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ح مماي ممممبل يلممريأل م ممويألمنمم ريت مم  يو مممييييألنهممفي مموي اممتري من ممم يلممريوممبفي منمم ريت م  مم يو ممم
 لحب ظمممممباي م مممممبةم يت من ممممما يت ي مممممينمم  يت م ممممممم  يت من مممممتفيت نممممموي مممممت  يت ملن مممممبيت  مممممت ري

يت لبوي  نبءي نلهتم  يلصمي م م   يتمبمنهب.
يهُلتريلري ألتويح اي م ب م مل ي تالًي:

إلى تعطيِل أحكاِم الدستوِر  ةُ تولوا قيادة بجماعِة أسسَّت على خالِف أحكاِم القانوِن الغرُض منها الدعو
والقوانيِن ومنعِ مؤسساِت الدولِة والسلطاِت العامِة من ممارسِة أعمالها واالعتداِء على الحريِة الشخصيِة 

تولوا تطويرهيكل  رضراِر بالوحدةِ الوطنيِة والسالِم االجتماع    بننللمواطنين والحقوق العامة واإل
تتولى تنفيَذ و الت  تهدُف لتغييِر نظاِم الحكِم بالقوةِ  مجموعاِت العمِل النوع  المسلحة بجماعِة اإلخوان

ت العامة  ومنشآتِهم ؛والمنشآ وقياداتِهم القواِت المسلحِة والشرطةِ  عملياٍت عدائية رضد القرضاةِ وأفرادِ 
واإلخالل بالنظام العام وتعريض سالمة والبعثات الدبلوماسيِة والقنصليِة ومقراتها  بغرض اسقاط الدولة 
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المجتمع وأمنه للخطر   وكان اإلرهاُب من الوسائِل الت  تستخدمها هذه الجماعة ف  تنفيذ أغرارضها على 
 النحو المبين بالتحقيقات.

يح اي محبمييت م   ريو مثبن ـًبي:ي مل هلتريلري محبميي
انرضموا لجماعة أسست على خالف أحكام القانون   بنن انرضموا للجماعة ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند 

 أوالً ـ ومجموعات العمل النوع  المسلحة بها مع علمهم بنغرارضها على النحو المبين بالتحقيقات.
يلري مثبنويت م   ريح اي ألم مييثبمثــًبي:ي مل هلتر

اركوا ف  جماعة أسست على خالف أحكام القانون   بنن وفر أولهم للجماعة ـ مورضوع االتهام الوارد ش
بالبند أوالً ـ سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة   وسهل الباقون هروب أعرضائها وساعدوهم ف  التسلل 

 لتحقيقات.عبر الحدود الجنوبية للبالد  مع علمهم بنغرارضها   على النحو المبين با
يم   ـًبي:ي مل هلتريلري ألتويح اي م ب عيو مي،يتلري مثبنويت م  م ريح اي م ب عيت مثالث ري،يت م   ر

يي  اآ
أمدوا جماعة أسست على خالف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية   بنن أمدوا الجماعة ـ مورضوع 

مع علمهم بما همات وآالت وأموال ومعلومات االتهام الوارد بالبند أوالً ـ بنسلحة وذخائر ومفرقعات وم
 تدعو إليه وبوسائلها ف  تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ي  اآمبل ــًبي:ي مل هلتريلري ألتويح اي م بم ي،يت ممبل يو م

تخابروا ـ وآخر مجهول ـ مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البالد ـ حركة حماس الجناح 
ماعة اإلخوان ـ للقيام بعمل من أعمال اإلرهاب داخل مصر ورضد ممتلكاتها ومؤسساتها العسكري لج

وموظفيهـا بنن اتفقوا مع المكنى "أبو عمـر" ـ رضابط مخابرات بحركـة حمـاس ـ والمكنى "أبو عبد هللا" ـ 
كريـًا   قيادي بالحركة ـ وأعرضاٍء آخرين بها على تدريب عناصر مجموعات العمل النوع  بالجماعة عس

وإمدادهم بمعلومات عن طرق إعداد وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها   وتواصلوا معهم عبر شبكة 
لقتل السيد المستشار النائب العام   وقد وقعت الجريمة مورضوع  المعلومات الدولية لإلعداد والتخطيط

 على النحو المبين بالتحقيقات. التخابر بقتله
يي  اآيبمييو مي،يت ممبل يو مي،يت مثبلريت ألم  تر بم ــًبي:ي مل هلتري مح

السيد المستشار / هشام محمد ذك  بركات النائب العام عمًدا مع سبق  أ ـ قتلوا ـ وآخرون مجهولون ـ
بدعوى االنتقام منه  فاستباحوا َدَمهُ بنن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله   اإلصرار والترصد

  وتنفيذًا لمخطط ورضعه المتهمون من جماعتهم بميدان  رابعة العدوية والنهرضةألمره بفض تجمهرْي 
المتهم الخامس  ـ جهزها حددوا فيه دور كل منهم   أعدوا لهذا الغرض عبوةً مفرقعةً  الرابع حتى السادس

د عشر ـ حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جراماٍت من مادة نترات األمونيوم المختلطِة بمادة بيروكسي
األسيتون متصلتْين بمادة أزيد الرصاص الُمفرقِعَات ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكٍم عن بُعد   
وورضعها والمتهم الحادي عشر بسيارةٍ أحرضرها األخير وقادها حتى سلمها آلخٍر تركها بالمكان الذي أيقنوا 

الخامس عشر على مقربٍة من سلفـًا مرور ركب المجن  عليه منه   ثم انتظر المتهمان الحادي عشر و
السيارة لتفجيرها حال مرور الركِب  ولتغيير خط سيره كلفهما المتهم الخامس بإرجاء تنفيذها يومـًا   وف  

وثالٌث سيارةً قادها المتهم الثامن واألربعون حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة  الموعد المحدد استقال
لترقبه وإبالغهم بخط سير وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجن  عليه بالمفرقعات فترجلوا منها عدا قائدها 

ركبه ووقت تحركه  بينما توجه المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها   ثم 
وما أن حاذت  للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما؛ كمن والمتهم الحادي عشرببقعٍة مواجهةٍ 

بجهاز تحكٍم عن بعد  حتى فجرها المتهم الخامس عشر الل المجن  عليه السيارة المفخخةالسيارة استق
 وصور المتهم الحادي عشر االنفجار حال حدوثه  والذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن واألربعين 

بتقرير الطـب قاصدين إزهاق روح المجن  عليه فنحدثوا به اإلصابات الموصوفة بعدما أحدثوا االنفجار 
 الشرع  والت  أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقات.

 ب ـ شرعوا ـ وآخرون مجهولون ـ ف  قتل أحمد أحمد فؤاد محمود 
ت ـ ـ رضابط شرطة ُمكلف بتنمين السيد المستشار النائب العام ـ وسبعة آخرين ـ مبينة أسماؤهم بالتحقيقا

وتنفيذًا لذلك أحدثوا  بنن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهمعمًدا مع سبق اإلصرار والترصد   
فنحدثوا بالمجن  عليهم اإلصابات االنفجار بركب السيد المستشار النائب العام قاصدين إزهاق أرواحهم 
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رادتهم فيه هو إسعاف المصابين وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إل الموصوفة بالتقارير الطبية
 وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقات. ومداركتهم بالعالج

عمًدا أمالكـًا عامة مخصصة لمصالح حكومية بنن فجروا السيارة ـ ـ وآخرون مجهولون ـ ج ـ خربوا 
وا السيارات المملوكة للدولة والمخصصة لركب السيد باالتهام الوارد بالبند سادسـًا فقرة أ ـ فخرب المبينة

المستشارالنائب العام وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة 
 الفورضى ونجم عنها موت المـجن  عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

من شننه تعريض حياة الناس للخطر   بنن  المفرقعات استعماالً  ـ وآخرون مجهولون ـد ـ استعملوا 
باالتهام الوارد بالبند سادسـًا فقرة أ ـ  بمحيط ركب السيد المستشار النائب العام    فجروا السيارة ـ المبينة
 على النحو المبين بالتحقيقات. فنحدث االنفجارموته
يض أموال الغير للخطر   بنن المفرقعات استعماالً من شننه تعر ـ وآخرون مجهولون ـهـ ـ استعملوا 

فجروا السيارة ـ المبينة باالتهام الوارد بالبند سادسـًا فقرة أ ـ  بمحيط ركب السيد المستشار النائب العام 
 وأحدث االنفجار رضرًرا بنموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات.

ة ومنقولة ال يمتلكوها بنن خربوا وأتلفوا عمًدا أمواالً ثابت ـ وآخرون مجهولون ـو ـ خربوا وأتلفوا 
العقارات والمنقوالت المبينة وصفـًا وقيمة والمملوكة للمجن  عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وترتب 
على ذلك جعل الناس وأمنهم ف  خطر   وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين 

 بالتحقيقات.
ي مل هل ي: يح اي مثالث ري،ي ب  ــًب يتلري مثبلريت م  م ري يت مثبمثيو مي، تريلري ألتويح اي م ب عي،

ي  اآيت م ب عيت مثالثتري،يت مثبلريت مثالثتر
اشتركوا ـ وآخرون مجهولون ـ بطرق التحريض واالتفاق والمساعدة ف  ارتكاب جنايات القتل والشروع 

بنن حرض االتهام الوارد بالبند سادسـًا ـ  فيه واستعمال المفرقعات والتخريب واإلتالف ـ مورضوع
المتهمون من األول حتى السادس الجناة على ارتكابها وأصدروا لهم تكليفـًا بذلك   واتفقوا والمكنى "أبو 
عمر" ـ رضابط مخابرات بحركة حماس ـ  والمكنى "أبو عبد هللا" ـ القيادي بالحركة ـ على تنفيذها بنن 

ألدوار وأشرفوا عليه   وساعدهم المتهمون السابع   والثالث عشر   ومن ورضعوا مخططـًا حددوا به ا
الثامن والعشرين حتى الثالثين بنن رصدوا مسكن النائب العام ووقفوا على مواعيد غدوه ورواحه ؛ 
والسيارة استقالله وموقعها من َركبِه وأوجه تنمينه وحددوا بقعةً الستهدافه   وساعد المكنيان "أبو عمر" 

أبو عبد هللا" المتهَم الخامس عشر ف  األعمال المجهزة الرتكابها وحددا له المواد الالزمة لتصنيع العبوة و"
والمتهم الثامن والثالثون وأعداها للتفجير   بينما أعطى المتهم السابع والثالثون المتهم  المفرقعة فجهزها

مت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الخامس عشر الدائرة اإللكترونية المستخدمة ف  التفجير  فت
 االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقـات.

يي  اآيثبلنــًبي:ي مل هلتري ممبل ي،يت ممبل يو مي،يت م بم يو مي،يت م بم يت م  م ر
اة استعماالً من شننه تعريض حي اشتركوا بطرق التحريض واالتفاق والمساعدة ف  استعمال المفرقعات

  بنن مراد  صالح عصام محمدو مراد عبد الرحمن عصام محمدالناس للخطر؛ وأحدث االنفجار موت / 
ورضع المتهم الخامس مخططـًا الستهداف قوات األمن المركزي بمركز أبو كبير بعبواٍت مفرقعة   

د على وعلى مصطفى محمد السي وحرض والمتهم السادس عشر المتوفيْين / محمد صالح محمد إبراهيم
ارتكابها   وأصدرالمتهم الخامس تكليفـًا للمتهم الخامس عشر بتصنيع عبوتْين مفرقعتْين واتفق معه على 
تسليمهما للمتهم السادس والعشرين الذي أحرضر سيارةً ودراجة آلية لذلك ؛ فصنعهما وسلمهما له   فساعد 

السيد على ارتكابها بنن أعطاهما  األخير المتوفيْين / محمد صالح محمد إبراهيم  وعلى مصطفى محمد
العبوتْين بالسيارة والدراجة ؛ فاستعمالهما بنن أوصال بهما دائرة تفجيرهما فانفجرتا قبل وصولهما لمكان 
قوات األمن ؛ وأحدث االنفجار موتهما وموت المجن  عليهما / عبد الرحمن عصام محمد مراد وصالح 

هذا التحريض وذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين  عصام محمد مراد  فتمت الجريمة بناء على
 بالتحقيقات.

ي  اآ ب  ـًبي:ي مل هلبري م ب عيت م  متري،يت م بم يت مثالثتري
أ ـ شرعا ـ وآخر مجهول ـ ف  قتل ـ رزق فرج عل  خميس ومحروس غازي حافظ نصارـ فردْي 

دوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين   بنن بيتوا النية وعقسبق اإلصرارشرطة ـ عمًدا مع 
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مواد نترات األمونيوم أعدوا لهذا الغرض سيارةً وعبوة مفرقعة حوت على مرآب قسم شرطة األزبكية   و
متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد   وتنفيذًا لذلك وبيروكسيد األسيتون وأزيد الرصاص الُمفَرقِعَات 

المرآب  وما  صوبالسابع والعشرون والسادس والثالثون السيارة فقادها األخير وانطلقا استقل المتهمان 
 أسفل سيارة شرطة به أن وصلوه توجه تلقاءه المتهم السابع والعشرون محرًزا العبوة الناسفة وزرعها

فنحدثوا  دوثـه    بينما كان ثالٌث على مسرحِ الجريمة يَرقُبُه لتصويـر االنفجار حال ح وابتعدا عن محيطه
وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهم فيه هو نجاة المجن   قاصدين إزهـاق أرواحهم   َاالنفجار

 عليهم من الموجة االنفجارية   وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقات.
ة مخصصة لمصالح حكومية   بنن فجروا العبوة ـ عمًدا مباٍن وأمالكـًا عام ـ وآخر مجهول ـب ـ خربا 

مورضوع االتهام الوارد بالبند تاسعـًا فقرة أ ـ فخربوا مبان قسم شرطة األزبكية والبيت الفن  للمسرح التابع 
لوزارة الثقافة واتحاد نقابة المهن الطبية التابع لوزارة الصحة ومدرسة األزبكية اإلعدادية بنين ومنقوالت 

وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  وبقصد إحداث  وسيارات مملوكة لهيئة الشرطةن   بتلك المبا
 الرعب بين الناس وإشاعة الفورضى على النحو المبين بالتحقيقات.

المفرقعات استعماالً من شننه تعريض حياة الناس للخطر   بنن فجروا  ـ وآخر مجهول ـج ـ استعمال 
على النحو المبين مرآب قسم شرطة األزبكية لوارد بالبند تاسعـًا فقرة أ ـ بمحيط العبوة ـ مورضوع االتهام ا

 بالتحقيقات.
المفرقعات استعماالً من شننه تعريض أموال الغير للخطر   بنن فجروا  ـ وآخر مجهول ـد ـ استعمال 

ة وأحدث االنفجار رضرًرا العبوة ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند تاسعـًا فقره أ ـ  بمحيط مرآب قسم األزبكي
 بنموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات.

عمًدا أمواالً ثابتة ومنقولة ال يمتلكوها  بنن خربوا وأتلفوا العقارات  ـ وآخر مجهول ـهـ ـ خربا وأتلفا 
ترتب على ذلك والمنقوالت المبينة وصفـًا وقيمة والمملوكة للمجن  عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات و

 جعل الناس وأمنهم ف  خطر  وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقــات.
يت مثبلري ي، يت م  متر يت مثبلر ي، يو م يت ممبل  ي، يو م يت محبمي ي، ي ممبل  ي مل هلتر ي: وب ًم 

يي  اآيت مثالثتر
المساعدة ف  ارتكاب جنايات الشروع ف  القتل بطرق التحريض واالتفاق واشتركوا ـ وآخرون مجهولون ـ 

بنن حرض المتهم واستعمال المفرقعات والتخريب واإلتــالف ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند تاسعـًا ـ 
الخامس المتهم الثامن والعشرين على ارتكابها   وساعده بنن أمده بنتائج رصد المرآب ومداخله ومخارجه 

عشرون معهم على تنفيذها وارضعـًا مخططـًا حدد به أدوارهم وأشرف عليه     فاتفق المتهم الثامن وال
وساعدهم المتهم الحادي عشر بنن أمدهم بالعبوة المفرقعة ودائرة تفجيرها اإللكترونية الت  جهزها 
المتهمان الخامس عشر والثامن والثالثون   فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك االتفاق وتلك 

 دة على النحو المبين بالتحقيقات.المساع
يي  اآيحبمييو مي:ي مل هلتريلري ألتويح اي محبمييت م   ر

اشتركوا ـ وآخرون مجهولون ـ ف  اتفاٍق جنائ  الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مباٍن وأمالٍك عامة   
وكان  بنن اتفقوا على تخريب مبان وأمالك ومخصصة لمصالح حكومية باستخدام عبوات مفرقعة  

 للمتهمون من األول حتى العاشر شنٌن ف  إدارة ذلك االتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
يثبنويو مي:ي مل هلتري محبمييو مي،يت ممبل يو مي،يتلري م ب عيت مثالث ريح اي م ب عيت مثالث ر

يي  اآ
د ـ أزيد الرصاص صنعوا مفرقعات ومواٍد ف  حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك   بنن صنعوا موا

وثالث  االسيتون ثالث  البيروكسيد   ونترات األمونيوم ـ  هيكساميثيلين تراي بركسيد داي أمين   
المفرقعة   وأدوات ـ دوائر كهربائية وإلكترونية ـ من الت  تستخدم النفجارها بقصد استعمالها ف  نشاط 

وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على يخل باألمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور 
 النحو المبين بالتحقيقات.

يت مثبنويت م  متري،ي يت محبمييت م  متري، يت ممبل يو مي، ي مل هلتري محبمييو مي، ثبمثيو مي:
يت مثبلري يت م بم يت مثالثتري، يت مثبمثيت مثالثتري، تلري م بم يت م  م ريح اي مثبلريت م  م ري،

يي  اآي عيت مثالثترت مثالثتري،يت م ب
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مفرقعات ومواد ف  حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك   بنن حازوا وأحرزوا مواد  حازوا وأحرزوا
  وثالث  االسيتون ثالث  البيروكسيد   ونترات هيكساميثيلين تراي بركسيد داي أمينـ أزيد الرصاص   

خل باألمن والنظام العام وبقصد المساس بقصد استعمالها ف  نشاط ي األمونيوم   ومخاليط المفرقعات ـ
 بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على النحو المبين بالتحقيقات.

م  عيو مي:ي مل هلتري محبمييو مي،يت مثبنويو مي،يتلري ممبل يو ميح اي مثبلريو مي،يت م بم ي
يي  اآيل ترت م  متري،يت مثبلريت م  متري،يت مثبلريت مثالثتر،يت مم

بغير ترخيص ومما ال يجوز  ـ مسدسات وبنادق آلية ـ أ ـ حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة
الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها ف  نشاط يخل باألمن والنظام العام وبقصد المساس 

 قيقات.وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على النحو المبين بالتح بمبادئ الدستور
ب ـ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على األسلحة النارية ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند رابع 
عشرفقرة أ ـ دون أن يكون مرخصـًا لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها ف  نشاط يخل باألمن 

على النحو المبين  تماع والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسالم االج
 بالتحقيقات.

