
 

 

 
 

 باســـــم الشعـــــــب
 محكمــة النقــض

 الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
 )أ(الخميـــــــــــس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ب رئيــــس المحكمـــةنائـ      بجيــادل الشـــــور المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــ

 يــــــــــل الـــــكــــشــــــكيــــنب  ـد مصـــطـــفـــى    وـمـــــأحــوعضوية السادة المستشاريـن / 
 مد عبده صـــــــالــــحـــمحوهشـــــــــام أبـــــو علــــم   و                                   

 نـــــواب رئيس المحكمة                                                                                                           
                                                

 .  أحمد ناديوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /
 .مهني/ أيمن كامل وأمين السر السيد 

  القاهرة.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة 
   م. 1122سنة ديسمبر  من 4الموافق هـ  2341سنة من صفر  12في يوم الخميس 

 اآلتي:أصـدرت الحكم 
  القضائية. 82لسنة  12822في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 

 مـن:المرفوع 
   م" المحكوم عليـــه               

 ــدــــــــض
 "الوقائـــــــــــــــــع"

ــــــــة الجنايــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم  ينخـــــــر آو  يناتهمـــــــب النيابـــــــة العامـــــــة الطـــــــاعن فـــــــي قضيــــ
ــــــــ  بــــــــرقم  العجــــــــوقة.  المقيــــــــدةقســــــــم  1123لسنـــــــــة  1121 لســــــــنة  22بالجــــــــدول ال ل
ــــقة  1123 ــــي  ــــمال الجي  1124خــــلل الفتــــرة مــــن  ــــهر يوليــــو ســــنة فــــي  م. بــــ نهكل
 الجيقة: ــــــبدائرة قسم العجوقة ـــ محافظة  1123من يناير سنة  11حت  
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 ـــ  السادس:ــ المتهمون من األول حتى  أواًل:
أحكـــــــام القـــــــانون ال ـــــــرض منهـــــــا  جماعـــــــة أسســـــــب علـــــــ  خـــــــل تولـــــــوا قيـــــــادة 

إلـــــ  تعطيــــــل أحكـــــام الدســــــتور والقـــــوانين ومنـــــ  م سســــــاب الدولـــــة والســــــلطاب  الـــــدعوة
للمـــــــــواطنين العامـــــــــة مـــــــــن ممارســـــــــة أعمالهـــــــــا وا عتـــــــــداء علـــــــــ  الحريـــــــــة ال خصـــــــــية 

ســـــلم ا جتمـــــاعي بـــــ ن تولـــــوا قيـــــادة والحقـــــوا العامـــــة واحضـــــرار بالوحـــــدة الوطنيـــــة وال
ــــ  ظــــام الحكــــم بــــالقتهــــد  لت ييــــر ن التــــيجماعــــة احخــــوان المســــلمين  ــــداء عل وة وا عت

فـــــــــراد ومن ـــــــــوب القـــــــــواب المســـــــــلحة وال ـــــــــرطة واســـــــــتهدا  المن ـــــــــوب العامـــــــــة ودور أ
 العـــــام وتعـــــريض ســـــلمة المجتمـــــ  وأمنـــــ ن بهـــــد  احخـــــلل بالنظـــــام يييحعبـــــادة المســـــ

ــــــيللخطــــــر وكــــــان احرهــــــا  مــــــن الوســــــائل  ــــــي  الت ــــــي تنفي تســــــتخدمها هــــــي  الجماعــــــة ف
 أغراضها عل  النحو المبين بالتحقيقاب . 

   ـــ  عشر:ــ المتهمون من األول حتى الرابع  ثانيًا:
ونـــــاب ماديـــــة وماليـــــة أسســـــب علـــــ  خـــــل  أحكـــــام القـــــانون بمعأمـــــدوا جماعـــــة 

ـــــ ب ســــلحة ويخــــائر وأمــــوال  ـــــ موضــــون ا تهــــام الــــوارد بالبنــــد أو   ـ بــــ ن أمــــدوا الجماعــــة ـ
ـــــدعووم ـــــ  علـــــ   همـــــاب ومعلومـــــاب مـــــ  علمهـــــم بمـــــا ت ـــــق يل ـــــي تحقي ـــــ  وســـــائلها ف إلي
   بالتحقيقاب.لنحو المبين ا

 والخمسين.ـــ المتهمون من السابع حتى الحادي  ثالثًا:
انضـــــــــموا لجماعـــــــــة أسســـــــــب علـــــــــ  خـــــــــل  أحكـــــــــام القـــــــــانون بـــــــــ ن انضـــــــــموا 
ـــــ مــــ  علمهــــم ب غراضــــها علــــ  النحــــو  ـــــ موضــــون ا تهــــام الــــوارد بالبنــــد أو   ــ للجماعــــة ــ

 بالتحقيقاب.المبين 
 ـــ أيضًا:ث حتى الحادي والخمسين ـــ المتهمون من الثال رابعًا:
ـــــة  2 ـــــة قلـــــ  دســـــتور الدول ــــــ ا ـــــتركوا فـــــي اتفـــــاا جنـــــائي ال ـــــرض منـــــ  محاول ــ

ــــــالقوة بــــــ ــــــ  إعــــــداد و ــــــكل حكومتهــــــا ب هــــــد  ح ــــــاعة تنفيــــــي مخطــــــ  يو  ن اتفقــــــوا عل
هــــا مــــن عالفوضــــ  بــــالبلد قــــائم علــــ  اقتحــــام المن ــــوب الخاصــــة بســــلطاب الدولــــة ومن
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لقـــــممارســـــة أعمالهـــــا بـــــالقوة  ــــــ رئـــــيس الجمهوريـــــة وا  اء القـــــبض علـــــ  رموقهـــــا وقيادتهـــــا ـ
ــــــ ووقيـــــر دفاعهـــــا وعـــــدد مـــــن قضـــــاتها  لتســـــمية رئـــــيس جمهوريـــــة تهم تمهيـــــدا  مومحـــــا ـــ

 بالتحقيقاب.عل  النحو المبين وت كيل حكومة حدارة البلد 
 يتفـــــــاا جنـــــــائي ال ـــــــرض منـــــــ  التخريـــــــ  العمـــــــدي لمبـــــــاناوا فـــــــي كــــــــــ ا ـــــــتر  1

ومخصصـــــــة لمصـــــــالا حكوميـــــــة والمرافـــــــق وم سســـــــاب عامـــــــة بـــــــ ن أمـــــــل  عامـــــــة و 
حرضـــــــــــوا علـــــــــــ  اقتحـــــــــــام أقســـــــــــام ال ـــــــــــرطة والم سســـــــــــاب الحكوميـــــــــــة ودور عبـــــــــــادة 

ـــــيا  ل ـــــرض إرهـــــابي وبقصـــــد إ ـــــاعة يييحالمســـــ ـــــ  تنفي ـــــار فيهـــــا وكـــــان يل ن ووضـــــ  الن
حداث الرع  بين الناس عل  النحو المبين   بالتحقيقاب.الفوض  وا 

   ـــ    أيضًا:ول والثاني ـــ المتهمان األ  خامسًا:
ي ــــــــ محــــــل ا تهــــــامين الــــــواردين بالبنــــــد رابعــــــا  ـــــــــ نــــــائحرضــــــا علــــــ  ا تفــــــاا الج

بــــ ن حرضــــا المتهمــــين مــــن اللالــــث حتــــ  اغخيــــر علــــ  يلــــ  وأحــــاطهم بــــال رض منــــ  
 بالتحقيقاب.وكان لهما   ن في إدارة حركت  عل  النحو المبين 

ـــــ المتهمــــون الســــادس  سادســــًا: مــــن العاشــــر حتــــى الثــــاني عشــــر ومــــن و ـ
  أيضًا: ـــالثامن عشر حتى السابع واألربعين 

وبيانـــــاب وا  ـــــاعاب  ا  ياعـــــوا عمـــــدا  فـــــي الخـــــار  أخبـــــار أ مصـــــريين ـــــــ بصـــــفتهم 2
الداخليــــــة للــــــبلد بــــــ ن بلــــــوا عبــــــر  ــــــبكة المعلومــــــاب الدوليــــــة  كايبــــــة حــــــول اغوضــــــان

 للـــــــرأيكايبــــــة ل يحــــــاء  ا  وأخبـــــــار  ا  ديو وصــــــور يــــــوبعــــــض القنــــــواب الفضــــــائية مقـــــــاط  ف
ن ة  ـــــئون الـــــبلد وكـــــان مـــــن  ـــــ دار قـــــدرة النظـــــام القـــــائم علـــــ  إ العـــــام الخـــــارجي بعـــــدم

ضــــــرار بالمصــــــلحة القوميــــــة للــــــبلد علــــــ  واحيلــــــ  إضــــــعا  هيبــــــة الدولــــــة واعتبارهــــــا 
 بالتحقيقاب.النحو المبين 

ــــــ أياعـــــ 1  وبيانـــــاب وا  ـــــاعاب كايبـــــة بـــــ ن بلوهـــــا علـــــ   ـــــبكة ا  وا عمـــــدا  أخبـــــار ــ
ــــوارد  ـــــ علــــ  النحــــو المبــــين با تهــــام ال المعلومــــاب الدوليــــة وبعــــض القنــــواب الفضــــائية ـ
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لقـــــاء الرعـــــ  بـــــين  2بالبنـــــد سادســـــا  / ــــــ وكـــــان مـــــن  ـــــ ن يلـــــ  ت ـــــدير اغمـــــن العـــــام وا  ـ
لحاا الضرر بالمصلحة العامة عل  النحو المبين   بالتحقيقاب.الناس وا 

ـــــن  ســـــابعًا: ـــــامن وم ـــــون الث ــــــ المتهم ـــــى التاســـــع  الحـــــاديــ ـــــين حت واألربع
  ـــ   أيضًا:واألربعين 
بـــــــث إرســــــــال  ةلريـــــــا وأجهــــــــر   هـــــــاتفيســــــــل ية أجهــــــــقة اتصـــــــا ب   حـــــــاقواـــــــــــــ 
دون الحصـــــــول علـــــــ  تصـــــــريا بـــــــيل  مـــــــن الجهـــــــاب المختصـــــــة ب ـــــــرض  واســـــــتقبال 

 بالتحقيقاب.المساس باغمن القومي عل  النحو المبين 
بتهم طبقـــــــا  للقيــــــــد والوصــــــــ  وأحـــــــالتهم إلــــــــ  محكمـــــــة جنايــــــــاب الجيـــــــقة لمعــــــــاق

 الواردين ب مر اححالة.
إحالــــــــة  1122مــــــــن مــــــــارس ســــــــنة  21قــــــــررب بجلســــــــة والمحكمــــــــة المــــــــيكورة 

 مفتــــــــــيرابـــــــــ  ع ــــــــــر إلـــــــــ  فضـــــــــيلة الـــــــــدكتور لأوراا المتهمـــــــــين مـــــــــن اغول حتـــــــــ  ا
 22ال ــــــرعي فــــــي الــــــدعوى وحــــــددب جلســــــة  الــــــرأيجمهوريــــــة مصــــــر العربيــــــة حبــــــداء 

 بالحكم.للنطق  1122ريل سنة من أب
،  81/د/أ ، 81،  41،  24المحـــــــــــددة قضـــــــــــب عمـــــــــــل  بـــــــــــالمواد ســـــــــــة وبالجل

مـــــــــــــن قـــــــــــــانون  2مكـــــــــــــررا  / 211،  21،  22،  21،  81/2،  1،  2/مكـــــــــــــررأ 81
لســــــــنة  21مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم  3،  4،  11/2،  11،  33،  2العقوبــــــــاب والمــــــــواد 

ـــــــانون العقوبـــــــ 41مـــــــادة ب ـــــــ ن تنظـــــــيم ا تصـــــــا ب مـــــــ  إعمـــــــال ال 1114 اب مـــــــن ق
 .: ــ غيابيا  بالنسبة للمتهمينأو   

وبإجمـــــــان اعراء بمعاقبـــــــة كـــــــل مـــــــن باحعـــــــدام عمـــــــا نســـــــ  غيابيـــــــا  ــــــــــ  :ثانيـــــــاً 
 إليهما.

  باحعــــــدام عمـــــا نســـــــــــــــ حضـــــوريا  وبإجمــــــان اعراء بمعاقبـــــة كــــــل مـــــن  :ثالثـــــاً 
 إليهم.

 بالسجن الم بد عما نس  إليهم .: ـــ حضوريا  بمعاقبة كل من  رابعاً 
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 .بمصادرة المضبوطاب ـــ خامسًا:
وأمـــــــرب المحكمـــــــة المـــــــيكورة بتصـــــــحيا الخطـــــــ  المـــــــادي الخـــــــا  بـــــــالمحكوم  

 علي .بد   مما كان  " حضوريا  "علي  اللالث واللللين / بجعل صفت  
اللـــــامن والعا ـــــر  مقـــــرر المحكـــــوم علـــــيه 1122ســـــنة  إبريـــــلمـــــن  23بتـــــاري  و 

 .في هيا الحكم بطريق النقض والحادي ع ر واللاني ع ر
ـــــــاري   ـــــــيهم الســـــــاب  ع ـــــــر  1122مـــــــن مـــــــايو ســـــــنة  1وبت قـــــــرر المحكـــــــوم عل

واللـــــــــامن والع ـــــــــرون والتاســـــــــ  والع ـــــــــرون والســـــــــاب  واللللـــــــــون واللـــــــــاني واغربعـــــــــون 
ون والحــــــــادي والرابــــــــ  واغربعــــــــون واللــــــــامن واغربعــــــــون والتاســــــــ  واغربعــــــــون والخمســــــــ

 النقض.ن في هيا الحكم بطريق والخمسو 
اغول والخــــــامس  اقــــــرر المحكــــــوم عليهمــــــ 1122مــــــن مــــــايو ســــــنة  2وبتــــــاري  

 ع ر في هيا الحكم بطريق النقض.
ــــــث والرابــــــ   1122مــــــن مــــــايو ســــــنة  21وبتــــــاري   ــــــيهم اللال قــــــرر المحكــــــوم عل

والخــــــامس واللالــــــث ع ــــــر والرابــــــ  ع ــــــر والســــــادس ع ــــــر واللــــــامن ع ــــــر والحــــــادي 
والع ــــــــرون والرابــــــــ  والع ــــــــرون والســــــــادس والع ــــــــرون واللــــــــاني والع ــــــــرون واللالــــــــث 

 واللللون واغربعون في هيا الحكم بطريق النقض.
قـــــــــــرر المحكـــــــــــوم علـــــــــــيهم اللـــــــــــاني  1122مـــــــــــن مـــــــــــايو ســـــــــــنة  22وبتـــــــــــاري  

واللللــــــون والخــــــامس واغربعــــــون والســــــادس واغربعــــــون والســــــاب  واغربعــــــون فــــــي هــــــيا 
 الحكم بطريق النقض.

لمحكـــــوم عليـــــ  الســـــادس فـــــي هـــــيا قـــــرر ا 1122مـــــن مـــــايو ســـــنة  23وبتـــــاري  
 الحكم بطريق النقض.

قــــــرر المحكـــــوم عليـــــ  الســــــاب  فـــــي هــــــيا  1122مـــــن مــــــايو ســـــنة  22وبتـــــاري  
 الحكم بطريق النقض.
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قــــــرر المحكــــــوم عليــــــ  الواحــــــد واللللــــــون  1122مــــــن يونيــــــة ســــــنة  1وبتــــــاري  
 في هيا الحكم بطريق النقض.

 امي بصــــــفت  وكــــــيل  قـــــرر اغســــــتاي/ المحـــــ 1122مــــــن يونيـــــة ســــــنة  2وبتـــــاري  
 ن في هيا الحكم بطريق النقض.يعن المحكوم علي  اللالث والللل

ـــــاري   ـــــة ســـــنة  22وبت ـــــرر ا 1122مـــــن يوني ـــــق ـــــث والللل ـــــ  اللال ن يلمحكـــــوم علي
 في هيا الحكم بطريق النقض.

ن عـــــــن أودعـــــــب مـــــــيكرة ب ســـــــبا  الطعـــــــ 1122مـــــــن يونيـــــــة ســـــــنة  3وبتـــــــاري  
 ليها من اغستاي/ المحامي.ن موق  عيالمحكوم علي  الراب  والع ر 

أودعـــــــب مـــــــيكرة ب ســـــــبا  الطعـــــــن عـــــــن  1122مـــــــن يونيـــــــة ســـــــنة  3وبتـــــــاري  
 .ا من اغستاية/ المحاميةن موق  عليهيلي  الراب  والع ر المحكوم ع

ب ســــــــــبا   أربــــــــــ  مــــــــــيكرابأودعــــــــــب  1122مــــــــــن يونيــــــــــة ســــــــــنة  1وبتــــــــــاري  
اللــــــامن وحتــــــ  ومــــــن اللالــــــث عــــــن المحكــــــوم علــــــيهم اغول اغولــــــ   الطعــــــن، المــــــيكرة

ــــــــامن ر العا ــــــــمــــــــن و  ــــــــ  الل ــــــــانييوالع ــــــــر والحــــــــادي  ،ع ــــــــروحت ، نيوالع ــــــــر  ن، والل
 ،نيالع ــــــــر ، والتاســــــــ  و نيالع ــــــــر ، واللــــــــامن و نيالع ــــــــر ، والرابــــــــ  و نيالع ــــــــر واللالــــــــث و 

ـــــــث واللللـــــــ ،نيواللـــــــاني واللللـــــــ ،نيوالحـــــــادي واللللـــــــ  ،نيوالســـــــادس واللللـــــــ ،نيواللال
ــــــ ــــــاني واغربعــــــ، و نيواغربعــــــ ،نيوالســــــاب  والللل ــــــ  و مــــــن ، و نيالل ــــــ   نياغربعــــــالراب وحت
والمـــــــيكرة اللانيـــــــة عـــــــن  ./ المحـــــــامين موقـــــــ  عليهـــــــا مـــــــن اغســـــــتاييالحـــــــادي والخمســـــــ

ـــــيهم الحـــــادي ع ـــــر واللالـــــث ع ـــــر والخـــــامس ع  ـــــر، والســـــادس ع ـــــر، المحكـــــوم عل
ـــــــث والع ـــــــر  ـــــــث واللللـــــــنيوالرابـــــــ  والع ـــــــر ن، يواللال ن، ين، والســـــــادس واللللـــــــي، واللال

/ عليهــــــا مــــــن اغســــــتاي ا  بطريــــــق الــــــنقض وموقعــــــفــــــي هــــــيا الحكــــــم  نيواللللــــــ والســــــاب 
ـــــ  اللـــــامن موقعـــــ والمـــــيكرة اللاللـــــةالمحـــــامي.   عليهـــــا مـــــن اغســـــتاي ا  عـــــن المحكـــــوم علي

عــــــــن المحكــــــــوم عليهمــــــــا الحــــــــادي ع ــــــــر، واللــــــــاني  والمــــــــيكرة الرابعــــــــةد/ المحــــــــامي. 
 .اغستاي/ المحاميع ر موق  عليها من 
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أودعـــــــــب خمـــــــــس مـــــــــيكراب ب ســـــــــبا   1122ســـــــــنة  مـــــــــن يونيـــــــــة 8وبتـــــــــاري  
ـــــ ـــــاني والع ـــــر الطعـــــن، والمـــــيكرة اغول ـــــ  الل ن موقـــــ  عليهـــــا مـــــن ي  عـــــن المحكـــــوم علي

 ا  عــــــن المحكــــــوم عليهمــــــا اغول واللــــــامن موقعــــــ والمــــــيكرة اللانيــــــةالمحــــــامي. اي/ اغســــــت
عـــــــن المحكـــــــوم عليـــــــ  اللـــــــامن  والمـــــــيكرة اللاللـــــــةعليهـــــــا مـــــــن اغســـــــتاي. د/ المحـــــــامي. 

عــــن المحكــــوم عليــــ  العا ــــر  والمــــيكرة الرابعــــةعليهــــا مــــن اغســــتاي/ المحــــامي.  ا  موقعــــ
عـــــــن المحكـــــــوم علـــــــيهم  والمـــــــيكرة الخامســـــــةعليهـــــــا مـــــــن اغســـــــتاي/ المحـــــــامي.  ا  موقعـــــــ

ســـــــادس ن، واليبعـــــــن والخـــــــامس واغر ين، واللـــــــامن والع ـــــــر يالحـــــــادي والع ـــــــر الســـــــاب ، و 
 اي/ المحامي. عليها من اغست ا  ن موقعين، والساب  واغربعيواغربع

ـــــــــاري   ـــــــــة ســـــــــنة  2وبت أودعـــــــــب لمـــــــــاني مـــــــــيكراب ب ســـــــــبا   1122مـــــــــن يوني
ـــــالنقض،  ـــــ الطعـــــن ب ـــــيهم  المـــــيكرة اغول ـــــث  اغولعـــــن المحكـــــوم عل ـــــ  ومـــــن اللال وحت

ــــــــــامن  ــــــــــامن ع ــــــــــراعالومــــــــــن الل ــــــــــ  الل ــــــــــاني ن، و ي، والحــــــــــادي والع ــــــــــر  ــــــــــر وحت الل
ــــــــث والع ــــــــر يوالع ــــــــر  ــــــــ  ين، واللال ــــــــامنيوالع ــــــــر ن، والراب ن، والتاســــــــ  يوالع ــــــــر  ن والل
ن، والســــــادس يالخــــــامس واللللــــــن، و ين، واللــــــاني واللللــــــيحــــــادي واللللــــــن، واليوالع ــــــر 
ن وحتـــــــ  الحـــــــادي يني واغربعـــــــن ومـــــــن اللـــــــاين، واغربعـــــــين، والســـــــاب  واللللـــــــيلـــــــواللل

ــــــ  عليهــــــا مــــــن اغســــــتاي/ المحــــــامي.يوالخمســــــ ــــــة ن موق عــــــن المحكــــــوم  والمــــــيكرة اللاني
وحتـــــــ  اللـــــــامن ع ـــــــر،  ـــــــر اعومـــــــن الحتـــــــ  اللـــــــامن، مـــــــن اللالـــــــث و اغول و  علـــــــيهم

ن ين، والرابــــــــ  والع ــــــــر ين، واللالــــــــث والع ــــــــر ياللــــــــاني والع ــــــــر ن، و يوالحــــــــادي والع ــــــــر 
ن، يي واللللـــــــون، واللـــــــاني واللللـــــــن، والحـــــــادياللـــــــامن والع ـــــــرون، والتاســـــــ  والع ـــــــر و 

ن، يالســـــــاب  واللللـــــــن، و ين، والســـــــادس واللللـــــــيخـــــــامس واللللـــــــن واليواللالـــــــث واللللـــــــ
ن يوحتـــــــ  الحـــــــادي والخمســـــــ اللالـــــــث واغربعـــــــين ومـــــــنن ياللـــــــاني واغربعـــــــن و يواغربعـــــــ

عـــــن المحكـــــوم عليـــــ  الســـــاب   والمـــــيكرة اللاللـــــةموقـــــ  عليهـــــا مـــــن اغســـــتاي/ المحـــــامي. 
عـــــن المحكـــــوم عليـــــ   والمـــــيكرة الرابعـــــة ع ـــــر موقـــــ  عليهـــــا مـــــن اغســـــتاي/ المحـــــامي.

