ّٟٙػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌشؽّٓ
 .189ػجذ اٌٍط١ف ِقطف ٟػجذ اٌٍط١ف ِقطفٟ
١ٌٚ .190ذ لذس ٞؽٕف ٟخٍ١فخ
 .191اثشا٘ ُ١ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ ػط١خ
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 .192عٍّ١بْ ِؾّذ عٍّ١بْ ِؾّٛد
 .193اٌغ١ذ ػٍ ٟاٌغؼذا ٞٚػٍٟ
ِ .194ؾّٛد ِؾّذ عؼذ ؽبِذ
 .195ثىش ٞسث١غ اؽّذ خًٍ١
ِ .196ؾّذ ؽغ ٓ١ػٍ ٟاٌجذس ٞاؽّذ
 .197اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػٍ ٟػغىش
 .198سعت ِؾّذ ػجذ اٌؼبي عبد
ٛ٠ .199عف اٌغ١ذ ٛ٠عف ِؾّذ االٌفٟ
 .200ػجذ هللا ِؾّذ ػٍِ ٟؾّذ
ِ .201ؾّذ فجشِ ٞقطفِ ٟؾشَ
 .202ؽغ ٓ١ثؾش ٞاؽّذ ِمجً ؽّبد
 .203ػٍِ ٟؾّٛد اؽّذ اؽّذ
 .204ؽؼجبْ ٔؾّذٖ ػط١خ اٌؾّٟ١
ِ .205ؾّٛد ػجذ اٌّؾغٓ هٗ لبعُ
ِ .206قطفِ ٟؾّذ ِقطفِ ٟؾّٛد
 .207ثالي ػضاد ػٍِ ٟؾّذ
 .208هبسق ِقطف ٟهٗ ِقطفٟ
ِٙ .209شاْ اث ٛاٌؼجبط صو١ش ثىشٞ
 .210ؽٙبة فىشِ ٞؾّذ اٌغ١ذ اٌغمب
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 .211ػٍِ ٟؾّذ عّؼٗ ِؾّذ
 .212ؽّبدح ػجذ اٌجبعو ػجذ اٌؾٍ ُ١ػجذ اٌ٘ٛبة
 .213اؽّذ ػٍ ٟػجذ اٌٙبد ٞعٍُ١
ِ .214ؾّذ ػط١خ ػجذ إٌج ٟؽؼجبْ
 .215اؽّذ ع١ذ ػجذ اٌغٛاد ؽّ١ذح
ِ .216ب٘ش ِجشٚن ػجذ اٌؾّ١ذ ِجشٚن
ٛ٠ .217عف ِؾّذ ٛ٠عف ِؾّذ
 .218اؽّذ ػبؽٛس ؽغٓ ػضّبْ
ِ .219ؾّذ ػّش ع١ذ اؽّذ
ِ .220ؾّذ عّ١ش ِؾّذ ِؾّذ
 .221اؽّذ ِؾّذ ػجذ هللا اٌقفطٟ
ٛ٠ .222عف ػ١ذ أث ٛاٌمبعُ ؽغٓ١
 .223ص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ػجذ اٌغٕٟ
ِ .224ؾّٛد سإٚف ؽغٓ اٌغ١ذ
 .225ػّشِ ٚؾّذ اؽّذ ص٘شاْ
 .226خبٌذ ِؾّذ ػّش ػجذ هللا
 .227ػٍٔ ٟغبػ ػٍ ٟػغّٟ
 .228اؽّذ ثخ١ذ اؽّذ ِشاد
 .229ػّش ٚاِبَ اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ
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 .230ػّش ٚظش٠ف ػجذ اٌغٛاد
ِ .231ؾّذ خّ١ظ ِؾّذ اٌغ١ذ
 .232ػٍ ٟاؽّذ ػجذ هللا ّ٘بَ
ٔ .233ج ً١اؽّذ ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ
ِ .234ؾّذ لطت خٍ١فخ ِٕقٛس
 .235وّبي ػجذ هللا وّبي ػجذ هللا
 .236اعبِخ ػجذ اٌشؽّٓ ؽبفع ػضّبْ
 .237عؼ١ذ ؽغٓ ّ٘بَ اٌذعٛلٟ
ِ .238ؾّذ ػٍِ ٟؾّذ ػٍٟ
٠ .239بعش ػجذ اٌمبدس ِؾّذ اٌجٟٙ
 .240ػجذ اٌشؽّٓ ػبدي اٌغ١ذ اثشاُ٘١
 .241ػذٌ ٟؽّذِ ٞؾّٛد ػطب هللا
ِ .242ؾّٛد ػجذ اٌؾىٛس اث ٛص٠ذ ػط ٗ١هللا
ِ .243ؾّذ اٌغ١ذ ػجذٖ اٌقبٞٚ
ِ .244ؾّٛد فبثش اث ٛاٌؼ ٓ١ٕ١ؽّٛدٖ
 .245ػقبَ اٌذ ٓ٠ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ
 .246ؽغبَ ػ٠ٛظ عؼ١ذ وبًِ
 .247ؽّبدح ِؾّٛد اث ٛع١ف ِؾّذ
ِ .248ؾّذ ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ اٌغ٘ٛشٞ
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١ٌٚ .249ذ ِؾّذ ِؾّذ ِشعٟ
 .250أؽّذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ اٌشٍِٟ
ِ .251ؾّذ صو ٟاؽّذ ػبؽٛس
 .252أؽّذ فبسٚق عّؼخ عّؼخ ػ١غٟ
 .253ػبهف ِقطف ٟػط١خ ِؾّذ
ِ .254ؾّٛد اثشا٘ ُ١ػجذ اٌؾٍ ُ١ػجذ هللا
 .255هٗ ػشفخ وبًِ ِؾّذ ؽغٓ
 .256ؽغٕ ٟػٍ ٟاٌّبعخ ػالَ
ِ .257ؾّذ ِؾّٛد ٛ٠عف أؽّذ
 .258سمب ِؾّٛد ِؾّٛد ِؾّذ اٌج١طبس
ِ .259ؾّذ ِؾّذ أؽّذ اٌؾبي
 .260اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ِقطف ٟؽغٓ ثذساْ
ِ .261ؾّذ ِؾّذ ِقطف ٟؽغٓ ثذساْ
 .262فبسط ػ١ذ ػجذ اٌّمقٛد ِش٠ش
٘ .263ؾبَ عؼ١ذ عٛدٖ أؽّذ
 .264ػجذ اٌىش ُ٠ؽبفع عبٌُ أؽّذ
ِ .265ؾّذ عالِخ ِؾّذ ِقطفٟ
ِ .266ؾّذ ٔقش ػٍ ٟاٌذ٠جخ
ِ .267غذِ ٞؾّذ ؽغٓ ػالَ
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 .268سؽبد ِؾّذ أث ٛاٌّغذ ػجذ اٌؼٍُ١
 .269أؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ أث ٛهبٌت
 .270أؽّذ ِؾّذ اؽّذ ػ١ذ عبٌُ
٠ .271بعش ِؾّذ أؽّذ ِؾّذ
 .272أعؼذ فبدق فذ٠ك ِؾّذ
 .273أؽّذ ِؾّذ عبِ ٟثىش
 .274أؽّذ اثشا٘ ُ١أؽّذ اٌىشدٞ
ِ .275ؾّٛد ػالء اٌذ ٓ٠سأفذ ِؾّذ
 .276ػٍ ٟػجذ اٌٙبدِ ٞؾّذ ػجذ اٌٙبدٞ
 .277أؽّذ خٍ ً١ػجذ اٌؼبي خًٍ١
 .278ؽّذ ٞؽغٕ ٟؽغ ٓ١ؽطب
 .279اٌقب ٞٚسِنبْ ِؾّذ ِؾّذ ؽغٓ
 .280ؽبِذ ػجذ اٌِّ ٌٟٛؾّٛد ِؾّذ
 .281اؽّذ فبسط هٗ ػجذ هللا
ِ .282ؾغٓ اؽّذ ِؾت اٌذ ٓ٠ػجذ اٌمبدس
 .283أظ اث ٛاٌخ١ش ؽغ ٓ١ثىش
ِ .284ؾّذ اؽشف اٌغ١ذ هٍجخ
 .285اِ١ش وّبي وبًِ ؽّبد
 .286فبٌؼ ِؾّذ ِؾّذ ػجذ هللا
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ِ .287ؾّذ سث١غ ِؾّذ ؽغٓ
ِ .288ؾّذ ِؾّذ ؽبِذ اعّبػً١
 .289عبِِ ٟؾّٛد ػجذ اٌؾبفع ِؾّذ
ِ .290غبٚس ٞػجذٖ اؽّذ اعّبػً١
 .291ؽش٠ف ِؾّذ ِؾّٛد خٍ ً١ؽغٓ١
 .292ػٍ ٟػجذ اٌغّ١غ اث ٛاٌفزٛػ عؼذ
 .293ػٍِ ٟؾّٛد سِنبْ ػٍٟ
 .294س٠بك اؽّذ ِؾّذ ِؾّذ
 .295ػقبَ عّبي ِؾّٛد ػالَ
ِ .296ؾّذ ِؾّٛد ػجذ اٌغالَ ػجذ هللا
٘ .297ؾبَ ِؾّذ اثشا٘ ُ١اٌغ١ذ
 .298ع١ذ ػٍ ٟع١ذ ػٍٟ
ِ .299ؾّذ فالػ وّبي اٌغ١ذ
 .300ػٍ ٟاٌغٛ١ؽ ٟػٍ ٟاٌؾ١خ
 .301اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ
 .302ثٙغذ ِؾّذ ٘ٚجخ ِؾّذ
 .303ؽؼجبْ عؼ١ذ ِؾّذ ػٍٟ
 .304فجش ٞػط١خ اثشا٘ٔ ُ١قش
 .305ػجذ سثٗ ِؾّٛد اثشا٘ ُ١اؽّذ
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 .306عّبي اؽّذ ؽغٓ ِؾّذ
 .307ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّٛد ػجذ اٌؼض٠ض
 .308اثشا٘ ُ١عبد اٌشة ِؾّذ ػٍ ٟػّش
 .309ع١ذ ِؾّذ ِشصٚق ػجذ إٌجٟ
 .310اؽّذ ِؾّذ ػٍِ ٟؾّذ
 .311اؽّذ ع١ذ سعت ع١ذ
ِ .312ؾّذ ٔٛ٠ظ ػ١بد ِؾّذ ػ١بد
 .313ػجذ هللا فزؾ ٟػجذ اٌؼض٠ض ِقطف ٟعٍُ١
ِ .314ؾّذ عالي ِؾّذ اٌغّبٔ ٟاؽّذ ػٛك
 .315اعالَ ٔقش ػجذ اٌؾّ١ذ اٌّز ٌٟٛػٍ ٟؽغبصٞ
 .316ػالء فزؾ ٟاٌغ١ذ اثشا٘ ُ١ؽغٓ١
ِ .317قطفِ ٟقطف ٟهٗ ػجذ اٌغالَ صا٠ذ
ِ .318ؾّذ اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ
 .319أٛس اثشا٘ ُ١اثشا٘ ُ١ؽغٓ
ٛٔ .320س اٌذِ ٓ٠ؾّذ اثشا٘ ُ١اٌجبص
ِ .321ؾّذ ػٍِ ٟؾّذ ػضّبْ
ِ .322قطفِ ٟؾّذ اؽّذ ِؾّذ ِٕقٛس
 .323ؽش٠ف ِؾّذ ِؾّذ اثشاُ٘١
 .324ػجذ اٌزٛاة اؽّذ ٠ؾ ٟ١ػجذ اٌشؽّٓ
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ِ .325ؾّذ ؽغِ ٟٕ١ؾّذ ِغب٘ذ
 .326ؽّذ ٞفجؾِ ٟؾّٛد اٌؾٍ١ظ
ِ .327ؾّذ عؼ١ذ عٍّ١بْ اٌغ١ذ
ِ .328ؾّذ اؽّذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
ِ .329ؾّٛد اٌؾؾبد ساغت ػٛك ِؾغٛة
ِ .330ؾّذ خنش ِؾّذ ؽغٓ
 .331ػجذ اٌشؽّٓ سعت ػجذ هللا
ِ .332ؾّذ ؽغٓ اثشا٘ ُ١ؽغٓ
ِ .333ؾّذ ِٕ١ش ع١ذ ػٍٟ
 .334سعت ػجذ هللا ػجذ اٌجبلِٕ ٟقٛس
ٛ٠ .335عف عّبي اثشا٘ ُ١اٌغٕبَ
 .336أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌٍط١ف ػجذ اٌشؽّٓ
 .337ؽغبْ ػّش أث ٛم١ف ِؾّذ
 .338عّبي ع١ذ ِؾّٛد ع١ذ
 .339اعّبػ ً١أؽّذ ِغٍغً ٛ٠عف
 .340اٙ٠بة ِؾّذ ػٍ ٟاٌغٕذٞ
ِ .341ؾّٛد أؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض عبد
 .342فبٌؼ ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌؾّ١ذ ؽغٓ
 .343ػجذ هللا اٌؾبِٔ ٟقؾ ٟػٍٟ
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ِ .344ؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض ؽغِ ٓ١ؾّذ
 .345أؽّذ اٌؾجشا ٞٚاٌطٕطب ٞٚإٌجٞٛ
 .346ػجذ األخش ِقطف ٟأِ ٓ١اٌؾٍمبٟٔ
 .347أ ّٓ٠ػجذ اٌّغ١ذ ِؾّذ دس٠ٚؼ
 .348أؽّذ عّبي ػجذ اٌشعٛي ػٛك
 .349ػٍِ ٟؾّذ ٔغ١ت ػجذ اٌؾّ١ذ ِؾّٛد
ِ .350ؾشٚط ِؾّذِ ٞؾّٛد ػبِش
 .351ؽغ ٓ١خنش ِؾّذ خنش
 .352دوزٛس لبث ً١أؽّذ ػٍٟ
 .353خبٌذ فشط سعالْ سٚاط
 .354ؽبِذ ع١ذ اؽّذ اٌّشعٟ
 .355لبعُ ػجذ اٌقجٛس خٍف ػجذ اٌؼبي
 .356ػٍ ٟؽغٛ٠ ٓ١عف ؽغٓ
 .357ػٛك ػ١ذ ػجذ اٌغالَ ػٛك
ِ .358ؾّذ ؽغبط اٌؾبفؼ ٟدس٘ٛط
 .359عبٌُ لبعُ عبٌُ ؽّ١ذ
 .360اؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌ١ٔٛظ اثشاُ٘١
 .361خبٌذ عّ١ش فزؾِ ٟؾّذ
ِ .362ؾّٛد اؽّذ سِنبْ ػجذ هللا
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 .363اعّبػ ً١عبثش ػٛك ػطب هللا
 .364اؽّذ اؽشف اؽّذ ؽغبٔٓ١
 .365فبٌؼ فبٌؼ ِؾّذ ػبِش
ِ .366ؾّذ ع١ذ سمٛاْ ِؾّذ
 .367اث ٛثىش ِؾّذ اٌغّبْ ؽغٓ
 .368اوشاِ ٟسؽذ ٞػجذ اٌظب٘ش
 .369فشؽبد ػجذ اٌؾّ١ذ عٍّ١بْ ؽؼجبْ
 .370ثغبَ ٔٛس اٌذِ ٓ٠ؾّذ اٌغٛاٌ ٟلبعُ
٘ .371ؾبَ فٛص ٞػجذ اٌٛاؽذ ِؾّذ إٌغبس
٠ .372بعش ِؾّٛد ػجذ اٌّطٍت ؽغٓ عشاط
ِ .373ؾّذ عّ١ش ِؾّٛد ِؾّذ
 .374ػجذ هللا ِؾّٛد فب٠ض ػجذ اٌؼض٠ض
ِ .375قطف ٟػجذ اٌؾى ُ١اثشا٘ ُ١ػٍٟ
ٔ .376بع ٟاِِ ٓ١ؾّذ آِ١
 .377ػجذ اٌشؽّٓ صسصٚس ٔبفش صسصٚس
 .378ؽش٠ف وبًِ اٌٛسدأ ٟاثشاُ٘١
 .379اٌغ١ذ فبسٚق عبد هللا ِؾّذ
 .380ػجذ إٌبفش صوش٠ب ِؾّذ ػجذ إٌجٟ
 .381ؽغٓ ػجذ إٌّؼُ فشط اٌغبوٟ
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 .382خبٌذ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌ٘ٛبة
 .383ؽغِ ٓ١ؾّذ ؽغ ٓ١دعٛلٟ
٠ .384بعش هٕطب ٞٚاعّبػ ً١ػٍٛ١ح
ِ .385قطف ٟثذساْ اث ٛاٌؼجبط فظ إٌٛس
ِ .386ؾّذ اٌغ١ذ ع١ذ اؽّذ
 .387ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ِٙشاْ اؽّذ
 .388اؽّذ رٙبِ ٟفبثش ػط١خ
ِ .389قطف ٟؽغٓ ػجذ اٌظب٘ش
 .390اؽشف خفبعِ ٟؾّذ خفبعٟ
ِ .391ؼبر ػشفخ ػٍِ ٟخٍٛف
 .392اؽّذ ؽغٓ اثشا٘ ُ١فٛدح
ِ .393ؾّذ عّبي اٌغ١ذ ػجذ اٌفزبػ
ِ .394قطف ٟػجذ اٌؼض٠ض اثشا٘ ُ١ؽغٓ
ِ .395ؾّٛد ػ١غِ ٞٛؾّٛد أؽّذ أؽّذ
ِ .396ؾ ٟػجذ اٌ٘ٛبة أِ ٓ١اث ٛاٌؼضَ
 .397ػجذ اٌشؽّٓ ثِ ِٟٛ١ؾّذ ثىشٞ
 .398ؽؾّذ فب٠ض اث ٛاٌّغذ ِؾّذ
 .399خبٌذ ػجذ اٌشاصق خٍ١فٗ ِؾّذ ػٍٟ
ِ .400ؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ فزؼ هللا
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ِ .401قطف ٟأٔٛس ِؾّٛد ٔجٞٛ
 .402اؽّذ ؽغ ٓ١فزؾِ ٟؾّذ
 .403أؽّذ ِّذٚػ ِؾّذ ػطب
 .404عّبي اثشا٘ ُ١عّبي اٌذ ٓ٠اثشاُ٘١
٘ .405بِٔ ٟؾّذ ِؾّذ ؽغٕٓ١
٘ .406بٔ ٟؽغِ ٓ١ؾّٛد ػجذ اٌؼض٠ض ػبؽٛس
ِ .407ذؽذ فبثش ثذ ٞٚاٌغ١ذ
 .408اثشاِّ٘ ُ١ذٚػ اثشا٘ ُ١عّؼٗ
ِ .409ؾّذ ػجذ اٌقبثش اؽّذ إٌّش
 .410ربِش ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض
 .411اؽّذ ػجذ اٌؾّ١ذ اِ ٓ١اٌغ١ذ
 .412ػٍ ٟاث ٛص٠ذ ػٍِ ٟقطفٟ
 .413اٙ٠بة ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ
 .414ػالء ػجذ اٌمبدس اٌقبٞٚ
ِ .415ؾّذ فجؾ ٟػجذ اٌفزبػ
 .416عبد ِؾّذ عبد ػجذ اٌمبدس
 .417ػضد وبًِ ِؾّذ عٙ١بْ
 .418ربِش ٛ٠عف ِؾّٛد ٘بؽُ
ِ .419ؾّذ ِؾغٓ ِؾّذ ِؾّذ اٌذاٚدٞ
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 .420ؽغ ٓ١عبد ػجذ اٌّٛعٛد ِؾّٛد
 .421ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ فخش ٜػغبف
ِ .422ؾّذ عؼ١ذ ػجذ اٌؼظ ُ١ؽغٓ
 .423ػجذ اٌشؽ ُ١ػٍِ ٟؾّذ اٌجغذادٞ
 .424ػجذ اٌشؽّٓ ٚاف ٟاؽّذ ػٍٟ
ِ .425ؾّذ هبسق ػجذ اٌؼظِ ُ١ؾّذ
ِ .426قطف ٟسِنبْ ػجذ اٌغالَ ِؾّذ
 .427ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ
 .428ؽغٕ ٝس٠بك ؽٕف ٟخًٍ١
 .429اعالَ ؽّذ ٞؽّذ ٞاٌؼضة
 .430عّ١ش ؽغ ٓ١ؽغِ ٓ١غؼٛد
ِ .431ؾّذ ِقطفِ ٟؾّذ ػّش عٍُ١
 .432ػّش ٚػجذ إٌّؼُ ػ١ذ ػغٕ١خ
 .433ػّش ٚاعّبػ ً١اؽّذ ٔبع ٟاٌغ١ذ
 .434اٌغ١ذ لطت ِقطفِ ٟؾّذ
ِ .435ؾّٛد اثشاِ٘ ُ١ؾّذ اثشا٘ ُ١اٌى١الٟٔ
 .436ػٍ ٟػجذ هللا ػجذ إٌبفش ؽغٓ
ِ .437ؾّذ ٘ٚجٗ ٘بؽُ خّ١ظ
 .438اوشاِِ ٟؾّذ ػجذ إٌٛس ػٛك هللا
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ِ .439قطف ٟسِنبْ ِقطفِ ٟجشٚن
ِ .440ؾّذ اؽّذ ػجذ اٌ٘ٛبة اثشاُ٘١
 .441ػجذ اٌٍط١ف ِز ٌٟٛاٌغ١ذ ػجذ اٌٍط١ف
 .442عؼ١ذ ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٟ
 .443ؽغ ٓ١اؽّذ ِٕقٛس اٌغ١ذ
 .444ػّش ٚػجذ اٌ٘ٛبة اؽّذ ِشعٟ
 .445اؽّذ ػجذ اٌّ ٌٟٛػجذ اٌشؽّٓ
 .446اعالَ اثشا٘ ُ١اٌغ١ذ اٌفبس
٘ .447بٔ ٟاثشا٘ ُ١اٌذعٛل ٟاٌغ١ذ
ِ .448ؾّذ ؽغٕ ٟػضة ػٍٟ
ِ .449ؾّذ عّبي ػجذ اٌؾىُ ِؾّذ ِقطفٟ
 .450ػّش ؽؼجبْ ص٠ذاْ اٌغ١ذ
ٔ .451ج ً١وّبي ػٍ ٟػجذ هللا
 .452اؽّذ ػّبد اٌغؼ١ذ ؽٛؽخ
 .453اؽّذ سصق ؽغ ٓ١ؽغٓ١
 .454اؽّذ ؽغٓ اؽّذ ِؾّذ
ِ .455ؾّٛد ِؾّذ اٌغؼ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ
 .456ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ اٌطٕطب ٞٚػّش
ِ .457ؾّٛد ِؾّٛد ػجذ اٌؾّ١ذ اٌغ١ذ
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 .458أؽّذ ػجذ اٌّؼجٛد ِؾّذ ؽغٓ ػطٗ١
ِ .459شعِ ٟؾّذ ػبِش ؽغٓ
ِ .460ؾّذ فبٌؼ ِؾّذ فبٌؼ
 .461ربِش فالػ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
ِ .462ؾّٛد فٛصِ ٞؾّذ ع١ذ
 .463ػّش ٚأؽّذ ػٍِ ٟؾّٛد
ِ .464ؾّذ اٌغ١ذ ػٍِ ٟؾّذ
ِ .465قطفِ ٟؾّذ ػشفبْ ػشفبْ
 .466اثشا٘ ُ١أؽّذ ػٍِ ٟؾّٛد
 .467ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌفزبػ ػجذ اٌ٘ٛبة اٌذخبخٕٟ
 .468أؽّذ فالػ ِؾّذ سصق اٌّؾذ
 .469أؽّذ سام ٟػجذ اٌؼبه ٟخًٍ١
 .470ػجذ اٌؼض٠ض اثشا٘ ُ١عٍّ١بْ عبٌُ
 .471ػجذ هللا ػجذ اٌّغ١ذ ػٍ ٟػجذ هللا
 .472وّبي ؽّذاْ ؽّبد لطت
ِ .473ؾّذ ػجذ اٌّؾغٓ ػجذ اٌؼض٠ض خٍ١فٗ
 .474اؽشف ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽغٓ
 .475ػقبَ ؽغ ٓ١اؽّذ ِٕقٛس
ِ .476ؾّذ اؽّذ ؽبِذ سِنبْ اٌّٛافٟ
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 .477اؽّذ ػجذ اٌؼبه ٟسِنبْ ػجذ اٌٍط١ف
 .478اٌؾبرٌِ ٟؾّٛد ِؾّٛد اؽّذ
ِ .479ؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد سمٛاْ
ِ .480ؾّٛد ِؾّذ ؽّذ اثشاُ٘١
 .481اؽّذ اثشاِ٘ ُ١غؼٛد عؼذ
 .482اؽّذ ػ١غِ ٞٛؾّذ ؽبِذ
ِ .483ؾّذ ِؾّذ ػجذ هللا اؽّذ
 .484اؽّذ ِؾّذ صا٘ش ٛ٠عف
 .485اؽّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽ ُ١اٌغب٠ٚؼ
ِ .486ؾّذ اٌغ١ذ سعت
 .487ؽّذ ٞؽغٓ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ
 .488وشَ فزؾ ٟػجبدح ِؾّذ
 .489اعبِخ ِقطف ٟاؽّذ آِ١
 .490ػبدي ِؾّٛد اث ٛاٌ١ض٠ذ إٌؾشٞ
 .491ػبدي ِؾّٛد اثشا٘ ُ١هبِغ
 .492ػبدي اؽّذ اٌؾبهش إٌٛثٟ
٠ .493بعِ ٓ١ؾّذ ٠بع ٓ١ػجذ هللا
 .494ثذس ػجذ اٌظب٘ش ِؾّذ ػجذ اٌؾىُ١
 .495ؽغبْ ػجذ اٌقّذ ِؾّذ ؽىشٞ
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 .496فبثش ِؾّذ ٔقش ػٍٟ
 .497ػبفُ ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ
 .498ػٍ ٟاٌغ١ذ ػٍ ٟاٌغ١ذ
ِ .499غذ ٞاث ٛاٌؼال ِؾّذ اث ٛاٌؼال
 .500ػجذٖ اٌغ١ذ اؽّذ ػجذٖ اؽّذ
 .501ؽّذ ٞؽٛل ٟاثٚ ٛسدح ػجذ اٌٙبدٞ
ِ .502ؾّذ اؽّذ خنش ِؾّذ
ِ .503ؾّذ ػٍ ٟغش٠ت ػضّبْ
ِ .504ؾّٛد ػٍ ٟاٌؾبرٌ ٟاٌغ١ذ
 .505ػجذ اٌؾٍِ ُ١ؾّذ اؽّذ اٌغجبػٟ
 .506ػجذ اٌشؽّٓ ػط١خ وبًِ ِقطفٟ
ِ .507ؾّذ اثشاِ٘ ُ١ؾفٛظ ِؾّذ اٌغ١ذ
 .508اٙ٠بة ػالء اٌذ ٓ٠اٌغ١ذ ػجذ اٌغفبس
ِ .509ؾّذ ػضد ِؾّذ ِؾّذ
 .510ػضِ ٟعٛوبسٔ ٛػجذ اٌغالَ ِؾّذ
 .511ػجذ اٌىش ُ٠ػجذ اٌّغ١ذ ػجذ اٌغٍ ً١ػجذ اٌّغ١ذ
 .512اؽّذ ػجذ اٌ٘ٛبة فالػ اٌذ ٓ٠اؽّذ
 .513اعالَ ٠غشِ ٞشٚاْ ِؾّذ
 .514ػجذ اٌمبدس عؼذ اٌؾّبد ٞداٚد
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 .515أؽشف ػجذ اٌغ١ذ عؼ١ذ ِؾّذ
 .516عٍّبْ ػجذ اٌ٘ٛبة اؽّذ ؽغٓ١
 .517سفؼذ ِؾّذ ؽبِذ اٌؾغشٞ
ِ .518ؾّذ وبًِ ِؾّذ ػٛك
 .519ػجذ اٌٙبد ٞؽغٓ ِؾّذ وؾه
ٔ .520ؼ ُ١ػجذ اٌ٘ٛبة ػٍ ٟؽزب
٘ .521بٔ ٟػض٠ض ػشفخ اٌغشٞ
ِ .522ؾّذ اِجبث ٟأِ ٓ١اِجبث ٟعٍُ٠ٛ
ِ .523غبص ٞأِ ٓ١اِجبث ٟعٍُ٠ٛ
ِ .524قؼت اٌغ١ذ سمٛاْ اٌغٛاػ
ِ .525ؾّٛد فئاد ػف١ف ٟؽّذ
 .526ربِش خّ١ظ عّؼخ فجبػ
 .527فبثش ف ّٟٙأث ٛاٌّغذ ِؾّٛد
 .528ػٍٚ ٟػذ ػجذ اٌّؼض ػٍٟ
 .529أؽّذ ثىش ػجذ اٌغالَ ِؾّذ
ِ .530ؾّذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ اٌؾ١ٙذ
ِ .531ؾّذ وّبي ػّش ػف١فٟ
ِ .532قطف ٟاثشا٘ ُ١اِبَ ػ١بد
ٔ .533قش ِٕقٛس أؽّذ فٛاٌخ
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 .534ػجذ اٌؼٍ ُ١ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌٍّه ٘ٛاػ
 .535اٌغؼ١ذ ػبدي ِؾّذ سصق
ِٙ .536شاْ ِؾّذ غذ٠ش ٞؽغٓ١
 .537ؽبِذ لشٔ ٟهٍجخ ػ٠ٛظ
ِ .538ؾّٛد ػجذ اٌؾّ١ذ ِؾّٛد ػط١خ
 .539هٗ فبسٚق ػزش٠ظ ِؾّذ
ِ .540ؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ ػٍٟ
 .541ػالء اٌذ ٓ٠ػجذ اٌشؽ ُ١اٌؼٛادٌٟ
ِ .542ؾّذ ٔغ١ت ِؾّذ ٔغ١ت
ِ .543ؾّذ ػجذ اٌؾّ١ذ ػجذ اٌّؼض ِؾّذ
 .544ؽغٕ ٟخ١ش ٞد٠بة ػف١فٟ
٠ .545بعش سمب ِؾّذ اٌمؾ١ؼ
 .546أؽّذ ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽُ١
 .547عالِخ ػجذ اٌؼض٠ض أؽّذ ػجذ اٌؾٍُ١
 .548ػبهف أثِٕ ٛذٚس ؽغبص ٞأثِٕ ٛذٚس
 .549اٌغ١ذ ػجذ اٌظب٘ش ػٍ ٟاٌغ١ذ
ٔ .550بفش ػٍِ ٟؾّذ اٌؼٛدٌٟ
 .551سعت ػجذ اٌؾّ١ذ اثشاُ٘١
ِ .552ؾّذ فجشِ ٞؾّذ ِقطفٟ
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 .553اؽّذ ِخزبس ػجذ اٌّؼط ٟعالَ
 .554اؽشف ػجذ اٌىش ُ٠عبد هللا ػٍٟ
ٚ .555ائً عؼ١ذ ؽغ ٓ١سمٛاْ
 .556ػجذ اٌغالَ ػبسف اثشا٘ ُ١اٌذعٛل ٟػف١فٟ
 .557ػجذ اٌغزبس ػجذ هللا عؼ١ذ ػجذ هللا
 .558اؽّذ ػجذ اٌشؽ ُ١اؽّذ ػجذ اٌشؽُ١
 .559ػضٚص عؼذ ػجذ اٌّبٌه ِؾّذ
ِ .560ؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ عٍّبْ
 .561ؽبصَ اعّبػ ً١فشاط ػجذ اٌؾٍُ١
 .562عٍ ُ١عبٌُ ِؾّذ دس٠ٚؼ
 .563اث ٛثىش اعّبػ ً١ؽغ ٓ١ػجذ اٌشؽّٓ
ٔ .564جِ ً١ؾّذ اٌغ١ذ ػٍٟ
 .565اعالَ ِبعذ ػجذ اٌغفبس ِٛعٟ
 .566ؽغبَ ؽغٓ ِؾّذ ػجذ اٌٍط١ف
ِ .567ؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ اٌفمٟ
ِ .568ؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّٛد اؽّذ
ِ .569ؾّذ ِؾّٛد ِؾّٛد اثشاُ٘١
ِ .570غؼذ ٛ٠عف ِؼٛك ٛ٠عف
 .571اؽّذ ٔؾؤد صوِ ٟؾّذ
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 .572فالػ ِخّ١ش سصق ؽغبٔٓ١
 .573وّبي ؽغٓ ػٍِ ٟؾّذ
 .574اٌغ١ذ ػجذ اٌزٛاة اٌغش٠ت اٌؾبِٟ
ِ .575ؾّٛد ثِ ِٟٛ١ؾّٛد ػٍٟ
 .576ػجذ هللا ِؾّذ سأفذ ػجذ هللا ػجذ اٌشؽّٓ
ِ .577ؾّٛد اثشا٘ ُ١اٌغ١ذ ؽغبصٞ
 .578ػبهف اؽّذ ػجذ اٌّطٍت اث ٛاٌؾغٓ
 .579اثشا٘ ُ١ػجذ اٌشإٚف اثشا٘ ُ١ػجذ اٌٙبدٞ
ِ .580ؾّذ هٗ اثشا٘ ُ١ع١ذ اؽّذ
ِ .581ؾّذ ػجذ اٌشؽِ ُ١ؾّذ ػجذ اٌشؽُ١
 .582فبٌؼ اٌغ١ذ فبٌؼ أؽّذ
 .583ػجذٖ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍ ٟفشؽبْ
ِ .584قطفِ ٟؾّذ عؼذ عجً
٘ .585ؾبَ ػجذ اٌؾك ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ
 .586اعالَ هبسق ٔقش ؽّبِٗ
 .587سِنبْ أؽّذ سِنبْ ع١ذ أؽّذ
 .588أؽّذ وبًِ ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌغفبس
 .589سِنبْ ِؾّذ ؽّذ هللا
 .590صبثذ ؽؼجبْ صبثذ ؽؼجبْ
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 .591أؽشف ػٍ ٟػٍ ٟلٕذِ ً٠شعٟ
 .592عبِ ٟعؼذ ؽبِذ وٛ١أٟ
 .593فالػ ِؾّذ ػٍ ٟؽغٓ١
 .594ؽش٠ف ػجذ اٌشؽّٓ ادس٠ظ
ِ .595جبسن عبٌُ ِؾّذ ِؾّذ
 .596اؽّذ ػٍ ٟوبًِ ػ ٓ١ؽٛوخ
 .597اؽّذ عٍّ١بْ اٌغ١ذ ؽغٓ اٌؼشٟٕ٠
ِ .598ؾّذ أ١ظ ؽؼجبْ اثٛٔ ٛساط
ٔٛ٠ .599ظ ِشػِ ٟؾّذ ؽغٓ
 .600ػٍِ ٟؾّذ لبعُ ِؾّذ
 .601ػّش ٚؽٛل ٟو١الٔ ٟػجذ اٌشؽّٓ
 .602و١الٔ ٟوّبي و١الٔ ٟػجذ اٌشؽّٓ
ِ .603ؾّٛد ػجذ إٌبفش ِؾّذ ِؾّذ
 .604عبِؼ ِؾّذ ػجذ هللا ِؾّذ
 .605اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ػط١خ ِؾّذ
 .606أؽشف ِؾّذ أؽّذ اٌجذٞٚ
 .607أؽّذ ِؾّٛد اعّبػ ً١أؽّذ
 .608خبٌذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ
 .609ػجذ هللا ِؾّذ ػٍ٘ ٟالي
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ِ .610ؾّذ أث ٛعش٠غ اثشا٘ ُ١عالِخ
 .611ؽبرُ ع١ذ ِؾّذ ِؾّٛد
ِ .612ؾّذ سمب ِؾّذ ِؾّذ ػضّبْ
ِ .613قطفِ ٟؾّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌٙبدٞ
ِ .614قطف ٟع١ذ دسد٠ش عّؼٗ
ِ .615ؾّذ ؽغٓ أؽّذ ػٍٟ
ٔٛ٠ .616ظ ػجذ اٌّطٍت ؽغٓ
 .617اؽّذ ػجذ اٌخبٌك صوش٠ب ِغٍٟ
ِ .618ؾّذ ِقطف ٟاث ٛثىش اؽّذ
 .619ؽغبَ اٌذِ ٓ٠ؾّذ ِؾّذ ؽغٓ١
ِ .620ؾّذ ؽّذ ٞػجذ اٌؾف١ع ػبِش
 .621ػجذ هللا فٛص ٞاٌطٕطب ٞٚاٌطٕطبٞٚ
 .622ػبدي أؽّذ ِؾّذ اثشا٘ ُ١لبثً١
ِ .623ؾّذ ع١ذ ؽؼجبْ ػجذ اٌّمقٛد
 .624ؽغٓ خن١ش ٞهٍجخ خط١شٞ
ِ .625ؾّذ عؼ١ذ اٌزٙبِ ٟػّش
 .626ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌغ١ذ ِخّ١ش
 .627اٙ٠بة اٌغ١ذ اثشا٘ ُ١ؽٛاط
ِ .628ؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٔقبس
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ِٙ .629ذِ ٞؾّٛد خط١ت ع١ذ
 .630اؽّذ ِؾّٛد ثخ١ذ ػجذ هللا
ِ .631ؾّٛد ؽغ ٓ١فزؾِ ٟؾّذ
ِ .632ؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اؽّذ ِؾّذ
 .633ػجذ اٌزٛاة ِؾّٛد ػجبط ػجذ اٌجبلٟ
ِ .634ؾّذ اٌؼؾش ٞؽغٓ اٌؼؾشٞ
ِ .635ؾّذ سامِ ٟؾّذ ػٍٟ
 .636ػبثذ ػجذ اٌغّ١غ ؽغٓ ػجذ اٌغّ١غ
 .637ػجذ اٌؾّ١ذ اثشا٘ ُ١ػجذ اٌؾّ١ذ ِشعٟ
ِ .638ؾّٛد ػجذ اٌؾّ١ذ ٛ٠عف د٠بة
ِ .639ؾّذ اؽّذ ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌجٕذاسٞ
 .640ػّشِ ٚقطفِ ٟؾّذ ؽغٓ ِٕٙب
 .641سِنبْ ػٍ ٟسعت خًٍ١
 .642وّبي ِؾّٛد عالَ ؽّبد
 .643اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ ػٍٟ
 .644ػّش ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ ػجذ اٌؾبفٟ
 .645خبٌذ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اث ٛإٌغب
 .646هٗ فالػ ؽٍمبِِ ٟشعٟ
ِّ .647ذٚػ ثخ١ذ ع١ذ ِزٌٟٛ
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 .648ػضّبْ ػجذ إٌّؼُ ػضّبْ ػبِش
 .649د٠بة فشط ِفشط عٍّ١بْ
ِ .650ؾّٛد ع١ذ ع١ذ ػف١فٟ
 .651ػ١ذ اؽّذ ػف١فٛ٠ ٟعف
 .652ػط ٗ١اٌغجبػ ٟاؽّذ اٌغ١غٟ
ِ .653ؾّٛد ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّٛد غُٕ١
 .654اعّبػ ً١وّبي ِؾّذ اعّبػً١
 .655ػالء ؽغٓ ػٍ ٟػجذ اٌٍٟٙ
 .656اثشا٘ ُ١وّبي اؽّذ ؽغبٔٛ٠ ٓ١عف
ِ .657ؾّٛد اثشا٘ ُ١عّؼٗ ِؾّذ
 .658ػبهف فالػ ؽبفع اٌؼطبس
 .659اؽّذ ِؾّذ ؽغِٕ ٓ١ؾّذ عٍّ١بْ
 .660لذس ٞػ١ذ ػٛدح عٍّبْ
ِ .661ذؽذ ِؾّذ ٘بٔ ٟػض اٌذ ٓ٠اٌغٌٗٛ
٠ .662ؾ ٟ١ؽغِ ٓ١قطف ٟؽغٓ
 .663فالػ فش٠ذ اثشا٘ ُ١اٌذ٠ت
 .664اثشا٘ ُ١ػضّبْ اٌغ١ذ اٌؾبفؼٟ
 .665ربِش ِؾّذ اٌؾجشاِ ٞٚؾّذ
 .666ػضد ؽّذاْ ؽغٓ ػجذ اٌؼبي
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ِ .667ؾّٛد ِؾّذ ِؾّذ ِٙذٞ
 .668اؽّذ اٌغ١ذ ػجذ اٌؾّ١ذ اٌغ١ذ ِؾفٛظ
 .669ػجذ اٌشؽّٓ عبِ ٟاث ٛص٠ذ ؽغٓ١
ِ .670قطف ٟػجذٖ اثشا٘ ُ١ؽشف اٌذٓ٠
ِ .671ؾّذ ِؾّٛد اؽّذ اث ٛػٍٟ
ِ .672ؾّٛد ِؾّٛد اؽّذ اث ٛػٍٟ
 .673ػقّذ وبًِ خٍِ ً١ؾّذ
 .674اؽّذ ِؾّذ ػٍِ ٟجبسن ِؾّذ
 .675اؽشف صوش٠ب ِؾّذ فئاد
 .676ػّبد ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌزٛاة اٌغ١غٟ
 .677ػجذ اٌّغ١ذ اثشاِ٘ ُ١ؾّذ خًٍ١
 .678ؽغبَ ؽغٓ اؽّذ ٔؼُ١
ِ .679ؾّذ ٘بؽُ اثشا٘ ُ١اثشا٘ ُ١اٌّٛافٟ
ِ .680غؼذ ِؾّٛد ػجذ اٌغِٕ ٟؾّٛد
 .681م١بء ع١ذ سِنبْ ِشعٟ
 .682ػّبس عّبي اٌجبص ؽغ ٓ١ػمً
٘ .683ؾبَ فشط ؽؼجبْ رٛف١ك
ٛٔ .684س االعالَ اؽّذ اٌؾؾبد اٌغ١ذ ؽغٓ
ِ .685ؾّذ صوش٠ب فذ٠ك ػالَ
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 .686ػجذ إٌبفش ػجذ اٌؾبفِ ٟؾّذ ػطٗ١
 .687ع١ذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌشؽّٓ
ِ .688غؼذ اٌقبف ٟػجذ اٌٍط١ف
 .689اؽّذ ػٍ ٟػجذ اٌغالَ ػٍ ٟاٌؼقفٛسٞ
 .690ػّش اؽّذ ثذ ٞٚؽغبٔٓ١
 .691ػبدي ِٕقٛس أؽّذ ِؾّذ
ِ .692غذ ٞػجذٖ اٌؾجشاٞٚ
 .693اؽّذ ؽغٓ ؽٕف ٟعبٌُ
 .694ػقّذ ػجذ اٌؼظ ُ١اثشا٘ ُ١غٕذٚس
ِ .695ؾّذ ِؾّذ خٍ ً١اث ٛؽغبصٞ
 .696اؽّذ ؽّذٔ ٞقش هللا ِؾّذ
 .697فشط اؽّذ فشط ؽغٓ
 .698سمب ِؾّذ لطت ف١بَ
 .699ػٍِ ٟؾّذ ِؾّذ اٌقؼ١ذٞ
 .700ػجذ هللا اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ
ِ .701ؾّذ ػجذ اٌّؼجٛد اثشا٘ ُ١اؽّذ
ِ .702قطف ٟاؽّذ ِقطف ٟاٌغ١ذ
ِ .703ؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ خٍ ً١عجش
 .704اؽّذ سِنبْ ِؾّذ هٕطبٞٚ
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ِ .705ؾّذ ػجذ اٌؾ ٟؽغ ٓ١اٌفشِبٞٚ
ِ .706قطف ٟػجذ اٌؾ ٟؽغ ٓ١اٌفشِبٞٚ
 .707اؽّذ فبسٚق وبًِ ِؾّذ
١٘ .708ضُ ع١ذ اٌؼشثِ ٟؾّٛد
ِ .709ؾّذ ِؾّٛد ػٍ ٟصٔبرٟ
 .710ػجذ اٌؼظ ُ١اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ػطٗ١
 .711اعّبػِ ً١ؾّذ سؽٛاْ ِؾّذ
 .712ػجذ هللا اِِ ٓ١ؾّذ اث ٛؽب٘ٓ١
٠ .713بع ٓ١اِبَ ِؾّذ عٍّ١بْ
 .714ػقبَ اثشا٘ ُ١اثشاِ٘ ُ١قطفٟ
 .715ػبفُ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾبؽ١ذ
 .716ػجذ اٌشؽّٓ ِؾغٓ ػّش ؽّؼٗ
ِ .717ؾّٛد ٘ؾبَ ِؾّذ اٌغ١ذ
ِ .718ؾّذ اؽّذ ػجذ اٌؾف١ع اٌذ٠ت
ٛ٠ .719عف ِؾّذ ِؾّذ ػجذ اٌٍط١ف
 .720ػّش٠ ٚبع ٓ١ساغت ػجذ هللا
ِ .721ؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّذ اٌذ٠ت
 .722ػجذ اٌشؽّٓ ٔغُ ِؾّذ فبدق
 .723ػّش ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌغزبس اؽّذ
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ِ .724ؾّٛد ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ عشؽبْ
 .725ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌغالَ ػٍِ ٟؾّذ
 .726اؽّذ ِؾّذ ِؾّذ اٌغ١ذ سصق
 .727ػجذ اٌٛاسس ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ ػّبسح
 .728اؽّذ ػجذ اٌغالَ اؽّذ خالف
 .729ػجذ هللا ِؾغٓ ِؾّذ عؼ١ذ
ِ .730ؾّذ اؽّذ ؽّضٖ اٌغ١ذ
ِ .731ؾّذ ؽؾّذ فب٠ض اث ٛاٌّغذ
 .732ػجذ اٌشؽّٓ سث١غ ِقطف ٟاِبَ
ِ .733ؾّذ عجبسٖ ػجذٖ ِؾّذ
ِ .734ؾّٛد ِؾّذ ػ١بد ِؾّذ اثشاُ٘١
 .735أؽّذ ِقطف ٟاٌض ٟٕ٠ػٍ ٟاٌؼضاصٞ
ِ .736غبص ٞعّبي ِغبص ٞعٍُ٠ٛ
 .737اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ِؾّذ لطت
 .738ؽّذ ٞػجذ اٌجبعو اؽّذ
ِ .739ؾّذ ػٍ ٟػٍِ ٟؾّذ اثشاُ٘١
ألنهةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةي وضةةةةةةةةةون الفتةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةن 2013/6/ 21حتةةةةةةةةةى
2013/8/14بةةةةةةةةةةـدابرة قسةةةةةةةةةةـم شرطةةةةةةةةةةـة مدينةةةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةةر َّأول
بمحاف ة القاهرة .
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أوالً :المتهمون من األول حتى الخامس َع َ
شر- :
 دبةةةةروا تجمهةةةةراً مإلفةةةةا ً مةةةةن أكثةةةةر مةةةةن خمسةةةةة أشةةةةخاص بمحةةةةيطالعدو َّيةةة مةةن شةةؤنج أن يجعةةل السةةلم واألمةةن العةةام فةةي
ميةةدان رابعةةة
ِ
خطةةةر وكةةةان الغةةةرض منةةةج الترويةةةع و التخويةةةف وإلقةةةاء الرعةةةب
بةةةةةةين النةةةةةةاس وتعةةةةةةريض حيةةةةةةاتهم وحريةةةةةةاتهم وأمةةةةةةنهم للخطةةةةةةر
وإرتكةةاب جةةرابم االعتةةداء علةةي أشةةخاص وأمةةوال مةةن يرتةةاد محةةيط
تجمهةةةةةةرهم أو يخترقةةةةةةج مةةةةةةن المعارضةةةةةةين إلنتمةةةةةةابهم السياسةةةةةةي
وأفكةةةارهم ومعتقةةةداتهم ومقاومةةةة رجةةةال الشةةةرطة المكلفةةةين بفةةةض
تجمهةةةرهم والقتةةةل العمةةةد مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار والترصةةةد والتخريةةةب
واإلتةةةةبلف العمةةةةدو للمبةةةةاني و األمةةةةبل العامةةةةة و إحتبللهةةةةا بةةةةالقوة
وقطةةةع الطةةةرق وتعمةةةد تعطيةةةل سةةةير وسةةةابل النقةةةل البريةةةة وتعةةةريض
سةةةبلمتها للخطةةةر وتقييةةةد حركةةةة المةةةواطنين وحرمةةةانهم مةةةن حريةةةة
التنقةةةةةل والتةةةةةؤثير علةةةةةي السةةةةةلطات العامةةةةةة فةةةةةي أعمالهةةةةةا بهةةةةةدف
مناهضةةةةة ثةةةةورة  30يونيةةةةة وتغييةةةةر خارطةةةةة الطريةةةةق التةةةةي أجمةةةةع
الشةةةةعب المصةةةةرو عليهةةةةا وقلةةةةب وتغييةةةةر الةةةة ةن م األساسةةةةية للدولةةةةة
وقلةةةب ن ةةةام الحكومةةةة المقةةةررة لعةةةودة الةةةربيس المعةةةزول وكةةةان
ذلةةةة باسةةةةتخدام القةةةةوة والعنةةةةف حةةةةال كةةةةون بعةةةةض المتجمهةةةةةرين
مةةةدججين بؤسةةةلحة ناريةةةة وأخةةةر بيضةةةاء ومفرقعةةةات و أدوات ممةةةا
تسةةةتعمل فةةةي االعتةةةداء علةةةى األشةةةخاص وذلةةة بةةةؤن بثةةةوا فةةةي أنفةةةس
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المتجمهةةةةرين فكرتةةةةج وحرضةةةةوهم عليةةةةج ورسةةةةموا لهةةةةم مخططةةةةات
تنفيةةةذه و أمةةةدوهم بالعتةةةاد المةةةادو والعينةةةي الةةةبلزم إلنفةةةاذه فوقعةةةت
الجةةرابم محةةل بةةاقي االتهامةةات بنةةاءاً علةةى ذلةة التةةدبير علةةي النحةةو
المبين بالتحقيقات.