مبل يو مي:ي مل هلتري مثبنويو مي،يتلري م ب عيو ميح اي م ب عيو مي،يت م بم يت م  متري،ي
يي  اآيت ممل تر

خرطوش ـ بغير ترخيص بقصد استعمالها ف   بنادق ـ أ ـ حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غيرمششخنة
لمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على نشاط يخل باألمن والنظام العام وبقصد ا

 النحو المبين بالتحقيقات.
ب ـ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على األسلحة النارية ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند خامس 

خل باألمن عشر فقرة أ ـ دون أن يكون مرخصـًا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها ف  نشاط ي
والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على النحو المبين 

 بالتحقيقات.
يي  اآي بم يو مي:ي مل هلتري مثبنويو مي،يت ممبل يو مي،يت مثبلريت ممل تر
رهاب والتدريب العسكري أ ـ بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البالد تتخذ من اإل

وسائل لتحقيق أغرارضها   بنن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري 
 لحركـة حمـاس بقطـاع غزة وتلقوا تدريبات عسكـرية بها عل  النحو المبين بالتحقيقـات.

قية بطريق غير مشروع  بنن تسللوا ألرارض  البالد من الحدود الشر ب ـ تمكنوا من الدخول والخروج
 عبر الدروب الصحراوية واألنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

يي  اآي ب عيو مي:ي مل هفي مثبنويو م
لدولة السودان عبر الدروب الصحراوية  تسلل من الحدود الجنوبية للبالد بطريق غير مشروع   بنن تسلل

 قات.على النحو المبين بالتحقي
يي  اآيثبلريو مي:ي مل هفي ممبل يت م  متر

 حاز بغير ترخيص سالحـًا أبيض ـ خنجر ـ على النحو المبين بالتحقيقات.
  86  46  45/1   41/1  40   ثانيـًا/أ/2يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة بالمواد  و
  96/1   90مكرًرا )ج(    88مكرراً )د(   86ا )ج(   مكررً  86  2   1مكرًرا )أ(/ 86  2   1مكرًرا/ 86 

 361  235   3 / 234   232   231   230)هـ(    102)د(   102)ج(  102)ب(   102)أ(  102
من القانون  30/1   6   4   3   2   1/ 26   1مكرًرا/ 25  6   2   1/1مـن قــانــون العـقــوبـــات  والمـواد 

 1981لسنة  165و 1980لسنة  101و 1978لسنة  26المعدل بالقوانين أرقام  1954لسنة  394رقم 
( الملحق بالقانون األول والمعدل 1( من الجدول رقم )3والبند رقـــــم )2012لسنة  6و 1992لسنة  97و

( الملحق بالقانون األول   والبندين )أ( من 2  والجدول رقم ) 2008لسنة  213بقرار وزير الداخلية رقم 
  9   2 1والبنود أرقام )( الملحق بالقانون األول   3القسم األول و)ب( من القسم الثان  من الجدول رقم )

بإعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتبر 2007لسنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقم 78  60  10
بشنن تنمين الحدود  1995ة لسن 298من قرار رئيس الجمهورية رقم  2/ 2والمادة    ف  حكم المفرقعات

بشنن  1988لسنة  413من قرار رئيس الجمهورية رقم  1الشرقية لجمهورية مصر العربية   والمادة 
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 من األحكام المرفقة بالقرار 6/2والمادة   تنمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية 
. 

ي ـــــــــــلـ ملحيييييييييييييييييييييييييييي
تم قيتييبممالطيوامموي يتي ي ملم   مم ي م ممنت  تيتي مملبطيبا ممباي من ب مم ي م بلمم يلمممي الحبممم  ي  مممي ممالت 

يمبنتنبي.ي ملم تم 
 م ب ممميت م ب ممعييتي م ب ممعت م ممبم يتيي ممممبل ت مم  ممعيتي مثبمممثت مثممبنويتتويألري مل هلمم ري  تح ممثي

يت مت حممميت م مم تريت م ممبم يت م مم تر الم  ممتريت مثممبلريت ممل ممتريت م مم تريي مثممبلرتي م  مممترت
والنهمفيمبنتنمبيتلمريثمفيألم مفيي غ مميوم ميي غ  مت يومري محامتمي نا مباي ملحبيلم عيت م  تريممميت م ب 

يي.لريمبنتري النم ء اي مننبئ  384/1ي  نتاي محيفي وي    هفيولالي نصي ملبم
فقدا للمسدتندات المرفقدة بالقرضدية و / محمدد محمدد محمدد كمدال الددين الثدامنالمدتهم  وحيث أنه قدد ثبدت وفداة

 من قانون اإلجراءات الجنائية .14على رضوء نص المادة  ةوسوف تفرد لها  المحكمة أسباب مستقل
ليهدا إرتداح إو نهاطمدنن لهدا وجدداإو  فد  يقدين المحكمدةووقدرت ستقرت إعوي حسبما الد اتعن واقأو حيث 

 تتحصل و ما دار بشننها بجلسات المحاكمة اتمن مستند هوراق الدعوي و ما حوتمن أ رضميرها مستخلصة
 النائدب العدام السدابق الشهيد المستشار / هشام بركات غتيالإب برت ف  الخفاءود كتين المؤامرة الت  حأ ف 

فكان   آكبيرا ورائها دافع نأو الأ والشروع فى قتل أخرين وغيرها من الجرائم المبينة بنمر اإلحالة وأخرين 
ندة زمظلمدات أن نختدرق ديداجير أو فد  عمدق التداري  لقدرون السدحيقةانفسنا متوغلين طالل ن نلق  بنأعلينا 
التطدرف  ورذجد رهدابإلا هد  مكائددو  أال السحيقة الهوة الواسعة و جتاز تلك الفجوةالقدم حت  ن ف  رضاربة

  0  هالدين ودنياب طوتختل السياسة فيه تتحكم ا مهترئآنقدمها مجتمع من فئه باغية الغادر والعنف واإلرهاب
  لم يروي  لهم التاري    ولم يقرأوا عراقة الدولة المصري فه  رضاربة  ف  القدم فإن الجماعات اإلرهابية 

كثدر مدن ألتاريخهدا يمتدد  وأن  فه  دولة لها تاري  ممتد عل  مر العصور  فه  أقددم دولدة شدهدتها األرض
نجازاتها ال إلطامعين   فه  قوية دائما برموزها شامخة  بسبعه أالف سنة فمنذ الدولة الفرعونية يطمع فيها ا

 يهزها طامع .
فيها من أالف السنين تعرض شعبها و أررضها ال   الكثير من الطدامعين و الصدراعات الطمع فبدأ الغدر و 

 ايتعمدددو  علدد  الصددعيدين الخددارج  و الددداخل  فمنددذ فجددر التدداري  تتعددرض للكراهيددة والحقددد والهيمنددة 
  0غراق مصر ف  بركة من الدماء ولكن هللا حافظآ لهاإل  وايخطط و بها وبنمنها وشعبهاالتربص 

مرت بطمع  وطغيان الهكسوس وأعقبهم الكثير والكثير فمنهم الفدرس والدروم والتتدار والحمدالت الصدليبية 
اعات عل  وعل  الصعيد الداخل  مرت بالعديد من الكبوات بسبب الصر 0نجليزيإلحتالل اإلوالفرنسية وا

الحكم و النفوذ فمنها فترة حكم المماليدك الدذين تولدوا  فيهدا حكدم مصدر بعدد سدقوط الدولدة األيوبيدة و كدانوا 
فرضدال عدن     ةجماعة من الرقيق جلبوا من بلددان مختلفدة   و بدذلك كوندوا خلديط مدن األتدراك  والشراكسد

الصراعات عل  السلطة و الحكدم و أدي هدذا أقلية من مختلف البلدان األوربية و قد أدي ذلك ال  التنافس و
الددبالد اإلقتصددادية والصددحية  واإلجتماعيددة و  ةالتنددافس الدد  سددوء حالددة الددبالد ونددتج عددن ذلددك تدددهور حالدد

الثقافية  منغمسين ف  أشد أنواع الفساد و قد ساهم فساد أخالقهم دون شك ف  سقوط هذه الحقبة الزمنية وما 
 0هل وتخلفمن فقر و ج باق ثرتركته من أ

 الجغرافدى  هو إستنزاف ثرواتها  لتميدز موقدع مصدر ومما ال شك فيه أن أسباب المطامع عل  مر العصور
حمدر و مدن الشدمال البحدر المتوسدط و يصدلهما قنداه السدويس فهد  ألالفريد حيث يحدها من الشرق البحدر ا

لخصبة و ثراوتها الكثيرة فه  منارة شريان الحياة بالنسبة للتجارة العالمية بين الشرق و الغرب و أررضها ا
و الندالة من قوي اإلسدتعمار والمكائدد إلخرضداع  ةفتنمرت الخس اطع و ملتق  أنظار الطامعينستشع رضوء 

 . لهيمنتهم  الدولة المصرية
بددآ ولدن تركدع إال ف  فهد  ذات  ثوابدت ال يعرفهدا إال مدن قدرأ تاريخهدا   فلهدا أررضدا أإن مصر لن تخدذل 

عن الوطن  والشدعب و الدذين  واور من أبناء هذا الشعب ـ ليسوا من المرتزقة ـ يدافعسها جيش جفريدة و ل
 " ن فتحتم مصر فخذوا منها جندآ كثيفآ فإنهم خير أجناد األرضإ " سلمقال عنهم الرسول صل  هللا عليه و 

ن نسديج هدذا الشدعب مدوأن الجيش والشدرطة   فى الداخل  قوية تحم  الشعب و تدافع عنه هو لهم شرط.  
الوطن يشربون من نيله و ينكلون من أررضه و يعيشون وسط إخوانهم فدال يمكدن زعدزعتهم هذا من أبناء و
بنداء الشدعب الواحدد مدن المسدلمين و المسديحين اليمكدن أو تفرقدة صدفوفهم فهدم مدن أو الدخول فيمدا بيدنهم أ
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لطائفية وذلدك  ببدث الفرقدة واإلنقسدام ألنهدم و الصراعات اأو النيل منهم باإلنشقاق و الخصومات أتفرقتهم 
حاسديس أ  و الدان  ـ لده تقاليدد صدارمة أشدد مدا تكدون الصدرامة و لده صنسيج واحد ملتحمين ـ أعلنها للقا

 0فيارضه رفيعة متحدين وحدة وطنية واحدة 
تلدك  لمشدككين فد  وطنيدةلكدل اقولهدا أفانهم يحاولون دائمآ شق الصف ورضرب الوحددة الوطنيدة المصدرية 

 ين .رضالمؤسسات العريقة وتاريخها المشرف أن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقديين والمغر
الخبيثة حت  ترتاح أنفسدكم مدن المدؤامرات   فسدقطت األقنعدة و كفواعن نشر األكاذيب و الشائعات الرضارة

ا أيدديكم عنهدا و كفدوا عدن رفعوإو النيدل منهدا  فدأالزائفة أمام الدولة المصرية  وشعبها فال يمكن زعزعتها 
 0يها المتنمرون أالمؤامرات خسئتم 

فإن هللا عز وجل كرم مصر وأخصها بالذكر  ف  كتابه الكريم ف  العديد من الموارضدع يصدل عدددها أربعدة 
 " تعددددددال وعشددددددرون مددددددرة خمسددددددة مددددددنهم بدددددداللفظ الصددددددريح  وتسددددددعة عشددددددر مددددددرة رضددددددمنيا فقددددددال 

ا ُ  َشاءَ  إِنْ  رَ صم اْدُخلُوا َوقَالَ  أَبََوْيهِ  إِلَْيهِ  آَوى   يُوُسفَ  َعلَى   َدَخلُوا فَلَمَّ   ّللاَّ
ْيتُوِن  َوُطوِر ِسينِيَن َوَهَذا اْلبَلَِد اأْلَِمينِ  من سوره يوسف 99يه ألا  "آِمنِينَ  فإن  .) سورة التين" . "َوالت ِيِن َوالزَّ

 ( . األمن واألمان أخص هللا  بها مصر
ختالف الزمدان والمكدان إختلفدت بدإالقرن التاسدع عشدر وتعدددت أشدكالها وُعرفت ظاهرة اإلرهاب أيرضدا  بدو

زداد تصداعد خطدورة اإلرهداب مندذ منتصدف القدرن العشدرين إوقدد    ختالف البواعث واألسدبابإوتنوعت ب
  نتشرت العولمة فنصاب التحول كثيراً من المجتمعدات وغزتهدا ثدورة المعلومدات وتقددم التكنولوجيدا  إحيث 

وقددد زامددن هددذه   ممددا قرضددى علددى المسددافات بددين الدددول  نتقددال األشددخاص واألمددـوال  إلة وتحققددت سددهو
 . المتغيرات وقوع كثير من األزمات السياسية فى بقاع كثيرة من العالم وخاصة فى البلقان والشرق األوسط

اب لكى يعدرض قتصادى دولى جديد   جاء اإلرهإستقرار من خالل نظام وبينما كان العالم ينشد الرخاء واإل
ستقرار للخطر ال فى المجتمع الوطنى فحسب بل فدى المجتمدع الددولى بنسدره   وحمدل فدى جنباتده إلاألمن وا

ستخدام وسائل تكنولوجية حديثة أو بالغة التعقيد فى بعض األحوال إشكال جديدا من اإلجرام المخيف صاحبه 
. 

اإلرهاب دورا فى الحيداة السياسدية علدى المسدتوى  ومنذ نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن لعبت ظاهرة
لتزام إلوخاصة ف  رضوء ا    قتصاديةإكما ألقى اإلرهاب بعواقبه الوخيمة تحديات سياسية وأمنية و  الدولى 

ستقرار البالد وأمنها وبحماية القيم الديمقراطية وحرية التعبير بعيدا عن إالدول  بهذه المواجهة   مما يتعلق ب
 العنف.ستخدام إ

وتحت تنثير أحداث اإلرهاب وتحدياته أصدر مجلس األمن قدرارا ملزمدا للددول تحدت الفصدل السدابع لميثداق 
دعددا فيده الدددول  2001سددبتمبر سدنة  28فد   1373األمدم المتحدددة بشدنن مكافحددة اإلرهداب هددو القدرار رقددم 

 اإلرهاب.تفاقيات والبروتوكوالت الدولية المتعلقة بإلنرضمام إلى اإلاألعرضاء إلى ا
سددتخدام العنددف أو التهديددد بدده إلثددارة الخددوف والددذعر  حيددث يعمددل إنشددير هنددا ونددذكر أن اإلرهدداب هددو 

ختطدداف األفددراد إختطددافهم   كمددا يقومددون بتفجيددر القنابددل  وسددفك الدددماء وإاإلرهددابيون علددى قتددل الندداس أو 
  كمددا أن معظددم اإلرهددابيين رتكدداب غيددر ذلددك مددن الجددرائم الخطيددرة إمنددين  وإشددعال النيددران وألوترويددع ا

هم لدعم أهداف سياسية معينة مدن خدالل وأهدداف خاصدة سدواء كاندت ذات أجنددة داخليدة أو ميرتكبون جرائ
 خارجية .

يرتكب اإلرهابيون أعمالهم اإلرهابية ألسباب مختلفة  فقد يدعم بعض اإلرهدابيين  مدذهبا سياسديا محدددا )  و
عض المنظمات تمثل أفكارا معينة تواجه من حكومات قائمة   أو كمذهب خوارج العصر   ( على حين أن ب

سلطات   وهذه تدخل ف  دائرة )المنظمات اإلرهابية ( إذ أنها ال  تنارضل من أجل حقها المشروع ف  الحياة 
رهدابيون  إلكدذلك يعمدل ا .اء وتزهق األنفس المعصدومة بغيدر حدق يبرالكريمة  بل تزهق األرواح وتقتل اال

 لشعوب وكسر كرامتها والنيل من كبريائها وذلك بالنيل مدن رموزهدا ورجاالتهدا الدذين هدم رمدز )رهاب اإل
ومنهددا العنددف  هسددتعمال أسدداليب عدددإصددابتها بددالوهن وتنددتهج إلمحاولددة بائسددة ويائسددة  (للوطنيددة والشددرف

ه إلثدارة الدذعر هدو ستعمال العنف أو التهديدد بدإلتخويف مناوئيهم أو للقرضاء عليهم   ويعتقد اإلرهابيون أن 
بدعم  الجماعات  –سرا  –رهابية  إلأفرضل طريقة لكسب الدعاية العامة   ف  ظل وقوف بعض المنظمات ا

اإلرهابية  عن طريق تزويدها بالسالح والتدريب والمال الالزم لتنفيذ هجماتهم ومخططاتهم اإلرهابيدة التد  
ابيدة بنبشدع الجدرائم والتد  نحدن بصدددها  وهدذا المنظمدات اإلرهالجماعدات ويقومون بها .كما قامت بعدض 
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أن بعدض المنظمدات واألفدراد مارسدت اإلرهداب وال خدر مدن أوجده اإلرهداب المشدئوم. أيشكل وجهدا قبيحدا 
زالت بعرضهم تمارسه رضد الدول واألفراد لخدمة أهدافهم غير الشرعية رضدد المنداوئين لهدا وهدذا دليدل علدى 

 . ستمرار اإلرهاب ف  عالمنا المعاصرإ
ن أنسدانية( أمدر يعتبدر مدن األهميدة بمكدان   حيدث إلأن اإلرهاب من وجهة النظر )اإلسالمية والقانونيدة واو

إبن ) اإلرهاب بمفاهيمه الحديثة قد تم ربطه باإلسالم والمسلمين وف  هذا ظلم لهم براءة الذئب من دم يوسف
  .(يعقوب

لعددوان الدذي يمارسده أفدراد أو جماعدات أو دول ان اإلرهداب هدو أوقد صدر عن المجمع الفقه  اإلسدالم  
نسان  )دينه  دمه ماله  عقله   عررضه( ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغيدر إلبغيا على ا

حق   وما يتصل بصورة )الحرابة وإخافة السبيل  وقطع الطريق (  وكل فعدل مدن أفعدال العندف أو التهديدد 
فردي أو جماع (   ويهدف الى إلقاء الرعب بين الناس    وتدرويعهم بإيدذائهم يقع تنفيذا لمشروع إجرام  )

أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمدوالهم للخطدر   فكدل هدذا مدن صدور الفسداد فد  األرض كمدا قدال تعدالى 
ْنيَا َوأَحْ " ُ الدَّاَر اآْلِخَرةَ َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ ُ إِلَْيدَك َواَل تَْبدغِ اْلفََسداَد فِد  َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك ّللاَّ ِسن َكَما أَْحَسَن ّللاَّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ   . (77) القصص "  اأْلَْرِض إِنَّ ّللاَّ
مَ  قُددددْل إِنََّمددددا" واإلرهدددداب هددددو بغدددد  بغيددددر حددددق قددددال تعددددالى  ِمْنَهددددا  َظَهددددرَ  َمددددا اِحشَ اْلفَددددوَ  َرب ِدددد َ  َحددددرَّ

ثْمَ  بََطنَ  َوَما ِ  تُْشِرُكوا َوأَنْ  اْلَحق ِ  بِغَْيرِ  َواْلبَْغ َ  َواإْلِ لْ  َما لَمْ  بِاّللَّ ِ  َعلَى تَقُولُوا َوأَنْ  ُسْلَطانًا بِهِ  يُنَز ِ َما اَل تَْعلَُموَن  ّللاَّ
 .}33األعراف {  "

اطل يدعمه أهل البغد  مدن أصدحاب األجنددات الخاصدة لقد ظلت كلمة اإلرهاب ناقوس حرب بين الحق والب
والدعم المقدم من بعض الجماعات  وكذلك مصدادر التمويدل الغيدر   ض الحكومات والمنظمات واألفراد لبع

تجاه الجماعات المرتبطة بعناصر راديكالية إب هشتراكات وهميإرهاب وإلالمشروعة الت  تتم عبر جماعات ا
. 