عــــــــن  والمــــــــيكرة الخامســــــــة عليهــــــــا مــــــــن اغســــــــتاي/ المحــــــــامي. ا  ع ــــــــر موقعــــــــ للــــــــامنا
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ـــــ  ا والمـــــيكرة  عليهـــــا مـــــن اغســـــتاي/ المحـــــامي. ا  موقعـــــ للالـــــث والع ـــــرون المحكـــــوم علي
 ا  ن موقعــــــــين، والتاســــــــ  واغربعــــــــيلــــــــامن واغربعــــــــعــــــــن المحكــــــــوم عليهمــــــــا ال السادســــــــة

، الرابـــــــ عـــــــن المحكـــــــوم علـــــــيهم  والمـــــــيكرة الســـــــابعةعليهـــــــا مـــــــن اغســـــــتاي/ المحـــــــامي. 
ــــــث والع ــــــر  ن، والســــــاب  يســــــادس واغربعــــــن، والين، والخــــــامس واغربعــــــيواللــــــامن، واللال

عــــــن المحكــــــوم  والمــــــيكرة اللامنــــــةالمحــــــامي. ا مــــــن اغســــــتاي/ عليهــــــ ا  ن موقعــــــيواغربعــــــ
 ا  ن موقعـــــــين، واللالـــــــث والع ـــــــر يالحـــــــادي والع ـــــــر واللالـــــــث، والســـــــاب ، و  ،علـــــــيهم اغول

 عليها من اغستاي/ المحامي.
أودعــــــب مــــــيكرة ب ســــــبا  الطعــــــن عــــــن  1122مــــــن يونيــــــة ســــــنة  21وبتــــــاري  

 ن موق  عليها من اغستاي/ المحامي.يكوم علي  الساب  واغربعالمح
موقــــــــ   بــــــــالرأيكمــــــــا عرضــــــــب النيابــــــــة العامــــــــة القضــــــــية بمــــــــيكرة م ــــــــفوعة   

 .عليها من المحامي العام لنيابة أمن الدولة
                                     .1122وبجلسة اغول من أ توبر سنة 

 المحكمـــة                                   
تـــ ه الســـيد المستشـــار  الـــ يبعـــد االطـــ ع علـــى األوراق وســـماع التقريـــر  

 -قانونًا: المقرر والمرافعة وبعد المداولة 
ن كانــــــــب قــــــــد عرضــــــــب القضــــــــية الماللــــــــة ا  حيــــــــث إن النيابــــــــة العامــــــــة و  أواًل : 

جــــــــراءاب  31علــــــــي  هــــــــي  المحكمــــــــة عمــــــــل  بــــــــن  المــــــــادة  مــــــــن قــــــــانون حــــــــا ب وا 
ـــــــم  ـــــــانون رق ـــــــنقض الصـــــــادر بالق بمـــــــيكرة  2222لســـــــنة  21الطعـــــــن أمـــــــام محكمـــــــة ال

برأيهــــــا انتهــــــب فيهــــــا إلــــــي طلــــــ  إقــــــرار الحكــــــم الصــــــادر حضــــــوريا  بإعــــــدام المحكــــــوم 
ــــــيهم  ــــــا –عل ــــــي الل ــــــديمها  –ني ع ــــــر الطــــــاعنين مــــــن اغول حت ــــــاري  تق ــــــاب ت دون إلب

ــــــ  روعــــــي عــــــرض القضــــــية فــــــي ميعــــــاد الســــــتين يومــــــا   ــــــي أن ــــــ  عل ــــــث يســــــتدل من بحي
ــــــة بالقــــــانون رقــــــم  –مــــــن يلــــــ  القــــــانون  43المبــــــين بالمــــــادة   2221لســــــنة  14المعدل

إ  أنــــ  لمــــا كــــان تجـــــاوق هــــيا الميعــــاد وعلـــــي مــــا جــــري بـــــ  قضــــاء هــــي  المحكمـــــة  –
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ـــــول عـــــر  ـــــ  عـــــدم قب ـــــ  علي ـــــة العامـــــ  يترت ـــــل ض النياب ـــــنقض تتصـــــل إة ب ن محكمـــــة ال
دون  –بمجــــــرد عرضــــــها عليهــــــا للفصـــــــل فيهــــــا وتســــــتبين مــــــن تلقــــــاء نفســــــها  ى بالــــــدعو 

مـــــا عســـــي أن يكـــــون قـــــد  –أن تتقيـــــد بمبنـــــي الـــــرأي الـــــيي تضـــــمنت  النيابـــــة بمـــــيكرتها 
 ـــــا  الحكـــــم مـــــن عيـــــو  يســـــتوي فـــــي يلـــــ  أن يكـــــون عـــــرض النيابـــــة فـــــي الميعـــــاد 

 .  عرض النيابة العامة لهي  القضية ت  ومن لم يتعين قبولالمحدد أو بعد فوا
 : ـــــــ"تاسع والث ثين " والث ثين وال منبالنسبة للطاعنين الثا ثانيًا:

ــــــث إن الطــــــاعنين  ــــــة 34،  42رقمــــــي وهمــــــا المتهمــــــان  –وحي ــــــ مر اححال  – ب
ن قـــــدما أســـــبابا  لطعنهمـــــ بـــــالطعن بطريـــــق الـــــنقض  ا فـــــي الميعـــــاد إ  أنهمـــــا لـــــم يقـــــرراوا 
ـــــــن  المـــــــادة  ـــــــم  43طبقـــــــا ل ـــــــي  ـــــــ ن حـــــــا ب  2222لســـــــنة  21مـــــــن القـــــــانون رق ف

جــــــــراءاب الطعــــــــن أمــــــــام محكمــــــــة الــــــــنقض مــــــــ  وجــــــــو  يلــــــــ  قانونــــــــا  إ  أن هــــــــي   وا 
  ترتـــــ  علـــــي يلـــــ  عـــــدم قبـــــول هـــــيا الطعـــــن  ـــــكل   –محكمـــــة الـــــنقض  –المحكمـــــة 

عــــد الفصــــل فــــي جــــواق  لمــــا هــــو مقــــرر مــــن أن النظــــر فــــي  ــــكل الطعــــن إنمــــا يكــــون ب
وأن العبـــــرة فـــــي قضـــــاء هـــــي  المحكمـــــة فـــــي وصـــــ  اغحكـــــام هـــــي بحقيقـــــة الواقـــــ  فـــــي 
الــــدعوي   بمــــا يــــرد فــــي أســــباب  ومنطوقــــ  ســــهوا  فــــل يكــــون الحكــــم حضــــوريا  بالنســــبة 
ـــــ  الفرصـــــة حبـــــداء دفاعـــــ  كـــــامل  . لمـــــا كـــــان  إلـــــي الخصـــــم إ  إيا حضـــــر وتهيـــــ ب ل

ن هــــــيين لــــــي محاضــــــر جلســــــاب المحا مــــــة أيلــــــ  ، وكــــــان اللابــــــب مــــــن ا طــــــلن ع
ــــــم يحضــــــرا جميــــــ   ــــــب إليــــــ  محكمــــــة الطــــــاعنين ل ــــــإن مــــــا يهب جلســــــاب المحا مــــــة ، ف

 –الموضـــــون مـــــن وصـــــ  الحكـــــم ب نـــــ  حضـــــوري بالنســـــبة للطـــــاعن اللـــــامن واللللـــــين 
ـــــد الحـــــاف   ـــــ   –أحمـــــد محمـــــود عب ـــــ  فـــــي حقيقت ـــــر صـــــحيا فـــــي القـــــانون غن يكـــــون غي

ــــ   ــــا  بالنســــبة ل ــــانون  برغــــم هــــيا الوصــــ  وأنهــــا أصــــاباغمــــر حكمــــا  غيابي صــــحيا الق
ســـــمير محمـــــد  –مــــن وصـــــ  حكمهـــــا أنــــ  غيابيـــــا  بالنســـــبة للطـــــاعن التاســــ  واللللـــــين 

مـــــن القـــــانون ســـــال  البيـــــان    44لمـــــا كـــــان يلـــــ  ، وكانـــــب المـــــادة  –أحمـــــد محمـــــد 
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تجيـــــق للمحكـــــوم عليـــــ  الطعـــــن بـــــالنقض فـــــي اغحكـــــام ال يابيـــــة الصـــــادرة مـــــن محكمـــــة 
 .اليكر يائق بالنسبة للطاعنين سالفالطعن يكون غير ج الجناياب فإن

الســـابع  وحتـــىوحيـــث ان الطعـــن المقـــدم مـــن كـــل مـــن الطـــاعنين مـــن األول  ثالثـــًا:
   قانونًا.ستوفي الشكل المقرر اوالث ثين 

ــــــث إن ممــــــا ينعــــــا  الطــــــاعن  علــــــي  –فــــــي مــــــيكراب أســــــبا  طعــــــنهم  –ن و وحي
ـــــــي ـــــــ  إي دان اغول وحت ـــــــ  أن ـــــــادة جماعـــــــ الحكـــــــم المطعـــــــون في  ةالخـــــــامس بجريمـــــــة قي

إلــــــي تعطيــــــل أحكــــــام  ى أحكــــــام القــــــانون ال ــــــرض منهــــــا الــــــدعو  أسســــــب علــــــي خــــــل 
الدســـــتور والقـــــوانين ومنـــــ  م سســـــاب الدولـــــة وســـــلطاتها العامـــــة مـــــن ممارســـــة أعمالهـــــا 
واحضــــرار بالوحــــدة الوطنيــــة والســـــلم ا جتمــــاعي وكــــان احرهـــــا  وســــيلتها فــــي تنفيـــــي 

مــــــداد تلـــــ  الجماعــــــة بمعونــــــاب إن اغول وحتــــــي اللــــــاني ع ـــــر بجريمــــــة أغراضـــــها ودا
ـــــــيي تـــــــدعو إليـــــــ  كمـــــــا ماديـــــــة وماليـــــــة مـــــــ  عل ـــــــي دامهـــــــم بـــــــال رض ال ن اللـــــــاني وحت

ــــــة  ــــــ  دســــــتور الدول ــــــ  قل ــــــائي ال ــــــرض من ــــــاا جن ــــــي اتف ــــــر بجريمــــــة ا  ــــــترا  ف اغخي
و ــــــــكل حكومتهــــــــا بــــــــالقوة ودان اغول بجريمــــــــة ا  ــــــــترا  بطريــــــــق التحــــــــريض علــــــــي 

اغخيــــــــر بجريمــــــــة ا نضــــــــمام إلــــــــي   تلــــــــ  الجريمــــــــة ومــــــــن الســــــــادس وحتــــــــي ارت ــــــــا
أسســـــب علـــــي خـــــل  أحكـــــام القـــــانون مـــــ  علمهـــــم ب غراضـــــها ودان الخـــــامس  ةجماعـــــ

ومــــــن اللــــــامن حتــــــي العا ــــــر ومــــــن الســــــادس ع ــــــر حتــــــي اللالــــــث واللللــــــين بجريمــــــة 
لقـــــاء الرعـــــ  بـــــين  إياعـــــة أخبـــــار وا  ـــــاعاب كايبـــــة مـــــن  ـــــ نها ت ـــــدير اغمـــــن العـــــام وا 
لحـــــــــــاا الضـــــــــــرر بالمصـــــــــــلحة العامـــــــــــة ودان الســـــــــــاب  ومـــــــــــن التاســــــــــــ   المـــــــــــواطنين وا 

دون  ن بجريمـــــــــــة حيـــــــــــاقة أجهـــــــــــقة اتصـــــــــــا بوالع ـــــــــــرين حتـــــــــــ  الخـــــــــــامس واللللـــــــــــي
الحصــــــول علــــــي تــــــرخي  مــــــن الجهــــــة المختصــــــة قــــــد  ــــــاب  القصــــــور فــــــي التســــــبي  

يلــــ  بــــ ن خــــل  ،ن عليــــ  الــــبطلن واحخــــلل بحــــق الــــدفاناوالفســــاد فــــي ا ســــتد ل ور 
مـــــن بيـــــان الواقعـــــة المســـــتوجبة للعقوبـــــة بيانـــــا  تتحقـــــق بـــــ  أركـــــان الجـــــرائم التـــــي وقعـــــب 
ــــة وجــــاءب أســــباب  عامــــة معمــــا   ــــة التــــي استخلصــــب منهــــا المحكمــــة احدان فيهــــا واغدل
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ـــــي مـــــدي مســـــاهمة كـــــل  ـــــي العناصـــــر ســـــالفة اح ـــــارة وعل ـــــو  منهـــــا عل   يمكـــــن الوق
 –فــــــي إدانــــــتهم  –عليــــــ  ، معــــــو   ضــــــمن مــــــا عــــــول هم فــــــي ارت ــــــا  تلــــــ  الجــــــرائممــــــن

ــــاب  ــــاني ع ــــر بتحقيق ــــرار الطــــاعنين الحــــادي ع ــــر والل ــــدليل المســــتمد مــــن إق ــــي ال عل
النيابــــــة العامــــــة بــــــالرغم مــــــن التفاتــــــ  عــــــن الــــــرد علــــــي مــــــا ألــــــار  المــــــداف  عنهمــــــا مــــــن 

، وأعـــــرض أيضـــــا  عمـــــا صـــــدور  تحـــــب تـــــ لير اح ـــــرا  المعنـــــوي بطـــــلن هـــــيا احقـــــرار ل
الفصــــــــل فيهـــــــا  ةلســـــــابق ى جــــــواق نظـــــــر الـــــــدعو اعن اغول مـــــــن عـــــــدم تمســــــ  بـــــــ  الطـــــــ

جنايــــــــاب الجيـــــــــقة وهـــــــــو ياب  1124لســـــــــنة  22828،  22242بالقضيـــــــــتين رقمـــــــــي 
ــــــم  ــــــاني ع ــــــر بالقضــــــية رق  1124لســــــنة  1281مــــــا تســــــم  بــــــ  أيضــــــا  الطــــــاعن الل

ـــــــــل نظـــــــــر الـــــــــدعوي  ـــــــــاب المقطـــــــــم ، فضـــــــــل  عـــــــــن أن المحكمـــــــــة رفضـــــــــب ت جي جناي
اللالـــــث والرابـــــ  واللـــــامن والخـــــامس ع ـــــر عـــــن الطـــــاعنين المـــــداف  لحضـــــور المحـــــامي 

واللــــــاني والع ــــــرين والســــــادس واللللــــــين والســــــاب  واللللــــــين ونــــــدبب لهــــــم محاميــــــا  لــــــم 
يبــــــد دفاعــــــا  حقيقيــــــا  لعــــــدم إلمامــــــ  بوقائعهــــــا ودون أن تفصــــــا عــــــن العلــــــة التــــــي تبــــــرر 

 .كم ويستوج  نقضـ ، كل يل  مما يعي  الحا للت جيـلمعدم إجابته
ـــــث إن الحكـــــم   ـــــ وحي ـــــدعوي فـــــي قول ـــــ  حصـــــل واقعـــــة ال ـــــث :  المطعـــــون في وحي

إن واقعـــــة الـــــدعوي مستخلصـــــة مـــــن ســـــائر أوراقهـــــا ومـــــا تـــــم فيهـــــا مـــــن تحقيقـــــاب  ومـــــا 
ـــــــاري  دار ب ـــــــ نها بالجلســـــــة تتح ـــــــ  ت ـــــــ  عق ـــــــي أن ـــــــرة ا  و  41/1/1124صـــــــل ف ـــــــان فت ب

ـــــــ كلب اعتصـــــــام دعـــــــب إليـــــــ  جماعـــــــة احخـــــــوان المســـــــلمين بميـــــــدان رابعـــــــة العدويـــــــة   
ركـــــــــاب أعضـــــــــاء التنظـــــــــيم بالقـــــــــاهرة حرفـــــــــة عمليـــــــــاب لمتابعـــــــــة تغ بمقـــــــــر ا عتصـــــــــام

ـــــد  ال بـــــرى  ـــــدي  عب ـــــر  المتهمـــــان محمـــــد ب ـــــ  ودب ـــــي مخطـــــ  أعـــــد ل ـــــي تنفي واح ـــــرا  عل
ـــــد ســـــامي  واللـــــاني محمـــــد الســـــيد عبـــــد   ـــــــــــ المر ـــــد العـــــام لتلـــــ  الجماعـــــة ـــــــــــ المجي

ب يــــــة قلــــــ  دســــــتور الدولــــــة و ــــــكل  ال بــــــرى غــــــق ن مســــــئول قطــــــان التنظــــــيم بالقــــــاهرة 
ة والم سســـــــاب طبـــــــالبلد باقتحـــــــام أقســـــــام ال ـــــــر  الفوضـــــــ حكومتهـــــــا بـــــــالقوة وا  ـــــــاعة 

ن ووضــــــ  النــــــار فيهــــــا ل يحــــــاء للخــــــار  يالحكوميــــــة والخاصــــــة ودور عبــــــادة المســــــيحي
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ســــــــقار الدســــــــتور يــــــــدا  حهبعــــــــدم قــــــــدرة النظــــــــام القــــــــائم علــــــــي إدارة  ــــــــئون الــــــــبلد وتم
ـــــة وت كيــــــل حكومـــــة مـــــن  ســـــماوا عـــــلن الجماعـــــة عـــــن  ـــــيس الجمهوري ـــــائم ب عمـــــال رئ ق

ــــــ و بيـــــنهم يعتـــــر  بهـــــا دوليـــــا   فـــــي أعقـــــا  فـــــض اعتصـــــامي رابعـــــة العدويـــــة والنهضـــــة ــ
أصــــــدر المــــــتهم اغول ت ليفاتــــــ  لللــــــاني بســــــرعة نقـــــــل غرفــــــة العمليــــــاب المــــــيكورة إلــــــي 
مقــــر آخــــر خ ــــية رصــــدها أمنيــــا  حيــــث جهــــق اللالــــث ع ــــر " " وحــــدة ســــكنية مملوكــــة 

لت ـــــــون مقــــــرا  ل رفـــــــة العمليــــــاب الجديـــــــدة وأصــــــدر المـــــــتهم اللــــــاني ســـــــال  الـــــــيكر  لــــــ 
مســـــــئول غرفـــــــة العمليـــــــاب  ســـــــت مال تنفيـــــــي المخطـــــــ   "توجيهـــــــاب للمـــــــتهم اللالـــــــث " 

الموضـــــــون ســـــــلفا  ونفـــــــايا لتلـــــــ  الت ليفـــــــاب عقـــــــد اغخيـــــــر الم ـــــــار إليـــــــ  ســـــــلفا  لقـــــــاءا  
فيــــي خطـــــة التحــــر  المتمللـــــة مــــن المتهمـــــين اتفقــــوا خللــــ  علـــــي تن تنظيميــــا  جمــــ  كـــــل  

وصــــور كايبــــة تـــــوحي  للتــــرويش لم ـــــاهد احل ترونيــــةفــــي التنســــيق مــــ  لجـــــان التنظــــيم 
بســــــقور قتلــــــي وجرحــــــي مــــــن المعتصــــــمين جــــــراء فــــــض اعتصــــــامهم وتوجيهــــــ  للخــــــار  
بقصـــــــد احيحـــــــاء باســـــــتخدام اغمـــــــن للقـــــــوة المفرطـــــــة ومخالفـــــــة المعـــــــايير الدوليـــــــة لمـــــــا 

ة ا عتصــــــام بميــــــادين جديــــــدة بالقــــــاهرة والجيــــــقة أســــــمو  حقــــــوا احنســــــان وكــــــيا محاولــــــ
ين بقصــــــــد تعطيـــــــــل حوتنظـــــــيم مســــــــيراب تضــــــــم عـــــــددا  مــــــــن أعضــــــــاء التنظـــــــيم المســــــــل

وبـــــث الرعـــــ  بـــــين النـــــاس وت ليـــــ  بعـــــض أعضـــــاء  الفوضـــــ وسائــــــل النقـــــل وا  ـــــاعة 
الجماعــــــة العــــــاملين بم سســــــاب الدولــــــة بوضــــــ  النــــــار داخلهــــــا واســــــتهدا  المن ــــــوب 
ال ــــــرطية حــــــال التـــــــ  د مــــــن ضــــــع  ت مينهــــــا وســــــرقة مــــــا بهــــــا مــــــن أســــــلحة ويخــــــائر 
با ســـــــــتعانة بـــــــــبعض العناصـــــــــر احجراميـــــــــة واحخوانيـــــــــة المســـــــــلحة وتنفيـــــــــي عمليـــــــــاب 

ال ـــــرطة وتـــــوفير الـــــدعم المـــــالي واغســـــلحة واليخائــــــر اللقمـــــة اغتيـــــال لضـــــبار وأفـــــراد 
بمســـــــئولي  للتصـــــــالوت ــــــكيل غـــــــر  عمليـــــــاب فرعيـــــــة بعيـــــــدة عــــــن الرصـــــــد اغمنـــــــي 

فضـــــــل  عـــــــن  ـــــــراء مســـــــاحاب إعلنيــــــــة  ،المجموعـــــــاب المنفـــــــية وتـــــــوفير احتياجاتهـــــــا
ن للقــــــوة إ ــــــاعاب كايبــــــة تــــــوحي باســــــتخدام اغمــــــبوسائـــــــل احعــــــلم اغجنبيــــــة لتــــــرويش 

مســـــئولية   لهـــــيا المخطـــــ  أســـــند للمـــــتهم الخـــــامس ونفـــــايا   .فرطـــــة لفـــــض اعتصـــــامهمالم
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ا تفـــــاا مـــــ  العناصـــــر الجنائيــــــة المرافقـــــة لعناصـــــر تنظـــــيم احخـــــوان خـــــلل مســـــيراتهم 
لمــــــتهم الســــــاب  القيــــــادة الميدانيــــــة لمهاجمــــــة قــــــواب اغمــــــان والمن ــــــوب العامــــــة وتــــــولي ا