ثانياً_:المتهمون من األول حتى الرابع َع َ
شر :ـ
 ألفةةةةةةوا وتولةةةةةةوا قيةةةةةةادة عصةةةةةةابة هاجمةةةةةةت طابفةةةةةةة مةةةةةةن السةةةةةةكان(قةةةةةاطني ومرتةةةةةادو محةةةةةيط َميةةةةةدان رابعةةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةةة ( وقاومةةةةةت
بالسةةةةةبلح رجةةةةةال السةةةةةلطة العامةةةةةة القةةةةةابمين علةةةةةي إببلوهةةةةةم أمةةةةةر
وجةةوب تفةةرق تجمهةةرهم نفةةاذاً لؤلمةةر القضةةابي الصةةادر مةةن النيابةةة
العامةةةةة بتةةةةاري  - 2013/7/31بتكليةةةةف الشةةةةرطة باتخةةةةاذ الةةةةبلزم
قانونةةةةا ً نحةةةةو ضةةةةبط الجةةةةرابم التةةةةى وقعةةةةت بمحةةةةيط دوابةةةةر ميةةةةادين
محةةددة ومنهةةا محةةيط ميةةدان رابعةةة العدويةةة والتةةى وقعةةت فيهةةا تل ة
الجةةةةةرابم وكشةةةةةف مرتكبيهةةةةةا واتخةةةةةاذ الةةةةةبلزم قانونةةةةةا ً بشةةةةةؤنهم فةةةةةى
ضةةةةةةةوء مراعةةةةةةةاة أحكةةةةةةةام القةةةةةةةوانين وضةةةةةةةبط األسةةةةةةةلحة واألدوات
المسةةةةتخدمة فةةةةى ذلةةةة