العناصر المرتبطين بها ومع ذلك القبض على رهابية وتفكيكها أو اإلخاليا ال  تحديد ثم أن هناك تقدم كبير ف
رهدابيين وغيدرهم مدن العناصدر التد  ال إل) العناصدر النشدطة( التابعدة ل تلدك الخاليدا  ال يزال عدد كبير من

  .يزالون طلقاء
( لمواجهدة هدذا الرضدالل ةلسدمحسدالمية اإلولقد ورضع المشرع  القوانين الصارمة والمستمدة من )الشريعة ا

ق والبغ  بكل الحسم حفاظا على الكليات الخمس ) الدين والنفس والمال والعرض والعقدل (  وصدونا لحقدو
 للوطن وأمنه األفراد ودفعا للبغاة الخارجين عن القانون  وحماية 

تنتشدر فد  سدوريا  تلدك الجماعدة  وأن  بإعتبارهدا جماعدة إرهابيدة  خدوان المسدلمونإلاجماعدة  بنن ونشير
سسدها   أ وربيدةأدولدة عربيدة واسدالمية و 72ردن والكويت وفلسدطين ومصدر وحدوال  فد  ألوالسودان وا

حدداث المنشدية فد  أعدامه مع سيد قطب بعد إتم وسماعيلية المصرية , إلف  مدينة ا 1928حسن البنا سنة 
يهدفون الى قيام على حد زعمهم ون خوان المسلمإلاوأن جماعة . جمال عبد الناصر/  الرئيس الراحل زمن

رهابيددة كمنظمددة حمدداس فدد  إلسددالم  شددامل , يدددعمون الحركددات والمنظمددات الجهاديددة اإنظمددة بمنظددور أ
هو /هللا غايتنا , الرسول قدوتنا , القران  فى الظاهر هم شعاروأن  العراق وفلسطين وقوات الفجر ف  لبنان

يسددمى .  مانينددا , وغيرهددا مددن الشددعارات الباطلددةأسددمى أهللا  دسددتورنا , الجهدداد سددبيلنا , المددوت فدد  سددبيل
رشداد ومجلدس إلس جهداز السدلطة المكدون مدن مكتدب اأبالمرشدد العدام وهدو يدر لدى تلك الجماعدة  الرئيس

سدالم عقيددة وعبدادة ووطدن وجنسدية إلن اتقدول أ على حد زعمهدم  تلك الجماعة شريعةوأن  الشورى العام
ف , وهدد  طريقددة سددنية ودعددوة سددلفية وحقيقددة صددوفية وهيئددة سياسددية وروحانيددة وعمددل ومصددحف وسددي

  . وجماعة ريارضية ورابطة علمية وثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية
عن وجهها القبيح  عل  مدي ما يزيد عن خمس  (االخوان المسلمون إلرهابية )ا نه و قد كشفت الجماعةأال إ

العمدل السدري والتحدريض العدام رضدد الدولدة ـ و هدو عمدر الجماعدة يبثدون سدمومهم ب تقريبا  و ثمانون عام
سددتغالل الفددرص واإلغتيدداالت ونشددر الفورضدد   إاإلرهابيددة ـ وعددن تاريخهددا اآلسددود مددن العنددف والتحايددل  و

يقداع بدين الشدرطة والجديش والشدعب  إلبدة اوومحداولتهم الدؤالمصدرى الخوف بين صدفوف الشدعب  ةشاعإو
خددوان قتددل إلا سددتباحإفهنددا  قتلددوا الكثيددر مددن رمددوز مصددرل فدد  القددرن المارضدد  لمددرور الدولددة بتدداري  حافدد
  وبعدده  1948فى عام  الخازنداروالقارضى أحمد حمد ماهر رئيس وزراء مصر أالمصرين فقاموا بإغتيال 

ونسفوا السدنيمات وتفجيدر المنشدئات  رئيس وزراء مصر النقراش  باشامحمود فهم  إغتيال قاموا ب بشهور

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
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الدرئيس الراحدل ومحاوله إغتيال  ومات فيها الكثير من المصرين األبرياء من المسلمين والمسيحين   العامه
سددود اإلغتيدداالت و ألالثمانينددات و التسددعينات كددان سددالح اإلرهدداب ا وفدد  نهايددة .  الناصددر عبدددجمددال / 

رفعدت إغتيدال ربيدة و أنور السادات رئيس جمهورية مصر العمحمد  /الراحلإغتيال الرئيس  فتم التفجيرات
ومددنهم الددوزراء و القرضدداة و رجددال الدددين ثددم أبطددال  المحجددوب رئدديس مجلددس الشددعب السددابق و الكثيددرون
  0الشرطة و القوات المسلحة ممن يخالفهم ف  أفكارهم

 هعدن وجد القبيحدة السياسة ةعقنط كل أالدماء ويسق سالةإرهاب وإ بال ريب سيولد  ان التطرف الدين  حتمإف
ممنهجدة دون بحمدالت  يقومدون  الدذين خفدافيش الظدالم ـ خوارج هدذا العصردـ  رضعاف النفوس  رفينالمتط

 وتفجيددرهم المنشددنت العامددةة ة المصددريرمددوز الدولدد غتيددالإ همفاسددتهدإب دراك بالتالعددب بددنمن هددذا الددوطن إ
  0 المتشددرهابية والفكر إلالتنظيمات ا قبلمن  نسانيةإلوهدم الحرضارة ا الهدف منه سقوط الدولة

و  هقيادته السياسدية ووالئده ودعمده لجيشدبصرارا بعزيمة إن العمليات الخسيسة  تزيد الشعب  تماسكا وأال إ
التد  تدراق  البريئدة  نحن ف  حرب فكري رضدد المتطدرفين سدفاك الددماء 0شرطته ولقرضائه والتمسك بدولته

ظندا  الذين يظهرون خدالف مدا يبطندون  ينالمتطرفقين هؤالء المنافقبل الت  تزهق من  رواح المظلومةألوا
 الجماعات المتطرفة والقوة الرجعيةن أ . الحقيقية كثيرا عن غايتهم ينبئو 0 الدولة المصرية لنيل منا  منهم

 طدالل ألبكداء علد  الن يتوقفدوا بابهدم أ ىوجهلهم بددينهم فكدان األحدر ممستغلين فقره  تستغل حماس الشباب
  0صابهم الوهن والمرضأوالهوان بعد ما  تخلف والتبعيةالظن منهم العجز والفكان 

  اال انهدم أبدوا 0حترضدار ولديس لدديهم سدوي هدذا الخيدارإلفد  حالدة اوأنهدم ينهدار  الجماعدة( ) ن تاريخهمأو
علدديهم حددالوة القددول  واودسدد نفوسددهم تزعددعزو ليلهمرضددوت عقيدددتهم وازعزعددبنسددتقطاب الشددباب و فقدداموا

فديهم  همسدتغلين مدا لمسدو والفهدم المنحدرفوالتطدرف  بالجهدلسمومهم  وادسو ةمتطرفال فكارهمالمغلوط وأ
لمتطدرف ومدا يدسدون علديهم القدول ا الما ينمرون فراحدو والطاعة نلثقه فيما يصنعوبالتسليم بما يقولون وا

وبدين كدل  جتماع إلبالوحدة الوطنية والسالم ا رضرارإلل حدبناء الوطن الواأبين  يشق الصف ويزيد الفرقة
ئهم لهدم لقدا اووصدور  والكافرين  ي ووصفهم بالخونةنزعوا عنهم لباس التقوف  سهميقصاء رئإمن طالب ب
سدقاط إهددفهم  ثم وبغ  وعدوان مبينرضالل مبين وكذب عل  الدين من أ هنإ عداء ف  المعركةألبهم كلقاء ا

تباعهم إ    ون شيئا واليهتدون رضاللهئك كان أباؤهم ال يعقللوأحد عالم بالدين أالعباد فما منهم  ذاللإالبالد و
مسلمين بدعوة عدم تطبيق الدين ستباح قتال الإر المجتمع والذي يجهل الدين ويكفب( طسيدهم )سيد قفكار أ

قوية أمندة  الكنانة رضولكن مانجحوا فن هل العلم تلك ه  عقيدتهم هم بها مقتنعونأئمة وألا جماعإف وخال
 . من عند هللا

 –نسان  إلورها ال مفر من هذه األفه ونهبط بها من قيمه الرضمير اذقتالعها من جإنه يجب العط ن الثمرةإف
ن يكوندوا علد  أيداهم الد  ا إعتبارهم مستقبلها وعماد نهرضتها وتقددمها داعيدإب قود عل  الشبابمل معألن اأ

مصر  ةالتقدم فهم ثرونطالق وإلمن السكون ال  ا مةألا هللخروج بهذ هة تجاة الوطن والوالء لقدر المسئولي
الخير والحق  ال  ةصل الفرضائل والدعوأه   همة الكريمألفهذه ا0 هذا الوطن ا ف هوكنوزها وباعث نهرضت

سددواعد مصددر  هددم  خددالق الحميدددةألواعدداليم الشددرائع السددماوية السددمحاء ت مفهددب الشددر والباطددل ومقاومددة
خرجددت للندداس تددنمرون أ أمددة كنددتم خيددر ) مال رسددول هللا صددل  هللا عليدده وسددلنطددالق الدد  المسددتقبل فقددإلل

عمن ظلمند  ويصدل مدن قطعند  ويعطد  مدن التسدامح بدالعفو شر ثقافدةنب 0نكر(بالمعروف وتنهون عن الم
نصياع للدعوات الهادفة الداعية للصدراعات والعندف والكراهيدة إلوعدم ا ساء ال أل  من إحرمن  ويحسن 

ولهم وتفكيددرهم للدددعوات التدد  تددربط ربطددآ خاطئددآ بددين بددنال يسددلموا عقدد هن يكونددوا سددفراء سددالم ورحمددأو
 0سالم هو مسلم جاهل يتعصب لجهلهإلعداء اأشرس أن إف   سالمإلرهاب باإلا

لجبان سديؤثر علد  بنن هذا الفعل ا منهم ظنا عل  قتل رمز من رموز هذه الدولة حريضتال الثرثره  و أن 
غيروا معتقدداتهم و و جراميةإلسهلوا لهم فعلتهم او الحوالسمال مدوهم بالأو دعموهم بنن ثوابت هذه الدولة

مدنهم بسدقوط الدولدة المصدرية  ـ فهدم كائندات  الم  السدمح ظندآسدإلنحراف عن تعاليم الدين اإلهيمهم باامف
كبدر الشخصديات فد  د أحدطدال أ الدذي لغاشدمارهداب  اآللديم إلبالحدادث ازين لهم الشديطان  ـ بنن ستعماريةإ

 سيواصددل  مراتارغدم هددذه المدؤ لمصددرية خالددةا سدتبق  الدولدة ـددـ ثر علد  الدولدةؤسددي  المصدريالقرضداء 
صدد ق ـدـرهداب  مدمرإحدائط صدد لكدل فكدر  زماتوتحمل اآل بتالءإلوالصبرعلى ا لصمودوا لتحديا شعبها

ن مصدر غيدر مسدتقرة وغيدر خدارج ألل رسدالة هيدوتوجذالل العباد إوستقرار البالد إمن وأ من ذلك زعزعة
 0  أمنة



                                                                                    11 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

 لقيدام بدواجبهما سدرعةب بعدم ترك الشدباب فريسدة للجهدل  سالم  والمسيح إلجال الدين ااشد رننومن هنا 
السريع والمتواصل  تتناسب مع العصر بسبب التقدم ن يتحركوا بصورة مكثفة وسريعةأالوطن  بكل همة و

 رفددة تنتشددر وتتحددركطتفكددار المفاآل    وجددود مواقددع التواصددل اإلجتمدداعىو فددى وسددائل تددداول المعلومددات
الخلل الثقاف  الذي ترب   بسبب تنهار المجتمع وزارأن إف بسبب تلك المواقع والتواصل اإلجتماعى  بسرعة

والبد على الدولة المصرية أن تحكم سيطرتها على تلك المواقع والتدى تددعوا إلدى اإلرهداب وتحجبهدا  هعلي
 .عن التداول حفاظا على األمن القومى المصرى 

حكدام أن يخدرج جيدل اليعدرف أطبيعيدة  نتيجدة ن تكونأبد الالتربوية الدراسية ولحاصل ف  المناهج ا وأن 
 رهدابإلدت الد  ظداهرة اأ والتدى  هلوطند هنتمائإهمية ويهدر القيم والعزوف عن أخالق آلل هيعير وال هدين

 الدديانات السدمحةب سداءوالرجدال والن الشدباب رشاد وتوعيةإللقيام بعقد ندوات ا  فوجب فراز طبيع  إفه  
لمدا  بيدنهم صيل الحوارنت خالق وسرعةالقيم واآل هيار منظومةنوإد الفتن أوو القويمة وسرعة نشر الفرضيلة

  0بالمستوي الفكري وبث روح الوطنية من حلول ترق  هميقد
 فدالخطربتغداء مررضداة هللا إخدالص فد  الددعوة إأن يكدون هنداك صددق وويؤدون عملهم كرسالة ن أفيجب 
عقدول النداس  ئلرضدمان عددم تدرك السداحة لمدن يملد ىن تكون مسلحة بالفكر الوسطأوالمواجهة يجب  داهم

 سدخاء آمندا مطمئندأجعدل هدذا بلددا ) اللهدم أ .الذي جاء رحمة للعدالمينلمتشدد المخالف لتعاليم الدين ابالفكر 
رزقده إيره تددميرا لده يدارب وجعدل تددبإو ف  نفسده ورد كيدده فد  نحدره هشغلنا شر فنب رخاء اللهم من أراد

ورفع المستوي  رهاب بالتعليم والوع إلا ةهمواج بسرعة المصرية  ةناشد الدولأكما  .  ( رضعاف مايتمناهأ
 ار المغلوطدةكدفتطدرف واآلمال الفكر بنا منباحم  شتن ا أهن مهمتألستفادة من الشباب إلالمعيش  بسرعة ا

ن القتدل مدن أالخلدد فد  ندار جهدنم و هجدزاؤالقتل بغير حق ن أل  كيد عوالتنآلن الجهل والفقر سبب الفتن   
 . فى الدنيا واألخرة  كبر الكبائر وينتظرهم غرضب هللا والعذاب الشديدأ
للمجتمع وتحسين الظروف  ةجتماعيإلا الحالة ورفع رهاب يتم بالرق  بالثقافة والتنويرإلعل  ا ن القرضاءأو

يعالج واعى عالم إنف المجتمع وتقديم أرهاب رغم إ خرف الذي يفروتغيير الخطاب الدين  المتط ةالمعيشي
  .رهاب إلالحارضنه ل البيئة الت  تشكل ةقتصاديإلااإلجتماعية والفكر والوع  وحل المشاكل 

مَ  الَّتِددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددنَّْفسَ  تَْقتُلُدددددددددددددددددوا "َوالَ و قدددددددددددددددددال هللا تعدددددددددددددددددال    ُ  َحدددددددددددددددددرَّ ِ  إِالَّ  ّللاَّ بِددددددددددددددددداْلَحق 
 .( 33.سدوره االسدراء ) "فِد  اْلقَتْدِل إِنَّدهُ َكداَن َمْنُصدوًرا يُْسِرفْ  فاََل  ُسْلَطانًا ِلَوِلي ِهِ  َجعَْلنَا فَقَدْ  َمْظلُوًما قُتِلَ  َوَمنْ 

ٍة أََجٌلۖ  فَإَِذا َجاَء أََجلُهُ )ة تعال  كما قال الل    االعدراف سدوره  (ْم اَل يَْستَنِْخُروَن َسداَعةً ۖ َواَل يَْسدتَْقِدُمونَ َوِلُكل ِ أُمَّ
  ."   كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعررضه  و قال رسول هللا صل  هللا عليه  وسلم " .(  34 )

مليدات تنظيم سري بدء قبل منتصف القرن المارض  تبن  تنفيذ العديدد مدن عالمسلمون وأن جماعة اإلخوان 
 هقوة و تماسك ويزيدة  صدالبة راسدخة بدولتده ويزيدد يزيد الشعب ذلك  فان سالفة البيانالقتل واإلغتياالت 

زدهارا وتقدما فهم أعداء النجاح يشعرون بنشدوة إ صرارا و عزما بجيشه و شرطته فهم ال يريدون لمصرإ
اْدُع تعدالى  " هللا قدال  –باطل  فإصرارهم عل  –إنتصار زائف بهمجية و بنشر الخراب  وجلب الكوارث 

لَُم بَِمن رَضلَّ َعدن َسدبِيِلِه إِلَى  َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِ  ِهَ  أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَعْ 
 . )125( النحل  " َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

 هيمنوا و سديطروا علدى لها 28/1/2011ف  و بالتحديد  2011لعام يناير 25يام قليله من ثوره أبعد  ال انهإ
لتبددأ  جتماعيدةإلالعدالدة او  بدالعيش و الحريدةالمصرى ات السلميه للشعب لتنته  المطالب سالفة الذكر الثورة
اليدوم  ذلكعصر و ف  .الخاصةو  و الممتلكات العامة ساسية ألا ةتخريب البني و القتل و كامن الحر مرحلة

 و تحولدت الثدورة السدلمية للشدرطة تسدعون قسدمآحتدرق إوفى فترة زمنية التتعددى السدويعات   سالف البيان
لهددم مؤسسدات  الفئويدة اتو المطالبد مدن و المظداهرات الداميدةألا مدن الفورضد  و زعزعدة موجات عارمةل

وعدم العنيفه بممارستهم ينهمأال إتحت ستار الدين فورضهم الشعب لحكم البالد ف . رادواأو كان لهم ما  لةالدو
سدتعدادهم للتفدريط فد  أرض الدوطن و تعداونهم مدع إو ولدة المصدرية دالخبرة والحنكة السياسية فدى إدارة ال

مدن  اوئين لهدم عدوالم للمقدربين تو محداولتهم الدءوبده لجمدع السدلطا بل واإلفراج عن اإلرهابيين  رهابإلا
 . خرينألقصاء اإو  البالد دارةللجماعة إل السمع والطاعةب هممنيتمتعون  ممن نيغير المؤهل

تفكيدك الدولدة المصدرية لفد  الخفداء  ) جماعدة اإلخدوان (أمرة التد  دبرهدا والمبد الشعب المصرى ستشعرإو
وسدار علد   سدتلهم روح الوطنيدةإأجل الحرية  من رتفع صوت الشعب المصريإنسانية فإلوهدم الحرضارة ا

http://www.quran-for-all.com/t-7-1-34.html
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=16
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=16
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وكسدر حداجز الخدوف وشدعر المصدرين بدالعزة  مراتاكدل المدؤلرفرضده  معلندآ جل كل التحدياتالدرب من أ
  على التغير .هم توقدر

 العظيمالتد  إندتفض إليهدا الماليدين مدن شدعب مصدر 2013 لسدنة وعل  أثر ثورة الثالثون من شدهر يونيدو 
والدذى إتخدذ مدن اإلسدالم شدعار ومدن الشدريعة سدتارآ فوعدد بتطبيقهدا محمدد مرسد   /يسللمطالبة بعزل الرئ

وليته عل  الدرب سار إال أنه ما لبث أن بلغ منربه وأعتل  منصة الحكدم حتد  ظدن أنده جداء وقدت الحصداد 
وجن  الثمار فخرج عل  الشعب بمدا ال عدين رأت وال أذن سدمعت  وال خطدر ببدال بشدر فدنمر بدإخراج مدن 

وا من شعبته مدن المسدجونين وكدرم مدن كدانوا لدرئيس الدبالد سدلفا بقداتلين وأكدد فد  خطابده علد  سدالمة كان
 الخاطفين قبل المخطوفين .