تـــــــوفير الـــــــدعم المـــــــالي ل نفـــــــاا  مهمـــــــة ""غعضـــــــاء التنظـــــــيم وتـــــــولي المـــــــتهم اللـــــــامن 
علـــــي يلـــــ  المخطـــــ  ب  ملـــــ  وأســـــند للمـــــتهم التاســـــ  مهمـــــة تـــــدبير اغســـــلحة واليخائــــــر 

ــــــ  المــــــتهم العا ــــــر  ــــــ  المســــــيراب وت لي ــــــي تل ــــــ  لقطــــــاب مصــــــورة للم ــــــاركين ف بجمي
والتـــــــي  للخـــــــار  عبـــــــر  ـــــــبكة المعلومـــــــاب الدوليـــــــة ا عـــــــادة بلهـــــــاو  هـــــــايفيق تلألحـــــــداث و 

ــــــل  ى و تـــــوحي باســـــتخدام اغمـــــن للقـــــ المفرطـــــة واســـــتخدام  ـــــبكة المعلومـــــاب الدوليـــــة لنق
الت ليفـــــــاب لمجموعـــــــاب التنظـــــــيم باســـــــتهدا  المن ـــــــوب ال ـــــــرطة مـــــــ  تـــــــوفير المبـــــــال  

ــــــــ  الت ــــــــة اللقمــــــــة لتل ــــــــولحالمالي ــــــــة   ركــــــــاب وت ــــــــق غرف ــــــــث ع ــــــــر تجهي المــــــــتهم اللال
رافقـــــــة مســـــــيراب عناصـــــــر العمليـــــــاب فضـــــــل  عـــــــن ا تصـــــــال بالعناصـــــــر احجراميـــــــة لم

مــــداد مصــــابيهم خــــلل   وتــــولالتنظــــيم  ــــواء أعضــــاء التنظــــيم وا  المــــتهم الرابــــ  ع ــــر إي
.... المــــــــتهم الخــــــــامس ع ــــــــر   اغدويــــــــة والمســــــــتلقماب الطبيــــــــة وتــــــــولالمواجهــــــــاب ب

ر  عناصــــــر التنظــــــيم بال ــــــوارن والميــــــادين وتــــــم ت ليــــــ  حــــــمهمــــــة تحديــــــد مســــــاراب ت
ــــــدعو المــــــتهم ال ــــــي  حــــــث عناصــــــر التنظــــــيمل ى ســــــادس ع ــــــر بالجانــــــ  التربــــــوي وال عل

الســــــــاب  ع ــــــــر مســــــــئولية تحديــــــــد   ال ــــــــهادة فــــــــي ســــــــبيل   وتــــــــول ى العنــــــــ  بــــــــدعو 
اغهــــدا  المســـــتهدفة مـــــن المن ـــــوب ال ـــــرطية وتوجيــــ  الجماعـــــة ححراقهـــــا واتخـــــي مـــــن 
ـــــل غــــر  العمليــــاب الفرعيــــة رأس المــــتهم  ــــا  وفــــي مقــــام ت كي محــــل إقامتــــ  مقــــرا  تنظيمي

ـــــــا ـــــــي عضـــــــويتها المتهمـــــــين الل ـــــــامن إحـــــــداها وضـــــــمب ف والتاســـــــ   ""من واغربعـــــــين الل
وأوكــــــل إليهمــــــا ا تصــــــال ب عضــــــاء الجماعــــــة مــــــن العناصــــــر ال ــــــبابية  ""واغربعــــــين 

مــــــــدادهم بــــــــاغموال والمهمــــــــاب لتــــــــوجيههم لتخريــــــــ  اغهــــــــدا  والمن ــــــــوب الحيويــــــــة  وا 
 فرعيــــــةبوســــــ  الــــــدلتا مســــــئولية غرفــــــة  المــــــتهم الرابــــــ  مســــــئول قطــــــان التنظــــــيم  وتــــــول
 " "والحــــــــادي والخمســــــــين  ""، ضــــــــمب فــــــــي عضــــــــويتها المتهمــــــــين الخمســــــــين  ى أخــــــــر 

ركـــــــاب العناصـــــــر الجنائيــــــــة الوافـــــــدة حوكانـــــــب مهمـــــــة هـــــــي  اللجنـــــــة الفرعيـــــــة متابعـــــــة ت
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للقـــــاهرة مـــــن وســـــ  الـــــدلتا المســـــت جرين للقيـــــام ب عمـــــال ا  ـــــتبا اب مـــــ  قـــــواب اغمـــــن 
ي تــــــم إســـــناد مهمــــــة وتـــــدمير المن ـــــوب العامــــــة وتنفيـــــيا  لبنــــــود هـــــيا المخطــــــ  احجرامـــــ

احعلمـــــي للمر ـــــد العـــــام للجماعـــــة  المست ـــــار ""اللجنـــــة احعلميـــــة للمـــــتهم الســـــادس 
ترجمـــــــــة بيانـــــــــاب التنظـــــــــيم وتصـــــــــريحاب قياداتـــــــــ  والمـــــــــ تمراب الصـــــــــحفية للجماعـــــــــة ل

لل ـــــــاب اغجنبيــــــة وترويجهـــــــا إعلميـــــــا  وتـــــــدري  كوادرهـــــــا  ""وحقبهــــــا المعـــــــرو  باســـــــم 
ـــــة وصـــــور م ـــــار و ـــــائعاب كايب ـــــث أخب ـــــداخل والخـــــار  لب ـــــرأي العـــــام بال ـــــارة ال لفقـــــة حل

وجي ـــــها و ـــــرطتها مـــــ  اســـــتخدام  هاحـــــول أوضـــــان الـــــبلد والتحـــــريض ضـــــد م سســـــات
كوســــــــيلة للتواصـــــــــل بــــــــين عناصــــــــر التنظــــــــيم داخليـــــــــا  وخارجيــــــــا   احل ترونيــــــــةالمواقــــــــ  

ـــــــل الت ليفــــــاب  ـــــــل المعلومــــــاب ونق ــــــة لتوصي ــــــ  المحمول ــــــر الهوات ـــــــل عب ــــــ  الرسائ وتوجي
ـــــين المرا ـــــق احعلميـــــة المعـــــدة لهـــــيا ال ـــــرض احجرامـــــي لل ـــــوادر ا  ""لتنظـــــيم وكـــــان ب
خفــــــــــاء  "............."مســــــــــئوليت  المتهمــــــــــان  ويتــــــــــول  ويســــــــــتخدم كــــــــــيل  لتخــــــــــقين وا 

اغدواب والمهمـــــــــــاب حمـــــــــــداد الم ـــــــــــاركين فـــــــــــي تنفيـــــــــــي هـــــــــــيا المخطـــــــــــ  احجرامـــــــــــي 
 "111111 ــــــــركة" ســــــــتخدامها فــــــــي أعمــــــــال العنــــــــ  بــــــــالبلد ومركــــــــق آخــــــــر باســــــــم 

 ويتـــــــــول  "......."ومركـــــــــق لالـــــــــث باســـــــــم  ""ن و مســـــــــئوليت  اللـــــــــامن والع ـــــــــر  ويتـــــــــول 
ومتابعـــــة عمـــــل هـــــي   مســـــئوليت  ويتـــــول وهـــــم  34حتـــــي  32مســـــئوليت  المتهمـــــون مـــــن 

مســـــئول المرا ـــــق احعلميـــــة لقطـــــان مســـــئول ا تصـــــال باللجـــــان  "ن و المرا ـــــق المتهمـــــ
إوالخــــــــامس مواقــــــــ  مســــــــئول ان خــــــــار  الــــــــبلد و مســــــــئول المرا ــــــــق احعلميــــــــة بقطــــــــ

ـــــدلتا والمـــــتهم مســـــئول مواقـــــ  و والع ـــــر  ـــــة بقطـــــان  ـــــرا ال ن مســـــئول المرا ـــــق احعلمي
وعقـــــــ  ضـــــــب  المرا ـــــــق احعلميـــــــة ســـــــالفة البيـــــــان عقـــــــد  لويعمـــــــل بقطـــــــان مــــــتهم وال

 11المـــــتهم الســـــادس لقـــــاءا  تنظيميـــــا  بوحـــــدة ســـــكنية مملوكـــــة للمـــــتهم المتهمـــــون أرقـــــام 
ـــــــــ 11،  11،  13،  ـــــــــياب الوحـــــــــدة والمتهمـــــــــون الم ســـــــــس ومســـــــــئولو مق ر ال ـــــــــائن ب

ـــــا  للرصـــــد  ـــــة تلفي ـــــي نقـــــل المرا ـــــق احعلمي ـــــاا خـــــلل اللقـــــاء عل ـــــم ا تف ـــــة وت احخباري
وتــــــــم  .صـــــــــل بــــــــين أعضــــــــاء التنظــــــــيم فــــــــي الخــــــــار  والداخـــــــــلااغمنــــــــي واســــــــتمرار التو 
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ــــاا مــــ  عــــدد مــــن اللجــــان احعلميــــة بمحــــافظتي القــــاهرة والجيــــقة والتــــي اتخــــيب  ا تف
جديـــــــــدة لهـــــــــا ملــــــــــل  ـــــــــبكة ســــــــالفة البيـــــــــان ومقـــــــــر إدارة اللجنـــــــــة احعلميـــــــــة  مقــــــــراب

المركقيــــــــــة وورح عمــــــــــل للمتحــــــــــدلين احعلميــــــــــين مــــــــــن التنظــــــــــيم وأر ــــــــــي  المــــــــــادة 
لحفــــــ  وتخــــــقين بعــــــض اغجهــــــقة  مســــــئوليت  المــــــتهم ويتــــــول أ  11احعلميــــــة ال ــــــائن 

ـــــــة ـــــــالخاصـــــــة  احل تروني ـــــــار  12التنظيم ال ـــــــائن ب ـــــــالجيقة 118ح بالعق ويتـــــــول   ح ب
 احعلمــــــــير حدارة الملــــــــ  بــــــــ مر اححالــــــــة ومقــــــــر أخــــــــ 13مســــــــئوليت  المــــــــتهم رقــــــــم 

ـــــــ بــــــال ويتــــــول  إدارتــــــ  ـ احخــــــواني وقــــــد أصــــــدر  .مســــــئولية مقــــــر إدارة تحريــــــر موقــــــ  ـ
التنظــــــيم ت ليفاتــــــ  لعــــــدد مــــــن المتهمــــــين أملــــــال ـــــــــــــــــ مســــــئول موقــــــ  نافــــــية مصــــــر ــــــــــــــــــ 

احخوانيـــــــة  احل ترونيـــــــةمســـــــئول تنســـــــيق الحمـــــــلب  مســـــــئول موقـــــــ  ""مســـــــئول موقـــــــ  
ــــــ   ــــــة للخــــــار  مــــــن خــــــار   كــــــيويل ــــــار ال ايب ــــــث المــــــواد احعلميــــــة واغخب يقومــــــوا بب

وعـــــن طريـــــق الحواســـــ  والهواتـــــ   اغمنـــــيالمقـــــراب باســـــتخدام أســـــالي  ضـــــد الرصـــــد 
بقطـــــان  ـــــرا  احل ترونيـــــةالمحمولـــــة وكـــــيا ت ليـــــ  عناصـــــر التنظـــــيم أعضـــــاء اللجنـــــة 

ــــــاهرة بو  ــــــالترويش الق ــــــ  ب ــــــة ويل ــــــة والمــــــتهم أعضــــــاء اللجن اســــــطة المــــــتهم م ــــــر  اللجن
ـــــ   ـــــا  وبلهـــــا جميعـــــا  عل ـــــي أعمـــــال المونت ـــــة والتلعـــــ  ف ـــــديو وصـــــور كايب لمقـــــاط  في
ــــوا  ــــة لحق ــــة للمعــــايير الدولي ــــم بالمخالف ــــ ن فــــض اعتصــــامهم ت هــــي  الصــــورة بواســــطة ب

وت ليبــــ  علــــ  القــــائمين علــــ  أمــــن الــــبلد وبمــــا  الــــداخليالعــــام  الــــرأياحنســــان وحلــــارة 
ـــــــــار  ا جتمـــــــــاعييضـــــــــر اغمـــــــــن والســـــــــلم  ـــــــــث اغخب ـــــــــبلد ولبـــــــــب أن ب ومصـــــــــالا ال

وموقــــــ  وقــــــد والم ــــــاهد والصــــــور ال ايبــــــة تــــــم عبــــــر مواقــــــ  ونافــــــية وصــــــفحاتهم علــــــ  
ــــــــــدان وأن تضــــــــــمن ــــــــــ  المتجمهــــــــــرين بمي ــــــــــ  المــــــــــواد أن ال تــــــــــدير مــــــــــ امراب عل ب تل

ن أعــــــــلم القاعــــــــدة اعتــــــــدوا علــــــــ  عناصــــــــر مــــــــن مروحيــــــــة تحمــــــــ  مســــــــلحين يحملــــــــو 
ـــــان تجمهـــــر  ـــــل ال ـــــاق داخـــــل   إب ـــــب قناب ـــــواب اغمـــــن أطلق احخـــــوان المســـــلمين وأن ق
ــــــابعون لقــــــواب  ــــــة هــــــيا المســــــجد هــــــم أ ــــــخا  ت ــــــ  وأن مــــــن اعتلــــــوا مئين أ ــــــخا  ب
ـــــ  وأن  ـــــوض علي ـــــ  مســـــلا مقب ـــــدع  أن ـــــدا  ي ـــــواب الجـــــيح اســـــتخدمب مجن اغمـــــن وأن ق
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ـــــــب  عبـــــــا   ـــــــ  أن وقـــــــد ترتـــــــ  علـــــــ المصـــــــري بالمنتخـــــــ   ال ـــــــرطة المصـــــــرية قتل   يل
ــــل ا ــــواب أخــــرى مل ــــد اعتمــــد هــــيا المخطــــ   قامــــب قن ــــاة بنقلهــــا وبلهــــا وق  احجرامــــيوقن

فــــــي تنفيــــــي بنـــــــود  علــــــ  إمـــــــداد الجماعــــــة بـــــــدعم " معلومــــــاب ومهمـــــــاب " قدمــــــ  لهـــــــا 
خـــــر آلـــــامن واللالـــــث ع ـــــر ودعمـــــا  ماليـــــا  واللالـــــث والرابـــــ  وال واللـــــانيالمتهمـــــون اغول 

ــــل ــــي تمل ــــياغمــــوال  ف ــــامن والعا ــــر واللالــــث  الت ــــ  الل ــــدمها المتهمــــون مــــن اغول حت ق
ـــــــــوفير  ـــــــــة المصـــــــــاحبة لمســـــــــيراب احخـــــــــوان وت ع ـــــــــر  ســـــــــتئجار العناصـــــــــر احجرامي
ــــواء المصــــابين مــــن احخــــوان مــــن جــــراء ا  ــــتبا اب مــــ  ال ــــرطة وتجهيــــق  أمــــا ن حي

ـــــار تنفيييـــــة وجمـــــ  اللقطـــــاب المصـــــورة لألحـــــداث لتقييفهـــــا وا عـــــاد ة بلهـــــا وبمهمـــــاب مق
ر والرابـــــ  ع ـــــر ع ـــــ نيع ـــــر واللـــــا والحـــــاديوأدواب أمـــــدها بهـــــا المتهمـــــون الســـــادس 

تصـــــــــــوير وأدويــــــــــــة  ب  وآوهواتـــــــــــ  محمولــــــــــــة  آلــــــــــــيتضـــــــــــمنب أجهــــــــــــقة حاســـــــــــ  
ومســـــــــــتلقماب طبيـــــــــــة وأدواب ومهمـــــــــــاب أخـــــــــــرى اســـــــــــتخدمب فـــــــــــي أعمـــــــــــال العنـــــــــــ  

أمــــــدها بهــــــا المــــــتهم التاســــــ   ســــــتخدامها خــــــلل  التــــــيباحضــــــافة لألســــــلحة والــــــيخائر 
عــــــن وقــــــون جــــــرائم حــــــرر  احجرامــــــيالمســــــيراب المســــــلحة وقــــــد أســــــفر هــــــيا المخطــــــ  

ب ــــــ نها قضــــــايا بمنــــــاطق مختلفــــــة بــــــالبلد مــــــن قبــــــل عناصــــــر التنظــــــيم بعــــــد أن تلقــــــوا 
ــــــــ  هــــــــي  الخ ــــــــر  ....... وقــــــــد قــــــــام طــــــــةالت ليفــــــــاب مــــــــن قــــــــادتهم القــــــــائمين عل بتحري

ــــة العامــــة محضــــرا  متضــــمنا  و  أينــــب  التــــيقــــون هــــي  الجــــرائم وقــــام بعرضــــ  علــــ  النياب
الـــــيكر جميعـــــا  ومقـــــراب غـــــر  العمليـــــاب الرئيســـــية  ســـــالفيبضـــــب  وتفتـــــيح المتهمـــــين 

ـــــــــاري   ـــــــــايا   21/8/1124والفرعيـــــــــة ومرا قهـــــــــا احعلميـــــــــة وفروعهـــــــــا جميعـــــــــا  وبت ونف
ع ـــــر  حين النيابـــــة العامـــــة قـــــام بضـــــب  المتهمـــــين مـــــن اللالـــــث ع ـــــر حتـــــ  الســـــادس

ــــ   " ــــر بهــــا عل ــــاب المملوكــــة غولهــــم وتفتي ــــها عل ــــة العملي ــــر غرف بالوحــــدة الســــكنية مق
وخمـــــــس  ريـــــــا    22ــــــــــــــــــ  ا  دو ر  881ــــــــــ جنيهـــــــا  مصـــــــريا  ـ 328121قـــــــدر   مبلـــــــ  مـــــــال

باســــم المــــتهم اللالــــث  ألــــ  جنيــــ  مصــــري  أربعمائــــةليــــراب تركيــــة وحوالــــة بنكيــــة بمبلــــ  
ــــــ الســـــيناريو خصـــــائ  وأنـــــوان اغســـــلحة ـــ"ع ـــــر وعـــــدد مـــــن المـــــلقم الورقيـــــة منهـــــا  ــــــــ
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ــــــ و  وحافظـــــة بهـــــا عـــــدد مـــــن بطاقـــــاب ا ئتمـــــان  "التحركـــــاب بـــــبعض المنـــــاطق  صـــــــــــــ
باســـــــــم المـــــــــتهم وكـــــــــاميرا وســـــــــبعة هواتـــــــــ  محمولـــــــــة  قـــــــــوميولـــــــــلث بطاقـــــــــاب رقـــــــــم 

 أســـــــــطوانةوبطاقـــــــــة يا ـــــــــرة ولـــــــــلث وأربعـــــــــين  وحاســـــــــبين محمـــــــــولين وجهـــــــــاق لـــــــــوح 
نفــــــايا  حين النيابــــــة العامــــــة بضــــــب   14/8/1124مدمجــــــة وبينمــــــا قــــــام الضــــــاب  فــــــي 

المـــــــــــتهم الرابـــــــــــ  وبتفتـــــــــــيح مســـــــــــكن  علـــــــــــر علـــــــــــ  عـــــــــــدد مـــــــــــن اغوراا التنظيميـــــــــــة 
ـــــيالمدمجـــــة وحاســـــ   واغســـــطواناب ـــــا  محمـــــو    أل ـــــيمحمـــــول وأحـــــد ع ـــــر هاتف  مختلف

قـــــام بضـــــب  المـــــتهم الســـــادس وبتفتـــــيح مســـــكن  علـــــر  18/2/1124اغنـــــوان وبتـــــاري  
قــــــام الضــــــاب  نفــــــايا   11/2/1124علـــــ  أوراا تنظيميــــــة وكــــــروب  خصــــــية وبتــــــاري  

وبتفتي ـــــــ  علـــــــر بجوقتـــــــ  علـــــــ  مبلـــــــ   ســـــــاب بضـــــــب  المـــــــتهم ال حين النيابـــــــة العامـــــــة
لللــــــــة آ   ومائــــــــة وخمســــــــين جنيهــــــــا  مصــــــــريا  ولللمائــــــــة وخمســــــــين دو را  أمريكيــــــــا  

حـــــــال محاولتـــــــ   12ضـــــــب  المـــــــتهم ب 18/22/1124م نفـــــــس الضـــــــاب  فـــــــي قـــــــاكمـــــــا 
الهــــــرو  إلــــــ  لبنــــــان وبتفتي ــــــ  علــــــر معــــــ  علــــــ  مبلــــــ  ألفــــــين وتســــــعة وســــــتين دو را  

قـــــــــام الضـــــــــاب  بقطـــــــــان اغمـــــــــن  21/8/1124أمريكيـــــــــا  وهـــــــــات  محمـــــــــول وبتـــــــــاري  
نفـــــايا  حين النيابـــــة العامـــــة بضـــــب  كـــــل مـــــن المتهمـــــين لـــــدى وجـــــودهم ب رفـــــة  الـــــوطني

اتخـــــيوها مقــــرا  حدارة غرفــــة العمليـــــاب الفرعيــــة وبتفتي ــــها علـــــر علــــ  مبلـــــ   والتــــيــــــــــــــ 
جنيهــــــــا  مصــــــــريا  وع ــــــــرة دو راب أمريكيــــــــة ولمانيــــــــة هواتــــــــ   12283قيمتــــــــ   مــــــــالي

وبطاقـــــــــة  U.S.B 1وعـــــــــدد  فيـــــــــديو و   تـــــــــو  وكـــــــــاميرتيمحمولـــــــــة وهـــــــــات  لريـــــــــا 
نفـــــــايا   12/8/1124وبتـــــــاري   .وقنـــــــان غـــــــاق وفل ـــــــ يا ـــــــرة وأربـــــــ  وســـــــائ  تخـــــــقين 

حين النيابـــــة العامـــــة قـــــام الضـــــاب  بمقـــــر تخـــــقين اغدواب والمهمـــــاب بمركـــــق الســـــواعد 
صــــــ ير وســـــــبعة  ي فتــــــيح المقـــــــر علــــــر علــــــ  ميكروفـــــــون يــــــدو لتــــــدري  العمــــــال اة وبت

ـــــــرأس وجهـــــــاق عـــــــرض  وعـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن المطبوعـــــــاب  "جيكتـــــــوربرو "ع ـــــــر واقيـــــــا  لل
ا  ماليـــــــا  قـــــــدر  أربعـــــــة ع ـــــــر مبل ـــــــ اللـــــــانيواغوراا التنظيميـــــــة وضـــــــب  حـــــــوقة المـــــــتهم 

ـــــــــاري   .آ   جنيـــــــــ  مصـــــــــري  ـــــــــة  21/8/1124وبت ـــــــــايا  حين النياب قـــــــــام الضـــــــــاب  نف
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ــــــــ  بعــــــــض اغوراا التنظيميــــــــة  العامــــــــة بضــــــــب  المــــــــتهم وبتفتــــــــيح مســــــــكن  علــــــــر عل
ـــــــاري   ـــــــام بت ـــــــة وهـــــــات  محمـــــــول كمـــــــا ق ـــــــة محمول ـــــــة حواســـــــ  ألي  21/2/1124وللل