وضةةةةبط المحرضةةةةين علةةةةى تلةةةة الجةةةةرابم

المبةةةةةين أسةةةةةماإهم بةةةةةاألمر سةةةةةالف البيةةةةةان  -وكةةةةةان ذلةةةةة بغةةةةةرض
إرتكةةةاب الجةةةرابم التاليةةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض إرهةةةابي علةةةى النحةةةو المبةةةين
بالتحقيقات.

ثالثـاً_:المتـهـمـون مــن الخـامــس عشــر وحتـــى األخيــر حــال
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كةةةةةةون المتهمةةةةةةون مةةةةةةن السةةةةةةبعمابة وخمسةةةةةةة عشةةةةةةر حتةةةةةةى
السةةةبعمابة وسةةةتة وثبلثةةةين بلغةةةوا مةةةن العمةةةر الخامسةةةة عشةةةر
ولم يجاوزوا الثامنة عشر عاماً-:
انضةةةةةموا ورخةةةةةرون مجهولةةةةةون ورخةةةةةرون توفةةةةةوا إلةةةةةى العصةةةةةابة
سةةةةةالفة الةةةةةذكر والتةةةةةي هاجمةةةةةت طابفةةةةةة مةةةةةن السةةةةةكان  -قةةةةةاطني
ومرتةةةادو محةةةيط َميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة  -وقاومةةةت بالسةةةبلح رجةةةال
السةةةةةةلطة العامةةةةةةة القابمةةةةةةة علةةةةةةي إببلوهةةةةةةم أمةةةةةةر وجةةةةةةوب تفةةةةةةرق
تجمهةةةرهم نفةةةةاذاً لؤلمرالقضةةةةابي الصةةةةادر مةةةةن النيابةةةةة العامةةةةة رنةةةةف
البيةةةان وكةةةان ذلةةة بغةةةرض إرتكةةةاب الجةةةرابم التاليةةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض
إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

رابعةةةةةاً_:المتهمون جميعاً_عةةةةةدا المةةةةةتهم الثةةةةةانى عشةةةةةر_حال
كةةةةةون المتهمةةةةةون مةةةةةن السةةةةةبعمابة وخمسةةةةةة عشةةةةةر حتةةةةةى
السةةةبعمابة وسةةةتة وثبلثةةةين بلغةةةوا مةةةن العمةةةر الخامسةةةة عشةةةر
ولم يجاوزوا الثامنة عشر عاماً-:
1ـةةةة اشةةةةتركوا ورخةةةةرون مجهولةةةةون ورخةةةةرون توفةةةةوا فةةةةي تجمهةةةةر
مإلةةةف مةةةن أكثةةةر مةةةن خمسةةةة أشةةةخاص مةةةن شةةةؤنج أن يجعةةةل السةةةلم
العةةةام فةةةي خطةةةر وكةةةان الغةةةرض منةةةج الترويةةةع و التخويةةةف وإلقةةةاء
الرعةةةب بةةةين النةةةاس وتعةةةريض حيةةةاتهم وحريةةةاتهم وأمةةةنهم للخطةةةر
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وإرتكةةةةاب جةةةةرابم اإلعتةةةةداء علةةةةي أشةةةةخاص وأمةةةةوال مةةةةن يرتةةةةاد
محةةةيط تجمهةةةرهم أو يخترقةةةج مةةةن المعارضةةةين إلنتمةةةابهم السياسةةةي
وأفكةةةارهم ومعتقةةةداتهم ومقاومةةةة رجةةةال الشةةةرطة المكلفةةةين بفةةةض
تجمهةةةةةةرهم والقتةةةةةةل العمةةةةةةد مةةةةةةع سةةةةةةبق اإلصةةةةةةرار والترصةةةةةةد
والتخريةةةب واإلتةةةبلف العمةةةدو للمبةةةاني واألمةةةبل العامةةةة وإحتبللهةةةا
بةةةالقوة وتعطيةةةل خةةةدمات المرافةةةق العامةةةة بقصةةةد اإلخةةةبلل بسةةةيرها
وقطةةةع الطةةةرق وتعمةةةد تعطيةةةل سةةةير وسةةةابل النقةةةل البريةةةة وتعةةةريض
سةةةبلمتها للخطةةةر وتقييةةةد حركةةةة المةةةواطنين وحرمةةةانهم مةةةن حريةةةة
التنقةةةةةل والتةةةةةؤثير علةةةةةي السةةةةةلطات العامةةةةةة فةةةةةي أعمالهةةةةةا بهةةةةةدف
مناهضةةةةة ثةةةةورة  30يونيةةةةة وتغييةةةةر خارطةةةةة الطريةةةةق التةةةةي أجمةةةةع
الشةةةةعب المصةةةةرو عليهةةةةا وقلةةةةب وتغييةةةةر الةةةة ةن م األساسةةةةية للدولةةةةة
وقلةةةب ن ةةةام الحكومةةةة المقةةةررة لعةةةودة الةةةربيس المعةةةزول وكةةةان
ذلةةةة بإسةةةةةتخدام القةةةةوة والعنةةةةةف حةةةةال كةةةةةونهم مةةةةدججين بؤسةةةةةلحة
ناريةةةةةة وأخةةةةةرو بيضةةةةةاء ومفرقعةةةةةات وأدوات ممةةةةةا تسةةةةةتعمل فةةةةةي
اإلعتداء على األشخاص على النحو المبين بالتحقيقات .

ـ ة وقةةد وقعةةت مةةنهم تنفيةةذاً للغةةرض المقصةةود مةةن التجمهةةر مةةع
علمهم بج الجرابم اآلتية -:
أ ـــ اسـتـعـرضـوا ورخــرون مـجهـولـون ورخــرون تـوفــوا القــوة
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ولوحةةةةةةوا بةةةةةةالعنف وإسةةةةةةتخدموهما ضةةةةةةد المعارضةةةةةةين إلنتمةةةةةةابهم
السياسةةةةةي وأفكةةةةةارهم ومعتقةةةةةداتهم مةةةةةن قةةةةةاطني ومرتةةةةةادو محةةةةةيط
َميةةةدان رابعةةةة ال َع َد ِو َّيةةةة المتةةةاخم لتجمهةةةرهم وضةةةباط وأفةةةراد قةةةوات
الشةةةةرطة وكةةةةان ذلةةةة بقصةةةةةد الترويةةةةع والتخويةةةةف وإلحةةةةةاق األذ
المةةةةةادو والمعنةةةةةةوو واإلضةةةةةرار بالممتلكةةةةةةات العامةةةةةة ومقاومةةةةةةة
السةةةةةلطات والتةةةةةؤثير عليهةةةةةا فةةةةةي أداء أعمالهةةةةةا وتعطيةةةةةل تنفيةةةةةذ
القةةةةوانين واألوامةةةةر واجبةةةةة التنفيةةةةذ بةةةةؤن إحتشةةةةدوا بمحةةةةيط َميةةةةدان
رابعةةةةة ال َع َد ِو َّيةةةةة مةةةةدججين بؤسةةةةلحة ناريةةةةة وبيضةةةةاء وأدوات ممةةةةا
تسةةةتعمل فةةةى االعتةةةداء علةةةى األشةةةخاص ( أسةةةلحة ناريةةةة مششةةةخنة
و ويةةةةر مششةةةةخنة زجاجةةةةات حارقةةةةة "مولوتةةةةوف " حجةةةةارة
عصةةةةةةى سةةةةةةكاكين وخنجةةةةةةر ومفرقعةةةةةةات وقطعةةةةةةوا جميةةةةةةع
الطةةةةةرق والمحةةةةةاور المإديةةةةةة إلةةةةةى الميةةةةةدان رنةةةةةف البيةةةةةان بتشةةةةةييد
ال ةحصةةةةةون والمتةةةةةاريس ووضةةةةةع إطةةةةةارات السةةةةة َّيارات وقطةةةةةع مةةةةةن
الحجةةةةةارة إنتزعوهةةةةةا مةةةةةن أرصةةةةةفة الطةةةةةرق العامةةةةةة علةةةةةى ةحةةةةةدود
أطةةةةراف ةمحةةةةيط تجم ةهةةةةرهم وتحصةةةةنوا خلفهةةةةا وكونةةةةوا فيمةةةةا بيةةةةنهم
مجموعةةةةةةات مسةةةةةةلحة أسةةةةةةند إليهةةةةةةا اعتةةةةةةراض طريةةةةةةق أيةةةةةةا ً مةةةةةةن
المةةةةواطنين الةةةةراوبين فةةةةي سةةةةلو تلةةةة المحةةةةاور وحرمةةةةانهم مةةةةن
حريةةةاتهم فةةةي التنقةةةل واإلعتةةةداء علةةةيهم جسةةةديا ً وإزهةةةاق أروحهةةةم
وفةةي اليةةةوم المحةةةدد لضةةبط جةةةرابمهم نفةةةاذاً لؤلمةةر القضةةةابي الصةةةادر
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مةةةةةن النيابةةةةةةة العامةةةةةةة ومةةةةةةا أن أسةةةةةةدت قةةةةةةوات الشةةةةةةرطة النصةةةةةة
واإلرشةةةةاد لتفةةةةرق تجمهةةةةرهم وفتحةةةةت الممةةةةرات اآلمنةةةةة لهةةةةم حتةةةةى
بةةةاوتوهم بةةةإطبلق وابةةةل مةةةن األعيةةةرة الناريةةةة صةةةوبهم وكةةةان ذلةةة
بقصةةةد إزهةةةاق أرواحهةةةم وإروةةةامهم علةةةي اإلمتنةةةاع عةةةن تنفيةةةذ ذلةةة
األمةةةر القضةةةابي ممةةةا ترتةةةب عليةةةج تكةةةدير األمةةةن والسةةةلم والسةةةكينة
العامةةةةة وتعةةةةريض حيةةةةاة المتواجةةةةدين للخطةةةةر والمسةةةةاس بحريةةةةاتهم
وإلحةةةةاق الضةةةةةرر بةةةةاألمبل العامةةةةةة والخاصةةةةةة حةةةةال كةةةةةون بعةةةةةض
المجنةةةةي علةةةةيهم

ـ مةةةةن قةةةةاطني ومرتةةةةادو محةةةةيط َميةةةةدان رابعةةةةة

ال َع َد ِو َّيةةةة ـ إناثةةةا ً وبعضةةةهم لةةةم يبلةةةع ثمةةةاني عشةةةرة سةةةنة ميبلديةةةة
كاملة وذل علي النحو المبين بالتحقيقات .

 وقةةةةد إقترنةةةةت بالجريمةةةةة السةةةةابقة و إرتبطةةةةت بهةةةةا وتلتهةةةةاجنايةةةة القتةةةل العمةةةد مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار والترصةةةد ذلةةة أنهةةةم
في ذات الزمان والمكان سالفي البيان -:
ب -قتلـوا ورخـرون مجهـولـون ورخـرون تـوفـوا المجنـي عليـج /
فريةةةد شةةةوقي فةةةإاد عمةةةداً مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار والترصةةةد بةةةؤن بيتةةةوا
النيةةةة وعقةةةدوا العةةةزم وإتحةةةدت إرادتهةةةم علةةةى إزهةةةاق روح أيةةةا ً مةةةن
المةةةةواطنين يقتةةةةرب أو يرتةةةةاد محةةةةيط تجمهةةةةرهم أو يخترقةةةةج كاشةةةةفا ً
مكنةةةةةةةون سةةةةةةةر بةةةةةةةإرتهم اإلرهابيةةةةةةةة ويكةةةةةةةون مةةةةةةةن المعارضةةةةةةةين
1382
أمين السر

رئيس المحكمة

إلنتمةةةةاءاتهم السياسةةةةية وأفكةةةةارهم ومعتقةةةةداتهم وأعةةةة ادوا مةةةةن بيةةةةنهم
مجموعةةةةةةةات مسةةةةةةةلحة باألسةةةةةةةلحة الناريةةةةةةةة والبيضةةةةةةةاء إختصةةةةةةةت
بةةةةةاإلطبلع علةةةةةى تحقيةةةةةق شخصةةةةةية مةةةةةن يقتةةةةةرب مةةةةةن تجمهةةةةةرهم
متربصةةةةين بمعارضةةةةيهم ومةةةةا إن الح لهةةةةم المجنةةةةي عليةةةةج حتةةةةى
أوسةةةةعوه ضةةةةربا ً وتعةةةةذيبا ً بؤمةةةةاكن متفرقةةةةة مةةةةن جسةةةةده باألسةةةةلحة
البيضةةاء التةةي أعةةدات سةةلفا ً لهةةذا الغةةرض قاصةةدين مةةن ذلةة إزهةةاق
روحةةةج فؤحةةةدثوا بةةةج اإلصةةةابات المبينةةةة بتقريةةةر الصةةةفة التشةةةريحية
والتةةةةةي أودت بحياتةةةةةج وكةةةةةان ذلةةةةة تنفيةةةةةذاً لغةةةةةرض إرهةةةةةابي علةةةةةي
النحو المبين بالتحقيقات .

وقةةةةةد إقترنةةةةةت بجنايةةةةةة القتةةةةةل العمةةةةةد رنفةةةةةة البيةةةةةان وتلتهةةةةةا
الجنايةةةات التاليةةةة ذلةةة أنهةةةم فةةةي ذات الزمةةةان والمكةةةان سةةةالفي
الذكر -:
ت ـةةة قتلةةةوا ورخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون توفةةةوا المجنةةةي عليهمةةةا /
عمةةرو نجةةدو كامةةل علةةي سةةم  ,و أحمةةد حسةةن محمةةد قمةةر الةةدين
عمةةداً مةةع سةةبق اإلصةةرار والترصةةد بةةؤن بيتةةوا النيةةة وعقةةدوا العةةزم
وإتحةةةدت إرادتهةةةم علةةةى إزهةةةاق روح أيةةةا ً مةةةن المةةةواطنين يقتةةةرب أو
يرتةةةةاد محةةةةيط تجمهةةةةرهم أو يخترقةةةةج كاشةةةةفا ً مكنةةةةون سةةةةر بةةةةإرتهم
اإلرهابيةةةةةةةة ويكةةةةةةةون مةةةةةةةن المعارضةةةةةةةين إلنتمةةةةةةةاءاتهم السياسةةةةةةةية
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وأفكةةةةةارهم ومعتقةةةةةداتهم وأعةةةةة ادوا مةةةةةن بيةةةةةنهم مجموعةةةةةات مسةةةةةلحة
باألسةةةةةلحة الناريةةةةةة والبيضةةةةةاء إختصةةةةةت بةةةةةاالطبلع علةةةةةى تحقيةةةةةق
شخصةةةية مةةةن يقتةةةرب مةةةن تجمهةةةرهم متربصةةةين بمعارضةةةيهم ومةةةا
إن الح لهةةةةم المجنةةةةي عليهمةةةةا حتةةةةي أوسةةةةعوهما ضةةةةربا ً وتعةةةةذيبا ً
بؤمةةةةاكن متفرقةةةةة مةةةةن جسةةةةدهما باألسةةةةلحة البيضةةةةاء التةةةةي أعةةةةدات
سةةةلفا ً لهةةةذا الغةةةرض قاصةةةدين مةةةن ذلةةة إزهةةةاق روحهمةةةا فؤحةةةدثوا
بهمةةةةا اإلصةةةةابات الموصةةةةوفة بتقريةةةةر الصةةةةفة التشةةةةريحية والتةةةةي
أودت بحياتهمةةةةا وكةةةةان ذلةةةة تنفيةةةةذاً لغةةةةرض إرهةةةةابي علةةةةي النحةةةةو
المبين بالتحقيقات .
ث ـةةة قتلةةةوا ورخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون توفةةةـوا المجنةةةي عليهةةةـم
النقةةةـيب  /محةةةـمد محمةةةد جةةةودة ةعثمةةةان  ,والنقيةةةب  /شةةةادو مجةةةدو
فايةةةةد ,
عبةةةةد الجة َّ
ةةةواد  ,والنقيةةةةب  /أشةةةةرف محمةةةةود محمةةةةد محمةةةةود ِ
ةةةبلزم َّأول  /محمةةةةد سةةةةمير إبةةةةراهيم عبةةةةد ال ةمعطةةةةي  ,وال ةم َج َّنةةةةد /
وال ةمة ِ
إبةةةراهيم عيةةةد تةةةوني وال ةم َج َّنةةةد  /بةةةدراوو منيةةةر عبةةةد المالةةة فضةةةل
 ,وال ةم َج َّنةةةةةد  /نصةةةةةر ممةةةةةدوح محمةةةةةد درويةةةةةش عمةةةةةداً مةةةةةع سةةةةةبق
اإلصةةةةرار والترصةةةةد بةةةةؤن بيتةةةةوا النيةةةةة وعقةةةةدوا العةةةةزم و إتحةةةةدت
إرادتهةةةم علةةةي قتةةةل أيةةةا ً مةةةن قةةةوات الشةةةرطة القابمةةةة بحفةةة األمةةةن
باألمةةةةةةاكن المتاخمةةةةةةة لتجمهةةةةةةرهم و المكلفةةةةةةة بةةةةةةإعبلمهم بةةةةةةاألمر
الصةةةادر بوجةةةوب تفةةةرق تجمهةةةرهم متربصةةةين بهةةةا خلةةةف المتةةةاريس
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متخةةةذين منهةةةا ومةةةن سةةةط مبنةةةى خلةةةف المركةةةز التجةةةارو "طيبةةةة
مةةةةةول" ومةةةةةن عقةةةةةار تحةةةةةت اإلنشةةةةةاء بتقةةةةةاطع شةةةةةارعى الطيةةةةةران
وسةةةةةيبويج المصةةةةةرو و مةةةةةن أسةةةةة ةط المبةةةةةاني العامةةةةةة -مدرسةةةةةتي
الثانو َّيةةةةة الفةن ةدقِ َّيةةةةة و عبةةةةد العزيةةةةز جةةةةاويش  ,ومبنةةةةى
مدينةةةةة نصةةةةر
ِ
ةةةةابع
إدارة اإلسةةةةةكان الخةةةةةارجي فةةةةةرع البنةةةةةات برابعةةةةةة العدو َّيةةةةةة التة ِ
العدو َّيةةةةة ومةةةةن
سةةةةط مسةةةة ِجد رابعةةةةة
لجامعةةةةة األزهةةةةر  ,ومؤذنةةةةة و َ
ِ
أعلةةةةةى مبنةةةةةى جامِعةةةةةة األزهةةةةةةر بطريةةةةةق النصةةةةةر _ التةةةةةي قةةةةةةاموا
باحتبللهةةةا ,ومةةةن بعةةةض الوحةةةدات السةةةكنِ َّية بالعقةةةارات الكابِنةةةة دا ِخةةةل
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  ,منصةةةات إلطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة مةةةن األسةةةلحة
الناريةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةبق وأن أعةةةةةة ادوها سةةةةةةلفا ً لهةةةةةةذا الغةةةةةةرض

(

َر َّ
شاشةةةةات  -بنةةةةادق رليةةةةة  -بنةةةةادق خرطةةةةوش – طبنجةةةةات  -أفةةةةردة
خرطةةةةةوش  -فةةةةةرد روسةةةةةي

بةةةةةؤن أطلةةةةةق مجهولةةةةةون مةةةةةن بةةةةةين

المتجمهةةةةرين أعيةةةةرة ناريةةةةة صةةةةوب قةةةةوات الشةةةةرطة حةةةةال قيامهةةةةا
بإسةةةداء النصةةة واإلرشةةةاد لتفةةةرق تجمهةةةرهم وفةةةت ممةةةراً رمنةةةا ً لهةةةم
وحةةةال قيامهةةةا بفضةةةج قاصةةةدين مةةةن ذلةةة