وإن قصرت مدتها إال أن أحداثها كانت جسام وخطبها كدان جلدال / محمد مرسى  المعزول وأن فترة الرئيس
ابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فإستينس وأمرها جد خطير حت  بلغ قدرا إستعصى فيه عل  صبر الص

 الشعب مما آلت إليه األحوال وبات دوام الحال من المحال طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكدم عدن بدر اآلمدان
نتمائده إللدبالد  وتشدككوا فد  صددق  هفتزعزعدت عقيدتده  نحدو حسدن قيادتد وماحدث من تخبط ف  القرارات

ستقبل بات مظلمٍا مجهول الغاية مطموس الهوية فدنبوا البقداء تحدت مظلدة ستشعروا الخوف عل  مإونواياه و
  لما لمسوه فيه من جنوح الفكروجنوح اإلرادة وشطط ف  إدارة البالد.  ن يرافقهم الدربأو أزعامته 

أنشدنت آلداء هدذه الوظيفدة  سدتعماريةإلعتبارهم جماعة دورها خدمة المصالح اإو للحفاظ عل  كيان الدولة ب
  0و تهوي به ف  مكان سحيقأن تجر البالد ال  جرف هار أن عظمت الفرقة وكادت أ بعد
نحداز للشدعب رضدد إو  2013يدو سدنه نيو 30أن يلب  النداء  فد   الإ ) القوات المسلحة ( نب  جيش الشعبف

 دوسدان  أفكدار جماعتده فغابدت الحيددة عدن كثيدر مدن قراراتده ه تده وتحكمدانتماءإحاكم كاندت تحركده أهدواء 
م هنهددا رضدربة عميقدة قسدمت مخططدداتأا  وحماهد الجديش ) القدوات المسدلحة ( الشدعب المصددرى فدى ثورتده 

   0ثورة شعب حماها الجيش   إال أنها نسانيه وتقسيم البالد وتجزئة المنطقة إلوهدفهم هدم الحرضارة ا
يهم بدردآ وسدالمآ بعدد خوان هذا اآلمر لم ينزل علدإلوسقوط حكم ا 2013سنة يونيو  30 ثورة نه وبعدأال إ

زدادت اآلورضدداع سددوء بسددبب المعركدده الشرسددة إزداد سددخطهم وإأن زلزلددت الثددورة عددرش حكمهددم بددل 
يونيدو التد   30بثدورة  هنتقام من الشعب المصري لقيامإلوالخبيثة الت  دارت ف  محاوله لتصفية الثورة وا

رهابيددة التدد  لددم إلخططدداتهم اقرضددت علدد  أمددالهم ونزعددت فددرحتهم فخرجددوا للتصدددي للحددراك الددوطن   بم
تتوقف فخرجوا عل  الشعب بوجههم القبيح يكتظدون الغديظ تملدئ صددورهم مدرارة الهزيمدة ويشدهد حدالهم 

اف جهدود المجتمدع المصدري بسدالح زسدتنإلليحكموا الشدعب بقدوة السدالح   وآل ليثنرون إنهم ما خرجوا نب
الممتلكدات العامدة والخاصدة بهددف  تخريدبد وحدداث الفورضد  بدالبالإلغتيداالت إلالمظاهرات المسدلحة  وا

 .جنبية بوجود حرب أهلية ف  البالدألعالم اإليحاء لوسائل اإليقاع العديد من المصابين والقتل  لإ
 محمد مرسى والمناصرين /والمؤيدين للرئيس المعزولسالفة الذكر غير أن اآلالف من المناهرضين للثورة 

إنقالبددا علددى  علددى حددد زعمهددم لددم يددروق لهددم ذلددك وإعتبددروه ونلمالمسددن اإلخددواوالمنرضددمين لجماعددة  لدده
  . الشرعية الت  أتت برئيسهم ال  منصة الحكم

عتصام بالميادين وجمع شتاتهم  ليتجمعدوا فد  ميددان إلوف  خرضم تلك األحداث الجسام فلم يجدوا بدآ سوي ا
 أنالجمهوريددة  ومحافظددات دين ميددابعددض رابعددة العدويددة بمدينددة نصددر بالقدداهرة  و فدد  ميدددان  النهرضددة و 

نصددارهم مددن أو ونالددذي رضددم جميددع قيددادات جماعددة اآلخددوان المسددلم ) رابعددة العدويددة(بددرزألعتصددام األا
نهم عل  درب المقاومة سائرون  أو فى البالد   ورضاعألستقرار اإالتيارات الدينية المتشددة لينكدوا عل  عدم 

القبلة الت   ةنفراتها ليكون لهم بمثابإات قائمة وحذروا من عتصامإلستمرار بقاء اإو حرصوا جاهدين عل   
تخدذوا إتباعهم والوجهة الت  يقصدوها كل من وجد ف  نفسه تجاههم ميدل أو هدوي وأليها مناصريهم وإيلوذ 

رشدداد إلصددبح لهددم كالحصددن الحصددين والمقددر اآلمددن ومنددارة انمددن جمعهددم هددذا بنيانددآ يشددد بعرضدده بعرضددآ ف
حددداث تتفددق أمنهددا رسددائلهم للددداخل  والخددارج ويصدددرون مددا يعددن لهددم مددن صددور و التدد  يبثددوا هوالتوجيدد

ووصف بننه  ) رابعة العدوية(عالم  أنش ء بالميدانإومصالحهم  وتخدم قرضيتهم وكان ذلك من خالل منبر 
بل هو الدرأي مرسى  / محمدعادة الرئيس المعزولإالمنصة الرئيسية بحسبان يمثل لسان حال الجماعة نحو 

قيدادات جماعدة  ىفما كان ليعتلد  تلدك المنصدة سدو   مجمع عليه والفكر الذي عقدوه والعزم عل  تصديرهال
خوان ومرشددهم وشخصديات ورمدوز لهدا قددرها وقددرتها علد  التدنثير فد  نفدوس المعتصدمين بمدا يخددم إلا

زيدادة الحشدد فد  داريدة بجميدع المحافظدات إلوكلفت قيادات الجماعدة كوادرهدا بالمكاتدب ا  مصالح الجماعة
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سددتخدامهم رضددد إسددتعراض القددوة والتلددويح بددالعنف وإالميددادين وذلددك لتكدددير اآلمددن والسددكينة العامددة وذلددك ب
و لبددث أفكددارهم ورسددائلهم للددداخل والخددارج وللتنكيددد علددى عدددم إسددتقرار قدداطن  ومرتددادي محدديط رابعددة 

و لك  يصدروا للعالم   اً كان مفعوالً األورضاع وأنهم على درب المقاومة سائرون   عسى هللا أن يقرض  أمر
 الخارج  أن مصر غير أمنة و غير مستقرة .

ووسطاء مدن  فى ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا من خالل وسائل اإلعالمالمعتصمين وناشدت الدولة 
ة إال أنهددم أبددوا وإسددتمرت جماعددة اإلخددوان فددى تصددعيد ممارسددتها رضددد إرادهددذا اإلعتصددام بإنهدداء  الددداخل

الشددعب المصددرى بددنن كلفددت قيددادات الجماعددة وكوادرهددا بالمكاتددب اإلداريددة بجميددع محافظددات الجمهوريددة 
ومحيطه وذلك لتكدير األمن والسكينة العامة وذلك بإستعراض القدوة العدوية بزيادة الحشد فى ميدان رابعة 

عتقددداتهم مددن قدداطنى والتلددويح بددالعنف وإسددتخدموها رضددد المعاررضددين إلنتمددائهم السياسددى وأفكددارهم وم
  لهم. المتاخم العدوية ومرتادى محيط رابعة

ولما كان اإلعتصدام فد  ميددان رابعدة العدويدة قدد طالدت مدتده ممدا حددى باألهدال  وسدكان المنطقدة بالتقددم 
والتدى يتعدرض لهدا سدكان ببالغات إلى الجهدات الرسدمية تشدكوا ترضدررها مدن أفعدال نسدبوها للمعتصدمين 

فعدال تعدد جدرائم أيان وما يتعررضون من أجراءات تفتيش وقطعهم للطرق وما يرتكب من المنطقة سالفة الب
النائدب العدام السدابق  هشدام بركدات  /المستشدار السديد علد  والتحريداتفما كان من عدرض هدذه البالغدات 

بتكليف الشرطة بإتخداذ الدالزم قانونداً نحدو رضدبط الجدرائم التد  وقعدت  31/7/2013بتاري   فاصدر قرارة
بمحددديط ميددددان رابعدددة العدويدددة والنهرضدددة بمحدددافظتى القددداهرة والجيدددزة ومسدددجد القائدددد إبدددراهيم بمحافظدددة 
اإلسددكندرية وميدددان الشددون بالمحلددة الكبددرى بمحافظددة الغربيددة وسددائر الميددادين األخددرى بالوجدده البحددرى 

لخاصدة وتعطيدل وصعيد مصر والتى وقعت فيها الجرائم ) مقاومة السدلطات وإتدالف المبدانى الحكوميدة وا
المواصددالت والقتددل العمددد والقددبض علددى الندداس بدددون وجدده حددق والتعددذيب البدددنى وذلددك بغددرض إرهدداب 
المواطنين وترويعهم ( وذلك لكشف مرتكبيها وإتخاذ الالزم قانونا بشننهم فى رضوء أحكام القوانين ورضدبط 

  . األسلحة واألدوات المستخدمة فى ذلك ورضبط المحررضين على تلك الجرائم 
أكثدر  اإلعتصدامإنهاءفما كان من أجهزة الدولة المتعددة إال أن ناشددت المعتصدمين والقدائمين علديهم بطلدب 

إال أنهددم لددم يحركددوا سدداكناً.                                      ولمددا كددان بقدداء اإلعتصددام قائمدداً  مددن مددرة 
هيبدة الدولدة وإنتقاصداً مدن سديادتها وإظهارهدا رضدعافاً لإومستمراً دون تدخل من الجهات المعنية مما يشدكل 

بمظهر العاجز عن إدارة شئون البالد فكان مدن الطبيعد  أن تتخدذ الدولدة اإلجدراءات الالزمدة لتددراك ذلدك 
األمر وكان المعتصمون والقائمون على أمرهم قد أعدوا عدتهم تحسباً لهذا اليوم ف  صد وإفشال أي تددبير 

 ات الدولة حال تصديها لهم وإشاعة الفورضى األمنية ف  ربوع البالد. يمكن أن تتخذ من قبل مؤسس
 14/8/2013 فى صباح يوم وفكان لزاما عل  الدولة أن تتخذ من اإلجراءات ما يكفل إعالء كلمة القانون 

وشدرعت فد  إتخداذ االجدراءات ) رابعة العدوية ( قامت الجهات األمنية بالتوجه إلى حيث مكان اإلعتصام 
وبالفعدل وعلدى  السدابق سدالف الدذكر  النائب العدامهشام بركات   ونية بناء على قرار السيد المستشار /القان

 فتم إنهاء إعتصامى رابعة العدوية والنهرضة . بتنفيذ القرار سالف الذكر  أثر قيام قوات إنفاذ القانون
بإشداعة الفورضدى  المسدلمون  وبناءا على المخطط التخريبى من قبل قيادات جماعة اإلخوانوعلى أثر ذلك 

إرضدطلعت عناصدر الجماعدة ففى ربوع البالد وإفشدال أى تددابير يمكدن أن تتخدذ مدن قبدل مؤسسدات الدولدة 
سالفة الذكر وبعض عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم بإرتكداب العديدد مدن اإلنتهاكدات الصدارخة وذلدك 

األشدهر التاليدة إلنهداء  وعقب ذلدك وعلدى مددار  ذكر نهاء هذه اإلعتصامات سالفة الإ مععندما بدأ التعامل 
والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمدن المجتمدع وأهددرت أسدس ( العدوية رة الخبيثة )إعتصام رابعةؤهذه الب

عبارات الوعد  ينالنظام العام بالدولة فخرجوا ف  مسيرات منددة وتفوهوا بنلفاظ السباب واإلستهجان مردد
قطعددوا علدد  أنفسددهم عهدددا بعددودة رئيسددهم المعددزول ومددن دون ذلددك الرقدداب   ونتقددام باإل ينوالوعيددد مهدددد

فصالوا وجالوا ف  الشوارع والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك وإنتشرت ظاهرة المظاهرات و 
 و   لفدضعلدى مددار األشدهر التاليدة ل اإلعتصامات و اإلغتياالت  والتفجيرات وغيرها من األفعال العدائية

الت  تتصف بالعنف وتحركها غريزة اإلنتقام من كل من طالب بإقصائه من الشعب و القائمين علد  حمايدة 
سددالح  ارشددهإبعمددال العدائيددة ألقدداموا بتصددعيد ا نهددمأوالشددرعية مددن رجددال الشددرطة والقددوات المسددلحة 

و نشددط كتدداب  يددةجتماعإلاو  قتصدداديةإلخلددق اآلزمددات اوالمسددلحة  تامواجهددالو والتفجيددرات غتيدداالتإلا
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ت دعوا الشعب للنزول للشوارع محتجدين علد  دعدواف  من فورض  هتستغل ما صنعو ةلفرقات تبث الشائعا
 . زماتله اآل فصدروا  هتمامآإلم يعيرها الشعب  متتالية

 آل أن  إ المخدابرات العالميدة جهدزةنهم مدع أكتسبوها من تعاوإالت  )جماعة اإلخوان(  ل خبراتهم و رغم ك
  ايددعمه  ايقف وراءهد هتالشعب المصري فهو حين يثق ف  قيادا ن كنيةلم يعرفوا حت  اآلاإلخوان  جماعة

و  هو جيشدده وطندد لدد إ هنتمائددإ اواحددد نسدديجآ حددداث المتتاليددةصددنعت مندده اآل فهددو شددعب صددرار وعزيمددةإب
  خرجت من رحم هذا الشعب الت   هتشرط

والتى  –جابهتها حيث كانت وقائع هذة القرضية الماثلة فقد أعد المناهرضون للثورة المصرية عدتهم وخطط م
 السديد نها إحدي صور اإلستعداد والتجهيز نتيجة إلصددارأ –تعتبرها المحكمة بحسبانها محكمة المورضوع 

 سالف الذكر . 31/7/2013هشام بركات النائب العام السابق قراره الصادر بتاري   /المستشار
خوان الهاربه خارج الدبالد اإل وجدوا رضالتهم من قيادات جماعةو الخارج فى الداخل و رلشاقوي  تفقإوقد 
حماس علد  نشدر بدذور الشدقاق و الفدتن بورضدع مخطدط لتصدعيد  يادات الجناح العسكري لهم من حركةو ق
لددذين تحددالفوا مددع مددن الشددباب ا الد مددن خددالل تطددوير اللجددان النوعيددة المسددلحةداخددل الددب عمددال العدائيددةاآل

سسدوا مجموعدات أو للجماعدة الزائدف الحدرام نفسهم بالمدال أجورين سفاك الدماء الذين باعوا نالم الشيطان
من الددماء وحررضدوهم  غراق مصر ف  بركةإلداخل البالد  ئيةادكثر تطورا تتول  تنفيذ عمليات عأخري أ

قاصددين مدن ن بإصددارقراره سدالف البيدا ةجزاء عل  قيامد السابق النائب العامبالسيد المستشار/ وتربصوا 
نتصدر إآلخدر الدذي اللفصديل مدتآلت بهدا نفوسدهم وعددوانهم إ تحدركهم فد  ذلدك رضدغينة هزهداق روحدإذلك 
 سدعوا مدآلالمعدزول الدذي كدان يشدكل لجماعتده أ قصداء الدرئيسإلرئيسد  فد  ارادته وكان السبب إيته وؤلر

 0ن يهنئوا بتبؤهم  مقاليد الحكمأفما لبثوا  هنتظارإطال  التحقيقه وحلم
و من اآلخطاء كان علينا ان نحرص عل  شد كل انتباهنا  وآهتمامنا عل  نقطه البدء الت  حددناها و كدذلك 

) تمكندت ن أعل  الغاية الت  نستهدفها حت  نعرف جيدآ طريقنا و حت  تحسم أمورنا ك  ال نحيد عنها بعد 
بدنن خرجدوا علد  الشدعب  2011ينداير 25القفدز علد  ثدوره وحكم الدبالد  من جماعة اإلخوان المسلمون (

مر يتطلب منا زياده الحرص من جانبنا عند بلوغنا هذه الغاية الغامرضة ألن اإو برغم هذا كله ف 0مرضللينه 
و المعتمه ف  مقصدنا و قبل ان نكون قد تعودنا عل  السير وسط ظلمات الليل الكثيفه الت  تكتنفندا مدن كدل 