بضــــــــب  المــــــــتهم وكمــــــــا قــــــــام الضــــــــاب  نفــــــــايا  حين النيابــــــــة العامــــــــة بضــــــــب  المــــــــتهم 
ق لــــــوح  ولللــــــة هواتــــــ  محمولــــــة وأربــــــ   ــــــرائا اهــــــوبتفتــــــيح مســــــكن  علــــــر علــــــ  ج

نفــــــايا   الــــــوطنيقــــــام الضــــــاب  بقطــــــان اغمــــــن  12/8/1124تســــــتخدم عليهــــــا وبتــــــاري  
ـــــــر  ـــــــبلد وعل حين النيابـــــــة العامـــــــة بضـــــــب  المـــــــتهم حـــــــال محاولتـــــــ  الهـــــــر  خـــــــار  ال

ــــــ  علــــــ  هــــــاتفين محمــــــولين وجهــــــاق لــــــوح  وحاســــــ   ــــــ بحوقت محمــــــول كمــــــا قــــــام  أل
مــــــتهم بتــــــاري  نفــــــايا  حين النيابــــــة العامــــــة بضــــــب  ال الــــــوطنيالضــــــاب  بقطــــــان اغمــــــن 

ــــــة وهــــــات  محمــــــول  11/8/1124 ــــــ  عــــــدد مــــــن اغوراا التنظيمي ــــــر بمســــــكن  عل وعل
بتــــــــــاري   ان محمــــــــــول وجهــــــــــاق لــــــــــوح  كمــــــــــا قــــــــــام الضــــــــــاب  بقطــــــــــ ألــــــــــ وحاســــــــــ  

ــــــر المركــــــق احعلمــــــي  11/8/1124 ــــــة العامــــــة بضــــــب  المــــــتهم بمق ــــــايا  حين النياب نف
ح المقـــــــر علـــــــر علـــــــ  مبلـــــــ  للتنظـــــــيم ال ـــــــائن بالعقـــــــار ـــــــــــــــــ محافظـــــــة القـــــــاهرة وبتفتـــــــي

وســــــب وحــــــداب معالجــــــة اســــــترلينيا   مصــــــريا  وخمســــــة ولمــــــانين جنيهــــــا   ا  جنيهــــــ 1321
كـــــاميرا واللانيـــــة كـــــاميرا ببطاقـــــة  يحـــــاملعلـــــ  مركقيـــــة ولـــــلث حقائـــــ  حـــــوب اغولـــــ  

ــــة وحــــدة إضــــاءة  وخمســــة وع ــــرين خــــ  هــــات  محمــــول وتســــ   ســــتوديوأيا ــــرة واللالل
ـــــــــين  ـــــــــ  ولـــــــــ أســـــــــطوانةوللل ـــــــــوح  و ـــــــــر لث هوات ط  فيـــــــــديو يمحمولـــــــــة وجهـــــــــاق ل
تعريـــــ  للمـــــتهم وعـــــدد مـــــن المطبوعـــــاب.  ائتمـــــان وبطاقـــــاب وكـــــارتيالحجـــــم  صـــــ يري 
ـــــث  ـــــوحي ـــــاري  إن ـــــة العامـــــة قـــــام الضـــــاب  بضـــــب   11/8/1124  بت ـــــايا  حين النياب ونف

القـــــــاهرة وبتفتـــــــيح ـــــــــــ  .......المتهمـــــــين بمقـــــــر اللجنـــــــة احعلميـــــــة ال ائنـــــــة بالعقـــــــار 
 111، و ســـــــعوديجنيهـــــــا  مصـــــــريا  وألفـــــــ  ريــــــــال  21121المقـــــــر علـــــــر علـــــــ  مبلـــــــ  

وعـــــــــــدد مـــــــــــن اغوراا والمطبوعـــــــــــاب التنظيميـــــــــــة وبطاقـــــــــــاب ائتمـــــــــــان  أمريكـــــــــــيدو ر 
ولــــــة وكــــــاميرا وجهــــــاق وهــــــات  لريــــــا بــــــ رب  بطاريــــــاب خاصــــــة بــــــ  وســــــتة هواتــــــ  محم

نفــــــــــايا  حين النيابــــــــــة و  2/8/1124وبتــــــــــاري   ،ليــــــــــين محمــــــــــولينآلــــــــــوح  وحاســــــــــبين 
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ــــــــام الضــــــــاب    والخمســــــــين  والحــــــــاديبضــــــــب  المتهمــــــــين الخمســــــــين  ......العامــــــــة ق
الياســــــمين ـــــــــــــــــ المجــــــاوقة  حــــــي 421بمقـــــر غرفــــــة العمليــــــاب الفرعيــــــة ال ــــــائن بالعقــــــار 

حواســـــ  أليـــــة  ةاللامنـــــة بـــــالتجم  اغول بالقـــــاهرة الجديـــــدة وبتفتي ـــــها علـــــر علـــــ  أربعـــــ
قـــــــــام  12/8/1124محمولـــــــــة وبطاقـــــــــة يا ـــــــــرة وبتـــــــــاري   محمولـــــــــة وخمســـــــــة هواتـــــــــ 

ونفــــــــايا  حين النيابــــــــة العامــــــــة بتفتــــــــيح اللجنــــــــة احعلميــــــــة ال ــــــــائن  .......الضــــــــاب  
ـــــــــر علـــــــــ  عـــــــــدد مـــــــــن اغوراا والمحـــــــــرراب التنظيميـــــــــة وعـــــــــدد مـــــــــن  .... ـــــــــث عل حي
محمـــــــــــول وبتـــــــــــاري   آلـــــــــــيالمدمجـــــــــــة واغقـــــــــــرا  الصـــــــــــلبة وحاســـــــــــ   ســـــــــــطواناباغ
ونفــــــــايا  حين النيابــــــــة العامــــــــة بتفتــــــــيح اللجنــــــــة  .......قــــــــام الضــــــــاب   12/8/1124

محمــــــول  لــــــيآ  ســــــامحافظــــــة القــــــاهرة حيــــــث علــــــر علــــــ  حـــــــــ  ... ......احعلميــــــة 
مدمجـــــــــة وأوراا متعلقـــــــــة بـــــــــالقواب  ســـــــــطوانابأولمانيـــــــــة أقـــــــــرا  صـــــــــلبة ومجموعـــــــــة 

ـــــة وأوراا عـــــ ن إيـــــداعاب بنكيـــــة وتبرعـــــاب وعـــــدد المســـــلحة وجهـــــاق مباحـــــث أمـــــن الدول
ـــــــــــــام  11/8/1124مـــــــــــــن اغوراا والمـــــــــــــلقم والمطبوعـــــــــــــاب التنظيميـــــــــــــة وبتـــــــــــــاري   ق

حيــــــث علــــــر علــــــ   .... .. ..وال ــــــائن  التنظيمــــــيبتفتــــــيح المقــــــر  ....... .الضــــــاب  
ـــــــة وهـــــــاتفين محمـــــــولين وماســـــــا  وعـــــــدد  ضـــــــوئيلمـــــــان ع ـــــــرة وحـــــــدة معالجـــــــة مركقي

ضـــــــاءة ومقويـــــــاب إ ـــــــارة وعـــــــدد ـــــــة  أجهـــــــقة صـــــــوتياب وا  مـــــــن أجهـــــــقة ا تصـــــــال وللل
نفـــــــايا  حين  12/8/1124فـــــــي  .....ليـــــــة محمولـــــــة بينمـــــــا قـــــــام الضـــــــاب  آحواســـــــ  

حيـــــــث علـــــــر ......النيابـــــــة العامـــــــة بتفتـــــــيح مقـــــــر إدارة اللجنـــــــة احعلميـــــــة المركقيـــــــة 
 ،المدمجــــــــة واناباغســــــــطعلــــــــ  عــــــــدد مــــــــن اغوراا وال تــــــــ  التنظيميــــــــة وعــــــــدد مــــــــن 

بتفتــــــــــيح  ....ونفــــــــــايا  إين النيابــــــــــة العامــــــــــة قــــــــــام الضــــــــــاب   18/8/1124وبتــــــــــاري  
ليـــــين محمـــــولين ولـــــلث وحـــــداب معالجـــــة مركقيـــــة آحاســـــبين  حيـــــث علـــــر علـــــ  .....

وعـــــدد مـــــن  ـــــرائ  الفيـــــديو وأختـــــام خاصـــــة بـــــالمركق كمـــــا قـــــام بـــــالتحف  علـــــ  بعـــــض 
 ....وقــــــــد أقــــــــر المــــــــتهم  .المقراغجهــــــــقة التقنيــــــــة الخاصــــــــة بالتصــــــــوير واحضــــــــاءة بــــــــ

ـــــدر  فـــــي هيكلهـــــا  ......بانضـــــمام   ـــــي ع ـــــر ســـــنين وت ـــــ  عضـــــويت   التنظيمـــــيمن حت
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لـــــم انتخـــــ  لعضـــــوية مكتـــــ  احر ـــــاد و ـــــهر  1112بمجلـــــس  ـــــورى الجماعـــــة ســـــنة 
ـــــــ إدارة  ــــــرا ووســــــ   1122أغســــــطس  ــــــاهرة ــــــــ ــــــ  قطــــــان الق واخــــــت  باح ــــــرا  عل

ـــــــ وأضــــــا  أن المــــــتهم  ــــــاهرة ــــــــ ــــــاهرة ......الق ــــــ  وســــــ  الق  .هــــــو المســــــئول عــــــن مكت
ــــــــي عــــــــام  .......بانضــــــــمام   .......وأقــــــــر المــــــــتهم  وأن الجماعــــــــة تعتمــــــــد  2218من

لهـــــــا يبــــــدأ بال ـــــــعبة لـــــــم  التنظيمـــــــيفــــــي تمويلهـــــــا علــــــ  تبرعـــــــاب اغعضـــــــاء والهيكــــــل 
ـــــم مجلـــــس ال ـــــورى العـــــام ويعلـــــو هيكلهـــــا  ـــــة بالمحافظـــــاب ل المنطقـــــة والمكاتـــــ  احداري

ــــدلتا  ــــول  مســــئولية بقطــــان التنظــــيم بوســــ  ال ــــ  يت  محــــافظتيالمر ــــد العــــام وأضــــا  أن
ــــــ  المكاتــــــ  احداريــــــة بالقطــــــان وأضــــــا   ال ربيــــــة والقليوبيــــــة وتخــــــت  باح ــــــرا  عل

بــــــــا نقل  العدويــــــــة اعتراضــــــــا  علــــــــ  مــــــــا وصــــــــف   رابعــــــــة اعتصــــــــامبم ــــــــاركت  فــــــــي 
منــــــي   عضــــــو بمكتــــــ  احر ــــــاد وأنــــــ .....بانضــــــمام   .....وأقــــــر المــــــتهم  العســــــكري.

بمكتــــــــــ  احر ــــــــــاد  السياســــــــــيوأســــــــــند إليــــــــــ  اح ــــــــــرا  علــــــــــ  القســــــــــم  1118عــــــــــام 
صـــــــدار القــــــراراب  أمـــــــور إدارة  فـــــــيوالمخــــــت  بكافـــــــة اغن ــــــطة الدعويـــــــة للجماعــــــة وا 

ـــــق أهـــــدافها ويـــــتم اختيـــــار اغعضـــــاء مـــــن خـــــلل مجلـــــس التنظـــــيم والعمـــــل علـــــ   تحقي
نظــــــيم بالمحافظــــــاب  ــــــورى الجماعــــــة والــــــيى يت ــــــون مــــــن مجموعــــــة مــــــن أعضــــــاء الت

ول تحقيـــــــق أهـــــــدا  الجماعـــــــة ويقـــــــوم عليـــــــ  المر ـــــــد العـــــــام حـــــــويخـــــــت  بالت ـــــــاور 
ــــ ن التنظــــي ــــبلد فيمــــا يوأضــــا  ب ــــد ن ــــاط  خــــار  ال ــــم يمت ــــة وأن ق ر  مــــن تســــعين دول

 فـــــيمصـــــدر تمويـــــل تلـــــ  الجماعـــــة هـــــو ا ـــــترا اب اغعضـــــاء كمـــــا أضـــــا  با ـــــترا   
وأن المـــــــــــــــتهم  العســـــــــــــــكري لرفضـــــــــــــــ  مــــــــــــــا وصـــــــــــــــف  بــــــــــــــا نقل   .......اعتصــــــــــــــام 
 ............... وأقـــــــــــر المـــــــــــتهم عضـــــــــــو بمجلـــــــــــس  ـــــــــــورى الجماعـــــــــــة .............

ــــ  ســــابقا  ب ــــ ن الهيكــــل باعتناقــــ  أفكــــار جماعــــة احخــــوان وأقــــر بمضــــمون مــــا قــــرر  ب
اعتصــــــام رابعــــــة العدويــــــة  فـــــيوأنــــــ   ــــــار   هاللجماعــــــة وكيفيــــــة إدارة  ـــــئون التنظيمـــــي

  علـــــ  ألـــــر مـــــا وصـــــف 23/8/1124 فـــــيحتـــــ  فـــــض ا عتصـــــام  4/1/1124يـــــوم 
ـــــا نقل   وأنـــــ  نظـــــم خـــــلل فتـــــرة ا عتصـــــام عـــــدة مســـــيراب رافضـــــة لمـــــا  العســـــكري ب
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 –خللهـــــــا ا ـــــــتبا اب مـــــــ  الجـــــــيح وال ـــــــرطة  ثوحـــــــد العســـــــكري ا نقل  بـــــــ ا ســـــــمأ
دري  العمـــــــــال وأن واعد لتـــــــــســـــــــأنـــــــــ  يـــــــــرأس مركـــــــــق ال ..........كمـــــــــا أقـــــــــر المـــــــــتهم 

ضــــــبوطة ومكبــــــر الصــــــوب الم المســــــرحيوجهــــــاق العــــــرض   الــــــرأس  أوقيــــــة بالمهمــــــا
  يـــــــقأنـــــــ  ألـــــــر تل .................. وأقـــــــر المـــــــتهم حوقتـــــــ  خاصـــــــة بـــــــالمركق رئاســـــــت 

مقاولـــــة أن ـــــطتها الدعويـــــة  فـــــيخـــــلل دراســـــت  الجماعيـــــة بـــــدأ  ......دعـــــوة ا نضـــــمام 
عقــــــــ  مبايعتــــــــ  لمســــــــئول الجامعــــــــة بالقــــــــاهرة وأضــــــــح   1114وانضــــــــم إليهــــــــا ســــــــنة 

القــــــــاهرة . .......التابعــــــــة لمكتــــــــ   .... ت التابعــــــــة ل ــــــــعب .....أســــــــرة  فــــــــيعضــــــــوا  
مســــــئول  ......دعــــــاة المـــــتهم  1121غضــــــون عـــــام  فـــــيوأنــــــ   ......التـــــاب  لمكتـــــ  

ــــــــيى يضــــــــم بعضــــــــويت  كــــــــل  مــــــــن المتهمــــــــين  ....... للعمــــــــل كســــــــكرتير للمكتــــــــ  وال
ـــــــــي ...... ـــــــــ  من ـــــــــة عمل ـــــــــدأ مقاول ـــــــــ  العمـــــــــل  2/2/1124وب ـــــــــ  توق ـــــــــي احداري حت  ف
رئيســـــ  إ  أنـــــ  ظـــــل متابعـــــا  غمـــــور المكتـــــ  مـــــن خـــــلل التنســـــيق مـــــ   41/1/1124

ـــــــاهرة الـــــــيى  ســـــــالفي ةوعضـــــــوي ـــــــ  تـــــــاب  لقطـــــــان الق ـــــــيكر وأضـــــــا  أن هـــــــيا المكت ال
منـــــــــاطق  هـــــــــيا المكتـــــــــ  عـــــــــن لمـــــــــاني ةوأن مســـــــــئولي ......  عليـــــــــ  المـــــــــتهم ي ـــــــــر 

علــــــــ  اللقــــــــاء  ........اتفــــــــق مــــــــ  المتهمــــــــين  21/8/1124وأنــــــــ  بتــــــــاري    ....... 
وان ورصــــــد ....ن أعضــــــاء لمتابعــــــة أحــــــوال المصــــــابين والمتــــــوفين مــــــ .......  بمنقلــــــ
خطــــــار دأعــــــدا  مســــــئوليهم عــــــن طريــــــق التنســــــيق وا تصــــــال مــــــ  مســــــئول المنــــــاطق وا 
بلغهــــــــــا  ...... المنــــــــــاطق مســــــــــتخدمين أحــــــــــد  لمســــــــــئوليبهــــــــــا وتلقــــــــــ  الت ليفــــــــــاب وا 

ــــــ   ــــــيى يعمــــــل ب ــــــ  ال ــــــة المضــــــبوطة والخاصــــــة بالمكت ــــــ  المحمول ــــــر  –الهوات كمــــــا أق
هيكلهـــــــا  فـــــــيوتـــــــدر   2221ســـــــنة  ...........ب نـــــــ  انضـــــــم  ...............المـــــــتهم 

ــــــــ   التنظيمــــــــي ــــــــ  بمكت ــــــــ  عضــــــــوية المكت ــــــــو  ا إداري حت ــــــــاهرة ســــــــنة وســــــــ  وجن لق
عضـــــــــويت  المتهمـــــــــين  فـــــــــيويضـــــــــم  ................والـــــــــيى برأســـــــــ  المـــــــــتهم  1112

ــــــــ  اعتصــــــــام  .................. ــــــــردد  عل ــــــــ   ......وأضــــــــا  بت ــــــــاء ا عتصــــــــام ب ألن
ــــــــــــر المــــــــــــتهم   2221منــــــــــــي ســــــــــــنة  .......بانضــــــــــــمام  لجماعــــــــــــة  ..............وأق
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ــــــا  ون متحــــــدلا  إ ليكــــــ 1124خــــــلل  ــــــهر مــــــارس ســــــنة  .......واختــــــار  مكتــــــ   علمي
ــــ  وقــــد جمع ــــ ب ــــ  تلقــــ  خللهــــا البيانــــاب الصــــادرة  ت لقــــاءاب مــــ  أعضــــاء يلــــ  المكت

ـــــــ   ياعتهـــــــا ون ـــــــرها عن ـــــــ  توجـــــــ  الوســـــــائل المخ ت  ـــــــبوا عـــــــادة صـــــــياغتها وا  تلفـــــــة وأن
إليــــــ  خللهــــــا التعامــــــل مــــــ   وأوكــــــلخــــــلل فتــــــرة ا عتصــــــام بــــــ   .......... عتصـــــام 

 الــــــوطنيتصــــــدر عمــــــا أســــــما  التحــــــال   التــــــيضــــــوء البيانــــــاب  فــــــيوســــــائل احعــــــلم 
 فــــــيلتقــــــ  ابت ــــــيي  بعــــــض مــــــا يــــــرو  عــــــن الجماعــــــة و لــــــدعم ال ــــــرعية وتــــــم ت ليفــــــ  

ــــــــــــ  بــــــــــــالمتهم إ ــــــــــــي...................طــــــــــــار يل بعــــــــــــض التصــــــــــــريحاب  ةصــــــــــــياغ ف
وأنـــــــ   .........بانضـــــــمام  لجماعـــــــة  .................هم الصـــــــحيفة كمـــــــا أقـــــــر المـــــــت
 ايتر ـــــب 1124بدايـــــة ســـــنة  فـــــيلتلـــــ  الجماعـــــة  احعلمـــــي ـــــ ل منصـــــ  المتحـــــدث 

ـــــــــــ  مـــــــــــ  المـــــــــــته .............مـــــــــــن المـــــــــــتهم  ـــــــــــيى أســـــــــــند إلي  ..................م ال
ــــر عــــ مواقــــ  احخــــوان واخــــت  بالحــــديث مــــ  كافــــة وســــائل احعــــلم العربيــــة  نالتعبي

تعقــــــدها وتصــــــدرها الجماعــــــة وقـــــــرر  التــــــيواغجنبيــــــة وترجمــــــة المــــــ تمراب والبيانــــــاب 
مـــــ  كافـــــة  تفاعلـــــ اعتصـــــام رابعـــــة العدويـــــة طـــــوال فتـــــرة ا عتصـــــام و  فـــــيب نـــــ   ـــــار  

الفتــــــرة أسســــــب جماعــــــة  الجماعــــــة وخــــــلل تلــــــ  فــــــي  وســــــائل احعــــــلم بحكــــــم منصــــــب
لـــــدعم ال ـــــرعية لرفضـــــ  مـــــا وصـــــف   الـــــوطنين مـــــا يســـــم  بالتحـــــال  و احخـــــوان وآخـــــر 

ـــــا نقل   ـــــا  بمـــــا يصـــــدر عـــــن هـــــيا التحـــــال   العســـــكري ب ـــــ  التحـــــدث إعلمي وأســـــند إلي
ـــــــــ   ـــــــــدها بمكت ـــــــــاب ومـــــــــ تمراب يعق  .............أن ـــــــــ  بقاعـــــــــة  إعلمـــــــــيمـــــــــن بيان

ـــــــ  فـــــــض  ـــــــ  عق ـــــــة وأضـــــــا  أن ـــــــاب والمـــــــ تمراب لل ـــــــة احنجليقي ـــــــ  البيان وترجمـــــــة تل
توجـــــــــ  باحقامـــــــــة بإحـــــــــدى الوحـــــــــداب الســـــــــكنية وتـــــــــم  23/8/1124 فـــــــــيا عتصـــــــــام 
ث مـــــداخلب بالل ـــــة وأنـــــ  خـــــلل فتـــــرة إقامتـــــ  أجـــــرى لـــــل 21/2/1124 فـــــيضـــــبط  

واللاللـــــــــة كانـــــــــب  ..............وأخـــــــــرى مـــــــــ   .............هـــــــــا مـــــــــ  احنجليقيـــــــــة أول
ــــــر خــــــا  ــــــا .........بصــــــحيفة  لتقري ــــــي السياســــــيل الوضــــــ  و لتن مصــــــر وموقــــــ   ف