إزهةةةاق روح أيةةةا ً مةةةنهم

فؤحةةةةةةةدثوا إصةةةةةةةابة المجنةةةةةةةي علةةةةةةةيهم المبينةةةةةةةة بتقةةةةةةةارير الصةةةةةةةفة
التشةةةةةريحية وبالتقةةةةةارير الطبيةةةةةة المرفقةةةةةة والتةةةةةي أودت بحيةةةةةاتهم
وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض إرهةةةابي علةةةى النحةةةو المبةةةين بالتحقيقةةةات
ج ـةةةة قتلةةةةوا ورخةةةةرون مجهولةةةةون ورخةةةةرون توفةةةةوا المجنةةةةي علةةةةيهم
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/ياسِ ةةةر أحمةةةد عبةةةد الصةةةمد خسةةةك َّية وكمةةةال محمةةةد السةةة ِّيد شةةةعبان
و محمةةةد أبةةةو اليزيةةةد أحمةةةد عشةةةوش ويحةةةي عبةةةد المةةةنعم محمةةةد
أحمةةةةد وعبةةةةد النبةةةةي عمةةةةر حسةةةةن خليفةةةةة  ,و فةةةةرج السةةةةيد أحمةةةةد
,محمةةةةد السةةةةعيد محمةةةةد خليةةةةل جةةةةاد هللا عمةةةةداً مةةةةع سةةةةبق اإلصةةةةرار
والترصةةةد بةةةؤن بيتةةةوا النيةةةة وعقةةةدوا العةةةزم و اتحةةةدت إرادتهةةةم علةةةى
قتةةةةةل أيةةةةةا ً مةةةةةن قةةةةةوات الشةةةةةرطة القابمةةةةةة بحفةةةةة األمةةةةةن باألمةةةةةاكن
المتاخمةةةةةةةة لتجمهةةةةةةةرهم و المكلفةةةةةةةة بةةةةةةةإعبلمهم بةةةةةةةاألمر الصةةةةةةةادر
بوجةةةةوب تفةةةةرق تجمهةةةةرهم متربصةةةةين بهةةةةا خلةةةةف المتةةةةاريس التةةةةي
تحصةةةةنوا بهةةةةا متخةةةةذين منهةةةةا ومةةةةن سةةةةط مبنةةةةى خلةةةةف المركةةةةز
التجةةةةةارو "طيبةةةةةة مةةةةةول" ومةةةةةن عقةةةةةار تحةةةةةت اإلنشةةةةةاء بتقةةةةةاطع
شةةةارعى الطيةةةران وسةةةيبويج المصةةةرو ومةةةن أسةةة ةط المبةةةاني العامةةةة
الثانو َّية الفةن ةدقِ َّيةةةةة و عبةةةةد العزيةةةةز جةةةةاويش
 مدرسةةةةتي مدينةةةةة نصةةةةرِ
 ,ومبنةةةةى إدارة اإلسةةةةكان الخةةةةارجي فةةةةرع البنةةةةات برابعةةةةة العدو َّيةةةةة
العدو َّيةةةةة
سةةةةط مسةةةة ِجد رابعةةةةة
ةةةابع لجامعةةةةة األزهةةةةر  ,ومؤذنةةةةة و َ
ِ
التة ِ
ومةةةن أعلةةةى مبنةةةى جامِعةةةة األزهةةةر بطريةةةق النصةةةر _ التةةةي قةةةاموا
باحتبللهةةةا ,ومةةةن بعةةةض الوحةةةدات السةةةكنِ َّية بالعقةةةارات الكابِنةةةة دا ِخةةةل
ةمحةةةيط اإلعتصةةةام  ,منصةةةات إلطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة مةةةن األسةةةلحة
الناريةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةبق وأن أعةةةةةة ادوها سةةةةةةلفا ً لهةةةةةةذا الغةةةةةةرض

(

َر َّ
شاشةةةةات  -بنةةةةادق رليةةةةة  -بنةةةةادق خرطةةةةوش – طبنجةةةةات  -أفةةةةردة
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خرطةةةةةوش  ,فةةةةةرد روسةةةةةي بةةةةةؤن أطلةةةةةق مجهولةةةةةون مةةةةةن بةةةةةين
المتجمهةةةةرين أعيةةةةرة ناريةةةةة صةةةةوب قةةةةوات الشةةةةرطة حةةةةال قيامهةةةةا
بإسةةةداء النصةةة واإلرشةةةاد لتفةةةرق تجمهةةةرهم وفةةةت ممةةةراً رمنةةةا ً لهةةةم
وحةةةال قيامهةةةا بفضةةةج قاصةةةدين مةةةن ذلةةة إزهةةةاق روح أيةةةا ً مةةةنهم
فحةةةةادت بعةةةةةض األعيةةةةةرة الناريةةةةةة عةةةةةن هةةةةةدفها وأصةةةةةابت المجنةةةةةى
علةةةةةيهم -الةةةةةذين تصةةةةةادف وجةةةةةودهم بمسةةةةةرح الحةةةةةادث  -فؤحةةةةةدثوا
إصةةةةةةاباتهم الموصةةةةةةوفة بتقةةةةةةارير الصةةةةةةفة التشةةةةةةريحية وبةةةةةةالتقرير
الطبةةةى المرفةةةق والتةةةي أودت بحيةةةاتهم

وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض

إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
ح ـةةةةة شةةةةةرعوا ورخةةةةةرون مجهولةةةةةون ورخةةةةةرون توفةةةةةوا فةةةةةي قتةةةةةل
المجنةةةي عليةةةج ال ةمةةةبلزم َّأول  /أحمةةةد مصةةةطفى عبةةةد الحميةةةد مجا ِهةةةد
وضةةةةةةباط وأفةةةةةةراد قةةةةةةوات الشةةةةةةرطة ال ةمب َّينةةةةةةة أسةةةةةةمابهم بالكشةةةةةةف
ال ةمرفةةةق بةةةاألوراق عمةةةداً مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار والترصةةةد بةةةؤن بيتةةةوا
النيةةةة وعقةةةدوا العةةةزم واتحةةةدت إرادتهةةةم علةةةي قتةةةل أيةةةا ً مةةةن قةةةوات
الشةةةةةرطة القابمةةةةةة بحفةةةةة األمةةةةةن باألمةةةةةاكن المتاخمةةةةةة لتجمهةةةةةرهم
والمكلفةةةةةة بةةةةةإعبلمهم بةةةةةاألمر الصةةةةةادر بوجةةةةةوب تفةةةةةرق تجمهةةةةةرهم
متربصةةةين بهةةةا خلةةةف المتةةةاريس التةةةي تحصةةةنوا بهةةةا متخةةةذين منهةةةا
ومةةةن سةةةط مبنةةةى خلةةةف المركةةةز التجةةةارو "طيبةةةة مةةةول" ومةةةن
عقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء بتقةةةاطع شةةةارعى الطيةةةران وسةةةيبويج المصةةةرو
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الثانو َّيةةةةة
و مةةةةن أسةةةة ةط المبةةةةاني العامةةةةة  -مدرسةةةةتي مدينةةةةة نصةةةةر
ِ
الفةن ةدقِ َّيةةةةةةةة و عبةةةةةةةد العزيةةةةةةةز جةةةةةةةاويش  ,ومبنةةةةةةةى إدارة اإلسةةةةةةةكان
ةةةابع لجامعةةةةة األزهةةةةر ,
الخةةةةارجي فةةةةرع البنةةةةات برابعةةةةة العدو َّيةةةةة التة ِ
العدو َّيةةةة ومةةةن أعلةةةى مبنةةةى جامِعةةةة
سةةةط مسةةة ِجد رابعةةةة
ومؤذنةةةة و َ
ِ
األزهةةةةةر بطريةةةةةق النصرةةةةةـ التةةةةةي قةةةةةاموا باحتبللهةةةةةا ,ومةةةةةن بعةةةةةض
الوحةةةةدات السةةةةكنِ َّية بالعقةةةةارات الكابِنةةةةة داخِةةةةل ةمحةةةةيط اإلعتصةةةةام ,
منصةةةات إلطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة مةةةن األسةةةلحة الناريةةةة التةةةي سةةةبق
وأن أعةةةةة ادوها سةةةةةلفا ً لهةةةةةذا الغةةةةةرض ( َر َّ
شاشةةةةةات  -بنةةةةةادق رليةةةةةة -
بنةةةةادق خرطةةةةوش – طبنجةةةةات  -أفةةةةردة خرطةةةةوش  -فةةةةرد روسةةةةي
بةةةؤن أطلةةةق مجهولةةةون مةةةن بةةةين المتجمهةةةرين أعيةةةرة ناريةةةة صةةةوب
قةةةةوات الشةةةةرطة حةةةةال قيامهةةةةا بإسةةةةداء النصةةةة واإلرشةةةةاد لتفةةةةرق
تجمهةةةرهم وفةةةت ممةةةراً رمنةةةا ً لهةةةم وحةةةال قيامهةةةا بفضةةةج قاصةةةدين
مةةةن ذلةةة إزهةةةاق روح أيةةةا ً مةةةنهم فؤحةةةدثوا إصةةةابة المجنةةةي علةةةيهم
الموصةةةةوفة بالتقةةةةارير الطبيةةةةج المرفقةةةةة وقةةةةد خةةةةاب أثةةةةر جةةةةريمتهم
لسةةةبب ال دخةةةل إلرادتهةةةم فيةةةج وهةةةو مةةةداركتهم بةةةالعبلج وكةةةان ذلةةة
تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
خ ـةةةةة شةةةةةرعوا و رخةةةةةرون مجهولةةةةةون ورخةةةةةرون توفةةةةةوا فةةةةةي قتةةةةةل
المجنةةةي عليهمةةةا /أحمةةةد السةةة ِّيد أحمةةةد الشةةةامي  ,و ةمصةةةطفى محمةةةود
ةمصةةةطفى هاشِ ةةةم عمةةةداً مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار والترصةةةد بةةةؤن بيتةةةوا
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النيةةةة وعقةةةدوا العةةةزم و إتحةةةدت إرادتهةةةم علةةةي قتةةةل أيةةةا ً مةةةن قةةةوات
الشةةةةرطة القابمةةةةة بحفةةةة األمةةةةن باألمةةةةاكن المتاخمةةةةة لتجمهةةةةرهم و
المكلفةةةةةة بةةةةةإعبلمهم بةةةةةاألمر الصةةةةةادر بوجةةةةةوب تفةةةةةرق تجمهةةةةةرهم
متربصةةةين بهةةةا خلةةةف المتةةةاريس التةةةي تحصةةةنوا بهةةةا متخةةةذين منهةةةا
ومةةةن سةةةط مبنةةةى خلةةةف المركةةةز التجةةةارو "طيبةةةة مةةةول" ومةةةن
عقةةةار تحةةةت اإلنشةةةاء بتقةةةاطع شةةةارعى الطيةةةران وسةةةيبويج المصةةةرو
الثانو َّيةةةةة
و مةةةةن أسةةةة ةط المبةةةةاني العامةةةةة -مدرسةةةةتي مدينةةةةة نصةةةةر
ِ
الفةن ةدقِ َّيةةةةةةةة و عبةةةةةةةد العزيةةةةةةةز جةةةةةةةاويش  ,ومبنةةةةةةةى إدارة اإلسةةةةةةةكان
ةةةابع لجامعةةةةة األزهةةةةر ,
الخةةةةارجي فةةةةرع البنةةةةات برابعةةةةة العدو َّيةةةةة التة ِ
لعدو َّيةةةة ومةةةن أعلةةةى مبنةةةى جامِعةةةة
ومؤذنةةةة و َ
سةةةط مسةةة ِجد رابعةةةة ا ِ
األزهةةةةر بطريةةةةق النصةةةةر _ التةةةةي قةةةةاموا باحتبللهةةةةا ,ومةةةةن بعةةةةض
الوحةةةةدات السةةةةكنِ َّية بالعقةةةةارات الكابِنةةةةة داخِةةةةل ةمحةةةةيط اإلعتصةةةةام ,
منصةةةات إلطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة مةةةن األسةةةلحة الناريةةةة التةةةي سةةةبق
وأن أعةةةة ادوها سةةةةلفا ً لهةةةةذا الغةةةةرض ( َر َّ
شاشةةةةات  -بنةةةةادق رليةةةةة -
بنةةةةادق خرطةةةةوش – طبنجةةةةات  -أفةةةةردة خرطةةةةوش  -فةةةةرد روسةةةةي
بةةةؤن أطلةةةق مجهولةةةون مةةةن بةةةين المتجمهةةةرين أعيةةةرة ناريةةةة صةةةوب
قةةةةوات الشةةةةرطة حةةةةال قيامهةةةةا بإسةةةةداء النصةةةة واإلرشةةةةاد لتفةةةةرق
تجمهةةةرهم وفةةةت ممةةةراً رمنةةةا ً لهةةةم وحةةةال قيامهةةةا بفضةةةج قاصةةةدين
مةةةن ذلةةة إزهةةةاق روح أيةةةا ً مةةةنهم فحةةةادت بعةةةض األعيةةةرة الناريةةةة
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عةةةن هةةةدفها وأصةةةابت المجنةةةى عليهمةةةا -اللةةةذين تصةةةادف وجودهمةةةا
بمسةةةةةرح الحةةةةةادث  -فؤحةةةةةدثوا إصةةةةةاباتهما الموصةةةةةوفة بةةةةةالتقريرين
الطبيةةةةين المةةةةرفقين

وقةةةةد خةةةةاب أثةةةةر جةةةةريمتهم لسةةةةبب ال دخةةةةل

إلرادتهةةةم فيةةةج وهةةةو مةةةداركتهما بةةةالعبلج وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض
إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
د ـ شةةرعوا ورخةةرون مجهولةةون ورخةةرون توفةةوا فةةي قتةةل المجنةةي
عليةةةج /مصةةةطفى أحمةةةد عبةةةدالنبى محمةةةد عمةةةداً مةةةع سةةةبق اإلصةةةرار
بةةةةؤن بيتةةةةوا النيةةةةة وعقةةةةدوا العةةةةزم وإتحةةةةدت إرادتهةةةةم علةةةةى إزهةةةةاق
روح أيةةةةا ً مةةةةن المةةةةواطنين يقتةةةةرب أو يرتةةةةاد محةةةةيط تجمهةةةةةرهم أو
يخترقةةةةةج كاشةةةةةفا ً مكنةةةةةون سةةةةةر بةةةةةإرتهم اإلرهابيةةةةةة ويكةةةةةون مةةةةةن
المعارضةةةةةةةةين إلنتمةةةةةةةةاءاتهم السياسةةةةةةةةية وأفكةةةةةةةةارهم ومعتقةةةةةةةةداتهم
وأعةةةةةة ادوا مةةةةةةن بيةةةةةةنهم مجموعةةةةةةات مسةةةةةةلحة باألسةةةةةةلحة الناريةةةةةةة
والبيضةةةةاء إختصةةةةت بةةةةاالطبلع علةةةةى تحقيةةةةق شخصةةةةية مةةةةن يقتةةةةرب
مةةةن تجمهةةةرهم متربصةةةين بمعارضةةةيهم ومةةةا إن الح لهةةةم المجنةةةي
عليةةةةج حتةةةةى باوتةةةةج مجهةةةةوالً مةةةةةن بيةةةةنهم بةةةةإطبلق عيةةةةاراً ناريةةةةةا ً
صةةةةةةوبج قاصةةةةةةداً إزهةةةةةةاق روحةةةةةةج فحةةةةةةدثت إصةةةةةةاباتج الموصةةةةةةوفة
بةةةةالتقرير الطبةةةةى الشةةةةرعى المرفةةةةق

وقةةةةد خةةةةاب أثةةةةر جةةةةريمتهم

لسةةةبب ال دخةةةل إلرادتهةةةم فيةةةج وهةةةو مداركتةةةج بةةةالعبلج حةةةال كةةةون
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المجنةةةى عليةةةج لةةةم يبلةةةع مةةةن العمةةةر ثمانيةةةة عشةةةر عامةةةا ً وكةةةان ذلةةة
تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
ذ ـ قبضـــوا ورخـــرون مـجهولـــون ورخــرون توفـــوا علـى المجنـي
ةةةةبلزم َّأول /
علةةةةيهم ال ةم َقةةةةدِّم  /ةم َح َّمةةةةد عليةةةةوة ةم َح َّمةةةةد الةةةةديب  ,و ال ةم ِ
كةةةةريم عمةةةةاد عبةةةةد الحلةةةةيم حسةةةةن  ,و هةةةةاني صةةةةالِ أحمةةةةد محمةةةةد
خليفةةةةةة  ,و محمةةةةةود السةةةةةيد محمةةةةةود  ,وعبةةةةةد النبةةةةةي عبةةةةةد الفتةةةةةاح
امبةةةةةابي الطحةةةةةان  ,و أحمةةةةةد رضةةةةةا خليةةةةةل إبةةةةةراهيم السوسةةةةةي  ,و
ةم َح َّمةةةد فتحةةةي مقبةةةول احمةةةد  ,و حسةةةن عبةةةد الوهةةةاب أحمةةةد سةةةبلمة ,
و شةةةةهاب الةةةةدين عبةةةةد الةةةةرازق  ,و مسةةةةتور ةم َح َّمةةةةد سةةةةيد علةةةةي ,
و ةم َح َّمةةةةةد كمةةةةةال شةةةةةفيق أحمةةةةةد  ,و احمةةةةةد فتةةةةةوح أحمةةةةةد زقةةةةةزوق ,
وهيةةةةثم ةم َح َّمةةةةد محمةةةةود  ,وسةةةةلمان حلمةةةةي سةةةةلمان سةةةةلمان  ,إسةةةةبلم
علةةةي عبةةةد الحفةةةي مرسةةةي  ,و علةةةي جةةةابر ن ةةةيم ةم َح َّمةةةد ,ورمضةةةان
سةةةان وياسةةةر أحمةةةد
عمةةةاد رمضةةةان خليفةةةة  ,أحمةةةد عبةةةد العزيةةةز ح َّ
عبدالباسةةةةط – واحتجةةةةزوهم بةةةةدون أمةةةةر أحةةةةد الحكةةةةام المختصةةةةين
بةةذل وفةةي ويةةر األحةةوال التةةي تصةةرح بهةةا القةةوانين واللةةواب بةةؤن
اسةةةةتوقفوهم لةةةةد منافةةةةذ تجمهةةةةرهم و داخِةةةةل ةمحيطةةةةج وإقتةةةةادوهم
ةةرف و خِيةةام أعةةدوها إلحتجةةاز المةةواطنين داخِةةل
عنةةوة إلةةى داخةةل ةو َ
محةةةةيط تجمهةةةةرهم  ,وأوسةةةةعوهم ضةةةةربا َ وتعةةةةذيبا ً بةةةةدنيا ً باأليةةةةدو و
األر ةجةةةةةل واألدوات و األسةةةةةلحة البيضةةةةةةاء والصةةةةةوا اعق الكه ةربابِ َّيةةةةةةة
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التةةةي أعةةة ادوها سةةةلفا ً لهةةةذا الغةةةرض ةمحةةةدثين إصةةةاباتهم الموصةةةوفة
بالتقارير الطِ ِّب َّية ال ةمرفقة على النحو المبين بالتحقيقات .
رةةةـ قةةةاوموا ورخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون توفةةةوا بةةةالقوة والعنةةةف
القةةةةابمين علةةةةى تنفيةةةةذ أحكةةةةام القسةةةةم األول مةةةةن البةةةةاب الثةةةةاني مةةةةن
الكتةةاب الثةةاني مةةن قةةانون العقوبةةات وكةةان ذلةة أثنةةاء و بسةةبب هةةذا
التنفيةةةذ بةةةؤن أطلقةةةوا صةةةوب قةةةوات الشةةةرطة المكلفةةةة بتنفيةةةذ األمةةةر
القضةةةةابي الصةةةةادر مةةةةن النيابةةةةة العامةةةةة رنةةةةف البيةةةةان وابةةةةبلً مةةةةن
األعيةةةةةرة الناريةةةةةة والخرطةةةةةوش وقةةةةةذفوها بالحجةةةةةارة و زجاجةةةةةات
الوقةةةةةةةود المشةةةةةةةتعلة ( مولوتةةةةةةةوف و تعةةةةةةةدوا عليهةةةةةةةا باألسةةةةةةةلحة
البيضةةةاء لحملهةةةم علةةةى اإلمتنةةةاع عةةةن تنفيةةةذ هةةةذا األمةةةر فةةةنجم عةةةن
ذلةةةة التعةةةةدو وتلةةةة المقاومةةةةة مقتةةةةل المجنةةةةي علةةةةيهم مةةةةن القةةةةوات
المبينةةةةة أسةةةةما َبهم ببنةةةةد اإلتهةةةةام " ث ج " وكةةةةان ذلةةةة تنفيةةةةذاً
لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات .
زةةةةةـ سةةةةةرقوا و رخةةةةةرون مجهولةةةةةون ورخةةةةةرون توفةةةةةوا المنقةةةةةوالت
المبينةةةةةة وصةةةةةفا ً و قيمةةةةةة بةةةةةاألوراق و المملوكةةةةةة للمجنةةةةةي علةةةةةيهم
ال ةم َقةةةةدِّم  /ةم َح َّمةةةةد عليةةةةوة ةم َح َّمةةةةد الةةةةديب  ,محمةةةةود السةةةةيد محمةةةةود ,
شةةةهاب الةةةدين عبةةةد الةةةرازق  ,ةم َح َّمةةةد كمةةةال شةةةفيق أحمةةةد ورمضةةةان
عمةةةاد رمضةةةان خليفةةةة وهيةةةثم ةم َح َّمةةةد محمةةةود أحمةةةد عبةةةدالعزيز
حسةةةان و كةةةان ذلةةة بطريةةةق اإلكةةةراه الواقةةةع علةةةيهم بةةةؤن اسةةةتوقفوهم
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لةةد منافةةةذ تجمهةةرهم ودا ِخةةةل ةمحيطةةج وإقتةةةادوهم عنةةوة إلةةةى داخةةةل
ةةةةرف و خِيةةةةةام خصصةةةةةوها إلحتجةةةةةاز المةةةةةواطنين  ,وأوسةةةةةعوهم
ةوة َ
ضةةةةربا َ وتعةةةةذيبا ً والةةةةذو تةةةةر أثةةةةراً مةةةةن الجةةةةروح و تمكنةةةةوا بتلةةةة
الوسةةةةيلة القسةةةةرية مةةةةن اإلكةةةةراه مةةةةن شةةةةل َّ ةمقةةةةاومتهم واالسةةةةتيبلء
علةةى المسةةروقات وكةةان ذلةة بةةالطريق العةةام حةةال كةةونهم أكثةةر مةةن
شخصةةةةةين حةةةةةاملين ألسةةةةةلحة ةةةةةاهرة وذلةةةةة علةةةةةى النحةةةةةو المبةةةةةين
بالتحقيقات.
س ـةةةةةة أحةةةةةةدثوا ورخةةةةةةرون مجهولةةةةةةون ورخةةةةةةرون توفةةةةةةوا عمةةةةةةداً
بةةةالمجني علةةةيهم الرابةةةد  /محمةةةد عبةةةدالعال محمةةةد يوسةةةف وضةةةباط
وأفةةةةةةراد قةةةةةةوات الشةةةةةةرطة ال ةمب َّينةةةةةةة أسةةةةةةمابهم بالكشةةةةةةف ال ةمرفةةةةةةق
بةةةةةةاألوراق ,وكمةةةةةةال صةةةةةةادِق ملةةةةةة ة
شةةةةةةنودة اإلصةةةةةةابات المبينةةةةةةة
والموصةةةةوفة بالتقةةةةةارير الطبيةةةةة المرفقةةةةةة و التةةةةي أعجةةةةةزتهم عةةةةةن
أشةةةةغالهم الشخصةةةةية مةةةةدة تزيةةةةد عةةةةن عشةةةةرين يومةةةةا ً وكةةةةان ذلةةةة
بإسةةةتخدام أداة حةةةال كةةةونهم ضةةةمن تجمهةةةر مإلةةةف مةةةن أكثةةةر مةةةن
خمسةةةة أشةةةخاص وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض إرهةةةابي علةةةى النحةةةو
المبين بالتحقيقات .
ش ـةةةة عطلةةةةوا ورخةةةةرون مجهولةةةةون ورخةةةةرون توفةةةةوا عمةةةةداً سةةةةير
وسةةابل النقةةل العةةام البريةةة بةةؤن أولقةةوا جميةةع محةةاور َميةةدان رابعةةة
ال َع َد ِو َّيةةةةةة بالقةةةةةاهِرة والشةةةةةوارع المتفرعةةةةةة منةةةةةج بمتةةةةةاريس مةةةةةن
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الطةةةةةةةوب و إطةةةةةةةارات السةةةةةةة َّيارات والحجةةةةةةةارة والبلةةةةةةةدورات التةةةةةةةي
إنتزعوهةةةا مةةةن األرصةةةفة ومةةةواد البنةةةاء ف ة
شةةةلت حركةةةة المةةةرور أمةةةام
وسابل النقل رنفة البيان علي النحو المبين بالتحقيقات.
ص ـةةةةة احتلةةةةةوا و رخةةةةةرون مجةةةةةـهولون ورخةةةةةـرون توفةةةةةوا بةةةةةالقوة
مبةةةةان ومةةةةـرافق عامةةةةة مخصصةةةةة للنفةةةةع العةةةةام (مدرسةةةةتي مدينةةةةة
الثانو َّيةةةةة الفةن ةدقِ َّيةةةةة و عبةةةةد العزيةةةةز جةةةةاويش  ,ومبنةةةةى إدارة
نصةةةةر
ِ
ةةةابع لجامعةةةةة
اإلسةةةةكان الخةةةةارجي فةةةةرع البنةةةةات برابعةةةةة العدو َّيةةةةة التة ِ
العدو َّيةةةةة و ةملحقاتةةةةج بةةةةؤن إقتحموهةةةةا
األزهةةةةر  ,و مسةةةة ِجد رابعةةةةة
ِ
وتحصةةةةنوا بهةةةةا وأخفةةةةوا بةةةةداخلها أسةةةةلحتهم رنفةةةةة البيةةةةان واتخةةةةذوا
منهةةةا وكةةةراً إلخفةةةاء جةةةرابمهم و مةةةن أسةةة ةط تِلةةة المبةةةان منصةةةات
إلطةةةبلق األعيةةةرة الناريةةةة صةةةوب قةةةوات الشةةةرطة وكةةةان ذلةةة قسةةةراً
عةةةةةن القةةةةةابمين عليهةةةةةا مةةةةةن المةةةةةو فين العمةةةةةوميين حةةةةةال كةةةةةونهم
عصةةةابة مسةةةلحة ألفهةةةا وتةةةولى زعامتهةةةا المتهمةةةون األربعةةةة عشةةةر
األ ة َول علي النحو المبين بالتحقيقات .
ض ـةةةة خربةةةةوا ورخةةةةرون مجهولةةةةون ورخةةةةرون توفةةةةوا عمةةةةداً مبةةةةان
وأمةةةةبل عامةةةةة مخصصةةةةج لمصةةةةال حكوميةةةةة وللنفةةةةع العةةةةام وهةةةةي
العدو َّيةةةةةةة و قاعةةةةةةات ال ةمناسةةةةةةبات ال ةملحقةةةةةةة بةةةةةةج ,
(مسةةةةةةجد رابعةةةةةةة
ِ
العدو َّيةةةةةةة ,ومبنةةةةةةي اإلدارة العامةةةةةةة للمةةةةةةرور ,
ومستشةةةةةةفي رابعةةةةةةج
ِ
ومدرسةةةة عبةةةد العزيةةةز جةةةاويش  ,ومدرسةةةة مدينةةةة نصةةةر الثانو َّيةةةة
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الفندق َّيةةةة  ,ومبنةةةي إدارة اإلسةةةكان الخةةةارجي للبنةةةات التةةةابع لجامعةةةج
األزهةةةةةر  ,و أعمةةةةةدة اإلنةةةةةارة و الحةةةةةدابِق وبلةةةةةدورات األرضةةةةةية و
المحةةةةةاور
العدو َّيةةةةةة و ال ةطةةةةة ةرق و
البنيةةةةةة التحتيةةةةةة بميةةةةةدان رابعةةةةةة
ِ
ِ
ال ةمتاخِمةةةةةة لةةةةةج  ,و عةةةةةدد  2ةمد ََّرعةةةةةة و عةةةةةدد  42مركبةةةةةة شةةةةةرطية
ةمت َن َّوعةةةةةةة والمبينةةةةةةة وصةةةةةةفا ً وقيمة ً
ةةةةةة بةةةةةةاألوراق بةةةةةةؤن حطمةةةةةةوا
الممتلكةةةةةات رنفةةةةةة البيةةةةةان وأتلفةةةةةوا األشةةةةةجار والمزروعةةةةةات بنهةةةةةر
الطريةةةق وجعلوهةةةا ويةةةر صةةةالحة لئلسةةةتخدام وأطلقةةةوا وابةةةبلً مةةةن
األعيةةةرة الناريةةةة والخرطةةةوش علةةةى المركبةةةات الشةةةرطية ورشةةةقوها
بالحجةةةةةارة و الزجاجةةةةةات الحارقةةةةةة (مولوتةةةةةوف إبةةةةةان مشةةةةةاركتها
فةةةي فةةةض تجمهةةةرهم وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض إرهةةةابي وبقصةةةد
إحةةةداث الرعةةةب بةةةين النةةةاس وإشةةةاعة الفوضةةةى علةةةي النحةةةو المبةةةين
بالتحقيقات.
ط ـةةةة أتلفةةةةوا ورخةةةةرون مجهولةةةةون ورخةةةةرون توفةةةةوا عمةةةةداً أمةةةةواالً
ثابتةةةة ومنقولةةةة ال يمتلكوهةةةا  -المنقةةةوالت المملوكةةةة لقةةةاطني ةمحةةةيط
تجم ةهةةةر رابعةةةة العدو َّيةةةة ومةةةن تةةةم إحتجةةةازه دا ِخةةةل ةمحةةةيط التجمهةةةر -
 ,ممةةةةا ترتةةةةب عليةةةةج جعةةةةل النةةةةاس وصةةةةحتهم وأمةةةةنهم فةةةةي خطةةةةر ,
وكان ذل تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
 خربةةةوا ورخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون توفةةةوا عمةةةداً الكةةةاببلتالكهربابيةةةةة المملةةةةو للدولةةةةة بةةةةؤن أضةةةةرموا النيةةةةران بهةةةةا فؤتةةةةت
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عليهةةةا وترتةةةب علةةةى ذلةةة انقطةةةاع التيةةةار الكهربةةةابي عةةةن األمةةةاكن
التةةةي تغةةةذيها وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض إرهةةةابي وبقصةةةد إحةةةداث
الرعةةةةةب بةةةةةين النةةةةةاس وإشةةةةةاعة الفوضةةةةةى علةةةةةي النحةةةةةو المبةةةةةين
بالتحقيقات.
ع ـةةة خربةةةوا وأخةةةرون مجهولةةةون ورخةةةرون توفةةةوا عمةةةداً مبنةةةى معةةةد
إلقامةةةةةة شةةةةةعابر دينيةةةةةة مسةةةةةجد رابعةةةةةة العدويةةةةةة بةةةةةؤن أضةةةةةرموا
النيةةةران بةةةج فؤتةةةت عليةةةج وكةةةان ذلةةة تنفيةةةذاً لغةةةرض إرهةةةابي علةةةي
النحو المبين بالتحقيقات.
خامسةةةةا ً -:حةةةةازوا وأحةةةةرزوا بالةةةةذات والواسةةةةطة مةةةةواد تعتبةةةةر فةةةةي
حكةةةةم المفرقعةةةةات ( كلةةةةورات البوتاسةةةةيوم  ,أكاسةةةةيد معةةةةادن بةةةةدون
تةةةرخيص مةةةن الجهةةةة اإلداريةةةة المختصةةةة وبقصةةةد إسةةةتخدامها فةةةي
أنشةةةطة مخلةةةة بةةةاألمن العةةةام والمسةةةاس بالوحةةةدة الوطنيةةةة والسةةةبلم
اإلجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
سادسةةةةا ً  -:حةةةةازوا وأحةةةةرزوا بالةةةةذات و الواسةةةةطة أسةةةةلحة ناريةةةةة
( ر َّ
شاشةةةات  ,بنةةةادق رليةةةة ممةةةا ال يجةةةوز التةةةرخيص بحيازتهةةةا أو
إحرازهةةةا وأسةةةلحة ناريةةةة مششةةةخنة " مسدسةةةات "وأسةةةلحة ناريةةةة
ويةةةر مششةةةخنة ( بنةةةادق أفةةةردة خرطةةةوش فةةةرد روسةةةى بغيةةةر
تةةرخيص وكةةان ذلةة بؤحةةد أمةةاكن التجمعةةات وبقصةةد إسةةتعمالها فةةي
اإلخبلل باألمن والن ام العام علي النحو المبين بالتحقيقات .
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سةةةةةابعا ً  -:حةةةةةازوا وأحةةةةةةرزوا بالةةةةةذات و الواسةةةةةةطة ذخةةةةةابر ممةةةةةةا
تسةةةةتعمل علةةةةي األسةةةةلحة سةةةةالفة الةةةةذكر حةةةةال كةةةةون بعضةةةةها ويةةةةر
مةةةرخص ألو مةةةنهم بحيازتهةةةا أو إحرازهةةةا والةةةبعض األخةةةر ممةةةا ال
يجةةةةوز التةةةةرخيص بحيازتهةةةةا أو إحرازهةةةةا وكةةةةان ذلةةةة بؤحةةةةد امةةةةاكن
التجمعةةةات وبقصةةةد إسةةةتعمالها فةةةي اإلخةةةبلل بةةةاألمن والن ةةةام العةةةةام
علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنةةةةا ً  -:حةةةةازوا وأحةةةةرزوا أسةةةةلحة بيضةةةةاء و أدوات ممةةةةا تسةةةةتخدم
فةةةةي اإلعتةةةةداء علةةةةي األشةةةةـخاص دون مسةةةةـور قانةةةةـوني أو مةةةةـبرر
مةةةـن الضةةةـرورة المهنيةةةة أو الشةةةـخصية وكةةةان ذلةةة بؤحةةةـد أمةةةاكن
التجمعةةةات وبقصةةةد إسةةةتعمالها فةةةي اإلخةةةبلل بةةةاألمن والن ةةةام العةةةةام
علي النحو المبين بالتحقيقات .