و أن يفدرق بينهدا أر التد  لدم يكدن ليسدتطيع بصدرنا فد  البدايدة ن نتنبه اآلمدوأجانب و حت  يكون بمقدورنا 
  ن نخطوا خطوات ثابتة أو نتلمس البداية لنستطيع أمساك إلن نحاول اأيتبينها 

ن نعبدر أمر يقترضد  مندا ألن األمان إما ألمن  واألوالعبور ال  ا  هو مهما يكن الطريق شاقا و شائكا لبلوغ
نه ألما إما الننا نرضطر للمش  فوق نتوأت ال نهاية لها من الصخور  ومن رمال حارقة و إ هصحراء فسيح

و أكوامدا هائلدة مدن الخدراب أنفسدنا طريقدا فدوق ألن نشدق أو أن نتسلق جبداال و عدرة أكان من الرضروري 
نلتفت للتعب الشديد و المشقة و ال بد لنا اليوم بال ريب وال نشق ألنفسنا طريقا للحفاظ عل  بالدنا منارضلين 

نفسنا جديرين بالوطن الدذي نعديش فيدة فلننظدر حولندا ونطدل علد  أل من عمن العمل الدؤوب والحماس لنج
رضدديها وإسددتنزفوا ارأؤها وخربددوا سددتحلوا نسدداإمايحدددث مددن خددراب بالدددول المجدداورة شددتتوا شددعوبها و

ورضد  رضدد دعداة الف المصدرى  فالشدعب 0ن نخوض معركة خبيثه شرسة تدبر فد  الخفداءألخيراتها نحن ا
العمليات الخسيسدة   هذه نأهل مصر ف  رباط ال  يوم القيامه (  اال أفقال رسول هللا صل هللا عليه و سلم )

و شرطته ولقرضائه والتمسك  هقيادته السياسية ووالئه ودعمه لجيشبصرارا بعزيمة إتزيد الشعب  تماسكا و
 بحجم مصر .   وأن الجرائم اإلرهابية لن تنال من إرادة دولة بعراقة وبدولته

ن الجماعات المتطرفة إإلرهابية وجماعة اإلخوان المسلمين  ممن تحالفوا مع الشيطان  وإبتعدوا عن الدين  إ
من خارج البالد و داخلها من رضعاف النفوس من عشاق الدم  مدن قيدادات اإلخدوان المسدلمين الهداربين الد  

إستهدفوا قتل أهم  نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة  الخارج ومن الداخل تملكتهم غريزة اإلنتقام ممن ينفخون
 صرار عل  النيل منه وتدمير المنشآت .  إلالشخصيات بالتصميم وا

النائب العدام( والدذي يمثدل المستشدارويؤكد الهجوم الذي شنته الجماعة اإلرهابية مباشرة  على ركب )السديد 
خسة والندالة والبغ  المتعمد والمخطط له والمتعمد )كرامة شعب حر بنكمله ( والذي كان هجوما  ف  قمة ال

ستهدافا لكل القيم النبيلة  فهو رمز إف  أبشع صوره ومحاولة للنيل من عزيمة شعب بنكمله وكرامته ونيال و
 .من رموز العدالة ورمز وطن  لهيبة القانون وسيادته لشعبنا المصري العريق 
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جناح العسكري لهم قاصدين زعزعة أمن وإسدتقرار الدبالد   و إستعانوا فى ذلك بحركة حماس الت  تعد الف
الددذين قدددم لهددم الشددعب المصددري  الغددال  والنفدديس و الترضددحيات مددن األرواح ـ فهددم يددردون الجميددل ـ و 
يتاجرون بقرضيتهم وهم  يسعون ف  األرض فساٍدا ممن يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زآئف ظنا مدنهم 

ن الددماء إمستغلين الددين متخدذين منده سدتارآ آلعمدالهم و الددين مدنهم بدراء ـ   0يهمن المال المكنوز سيغنأ
ويتشددقوا   0البريئة الت  تراق واألرواح الزكيدة المظلومدة التد  تزهدق دمداء طداهرة سدفكتها طائفدة فداجرة

وهللا ان  باإلنكار فهم فئة رضالة منافقة ألنهم يظهرون خالف مايبطون . أتحسبون أنكم قادرن عل  مصر ال
   0هللا  ال يحب كل خوان أثيم

ن الوطنيددة الصددحيحة ال تحددل فدد  قلددب متتدده مبددادئ تسددتحل إغتيددال الددنفس وتسددتحل الدددم بتجنيددد الشددباب إ 
ال بالتعصب الخداطئ  بحالدة  0ابهم مستغلين  حماسهم  ومستغلين  فيهم إندفاعهم وفقرهم  بالترضليل طوإستق

فسددقطت أقنعددتهم  م الدددين السددمحة التدد  نددادت بهددا جميددع األديددان السددماويةالعددداء المتواصددل بعيدددا عددن تعددالي
 0الزائفة الت  إستباحت دماء معصومة وما راعت أبدآ أيا من الحرمات

السدابق النائدب العدام  المستشدار / هشدام بركدات السيد فإن المؤامرة الغاشمة والمكائد من المنجورين إلغتيال
رة سدتحلت دمداء طداهإو المفسدين ف  األرض ال يقدوم بهدا  إال فئده باغيدة  الطغيان الشر و تكاتف فيها قوي

ممن تملكدتهم  وجردوا من مشاعر الرحمة واإلنسانية سفكتها طائفة فاجرة إستباحوا ألنفسهم دماء معصومة 
وا قتلدصدرار علدى النيدل منده . فإلغريزة اإلنتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتندة بالتصدميم وا

ًدا فََجدَزاُؤهُ َجَهدنَُّم َخاِلدًدا  مسلما صائمآ ف  شهر رمرضان  قال هللا تعال ف  محكم آياته  تَعَم ِ "َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا مُّ
ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعِظيًما"     . ( 93 )النساءفِيَها َوَغرِضَب ّللاَّ

حدداث إثدارة الزعدر و الفدزع ونشدر للرعدب بدين النداس وإجهدولين مدن ن  وأخدرين موفإن ما قدام بده المتهمد
إغتيدال الشدهيد والذين أقدموا عليه وهو العمل اإلجرامى  اءإنتابت المصرين من جروالتى الفورض  العارمة 

فدإن تلدك الجدرائم إنمدا تدنم . وغيرها من الجرائم المبينة بدنمر اإلحالدة المستشار النائب العام / هشام بركات 
و مدن شدارك أو الدذي حدرض عليده أسواء  مدن  نفدذه  ) المتهمين ( خسيس من المنجورينوعمل جبان ن ع

وأنهم يوجهون رسدالة الد  العدالم الخدارج     للتنفيذ واألدوات أمدهم بالمال صنع أووأو إتفق أو ساعد أفيه 
 0اجهة ستقرار ف  البالد فكان الردع سالح الموإلمان و عدم األمن  واألابعدم وجود 

ن ما حدث يصب ف  مصلحة الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفورضى عشاق الدم عناصر مدن النوعيدات إف
قد جمعتهم نية واحدة تمثلت ف  اإلنتقدام والفتدك لشدفاء صددورهم مدن  هنأال إاإلجرامية الت  تباينت أهدافهم 

ن ويخيددل إلدديهم عددوده رئيسددهم جرامهم هددذا يتوهمددوإوهددم بدد  الغدديظ مددن فددرط الرضددغينة التدد  تكنهددا أنفسددهم 
المعزول  معتقدين حكم الشعب المصري بقوه السالح و هم يراهنون عل  الشعب الدذي لفظهدم و ال بدد أنده 

عالندا علد  إسينت  يوما يستنسفون فيه ألنهم لم يعددوا قدادرين علد  الجسدم علد  الدولدة المصدرية وأصدبح 
مدرارة الهزيمدة علد  أثدر ثدورة ة قد إنهارت فتجرعوا ل  الحشد والتعبئرؤوس اآلشهاد أن قدرة اإلخوان ع

العزة والسيادة عنهم فياويل  طزلت ملكهم وأزاحت عرشهم وطوت بساالت  زل و 2013الثالثون  من يونيو
سدتبدلها بحدزن وشدقاء وأعدادهم الد  إعتالئهم حكدم الدبالد وإختطفت فرحتهم بإو ناصر عليها وأمن قام بها 

  0الحسرة والبالء
المستشار / هشام بركات النائب العام السدابق الد   السيد ثناء ذهابأو 29/6/2015بزوغ نهار يوم و حال 
تهيدن لده النداس بدين قددائم يوكدان فدى غرضدون شدهر رمرضدان الكدريم شددهر الخيدر والديمن والبركدات  وعملدة 

لجدن إال أن شهر صفدت فيه شدياطين ا  وصائم وسابق بالخيرات وتسارعوا فيه إلى مغفرة من هللا وفرضال 
ناس قست قلوبهم فهى كالحجارة بل أشد قسوة لم تعرف الرحمة إ , شياطين اإلنس كانت على اإلنسان أعتى

سبيال إليهم ولم تردعهم قدسية الزمان وال حرمة الشهر الكريم الذى أنزل فيه القرأن فراحوا للقتدل يددبرون 
سدتقبال وذلدك بإ ن أعظم رجاالت القدانون ولسفك الدماء يتوعدون وفى الطرقات يتربصون رجال نحسبه م

حيث أن  الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفورضدى عشداق الددم عناصدر  امشؤومكان يوما  هإال أنيوم جديد 
ترقبوه فدى غددوه ورواحده وتربصدوا بده من النوعيات اإلجرامية من جماعة اإلخوان وعناصرها المسلحة 

نفجددار إوقدرع أذانهدم صدوت  عقدارات مصدر الجديددة واقدداطنظ  سدتيقفإ وبداقى أفدراد الحراسدة المرافقدة لده 
المستشدار /  مسدتهدفةسبرانزا  كانت تقف علد  جاندب الطريدق إماركه  ةمفخخ مروع كبير بسيارة رهاب إ

فد  تقداطع شدارع سدليمان الفارسد  مدع شدارع مصدطف   هركبدهشام بركات النائب العام السابق أثناء سدير 
أيدادى  بهدا   هل تم تفجيرها بعبوه ناسفه عن بعد تربص  ياسر بمصر الجديدة بنإرع من عمار مختار المتف
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عدداد و إلاو بدالتخطيط  أن قداموا  دالغدر والخسة والندالة قوي الشر و الطغيان و المفسدين ف  األرض بعد
 السابق المستشار / هشام بركات النائب العامة صابإ كل ش ء مسببآدمار ف   هة خلفمخلف والمشاركةالتنفيذ 

 وإغتالدت أيدديهم األثمدة روحده الطداهرة  هحياتدبتقرير الطدب الشدرع  الدذي اودي ب الموصوفة باإلصابات 
تلفيدات و  هخلفد تركو نفجار إلبا المحيطةوالسيارات  هركبوسيارات  هسيارت تو دمر هحراس ةصابإ كذاو

ع شارع  سليمان الفارس  و مصطف  من التفجير ف  تقاط زجاج النوافذ بالعقارات المطلة و القريبةتهشم ب
لتيدار اوقطدع  ندارةإلا عمددةأ توكدذا دمدر  مصر الجديددة بن ياسر بمنطقةإفرع من شارع عمار مختار المت
 . الكهربائ 

 هباتاصدإب اثرنقدد فدارق الحيداه متدإال أنده  هسدعافإل الددولى النزهدة  ف ال  مستشد هنقلوتم  هنقاذفهرعوا ال  أ
قال لم ـ فؤالشرع  ـ ذلك هو المشهد الم ىالتقرير الطبو بمستشفى النزهة الدولى ب بالتقرير الط لموصوفةا

مْفي ُْمَامُمتَر ي" ياتده هللا تعال  ف  محكدم أ ْنمَميَم رنهن يون ني َْلَت  ًمبي َمْوي َْح َمبء   َ ي ي م م ن َريمُ ناُمت ي نمويَ م ن ون َتاَلي َْحَ م َر 
 (. 169)ل عمرانأسوره 

ي"  ياتده قال هللا تعدال  فد  محكدم أكما  0ال  ربها رارضية مررضية لتصعد روحه الطاهرة َتمَنَْ اُمَتن ُيْفي نَ مْوء 
مب نمن َري  ي مص  ممن يَت َ رن يَت مث َلمَم ان يَت أْلَْننُم ن َري أْلَْلَت ون يلن يَت ْمُنتطنيَتنَْ ص  َري ْمَمْت ن (ي م م ن َريألنَ  ي ََصمب َ ُْهْفي155لن

ني مم  َ  يمَممبمُت يألنن ممبيلن  يَم نن ُممتَري ُلصن ُن ممْفيَتَمْحَلمم  يَت ُتمَئنممَ يُةممُفي156يَتألنن ممبيألنمَْ مم ممْريَم رنهن يلن ْفيَصمماََت ا  (ي ُتمَئنممَ يَواَممْ هن
 . سوره البقره ( )(157 ي  ْمُلْه َُمترَي

م َ ًي) 27 ي  َمبي َ   َُهمبي ممن ْنُ ي ْمُلْبَلئنن م ُي"  ف  كتابه العزيدز  وتعالى   سبحانهقال هللاو يَم ان يَم رنم ن مويألنمَمار  ْمنن ن
ْمان   ًي َلمري" كما قدال هللا تعدال   ــ تمهي مننم ي (30َت ْمُمانويَنن  نوي (ي29   َبْمُمانوي نويون َبمني (28ي  (ل 

ًي ي ََيلَن َلممبيمَ َممَوي من ممبَ يَنلن  ممب َن ي نمموي ألَْم ي َْتي ََ ممبم  ينَْنمم   َتَلممْري َْح َبَةممبي ََيلَن َلممبي َْح َممبي من ممبَ ي مَ َممَوينَْن ممبًي نغَْ مممن
ًي يي.ي(32 ملبئم ي  "َنلن  ب
يمَم  بما ييمبوكما  يَتمَ َنَُُيَت ََومم  ُن ُيَواَْ   َ َبي ًم ي ََنَا ُؤهُيَنَهن ُفيَمبمنًم ي ن َهبيَتَ ان نًبيلُّ َ َلرن ُُيَومَ   ًبيَتَلري َْ  ُْويُلْؤلن

  .سورة النساء(ي93 ي َوظن ًلب
سدتقرار اآلورضداع فد  إخلق حالة مدن عددم بالد لرجاء الأف   ةحداث الفورض  العارمإوكان هدفهم من ذلك 

أال عتباريدة  المعتدرف بهدا قانوندا إلالشخصدية الديس لهدا رادة جماعة غيدر شدرعية إرغباتهم ول البالد تنفيذآ
ن يكدون لهدا لك الجماعة الت  نمت وتوغلت عل  أرض الوطن من غير أت ونخوان المسلمإله  جماعة او

  0عمالهامح للدولة مراقبة أظل به والذي يسالغطاء الشرع  الذي تست
بتحقيقددات النيابددة  همإقددراراتوإعترافددات المتهمددين و األمددن الددوطنى  وتحريددات وراق والتحقيقدداتأن األإال 

 الواردة بها  وكافة أدلة القرضية وتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية وتقارير قسم األدلة الجنائية العامة 
ماس ان الهاربه خارج البالد و قيادات الجناح العسكري لهم من حركه حخوإلا قيادات جماعة  اقتفإ كشفت

ر داخدل الددبالد مدن خدالل تطددوي عمدال العدائيدةاأل ع مخطدط لتصددعيدبورضد علد  نشدر بدذور الشددقاق و الفدتن
ئيدة رضدد ادتطورا تتول  تنفيذ عمليدات ع كثرأخري سيس مجموعات أنو ت للجماعة اللجان النوعية المسلحة

كذا و سسات الدولةؤدارة مإعل   القرضاء  والقائمينو الشرطةو الجيش من رجال خصيصآ ةمؤسسات الدول
المعاررضدده  الشخصدديات العامددةو قنصددلية بددالبالدالو مقددار البعثددات الدبلوماسدديةسددتهداف إو  ت العامددةنالمنشدد

مدواطنين و ترويدع العمدالهم أ ارسدةبهدا مدن مممنع العاملين و بغرض تعطيل سلطات الدولة رالجماعةفكاأل
  جتماعيدددةإلاو  قتصددداديةإلوالتدددنثيرعل  مقوماتهدددا ا المصدددرية سدددقاط الدولدددةإوالفورضددد   عةشددداإل وصدددوآل

  0  الحكمستيالء علإلوا
القدائمين علد   أن مدن رضدمن و ا ورضعوا خاللها بنود ذلدك التحدرك تركي بدولة ت تنظيميةاحيث عقدوا لقاء

 ن  / محمد جمدال حشدمت عبدد الحميدد د الهادي و الثاحمد محمد عبد الرحمن عبأول / ورضعه المتهمون األ
خوان و تنظيمها الدول  و قيادة حركه حمداس إلا جماعةوهم من قيادات حمود محمد فتح  بدر الثالث / مو

و فد  أطدار تنفيدذ هدذا المخطدط  حركده حمداس مخدابراتبر رضدابط بدو عمدأبدو عبدد هللا و المكند  أالمكن   
 بدراهيم محمدد موسد  إ  السديد براهيم و الخامس / يحدإحمد أكارم السيد  /ابعصدروا تكليفات للمتهمين الرأ
خدوان عدن إلا بتطوير عمل تلك المجموعدات المسدلحة بجماعدةقدري محمد فهم  محمود الشي   /السادسو

 عمدال عدائيدةأبتنفيدذ  مدن خدالل محدورين رئيسديين أولهمدا  تعمدل و خدري متقدمدهأ سديس جماعدةطريق تن
ربدداك إبغددرض  ت العامددةنتهما و المنشددنو منشدد اد و رضددباط القددوات المسددلحة و الشددرطةفددرة رضددد أمحدددود

هداف القائميين عل  مؤسسات الدولة و الشخصيات ستإيقوموا عل  والثانى إستراتيجى ستنزافها إلقوات و ا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya29.html
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 هجدوأ ع تلدك القيدادات بتقدديم كافدةطلن ترضدأ رضدهم عل  طريق رصدهم و تنفيذ عمليات عدائيةعن  العامة
 محمدد وهددان حمدد أحمد محمد طده أالسابع / المتهمون وهم  .مين عل  ذلك التحرك داخل البالد الدعم للقائ

العاشر / عل  و ن امن / محمد محمد محمد كمال الدين و التاسع / صالح الدين خالد صالح الدين فطيو الث
يس تلك المجموعات و التواصل مدع ستن ليةئولذين تولوا مسلو ا  والحركى فوكس د محمد بطي  حمأالسيد 

  0قيادات التنظيم خارج البالد
و الثدامن / محمدد  محمدد وهددان حمدد محمدد طده أحمدد أالسدابع / رضدطلع المتهمدون إو نفاذا لذلك التخطديط 
و التاسدع / صدالح الددين خالدد صدالح الددين فطدين  والعاشدر / علد  السديد إحمدد   محمد محمد كمال الدين