 .................بتــــــــردد  علــــــــ  اعتصــــــــام  .......كمــــــــا أقــــــــر المــــــــتهم  ،منــــــــ  .......
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حيـــــــث تـــــــول  التفاعـــــــل مـــــــ  الصـــــــحفيين اغجانـــــــ  المتـــــــرددين عليـــــــ  . وأقـــــــر المـــــــتهم 
وأنــــــــــــــــــ  عمــــــــــــــــــل بدولــــــــــــــــــة  ........بانتمائــــــــــــــــــ  فكريــــــــــــــــــا  لجماعــــــــــــــــــة  ...............
وبنهايـــــــة يلــــــــ  العــــــــام أن ــــــــ   1121حتــــــــ   1118خـــــــلل الفتــــــــرة مــــــــن  .............
ــــــة ............. ــــــييوأن ي ــــــ ل المــــــدير  احخباري متابعــــــة ســــــير بهــــــا وتخــــــت  ب التنفي

الـــــيى هـــــو مقـــــر ..................العمـــــل وأضـــــا  ب نـــــ  تـــــم ضـــــبط  بمســـــكن المـــــتهم 
ــــــــر المــــــــتهم الســــــــادس واغ ،هــــــــي  ال ــــــــبكة بتواجــــــــد   .................ن يربعــــــــكمــــــــا أق

 18/1/1124منـــــــــي يـــــــــوم  ............كمراســـــــــل لقنـــــــــاة  .........بمقــــــــر ا عتصـــــــــام 
 فـــــــــــــــي ......................خبـــــــــــــــار ألمـــــــــــــــل منتجـــــــــــــــا  للمقـــــــــــــــابلب ومراســـــــــــــــل  لوع
مصــــــورا  وأخــــــرى  تقــــــن خبــــــارا  لتلــــــ  القنــــــاة حــــــول طــــــائرة وأنــــــ  أرســــــل أ 4/1/1124

فــــــــــــض اعتصــــــــــــام  فــــــــــــيعــــــــــــن أعــــــــــــداد ال ــــــــــــهداء حســــــــــــبما وصــــــــــــفهم ممــــــــــــن قتلــــــــــــوا 
ـــــادة وأمـــــر  ............... ـــــة إب ـــــب عملي ـــــب مـــــن اطـــــلن  .كـــــارليوقـــــرر ب نهـــــا كان ولب

ـــــــ  محتـــــــوى  جـــــــة المقدمـــــــة مـــــــن ال ـــــــاهد اغول المدم اغســـــــطوانابالنيابـــــــة العامـــــــة عل
 : ــكاعتيأنها تحوى مقاط  فيديو 

ــــــ  2  ــــــر عل ــــــاد  أن مصــــــر  ...........  خب ــــــة مف ــــــيانترنا ــــــيونال بالل ــــــة احنجليقي  ف
 .حالة اضطرا 

ــــــــدماء ويك ــــــــ   ي  صــــــــورة غحــــــــد اغ ــــــــخا  يــــــــدع1  ــــــــوث ليابــــــــ  بال احصــــــــابة لتل
 . خ  أخر ملبس  لعلج  وتبين أن  غير مصا 

ــــــاة ألنــــــاء إياعــــــة خبــــــر كــــــاي  حــــــول إطــــــلا   جــــــقء مــــــ4  ــــــ  ياب القن ــــــامش عل ن برن
ــــــــ  المتواجــــــــدين  ــــــــل غــــــــاق عل بينمــــــــا قــــــــام أحــــــــد المتواجــــــــدين  ...........اغمــــــــن قناب

 .للم اهد بتصاعد اغدخنة داخل المسجد ليوحيباستخدام طفاية الحريق 
لمقــــــــــاط  فيــــــــــديو من ــــــــــورة علــــــــــ  صــــــــــفحة  ونيــــــــــةتر ل إ  نســــــــــخة مــــــــــن صــــــــــفحاب 3 

تتضــــــــمن أخبــــــــارا  عــــــــن قيــــــــام .........علــــــــ  موقــــــــ   .........وصــــــــفحة ............
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24 

 

 
 

ــــــــ  المتجم وحيــــــــة عســــــــكرية وأن مر  .......ين هــــــــر المخــــــــابراب العســــــــكرية بمــــــــ امرة عل
 .علم القاعدة يعتدون عل  جماعة احخوانأ تحمل مسلحين يحملون 

ألنـــــاء تجمهـــــر أ ـــــخا  بـــــ  وأن  .....  قـــــواب اغمـــــن وقـــــد أطلقـــــب ال ـــــاق داخـــــل 2 
ـــــوا مئينـــــة المســـــجد هـــــم أ ـــــخا  تـــــابعون لقـــــواب اغمـــــن و عتمـــــن ا  أن قـــــواب الجـــــيح ل

 .ب ن  مسلا مقبوض علي  للدعاءاستخدمب مجندا  
 .المصري   خبر عن قيام ال رطة بقتل  ع  بالمنتخ  1 
  تبــــــــين أن هــــــــي  المقــــــــاط  مياعــــــــة علــــــــ  صــــــــفحاب ال ــــــــبكة الدولــــــــة للمعلومــــــــاب 1 

 .وأنها متاحة للجمي  دون تمييق
وتبـــــــــين للنيابـــــــــة العامـــــــــة أن اغوراا المقدمـــــــــة مـــــــــن ال ـــــــــاهد اغول المن ـــــــــورة علـــــــــ   

تتضـــــمن إحـــــداها خبـــــرا  ب ـــــ ن محاصـــــرة الـــــوقراء  .......خاصـــــة  ونيـــــةتر ل إصـــــفحاب 
ــــــــل مــــــــن ســــــــموهم   .........وآخــــــــر يتضــــــــمن تصــــــــريحاب للمــــــــتهم م "......."مــــــــن قب

مــــن التحــــريض قربــــب نهايتــــ  وســــيل  عســــكري يصــــ  فيهــــا لــــورة يونيــــو ب نــــ  انقــــل  
ضـــــد م سســـــاب الدولـــــة ســـــيما الرئاســـــة ومجلـــــس الـــــوقراء والقـــــواب المســـــلحة وال ـــــرطة 

رابطـــــة علمـــــاء فلســـــطين حـــــول مجـــــاقر ترت ـــــ  بحـــــق العلمـــــاء "  مضـــــمون ا  لاللـــــ ا  وخبـــــر 
ل العلمـــــــــاء والنســـــــــاء تـــــــــقبويتضـــــــــمن الخبـــــــــر قيـــــــــام الجـــــــــيح وال ـــــــــرطة  "والمصـــــــــريين

ـــــواب المســـــلحة  ـــــراد الق ـــــض اعتصـــــام رابعـــــة والنهضـــــة وتحـــــريض غف ـــــال حـــــال ف واغطف
علـــــــــ  عصـــــــــيان أوامـــــــــر قيـــــــــادتهم . وتبـــــــــين للنيابـــــــــة العامـــــــــة مـــــــــن معاينـــــــــة المركـــــــــق 

أنــــــــــــ  وحــــــــــــدة ســــــــــــكنية بهــــــــــــا عــــــــــــدد مــــــــــــن اغوراا  .........المســــــــــــم   احعلمــــــــــــي
كقيــــــــــة واغقــــــــــرا  والمضــــــــــبوطاب التنظيميــــــــــة وعــــــــــدد مــــــــــن وحــــــــــداب المعالجــــــــــة المر 

المدمجـــــــــة و ـــــــــرائ  فيـــــــــديو  ســـــــــطوانابواغة وكـــــــــاميراب الفيـــــــــديو والتصـــــــــوير الصـــــــــلب
نترنـــــــــب اللســـــــــل ية حالصـــــــــوب وأجهـــــــــقة بـــــــــث عـــــــــدد مـــــــــن أجهـــــــــقة اوأجهـــــــــقة ضـــــــــب  

ـــــــة ـــــــراب  ،والتوصـــــــيلب ال هربائي ـــــــاء معاينتهـــــــا للمق ـــــــة العامـــــــة ألن كمـــــــا ضـــــــبطب النياب
عــــــدد مــــــن الن ــــــراب احعلميــــــة الخاصــــــة  ...............التنظيميــــــة ال ائنــــــة بالعقــــــار 
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بجماعــــــــة احخــــــــوان وحــــــــق  الحريــــــــة والعدالــــــــة وجريــــــــدة الحــــــــق  وكلمــــــــاب وحــــــــواراب 
إعلميــــــة للمر ــــــد العــــــام لجماعــــــة احخــــــوان المســــــلمين وملقمــــــة ت ــــــر  كيفيــــــة احــــــتلل 

 .اجهـــــــة قـــــــواب ال ـــــــرطة باســـــــتخدام العنـــــــ الحكوميـــــــة والســـــــيطرة عليهـــــــا ومو  المبـــــــاني
ن معاينتهـــــا لمطبوعـــــاب غرفـــــة العمليـــــاب الخاصـــــة ب عضـــــاء ولبـــــب للنيابـــــة العامـــــة مـــــ

ــــــــان التحركــــــــاب  ..............ال ــــــــائن  .......... ــــــــة لبي ــــــــا  خطي أنهــــــــا تتضــــــــمن أوراق
تتضــــــــــمن  "............"بعـــــــــدد مـــــــــن ال ــــــــــوارن والميـــــــــادين ومطبـــــــــون لقســــــــــم التربيـــــــــة 

ــــــل  ــــــاب مل   .......... مقترحــــــاب للســــــتعداد للمســــــتقبل منهــــــا عمــــــل ت ــــــكيلب وكيان
منهـــــــا المقاطعـــــــة ا قتصـــــــادية وا جتماعيـــــــة لم سســـــــاب  .............وآخـــــــر بعنـــــــوان 

ن ــــــــاءالدولــــــــة وتعطيــــــــل أعمالهــــــــا واحــــــــتلل المكاتــــــــ   حكومــــــــاب مواقيــــــــة ومطبــــــــون  وا 
ـــــوان الســـــيناريو يتضـــــمن ا حت ـــــاد لللـــــة أيـــــام متتاليـــــة وخطـــــة التنظـــــيم لهـــــا   ففـــــيبعن

ــــــوم اغول انت ــــــار المعتصــــــمين  ــــــيالي ــــــة اغطــــــرا  اغمــــــا ن المحــــــددة ومنا ــــــ ف دة كاف
ـــــانياليـــــوم بتـــــدار  الموقـــــ  و  ـــــة وحصـــــار  الل أحـــــداث تمويهيـــــة حرهـــــاا اغجهـــــقة اغمني

ـــــث فـــــي لم سســـــاب اغخـــــرى وا ـــــتبا اب محـــــددة الســـــفاراب وا عـــــدة أمـــــا ن واليـــــوم اللال
والقـــــبض علـــــ  رئــــــيس  إجبــــــاري القـــــبض علـــــ  البلطجيـــــة وتــــــرويعهم وعصـــــيان مـــــدن  

ــــــــــدفان واقتحــــــــــام المحكمــــــــــة الدســــــــــتورية وحصــــــــــار ا تحاديــــــــــة  الجمهوريــــــــــة ووقيــــــــــر ال
 ا  ين ويتضـــــــمن المطبـــــــون عنوانـــــــيـــــــوتعطيـــــــل وســـــــائل احعـــــــلم والـــــــتحف  علـــــــ  احعلم

ــــــــــــ" مـــــــــــن عـــــــــــدة نقـــــــــــار......"  يـــــــــــا  فرع قـــــــــــوة تنفيييـــــــــــة تحـــــــــــب اســـــــــــم   إعـــــــــــداد 2 : ــــ
للقيــــــــــام بمهــــــــــام القــــــــــبض علــــــــــ  مــــــــــن أســــــــــماهم رمــــــــــوق ا نقــــــــــل   ...............ا

ــــــــتحف  علــــــــيهم وت ــــــــكيل محكمــــــــ1 .والفســــــــاد   تحديــــــــد 4 يــــــــة.لور  ة  تجهيــــــــق مقــــــــر لل
ء والقضـــــــاة ووكـــــــل "البلطجيـــــــة"  إعـــــــداد قـــــــوائم ب ســـــــماء 3. أســـــــماء القضـــــــاة مـــــــن اعن

موحـــــد علـــــ  كافـــــة القنـــــواب واحياعـــــاب   بـــــث 2 .مـــــنغالنيابـــــة المتـــــورطين وقيـــــاداب ا
. ولبـــــــب ســـــــمحال فـــــــي  التواصـــــــل وتفعيـــــــل دور القبائـــــــل العربيـــــــة 1 .الرســـــــمية بالدولـــــــة

ــــــر  ــــــ  مضــــــبوطاب المق ــــــار  التنظيمــــــيللنيابــــــة العامــــــة مــــــن ا طــــــلن عل ال ــــــائن بالعق
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ــــــ   – ......... ــــــ  واغربعــــــين حت ــــــو  للمــــــتهم محــــــل ضــــــب  المتهمــــــين مــــــن الراب الممل
تضــــــــمنب  "للقضــــــــاء علــــــــ  ا نقــــــــل  ...........الســــــــاب  واغربعــــــــين وجــــــــود مدونــــــــة 

ــــــار النظــــــام ــــــة ســــــببا   نهي ــــــق محاصــــــرة  كســــــر  ــــــوكة وقارة الداخلي بال امــــــل عــــــن طري
ومدونـــــــة  "المـــــــدنيوقـــــــب واحـــــــد والعصـــــــيان  فـــــــيأقســـــــام ال ـــــــرطة واغمـــــــا ن الحيويـــــــة 

وجــــــاء مضــــــمونها دعــــــوة ل ضــــــرا  العــــــام بعمــــــل ا حتجاجــــــاب علــــــ  ........أخــــــرى 
ــــيالطــــرا الرئيســــية  ــــرب  المحافظــــاب  الت ــــق الطــــرا أمــــام ت ــــرى الوغل والمرا ــــق لن ــــر  ق

ـــــــي التـــــــام للال ـــــــ ـــــــ   ......الـــــــبلد مـــــــن  ف وورقـــــــة صـــــــادرة عـــــــن  تتضـــــــمن  .....حت
ـــــــدى  ـــــــركة  .....و .....  ـــــــهري تفويضـــــــا  منهـــــــا للمـــــــتهم باســـــــتلم حســـــــاباب   .....ل

ـــــض ا عتصـــــاماب  ـــــ  ف ـــــ  مـــــن العـــــقم عل ـــــ  مـــــا أوردت ـــــرد عل ـــــودا  لل وأوراا تتضـــــمن بن
 ..........علـــــــــ  اقتحـــــــــام للنـــــــــاس تتضـــــــــمن تحريضـــــــــا   ........لمناهضـــــــــة للمـــــــــتهم ا

راا حـــــواجق الجــــــيح عنــــــوة واختللـــــ  والتحــــــريض علـــــ  مخالفــــــة قواعــــــد الضـــــب  واختــــــ
را  وعصـــــــــــيان اغوامـــــــــــر ضـــــــــــ وضـــــــــــبار الجـــــــــــيح وال ـــــــــــرطة ل دوتحـــــــــــريض جنـــــــــــو 

والتقـــــــاعس عـــــــن أداء الواجـــــــ  وا غـــــــرائهم بمقايـــــــا يحصـــــــلون عليهـــــــا مـــــــن تحقيـــــــق مـــــــدة 
انقلبهـــــــم علـــــــ   فـــــــيالخدمـــــــة العســـــــكرية للمجنـــــــدين ووعـــــــد للضـــــــبار بالترقيـــــــة طمعـــــــا  

هرهــــــا وورقــــــة صــــــ يرة مكتــــــو  علــــــ  ظ.........القــــــائمين بالســــــلطة وا عــــــادة المعــــــقول 
 رياضـــــيوعمـــــل يــــوم .........  تقــــل عـــــن مائــــة ألـــــ   ــــخ  اقتــــرا  تنظــــيم مســـــيرة 

ـــــــ  مـــــــا أســـــــمت  هـــــــي  ....و و ..... ميبـــــــين معتصـــــــ ـــــــ  عالميـــــــا  لتنســـــــيق عل ياعـــــــة يل ا 
 ...........ب ولبـــــــب مـــــــن ا طـــــــلن النيابـــــــة العامـــــــة علـــــــ  مطبوعـــــــا .......الورقـــــــة 

وأ ــــــــير فيمــــــــا  قتراحــــــــاب ......أنهــــــــا تتضــــــــمن مطبوعــــــــاب ب ــــــــ ن قــــــــراراب اجتمــــــــان 
وســـــــــيطرة  ............تضـــــــــمن علقـــــــــة وت ليفـــــــــاب ل ـــــــــل مـــــــــن المتهمـــــــــين وآخـــــــــرين ت

 1122اغولـــــ  علـــــ  الحـــــق  ومطبـــــون ب ـــــ ن اســـــتراتيجية العمـــــل خـــــلل أبريـــــل ســـــنة 
ل بــــــبعض الجهــــــاب تتضــــــمن كيفيــــــة إيجــــــار قنــــــواب اتصــــــا 1121حتــــــ  ينــــــاير ســــــنة 
ـــــــــــة منهـــــــــــا  التابعـــــــــــة لهـــــــــــا  ...........و ........... .............. ..........اغجنبي
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بمعرفـــــة لجنـــــة برأســــــها  ..........طـــــلا إتقريـــــر عـــــن وأيضـــــا   ......والتواصـــــل مـــــ  
ولبــــــب مــــــن اطــــــلن النيابــــــة العامــــــة علــــــ   ،وآخــــــرين ............ ...........المــــــتهم 

تتعلـــــــق باجتماعــــــــاب أنهـــــــا تتضـــــــمن محـــــــرراب  ......ا ...............المضـــــــبوطاب 
كمــــــــا تضــــــــمنب مطبوعــــــــاب أخــــــــرى  ........وتبعيــــــــة ..........وأخــــــــرى  ............
  ....... ......وأخــــــــــــرى تتعلـــــــــــــق بإعــــــــــــادة هيكلـــــــــــــة  ............. إصـــــــــــــل ب ــــــــــــ ن 

 قـــــــةتتضــــــمن ور  –......وبــــــا طلن الــــــيى أجرتـــــــ  النيابــــــة العامــــــة علـــــــ  مطبوعــــــاب 
اة بالـــــــدفان عـــــــن للمنـــــــاد ..........إلـــــــ  اعتصـــــــام  18/1/1124للح ـــــــد يـــــــوم  وتـــــــدع
ـــــــــة عيال ـــــــــر  ـــــــــ  عبـــــــــاراب تحريضـــــــــية حلـــــــــارة الفتن ة وتطبيـــــــــق أحكامهـــــــــا واحتـــــــــوب عل

ــــــــار  ــــــــدعوة للنضــــــــمام للجماعــــــــة واختي ــــــــة ال ــــــــق بكيفي الطائفيــــــــة وأوراقــــــــا  تنظيميــــــــة تتعل
وأهــــــــدافها وبيــــــــان  م مرحلــــــــة التنفيــــــــيلــــــــغنصــــــــار وا عــــــــداد الجنــــــــود اأعضــــــــائها وتخيــــــــر 

الم ـــــــــــار إليهـــــــــــا  ........وأخـــــــــــرى  .................يك ـــــــــــ  أبـــــــــــرق ال خصـــــــــــياب 
ــــــار أعضــــــائها وتحف ــــــة اختي ــــــ  فروعهــــــا وكيفي ــــــقهم ووضــــــ  اســــــتراتيجية م ــــــار بهــــــا إل ي

. كمــــــا لبــــــب مــــــن ا طــــــلن علــــــ  مضــــــبوطاب المقــــــر م المطلوبــــــةاالمهــــــ ءالعمــــــل وأدا
أنهـــــا تتضـــــمن محـــــرراب ب ســـــماء حركيـــــة غعضـــــاء هـــــيا المقـــــر وأخـــــرى بعنـــــوان .......
ســــــلبية حولهــــــا واســــــتخدام  إ ــــــاعابلمهاجمــــــة التظــــــاهراب وبــــــث  41/1/1124حملــــــة 

ـــــــــة باســـــــــم  الطـــــــــائفيالترهيـــــــــ  والخطـــــــــا    – .........ومســـــــــتنداب لحمـــــــــلب إعلمي
ــــــــبعض ال خصــــــــياب ........و ــــــــين لت ــــــــوي  صــــــــورتهم أمــــــــام ل العامــــــــة مــــــــن احعلمي
" لن ــــــر أخبــــــار كايبــــــة عــــــن بعــــــض ال خصــــــياب العامــــــة العــــــام وحملــــــة باســــــم  رأيالــــــ

كمـــــــا لبـــــــب مـــــــن ا طـــــــلن علـــــــ   العـــــــام. الـــــــرأيوالسياســـــــية لت ـــــــوي  صـــــــورتهم أمـــــــام 
 ...........وجــــــود محــــــرر بعنــــــوان المملــــــو  للمــــــتهم   احعلمــــــيمضــــــبوطاب المقــــــر 

بهــــــا ا حقـــــائق مســـــلم بوتنـــــاول احصـــــرار علـــــ  معلومـــــاب مكـــــررة بإلحـــــا  حتـــــ  تصـــــ
ـــــــ   ـــــــ  أن ـــــــديم الطـــــــر  اعخـــــــر عل ـــــــيوالتواجـــــــد  وفوضـــــــوي  هـــــــدميوتق كـــــــل وســـــــائل  ف

ـــــ  اعخـــــر ون احعـــــلم ـــــة إقصـــــاء الجان حقـــــائق ظـــــاهرة وأيضـــــا  محـــــرر  أي فـــــيومحاول
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ـــــــاول  ـــــــم  ءداأيتن ـــــــقعم أنهـــــــم ل وتوجـــــــ  بعـــــــض القضـــــــاة وك ـــــــو  ب ســـــــماء أ ـــــــخا  ب
 أحقيــــــتهم.يعينــــــوا بالقضــــــاء رغــــــم أحقيــــــتهم وبعــــــض القضــــــاة الــــــيين عينــــــوا رغــــــم عــــــدم 

ال ــــــائن  ......... .....العامــــــة علــــــ  مضــــــبوطاب مقــــــر  النيابــــــةولبــــــب مــــــن اطــــــلن 
 ــــــــــــــــ ......تضــــــــــــمنها مطبـــــــــــــون بعنــــــــــــوان  ........والخــــــــــــا  بـــــــــــــالمتهمين  .........