تاسعاً_:المتهم األخير :
حةةةةةةةاز محةةةةةةةررات ومطبوعةةةةةةةات "منشةةةةةةةورات " معةةةةةةةدة للتوزيةةةةةةةع
وإلطةةةةةبلع الغيرعليهةةةةةا تتضةةةةةمن تحريضةةةةةا ً علةةةةةى تغييةةةةةر خارطةةةةةة
الطريةةةق ومناهضةةةة ثةةةورة 30يونيةةةو وعلةةةى قلةةةب وتغييةةةر الةةةن م
األساسةةةية للدولةةةة وقلةةةب ن ةةةام الحكومةةةة المقةةةررة وتحةةةض علةةةى
كراهيتةةةج واإلزدراء بةةةج بغيةةةة عةةةودة الةةةربيس المعةةةزول وذلةةة علةةةى
النحو المبين بالتحقيقات.
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األمةةةةر الةةةةذ يتعةةةةين معةةةةج وعمةةةةبل بةةةةالمواد 255 251 220 14
 1/ 390 384 2/381 313 2/ 304 256مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
قةةةةانون اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة وذلةةةة بةةةةإنزال العقةةةةاب علةةةةيهم عمةةةةبل
بةةةةالمواد  3 3 2 , 1مكةةةةرراً  4مةةةةن القةةةةانون رقةةةةم  10لسةةةةنة
 1914بشةةةةؤن التجمهةةةةر المعةةةةدل بالقةةةةانون رقةةةةم  87لسةةةةنة 1968
والمةةةةةةةةةةةةةواد 86 46 1/45 39
مكةةةةةةرراً (ج
(ب

 88مكةةةةةةرراً ( د

( 98ب مكةةةةةةةةةةةرراً

مكةةةةةةرراً ( أ

 88مكةةةةةةةةةةةةةرراً (أ 88 ,

 90 , 90 , 89مكةةةةةةرراً

 ( 102أ

 ( 102هةةةةةةةةةةةـ

98
137

 1/160بنةةةةةةد ثانيةةةةةةا ً  162, 162 2مكةةةةةةرراً 1

 1/174 , 167 3بنةةةةةةةةةةةد أوالً وثانيةةةةةةةةةةةا ً 232 231 230
234

241 , 235

282 , 280 253, 243

, 314

 /315ثانيةةةةةةةةا ً  375 , 361 ,مكةةةةةةةةرراً  375مكةةةةةةةةرراً ( أ مةةةةةةةةن
قةةةةةانون العقوبةةةةةات والمةةةةةواد  25 6 1مكةةةةةرراً 2 1 /26 ,
 30 6 4 3مةةةةةةن القةةةةةةانون رقةةةةةةم  394لسةةةةةةنة  1954بشةةةةةةؤن
األسةةةةةلحة والةةةةةذخابر المعةةةةةدل بةةةةةالقوانين أرقةةةةةام  26لسةةةةةنة 1978
 101لسةةةةةةنة  165 1980لسةةةةةةنة  1981والمرسةةةةةةوم بقةةةةةةانون
 6لسةةةةةةةنة  2012والبنةةةةةةةود أرقةةةةةةةام ( 9 7 6 5 , 3
مةةةن الجةةةدول رقةةةم ( 1

والجةةةدول رقةةةم ( 2

10

والبنةةةد (أ مةةةن

القسةةةةم األول والبنةةةةدين ( أ ب مةةةةن القسةةةةم الثةةةةاني مةةةةن الجةةةةدول
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رقةةةةةم (  3والملحقةةةةةين جميعةةةةةا ً بالقةةةةةانون األول والمعةةةةةدل أولهمةةةةةا
بقةةةةةةرار وزيةةةةةةر الداخليةةةةةةة رقةةةةةةم  1756لسةةةةةةنة  2007والمضةةةةةةاف
البنةةةةةدين األخيةةةةةرين فيةةةةةج بقةةةةةرار وزيةةةةةر الداخليةةةةةة رقمةةةةةى 213
لسةةةةةنة  1467 2008لسةةةةةنة  2009وثالثهمةةةةةا بقةةةةةرار وزيةةةةةر
الداخليةةةةةةة  13354لسةةةةةةنة  1995بشةةةةةةؤن األسةةةةةةلحة والةةةةةةذخابر ,
والبنةةةدين رقمةةةي(  70 ( , 69مةةةن قةةةرار وزيةةةر الداخليةةةة رقةةةم
 2225لسةةةةةةنة  2007بشةةةةةةؤن المةةةةةةواد التةةةةةةي تعتبةةةةةةر فةةةةةةي حكةةةةةةم
1

المفرقعةةةةةةةةةةةةات  ,والمةةةةةةةةةةةةواد /2

 116 , 111 , 95مكةةةةةةةةةةةةرراً

 2/122مةةةةةةن القةةةةةةانون رقةةةةةةم  12لسةةةةةةنة  1996بإصةةةةةةدار قةةةةةةانون
الطفةةةةةةةل المعةةةةةةةدل بالقةةةةةةةانون رقةةةةةةةم  126لسةةةةةةةنة 24 17 2008
 88 32 28 26 25مكةةةةةةةةرر ج مةةةةةةةةن قةةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةةات
والمادة  140من قانون الطفل .
وحيةةةةةةث أن الجةةةةةةرابم المسةةةةةةندة إلةةةةةةى المتهمةةةةةةين ارتكبةةةةةةت لغةةةةةةرض
إجرامةةةي واحةةةد وارتبطةةةت بعضةةةها الةةةبعض ارتباطةةةا ً ال يقبةةةل التجزبةةةة
ومةةةةن ثةةةةم وجةةةةب اعتبارهةةةةا كلهةةةةا جريمةةةةة واحةةةةدة والحكةةةةم بالعقوبةةةةة
المقررة ألشدهم عمبلً بنص المادة  32من قانون العقوبات .
وحيةةةث أنةةةج مةةةن المقةةةرر بةةةنص المةةةادة 28مةةةن قةةةانون العقوبةةةات "
كةةةل مةةةن يحكةةةم عليةةةج بالسةةةجن المإبةةةد أو المشةةةدد أو السةةةجن لجنايةةةة
مخلةةة بةةؤمن الحكومةةةة أو تزيةةف نقةةود أو سةةةرقة أو قتةةل فةةى األحةةةوال
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المبينةةةةة فةةةةى الفقةةةةرة الثانيةةةةة مةةةةن المةةةةادة 234مةةةةن هةةةةذا القةةةةانون أو
لجنايةةةةةة مةةةةةن المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةى المةةةةةواد 368 356يجةةةةةب
وضةةةةعج بعةةةةد إنقضةةةةاء مةةةةدة عقوبتةةةةج تحةةةةت مراقبةةةةة البةةةةوليس مةةةةدة
مسةةةاوية لمةةةدة عقوبتةةةج بةةةدون أن تزيةةةد مةةةدة المراقبةةةة علةةةى خمةةةس
سنين .
ولمةةةا كةةةان ذلةةة وهةةةديا بمةةةا تقةةةدم تقضةةةى المحكمةةةة بوضةةةع المتهمةةةين
تحت مراقبة البوليس على النحو الوارد بالمنطوق .
ومةةةن حيةةةث أنةةةج ل ةةةروف الةةةدعو ومبلبسةةةاتها تةةةر المحكمةةةة أخةةةذ
بعةةةةض المتهمةةةةين وفقةةةةا لمةةةةا سةةةةيرد بمنطةةةةوق الحكةةةةم فةةةةى حةةةةدود مةةةةا
تقضى بج المادتين  88 17مكرر/ج من قانون العقوبات .
وحيةةث أنةةةج ولمةةةا كانةةةت المحكمةةةة إنتهةةةت إلةةةى إدانةةةة جميةةةع المتهمةةةين
بالقضةةةةية الماثلةةةةة إال أنةةةةج قةةةةد ثبةةةةت بموجةةةةب المسةةةةتندات الرسةةةةمية
التةةةةةةى تةةةةةةم إرفاقهةةةةةةا بالةةةةةةدعو أثنةةةةةةاء تةةةةةةداول الةةةةةةدعو بجلسةةةةةةات
المحاكمةةةة وطالعتهةةةا المحكمةةةة وفةةةاة كةةةبل مةةةن /السةةةيد عيسةةةى رجةةةب
الشةةةةرقاو بتةةةةاري  2013/8/20وأحمةةةةد محمةةةةد زاهةةةةر يوسةةةةف
بتةةةةةةاري  2017/1/1وحسةةةةةةنى خيةةةةةةر ديةةةةةةاب عفيفةةةةةةى بتةةةةةةاري
 2015/8/30وعطيةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةباعى أحمةةةةةةةةةةةةةةةد السيسةةةةةةةةةةةةةةةى
بتةةةةةاري  2015/10/1وعلةةةةةى محمةةةةةد محمةةةةةد الصةةةةةعيدو بتةةةةةاري
. 2017/6/17
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ولمةةةةةا كةةةةةان ذلةةةةة وكةةةةةان الثابةةةةةت بةةةةةنص المةةةةةادة 14مةةةةةن قةةةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة " تنقضةةةةى الةةةةدعو الجنابيةةةةة بوفةةةةاة المةةةةتهم ,
واليمنةةةع ذلةةة مةةةن الحكةةةم بالمصةةةادرة فةةةى الحالةةةة المنصةةةوص عليهةةةا
بةةةةالفقرة الثانيةةةةة مةةةةن المةةةةادة  30مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات إذا حةةةةدثت
الوفةةةاة أثنةةةاء ن ةةةر الةةةدعو " .ومةةةن ثةةةم تقضةةةى المحكمةةةة بإنقضةةةاء
الةةةةةدعو الجنابيةةةةةة للمتهمةةةةةين سةةةةةالفى الةةةةةذكر وذلةةةةة علةةةةةى النحةةةةةو
الوارد بالمنطوق .
وحيةةةةث أنةةةةج وعةةةةن المصةةةةاريف الجنابيةةةةة فةةةةإن المحكمةةةةة تلةةةةزم بهةةةةا
المحكةةةوم علةةةيهم جميعةةةا ً – عةةةدا الحةةةدث – عمةةةبلً بةةةنص المةةةادة 313
مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة

والمةةةادة 140مةةةن قةةةانون الطفةةةل

مع مصادرة جميع المضبوطات.
وحيةةةث أنةةةج وعةةةن الةةةدعاو المدنيةةةة المقامةةةة مةةةن كةةةبل مةةةن /اللةةةواء
 /بهجةةةةةةت محمةةةةةةد حسةةةةةةين بمبلةةةةةةع 100001جنيةةةةةةج علةةةةةةى سةةةةةةبيل
التعةةةويض المةةةدنى المإقةةةت وكةةةذا ورثةةةة  /ياسةةةر أحمةةةد عبةةةد الصةةةمد
خسةةةةةةيكة بمبلةةةةةةع 10001جنيةةةةةةج علةةةةةةى سةةةةةةبيل التعةةةةةةويض المةةةةةةدنى
المإقةةةةت أحمةةةةد السةةةةيد أحمةةةةد الشةةةةامى بمبلةةةةع 50001جنيةةةةج علةةةةى
سةةةةةبيل التعةةةةةويض المةةةةةدنى المإقةةةةةت ضةةةةةد المتهمةةةةةين وفقةةةةةا للثابةةةةةت
بمحاضةةةةر جلسةةةةات المحاكمةةةةة إال أنهةةةةم لةةةةم يقةةةةم أ مةةةةنهم بةةةةإعبلن
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صةةةةةحيفة الةةةةةدعو وسةةةةةداد الرسةةةةةم المقةةةةةرر طبقةةةةةا للقةةةةةانون ولةةةةةم
يمثلوا بؤ جلسة من جلسات المحاكمة .
ولمةةةا كانةةةت المةةةادة  220مةةةن قةةةانون اإلجةةةراءات الجنابيةةةة قةةةد أجةةةازت
رفعهةةةةا – مهمةةةةا بلغةةةةت قيمتهةةةةا – بتعةةةةويض الضةةةةرر الناشةةةةا عةةةةن
الجريمةةةة أمةةةام المحةةةاكم الجنابيةةةة لن رهةةةا مةةةع الةةةدعو الجنابيةةةة عةةةن
األضةةةةرار التةةةةي لحقةةةةت بهةةةةم عمةةةةبلً بةةةةنص المةةةةادة  251مةةةةن قةةةةانون
اإلجراءات الجنابية .
إال أن المةةةدعين بةةةالحق المةةةدنى سةةةالفى البيةةةان لةةةم يتبعةةةوا القواعةةةد
القانونيةةةة المقةةةررة فةةةةى هةةةذا الشةةةؤن ومنهةةةةا إعةةةبلن تلةةة الصةةةةحيفة
وفقةةةا للقةةةانون وسةةةداد الرسةةةم المقةةةرر فةةةى هةةةذا الشةةةؤن حسةةةب مةةةاهو
مقةةةةةةةةةرر بنصةةةةةةةةةوص المةةةةةةةةةواد 256 255 251مةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةانون
اإلجةةةةراءات الجنابيةةةةة ومةةةةن ثةةةةم لةةةةم تسةةةةتوفى الةةةةدعاو المدنيةةةةة
سةةالفة الةةذكر إجراءاتهةةا وأركانهةةا الشةةكلية سةةيما وأنهةةم لةةم يمثلةةوا
بةةةةؤ جلسةةةةة مةةةةن جلسةةةةات المحاكمةةةةة لمتابعةةةةة القضةةةةية ومةةةةن ثةةةةم
تقضى المحكمة بعدم قبول تل الدعاو المدنية شكبل .
وحيةةةةث أنةةةةج وعةةةةن العقوبةةةةة التكميليةةةةة بةةةةدفع قيمةةةةة األشةةةةياء التةةةةي
خربهةةةا المتهمةةةون للمبةةةانى أو األمةةةبل العامةةةة المخصصةةةة لمصةةةال
حكوميةةةةة أو للمرافةةةةق العامةةةةة أو للمإسسةةةةات العامةةةةة أو الجمعيةةةةات
المعتبةةةةرة قانونةةةةا ذات نفةةةةع عةةةةام والتةةةةي وردت فةةةةي مةةةةتن الفقةةةةرة
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األخيةةةرة مةةةن المةةةادة  90عقوبةةةات والفقةةةرة األخيةةةرة مةةةن المةةةادة 3
مكةةةةرر مةةةةن قةةةةانون التجمهةةةةر ومةةةةا عسةةةةى أن تصةةةةطدم بمبةةةةدأ جةةةةب
العقوبةةةة عنةةةد تطبيةةةق عقوبةةةة الجريمةةةة األشةةةد فةةةإن ذلةةة يتجلةةةى عنةةةد
تطبيةةةق الفقةةةرة األولةةةى مةةةن المةةةادة  32مةةةن قةةةانون العقوبةةةات والتةةةي
يكةةةون فيهةةةا الفعةةةل الواحةةةد مكةةةون لجةةةرابم متعةةةددة فيجةةةب اعتبةةةار
الجريمةةةة التةةةي تمخةةةض عنهةةةا الوصةةةف أو التكييةةةف القةةةانوني األشةةةد
للفعةةةل والحكةةةم بعقوبتهةةةا وحةةةدها دون ويرهةةةا كؤنةةةج لةةةم يرتكةةةب ويةةةر
هةةةذه الجريمةةةة األخيةةةرة وذلةةة علةةةى خةةةبلف حالةةةة التعةةةدد الحقيقةةةي
للجةةةةرابم المرتبطةةةةة – المنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةي الفقةةةةرة الثانيةةةةة مةةةةن
المةةةةةادة  32عقوبةةةةةةات – إذ ال أثةةةةةةر السةةةةةةتبعاد العقوبةةةةةةات األصةةةةةةلية
للجةةةرابم األخةةةف مةةةن وجةةةوب الحكةةةم بالعقوبةةةات التكميليةةةة المتعلقةةةة
بهذه الجرابم لكونها تتعلق بطبيعة ذات الجرابم ال بعقوبتها .
وهةةةديا ً علةةةى مةةةا تقةةةدم وكةةةان التعةةةدد فةةةي الةةةدعو إنمةةةا هةةةو تعةةةدد
حقيقةةةي ومةةةن ثةةةم وجةةةب إنةةةزال العقوبةةةة التكميليةةةة بةةةإلزام المحكةةةوم
علةةةةةةةيهم عةةةةةةةدا الحةةةةةةةدث بةةةةةةةرد قيمةةةةةةةة األشةةةةةةةياء التةةةةةةةى خربوهةةةةةةةا .
وحيةةةةةث أنةةةةةج وعةةةةةن العقوبةةةةةات التبعيةةةةةة الةةةةةواردة بالمةةةةةادة  24مةةةةةن
قةةةةةانون العقوبةةةةةات فإنهةةةةةا عقوبةةةةةات وجوبيةةةةةة تصةةةةةاحب كةةةةةل حكةةةةةم
بعقوبة جناية .
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لمةةا كةةان ذلةة وكةةان المشةةرع قةةد خةةول محكمةةة الجنايةةات فةةي المةةادة
 25مةةةةن قةةةةانون العقوبةةةةات حرمةةةةان المحكةةةةوم علةةةةيهم مةةةةن الحقةةةةوق
والمزايةةا المبينةةة بتلةة المةةادة بنصةةج علةةى "كةةل حكةةم بعقوبةةة جنايةةة
يسةةةتلزم حتمةةةا ً حرمةةةان المحكةةةوم عليةةةج … رابعةةةاً :مةةةن إدارة أشةةةغالج
الخاصةةةة بؤموالةةةج وأمبلكةةةج مةةةدة اعتقالةةةج ويعةةةين قيمةةةا ً لهةةةذه اإلدارة
تقره المحكمة" .
كمةةةا وأن العقوبةةةة الةةةواردة بةةةنص المةةةادة  25مةةةن قةةةانون العقوبةةةات
هةةي عقوبةةة تبعيةةة تقةةع حتمةةا ً بقةةوة القةةانون بغيةةر حاجةةة إلةةى الةةنص
عليهةةةةةا – والحرمةةةةةان مةةةةةن إدارة أموالةةةةةج والحةةةةةد مةةةةةن سةةةةةلطتج فةةةةةي
التصةةةرف فيهةةةا مةةةدة اعتقالةةةج عبةةةارة عةةةن حجةةةر قةةةانوني يمنةةةع منهةةةا
المحكةةةوم عليةةةج منعةةةا ً باتةةةا ً فهةةةو فاقةةةد لؤلهليةةةة ويةةةر قةةةادر علةةةى إدارة
أموالةةةج أو التصةةةرف فيهةةةا وويةةةر قةةةادر علةةةى اتخةةةاذ أو إجةةةراء مةةةن
إجراءات اإلدارة .
ولمةةةةةا كانةةةةةت هةةةةةذه المحكمةةةةةة قةةةةةد انتهةةةةةت إلةةةةةى إدانةةةةةة المتهمةةةةةين
بارتكةةةةةابهم األفعةةةةةال والجةةةةةرابم الةةةةةواردة بةةةةةؤمر اإلحالةةةةةة وهةةةةةي مةةةةةن
األفعةةةال المضةةةرة ألمةةةن هةةةذه الةةةببلد والتةةةي تعةةةرض سةةةبلمة المجتمةةةع
وأمنةةةةج للخطةةةةر فكةةةةان علةةةةى المحكمةةةةة لزامةةةةا ً أن تقضةةةةي بحرمةةةةان
المحكةةةةوم علةةةةيهم مةةةةن إدارة أمةةةةوالهم وأمبلكهةةةةم والتصةةةةرف فيهةةةةا