 المدربين ممن لهم الخبرة الجماعة من عناصر س عدد من المجموعات المسلحة المتقدمةبتنسيمحمد بطي  
 خدري ي عدن األتعمدل كدل منهدا بمندن ديةوة خاليا عنقشكلوها عل  هيئو بها  ف  مجال عمل اللجان النوعية

ق بمهدام محددده لتحقيدالتد  ترضدطلع  تخصصةالم لعدد من المجموعات النوعية تنقسم كل مجموعة مسلحةو
شدراف إلبدراهيم محمدد موسد  باإيحد  السديد  / المدتهم الخدامستم تكليدف هدافها و قد أو  غراض الجماعةأ

وشداركهم فدى ذلدك المتهمدون  عليها مع مؤسسيها بالداخل ورضمت المتهمين من الحادي عشر حت  السدتون
   .من الثانى والستون وحتى السابع والستون 

نوعيدة متخصصدة  أغرارضها ـ تم تقسيم عناصرها لخمس مجموعاتوأن تلك المجموعة ـ ف  إطار تحقيق 
أولها مجموعة الدعم اللوجست  والت  تولى المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمدد علد  يوسدف مسدئوليتها 
ونقل التكليفات ألعرضائها  ورضمت المتهمين من السادس عشر حتى السادس والعشدرين   وارضدطلعت تلدك 

  عالوة الالزمة لعناصر المجموعة  ة والمفرقعات واألموال والمركبات واألدواتالمجموعة بتوفير األسلح
فيهدا بتدوفير سديارات ببياندات غيدر  على مشاركة المتهم الثدان  والسدتين / إبدراهيم عبدد المدنعم علد  أحمدد 

 صحيحة مع علمه بنغرارضها.
أحمدد السديد إبدراهيم بمعاوندة المدتهم  والثانية مجموعة اإلعداد وتولى مسئوليتها المتهم الثان  عشر / محمدد

دورات إلعددداد عناصددر  عرضددوعلددى  محمددد وهدددان / محمددد األحمدددي عبددد الددرحمن علدد  السددادس عشددر 
دعدداء شددرعية قتددال القددائمين علددى الدولددة ومؤسسدداتها وترسددي  قندداعتهم بتلددك األفكددار  إالمجموعددة فكريددـًا ب

 وأخرى ف  مجال جمع المعلومات والرصد.
نتقداء إو موعة الرصد وتولى المتهم الثالث عشر / أحمد جمال أحمد محمدود حجدازي مسدئوليتهاوالثالثة مج

السادس  ينرف من أعرضائها المتهموععناصرها ونقل التكليفات لهم وجمع ما تحصلوا عليه من معلومات 
ن الثددامعبددد هللا محمددد السدديد جمعددة و السددابع والعشددرون /و  محمددد األحمدددى عبددد الددرحمن علددىعشددر/ 

معداذ حسدين عبدد المدؤمن عبدد  التاسدع والعشدرون /عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش و والعشرون/
مصطفى رجب عبدد الحادى والثالثون / أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى  و الثالثون القادر يوسف و
أحمد إبراهيم شلقامى هيم إبراالثالث والثالثون / مال محمد دراز وجمحمد الثانى والثالثون / الحليم حنفى و

 ةرضطلعت برصد الشخصيات الهامة وتحركاتهم وتحديد طرق سيرهم  عالوإو  
نشدآت الحيويدة والهامدة والبعثدات الدبلوماسدية ومقراتهدا والم على رصد منشآت القوات المسلحة والشدرطة 

 ستهدافهم بعمليات عدائية.إلتمهيـًدا 
هم الرابع عشر / محمود الطاهر طايع حسن مسدئوليتها ورضدمت والرابعة مجموعة تقييم الرصد وتولى المت

عبد العزيز  هالمتهمْين الرابع والثالثين / باسم أحمد شفيق أحمد قادوس   والخامس والثالثين / حمدي جمع
رضددطلعت بتقيدديم مددا تمدددها بدده مجموعددة الرصددد مددن معلومددات بشددنن األهددداف المزمددع إعبددد اللطيددف   و

يحيدى السديد إبدراهيم  / والخدامسكارم السيد أحمد إبراهيم  /الرابع ها إلى المتهمين ستهدافها ورفع توصياتإ
سدالفى لتقييمها بمشاركة قيادي  حركدة حمداس  قدرى محمد فهمى محمود الشي   /والسادس  محمد موسى 

 تمهيًدا لتنفيذ عملياتهم العدائية.الذكر 
علدى  امس عشدر / محمدود األحمددي عبدد الدرحمنوالخامسة مجموعدة التصدنيع والتنفيدذ وتدولى المدتهم الخد

ورضمت عدًدا من أعرضاء المجموعة ممن تلقوا دورات بدنية وعسكريـة ومن عل  مسئوليتها  محمد وهدان 
أن ستخدام األسلحة النارية وتصنيع المـواد المفرقعة وعبواتها وحرب المددن والشدوارع وإذوي الخبرة ف  

/    الخامس والعشرين أبو القاسم أحمد على يوسف منصور  /عشرأعرضائها المتهمون الحادي  رضمن  من
/ أبو بكدر السديد عبدد المجيدد علدى والسدابع والعشدرين / ت عرفات والسادس والعشرين اياسر إبراهيم عرف

ومدن السدادس   عبد الرحمن سليمان محمدد محمدد كحدوش  / الثامن والعشرين عبد هللا محمد السيد جمعه و
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بتصددنيع المددواد المفرقعددة  رضددطلع عناصددر تلددك المجموعددةإثددامن والخمسددين وآخددرين   ووالثالثددين حتددى ال
تنفيدذ العمليدات العدائيدة ـ بتكليدف مدن قيدادات الجماعدة ـ التد  وإعداد وتجهيز عبواتها كما أُسند لعدد منهم 

العامددة تسددتهدف القرضدداة وأعرضدداء النيابددة العامددة وأفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة ومنشددآتهم والمنشددآت 
 والحيوية لتحقيق أغراض الجماعة   فرضالً عن ما يُكلف به أعرضائها من مهاٍم أخرى.

أنه ف  إطار إعداد أعرضاء تلك المجموعدة أصددر قيدادات الجماعدة بالخدارج تكليفدات لمسدئوليها بالدداخل و 
ي يقدوم بدراسدة فقده رتكن لمحاوٍر ثالثة األول فكرلعناصرها وأعدوا لهم برنامجـًا أ بتنظيم دورات تدريبية

دعدداء بوجددود أصددل شددرع  لتنفيددذ العمليددات العدائيددة وترسددي  قناعددات أعرضدداء إللالجهدداد وتنويددل األحكددام 
تخدداذهم إمراقبددة وكيفيددة التخفدد    وبدراسددة أسدداليب كشددف الالمجموعددة بددذلك   والثددان  حركدد  تمثددل فدد  
تصاالت وتطبيقه بتغيير إلمن التواصل واأمن المعلومات وأ ألسماء حركية والتسم  بها فيما بينهم ودراسة

ومحادثدات مشدفرة ال يمكدن رصددها أو تتبدع  هواتفهم المحمولدة والتواصدل فيمدا بيدنهم عبدر بدرامج رسدائل
والمحدور الثالدث عسدكري تمثدل فد  رسائلها ومنها برنامج "الين" وأخرى عبر شبكة المعلومات الدوليدة   

سدتخدام األسدلحة الناريدة وتصدنيع العبدوات المفرقعدة ونقلهدا إة دراسة أساليب رفع المنشآت ورصدها وكيفي
  حيث ُعقدت العديد من الدورات وقف منها علدى دورات بدالمقر التنظيمد  الكدائن بمسداكن عبدد  وتفجيرها

 القادر بمنطقة العامرية بمحافظة اإلسكندرية  وأخرى بعدد من المقراٍت الكائنة بنطاق محافظة الشرقية.
نتقاء أعرضاء منها لتلق  إأصدرت قيادات التنظيم بالخارج تكليفات لمسئول  المجموعات بطار وف  ذات اإل

 حترافية بقطاع غدزة بمعسدكرات كتائدب القسدام الدذراع العسدكري لحركدة حمداسإدورات تدريبية عسكرية 
محمد  /ثان  عشروأخرى بدولِة السودان   ونفاذًا لتلك التكليفات سافر أعرضاٌء بالمجموعة منهم المتهمون ال

والثامن والخمسون   محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان  /والخامس عشر أحمد السيد إبراهيم 
لتقدوا والمدتهم التاسدع الخمسدين / محمدد إ/ محمد عبد الحفيظ أحمدد حسدين إلدى محافظدة شدمال سديناء حيدث 

 قطداع غدزة   وهنداك تدولى قيدادي يوسف محمد عبدد المطلدب وآخدر  وتدولى األخيدران تسدهيل تسدللهم إلدى
المكنددى "أبددو عبددد هللا" والمكنددى "أبددو إبددراهيم" قيددادي حركددة حمدداس  حركددة حمدداس المكنددى "أبددو عمددر" و

إلحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لهذه الحركة بذلك القطاع حيث تلقوا فيها تدريبات بدنية وعسدكرية مكثفدة 
األسدلحة الناريدة المختلفدة ـ البندادق اآلليدة وبندادق القدنص  ستخدامإستطالع وعلى إلعلى أساليب الرصد وا

فرقعددة وطبيعتهددا وكيفيددة تصددنيعها وتجهيددز العبددوات م  ودراسددة المددواد ال  PGرتددداد إلوالقاذفدات عديمددة ا
إلى دولدة  محمد أحمد السيد إبراهيم /  المفرقعة   كما سافر أعرضاٌء آخرون عرف منهم المتهم الثان  عشر

 قوا دورات تدريبية بمدينة الخرطوم على إعداد العبوات المفرقعة.السودان وتل
ل حتدى العاشدر مدن عتمدت ف  تحقيق أغرارضها على ما أمدها بده المتهمدون مدن األوإأن تلك المجموعة  و

  والسابع عشر / جمال محمد األحمدى عبد الرحمن على  /ا المتهمون السادس عشرمله أموال   وما وفرة
ماعيل   والسادس والعشرون/ أبو بكر السيد عبد المجيد عل  من أسلحة وذخائر ومهمات خيري محمود إس

  والسادس  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور  /وأدوات  فرضالً عن أموال قدمها المتهمون الحادي عشر
محمددد شددعبان محمددد محمددد و الرابددع / الثالددث والعشددرين و   محمددد األحمدددى عبددد الددرحمن علددى  /عشددر

ياسددر إبددراهيم عرفددات عرفددات  /بسددمة رفعددت عبددد المددنعم محمددد ربيددع والخددامس والعشددرون /العشددرونو
  والثدامن والعشدرون / عبدد الدرحمن سدليمان محمدد  أبوبكر السيد عبد المجيدد علدى /  السادس والعشرينو

وتصدنيع المدواد وإلخفاء األسدلحة الناريدة  محمد كحوش لتوفير وسائٍل لتعيش أعرضائها   ومقراٍت إليوائهم
والثدان   أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  / المتهمون الحدادي عشدر والعبوات المفرقعة   كما أمدها

بسديارات لتدنقالت أبوبكر السيد عبد المجيد على  /  والسادس والعشرون  محمد أحمد السيد إبراهيم  /عشر
أبدوبكر السديد عبدد المجيدد علدى  / دس والعشدرونالمدتهم السدا نفيذ عملياتهم العدائية  ووفر لهمأعرضائها ولت

المتهم السابع والثالثون / أحمد محروس سيد  وقدم لهمالمواد واألدوات المستخدمة ف  تصنيع المفرقعات   
/  التد  أمددها بهدا المدتهم الخدامس عشدر عبد الرحمن الدوائر الكهربائية الالزمدة لتفجيدر العبدوات المفرقعدة

 .رحمن على محمد وهدان محمود األحمدى عبد ال
رضدد القرضداة وأعرضداء النيابدة العامدة وأفدراد القدوات عتمدت تلك المجموعة ف  تنفيذ عملياتها العدائيدة إكما 

معلوماٍت وبيانات بها أعرضاء مجموعة الرصـد من  عالمين ومنشآتهم على ما أمدهمإلواالمسلحة والشرطة 
/  تكليدف المتهمدين الرابددعبندداءا علدى  رضدطلعوا إحيدث سدتهدافها   إبشدنن األهدداف أو الشخصديات المزمددع 

قدددرى محمددد فهمددى  / يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى والسددادس / كددارم السدديد أحمددد إبددراهيم والخددامس
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ـ برصدد تحركدات السديد المستشدار النائدب  أحمد محمد طده أحمدد محمدد وهددان /   السابعو محمود الشي  
وعددًدا مدن القرضداة  عالميدـًينإلوإ   وأحدد السدفراء األجاندب   األزهدر ةالعام   وشي  األزهر ورئيس جامع

والوزراء ورضباط القوات المسلحة والشرطة   ومنشآت حيوية وسياحية   وسفارات دول أجنبية ومبعوثيها 
الحادي والثالثين / مصطفى رجب عبد العليم حنف  والثان  والثالثين / محمد جمال محمد وقيام المتهمين   
رضدطلعا برصدد إلخط سير أحد السفراء األجاندب ومواقيدت غددوه ورواحده تمهيدداً لقتلده   كمدا برصد ز درا

سدتهدافه   إوأنسدب أمداكن  هنتشار قدوات تنميندإوأماكن  هومخارج هالقاهرة الجوي واقفين على مداخل ميناء
طاهر طايع حسن محمود ال /أحمد جمال أحمد محمود حجازى والرابع عشر /ورصد المتهمون الثالث عشر

إبدراهيم أحمدد  / والثالدث والثالثدون  محمود األحمدى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان /  الخامس عشر و
 هحمددى جمعد / والخامس والثالثون باسم أحمد شفيق أحمد قادوس  /  والرابع والثالثون  إبراهيم شلقامى 

اقفين على قوامه وكيفية تنمينه وطدرق   والحرك  "محسن" ركب وزير الدفاع و زيز عبد اللطيف ععبد ال
مجموعة تقييم الرصد بما وقفوا عليده مدن معلومدات ورفدع تلدك المجموعدة نتدائج لسيره ومواقيته وإمدادهم 

يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى / كددارم السدديد أحمددد إبددراهيم والخددامس  /تقييمهددا إلددى المتهمددين الرابددع 
سدتخدام سديارات إحيث ورضعوا مخططـًا لقتدل وزيدر الددفاع ب   قدرى محمد فهمى محمود الشي / السادسو

  تصدداالت بمحدديط الركددب.إلتشددويش ا بعددد دراسددتهم أسدداليب التغلددب علددى أجهددزة مفرقعددة مجهددزة بعبددوات
رضطالع مسئول  تلك المجموعة وعناصرها بإعداد وتجهيز بعض المقرات التنظيمية والمخازن إلخفاء إبو

سدتخدامها فد  تنفيدذ عمليداتهم العدائيدة ومقداٍر إلعددادها إالمواد المفرقعة المزمع األسلحة النارية والذخائر و
ر بمحافظددة وحدددة سددكنية بمسدداكن عبددد القدداد وتجهيزهددا ؛ وأخددرى إليددواء أعرضددائها   وقددف منهددا علددى

تجمع اللعقد الدورات التدريبية واللقاءات التنظيمية  ووحدة سكنية بإسكان الشباب ب تخذت مقًرآإاإلسكندرية 
مخزندـًا إلخفداء  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /  تخذها المتهم الحادي عشرإالثالث بالقاهرة الجديدة 

ندة الشدي  لذلك التصنيع  ووحدة سكنية بدالح  الثالدث بمدي عة ومواِد وأدواِت تصنيعها ومقًرآالعبوات المفرق
يقدوم  لذلك التصنيع آواد وأدوات تصنيعها ومقرً رقعة ومتخذت إلخفاء العبوات المفإأكتوبر و 6زايد بمدينة 

  ووحددة أخدرى بشدارع  محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان  / عليه المتهم الخدامس عشدر
وأخدرى بمنطقدة عزبدة الهجاندة بمديندة نصدر  متفرع من الطريق الدائري بمنطقدة المدرج بمحافظدة القداهرة

تخدذتا مدنوى إلعشرون / عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش وبذات المحافظة وفرهما المتهم الثامن وا
ألعرضاء المجموعة ومقًرا لتصنيع المفرقعات   ووحدتين سكنيتْين بمنطقة بئر العبد بمحافظدة شدمال سديناء 

تخذتا مقرْين لعقد اللقاءات التنظيمية أ محمد يوسف محمد عبد المطلب /  بالمتهم التاسع والخمسين خاصتْين
عرضدداء المجموعددة تمهيددًدا لتسدللهم إلددى قطدداع غددزة لتلقد  دورات تدريبيددة هندداك   ووحدددة سددكنية ومدنوى أل
محمود األحمدى عبد الدرحمن علدى  /لشرقية حازها المتهم الخامس عشرل السوق بمحافظة اوشتمبمنطقة ب

منيددـًا   تخددذت مخزنددـًا إلخفدداء العبددوات المفرقعددة ومددنوى ألعرضدداء المجموعددة المالحقددين أإومحمددد وهدددان 
سدتخدام األسدلحة الناريدة  إخذت معسكًرا لتدريب أعرضدائها علدى تإومزرعة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية 

ومخزنـًا بح  السراحنة بمركز ههيا بمحافظدة الشدرقية حازهمدا المدتهم السدتون / السديد محمدد عبدد الحميدد 
ا إلخفداء العبدوات المفرقعدة   ووحددة تخذا منوى ألعرضاء المجموعات المالحقدين أمنيدـًا ومخزندـً إالصيف  و

تخدذت مقدًرا إليدواء المالحقدين أمنيدـًا مدن عناصدرها   إسكنية بالح  العاشر بمدينة نصر بمحافظة القداهرة 
أبدو القاسدم  /تكليفداٍت للمتهمدين الحدادي عشدريحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /كما أصدر المتهم الخامس 
محمدود األحمددى /  والخدامس عشدر محمد أحمد السيد إبدراهيم  / روالثان  عش أحمد على يوسف منصور 

بتنسيس معسدكرات بغدرب الدبالد والمحافظدات الجنوبيدة للتددريب وإليدواء   وهدان عبد الرحمن على محمد
 أعرضاء المجموعات المالحقين أمنيـًا.