القــــــائمين علــــــ  إدارة و    " للتحــــــريض ضــــــد القــــــواب المســــــلحةســــــناريو إف ــــــال ا نقــــــل
لقســــــم  الســــــنوي ول  ــــــرحا  للمعســــــكر تنــــــاتالعــــــام وملقمــــــة  الــــــرأي ــــــئون الــــــبلد حلــــــارة 

منســـــــــو   24/3/1124حتـــــــــ   22/3/1124الفتـــــــــرة مـــــــــن  فـــــــــي اعـــــــــةالعمـــــــــال بالجم
ــــــبعض العــــــاملين  انتمــــــائيصــــــدور  لمركــــــق الســــــواعد ومحــــــرر يتضــــــمن تقيــــــيم   ......ل

طاب غرفــــــــة و طــــــــلن النيابــــــــة العامــــــــة علــــــــ  مضــــــــبمصــــــــلحة البريــــــــد " ولبــــــــب مــــــــن ا
ـــــــــــ  محـــــــــــل ضـــــــــــب   ................العمليـــــــــــاب الفرعيـــــــــــة بالعقـــــــــــار  المجـــــــــــاورة اغول

تضــــــمن مجموعـــــــة مــــــن التســـــــا  ب عـــــــن  ........بعنـــــــوان  ...............المتهمــــــين 
ــــا نقل  بــــدعوى ضــــرورة مصــــر  ــــة علمانيــــةأســــبا  مــــا وصــــ  ب ومحــــو هويتهــــا  دول

احســـــلمية  وأن نجـــــا  مـــــا وصـــــ  بـــــا نقل  كـــــان بالقتـــــل وعبـــــاراب تحريضـــــية مـــــن 
وال نيســــة ووضــــ  الحلــــول لمــــا وصــــ  بــــا نقل  ومعرفــــة الحقيقــــة القضــــاة وال ــــرطة 

بـــــ ن مصـــــر بلـــــد إســـــلمية مدنيـــــة وليســـــب علمانيـــــة عســـــكرية وضـــــرورة عـــــودة المـــــدعو 
ـــــــــد وجـــــــــيح يحميهـــــــــا وفـــــــــ  مواجهـــــــــة  .......... ..............و.......... وبنـــــــــاء بل

أنهــــــا كــــــروب  ......اغعــــــداء ولبــــــب مــــــن ا طــــــلن علــــــ  المضــــــبوطاب مــــــ  المــــــتهم 
ــــــاراب   واســــــم المــــــتهم وأســــــفل  المست ــــــار .......خصــــــية مطبوعــــــة مــــــدون عليهــــــا عب

للمر ــــــــد العــــــــام وبعــــــــض المطبوعــــــــاب التنظيميــــــــة للجماعــــــــة ولبــــــــب مــــــــن  احعلمــــــــي
المســــــجلة علــــــ  الهــــــات  الــــــيى أقــــــر  ...........ا طــــــلن علــــــ  محادلــــــاب برنــــــامش  

ن المـــــتهم باســـــتخدام  وجـــــود عـــــدد مـــــن المحادلـــــاب عليـــــ  جـــــرب بـــــي .........المـــــتهم 
الـــــيى قـــــال أنـــــ  يعمـــــل باغمانـــــة  .........منهـــــا محادلـــــة جـــــرب بـــــين المـــــتهم والمـــــدعو 

التواصــــــل مــــــ   فــــــيأنــــــ  يرغــــــ  و أوروبــــــا  فــــــيالعامــــــة  تحــــــاد المنظمــــــاب احســــــلمية 
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 المـــــــــتهم لمعرفـــــــــة نـــــــــون الـــــــــدعم المنتظـــــــــر منـــــــــ  وترتيـــــــــ  اغولويـــــــــاب ووجـــــــــ  المـــــــــتهم
الــــــــــيى قــــــــــرر المــــــــــتهم بالتحقيقــــــــــاب أنــــــــــ  عضــــــــــو لجنــــــــــة  .... /للتصــــــــــال بالمــــــــــدعو

ووردب رســـــــــــالة أخـــــــــــرى للمـــــــــــتهم مـــــــــــن ياب  ......العلقـــــــــــاب الخارجيـــــــــــة  بحـــــــــــق  
ــــة أمــــام  ــــة احتجاجي ــــ  إحــــداها " وقف ــــ  فيمــــا ســــل  كــــان ن  .....ال ــــخ  الم ــــار إلي

" ولاللهــــــا نصــــــها " وقفــــــة احتجاجيــــــة أمــــــام  .....تلتهــــــا أخــــــرى نصــــــها  "23.41اليــــــوم 
ـــــــ أ .......باســــــم الــــــدكتور  ومحادلــــــاب مــــــ  صــــــاح  حســــــا  " 23.11 ...... ـــــــ ـــ خ ــ
وتضــــــمنب .....والــــــيى قــــــرر المــــــتهم بالتحقيقــــــاب أنــــــ  أحــــــد أعضــــــاء جماعــــــة  .......
ــــــــاب رســــــــائل مــــــــن المــــــــيكور فحواهــــــــا "المح ــــــــل  ادل ــــــــة حنهــــــــاء مــــــــا أســــــــما  ا نق ر ي

ودعـــــوة وســـــائل  ...... صـــــحفي" وجـــــاء مـــــن ضـــــمن بياناتهـــــا عمـــــل مـــــ تمر  العســـــكري 
وعمـــــل تـــــوكيلب مـــــن  الـــــوطنيعـــــلم العالميـــــة الحضـــــور لعـــــرض ر يـــــة التحـــــال  اح

مــــــــــن وصــــــــــفهن بال ــــــــــهداء والمصــــــــــابين المصــــــــــريين المقيمــــــــــين بالعواصــــــــــم  أهــــــــــالي
 همتبـــــــأســـــــماهم ر ســـــــاء ا نقـــــــل  اغوروبيـــــــة ال بـــــــرى لرفـــــــ  دعـــــــاوى لمحا مـــــــة مـــــــن 

جـــــرائم ضـــــد احنســـــانية وتحـــــر  النقابـــــاب المهنيـــــة بمراســـــلة الهيئـــــاب الدوليـــــة المرتبطـــــة 
عــــــن الحيــــــاة داخــــــل اعتصــــــام  تســــــجيليبالتجميــــــد عضــــــوية مصــــــر بهــــــا وعمــــــل فــــــيلم 

ـــــيلم  ..... ـــــث هـــــيا الف ـــــ  وصـــــحفيين وب ـــــة و ـــــهاداب المســـــتقلين وأجان وترجمـــــة احترافي
ورســـــالة أخـــــرى اقتـــــر  فيهـــــا  ......وتســـــويق  عالميـــــا  م ـــــيرا  إلـــــ  عمـــــل يلـــــ  بواســـــطة 

 ....القــــــاهرة ومحادلــــــة تحمــــــل رقــــــم كــــــودى  فــــــياعتصــــــام المحافظــــــاب بكافــــــة قوتهــــــا 
ــــــراد  ــــــة للرجــــــون عمــــــا حــــــدث وتحــــــريض الضــــــبار واغف تتضــــــمن اقتراحــــــا  بإعطــــــاء مهل

بعـــــد انتهـــــاء المهلـــــة وتبـــــين أن المحادلـــــاب جـــــرب  ......علـــــ  عصـــــيان مـــــن ســـــماهم 
ــــــــين المــــــــتهم وصــــــــاح  حســــــــا  باســــــــم "  ــــــــ  الحضــــــــور  ......ب " حلهــــــــا المــــــــتهم عل

لمصــــــر والم ــــــاركة بفاعليــــــاب الجماعــــــة وقــــــرر المــــــتهم بحصــــــول  علــــــ  رقــــــم هاتفهــــــا 
 ........ ولبـــــب مـــــن ا طـــــلن علـــــ  محتـــــوى هـــــات  المـــــتهم .........مراســـــل  -مـــــن

ليــــ  فيهــــا بتواجــــد كــــل مــــن المـــــدعو أعلــــم المرســــل إ 23/8/1124 فــــيإرســــال  رســــالة 
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واصـــــــــفا   ...........ل أخـــــــــرى حـــــــــول المتجمهـــــــــرين إلـــــــــ  جـــــــــوار  ورســـــــــائ ...........
وطــــــائرة  كــــــارليإيــــــاهم بال ــــــهداء ووصــــــ  عمليــــــة الفــــــض ب نهــــــا عمليــــــة إبــــــادة وأمــــــر 

أن الجهـــــــاق المضـــــــبور حـــــــوقة المتهمـــــــين  ...........بـــــــين مـــــــدير تو  مصـــــــورا   قـــــــن ت
ــــــــــ   ــــــــــبكة اغقمــــــــــار ................... هــــــــــو جهــــــــــاق هــــــــــات  محمــــــــــول يعمــــــــــل عل

ـــــتم بيعـــــ  بواســـــطة ال ـــــركة المـــــرخ  لهـــــا بتقـــــديم هـــــي   ....الصـــــناعية "  ـــــم ي " وأنـــــ  ل
كمـــــا لبـــــب بـــــياب التقريـــــر مـــــن ياب الجهـــــة أن  مصـــــر.النوعيـــــة مـــــن الخـــــدماب داخـــــل 
والمســـــــئول عنـــــــ  ..................ال ـــــــائن  التنظيمـــــــياغجهـــــــقة المضـــــــبوطة بـــــــالمقر 

رســــــال وأجهــــــقة اســــــتقبال   ســــــل يمنهــــــا مكبــــــر صــــــوب ..................المتهمــــــين  وا 
ـــــــــر ماركـــــــــة   ســـــــــل يميكروفـــــــــون  وجميعهـــــــــا مـــــــــن أجهـــــــــقة  .............جهـــــــــاق راوت

قبـــــــل الجهـــــــاق وغيـــــــر مصـــــــر  بتـــــــداولها داخـــــــل  .......ا تصـــــــا ب غيـــــــر المعتمـــــــدة 
ــــــــــــة الجنائيــــــــــــة بفحــــــــــــ  الحاســــــــــــ   مصــــــــــــر. كمــــــــــــا لبــــــــــــب بتقريــــــــــــر مصــــــــــــلحة اغدل

ـــــــي ـــــــ  صـــــــور  ..........وقة المـــــــتهم حـــــــالمضـــــــبور  ............اعل ـــــــوى عل ـــــــ  يحت أن
ـ  .............و فتــــــــــة مكتــــــــــو  عليهــــــــــا "  ............ ........لفــــــــــض اعتصــــــــــام 

 فــــــيفــــــي مصــــــر حخفـــــاء مــــــا يحــــــدث  نترنــــــباحخبــــــر عــــــن قطـــــ   ي" وملـــــ  نصــــــ ..
واحتــــــــــوى حاســــــــــو   نترنــــــــــباحالميــــــــــادين مــــــــــن انتها ــــــــــاب وطريقــــــــــة تفــــــــــادى قطــــــــــ  

وصــــــورة  ............علــــــ  ملــــــ  نصــــــ  بعنــــــوان أســــــماء وأرقــــــام هواتــــــ   .....آخــــــر
است ــــــــــــهدب ألنــــــــــــاء فــــــــــــض اعتصــــــــــــام  ".............."مكتــــــــــــو  عليهــــــــــــا ال ــــــــــــهيدة 

ــــوف... ــــ ن الحواســــ   يوصــــورة ل ــــخ  مت ــــر هــــيا المــــتهم ب ــــار دمــــاء وقــــد أق ــــ  آل وعلي
المضــــــــــبوطة خاصــــــــــة ب نجــــــــــال  ــــــــــقيقت  وأن ال ــــــــــريحة وبعــــــــــض الحواســــــــــ  اعليــــــــــة 

تبــــــــين  .............. التنظيمــــــــيواغقــــــــرا  المدمجــــــــة الصــــــــلبة المضــــــــبوطة بــــــــالمقر 
ـــــاب نصـــــية عـــــن الأنهـــــا تحـــــو  ـــــى ملف ـــــددر ت ـــــوفرة للب ـــــر اغقمـــــار الصـــــناعية اب المت ث عب

ــــــــاب فيــــــــديو عــــــــن  ..............قنــــــــاة لوخطابــــــــاب  وك ــــــــ  حســــــــابها وأرقامهــــــــا وملف
ـــــــــ ....بمنـــــــاطق  .........مظـــــــاهرة جماعـــــــة  وملفـــــــاب خاصـــــــة عـــــــن  ......مســـــــجد  ــ
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ــــــــــــــــالمقر التنظيمــــــــــــــــي ،............مركــــــــــــــــق   .......... وبعــــــــــــــــض المضــــــــــــــــبوطاب ب
ــــرا   ــــرا  صــــلبة تحــــوى ملفــــاب نصــــية لــــدوراب احت ــــين أنهــــا أق  نترنــــباحالروضــــة تب

ــــــــد بوال ــــــــ ــــــــواب  إل ترونــــــــيكاب وأرقــــــــام الصــــــــح  الدوليــــــــة وعنــــــــاوين بري ــــــــبعض القن ل
 .....وجماعـــــــة  .............القضـــــــائية وال تـــــــا  والصـــــــحفيين وأخـــــــرى عـــــــن حـــــــق  

وتـــــــــــاري  الجماعـــــــــــة وبعـــــــــــض المضـــــــــــبوطاب الخاصـــــــــــة بـــــــــــالمقر وأخـــــــــــرى تنظيميـــــــــــة 
 يوســــــــــــامح ...............محــــــــــــل ضــــــــــــب  المتهمــــــــــــين  ................ التنظيمــــــــــــي

" و............ماركـــــــــــــــــة "  اعلـــــــــــــــــيتبـــــــــــــــــين أن الحاســـــــــــــــــ   ........................
وأخـــــرى غ ـــــخا  بـــــياب  .............يحـــــوى ملفـــــاب فيـــــديو لحظـــــة فـــــض اعتصـــــام 

وملفـــــــاب فيـــــــديو مــــــــن  ،رجـــــــال ال ـــــــرطة بالحجــــــــارة ألنـــــــاء الفـــــــض ا عتصـــــــام تقـــــــي 
با عتصــــــــام ويظهــــــــر بعــــــــض الجلــــــــث وكــــــــيا صــــــــور وملفــــــــاب  .........المست ــــــــف  

ــــــــــديو داخــــــــــل  وهــــــــــات  محمــــــــــول  ..............مظــــــــــاهراب لجماعــــــــــة  ...........في
يحــــــــــــــوى صــــــــــــــورا  للمـــــــــــــــتهم  .............خــــــــــــــا  بـــــــــــــــالمتهم  ............ماركــــــــــــــة 
وعــــــــــدد مــــــــــن أعضــــــــــاء ياب الجماعــــــــــة ومظــــــــــاهراب وبعــــــــــض الرســــــــــائل  ...........

 ن " والطـــــــــائرة تقـــــــــ ...............المرســـــــــلة مـــــــــن ياب الهـــــــــات  نـــــــــ  بعضـــــــــها " 
البــــــث  صــــــدربتلــــــ  المقــــــاط   ونســــــبة ــــــهيد وآ   الجرحــــــ   111و  "مصــــــور البــــــث

ــــــــ  عليهــــــــا "  ــــــــاء ال ــــــــاق المكل لق ــــــــون ويرفضــــــــون  ............وا  ـ المعتصــــــــمون يقتل
 اأنــــــ + ...... يدهــــــي  الرســــــائل مرســــــلة إلــــــ  هــــــات  بدايــــــة رقمــــــ  ال ــــــو و  ،ا نســــــحا 

ــــــي عا عمليــــــة إبــــــادة إنهــــــا ...........مــــــن المست ــــــف   تقتــــــر  والقــــــواب .........ن ف
" . وبفحـــــــــــــ  اغقـــــــــــــرا  الصـــــــــــــلبة  ..................." ومرســـــــــــــلة لـــــــــــــياب الـــــــــــــرقم
تبـــــين أنهـــــا تحـــــوى جـــــدو   ب ســـــماء وعنـــــاوين  ..............المضـــــبوطة حـــــوقة المـــــتهم 
صــــــابة   ــــــهداء احخــــــوان بميــــــدان وتــــــاري  يلــــــ  بالنســــــبة لمــــــن أســــــما  بومكــــــان قتــــــل وا 

ـــــــ ........ ـــــــة وبعـــــــض الصـــــــور والعن ـــــــاري   نعـــــــاوين مـــــــن  ـــــــبكة المعلومـــــــاب الدولي ت
حيــــــث   يوجــــــد مكــــــان لوضــــــ  جلــــــث هــــــ  ء  ..........مــــــن أمــــــام  .......جماعــــــة ا
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ـــــــــــث مجـــــــــــقرة  ......... وصـــــــــــور مبا ـــــــــــرة مـــــــــــن مســـــــــــجد ـــــــــــد جل  ..............لتواف
ض الجلـــــث وملفـــــاب نصـــــية خاصـــــة ب ـــــركة والمســـــجد ممتلـــــ  عـــــن آخـــــر  وصـــــورا  لـــــبع

ســــــــاعة مــــــــن  38خــــــــلل  ......حــــــــول فــــــــض  .....وملــــــــ  فيــــــــديو عــــــــن قنــــــــاة  ....
احخـــــــوان   .............خـــــــلل ســـــــلطاب ا نقـــــــل  ومداخلـــــــة هاتفيـــــــة مـــــــن المـــــــدعو 

احعلميـــــة علـــــ  عـــــدة قنـــــواب فضـــــائية وملفـــــاب فيـــــديو  حـــــول الحمـــــلب بيـــــانيورســـــم 
ـ ال ـــــــكل العـــــــام ــــــــــ ةوملفـــــــاب نصـــــــية منهـــــــا كيـــــــ  تصـــــــن  ميبحـــــــ ............ميـــــــدان 

ــــــــــ النظريـــــــــة اغمريكيـــــــــة فـــــــــي دراســـــــــاب الجمهـــــــــور ـ ــــــــــللحملـــــــــة احعلميـــــــــة ـ الحقـــــــــوا  ــ
 ســــــــطواناباغوبفحــــــــ   العســــــــكري والحريــــــــاب بعــــــــد لــــــــلث أســــــــابي  مــــــــن ا نقــــــــل  

المضــــــــــبوطة مــــــــــ  ياب المــــــــــتهم تبــــــــــين أنهــــــــــا تحــــــــــوى ملفــــــــــاب فيــــــــــديو عــــــــــن حــــــــــق  
وحـــــــــواراب إعلميـــــــــة مـــــــــ   خصـــــــــياب إخوانيـــــــــة حـــــــــول وضـــــــــ  جماعـــــــــة  ...........
وبفحــــــ  ال ــــــاميرا الخاصــــــة بــــــياب المــــــتهم تبــــــين احتوائهــــــا ملفــــــاب فيــــــديو  ..........

 التنظيمــــــيوبفحــــــ  مضــــــبوطاب المقــــــر  ..........عــــــن ســــــياراب محترقــــــة بال ــــــوارن 
ـــــــــــــــــ ................... تبـــــــــــــــــين أن  ...............ـ محـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــب  المتهمـــــــــــــــــين ــــ

اغســــــــــطواناب المدمجــــــــــة المضــــــــــبوطة تحــــــــــوى أنا ــــــــــيد حماســــــــــية وصــــــــــور و فتــــــــــاب 
وملفـــــــاب فيـــــــديو مـــــــن  .............دوراب تدريبيـــــــة تحـــــــب رعايـــــــة المـــــــتهم إعلنيـــــــة لـــــــ

ـــــاداب العمـــــ ـــــــ ..........ل مـــــن بيـــــنهم اخـــــلل قنـــــاة لســـــواعد وحـــــواراب مـــــ  نـــــوا  وقي  ـ
تبــــــــين  ........ليــــــــاب ال ــــــــائن " غرفــــــــة العم التنظيمــــــــيبفحــــــــ  مضــــــــبوطاب المقــــــــر 

أقـــــر المـــــتهم اغول مـــــن هـــــ  ء أنـــــ   ...........محمـــــول ماركـــــة  آلـــــيوجـــــود حاســـــ  
ــــــــــــــ   ــــــــــــــ  المتهمــــــــــــــين  ......خــــــــــــــا  بمكت ــــــــــــــ  وأعضــــــــــــــاء المكت ويســــــــــــــتخدم بمعرفت

مصـــــــورة وســـــــمعية حماســـــــية وجهاديـــــــة وأخـــــــرى عـــــــن  أغـــــــانييتضـــــــمن  ..............
بــــــــالجيقة  ............وصـــــــورا  لــــــــبعض ملفـــــــاب خاصــــــــة بمباحـــــــث  ..........حركـــــــة 

ولقـــــاءاب مصـــــورة  "............" إنتــــا وملفــــاب فيـــــديو عــــن  ـــــر  أركـــــان البيعــــة مـــــن 
أقـــــــر  ......وهــــــات  محمـــــــول ماركــــــة  .......وصــــــورا  لمعبـــــــر  ........مــــــ  قيـــــــاداب 
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ويســـــــــتخدم ال ـــــــــريحة  ................أنـــــــــ  خـــــــــا  بمكتـــــــــ   ..............المـــــــــتهم 
المودعـــــة بـــــ  بمعرفتـــــ  وأعضـــــاء المكتـــــ  المتهمـــــين مـــــن الرابـــــ  ع ـــــر حتـــــ  الســـــادس 
ــــ  والــــواردة  ع ــــر والســــال  يكــــرهم ويتضــــمن عــــدد مــــن الرســــائل النصــــية الصــــادرة من

ن المنـــــاطق بمـــــا يســـــتجد مـــــ مســـــئوليإليـــــ  تبـــــين مـــــن مضـــــمونها تلقـــــ  إخطـــــاراب عـــــن 
أحــــــــداث متواليــــــــة كتحركــــــــاب ال ــــــــرطة والقــــــــواب المســــــــلحة وخــــــــ  ســــــــير التظــــــــاهراب 
وأعــــــداد المصــــــابين والقتلــــــ  وبعــــــض ا قتراحــــــاب ل يفيــــــة مواجهــــــة ال ــــــرطة ودعــــــواب 
صـــــدار ت ليفـــــاب جماعيـــــة لهـــــم فـــــي ضـــــوء مـــــا يســـــتجد  لتنظـــــيم مســـــيراب وتظـــــاهراب وا 

ـــــــللتصــــــر  حيالهــــــا واحخطــــــار ب مــــــا ن وتوقيــــــب المســــــيراب ـ بوطاب وبفحــــــ  مضــــــ ـ
ــــــــــــــة ال ــــــــــــــائن  ــــــــــــــاب الفرعي محــــــــــــــل ضــــــــــــــب  المتهمــــــــــــــين  .............غرفــــــــــــــة العملي

أقــــــــر المــــــــتهم اغول  .....التخــــــــقين ماركــــــــة  وحــــــــدتيتبــــــــين احتــــــــواء  ................
وهـــــــــــــ  ء يـــــــــــــتمل هم لهـــــــــــــا واحتـــــــــــــوب أيضـــــــــــــا  علـــــــــــــ  فيـــــــــــــديو للفتـــــــــــــاب باعتصـــــــــــــام 

ـــــــ  و ــــــهداء......... ـــــــســــــموهم ـأكمــــــا ــ صــــــة اعتصــــــام وصــــــور لمن ..........مجــــــقرة  ـ
وفيـــــــــــــــديو مســـــــــــــــجل عـــــــــــــــن قنـــــــــــــــاة  ..............و ..........ومست ـــــــــــــــف   ........
لمظـــــــــاهراب وملفـــــــــاب صـــــــــوتية ضـــــــــد مـــــــــا أســـــــــمو  ا نقـــــــــل   ا  يتنـــــــــاول تقريـــــــــر .......