وعزلهم من و ابفهم األميرية عدا المحكوم عليهم (الحدث .
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فلهذه األسـباب
حكمت المحكمة :ـ
ويابيةةةةا للرابةةةةع والتاسةةةةـع والثانةةةةـي عةةةةـشر والخامةةةةـس عشةةةةر
والسةةةةةـابع عشةةةةةر والثامن عشةةةةةر والثالةةةةةث والعشةةةةةرون والرابةةةةةع
والعشةةةةرون السةةةةابع والعشةةةةرون والحةةةةاد والثبلثةةةةون والرابةةةةع
والثبلثةةةةةةةةةون والخةةةةةةةةةامس والثبلثةةةةةةةةةون والثةةةةةةةةةامن والثبلثةةةةةةةةةون
واالربعةةةةون والثالةةةةث واالربعةةةةون والرابةةةةع واالربعةةةةون والخةةةةامس
واالربعةةةةون السةةةةابع واالربعةةةةون والثةةةةامن واالربعةةةةون والحةةةةاد
والخمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون والخامس والخمسون والسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادس
والخمسون والسةةةةةةةةةةةابع والخمسةةةةةةةةةةةون والسةةةةةةةةةةةتون والحةةةةةةةةةةةاد
والستون والسةةةةةةةةابع والسةةةةةةةةتون والثامن والسةةةةةةةةتون والخةةةةةةةةامس
والسةةةةةةةةبعون والسةةةةةةةةادس والثةةةةةةةةامن والسةةةةةةةةبعون والثمةةةةةةةةانون
والخةةةةامس والثمةةةةانون والتاسةةةةع والثمةةةةانون والتسةةةةعون والرابةةةةع
والتسعون والسةةةةةةةةةابع والتسةةةةةةةةةعون والمابة والمابةةةةةةةةةة وواحةةةةةةةةةد
والمابةةةةةة واثنةةةةةين والمابةةةةةة وثبلثةةةةةة والمابةةةةةة واربعةةةةةة والمابةةةةةة
وخمسةةةةةة والمابةةةةةة وسةةةةةتة والمابةةةةةة وتسةةةةةعة والمابةةةةةة وعشةةةةةرة
والمابةةةةةةة واثنةةةةةةي عشةةةةةةرة والمابةةةةةةة وخمةةةةةةس عشةةةةةةرة والمابةةةةةةة
وثمةةةاني عشةةةرة والمابةةةة وعشةةةرون والمابةةةة وواحةةةد وعشةةةرون
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والمابةةةة واثنةةةين وعشةةةرون والمابةةةة وثمةةةاني وعشةةةرون والمابةةةة
واربعةةةةةةةة وثبلثون والمابةةةةةةةة سةةةةةةةتة وثبلثةةةةةةةون والمابةةةةةةةة سةةةةةةةبعة
وثبلثةةةةون والمابةةةةة تسةةةةعة وثبلثةةةةون والمابةةةةة وثبلثةةةةة واربعةةةةون
والمابةةةةةة سةةةةةتة واربعةةةةةون والمابةةةةةة سةةةةةبعة واربعةةةةةون والمابةةةةةة
وثمةةةةةةةاني واربعةةةةةةةون والمابةةةةةةةة وخمسةةةةةةةون والمابةةةةةةةة وواحةةةةةةةد
وخمسةةةةةةةون و المابةةةةةةةج وثبلثةةةةةةةة وخمسةةةةةةةون و المابةةةةةةةة وخمةةةةةةةس
وخمسةةةون والمابةةةة وسةةةتة وخمسةةةون والمابةةةة وسةةةبعة وخمسةةةون
والمابةةةة وتسةةةعة وخمسةةةون والمابةةةة وسةةةتون والمابةةةة وواحةةةد
وسةةةةتون والمابةةةةة واثنةةةةين وسةةةةتون والمابةةةةة وثبلثةةةةة وسةةةةتون
والمابةةةةةة واربعةةةةةة وسةةةةةتون والمابةةةةةة خمسةةةةةة وسةةةةةتون والمابةةةةةة
سةةةةةبعة وسةةةةةتون والمابةةةةةة وواحةةةةةد وسةةةةةبعون والمابةةةةةة وثبلثةةةةةة
وسةةةبعون والمابةةةة خمسةةةة وسةةةبعون و المابةةةة وسةةةبعة وسةةةبعون
والمابةةةة وثمةةةاني وسةةةبعون والمابةةةة وثمةةةانون والمابةةةة وواحةةةد
وثمةةةانون والمابةةةة وثبلثةةةة وثمةةةانون والمابةةةة واربعةةةة وثمةةةانون
والمابةةةةة سةةةةتة وثمةةةةانون والمابةةةةة وثمانيةةةةة وثمةةةةانون والمابةةةةة
وتسةةةعون والمابةةةة وإثنةةةين وتسةةةعون والمابةةةة وثبلثةةةة وتسةةةعون
والمابةةةة وخمةةةس وتسةةةعون والمابةةةة وسةةةبعة وتسةةةعون والمابةةةة
وتسةةةةةعة وتسةةةةةعون والمةةةةةابتين والمةةةةةابتين وواحةةةةةد والمةةةةةابتين
واثنةةةةةةين والمةةةةةةةابتين وثبلثةةةةةةةة والمةةةةةةةابتين وسةةةةةةةتة والمةةةةةةةابتين
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وثمانيةةةةةة والمةةةةةابتين وتسةةةةةعة والمةةةةةابتين وعشةةةةةرة والمةةةةةابتين
وثبلثةةةةةة عشةةةةةر والمةةةةةابتين وخمسةةةةةة عشةةةةةر والمةةةةةابتين وسةةةةةتة
عشةةةةر والمةةةةابتين وسةةةةبعة عشةةةةر والمةةةةابتين وثمانيةةةةة عشةةةةر
والمةةةةةةابتين وتسةةةةةةعة عشةةةةةةر والمةةةةةةابتين وعشةةةةةةرون والمةةةةةةابتين
واربعةةةةةة وعشةةةةةرون والمةةةةةابتين وسةةةةةتة وعشةةةةةرون والمةةةةةابتين
وسةةةةةةبعة وعشةةةةةةرون والمةةةةةةابتين وواحةةةةةةد وثبلثةةةةةةون والمةةةةةةابتين
وثبلثةةةةةةة وثبلثةةةةةةون والمةةةةةةابتين وثمةةةةةةاني وثبلثةةةةةةون والمةةةةةةابتين
وتسةةةةةةعة وثبلثةةةةةةون والمةةةةةةابتين وثبلثةةةةةةة واربعةةةةةةون والمةةةةةةابتين
واربعةةةةةة واربعةةةةةون والمةةةةةابتين وخمسةةةةةة واربعةةةةةون والمةةةةةابتين
وثمانيةةةةةة واربعةةةةةون والمةةةةةابتين وتسةةةةةعة واربعةةةةةون والمةةةةةابتين
وخمسةةةةةون والمةةةةةابتين وواحةةةةةد وخمسةةةةةون والمةةةةةابتين واثنةةةةةين
وخمسةةةةون والمةةةةابتبن واربعةةةةة وخمسةةةةون والمةةةةابتين وخمسةةةةة
وخمسةةةةةون والمةةةةةابتين وسةةةةةتة وخمسةةةةةون والمةةةةةابتين وثمانيةةةةةة
وخمسةةةةون والمةةةةابتين وتسةةةةعة وخمسةةةةون والمةةةةابتين وسةةةةتون
والمةةةةةةةابتين وواحةةةةةةةد وسةةةةةةةتون والمةةةةةةةابتين واثنةةةةةةةين وسةةةةةةةتون
والمةةةةةةةابتين وثبلثةةةةةةةة وسةةةةةةةتون والمةةةةةةةابتين واربعةةةةةةةة وسةةةةةةةتون
والمةةةةةةابتين وثمانيةةةةةةة وسةةةةةةتون والمةةةةةةابتين وواحةةةةةةد وسةةةةةةبعون
والمةةةةةةابتين اربعةةةةةةة وسةةةةةةبعون والمةةةةةةابتين خمسةةةةةةة وسةةةةةةبعون
والمةةةةةةةابتين وسةةةةةةةتة وسةةةةةةةبعون والمةةةةةةةابتين وسةةةةةةةبعة وسةةةةةةةبعون
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والمةةةةةةابتين وتسةةةةةةعة وسةةةةةةبعون والمةةةةةةابتين واثنةةةةةةين وثمةةةةةةانون
والمةةةةةةةابتين وثبلثةةةةةةةة وثمةةةةةةةانون والمةةةةةةةابتين واربعةةةةةةةة وثمةةةةةةةانون
والمةةةةةابتين اربعةةةةةة وتسةةةةةعون والمةةةةةابتين وخمسةةةةةة وتسةةةةةعون
والمةةةةةةةابتين وسةةةةةةةتة وتسةةةةةةةعون والمةةةةةةةابتين وسةةةةةةةبعة وتسةةةةةةةعون
والمةةةةةابتين وثمانيةةةةةة وتسةةةةةعون والمةةةةةابتين وتسةةةةةعة وتسةةةةةعون
وثبلثمابةةةةةةة وواحةةةةةةد وثبلثمابةةةةةةة واثنةةةةةةين و ثبلثمابةةةةةةة وثبلثةةةةةةة
وثبلثمابةةةةةة وسةةةةةتة وثبلثمابةةةةةة وثمانيةةةةةة وثبلثمابةةةةةة وعشةةةةةرة
وثبلثمابةةةةةة وثبلثةةةةةة عشةةةةةر وثبلثمابةةةةةة واربعةةةةةة عشةةةةةر وثبلثمابةةةةةة
وخمسةةةةةةةة عشةةةةةةةر وثبلثمابةةةةةةةة وعشةةةةةةةرون وثبلثمابةةةةةةةة واثنةةةةةةةين
وعشةةةةةرون وثبلثمابةةةةةة وثبلثةةةةةة وعشةةةةةرون وثبلثمابةةةةةة وخمسةةةةةة
وعشةةةةرون وثبلثمابةةةةة وثمانيةةةةة وعشةةةةرون و ثبلثمابةةةةة وثبلثةةةةون
وثبلثمابةةةةةةة وواحةةةةةةد وثبلثةةةةةةون وثبلثمابةةةةةةة واثنةةةةةةين وثبلثةةةةةةون
وثبلثمابةةةةةةة وثبلثةةةةةةة وثبلثةةةةةةون وثبلثمابةةةةةةة واربعةةةةةةة وثبلثةةةةةةون
وثبلثمابةةةةةةة وسةةةةةةتة وثبلثةةةةةةون وثبلثمابةةةةةةة وثمانيةةةةةةة وثبلثةةةةةةون
وثبلثمابةةةةةةةة واحةةةةةةةد واربعةةةةةةةون وثبلثمابةةةةةةةة واثنةةةةةةةين واربعةةةةةةةون
وثبلثمابةةةةةةة وثبلثةةةةةةة واربعةةةةةةون وثبلثمابةةةةةةة واربعةةةةةةة واربعةةةةةةون
وثبلثمابةةةةةةة وخمسةةةةةةة واربعةةةةةةون و ثبلثمابةةةةةةة ثمانيةةةةةةة واربعةةةةةةون
وثبلثمابةةةةة وتسةةةةعة واربعةةةةون وثبلثمابةةةةة وخمسةةةةون وثبلثمابةةةةة
وواحةةةةةد وخمسةةةةةون و ثبلثمابةةةةةة واربعةةةةةة وخمسةةةةةون وثبلثمابةةةةةة
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وخمسةةةةةة وخمسةةةةةون وثبلثمابةةةةةة وسةةةةةتة وخمسةةةةةون وثبلثمابةةةةةة
وسةةةةةبعة وخمسةةةةةون و ثبلثمابةةةةةة وتسةةةةةعة وخمسةةةةةون وثبلثمابةةةةةة
وسةةةتون وثبلثمابةةةة وواحةةةد وسةةةتون وثبلثمابةةةة وثبلثةةةة وسةةةتون
وثبلثمابةةةةةةة واربعةةةةةةة وسةةةةةةتون وثبلثمابةةةةةةة وخمسةةةةةةة وسةةةةةةتون
وثبلثمابةةةةةةةة وسةةةةةةةتة وسةةةةةةةتون وثبلثمابةةةةةةةة سةةةةةةةبعة وسةةةةةةةتون
وثبلثمابةةةةةةة وثمانيةةةةةةة وسةةةةةةتون وثبلثمابةةةةةةة وواحةةةةةةد وسةةةةةةبعون
وثبلثمابةةةةةةة واثنةةةةةةين وسةةةةةةبعون وثبلثمابةةةةةةة وثبلثةةةةةةة وسةةةةةةبعون
وثبلثمابةةةةةة وخمسةةةةةة وسةةةةةبعون وثبلثمابةةةةةة وثمانيةةةةةة وسةةةةةبعون
وثبلثمابةةةةةةة وواحةةةةةةد وثمةةةةةةانون وثبلثمابةةةةةةة واثنةةةةةةين وثمةةةةةةانون
وثبلثمابةةةةةة واربعةةةةةة وثمةةةةةانون وثبلثمابةةةةةة وخمسةةةةةة وثمةةةةةانون
وثبلثمابةةةةةةة وسةةةةةةتة وثمةةةةةةانون وثبلثمابةةةةةةة وثمانيةةةةةةة وثمةةةةةةانون
وثبلثمابةةةةةة وتسةةةةةعون وثبلثمابةةةةةة وواحةةةةةد وتسةةةةةعون وثبلثمابةةةةةة
واثنةةةين وتسةةةعون وثبلثمابةةةة واربعةةةة وتسةةةعون وثبلثمابةةةة سةةةتة
وتسةةةةةعون و ثبلثمابةةةةةة و ثمانيةةةةةة وتسةةةةةعون وثبلثمابةةةةةة وتسةةةةةعة
وتسةةةةعون وأربعمابةةةةة وأربعمابةةةةة واثنةةةةين وأربعمابةةةةة واربعةةةةة
وأربعمابةةةةة وخمسةةةةة وأربعمابةةةةة وسةةةةتة وأربعمابةةةةة وثمانيةةةةة
وأربعمابةةةةةةة وتسةةةةةةعة وأربعمابةةةةةةة واحةةةةةةد عشةةةةةةرة وأربعمابةةةةةةة
واثنةةةةي عشةةةةرة وأربعمابةةةةة وثبلثةةةةة عشةةةةرة وأربعمابةةةةة واربعةةةةة
عشةةةرة وأربعمابةةةة وسةةةبعة عشةةةرة وأربعمابةةةة وثمانيةةةة عشةةةرة
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وأربعمابةةةةةة وتسةةةةةعة عشةةةةةرة وأربعمابةةةةةة وعشةةةةةرون وأربعمابةةةةةة
واثنةةةةين وعشةةةةرين وأربعمابةةةةة وخمسةةةةة وعشةةةةرون وأربعمابةةةةة
وسةةةةبعة وعشةةةةرون وأربعمابةةةةة وثمانيةةةةة وعشةةةةرون وأربعمابةةةةة
واثنةةةةةةين وثبلثةةةةةةون وأربعمابةةةةةةة واربعةةةةةةة وثبلثةةةةةةون وأربعمابةةةةةةة
وسةةةةةةتة وثبلثةةةةةةون وأربعمابةةةةةةة وثمانيةةةةةةة وثبلثةةةةةةون وأربعمابةةةةةةة
واثنةةةةةين واربعةةةةةون وأربعمابةةةةةة وثبلثةةةةةة واربعةةةةةون وأربعمابةةةةةة
وسةةةةةبعة واربعةةةةةون وأربعمابةةةةةة وثمانيةةةةةة واربعةةةةةون وأربعمابةةةةةة
وخمسةةةةةون وأربعمابةةةةةة وثبلثةةةةةة وخمسةةةةةون وأربعمابةةةةةة واربعةةةةةة
وخمسةةةةةون وأربعمابةةةةةة وسةةةةةبعة وخمسةةةةةون وأربعمابةةةةةة وثبلثةةةةةة
وسةةةةةةةتون وأربعمابةةةةةةةة واربعةةةةةةةة وسةةةةةةةتون وأربعمابةةةةةةةة وسةةةةةةةتة
وسةةةةةةتون وأربعمابةةةةةةة وسةةةةةةبعة وسةةةةةةتون وأربعمابةةةةةةة وثمانيةةةةةةة
وسةةةةةةتون وأربعمابةةةةةةة وتسةةةةةةعة وسةةةةةةتون وأربعمابةةةةةةة وواحةةةةةةد
وسةةةةةبعون وأربعمابةةةةةة وثبلثةةةةةة وسةةةةةبعون وأربعمابةةةةةة واربعةةةةةة
وسةةةةةبعون وأربعمابةةةةةة وثمانيةةةةةة وسةةةةةبعون وأربعمابةةةةةة وواحةةةةةد
وثمةةةةانون

وأربعمابةةةةة وخمسةةةةة وثمةةةةانون وأربعمابةةةةة وثمانيةةةةة

وثمةةةةانون وأربعمابةةةةة وتسةةةةعون وأربعمابةةةةة وواحةةةةد وتسةةةةعون
وأربعمابةةةةةةة واثنةةةةةةين وتسةةةةةةعون وأربعمابةةةةةةة وثبلثةةةةةةة وتسةةةةةةعون
وأربعمابةةةةةة واربعةةةةةة وتسةةةةةعون وأربعمابةةةةةة وخمسةةةةةة وتسةةةةةعون
وأربعمابةةةةةةة وسةةةةةةتة وتسةةةةةةعون وأربعمابةةةةةةة وسةةةةةةبعة وتسةةةةةةعون
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وأربعمابةةةةة وتسةةةةعة وتسةةةةعون وخمسةةةةمابة واربعةةةةة وخمسةةةةمابة
وسةةةةتة وخمسةةةةمابة وثمانيةةةةة وخمسةةةةمابة وتسةةةةعة وخمسةةةةمابة
وعشةةةةرة وخمسةةةةمابة واثنةةةةي عشةةةةرة وخمسةةةةمابة وثبلثةةةةة عشةةةةر
وخمسةةةةةةةمابة واربعةةةةةةةة عشةةةةةةةر وخمسةةةةةةةمابة وخمسةةةةةةةة عشةةةةةةةر
وخمسةةةةةةةةمابة وسةةةةةةةةتة عشةةةةةةةةر وخمسةةةةةةةةمابة وسةةةةةةةةبعة عشةةةةةةةةر
وخمسةةةةةةةةمابة وثمانيةةةةةةةةة عشةةةةةةةةر وخمسةةةةةةةةمابة وتسةةةةةةةةعة عشةةةةةةةةر
وخمسةةةةةةةةةمابة وعشةةةةةةةةةرون وخمسةةةةةةةةةمابة وواحةةةةةةةةةد وعشةةةةةةةةةرون
وخمسةةةةمابة واثنةةةةين وعشةةةةرون وخمسةةةةمابة وثبلثةةةةة وعشةةةةرون
وخمسةةةةمابة واربعةةةةة وعشةةةةرون وخمسةةةةمابة وتسةةةةعة وعشةةةةرون
وخمسةةةةةةةةمابة وثبلثةةةةةةةةون