ب العديد من العمليات رتكاإرضطلع عناصرها بإأنه ف  إطار تنفيذ مخطط الجماعة الهادف إلسقاط الدولة  و
رتكبدت بتكليدٍف أقتل السيد المستشار / هشام محمد ذك  بركات النائب العدام والتد  ومنها واقعة   اإلرهابية

 محمد جمال حشدمت عبدد الحميدد  / أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى  والثانى/  أصدره المتهمون األول
يحيدى السديد  / كارم السيد أحمد إبراهيم والخامس /الرابع إلى المتهمين  محمود محمد فتحى بدر  / الثالثو

وعرضوْي بحركدة حمداس المكندى "أبدو  قدرى محمد فهمى محمود الشي  /  السادسو موسى  إبراهيم محمد
عمر" والمكنى "أبو عبد هللا" بورضع مخطٍط لقتله واإلشدراف علدى تنفيدذه  وتنفيدذًا لدذلك عقدد قيدادي حركدة 

لقاًء تنظيميـًا من قطاع غزة عبر شبكة المعلومات الدولية مع أعرضاٍء بالمجموعدة  حماس المكنى"أبو عمر"
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أبددو القاسددم أحمددد علددى يوسددف  /بددالمقر التنظيمدد  الكددائن بمدينددة الشددي  زايددد مددنهم المتهمددون الحددادي عشددر
حيث أعلمهم بصدور تكليفدات  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان  /والخامس عشر منصور 

النائب العام ونقل إليهم تكليفدات برصدد تحركاتده  وكتكلديفهم رصدد المتهمدون الثالدث / تل السيد المستشاربق
محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد  / والخددامس عشددر حمددود حجددازى مأحمددد جمددال أحمددد  /عشدر

معداذ حسدين  / عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش والتاسع والعشرين /   و الثامن والعشرين وهدان 
خط سديره واقفدين علدى  أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى /  الثالثين عبد المؤمن عبد القادر يوسف و

سدتهدافه  إمكان مسكنه ومواقيدت غددوه ورواحده وعددد سديارات ركبده وموقعده منده وأنسدب سدبل وأمداكن 
مدن معلومدات فقيمهدا ودرسدها  بمدا وقفدوا عليده  أحمدد محمدد وهددانأحمد محمدد طده ي/السابعوأمدوا المتهم 

يحيى السيد إبراهيم محمد / كارم السيد أحمد إبراهيم والخامس /  ورفع توصياته بشننها إلى المتهمين الرابع
أحمد محمد عبد الرحمن /  فورضعوا والمتهمون األول قدرى محمد فهمى محمود الشي   / السادسو موسى 

وقياديدا حركدة  محمدود محمدد فتحدى بددر  / الثالدثو الحميد محمد جمال حشمت عبد  / عبد الهادى والثانى
خدمة فيها  المواد المستة مجهزةٍ بعبوة مفرقعة ؛ وحددوا ستخدام سيارإمخططـًا لقتله ب سالفى الذكر  حماس

أحمددد محمددد طدده أحمددد محمددد وهدددان /   ونفدداذًا لمخططهددم تددولى المتهمددان السددابع ومكددان التفجيددر وزماندده
إعداد المقار التنظيمية والسيارات والمواد الالزمدة  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور  /  والحادي عشر

 أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  / إلعداد وتجهيز العبوة المفرقعدة   واشدترى المدتهم الحدادي عشدر
رتكاب إ  ستخدامها فإل"127سبرانزا شيري فرضية اللون ـ تحمل اللوحات المعدنية رقم "م ص ل إسيارة ـ 

   محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان  / رضددطلع المددتهم الخددامس عشددرإالواقعددة   بينمددا 
والحرك  "أسامة" بإعداد كمية من المواد المفرقعة بالمزرعة المتخذة مقًرا تنظيميـًا بمركدز ههيدا بمحافظدة 

جيزة حيث توليا والمتهم الثامن والثالثون الشرقية ونقالها إلى المقر التنظيم  بمدينة الشي  زايد بمحافظة ال
أبدو  / ستخدام حاويدة أمددهما بهدا المدتهم الحدادي عشدرإب  / إسالم محمد أحمد مكاوي إعداد العبوة المفرقعة

 /   وأوصدال العبدوة بددائرة إلكترونيدة صدنعها المدتهم السدابع والثالثدون القاسم أحمد علدى يوسدف منصدور 
    أحمد محروس سيد عبد الرحمن 

أبدو القاسدم أحمدد علدى  كما أن المتهم الخامس/ يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أعلم المتهم الحادى عشدر/
موعدداً للتنفيدذ ) إغتيدال المستشدار  28/6/2015عبر برندامج "اليدن" بتحديدد صدباح يدوم   يوسف منصور

بد الرحمن علدى محمدد وهددان النائب العام(  وبذلك التاري  نقل والمتهم الخامس عشر/ محمود األحمدى ع
العبوة المتفجرة إلى السيارة ثم قادها إلى نادي السكة الحديد بمدينة نصر وسلمها عرضواً بمجموعة الرصد  
وإلتقى بعدها المتهم الخامس عشر/ محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان وحرضدر إليهمدا المدتهم 

إلدى محديط الموقدع المحددد  –ريندو  –وأقلهمدا بسديارة  الخامس والعشرين / ياسدر إبدراهيم عرفدات عرفدات
بتقاطع شارع  سلمان الفارس  ومصطفى مختار المتفرع من شارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر  للتفجير
حيث فعَّل المتهم الخامس عشر/ محمود األحمدى عبد الدرحمن علدى محمدد وهددان العبدوة  وعلدى  الجديدة 

مدن السديارة المفخخدة فد  إنتظدار مدرور الركدب حتدى أعلمهمدا المدتهم  إثر ذلك وقف واألخيدر علدى مقربدة
الخامس / يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى  عبدر برندامج "اليدن" بتنجيدل موعدد التنفيدذ لتَغَيُّدر خدط سدير 

  .ا المكانوالركب فغادر
أبو القاسم  /لحادي عشرتكليفاته إلى المتهَمْين ا إبراهيم محمد موسى  يحيى السيد / أصدر المتهُم الخـامسو

والحركد   محمود األحمدى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان  /والخامس عشر أحمد على يوسف منصور 
قلهم المدتهم الثدامن واألربعدون / يوسدف أحمدد نعلدى أن يد29/6/2015"إسالم" بمعاودة الَكدَرةِ صدباح يدوم 

صدباح يدوم التنفيدذ  سدتقلواإ .ـا  وكمخططهدممحمود السيد نجم إلى موقع التفجير ويتولى تهريبهم بعد تنفيذه
" قادهدا المدتهم الثدامن 935هيونداي إكسيل حمراء اللون ـ تحمل اللوحات المعدنيدة رقدم "ف ج ب  سيارة ـ

وترجل منها الحرك  "إسالم" وتوجه إلى محديط مسدكن السديد يوسف أحمد محمود السيد نجم  / واألربعون
الحددادي عشددر أبددو القاسددم أحمددد علددى يوسددف منصددور  /  ل المتهمددانالنائددب العددام  بينمددا ترجدد /المستشددار

ـ أوصدل األخيدر  إلى السديارة المجهدزةمحمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان  / والخامس عشر 
بُعدد   ـ ثم َكِمنا على مقربة منها وبحوزة األخير جهاز تحكٌم عدن الدائرة اإللكترونية لتفجير العبوة المفرقعة

أبدو القاسدم أحمدد /  لتفجيرها حال مرور النائب العدام وركبده   وبحدوزة المدتهم الحدادي عشدروت ( ) الريم
آلددة تصددوير  وكمخططهددم أعلمهمددا الحركدد  "إسددالم" بتحددرك الركددب فبدددء المددتهم علددى يوسددف منصددور  
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مود مح / ف  تصويره بينما فجر المتهم الخامس عشرأبو القاسم أحمد على يوسف منصور   /الحادي عشر
السديارة المجهدزة بدالعبوة المفرقعدة لددى مدرور الركدب ومحداذاة األحمدى عبد الرحمن على محمد وهددان  

  والذوا جميعددـًا هداز سددالف الدذكر) الريمدوت ( جوذلدك بالسدتقالل النائددب العدام للسديارة المفخخددة إالسديارة 
بعدددما أحدددثوا د محمددود السدديد نجددم يوسددف أحمدد / لثددامن واألربعددينبددالفرار مسددتقلين السدديارة قيددادة المددتهم ا

نفجار وقتلوا السيد المستشار النائب العام وأحدثوا إصدابات بدنفراد حراسدته والمتواجددين بمكدان التفجيدر إلا
 ورضرًرا بالعقارات والمنقوالت بمحيطه.

 هشدام بركدات النائدب العدام حرضدر إلدى قسدم الطدوارئ/وثبت بتقرير مستشفى النزهة الدولى  أن المستشار 
وذلددددك فددددى السدددداعة العاشددددرة وعشددددر دقددددائق صددددباح يددددوم إنفجددددار  ربالمستشددددفى فددددى حالددددة حرجدددده أثدددد

وتبددين أندده يعددانى مددن صددعوبة فددى التددنفس ونزيددف مددن األنددف والوجدده وتددم نقلدده علددى الفددور 29/6/2015
ويدة وخلدل حداد فدى ملخطورة حالته إلى غرفة العمليات وذلك بسبب رضعف النبض وهبوط حاد بالددورة الد

ف التنفس وإصابات ظاهرة بالوجه والرأس وكسور بعظام الدذراع األيمدن وسدحجات وكسدور متعدددة وظائ
بالرضلوع فى الجانب األيمن وكدمات بجدار القفص الصدرى األيمن والجانب األيمن من البطن وتم تركيب 

توقفت  أنبوبة تنفس وتوصيلها بجهاز تنفس صناعى وتدهورت حالته بإنخفاض حاد بالنبض والرضغط حتى
عرضلة القلب فى الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم عمل إنعاش للقلب وحقن محاليل وريدية وأدوية دعم 
القلددب والرضددغط وتحرضددير دم فعدداد القلددب إلددى العمددل مددع إنخفدداض بالرضددغط وبعمددل أشددعة الموجددات فددوق 

ض الرضدغط وزيدادة حجمدا مدع إسدتمرار إنخفدا الصوتية على البطن ظهر أن التجمع الددموى بدالبطن يدزداد
سدددم إلدددى 100جدددم /17معددددل ثدددانى أكسددديد الكربدددون بالددددم وإنخفددداض حددداد فدددى نسدددبة الهيمجلدددوبين مدددن 

سدم بتجويدف الدبطن 4000ن وجدود تجمعدا دمويدا فدى حددود يسم وبعمل إستكشاف عل البطن تبد100جم/8
 يق الطبدى المخدتص وذلك بسبب تهتك الكبد ) الفص األيمن واأليسر ( مع نزيف مستمر من الكبد وقام الفر

بخياطة النزيف من سطح الكبد وذلك بورضع حشو رضاغط حول الكبدد وتبدين أيرضدا بالمستشفى سالفة الذكر 
 محاوالتوتم إجراء د كدمات بعرضلة القلب إال أنه لم تتحسن حالته بسبب تدهور وظائف عرضلة القلب ووج

ية والنصف ظهر ذات اليدوم وإن سدبب الوفداة إلنعاش القلب لكنها لم تكلل بالنجاح وتوفى الساعة الثانطبية 
نتيجدة هبددوط حدداد بالدددورة الدمويددة والتنفسددية نتيجددة نزيدف داخلددى حدداد بسددبب تهتددك الكبددد وكسددور متعددددة 
بالوجه واألنف وكدمات بعرضلة القلب والرئة اليمنى وكسدور متعدددة لعظدام الدذراع األيمدن وذلدك لتعررضده 

الطبى بمستشفى النزهة الدولى أمام هيئدة المحكمدة قدرروا بمرضدمون  هذا وبسماع شهادة  الفريقإلنفجار . 
 ماورد بالتقرير سالف الذكر.  

كد  بركدات ذهشدام محمدد /  المستشداروفداة المجند  عليده السديد  أن ثبت بتقرير مصلحة الطدب الشدرع  و
ومدا صداحبه  نفجدارإلحتكاكية حدثت من جدراء اإوررضيه  عة ررضية يذات طب إلصاباتالنائب العام تعزى 

ا من تهتدك مإصابات بالرأس والوجه والصدر والبطن والظهر وما صاحبهبه نفجارية أحدثت اإلمن موجة 
ومددا صدداحب ذلددك مددن رضددالع ألنددف واألباألحشدداء البطنيددة والصدددرية وكسددور بددالطرف العلددوي األيمددن وا

 . وصدمة مما أدى ذلك للوفاةنزيف دموي غزيز
النائدب العدام نتيجدة هشدام بركدات  /هيئة المحكمة أن سدبب وفداة المستشداراألطباء الشرعين أما  اهذا وقرر

أدت  وأنه من الندوع األول مدن اإلصدابات المصداحبة للموجدة اإلنفجاريدة والتدى  لموجة إنفجارية تصادمية
وأن  واألندف والرضدلوع إلى إصابته بتهتك بالكبد والرئة وحدوث كدمات بالقلدب وكسدور بدالطرف العلدوى 

إلصابات حدثت نتيجة و جود المجنى عليه فى مسدار موجده تصدادمية إنفجاريدة أدت إلدى حددوث كل هذه ا
 .مما أدى إلى الوفاة  نزيف دموى غزير

كال   ثبت بالتقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات هيئة الشرطة  وهليوبوليس  والنزهة الدول  إصابةكما 
عظمة الزند وكسر لكسوٍر بالمشطية الثالثة لليد اليمنى والمجن  عليه / أحمد أحمد فؤاد محمود مصاب بمن 

المجن  عليهمدا وللركبة اليمنى. األمامى بالغرضروف والرأس واشتباه قطع  ماليمنى  وكدمات متفرقة بالجس
المجن  عليه وجراء االنفجار. / عباس رفعت عباس عبد الحميد   سيد محمد عبد العال عطية مصابين من 

المجن  عليه / عبد الرحيم عبد ود وآالم بالظهر. د حسن مصاب بكدمات متفرقة بالجس/ أحمد صالح محمو
المجند  عليده / حسدن سدعيد حسدن عبيدد وباليدد اليسدرى.  قطعدى  المعتمد محمود الجوهري مصداب بجدرح

المجن  عليه / إبراهيم توفيق محمد أحمد مصاب والفخذ األيسر وتهتك بطبلة األذن. مصاب بجرح قطع  ب
 وح بالرأس والعرضد األيمن والصدر.بجر
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أن موقع التفجير يقع  لمكان واقعة قتل السيد المستشار هشام بركات النائب العامثبت بمعاينة النيابة العامة و
بتقاطع شارعْ  مصدطفى مختدار وسدلمان الفارسد  بمنطقدة النزهدة ـ  محافظدة القداهرة  ونجدم عنده هبدوط 

شارع سلمان الفارسد  تقدارب المتدر ونصدف وبعمدٍق  11م العقار رقم أررض  بكتلة إسفلتية شبه دائرية أما
سددبرانزا ـ التدد  حددوت العبددوة المفرقعددة المسددتخدمة إقرابددة ثالثددة عشددر سددنتيمتر  وبجددواره هيكددل سدديارة ـ 

ت ركبدده المددرافقتْين االنائددب العددام وتلفيددات بسدديار /سددتقالل السدديد المستشددارإحتددراق بالسدديارة إبالحددادث  و
نفجار نجم عنه تخريب بالعقدارات المحيطدة لمكانده إلأن او مام  لسيارة الركب الخلفية.أللجزء احتراق اإو

نفجار نجم عنه تخريب أسدالك توصديل التيدار الكهربدائ  إلأن او وتلفيات بالعديد من الحوانيت والسيارات.
النزهة مما ترتب عنه المثبتة بين أعمدة الكهرباء بتقاطع شارع  مصطفى مختار وسلمان الفارس  بمنطقة 

 انقطاع التيار.
النائدب العدام أحددث  /ثبت بكتاب الشركة القابرضة لكهرباء مصر أن حادث تفجيدر ركدب السديد المستشدار و

تلفيات بثالث شدبكات خاصدة بتوصديل التيدار الكهربدائ  بمحديط تقداطع شدارعْ  مصدطفى مختدار وسدلمان 
 جنيه وترتب عنها انقطاع التيار الكهربائ . الفارس  خلفت أرضراراً قيمتها خمسة وثالثون ألف

حادث قتل السيد المستشدار / هشدام بركدات النائدب ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن كما 
لت بعبوة حدوت مخلدوط مفرقدع يتكدون أساسدـًا مدن إنفجار سيارة ـ إالعام نتج عن  سبرنزا فرضية اللون ـ ُحم 

 2007لسدنة  2225( بقدرار وزيدر الداخليدة رقدم 79م ـ المنصوص عليها بالبند رقم )مادة نترات األمونيو
بشنن إعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتبر ف  حكم المفرقعات ـ وكميدة مدن المسدامير تعمدل كشدظايا   

ة نتشدار الموجدإوجرى تفجيرها عن بُعدٍد حدال مدرور ركدب السديد المستشدار النائدب العدام بهدا  وأن مركدز 
بتقاطع شارع  مصطفى مختار وسلمان الفارسد  بمنطقدة  11نفجارية ـ مكان السيارة ـ أمام العقار رقم إلا

النائب العام وإصابات بطاقم حراسته وبعض المواطنين / نفجار وفاة السيد المستشار إلالنزهة  وقد أحدث ا
النائب العدام وسديارة مدن ركبده ـ / ار ستقالل السيد المستشإحتراق عدد من السيارات ـ من بينها السيارة إو

 نفجار.إلوتلفيات بنخرى وبالعقارات والمبان المحيطة بمكان ا
سددتقالل السدديد إبفحددص ومعاينددة السدديارة ثبددت بتقريددر وزارة الدددفاع ـ الكليددة الفنيددة العسددكرية ـ أندده كمددا 

نفجار على المدائتْ  إلعصف انفجارية رضخمة زادت فيها قيمة إالنائب العام تبين تعررضها لعبوة  /المستشار
حتراقها بالكامل نتيجة تعررضها لكرة اللهب المتولددة إلرضغط جوي مما يفوق قدرة تصفيح السيارة   وأدت 

نفجار  وأنده بدإجراء الفحدص الفند  ألسدلوب التفجيدر المسدتخدم فد  تددميرها إلوالمصاحبة لموجة عصف ا
كمدا قامدت تلدك المجموعدة سدالفة و  ريموت كنترول ـ تبين إمكانية وقوعه بواسطة أجهزة التحكم عن بعد ـ

ستهداف قول أمن  بمركز أبو كبير ـ محافظة إمحاولة هى ف  تنفيذ وقائع أخرى  إشتراك أعرضائهابالذكر و
  والثدامن  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان / الشرقية ؛ حيث صنع المتهمان الخامس عشر

  والحرك  "أسامة" عدًدا من العبدوات المفرقعدة بتكليدٍف مدن المدتهم  د مكاوى إسالم محمد أحم / والثالثين
منها عبوتْين مفرقعتْين ـ حاوية وصندوق معددن  ـ أمددوا بهمدا يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /الخامس 

القدول  سدتهدافإلعرضوْي المجموعات المسلحة / عل  مصطفى محمد السيد   محمد صالح محمد إبدراهيم 
للمددتهم  محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان /مندد    حيددث سددلمهما المددتهم الخددامس عشددراأل

بسدديارة ودراجددة بخاريددة وقبيددل لهمددا الددذي أوصددلهم أبددو بكددر السدديد عبددد المجيدددعلى  / السددادس والعشددرين
نفجددار مددوت إل  وأحدددث اسددالفى الدذكر مسدتقلى السدديارة   فقُددتاِل السدديارة  نفجدرتإوصدولهما لمكددان التنفيددذ 

  .أنذاك  تصادف مرورهما بالطريق وصالح عصام محمد   عبد الرحمن عصام محمدشقيقْين 
ثبت بتقرير مصلحة الطب الشدرع  أن وفداة المجند  عليده / عبدد الدرحمن عصدام محمدد تعدزى إلصدابات و

لمد  والسدحايا نفجارية بالوجده ويسدار الدرأس والعندق ومتخللدة العرضدلة الصددغية اليسدرى وبيسدار اإتهتكية 
نسكابات دموية بالسحايا والصدر والرئتين والبطن   وأنها تحددث إوعظمة العرضد اليسرى وما صاحبها من 

 .  نفجار كقنبلةإلنفجار جسم معد لإمن 
نفجارية بفروة الرأس وكسور جسيمة إوأن وفاة المجن  عليه / صالح عصام محمد تعزى إلصابات تهتكية 

نسكابات دموية بننسجة العنق إرضاريفها وبالعين اليمنى وبالقلب   وما صاحبها من نف وتهتكات بغألبعظام ا
سدالك معدنيدة أجدزاء مدن أنغراس جسم معدن  عبدارة عدن إوسطح الم  ومقابل التهتكات بالصدر والبطن و

 نفجار كقنبلة. إلنفجار جسم معد لإبه  وأنها تحدث من 
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صدطفى محمدد السديد ـ عرضدوْي الجماعدة مسدتقلى السديارة وأن وفاة / محمد صالح محمد إبدراهيم  وعلدى م
 نفجار كقنبلة.إلنفجار جسم معد لإلنفجارية مصاحبة إمحل اإلنفجار ـ تعزي إلصابات 

ثبت بمعاينة النيابة العامة لمكان حادث موت المجن  عليهما / عبد الرحمن عصام محمد وصدالح عصدام و
و كبير ـ بمحافظدة الشدرقية ووجدود أثدار لسديارة ودراجدة آليدة محمد أنه بالطريق الرئيس  المؤدي لمدينة أب

محتددرقتْين  وجثمددانْين وأشددالء أخددرى   وعثُددرت النيابددة علددى هدداتٍف محمددول ـ سامسددونج أبدديض اللددون ـ 
 وحافظة نقود. 