وخــــواطر فــــي وجــــ  مــــن ترفــــ  ســــلح  كمــــا احتــــوب بطاقــــة الــــيا رة للهــــات  المحمــــول 
بمل يتــــــــ  لــــــــ  علــــــــ  بعــــــــض  ..............الــــــــيى أقــــــــر المــــــــتهم .............ماركــــــــة 

ــــــــــ......... ............لملفــــــــــاب النصــــــــــية ومنهــــــــــا ا ـ حــــــــــر  العصــــــــــاباب والتــــــــــاري  ــ
ومصــــــــابين وملــــــــ  فيــــــــديو مــــــــن  ........وفــــــــن الحــــــــر  وبعــــــــض  ..........الســــــــرى 

وعــــــل  المصـــــــابين كمــــــا تبــــــين أن الهـــــــات  المحمــــــول ماركـــــــة ...........المست ــــــف  
بمل يتــــــــ  لــــــــ  علــــــــ  صــــــــور للمــــــــتهم  ................الـــــــيى أقــــــــر المــــــــتهم  ..........

صـــــية ممســـــكا  بقنـــــان كمـــــا تبـــــين احتـــــوا   علـــــ  محادلـــــاب ن ......مـــــن داخـــــل ميـــــدان 
ــــــ  تواجــــــد ياب المــــــتهم باعتصــــــام  .............علــــــ  برنــــــامش المحادلــــــة  ـ تــــــدلل عل

ــــ  محادلــــاب بــــين  لمــــدة......... أربعــــة وأربعــــين يومــــا  كمــــا لبــــب ب حــــد النصــــو  عل
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عبــــارة نصـــــها " مـــــح هــــقار ـ لــــو فـــــي يكـــــر  ......... يـــــدع  وآخــــر لمـــــيكورالمــــتهم ا
ــــول أنــــا مــــ   ـ ولعــــوا فــــي القســــم ومــــدرعاب ال ــــرطة " وأخــــرى نصــــها "  ...........يق

اللـــــــــورة احســـــــــلمية قادمـــــــــة " وتبـــــــــين أن القنـــــــــان المضـــــــــبور يســـــــــتخدم للوقايـــــــــة مـــــــــن 
 الصــــــــناعيال ــــــــاراب الســــــــامة والمســــــــيلة للــــــــدمون وتبــــــــان ضــــــــمن مســــــــتلقماب اغمــــــــن 

ــــــــو  للمــــــــتهم  ــــــــيا رة للهــــــــات  الممل ــــــــون  ...........ولبــــــــب ببطاقــــــــة ال تضــــــــمنها المطب
ـــــــــ العســـــــــكري ويتنـــــــــاول تطـــــــــور العمـــــــــل  ..........بعنـــــــــوان    عبـــــــــر العصـــــــــور ومراحل

وأولهــــا الرصــــد وهــــو تتبــــ  حركــــة العــــدو المســــتهد  وتســــجيل حركتــــ  بدقــــة وجمــــ  مــــا 
صــــــد وأدواتــــــ  أمكــــــن مــــــن معلومــــــاب عنــــــ  والصــــــفاب التــــــي يجــــــ  أن تتــــــوافر فــــــي الرا

ـــــة اللانيـــــة التخطـــــي  وهـــــو مناق ـــــة  ومنهـــــا اللبـــــاس المناســـــ  ومنظـــــار وكـــــاميرا والمرحل
القمـــــــان والمكـــــــان واغدواب واحجـــــــراءاب وصـــــــور وأ ـــــــكال الهجمـــــــاب الناريـــــــة ومنهـــــــا 

ــــون بــــارود  الرمــــي ــــون آخــــر معن ــــب نحــــو هــــد  متحــــر  أو لابــــب ومطب مــــن موقــــ  لاب
ومطبـــــــــون لالـــــــــث بعنـــــــــوان  ........... ..........القســـــــــام وتنـــــــــاول حركـــــــــة المقاومـــــــــة 

الفرعيــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــــائن  ............ـ وبفحــــــــــــــــــــــــ  مضــــــــــــــــــــــــبوطاب  ..........
لبــــــــــب أن الهــــــــــات  ماركــــــــــة  ............محــــــــــل ضــــــــــب  المتهمــــــــــين  ................
ة وأن الهــــــــــات  ................يتضــــــــــمن مقــــــــــاط  فيــــــــــديو وصــــــــــور  ................

يحــــــــوى  ـــــــــــحســــــــ  إقــــــــرار  ـ ـــــــــــ ....................المملــــــــو  للمــــــــتهم  .......ماركــــــــة 
مجموعـــــــة مـــــــن الرســـــــائل المتبادلـــــــة فيمـــــــا بينـــــــ  وآخـــــــرين ومنهـــــــا رســـــــالة بـــــــين المـــــــتهم 

ـ  ...............1مســـــــــــتخدم الخـــــــــــ  رقـــــــــــم  ...........ســـــــــــال  الـــــــــــيكر وآخـــــــــــرين 
وتيســـــــــير ا لتحـــــــــاا  ...........تضـــــــــمنب  ـــــــــكر أحـــــــــدهما ل خـــــــــر علـــــــــ  حضـــــــــور 
ــــــة مــــــ  المــــــدعو  ــــــد مقابل ــــــة وتحدي ــــــة احعلمي وأ ــــــار أن عــــــددهم  ..............باللجن

ـــــ  صـــــلة الجمعـــــة و ع ـــــر  ـــــ لير عل ومجموعـــــة مـــــن الرســـــائل  .............ن أخـــــا  والت
ـــــ ......... ن المـــــتهم ســـــال  الـــــيكر وآخـــــر يـــــدع النصـــــية المتبادلـــــة بـــــي هـــــات  رقـــــم  ــ

ملــــــل عــــــن كــــــل فــــــي المقــــــر بنــــــاء علــــــ  طلــــــ  حضــــــور متفيــــــد بالتواجــــــد  ............
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عنوانهـــــا هـــــام  .............لعصـــــر بمكتـــــ  داء صـــــلة اغأســـــرة وطلـــــ  كـــــل اغخـــــوة 
ــــــدكتور   ..............لل ايــــــة لبــــــب بهــــــا " أنــــــ  بعــــــد الع ــــــاء مبا ــــــرة هنــــــا  لقــــــاء بال

حــــــــول اغوضــــــــان الحاليــــــــة ويرجــــــــ   ..............ومســــــــئول  ..............عضــــــــو 
ــــــالرد عليهــــــا وبحضــــــور  ــــــدكتور ب ــــــوم ال  .......تحضــــــير التســــــا  ب وا ستفســــــاراب ليق

ـــــ   ـــــي موقـــــ   ....فق " ورســـــالة أخـــــرى نصـــــها " غـــــدا  الجمعـــــة إن  ـــــاء   التجمـــــ  ف
  للتحــــــر  فــــــي مجموعــــــاب إلــــــ   22حتــــــ  الســــــاعة  21,41مــــــن الســــــاعة  .......

علـــــ  المتـــــ خر أن ينتظـــــر حتـــــ  تبل ـــــ  يها  فـــــرادى و ـ ممنـــــون الـــــ .................
 ..........." وأخــــــــرى ب ــــــــ ن التجمــــــــ  أمــــــــام مســــــــجد مجموعــــــــة أخــــــــرى يــــــــ تي معهــــــــا

 ـــــمال ويمنـــــ  الجلبـــــا  وتحديـــــد موعـــــد لقـــــاء فـــــي منـــــقل  ............للحت ـــــاد عنـــــد 
عنــــــــد مــــــــن  ..............لــــــــم رســــــــالة نصــــــــها   مكــــــــان ال تيبــــــــة ...........المــــــــدعو 

عــــــــدم احفصــــــــا  عــــــــن يلــــــــ   1.22وأعقبهــــــــا أن الموعــــــــد  .........ر يــــــــدع  الــــــــدكتو 
المحبـــــــــــين والم يـــــــــــدين    ن دون .......غى  ـــــــــــخ  حيـــــــــــث أنـــــــــــ  خـــــــــــا  اللقـــــــــــاء 
وعلــــ  مــــن يســــتطي   ...........لقــــاء هــــام للحــــق  فــــي فــــيل  قــــدعتضــــمنب ورســــالة  

بمقــــــر الحــــــق  وكــــــيا  1الســــــاعة  ا تصــــــالالتوجــــــ  فــــــورا  ورســــــالة تــــــيكير بموعــــــد دورة 
بخصـــــــــو  ترتيبـــــــــاب ليـــــــــوم  ............طلـــــــــ  حضـــــــــور احخـــــــــوة عنـــــــــد المهنـــــــــدس 

والت  يـــــد علــــــ   الفــــــرديالجمعـــــة ورســـــائل مفادهــــــا ضـــــرورة الــــــيها  الجمـــــاعي ولـــــيس 
ورســـــــالة ....... ......تقـــــــاط   دعنـــــــ...........موعــــــد أداء صـــــــلة العصـــــــر بمســــــجد 

صــــــــــــلة العصــــــــــــر فــــــــــــي مســــــــــــجد  راغعــــــــــــياهــــــــــــا ممنــــــــــــون تنبعنــــــــــــوان هــــــــــــام جــــــــــــدا  م
د قـــــــدر المســـــــتطان اصـــــــبروا وصـــــــابروا رجـــــــال ونســـــــاء وأطفـــــــال اح ـــــــ ...............

صـــــلة العصـــــر مســـــيرة حا ـــــدة مـــــن خـــــاتم د بطـــــوا فإنمـــــا النصـــــر صـــــبر ســـــاعة بعـــــار و 
ـــــ   ـــــين المـــــتهم ومـــــن  .........المرســـــلين إل وكـــــيا المجموعـــــة مـــــن الرســـــائل النصـــــية ب

لـــــة فــــــي هنـــــا  فكـــــرة فعا"لبـــــب بإحـــــداها  .........مســـــتخدم الخـــــ  رقـــــم ......يســـــم  
أو أي نــــــــون مــــــــن بتــــــــون  .......جــــــــرا ن قيــــــــب  نــــــــاحالــــــــة الموجهــــــــاب أن يكــــــــون مع
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 رســـــالةوكـــــيا   "مهميجـــــتحأو  لحجــــبهموبـــــين المهـــــاجمين  بينــــا وتفريقـــــ الســــياراب النقـــــل 
فـــــي  للتواجـــــدوامتـــــقا  ب ـــــ ن لســـــبق  ..........ب ـــــ ن نصـــــ  المعارضـــــة لخيـــــام عنـــــد 

منهــــــا ضــــــرورة  .......ن ورســــــائل متبادلــــــة بــــــين المــــــتهم ومســــــتخدم الــــــرقم هــــــيا المكــــــا
يـــــــــ  لفـــــــــض ويـــــــــدعو ف ......ت ـــــــــيي  الخبـــــــــر الـــــــــيى نســـــــــ  لألســـــــــتاي عبـــــــــر  ـــــــــبكة 

 عـــــددعـــــدد مـــــن أخـــــوة اغقـــــاليم وكـــــيا ......قال بمســـــجد  ا عتصــــام وا  ـــــارة إلـــــ  أنـــــ  
علــــــ  مســــــئولي  التنبيــــــ مــــــن الجلــــــث والمحــــــامين ي  ــــــون بطــــــح اغمــــــن بهــــــم يرجــــــ  

اقتـــــرا  مقبـــــرة جماعيـــــة موجـــــودة  المحافظـــــاب ســـــرعة التحـــــر  ورســـــائل أخـــــرى نصـــــها 
ــــــاب مــــــن أســــــموهم  ــــــهداء  ــــــث ورف المحــــــامي  ............صــــــل مــــــ  اللتو  .......لجل

مســـــــــتخدم  ....... النصـــــــــية بـــــــــين المـــــــــتهم وأخـــــــــر يـــــــــدع ومجموعــــــــة مـــــــــن الرســـــــــائل 
ــــــاء جمــــــ ........1،  ......... رقمــــــيالهــــــاتفين  ــــــ  ب ــــــ ن لق ــــــ  يل ــــــاء عل   بينهمــــــا بن

ــــــ   ســــــرتفسيب ــــــ ن م سســــــة و  .........ت ليــــــ  مــــــن  عــــــن ســــــب  الهجــــــوم عليــــــ  وعل
ال تـــــ  التـــــي تـــــدرس  أقـــــر وقـــــد  والم سســـــةالقســـــم رغـــــم أن المر ـــــد هـــــو المســـــئول عنـــــ  

م سســـــة وبيـــــان مـــــا إي كـــــان يتوافـــــق فـــــي ال رأيـــــ اغخيـــــر عـــــن مـــــن وطلـــــ  ا ستفســـــار 
ـــــ   .........بـــــ ن  لاســـــالر مـــــ  التقريـــــر الـــــيى ســـــطر  المـــــتهم أم العكـــــس وأضـــــا   طل

ـــــاء المـــــتهم للتفـــــاهم بعـــــد أن لمـــــس  حـــــوى الهـــــات  و  ،احيجـــــابي  ألـــــر  ..........منـــــ  لق
ســــــــــتخدم م ............مجموعــــــــــة مــــــــــن الرســــــــــائل بــــــــــين المــــــــــتهم و ــــــــــخ  يــــــــــدعي 

 ـــــ ن ت  يـــــد أحـــــد قيـــــاداب المنطقـــــة العســـــكرية ال ـــــمالية ب ..............الهـــــات  رقـــــم 
ـــــــ  حـــــــلوب ـــــــكل  خصـــــــ ـــــــان القـــــــواب المســـــــلحة في ـــــــد العمـــــــل ال ـــــــوري وت ي أن بي جمي

قامـــــــــــة ج للقيـــــــــــاداب وأحكـــــــــــام عرفيـــــــــــة عنـــــــــــد النـــــــــــقول  لل ـــــــــــارن  بريـــــــــــةبالدســـــــــــتور وا 
ـــــــــس ال ـــــــــوري وأن ............... ـــــــــل  -2عضـــــــــو مجل ـــــــــ  دراســـــــــة تحوي جمعـــــــــ  يطل

تي ســــــــــيارة ائووصــــــــــول أ لــــــــــر مــــــــــن مــــــــــ ............ ا عتــــــــــداء علــــــــــي المعتصــــــــــمين
ــــــــواب المســــــــلحة وخلفهــــــــم ســــــــياراب ...... ــــــــة مــــــــن الق ــــــــي اتجــــــــا  مدني ــــــــرة ف  ،......كلي

ـــــــــــين المـــــــــــتهم ومســـــــــــتخدم الخـــــــــــ  ر و  ب ـــــــــــ ن موعـــــــــــد بجامعـــــــــــة  ............ســـــــــــالة ب
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، المســــــئولين تحــــــب عنــــــوان تحــــــدياب المرحلــــــة الحاليــــــة .........مــــــ  طــــــل  ........
ــــــين الو  ــــــي " هانصــــــ............مســــــتخدم الخــــــ  مــــــتهم و رســــــالة ب عــــــاوق المظــــــاهراب ف

وبفحــــــ  الهــــــات  المضــــــبور  ،"..........ريــــــب واحــــــدة تــــــرو  تــــــ من  كــــــل مكــــــان يــــــا
تبـــــين وجـــــود تعليقـــــاب علـــــ  حســـــاب  علـــــ  موقـــــ  التواصـــــل  ...........حـــــوقة المـــــتهم 
كمـــــــا  ،تضـــــــمنب رصـــــــدا  لتحركـــــــاب قـــــــواب الجـــــــيح وال ـــــــرطة ..........ا جتمـــــــاعي 

حــــــدى الملفــــــاب المخقنــــــة علــــــ  إنســــــخة المضــــــبوطة مــــــن لبــــــب مــــــن ا طــــــلن مــــــن ال
ــــــون  الهــــــات  أنهــــــا ـــــــ مجموعــــــ  .......... لجــــــدول معن ومســــــئولي  ابتوقيــــــ  مقتــــــر  ــ

واللــــــــــــاني  "............"عنـــــــــــوان اغول أعمــــــــــــدة  ةتضــــــــــــمن لللـــــــــــ 2/1124الم يـــــــــــد 
وتضـــــــــمنب كـــــــــل منهمـــــــــا مجموعـــــــــة مـــــــــن اغســـــــــماء  "......"واللالـــــــــث  "............."

  وقـــــد ............يم مـــــن يـــــوقـــــد أعقـــــ  الجـــــدول عبـــــاراب فيهـــــا   طلـــــ  معلومـــــاب وتق
ـــــــين مـــــــن فحـــــــ  الهـــــــات  المحمـــــــول  وجـــــــود  ..........حـــــــوقة المـــــــتهم المضـــــــبور تب

ـــــ  منهـــــا رســـــالة م رخـــــة  نصـــــها   ال ـــــرطة والجـــــيح  23/8/1124رســـــائل مرســـــلة إلي
اب بال ـــــــــامير  وتصـــــــــويرها أســـــــــلحة داخـــــــــل الخيـــــــــامووضـــــــــ   تجمـــــــــ  الجلـــــــــث وحرقهـــــــــا

ــــــرروا فعلــــــتهم  ــــــ  يبب ــــــوا وانت ــــــروا   وأخــــــرى م رخــــــة االفضــــــائية حت  22/8/1124يهب
تحلـــــ  علـــــ  رفـــــ  دعـــــاوى قضـــــائية ضـــــد القـــــائم علـــــ  الـــــبلد بـــــدعوى ارت ـــــابهم جـــــرائم 

يتبـــــــين أنـــــــ  بـــــــ  مجموعـــــــة .........ضـــــــد احنســـــــانية وبفحـــــــ  المضـــــــبوطاب بـــــــالمقر 
ى ومجموعـــــة أخــــــر  باحنترنــــــبالتوصـــــيل و اغقـــــرا  الصــــــلبة  لت ــــــ يلأســـــل  خاصـــــة 

المضـــــــبور حـــــــوقة  اعلـــــــيالحاســـــــ  وبفحـــــــ   .توصـــــــيل الصـــــــوب والصـــــــورةبخاصـــــــة 
 ......علــــــــ  ملفــــــــاب نصــــــــية عــــــــن جماعــــــــة  تــــــــوي تبــــــــين أن يح ............المــــــــتهم 
ـــــ  .........ها حـــــق  تو ـــــعار  ـــــة . لمـــــا كـــــان يل ، وكانـــــب اغحكـــــام فـــــي المـــــواد الجنائي
واليقــــــــين   علــــــــ  الظــــــــن وا حتمــــــــال وكــــــــان ال ــــــــارن  قمالجــــــــ علــــــــ أن تنبــــــــ  يجــــــــ  

مـــــــن قـــــــانون احجـــــــراءاب الجنائيـــــــة أن ي ـــــــتمل كـــــــل حكـــــــم  421يوجـــــــ  فـــــــي المـــــــادة 
بــــــ  أركــــــان الجريمــــــة  قتتحقــــــباحدانــــــة علــــــ  بيــــــان الواقعــــــة المســــــتوجبة للعقوبــــــة بيانــــــا  
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والظــــــــرو  التــــــــي وقعــــــــب فيهــــــــا واغدلــــــــة التــــــــي استخلصــــــــب منهــــــــا المحكمــــــــة لبــــــــوب 
وقوعهـــــا مـــــن المـــــتهم وأن تلتـــــقم بـــــإيراد مـــــ دى اغدلـــــة التـــــي استخلصـــــب منهـــــا احدانـــــة 

ـــــــ  يتضـــــــا وجـــــــ  اســـــــتد لها وســـــــلمة م خـــــــيها وا   كـــــــان  قاصـــــــرا  وكـــــــان الحكـــــــم حت
لبـــــــب يهـــــــو أن  المقصـــــــود مـــــــن عبـــــــارة بيـــــــان الواقعـــــــة الـــــــواردة بالمـــــــادة ســـــــالفة البيـــــــان

ــــــي تت ــــــون منهــــــا أركــــــان  ــــــي حكمــــــ  كــــــل اغفعــــــال والمقاصــــــد الت قاضــــــ  الموضــــــون ف
يتعــــــير معــــــ   إبهــــــامالجريمــــــة وأنــــــ  ينب ــــــي أ  يكــــــون هــــــيا الحكــــــم م ــــــوبا  بإجمــــــال أو 

تبـــــين مــــــدى صــــــحت  مــــــن فســــــاد  فــــــي التطبيــــــق القــــــانوني علــــــ  واقعــــــة الــــــدعوى وهــــــو 
أو نقلــــ  مــــن وقــــائ   تــــ ألب يكــــون كــــيل  كلمــــا جــــاءب أســــباب  مجملــــة أو غامضــــة فيمــــا

ــــب ســــواء  ــــوافر أركــــان الجريمــــة أو ظروفهــــا أو كان ــــة ببيــــان ت الــــرد  صــــددبكانــــب متعلق
علـــــ  أوجـــــ  الـــــدفان الهامـــــة أو كانـــــب متصـــــلة بعناصـــــر احدانـــــة علـــــ  أوجـــــ  العمـــــوم 

فكرتــــــ  مــــــن حيــــــث  اخـــــتلل نالــــــيى ينبــــــ  عــــــ ا ضـــــطرا  اأو كانـــــب أســــــباب  ي ــــــوبه
ــــــدعوى وعناصــــــر الواقعــــــة ممــــــا   يمكــــــن معــــــ  اســــــتخل   تركيقهــــــا فــــــي موضــــــون ال

ـــــــق منهـــــــا بواقعـــــــ ـــــــ  ســـــــواء مـــــــا يتعل ـــــــانوني و مقومات ـــــــالتطبيق الق ـــــــدعوى أو ب عجـــــــق ية ال
ـــــــ  الوجـــــــ  الصـــــــحيا عـــــــن ........ ـــــــ  ، وكانـــــــب إعمـــــــال رقابتهـــــــا عل . لمـــــــا كـــــــان يل
ـــــــانون رقـــــــ 81المـــــــادة  ـــــــاب المضـــــــافة بالق قـــــــد  2221نة لســـــــ 21م مـــــــن قـــــــانون العقوب

قصـــــــد احرهـــــــا  فـــــــي تطبيـــــــق أحكـــــــام هـــــــيا القـــــــانون كـــــــل ي عرفـــــــب احرهـــــــا  بقولهـــــــا 
تنفيـــــيا  لم ـــــرون  اســـــتخدام للقـــــوة أو العنـــــ  أو التهديـــــد أو الترويـــــ  يلجـــــ  إليـــــ  الجـــــاني