وخمسةةةةةةةةمابة وواحةةةةةةةةد وثبلثةةةةةةةةون

وخمسةةةةةةمابة واثنةةةةةةين وثبلثةةةةةةون وخمسةةةةةةمابة ثبلثةةةةةةة وثبلثةةةةةةون
وخمسةةةةمابة وخمسةةةةة وثبلثةةةةون وخمسةةةةمابة وثمانيةةةةة وثبلثةةةةون
وخمسةةةةةمابة وتسةةةةةعة وثبلثةةةةةون وخمسةةةةةمابة وواحةةةةةد واربعةةةةةون
وخمسةةةةةةمابة وسةةةةةةتة واربعةةةةةةون وخمسةةةةةةمابة سةةةةةةبعة واربعةةةةةةون
وخمسةةةةةةةةمابة وخمسةةةةةةةةون وخمسةةةةةةةةمابة وواحةةةةةةةةد وخمسةةةةةةةةون
وخمسةةةةمابة واثنةةةةين وخمسةةةةون وخمسةةةةمابة وثةةةةبلث وخمسةةةةون
وخمسةةةةمابة واربعةةةةة وخمسةةةةون وخمسةةةةمابة وخمسةةةةة وخمسةةةةون
وخمسةةةةمابة وسةةةةتة وخمسةةةةون وخمسةةةةمابة وثمانيةةةةة وخمسةةةةون
وخمسةةةةمابة وتسةةةةعة وخمسةةةةون وخمسةةةةمابة وواحةةةةد وسةةةةتون
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وخمسةةةةةمابة وثبلثةةةةةة وسةةةةةتون وخمسةةةةةمابة وخمسةةةةةة وسةةةةةتون
وخمسةةةةةمابة وسةةةةةبعة وسةةةةةتون وخمسةةةةةمابة وثماثيةةةةةة وسةةةةةتون
وخمسةةةةةمابة وتسةةةةةعة وسةةةةةتون وخمسةةةةةمابة واثنةةةةةين وسةةةةةبعون
وخمسةةةةةمابة وثبلثةةةةةة وسةةةةةبعون وخمسةةةةةمابة واربعةةةةةة وسةةةةةبعون
وخمسةةةةةمابة وخمسةةةةةة وسةةةةةبعون وخمسةةةةةمابة وسةةةةةتة وسةةةةةبعون
وخمسةةةةةمابة وتسةةةةةعة وسةةةةةبعون وخمسةةةةةمابة وواحةةةةةد وثمةةةةةانون
وخمسةةةةمابة واربعةةةةة وثمةةةةانون وخمسةةةةمابة وخمسةةةةة وثمةةةةانون
وخمسةةةةةةمابة وسةةةةةةتة وثمةةةةةةانون وخمسةةةةةةمابة وسةةةةةةبعة وثمةةةةةةانون
وخمسةةةةمابة وثمانيةةةةة وثمةةةةانون وخمسةةةةمابة واثنةةةةين وتسةةةةعون
وخمسةةةةةمابة وسةةةةةتة وتسةةةةةعون وخمسةةةةةمابة وسةةةةةبعة وتسةةةةةعون
وخمسةةةةمابة وثمانيةةةةة وتسةةةةعون وخمسةةةةمابة وتسةةةةعة وتسةةةةعون
وسةةةةةةتمابة وسةةةةةةتمابة وواحةةةةةةد وسةةةةةةتمابة واثنةةةةةةين وسةةةةةةتمابة
واربعةةةةةةة وسةةةةةةتمابة وسةةةةةةبعة وسةةةةةةتمابة وثمانيةةةةةةة وسةةةةةةتمابة
وتسةةةةةعة وسةةةةةتمابة واثنةةةةةي عشةةةةةر وسةةةةةتمابة وثبلثةةةةةة عشةةةةةر
وسةةةةتمابة واربعةةةةة عشةةةةر وسةةةةتمابة وخمسةةةةة عشةةةةر وسةةةةتمابة
وسةةةتة عشةةةر وسةةةتمابة وسةةةبعة عشةةةر وسةةةتمابة وثمانيةةةة عشةةةر
وسةةةتمابة وتسةةةعة عشةةةر وسةةةتمابة وعشةةةرون و سةةةتمابة وثبلثةةةة
وعشةةةةةرون وسةةةةةتمابة واربعةةةةةة وعشةةةةةرون وسةةةةةتمابة وخمسةةةةةة
وعشةةةةةرون وسةةةةةتمابة وسةةةةةبعة وعشةةةةةرون وسةةةةةتمابة وثمانيةةةةةة
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وعشةةةةةرون وسةةةةةتمابة وثبلثةةةةةون وسةةةةةتمابة وواحةةةةةد وثبلثةةةةةون
وسةةةةةةةتمابة واثنةةةةةةةين وثبلثةةةةةةةون وسةةةةةةةتمابة وثبلثةةةةةةةة وثبلثةةةةةةةون
وسةةةةةةتمابة واربعةةةةةةة وثبلثةةةةةةون وسةةةةةةتمابة وخمسةةةةةةة وثبلثةةةةةةون
وسةةةةةةتمابة وسةةةةةةبعة وثبلثةةةةةةون وسةةةةةةتمابة وثمانيةةةةةةة وثبلثةةةةةةون
وسةةةةةةتمابة وتسةةةةةةعة وثبلثةةةةةةون وسةةةةةةتمابة واربعةةةةةةون وسةةةةةةتمابة
اثنةةةةين واربعةةةةون وسةةةةتمابة ثبلثةةةةة واربعةةةةون وسةةةةتمابة اربعةةةةة
واربعةةةةةةون وسةةةةةةتمابة وخمسةةةةةةة واربعةةةةةةون وسةةةةةةتمابة وسةةةةةةبعة
واربعةةةةون وسةةةةتمابة وخمسةةةةون

وسةةةةتمابة وخمسةةةةة وخمسةةةةون

وسةةةةةتمابة وسةةةةةتة وخمسةةةةةون وسةةةةةتمابة وثمانيةةةةةة وخمسةةةةةون
وسةةةتمابة وسةةةتون وسةةةتمابة وواحةةةد وسةةةتون وسةةةتمابة واثنةةةين
وسةةةتون وسةةةتمابة واربعةةةة وسةةةتون وسةةةتمابة وثمةةةاني وسةةةتون
وسةةةةةتمابة وتسةةةةةعة وسةةةةةتون وسةةةةةتمابة وسةةةةةبعون وسةةةةةتمابة
واثنةةةةين وسةةةةبعون وسةةةةتمابة وثةةةةبلث وسةةةةبعون وسةةةةتمابة اربعةةةةة
وسةةةةةةبعون وسةةةةةةتمابة وخمسةةةةةةة وسةةةةةةبعون وسةةةةةةتمابة وسةةةةةةتة
وسةةةةةةبعون وسةةةةةةتمابة وسةةةةةةبعة وسةةةةةةبعون وسةةةةةةتمابة وثمانيةةةةةةة
وسةةةةةةبعون وسةةةةةةتمابة وتسةةةةةةةعة وسةةةةةةبعون وسةةةةةةتمابة وواحةةةةةةةد
وثمةةةةةةةانون وسةةةةةةةتمابة واثنةةةةةةةين وثمةةةةةةةانون وسةةةةةةةتمابة وثبلثةةةةةةةة
وثمةةةةةةةانون وسةةةةةةةتمابة اربعةةةةةةةة وثمةةةةةةةانون وسةةةةةةةتمابة وخمسةةةةةةةة
وثمةةةانون وسةةةتمابة وسةةةتة وثمةةةانون وسةةةتمابة وواحةةةد وتسةةةعون
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وسةةةةةةتمابة واثنةةةةةةين وتسةةةةةةعون وسةةةةةةتمابة وثبلثةةةةةةة وتسةةةةةةعون
وسةةةةةةةتمابة واربعةةةةةةةة وتسةةةةةةةعون وسةةةةةةةتمابة وسةةةةةةةتة وتسةةةةةةةعون
وسةةةةةتمابة وسةةةةةبعة وتسةةةةةعون وسةةةةةتمابة

وسةةةةةبعمابة وواحةةةةةد

وسةةةةةةبعمابة واثنةةةةةةين وسةةةةةةبعمابة وثبلثةةةةةةة وسةةةةةةبعمابة واحةةةةةةد
عشةةةةةر وسةةةةةبعمابة وثبلثةةةةةة عشةةةةةر وسةةةةةبعمابة واربعةةةةةة عشةةةةةر
وسةةةبعمابة وخمسةةةةة عشةةةر وسةةةةبعمابة وسةةةتة عشةةةةر وسةةةةبعمابة
وسةةةةةبعة عشةةةةةر وسةةةةةبعمابة وثمانيةةةةةة عشةةةةةر وسةةةةةبعمابة وتسةةةةةعة
عشةةةةر وسةةةةبعمابة وعشةةةةرون

وسةةةةبعمابة وواحةةةةد وعشةةةةرون

وسةةةةةبعمابة واثنةةةةةين وعشةةةةةرون وسةةةةةبعمابة وثبلثةةةةةة وعشةةةةةرون
وسةةةةبعمابة واربعةةةةة وعشةةةةرون وسةةةةبعمابة وخمسةةةةة وعشةةةةرون
وسةةةةةةبعمابة سةةةةةةتة وعشةةةةةةرون وسةةةةةةبعمابة سةةةةةةبعة وعشةةةةةةرون
وسةةةةبعمابة وثمانيةةةةة وعشةةةةرون وسةةةةبعمابة وتسةةةةعة وعشةةةةرون
وسةةةةبعمابة وثبلثةةةةون وسةةةةبعمابة وواحةةةةد وثبلثةةةةون وسةةةةبعمابة و
اثنةةةين وثبلثةةةون وسةةةبعمابة وثبلثةةةة وثبلثةةةون وسةةةبعمابة واربعةةةة
وثبلثةةةةةةون وسةةةةةةبعمابة وخمسةةةةةةة وثبلثةةةةةةون وسةةةةةةبعمابة وسةةةةةةتة
وثبلثةةةةةةون وسةةةةةةبعمابة وسةةةةةةبعة وثبلثةةةةةةون وسةةةةةةبعمابة وتسةةةةةةعة
وثبلثون وحضوريا للباقين :ـ
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أوال :ةةـ بإنقضةةاء الةةدعو الجنابيةةة لكةةبل مةةن /السةةيد عيسةةى رجةةب
الشةةةرقاو

وأحمةةةد محمةةةد زاهةةةر يوسةةةف وحسةةةنى خيةةةر ديةةةاب

عفيفةةةةةى و عطيةةةةةة السةةةةةباعى أحمةةةةةد السيسةةةةةى و علةةةةةى محمةةةةةد
محمد الصعيد بوفاتهم .

ثانيا :ـ وبإجماع أراء أعضابها بمعاقبة كبل من :ـ
ـ عصام محمد حسين ابراهيم العريان
ـ عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر
ـ عاصم عبد الماجد محمد ماضي.
ـ محمد محمد ابراهيم البلتاجي
ـ صفوة حموده حجازو رمضان
ـ اسامة ياسين عبد الوهاب محمد
ـ طارق عبد الموجود ابراهيم الزمر
ـ وجدو محمد عبد الحميد ونيم
ـ احمد محمد عارف علي
ـ عمرومحمد ذكي محمد عبد العال
ـ سبلمة محمد محمد طايل
ـ إيهاب وجدو محمد عفيفي
ـ هاد على عبد الخبلق على
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ـ محمد مصطفي كامل احمد
ـ احمد ابوالعز عبد الرحمن
ـ منصور علي رمضان الشربيني
ـ حمودة عبد الهادو محمد شاهين
ـ سعد فإاد محمد خليفة
ـ وريب مسعود علي أحمد
ـ عاصم محمد حسن عرب
ـ محمد ابراهيم عبد الرحمن صابر
ـ ايمن سامي لبيب وهبج
ـ انس عامر محمد ابوحمد
ـ عبلء عبد الهادو علي الشورة
ـ عمر مصطفي مإمن محمود مجاهد
ـ محمود سبلمة فوزو متولي
ـ عمار مصطفي ابوالنور ابوالنور
ـ محمد ربيع عابدين محمد
ـ ايمن محمد محمد شاهين
ـ عمر محمد صبلح حسين
ـ شفيق سعد شفيق سيد
ـ ابراهيم محمد فرج محمد
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ـ إسبلم عامر محمد أبوحمد
ـ عبد الرحمن محمد صفوت االعصر
ـ ابراهيم فوزو يحيي ابوالمجد
ـ السعيد السيد عبد الفتاح العراقي
ـ محمد حامد سيد فرولي
ـ حسام الدين عبد هللا جبلل الحاروني
ـ احمد محمد الهامي عبد الحميد ونيمج
ـ يحي فوزو يحي ابراهيم
ـ ابراهيم محمد بهجت احمد
ـ اسبلم احمد خلف محمد
ـ خالد محمود عز الرجال الس ِّيد
ـ محمد السيد احمد عبد العزيز نجم
ـ ماجد عبده عبد المنعم ابراهيم الشافعي
ـ حذيفة علوان محروس الجندو
ـ احمد رفعت عبد الغني الطرابهي
ـ محمد صبحي امين حسن سبلم
ـ عمروعلي ابراهيم محمد
ـ ابوالقاسم احمد اسماعيل احمد
ـ محمد فوزو يحيي ابوالمجد
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ـ محمد ابراهيم محمد سيد
ـ عمروجمال محمد عمران
ـ نبوو نبوو محمد المليجي
ـ مبرو سيد مبرو قمر
ـ محمد حسن حسين محمد
ـ عماد مهدو عبد النبي المغربي
ـ حمادة مصطفي احمد عبد ربج
ـ محمد شعراوو عط َّية عباس
ـ أسامة أحمد محمد النجار
ـ محمد علي بسيوني محمد
ـ احمد عاطف فاروق عبد الغني
ـ عبد هللا احمد السيد محمد
ـ محمد عبد المعبود ابراهيم احمد
ـ مصطفي احمد مصطفي السيد
ـ محمد السيد محمد احمد خليل جبر
ـ احمد رمضان محمد طنطاوو
ـ محمد عبد الحي حسين الفرماوو
ـ مصطفي عبد الحي حسين الفرماوو
ـ احمد فاروق كامل محمد
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ـ هيثم سيد العربي محمود
ـ محمد محمود علي زناتي
ـ عبد الع يم ابراهيم محمد عطيج
ـ اسماعيل محمد رشوان محمد
ـ ياسين امام محمد سليمان

باإلعدام شنقا عما أسند إليهم .
ثالثا  :بمعاقبة كبل من :ـ
ـ محمد بديع عبد المجيد سامي
ـ باسم كمال محمد عوده
ـ عصام عبد الرحمن محمد سلطان
ـ عمروعبد الباسط عبد المنعم زوين
ـ هاني محمد عزت عبد العزيز محمد عبده الدهتمون
ـ محمد خليفة محمد خليفة
ـ محمد صابر حسن سبلمج سعودو السيد
ـ عمر مصطفي البيومي الشعراوو
ـ عبد الرحمن أيمن أحمد فإاد
ـ ناصر عبد المنتصر إبراهيم أحمد
ـ محمد كمال الدين ابوالعبل ياسين
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ـ محمد عبد الحميد المهدو الهباب
ـ هاني محمد صابر ابراهيم الموجي
ـ خالد السيد عبد التواب عبد الحي
ـ احمد عبد الوهاب موسي محمد
ـ محمد سليم احمد جاد هللا
ـ محمد طج كامل سيف النصر
ـ محمود عبد الجليل عبد الرازق
ـ اسامة يحيي سيد سعيد
ـ علي نجيب علي حسن
ـ نبوو إبراهيم السيد فرج
ـ عبد الرحمن اشرف خليل احمد
ـ منصور محمد منصور عبد العاطي ابراهيم
ـ حنفي حنفي محمود حسانين
ـ محمد علي ابراهيم الدسوقي امام ابراهيم حجاج
ـ عبد الرحمن محمد محمد حسين
ـ محمد عزت الهنداوو العرابي
ـ عبد القادر جمعج عبد القادر عبد الفتاح
ـ يحيي حسن احمد العسال
ـ كامل سعيد الدمرداش احمد جنيدو
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ـ حذيفج زين العابدين سيد احمد
ـ خالد عمر سيد احمد عبد الرحمن
ـ صبي سليمان صبي سليمان
ـ سبلم علي سبلم علي سليمان
ـ محمد فاروق امام عبد الحي
ـ محمد ابوبكر بكرو الصاوو
ـ محمد صبلح الدين عبد هللا الجندو
ـ أسامة عبد المجيد يوسف محمود
ـ أحمد ميهوب محمد سالم
ـ أمير فتحي محمد محمد الدرس
ـ محيي عبد الحكيم راوب حجازو
ـ عبد الباسط عبد الصمد ابوالفضل
ـ فرج أحمد فرج حسن
ـ رضا محمد قطب صيام
ـ عبد هللا أمين محمد أبوشاهين
ـ عصام إبراهيم إبراهيم مصطفى
ـ محمد على على محمد إبراهيم

بالسجن المإبد عما أسند إليهم .
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رابعا  :بمعاقبة كبل من :ـ
ـ محمود عبد الرحمن عيسي
ـ رضا محمد السيد ابوالعينين
ـ فارس محمد بسيوني سالم
ـ محمد احمد محمد فرج
ـ وليد محمد عبد الحليم محمد
ـ احمد محمد عبد العزيز صقر
ـ عبد الحكيم محمد عبد اللطيف علي
ـ محمد رجب سليمان علي
ـ رضا عباده محمد سالم
ـ شريف عبد الحميد عيسوو حسن
ـ محمد ربيع زكرو السيد
ـ ماهر علي ابراهيم عبد البارو
ـ احمد سعيد السيد محمد سعيد
ـ فرج محمود احمد جبر
ـ عبد الع يم محمود محمد علي
ـ محمد شافعي حنفي محمود
ـ عبد المنعم محمد عبد المنعم محمود
1422
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ شريف محمود سيد محمد سكر
ـ هيثم عبد هللا محمد يوسف
ـ مصطفي شكرو احمد حسين
ـ عمر حسن محمد ابراهيم جلهوم
ـ محمد السيد عبد الرحمن السيد
ـ عصام خيرو حسن رفاعي
ـ أشرف عبد الرحيم أحمد أحمد
ـ عثمان صابر محمد عبد الصادق
ـ عماد محمد عبد السبلم يوسف
ـ احمد حلمي عبد السبلم صب
ـ هاني محمد محمد الجندو
ـ السباعي شوقت السباعي
ـ هاني علي علي السيد
ـ محمد خليل اسماعيل ابوحمام
ـ مصطفي عبد الرحيم مصطفي ابوالمجد
ـ عبد المحسن محمد حسن ابوزيد
ـ اسامة السيد محمد السعيد محمد شطا
ـ احمد ابوالفتوح محمد علي الدين
ـ احمد خيرو الجنيدو محمد
1423
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ مصطفي قاسم عبد هللا محمد
ـ عمر سبلمج جمعان سبلمج
ـ احمد السيد محمود الهندو
ـ حسن محمد حسن احمد صقر
ـ خالد عبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم
ـ طج محمود ابراهيم التوجاني
ـ محمد عبد هللا فرماوو محمد
ـ احمد رجاء محمد الزين
ـ أحمد محمد محمد عثمان عبد الكريم
ـ عاطف فهمي إبراهيم عبد الرحيم
ـ حسام عبد الفتاح الدسوقي الجندو
ـ حسام علي محمد حجازو
ـ ضياء احمد عبد الرحمن ابوالعينين
ـ عبد هللا علي متولي حسن
ـ السيد محمد إبراهيم طج
ـ حسين عبد العال جاد
ـ راضي عبد اللطيف ابراهيم محمد
ـ سيد شحاتة سيد محمد
ـ نزيج نزيج محمد المساوو
1424
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ اشرف محمد عبد هللا نصر طنطاوو
ـ محمد محمد سعيد السيد قنديل
ـ محمد احمد ابراهيم ابراهيم
ـ محمد توفيق محمد سليمان
ـ محمد حسين محمد حسين
ـ خالد حلمي ابراهيم شحاتج
ـ محمد عبد الحميد عدالن الزناتي
ـ سامي المجد عبد القوو عون
ـ خيرو عيد سويلم علي
ـ ايمن بدوو صابر سيد
ـ محمود علي سليمان محمود
ـ احمد السيد محمد عبد الع يم
ـ ابوبكر الصديق فراج ابراهيم احمد
ـ اسبلم محمود سعيد نصر
ـ محمد فهمي عبد العزيز عبد الرحمن
ـ وليد قدرو حنفي خليفة
ـ سليمان محمد سليمان محمود
ـ السيد علي السعداوو علي
ـ بكرو ربيع احمد خليل
1425
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ احمد محمد محمود علي عسكر
ـ يوسف السيد يوسف محمد االلفي
ـ عبد هللا محمد علي محمد
ـ محمد صبرو مصطفي محرم
ـ حسين بحرو احمد مقبل حماد
ـ علي محمود احمد احمد
ـ مصطفي محمد مصطفي محمود
ـ طارق مصطفي طج مصطفي
ـ مهران ابوالعباس زكير بكرو
ـ شهاب فكرو محمد السيد السقا
ـ احمد علي عبد الهادو سليم
ـ احمد سيد عبد الجواد حميدة
ـ ماهر مبرو عبد الحميد مبرو
ـ يوسف محمد يوسف محمد
ـ احمد عاشور حسن عثمان
ـ محمد عمر سيد احمد
ـ محمد سمير محمد محمد
ـ محمود رإوف حسن السيد
ـ خالد محمد عمر عبد هللا
1426
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ علي نجاح علي عجمي
ـ محمد خميس محمد السيد
ـ نبيل احمد عبد الفتاح محمد
ـ محمد علي محمد علي
ـ ياسر عبد القادر محمد البهي
ـ محمد السيد عبده الصاوو
ـ محمود صابر ابوالعينين حموده
ـ عصام الدين عبد المنعم محمد
ـ محمد عبد المنعم محمد الجوهرو
ـ وليد محمد محمد مرسي
ـ أحمد محمد محمد محمد الرملي
ـ محمد زكي احمد عاشور
ـ أحمد فاروق جمعة جمعة عيسي
ـ محمود إبراهيم عبد الحليم عبد هللا
ـ طج عرفة كامل محمد حسن
ـ حسني علي الماس عبلم
ـ رضا محمود محمود محمد البيطار
ـ محمد محمد أحمد الشال
ـ إبراهيم محمد مصطفي حسن بدران
1427
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ محمد محمد مصطفي حسن بدران
ـ فارس عيد عبد المقصود مرير
ـ هشام سعيد جوده أحمد
ـ عبد الكريم حاف سالم أحمد
ـ رشاد محمد أبوالمجد عبد العليم
ـ ياسر محمد أحمد محمد
ـ أحمد إبراهيم أحمد الكردو
ـ محمود عبلء الدين رأفت محمد
ـ علي عبد الهادو محمد عبد الهادو
ـ أحمد خليل عبد العال خليل
ـ الصاوو رمضان محمد محمد حسن
ـ محسن احمد محب الدين عبد القادر
ـ انس ابوالخير حسين بكر
ـ محمد اشرف السيد طلبة
ـ رياض احمد محمد محمد
ـ عصام جمال محمود عبلم
ـ محمد محمود عبد السبلم عبد هللا
ـ هشام محمد ابراهيم السيد
ـ سيد علي سيد علي
1428
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ محمد صبلح كمال السيد
ـ احمد السيد محمد السيد
ـ بهجت محمد وهبة محمد
ـ شعبان سعيد محمد علي
ـ جمال احمد حسن محمد
ـ ابراهيم جاد الرب محمد علي عمر
ـ احمد محمد علي محمد
ـ عبد هللا فتحي عبد العزيز مصطفي سليم
ـ محمد جبلل محمد السماني احمد عوض
ـ اسبلم نصر عبد الحميد المتولي علي حجازو
ـ نور الدين محمد ابراهيم الباز
ـ مصطفي محمد احمد محمد منصور
ـ شريف محمد محمد ابراهيم
ـ محمد حسيني محمد مجاهد
ـ محمد احمد ابراهيم محمد
ـ محمد خضر محمد حسن
ـ عبد الرحمن رجب عبد هللا عبدالباقى
ـ محمد حسن ابراهيم حسن
ـ محمد منير سيد علي
1429
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ رجب عبد هللا عبد الباقي منصور
ـ أحمد عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن
ـ جمال سيد محمود سيد
ـ محمود أحمد عبد العزيز جاد
ـ صال عبد القادر عبد الحميد حسن
ـ عبد هللا الشامي نصحي علي
ـ محمد عبد العزيز حسين محمد
ـ أحمد الشبراوو الطنطاوو النبوو
ـ أحمد جمال عبد الرسول عوض
ـ علي محمد نجيب عبد الحميد محمود
ـ محروس محمدو محمود عامر
ـ حسين خضر محمد خضر
ـ حامد سيد احمد المرسي
ـ قاسم عبد الصبور خلف عبد العال
ـ علي حسين يوسف حسن
ـ عوض عيد عبد السبلم عوض
ـ سالم قاسم سالم حميد
ـ احمد محمد عبد الونيس ابراهيم
ـ خالد سمير فتحي محمد
1431
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ اسماعيل جابر عوض عطا هللا
ـ احمد اشرف احمد حسانين
ـ صال صال محمد عامر
ـ محمد سيد رضوان محمد
ـ ابوبكر محمد السمان حسن
ـ اكرامي رشدو عبد ال اهر
ـ هشام فوزو عبد الواحد محمد النجار
ـ ياسر محمود عبد المطلب حسن سراج
ـ محمد سمير محمود محمد
ـ مصطفي عبد الحكيم ابراهيم علي
ـ شريف كامل الورداني ابراهيم
ـ حسن عبد المنعم فرج الجاكي
ـ خالد عبد المنعم عبد الوهاب
ـ ياسر طنطاوو اسماعيل عليوة
ـ مصطفي بدران ابوالعباس ف النور
ـ محمد السيد سيد احمد
ـ احمد تهامي صابر عطية
ـ اشرف خفاجي محمد خفاجي
ـ معاذ عرفة علي مخلوف
1431
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ احمد حسن ابراهيم فودة
ـ مصطفي عبد العزيز إبراهيم حسن
ـ محيي عبد الوهاب أمين ابوالعزم
ـ حشمت فايز ابوالمجد محمد
ـ خالد عبد الرازق خليفج محمد علي
ـ محمد عبد المجيد محمد محمد فت هللا
ـ احمد حسين فتحي محمد
ـ جمال ابراهيم جمال الدين ابراهيم
ـ هاني محمد محمد حسنين
ـ هاني حسين محمود عبد العزيز عاشور
ـ ابراهيم ممدوح ابراهيم جمعج
ـ محمد عبد الصابر احمد النمر
ـ احمد عبد الحميد امين السيد
ـ علي ابوزيد علي مصطفي
ـ ايهاب محمد احمد محمد
ـ عبلء عبد القادر الصاوو
ـ عزت كامل محمد جيهان
ـ تامر يوسف محمود هاشم
ـ محمد محسن محمد محمد الداودو
1432
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ حسين جاد عبد الموجود محمود
ـ محمد سعيد عبد الع يم حسن
ـ محمد طارق عبد الع يم محمد
ـ عبد الرحمن محمد توفيق محمد
ـ حسني رياض حنفي خليل
ـ عمروعبد المنعم عيد عجينة
ـ السيد قطب مصطفي محمد
ـ علي عبد هللا عبد الناصر حسن
ـ اكرامي محمد عبد النور عوض هللا
ـ سعيد عبد السبلم عبد العزيز علي
ـ حسين احمد منصور السيد
ـ هاني ابراهيم الدسوقي السيد
ـ محمد حسني عزب علي
ـ عمر شعبان زيدان السيد
ـ احمد رزق حسين حسين
ـ احمد حسن احمد محمد
ـ محمود محمود عبد الحميد السيد
ـ عمروأحمد علي محمود
ـ محمد السيد علي محمد
1433
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ إبراهيم أحمد علي محمود
ـ عبد العزيز عبد الفتاح عبد الوهاب الدخاخني
ـ أحمد صبلح محمد رزق المشد
ـ أحمد راضي عبد العاطي خليل
ـ عبد هللا عبد المجيد علي عبد هللا
ـ محمد عبد المحسن عبد العزيز خليفج
ـ اشرف محمود السيد حسن
ـ الشاذلي محمود محمود احمد
ـ احمد ابراهيم مسعود سعد
ـ احمد السيد عبد الرحيم الجاويش
ـ كرم فتحي عبادة محمد
ـ عادل محمود ابواليزيد النشرو
ـ عادل محمود ابراهيم طامع
ـ عادل احمد الشاطر النوبي
ـ ياسين محمد ياسين عبد هللا
ـ بدر عبد ال اهر محمد عبد الحكيم
ـ حسان عبد الصمد محمد شكرو
ـ صابر محمد نصر علي
ـ عاصم محمد عبد المنعم محمد
1434
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ مجدو ابوالعبل محمد ابوالعبل
ـ محمود علي الشاذلي السيد
ـ عبد الرحمن عطية كامل مصطفي
ـ ايهاب عبلء الدين السيد عبد الغفار
ـ محمد عزت محمد محمد
ـ عزمي سوكارنوعبد السبلم محمد
ـ احمد عبد الوهاب صبلح الدين احمد
ـ اسبلم يسرو مروان محمد
ـ عبد القادر سعد الحمادو داود
ـ أشرف عبد السيد سعيد محمد
ـ سلمان عبد الوهاب احمد حسين
ـ رفعت محمد حامد الحجرو
ـ محمد كامل محمد عوض
ـ عبد الهادو حسن محمد كش
ـ نعيم عبد الوهاب علي شتا
ـ هاني عزيز عرفة السرو
ـ محمد إمبابي أمين امبابي سويلم
ـ مغازو أمين امبامبي سويلم
ـ مصعب السيد رضوان السواح
1435
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ أحمد بكر عبد السبلم محمد
ـ محمد إبراهيم محمد الشهيد
ـ محمد كمال عمر عفيفي
ـ مصطفي إبراهيم إمام عياد
ـ نصر منصور أحمد فوالة
ـ السعيد عادل محمد رزق
ـ محمود عبد الحميد محمود عطية
ـ طج فاروق عتريس محمد
ـ عبلء الدين عبد الرحيم العوادلي
ـ أحمد محمد السيد عبد الرحيم
ـ سبلمة عبد العزيز أحمد عبد الحليم
ـ ناصر علي محمد العودلي
ـ رجب عبد الحميد إبراهيم
ـ محمد صبرو محمد مصطفي
ـ احمد مختار عبد المعطي سبلم
ـ اشرف عبد الكريم جاد هللا علي
ـ وابل سعيد حسين رضوان
ـ عبد السبلم عارف ابراهيم الدسوقي عفيفي
ـ احمد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم
1436
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ عزوز سعد عبد المال محمد
ـ حازم اسماعيل فراج عبد الحليم
ـ ابوبكر اسماعيل حسين عبد الرحمن
ـ اسبلم ماجد عبد الغفار موسي
ـ محمد محمود محمد الفقي
ـ محمد عبد الرحمن محمود احمد
ـ محمد محمود محمود ابراهيم
ـ صبلح مخيمر رزق حسانين
ـ كمال حسن علي محمد
ـ السيد عبد التواب الغريب الشامي
ـ محمود بيومي محمود علي
ـ عبد هللا محمد رأفت عبد هللا عبد الرحمن
ـ ابراهيم عبد الرإوف ابراهيم عبد الهادو
ـ محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
ـ مصطفي محمد سعد جبل
ـ هشام عبد الحق محمد عبد المجيد
ـ اسبلم طارق نصر حمامج
ـ رمضان أحمد رمضان سيد أحمد
ـ أحمد كامل عبد السبلم عبد الغفار
1437
أمين السر