ســـــــلمة  ض  احخـــــــلل بالنظـــــــام العـــــــام أو تعـــــــريي بهـــــــدعإجرامـــــــي فـــــــردى أو جمـــــــا
ـــــــ  للخطـــــــر إيا كـــــــان والمجتمـــــــ  أ ـــــــياء اغ ـــــــخا  أو إل أمن ـــــــ  إي ـــــــمـــــــن  ـــــــ ن يل اء ق
لحــــــــــاا إمــــــــــنهم للخطــــــــــر أو أيــــــــــنهم أو تعــــــــــريض حيــــــــــاتهم أو حريــــــــــاتهم أو بالرعــــــــــ  

ـــــــــــة أو با تصـــــــــــا ب أو المو  ـــــــــــاني أو االضـــــــــــرر بالبيئ ـــــــــــاغموال أو بالمب صـــــــــــلب أو ب
ــــــة  ــــــ  أو عرقل بــــــاغمل  العامــــــة أو الخاصــــــة أو احتللهــــــا أو ا ســــــتيلء عليهــــــا أو من

ـــــــادة ممارســـــــة الســـــــلطاب ال ـــــــل  وأعامـــــــة أو دور العب ـــــــم غعمالهـــــــا أو تعطي معاهـــــــد العل
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ـــــــق الدســـــــتور أو القـــــــوان ـــــــوائاتطبي ـــــــد .  ين أو الل ن الطـــــــاعنين مـــــــن داوكـــــــان الحكـــــــم ق
اغول حتــــــ  الخــــــامس بجريمــــــة قيــــــادة جماعــــــة أسســــــب علــــــ  خــــــل  أحكــــــام القــــــانون 
ــــــة مــــــن  ــــــ  ســــــلطاب الدول ــــــل أحكــــــام الدســــــتور ومن ــــــ  تعطي ــــــدعوى إل ال ــــــرض منهــــــا ال

أعمالهــــــا واحضــــــرار بالوحــــــدة الوطنيــــــة وكــــــان احرهــــــا  وســــــيلتها فــــــي تنفيــــــي ممارســــــة 
هـــــي   إمـــــدادهـــــي  اغغـــــراض ودان الطـــــاعنين مـــــن اغول وحتـــــ  اللـــــاني ع ـــــر بجريمـــــة 
 نداكمـــــا  ،الجماعــــة بمعونـــــاب ماديــــة وماليـــــة مــــ  علمهـــــم بــــال رض الـــــيى تــــدعو إليـــــ 

إلــــــ  جماعــــــة ر بجريمــــــة ا نضــــــمام يــــــالطــــــاعنين مــــــن الســــــادس وحتــــــ  الطــــــاعن اغخ
الجـــــرائم الـــــللث  أسســـــب علـــــ  خـــــل  أحكـــــام القـــــانون مـــــ  علمهـــــم ب غراضـــــها وهـــــي 

مــــــن قــــــانون العقوبــــــاب وهــــــ     2/مكــــــررا  أ 81،  4، 2/مكــــــررا   81م لمــــــة بالمــــــادتين
ــــــوافر رك ــــــتتحقــــــق إ  بت ــــــ  أو  ين أولهمــــــا مــــــادي ويتملــــــل فــــــي مظــــــاهرن ــــــوة أو العن الق

ســـــلو  احجرامـــــي فـــــي جريمـــــة احرهـــــا  لأو الترويـــــ  الحاصـــــلة مـــــن الجـــــاني فاالتهديـــــد 
 نتتضــــــميتخــــــي  ــــــكل العنــــــ  بمعنــــــا  الواســــــ  بمــــــا ي ــــــير إليــــــ  مــــــن معــــــان مختلفــــــة 

د  القـــــانون ويتســـــ  الترويـــــ  بهـــــا علـــــ  النحـــــو الـــــيى حـــــد القـــــوة أو التهديـــــد أو اســـــتخدام
ــــهــــيا الم ــــي عن ــــ  الصــــور الت ــــ تهــــافلخي إل ــــ  عن ــــل يق ــــة ف ــــا الحديل المعنــــ   دالت نولوجي
عتبـــــــــر مـــــــــن قبيـــــــــل العنـــــــــ  المكـــــــــون ل رهـــــــــا  اســـــــــتخدام نظـــــــــم يللعنـــــــــ  ف المـــــــــادي

ـــــاني فهـــــو  ـــــوي المعلومـــــاب غغـــــراض إرهابيـــــة أمـــــا الـــــركن الل ـــــي القصـــــد  معن ويتملـــــل ف
مـــــــا يفعلـــــــ  وعلمـــــــ  ب ـــــــرور الجريمـــــــة في ـــــــترر لجنـــــــائي العـــــــام وهـــــــو إدرا  الجـــــــاني لا

مــــــ  أن القــــــوة أو العنــــــ  أو التهديــــــد أو الترويــــــ  مــــــ  عل اســــــتخدامإرادتــــــ  إلــــــ   اتجــــــا 
إلـــــ  المســـــاس بـــــالحقوا والمصـــــالا التـــــي حـــــددتها  يأن يـــــ د  ســـــلو  مـــــن  ـــــ نال اهـــــي

ـــــــان في ـــــــترر أن يكـــــــون الهـــــــد  مـــــــن العمـــــــل احرهـــــــابي هـــــــو  81المـــــــادة  ســـــــالفة البي
ـــــيل   ـــــ  للخطـــــر وب مل ي ـــــاحخـــــلل بالنظـــــام العـــــام أو تعـــــريض ســـــلمة المجتمـــــ  وأمن

ــــــ ــــــي  ةكــــــل اغعمــــــال احجرامي ــــــة أو أن يكــــــو   جــــــتتالت ــــــن مــــــن  ــــــضــــــد الدول  ق نها خل
أو لـــــدى جماعـــــاب مـــــن اغ ـــــخا   ينعينـــــمحالـــــة مـــــن الرعـــــ  فـــــي عقـــــول أ ـــــخا  
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ــــــــدى  ــــــــ  ت يإالعــــــــام وا  ــــــــرا   ورهــــــــالجمأو ل ــــــــحــــــــدى الســــــــلطاب عل وقفهــــــــا ســــــــواء مر ي
ــــــحالــــــة مــــــن اغ قأداء عمــــــل أو ا متنــــــان عنــــــ  أو خلــــــ بإرغامهــــــا علــــــ   ققمــــــة أو خل

ة دالسياســـــــية أو ســـــــياالوحـــــــدة أو ســـــــلمة الد ا ســـــــتقرار أو يـــــــحالـــــــة تمـــــــرد عـــــــام أو تهد
الدولــــــة ويســــــتخل  القصــــــد الجنــــــائي مــــــن مضــــــمون أعمــــــال احرهــــــا  التــــــي ارت ابهــــــا 

ــــ  تــــ جينتصــــورة للســــلو  احجرامــــي و الم ــــرن اعتبرهــــا  الجــــاني والتــــي ، . لمــــا كــــان يل
لواقعــــــة  إيــــــراد ســــــواء فــــــي معــــــرض   و ضــــــو يبــــــين بوكــــــان الحكــــــم المطعــــــون فيــــــ  لــــــم 

الــــدعوى أو فــــي ســــرد  غدلــــة اللبــــوب فيهــــا علــــ  وجــــود جماعــــة أسســــب علــــ  خــــل  
ــــ  أنهــــا اتخــــيب  ــــانون وال ــــرض مــــن ت سيســــها وكيفيــــة ا نضــــمام إليهــــا وكي أحكــــام الق

التــــــي تــــــم  عونــــــابالتــــــي تــــــدعو إليهــــــا وماهيــــــة الماحرهــــــا  وســــــيلة لتنفيــــــي اغغــــــراض 
ـــــي قارفهـــــا الطـــــاعناها بهـــــا وماهيـــــة اغفعـــــدمـــــداإبهـــــا وكيفيـــــة  هادمـــــداإ  ون ســـــالفو ل الت

البيــــان ، هــــيا فضــــل  عــــن أنــــ  دان  يللجــــرائم الــــللث ســــالف  رت ــــابهمالــــيكر والملبتــــة 
فـــــي اتفـــــاا جنـــــائي  ا  ـــــترا الطـــــاعنين مـــــن اللـــــاني حتـــــ  الطـــــاعن اغخيـــــر بجريمـــــة 

ال ـــــرض منـــــ  قلـــــ  دســـــتور الدولـــــة و ـــــكل حكومتهـــــا والمنصـــــو  عليهـــــا فـــــي المـــــادة 
اغول بجريمـــــــــــة ا  ـــــــــــترا  بطريـــــــــــق مـــــــــــن قـــــــــــانون العقوبـــــــــــاب ، ودان الطـــــــــــاعن  21
ــــــ  الجريمــــــة المنصــــــو  عليهــــــا بالمــــــادة  ضيحــــــر الت ــــــ  ارت ــــــا  تل مــــــن ياب  22عل

ـــــــ دون أن يــــــدلل علــــــ  قيــــــام هــــــيا ا تفــــــاا مــــــا بــــــي ن الطــــــاعنين مــــــن اللــــــاني القــــــانون ـ
ــــو و  ــــاا أو ي ــــي أســــباب  عــــن  ــــواهد هــــيا ا تف ــــم يك ــــ  ف ــــر إي ل ــــ  مــــا حتــــ  اغخي رد في

الطــــــاعن اغول بتحريضــــــ  علـــــــ   ا ــــــترا يبــــــين كيفيــــــة  مير ــــــا لقيامــــــ  كمــــــا أنــــــ  لــــــ
ودان  ،تلـــــ  الجريمـــــة مكتفيـــــا  بمـــــا نســـــب  لـــــ  مـــــن أنـــــ  حـــــرض علـــــ  مقارفتهـــــا ارت ـــــا 

ـــــاقة الطـــــاعنين الســـــاب  ومـــــن التاســـــ  والع  ـــــرين حتـــــ  الخـــــامس واللللـــــين بجريمـــــة حي
ـــــــــثو  اتصـــــــــا بأجهـــــــــقة  ـــــــــة  ب ـــــــــرخي  مـــــــــن الجهـــــــــة احداري ـــــــــ  ت دون الحصـــــــــول عل

لســـــــنة  21مــــــن القـــــــانون رقــــــم  11،  11،  33المختصــــــة والمعاقـــــــ  عليهــــــا بـــــــالمواد 
ــــــــدليل  ســــــــائ ا   1114 ــــــــدلل ت ــــــــاقة أي  ب ــــــــ ن تنظــــــــيم ا تصــــــــا ب دون أن ي ــــــــ  حي عل
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ــــامن حتــــ  دامــــتهم لهــــا ، كمــــا  العا ــــر ومــــن الســــادس ن الطــــاعنين الخــــامس ومــــن الل
  ــــــ نهاواللللــــــين بجريمــــــة إياعــــــة أخبــــــار وا  ــــــاعاب كايبــــــة مــــــن  لــــــثع ــــــر حتــــــ  اللا

العقوبــــــاب دون أن  ن مــــــن قــــــانو  81لمنصــــــو  عليهــــــا بالمــــــادة ت ــــــدير اغمــــــن العــــــام ا
الحقيقــــــة فيهــــــا  ريــــــيســــــتظهر مــــــا إيا كانــــــب المــــــواد احعلميــــــة المضــــــبوطة قــــــد تــــــم ت ي

هـــــا ومـــــن لـــــم فـــــإن الحكـــــم يكـــــون بلالـــــيكر وجـــــرى  يبمعرفـــــة أي مـــــن الطـــــاعنين ســـــالف
ــــق بــــ  أركــــان الجــــرائم ســــالفة ر قاصــــ ــــا  تتحق ــــة بيان ــــان الواقعــــة المســــتوجبة للعقوب ــــي بي ا  ف

يبــــين  ا  كافيــــ ا  وفــــ  بيــــان مــــ دى أدلــــة اللبــــوب بيانــــالبيــــان والظــــرو  التــــي وقعــــب فيهــــا 
 .عيبــــا  بمــــا يوجــــ  نقضــــ معــــة كمــــا اقتنعــــب بهــــا المحكمــــة فبــــاب فيــــ  مــــدى ت ييــــد  للواق

مــــــن مــــــارس ســــــنة  21، 1نــــــ  يبــــــين مــــــن ا طــــــلن علــــــ  محضــــــري جلســــــة إوحيــــــث 
ـــــــ واللــــــاني ع ــــــر .........../ لمــــــدافعين عــــــن الطــــــاعنين الحــــــادي ع ــــــرأن ا 1122 ـ

ل ونــــــ  وليــــــد إ ــــــرا  معنــــــوي، إليهمــــــا بطلن احقــــــرار المعــــــقو بــــــ دفعــــــا ............../ 
ــــ  وي ــــ  أن ـــــ بــــين مــــن مــــدوناب الحكــــم المطعــــون في ــــي إدانــــة الطــــاعنين جميعــــا  ـ اســــتند ف

ــــ  احقــــرار إ  أن الحكــــم المطعــــون فيــــ  لــــم يعــــرض  ضــــمن مــــا اســــتند إليــــ  ــــــ إلــــ  يل
ـــ  ا عتـــرا  ـــــ احقـــرار  ــــــــــــ أو لمـــا أليـــر ب ـــ ن مـــا  ـــا  يل  يلـــ ،لمـــا كـــان  عليـــ . در ي

كـــــون اختياريـــــا  وهـــــو   يعتبـــــر ييعـــــول عليـــــ  أن  الـــــييوكـــــان اغصـــــل فـــــي ا عتـــــرا  
ـــو كـــان  ـــا  مـــا كـــان إإيا صـــدر  صـــادقا  كـــيل  ول مـــن وكـــان  قـــدر ،لـــر ضـــ   وا  ـــرا  كائن

ــــدف  بــــبطلن ا عتــــرا  لصــــدور  تحــــب تــــ لير  هــــو دفــــ  جــــوهري  اح ــــرا المقــــرر أن ال
مــــــادام الحكــــــم قــــــد عــــــول فــــــي يجــــــ  علــــــ  محكمــــــة الموضــــــون مناق ــــــت  والــــــرد عليــــــ  

ولمــــا كـــان الحكــــم المطعــــون فيــــ  قــــد عــــول فــــي  ا عتــــرا .دانــــة علــــ  هــــيا احبقضـــائ  
ــــــرا  الطــــــاعنين ســــــالف ــــــ  اعت ــــــة الطــــــاعنين عل ــــــيكر  يإدان ــــــ   دون ال ــــــرد عل هــــــيا أن ي

و   ،التســـــبي ول كلمتـــــ  فيـــــ  فإنـــــ  يكـــــون معيبـــــا  بالقصـــــور فـــــي قـــــالـــــدفان الجـــــوهري وي
ــــ ــــ  بــــ ن اغدلــــة فــــي المــــواد  يي ن ــــ  المحكمــــة مــــن أدلــــة أخــــرى يل عــــن يلــــ  مــــا أوردت

ومنهــــــا مجتمعــــــة تت ــــــون عقيــــــدة القاضـــــــي بعضـــــــا  الجنائيــــــة متســــــاندة يكمــــــل بعضــــــها 
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ــــــيى عــــــتعــــــير التأو اســــــتبعد  حــــــدهاابحيــــــث إيا ســــــق   ــــــ  اغلــــــر ال ــــــ  مبل كــــــان ر  عل
مـــــــن  وحيـــــــث إنـــــــ  يبـــــــين ،الـــــــيى انتهـــــــب إليـــــــ  المحكمـــــــة فـــــــي الـــــــرأي الباطـــــــللـــــــدليل ل

أن المـــــداف  عـــــن الطـــــاعنين  1122ســـــة اغول مـــــن فبرايـــــر ســـــنة مطالعـــــة محضـــــر جل
ـــــــــــدعوى لســـــــــــابقة  دفعـــــــــــا ........../  .............اغول /  بعـــــــــــدم جـــــــــــواق نظـــــــــــر ال

ــــــــي القضــــــــيتين  ــــــــاب  1124لســــــــنة  22828،  22242 رقمــــــــيالفصــــــــل فيهــــــــا ف جناي
ـــــقة ، كمـــــا  ـــــين مـــــن مطالعـــــة محضـــــر جلســـــة التاســـــ  مـــــن مـــــارس ســـــنة يالجي  1122ب

ــــــاني ع ــــــر /  ــــــان الطــــــاعن الل ــــــي القضــــــية  ...........أن دف ــــــدف  الســــــابق ف ــــــياب ال ب
مـــــــن فبرايـــــــر  18جنايـــــــاب المقطـــــــم والصـــــــادرة حكمهـــــــا بجلســـــــة  1124لســـــــنة  1281
تتعــــــــرض أن ول ــــــــن المحكمــــــــة أصــــــــدرب حكمهــــــــا المطعــــــــون فيــــــــ  دون  1122ســــــــنة 

ة وكـــــان الـــــدف  بعـــــدم جـــــواق نظـــــر الـــــدعوى لســـــابق يلـــــ ،ا كـــــان إلـــــ  هـــــيا الـــــدف  . لمـــــ
ـــــان جـــــوهري مـــــن  ـــــ ـــــدعوى  الفصـــــل فيهـــــا هـــــو دف  ن  أن يهـــــدم ا تهامـــــاب موضـــــون ال

صـــــل فوت  حققـــــتعلـــــ  ســـــبق الفصـــــل فيهـــــا فقـــــد كـــــان واجبـــــا  علـــــ  المحكمـــــة أن   نائـــــلب
وكــــان  يلــــ ،لمــــا كــــان  بالقصــــور.لــــم تفعــــل فــــإن حكمهــــا يكــــون معيبــــا   وهــــيأمــــا  فيــــ ،

القـــــانون يوجـــــ  أن يكـــــون مـــــ  المـــــتهم بجنايـــــة أمـــــام محكمـــــة الجنايـــــاب محـــــام يتـــــول  
وأن  يـــــ ،محااختيـــــار م فـــــي حـــــرواغصـــــل فـــــي هـــــيا الوجــــو  أن المـــــتهم  عنـــــ ،الــــدفان 
ـــــ  حـــــق المحكمـــــة فـــــي تحقـــــ   ـــــ  مقـــــدم عل ـــــ يعيفـــــي يل ـــــا   ن ـــــار المـــــتهم محامي فـــــإيا اخت
ـــــــيس  ـــــــقأن ي للقاضـــــــيفل ـــــــار ات ـــــــ  اختي ـــــــ  يو  ،ب عل خـــــــر إ  إيا كـــــــان آعا  مـــــــدافعـــــــين ل

دا منـــــ  مـــــا يـــــدل علـــــ  أنـــــ  يعمـــــل علـــــ  تعطيـــــل الســـــير فـــــي بـــــ قـــــدالمختـــــار المحـــــامي 
ــــدعوى. لمــــا كــــان يلــــ  ، وكــــان البــــين مــــن محضــــر جلســــة الحــــادي والع ــــرين مــــن  ال

ر عـــــــــــن ...............حضـــــــــــور محـــــــــــامي عـــــــــــن اغســـــــــــتاي /  1122أبريـــــــــــل ســـــــــــنة 
خــــــــر عــــــــن آم مــــــــا حضــــــــر محــــــــاك الطــــــــاعنين الرابــــــــ  والخــــــــامس والتاســــــــ  والع ــــــــرين

ب  ع ـــــــــــر والســـــــــــاب  عـــــــــــن الطـــــــــــاعنين اللـــــــــــامن والعا ـــــــــــر والســـــــــــا ....... /اغســـــــــــتاي
ـــــيوالخمســـــ والحـــــادين يواللللـــــين والخمســـــ أجـــــل  لحضـــــور محـــــاميهم اغصـــــيل  ان وطلب
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لللـــــــــاني غيـــــــــر أن  مفـــــــــاج ويلـــــــــ  لســـــــــفر المحـــــــــامي اغول للخـــــــــار  وعـــــــــير مـــــــــرض 
ــــــــدعوى وحكمــــــــب عليهمــــــــا  المحكمــــــــة التفتــــــــب عــــــــن طلبهمــــــــا ومضــــــــب فــــــــي نظــــــــر ال

ــــــــدفان عنه ا ، ودون أن تفصــــــــا فــــــــي مــــــــبالعقوبــــــــة مكتفيــــــــة بملــــــــول مــــــــن انتــــــــدبتهما لل
حكمهــــا عــــن العلــــة التــــي تبــــرر عــــدم إجابتهمــــا للت جيــــل ، أو ت ــــير إلــــ  اقتناعهــــا بــــ ن 

ــــــ  منهــــــا  ــــــدعوى ، فــــــإن يل ــــــة ســــــير ال ــــــ  هــــــو عرقل ــــــدفان ال ــــــرض من إخــــــلل بحــــــق ال
ــــــد  مــــــن  ،مبطــــــل حجــــــراءاب المحا مــــــة ــــــان المحــــــامي المنت هــــــيا فضــــــل  عــــــن أن دف

قبـــــل المحكمــــــة جــــــاء دفاعــــــا   ــــــكليا  إي اقتصــــــرب مرافعتــــــ  عــــــن نفــــــ  ا تهــــــام وتلفيقــــــ  
ن المحكــــــــوم يالــــــــيكر والطــــــــاعن ســــــــالفيوانتفــــــــاء أركــــــــان الجريمــــــــة بالنســــــــبة للطــــــــاعنين 

اللــــــــامن وكــــــــيا الخــــــــامس ع ــــــــر واللـــــــــاني علــــــــيهم باحعــــــــدام وهــــــــم اللالــــــــث والرابـــــــــ  و 
ـــــ والع ــــرين والســــاب  واللللــــين وكــــان مــــا أبــــدا  المحــــامي المنتــــد    يتحقــــق بــــ   فــــي ـــ

حضــــور محــــام مــــ  المــــتهم  ال ــــرض الــــيى مــــن أجلــــ  أوجــــ  ال ــــارنـــــــ صــــورة الــــدعوى 
عـــــن بلـــــوض هـــــيا ال ـــــرض فـــــإن إجـــــراءاب المحا مـــــة ت ـــــون قـــــد وقعـــــب  صـــــربجنايـــــة ويق

باطلــــــة بطلنــــــا  ألــــــر فــــــي الحكــــــم بمــــــا يوجــــــ  نقضــــــ  حتــــــ  تتــــــا  للمحكــــــوم علــــــيهم 
و   ــــــــكليا  أمــــــــام ســــــــلطة  ا  مبتســــــــر ،   أنفســــــــهم دفاعــــــــا  حقيقيــــــــا  فرصــــــــة الــــــــدفان عــــــــن 

ولبــــــاقي مــــــا يوجــــــ  نقــــــض الحكــــــم واحعــــــادة لمــــــن وقــــــ  احخــــــلل ب ــــــ نهما مالقضــــــاء 
 ويلــــــ واللــــــيين قضــــــ  بعــــــدم جــــــواق طعنهمــــــا ــــــــــــ  .....................ــــــــــــ عنين الطــــــا

 ، ويل  دون حاجة لبحث باقي أوج  الطعن.لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة
 