رئيس المحكمة

ـ سامي سعد حامد كيواني
ـ احمد علي كامل عين شوكة
ـ احمد سليمان السيد حسن العريني
ـ محمد انيس شعبان ابو نو راج
ـ يونس مرعي محمد حسن
ـ علي محمد قاسم محمد
ـ عمروشوقي كيبلني عبد الرحمن
ـ كيبلني كمال كيبلني عبد الرحمن
ـ سام محمد عبد هللا محمد
ـ أحمد محمود اسماعيل أحمد
ـ خالد محمد محمد محمد
ـ عبد هللا محمد علي هبلل
ـ محمد رضا محمد محمد عثمان
ـ مصطفي محمد السيد عبد الهادو
ـ مصطفي سيد دردير جمعج
ـ محمد حسن أحمد علي
ـ يونس عبد المطلب حسن
ـ احمد عبد الخالق زكريا مجلي
ـ محمد مصطفي ابوبكر احمد
1438
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رئيس المحكمة

ـ حسام الدين محمد محمد حسين
ـ محمد حمدو عبد الحفي عامر
ـ محمد سيد شعبان عبد المقصود
ـ حسن خضيرو طلبة خطيرو
ـ محمد سعيد التهامي عمر
ـ ايهاب السيد ابراهيم حواس
ـ محمد احمد محمد نصار
ـ احمد محمود بخيت عبد هللا
ـ محمود حسين فتحي محمد
ـ محمد عبد الرحمن احمد محمد
ـ عبد التواب محمود عباس عبد الباقي
ـ محمد العشرو حسن العشرو
ـ محمد راضي محمد علي
ـ عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد مرسي
ـ محمود عبد الحميد يوسف دياب
ـ محمد احمد عبد الفتاح محمد البندارو
ـ عمرومصطفي محمد حسن مهنا
ـ كمال محمود سبلم حماد
ـ السيد محمد السيد علي
1439
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رئيس المحكمة

ـ عمر محمد عبد المجيد عبد الشافي
ـ خالد محمد السيد السيد ابوالنجا
ـ ممدوح بخيت سيد متولي
ـ محمود سيد سيد عفيفي
ـ عبلء حسن علي عبد اللهي
ـ ابراهيم كمال احمد حسانين يوسف
ـ عاطف صبلح حاف العطار
ـ قدرو عيد عودة سلمان
ـ مدحت محمد هاني عز الدين الغولج
ـ يحيي حسين مصطفي حسن
ـ ابراهيم عثمان السيد الشافعي
ـ احمد السيد عبد الحميد السيد محفو
ـ عبد الرحمن سامي ابوزيد حسين
ـ مصطفي عبده ابراهيم شرف الدين
ـ محمود محمود احمد ابوعلي
ـ عصمت كامل خليل محمد
ـ احمد محمد علي مبار محمد
ـ اشرف زكريا محمد فإاد
ـ عماد عبد الرحمن عبد التواب السيسي
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ـ عبد المجيد ابراهيم محمد خليل
ـ حسام حسن احمد نعيم
ـ محمد هاشم ابراهيم ابراهيم الموافي
ـ ضياء سيد رمضان مرسي
ـ عمار جمال الباز حسين عقل
ـ هشام فرج شعبان توفيق
ـ نور االسبلم احمد الشحات السيد حسن
ـ محمد زكريا صديق عبلم
ـ عبد الناصر عبد الشافي محمد عطيج
ـ عادل منصور أحمد محمد
ـ مجدو عبده الشبراوو
ـ احمد حسن حنفي سالم
ـ عصمت عبد الع يم إبراهيم وندور
ـ احمد حمدو نصر هللا محمد
ـ إبراهيم محمد محمد قطب

بالسةةةةجن المشةةةةدد لمةةةةدة خمةةةةس عشةةةةر سةةةةنة عمةةةةا أسةةةةند
إليهم .
خامسا :ـ بمعاقبة أسامة محمد محمد مرسى العياط
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بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليج .
سادسا  :بمعاقبة كبل من :ـ
ـ عاصم محمد محمد محمد مشاحيت
ـ عبد الرحمن محسن عمر شمعج
ـ محمود هشام محمد السيد
ـ محمد احمد عبد الحفي الديب
ـ يوسف محمد محمد عبد اللطيف
ـ عمروياسين راوب عبد هللا
ـ محمود السيد محمد الديب
ـ عبد الرحمن نجم محمد صادق
ـ عمر عبد الرحمن عبد الستار احمد
ـ محمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سرحان
ـ عبد الرحمن عبد السبلم علي محمد
ـ احمد محمد محمد السيد رزق
ـ عبد الوارث محمد عبد الفتاح عمارة
ـ احمد عبد السبلم احمد خبلف
ـ عبد هللا محسن محمد سعيد
ـ محمد احمد حمزه السيد
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ـ محمد حشمت فايز ابوالمجد
ـ عبد الرحمن ربيع مصطفي إمام
ـ محمد جباره عبده محمد
ـ محمود محمد عياد محمد ابراهيم
ـ احمد مصطفي الزيني علي العزازو
ـ مغازو جمال مغازو سويلم

بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم .
سابعا  :بمعاقبة كبل من :ـ
ـ محمد عيد سالم علي
ـ محمد السعيد عبده راج
ـ محمد حسين روبي عبد الرازق
ـ محمد طج محمود احمد طج
ـ سيد عبد المولي سبلمة ابوزيد
ـ امجد احمد عبد الفتاح بشير
ـ محمد رجب محمد حسن
ـ رضا عبد الرحمن عقل محمد
ـ حسن محمد البدرو حنفي وزالي
ـ محمد حسن علي السيد
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ـ احمد رزق كامل احمد
ـ احمد محمد احمد علي
ـ عبد اللطيف مصطفي عبد اللطيف مصطفي
ـ ابراهيم عبد الفتاح محمد عطية
ـ محمود محمد سعد حامد
ـ محمد حسين علي البدرو احمد
ـ رجب محمد عبد العال جاد
ـ شعبان نحمده عطية الشيمي
ـ محمود عبد المحسن طج قاسم
ـ ببلل عزات علي محمد
ـ علي محمد جمعج محمد
ـ حمادة عبد الباسط عبد الحليم عبد الوهاب
ـ محمد عطية عبد النبي شعبان
ـ احمد محمد عبد هللا الصفطي
ـ يوسف عيد أبوالقاسم حسين
ـ زيد محمد محمد عبد الغني
ـ عمرومحمد احمد زهران
ـ احمد بخيت احمد مراد
ـ عمروامام احمد عبد الرحمن
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ـ عمرو ريف عبد الجواد
ـ علي احمد عبد هللا همام
ـ محمد قطب خليفة منصور
ـ كمال عبد هللا كمال عبد هللا
ـ اسامة عبد الرحمن حاف عثمان
ـ سعيد حسن همام الدسوقي
ـ عبد الرحمن عادل السيد إبراهيم
ـ عدلي حمدو محمود عطا هللا
ـ محمود عبد الشكور ابوزيد عطيج هللا
ـ حسام عويس سعيد كامل
ـ حمادة محمود ابوسيف محمد
ـ عاطف مصطفى عطية محمد
ـ محمد محمود يوسف أحمد
ـ محمد سبلمة محمد مصطفي
ـ محمد نصر علي الديبة
ـ مجدو محمد حسن عبلم
ـ أحمد عبد العزيز محمد أبوطالب
ـ أحمد محمد احمد عيد سالم
ـ أسعد صادق صديق محمد
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ـ أحمد محمد سامي بكر
ـ حمدو حسني حسين شطا
ـ حامد عبد المولي محمود محمد
ـ احمد فارس طج عبد هللا
ـ امير كمال كامل حماد
ـ صال محمد محمد عبد هللا
ـ محمد ربيع محمد حسن
ـ محمد محمد حامد اسماعيل
ـ سامي محمود عبد الحاف محمد
ـ مغاورو عبده احمد اسماعيل
ـ شريف محمد محمود خليل حسين
ـ على عبد السميع ابوالفتوح سعد
ـ علي محمود رمضان علي
ـ علي الجيوشي علي الشي
ـ صبرو عطية ابراهيم نصر
ـ عبد ربج محمود ابراهيم احمد
ـ عبد العزيز محمود عبد العزيز
ـ سيد محمد مرزوق عبد النبي
ـ احمد سيد رجب سيد
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ـ محمد يونس عياد محمد عياد
ـ عبلء فتحي السيد ابراهيم حسين
ـ مصطفي مصطفي طج عبد السبلم زايد
ـ محمد احمد السيد محمد
ـ انور ابراهيم ابراهيم حسن
ـ محمد علي محمد عثمان
ـ عبد التواب احمد يحيي عبد الرحمن
ـ حمدو صبحي محمود الحليس
ـ محمد سعيد سليمان السيد
ـ محمود الشحات راوب عوض محجوب
ـ يوسف جمال ابراهيم
ـ حسان عمر أبوضيف محمد
ـ اسماعيل أحمد مسلسل يوسف
ـ ايهاب محمد علي الجندو
ـ عبد األخر مصطفي أمين الشلقاني
ـ أيمن عبد المجيد محمد درويش
ـ دكتور قابيل أحمد علي
ـ خالد فرج رسبلن رواج
ـ محمد حجاج الشافعي درهوس
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ـ محمود احمد رمضان عبد هللا
ـ فرحات عبد الحميد سليمان شعبان
ـ بسام نور الدين محمد الغوالي قاسم
ـ عبد هللا محمود فايز عبد العزيز
ـ ناجي امين محمد امين
ـ عبد الرحمن زرزور ناصر زرزور
ـ السيد فاروق جاد هللا محمد
ـ عبد الناصر زكريا محمد عبد النبي
ـ حسين محمد حسين دسوقي
ـ عبد الرحمن محمد مهران احمد
ـ مصطفي حسن عبد ال اهر
ـ محمد جمال السيد عبد الفتاح
ـ محمود عيسوو محمود أحمد أحمد
ـ عبد الرحمن بيومي محمد بكرو
ـ مصطفي أنور محمود نبوو
ـ أحمد ممدوح محمد عطا
ـ مدحت صابر بدوو السيد
ـ تامر محمد عبد العزيز
ـ محمد صبحي عبد الفتاح
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ـ جاد محمد جاد عبد القادر
ـ عبد الرحمن محمد فخر عساف
ـ عبد الرحيم علي محمد البغدادو
ـ عبد الرحمن وافي احمد علي
ـ مصطفي رمضان عبد السبلم محمد
ـ اسبلم حمدو حمدو العزب
ـ سمير حسين حسين مسعود
ـ محمد مصطفي محمد عمر سليم
ـ عمرواسماعيل احمد ناجي السيد
ـ محمود ابراهيم محمد ابراهيم الكيبلني
ـ محمد وهبج هاشم خميس
ـ مصطفي رمضان مصطفي مبرو
ـ محمد احمد عبد الوهاب ابراهيم
ـ عبد اللطيف متولي السيد عبد اللطيف
ـ عمروعبد الوهاب احمد مرسي
ـ احمد عبد المولي عبد الرحمن
ـ اسبلم ابراهيم السيد الفار
ـ محمد جمال عبد الحكم محمد مصطفي
ـ نبيل كمال علي عبد هللا
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ـ احمد عماد السعيد شوشة
ـ محمود محمد السعيد محمود محمد
ـ عبد الرحمن محمد الطنطاوو عمر
ـ أحمد عبد المعبود محمد حسن عطيج
ـ مرسي محمد عامر حسن
ـ محمد صال محمد صال
ـ تامر صبلح إبراهيم محمد
ـ محمود فوزو محمد سيد
ـ مصطفي محمد عرفان عرفان
ـ عبد العزيز ابراهيم سليمان سالم
ـ كمال حمدان حماد قطب
ـ عصام حسين احمد منصور
ـ محمد احمد حامد رمضان الموافي
ـ احمد عبد العاطي رمضان عبد اللطيف
ـ محمود محمد محمود رضوان
ـ محمود محمد حمد ابراهيم
ـ احمد عيسوو محمد حامد
ـ محمد محمد عبد هللا احمد
ـ محمد السيد رجب
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ـ حمدو حسن ابراهيم محمد
ـ اسامة مصطفي احمد امين
ـ علي السيد علي السيد
ـ عبده السيد احمد عبده احمد
ـ حمدو شوقي ابووردة عبد الهادو
ـ محمد احمد خضر محمد
ـ محمد علي وريب عثمان
ـ عبد الحليم محمد احمد السباعي
ـ محمد ابراهيم محفو محمد السيد
ـ عبد الكريم عبد المجيد عبد الجليل عبد المجيد
ـ محمود فإاد عفيفي حمد
ـ تامر خميس جمعة صباح
ـ صابر فهمي أبوالمجد محمود
ـ علي وعد عبد المعز علي
ـ عبد العليم عبد التواب عبد المل هواش
ـ مهران محمد وديرو حسين
ـ حامد قرني طلبة عويس
ـ محمد محمود محمد علي
ـ محمد نجيب محمد نجيب
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ـ محمد عبد الحميد عبد المعز محمد
ـ ياسر رضا محمد القشيش
ـ عاطف أبومندور حجازو أبومندور
ـ السيد عبد ال اهر علي السيد
ـ عبد الستار عبد هللا سعيد عبد هللا
ـ محمد عبد الرحمن محمد سلمان
ـ سليم سالم محمد درويش
ـ نبيل محمد السيد علي
ـ حسام حسن محمد عبد اللطيف
ـ مسعد يوسف معوض يوسف
ـ احمد نشؤت ذكي محمد
ـ محمود ابراهيم السيد حجازو
ـ عاطف احمد عبد المطلب ابوالحسن
ـ محمد طج ابراهيم سيد احمد
ـ صال السيد صال أحمد
ـ عبده عبد العزيز علي فرحان
ـ رمضان محمد فرحان حمدهللا
ـ ثابت شعبان ثابت شعبان
ـ أشرف علي علي قنديل مرسي
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ـ صبلح محمد علي حسين
ـ شريف عبد الرحمن ادريس
ـ مبار سالم محمد محمد
ـ محمود عبد الناصر محمد محمد
ـ ابراهيم محمد عطية محمد
ـ أشرف محمد أحمد البدوو
ـ محمد أبوسريع ابراهيم سبلمة
ـ حاتم سيد محمد محمود
ـ عبد هللا فوزو الطنطاوو الطنطاوو
ـ عادل أحمد محمد إبراهيم قابيل
ـ عبد الفتاح محمد السيد مخيمر
ـ مهدو محمود خطيب سيد
ـ عابد عبد السميع حسن عبد السميع
ـ رمضان علي رجب خليل
ـ طج صبلح شلقامي مرسي
ـ عثمان عبد المنعم عثمان عامر
ـ دياب فرج مفرج سليمان
ـ عيد احمد عفيفي يوسف
ـ محمود عبد العزيز محمود ونيم
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ـ اسماعيل كمال محمد اسماعيل
ـ محمود ابراهيم جمعج محمد
ـ احمد محمد حسنين محمد سليمان
ـ صبلح فريد ابراهيم الديب
ـ تامر محمد الشبراوو محمد
ـ عزت حمدان حسن عبد العال
ـ محمود محمد محمد مهدو
ـ محمد محمود احمد ابوعلي
ـ مسعد محمود عبد الغني محمود
ـ سيد عبد التواب عبد الرحمن
ـ مسعد الصافي عبد اللطيف
ـ احمد علي عبد السبلم علي العصفورو
ـ عمر احمد بدوو حسانين
ـ محمد محمد خليل أبوحِجازو
ـ حمدو عبد الباسط أحمد أحمد

بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم.
ثامنةةةا :ةةةـ إلةةةزام المحكةةةوم علةةةيهم بةةةرد قيمةةةة األشةةةياء التةةةى خربوهةةةا
عةةةةةةةةةةةدا المحكةةةةةةةةةةةوم علةةةةةةةةةةةيهم (الحةةةةةةةةةةةدث بالبنةةةةةةةةةةةد سادسةةةةةةةةةةةا .
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تاسةةةعا :ةةةـ حرمةةةان المحكةةةوم علةةةيهم مةةةن إدارة أمةةةوالهم وأمبلكهةةةم
والتصرف فيها عدا المحكوم عليهم (الحدث بالبند سادسا .
عاشةةةرا :ةةةـ عةةةزل المحكةةةوم علةةةيهم مةةةن و ةةةابفهم األميريةةةة عةةةدا
المحكوم عليهم (الحدث بالبند سادسا .

الحةةةاد

عشةةةر :ةةةـ وضةةةع المحكةةةوم علةةةيهم عةةةدا مةةةا ورد بالبنةةةد

األول والثةةةةةانى تحةةةةةت مراقبةةةةةة الشةةةةةرطة لمةةةةةدة خمةةةةةس سةةةةةنوات .
الثةةةانى عشةةةر :ةةةـ عةةةدم قبةةةول الةةةدعو المدنيةةةة لكةةةبل مةةةن بهجةةةت
محمةةةةةد حسةةةةةين وورثةةةةةة  /ياسةةةةةر أحمةةةةةد عبةةةةةد الصةةةةةمد خسةةةةةيكة
وأحمد السيد أحمد الشامى شكبل .
الثالةةةث عشةةةر :ةةةـ إلةةةزام المحكةةةوم علةةةيهم بالمصةةةاريف الجنابيةةةة
عدا المحكوم عليهم (الحدث ومصادرة المضبوطات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بتاري 2018/9/8
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