كيل نفجار عبوة مفرقعة ـ محلية التشإنتج عن ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن الحادث و
( مدن قدرار 79ـ معبنة بمخلوط مفرقع يتكون أساسـًا من مادة نتدرات االمونيدوم ـ المنصدوص عليده بالبندد )

بشنن إعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتبر ف  حكم المفرقعات  2007لسنة  2225وزير الداخلية رقم 
محمدد إبدراهيم  وعلدى مصدطفى كدان يحملهدا المتوفيدان / محمدد صدالح  ـ وكمية من المسامير  وأن العبوة

محمد السيد بجوار الدراجة اآللية وخلف سيارة ـ هيونداي مداتريكس بيرضداء اللدون ـ تحمدل لوحدات محليدة 
الصددنع   وكانتددا علددى مقربددة مددن مكددان المجندد  عليهمددا المتددوفيْين / عبددد الددرحمن عصددام محمددد  وصددالح 

 . عصام محمد
 /  والثدامن والثالثدينمدى عبد الدرحمن علدى محمدد وهددان محمود األح /المتهمان الخامس عشر كما صنع

أبو القاسم /    والحرك  "أسامة"عبوة مفرقعٍة أخرى تسلمها المتهم الحادي عشرإسالم محمد أحمد مكاوى  
وأمدده  أحمدد  لتقى المتهم السادس والثالثين / عمر محمد محمدد أبدو سديدإالذي أحمد على يوسف منصور  

 عبددد الددرحمن سددليمان محمددد محمددد كحددوش /ب ذلددك كلددف المددتهم الثددامن والعشددرونبهددا وبسدديارة   وعقدد
عمدر محمدد محمدد أبدو سديد أحمدد /  والسدادس والثالثدين  عبدد هللا السديد جمعده/ المتهمْين السابع والعشرين

بعددما رصدده  هتنميندوأفدراد  هومخارج هألزبكيـة ـ الذي وقفوا على مداخلوآخر بتفجير مرآب قسم شرطة ا
ـ   ونفداذًا لدذلك توجهدوا صدوبه ومدا أن وصدلوه عمر محمد محمد أبو سيد أحمدد /لمتهم السادس والثالثين ا

محدرًزا العبدوة المفرقعدة وورضدعها بدالمرآب   وحدال عبد هللا السيد جمعه / ترجل المتهم السابع والعشرون 
 رات.مغادرتهم فجرها األخير  وخلفوا ورائهم مصابـًا وتلفيات بالمبان  والسيا

أنده محداٌط  نتظدار ـ قسدم شدرطة األزبكيدة ـ محافظدة القداهرةإثبت بمعاينة النيابة العامة لمدرآب ـ سداحة  و
ثنت  عشرة سيارة ودراجتين آليتْين   وتخريب بمباٍن محيطة إسمنت  ووجود تخريب به وتلفيات بأبرصيٍف 

 له.
تحدوي أربعدة مقداطع مصدورة مدنخوذة مدن  سدطوانة المدمجدة أنهداإلثبت بمشاهدة النيابة العامة لمحتدوى او

كداميرا مثب تددة بمدرسدة مجدداورة لقسدم شددرطة األزبكيددة ظهدر بإحددداها شدخص بجددوار سدوٍر يحمددل صددندوق 
قرر أنه ذات  هوحقيبة بالستيكية  وبعرض المقطع على المتهم السابع والعشرين / عبد هللا محمد السيد جمع

دوق عبدوة مفرقعددة توجده لورضدعها بمددرآب قسدم شددرطة الشدخص الظداهر فيدده وأن مدا بحوزتده داخددل الصدن
قدرر المدتهم و هتزاز بكادر التصويرإاألزبكية  كما ظهر األخير بمقطع آخر بغير الصندوق والحقيبة أتبعه 

ثبدت بتقريدر اإلدارة العامدة لتحقيدق األدلدة الجنائيدة أن و  نفجارهدا.إأن ذلك عقب ورضدعه العبدوة بدالمرآب و
نفجار عبوة مفرقعة ـ حاويدة معدنيدة عبدارة عدن "وعداء إرطة األزبكية نتج عن حادث تفجير مرآب قسم ش

مونيدوم ـ المنصدوص عليده ألمعبنة بمخلوط مفرقع يتكدون أساسدـًا مدن مدادة نتدرات ا طه "محلية التشكيل ـ
بشدنن إعدادة حصدر المدواد المفرقعدة والتد   2007لسدنة  2225( من قرار وزيدر الداخليدة رقدم 79بالبند )
سدتخدام إثند   كيلدو جرامدات  وجدرى تفجيرهدا كهربيدـًا عدن بُعدد بإف  حكم المفرقعات ـ تدزن قرابدة  تعتبر

"  ـ التابعدة 6341 14هاتف محمول بعد ورضعها أسفل الجانب األمام  األيسر لسيارة الشرطة رقم "ب / 
ه تلفيدات بدبعض لقسم شرطة األزبكية ـ على مسافة مترين من مبنى جمرك السبتية   وخل دف الحدادث ورائد

المنشآت منها مبنى مدرسة األزبكية اإلعدادية بنين ومبنى البيت الفن  للمسرح التابع لوزارة الثقافة  فرضالً 
ثبددت بدددالتقرير الطبدد  الصددادر عدددن المراكددز الطبيدددة ولفيدددات بسدديارات ودراجتددين آليتدددْين. عددن حدددوث ت

   خميس بجروح يسار الرقبة.المتخصصة بمستشفى الهالل إصابة المجن  عليه / رزق فرج عل
ثبددت بكتدداب اإلدارة العامددة إلمددداد الشددرطة ـ وكالددة المركبددات ـ أندده ال توجددد جدددوى مددن إصددالح سدديارة و

لجسامة ما أُحدث بها من تلفيدات والتد  خلفدت أرضدراًرا قيمتهدا سدبعة وأربعدون 146341الشرطة رقم "ب/
 ألف جنيه.
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"   173354قدددداهرة أن تلفيددددات السدددديارات أرقددددام "ب/ثبددددت بكتدددداب إدارة المركبددددات بمديريددددة أمددددن الو
 "  خلفت أرضراًرا قيمتها ثالثة عشر آلف وتسعمائة وثمانية وثالثين جنيهـًا.167392"   "ب/136529"ب/
ثبت بتقرير اللجنة الفنية الُمشكلة من حْ  األزبكية أن واقعدة تفجيدر مدرآب القسدم أحددثت تلفيدات بالمبدان  و

الكدائن بشدارع قسدم شدرطة األزبكيدة   ومبندى مدرسدة األزبكيدة اإلعداديدة  5قار رقم المحيطة به ومنها الع
ثنا عشر ألف جنيده   ومبندى البيدت الفند  للمسدرح   ومبندى نقابدة المهدن إبنين والت  خلفت أرضراًرا قيمتها 

 الطبية والت  خلفت أرضراًرا جاوزت قيمتها سبعة آالف جنيه.
وهددم تكليفدداٍت ألعرضدداء بالمجموعددة  السدديد إبددراهيم محمددد موسددى يحيددى /  صدددر المددتهم الخددامسهددذا وأ

عبدد الدرحمن جمدال إبدراهيم / سعد فتح هللا محمد الحداد والخامس واألربعين  / الرابع واألربعين المتهمون
إسدالم / السدابع واألربعدين و محمدد السديد محمدد عبدد الغندى السديد / عبد العليم محمد والسادس واألربعدين 

المدتهم وهدم ب إلى دولة السودان عن طريق التواصل مع مدوالين لجماعدة اإلخدوان وبالهرفهيم حسن ربيع 
/ عمرو شوقى أحمد السيد و الرابع والستين /  الثالث والستينو على مصطفى على أحمد  /الحادي والستين

 / سددتينعلددى عبددد الباسددط فرضددل هللا علددى والسددادس وال / علددى مددراد أبددو الجددد محمددد والخددامس والسددتين
 .مصطفى محمود أحمد حامد  /  السابع والستينو بسطاوى غريب حسين محمود 

يحيى السيد / كارم السيد أحمد إبراهيم والخامس /  أنه تنفيذًا لذلك المخطط العام وكتكليف المتهمين الرابعو
أبدو القاسدم  / أمدد المدتهم الحدادي عشدر قدرى محمد فهمى محمدود الشدي   / السادسإبراهيم محمد موسى و

محمدود /  والخدامس عشدر محمدد أحمدد السديد إبدراهيم  / المتهَمْين الثان  عشدرأحمد على يوسف منصور  
" حيث جهزاهدا 597"و "ر هـ ل 312بالسيارتين رقمْ  "ط م ع  األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان

القددائمين علددى مؤسسددات الدولددة سددتخدامهما فدد  قتددل أفددراٍد مددن إلنفجددار تمهيددًدا إلبعبددوات مفرقعددٍة شددديدة ا
 . وتخريب منشآتها الهامة

الساعة الواحدة مساءا بناءا على تحريات الرائد 13/2/2016بتاري   وأنه على إثر صدور إذن النيابة العامة
برضدبط   13/2/2016/ أحمد محمد عز الدين عبد القادر الرضابط بقطاع األمدن الدوطنى  والمؤرخدة بتداري  

( سددت وسددتون والددواردة أسددمائهم  66) إقامددة كددل مددن المتحددرى عددنهم وعددددهم  وتفتدديش  شددخص ومحددل
بمحرضر التحريات و الكشف المرفق به تبدأ بالمتحرى عنه محمود محمد فتحى بددر وتنتهدى بدالمتحرى عنده 
محمددد أحمددد محمددد إبددراهيم  واإلذن بتفتدديش المقددرات التنظيميددة المبينددة وصددفا بمحرضددر التحريددات وبرضددبط 

سيارات المبينة أرقامهم ومواصفاتهم بمحرضر التحريات وذلك لرضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من وتفتيش ال
أسددلحة وذخددائر أو مددواد متفجددرة أو أيددة أوراق أو مطبوعددات تنظيميددة أو أيددة أدوات أو أالت أو معدددات أو 

فقدد تدم رضدبط  أشياء تتعلق بالجريمة مورضوع اإلذن وذلدك خدالل ثالثدون يومدا مدن تداري  وسداعة إصدداره .
المتهمين الحارضرين جلسة المحاكمة وإستعصى رضدبط األخدرين لهدروبهم داخدل الدبالد وخارجهدا وتدم رضدبط 

المرضددبوطات التددى تدم رضددبطها حددوزه المدتهم الثددامن عشددر /  اومنهد العديدد مددن المرضدبوطات بحددوزة بعرضددهم
 محمود عل  كامل عل  تبين اآلت  : 

 وسليمة وصالحة لالستعمال.     مم كاملة 39×7.62خنة عيار أ ـ أن البندقية اآللية ذات ماسورة مشش
 ب ـ أن الخزينتين صالحتين لالستعمال على البندقية المرضبوطة.

مدم كاملدة  39×  7.62ج ـ أن الثمدان عشدرة طلقدة كدل منهدا ممدا تسدتخدم علدى األسدلحة الناريدة عيدار 
 األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المرضبوطة.

 المتهم السابع والثالثين / أحمد محروس سيد عبد الرحمن تبين اآلت  : تم رضبطها حوزه اتوالمرضبوط
أ ـ أن الدوائر االلكترونية المرضبوطة يمكن اسدتخدامها فد  دوائدر التفجيدر بعدد إجدراء بعدض التعدديالت 

 عليها.
خددوان حددول ب ـ أن األقددراص الصددلبة تحددوي ملفدداٍت نصدديةً بعنددوان "أمددن المطددارد  وبيددان طددالب اإل

انتخابات اتحاد طالب مصر   وبيان حركة مهندسون رضد االنقالب   ومشاهد مصورة بعندوان "اشدتباكات 
بين بعض طالب األزهر والشدرطة   واحدداث فدض تجمهدرْي رابعدة والنهرضدة"  كمدا حدوت صدوًرالقطاع 

فقددا للثابددت والعديددد مددن المرضددبوطات و غددزة   وأخددرى لمسدديراٍت خاصددة بطددالب جامعددة األزهددر والفتددات
  .بالتحقيقات مع باقى المتهمين 

 وفقدا للثابدت بمحارضدر الرضدبط الخاصدة بهدم تدم رضدبط العديدد مدن المرضدبوطات بالمقدار التنظيميدة  وكذا
  :اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية يرروما ثبت بتقا وتحقيقات النيابة العامة 
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المحلية الثانية ـ المنطقة الرابعة ـ إسدكان الشدباب ـ  8المقر التنظيم  الكائن بالعقار رقم ـ مرضبوطات 1
 تبين اآلت :التجمع الثالث ـ دائرة قسم شرطة القطامية ـ محافظة القاهرة

تشددكيلها مددن حاويددة بالسددتيكية أ ـ أن العبددوة المرضددبوطة عبددارة عددن عبددوةٍ مفرقعددة محليددة التشددكيل تددم 
ات األمونيدوم وبدرادة االلومنيدوم ـ والمنصدوص عليده تها بمخلوط مفرقع يتكون أساسدـًا مدن مدادة نتدرئوتعب

بشنن إعادة حصدر المدواد المفرقعدة والتد   2007لسنة  2225من قرار وزير الداخلية رقم  79بالبند رقم 
تعتبر ف  حكم المفرقعات ـ  وتم تجهيزها بمكبر للموجده االنفجاريدة معبدن بمخلدوط مفرقدع يتكدون مدن مدادة 

"ددـ المنصددوص عليهمددا TATPااللومنيددوم ومددادة ثالثدد  بيروكسدديد األسددتيون "نتددرات األمونيددوم وبددرادة 
 ( من قرار وزير الداخلية سالف البيان ـ.78  10بالبندين رقم  )

ب ـ أن المواد من بينها مادتْ  أزيد الصوديوم   ونترات الرصاص الت  تعد من المواد األساسية إلنتاج 
( بقرار وزيدر الداخليدة المشدار إليده   عدالوة 2ها بالبند رقم )مادة أزيد الرصاص المفرقعة المنصوص علي

على ميزان رقم  وأنابيب اختبار معملية وكنس زجاج  ومخبار زجاج  مدرج والت  تعد من المواد الت  
 تستخدم ف  األغراض المعملية.

ية العالميدة"  ج ـ أن وحدات التخزين وبطاقة الذاكرة حوت ملفات نصية لكتاب "دعوة المقاومة اإلسالم
وأخددرى عددن "تصددنيع العبددوة الصدددمية  تصددنيع مرضددادات الدددبابات  اسددتخدام المتفجددر  جدددول صددواري  

  صدناعة كلدورات البوتاسديوم  C4  صدناعة الطلقدات  صدناعة ETNكاتيوشا  علم الصدواري    تصدنيع 
لهداتف النقدال  صدناعة دورة تصنيع القنبلة  صناعة الحشوات الجوفاء  صناعة المتفجرات  التفجيدر عبدر ا

الصدداعق الصدددم   دورة فدد  تصددنيع العبددوات الالصددقة  تصددنيع خالئددط البروكسدديد المتفجددرة  بددارود ال 
دخان   تحرضدير نتدرات النتريدك  تصدنيع القنابدل اليدويدة  دروس عامدة فد  المفرقعدات  المدواد المتفجدرة  

كبسوالت التفجير  المفجدرات السدهلة  مددفع  دورة التفجير بالجوال  دورة التفجير بالساعة الرقمية  تصنيع
المولوتوف  موسوعة عبد هللا ذو البجادين لتصنيع المتفجرات  تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة  العبوة 
االسطوانية  العبوة التليفزيونية  تصنيع العبوة الجوفاء  العبوة الصحنية  العبوات المفجرة  تصنيع ريموت 

ملفات لمشاهد مصورة عن "عربة تحكم عن بعد تحمل عبوة صدمية رضدد الددبابات  وايرلس"   كما حوت 
تحرضير الهكسامين  تحرضير مادة نترات اليوريدا  تحرضدير نتدرات األمونيدوم  عمدل بدلدة تمويده   تحرضدير 

RDX صددناعة الحددزام الناسددف  تصددنيع قدداذف  RPG 29 تصددنيع الصدداعق الشددعب    تصددنيع جهدداز  
  صددناعة  MAGزرع األلغدام  كهربدداء المتفجدرات   قددذائف الهداون   شددرح رشداش التفجيدر المنيدداتور   

صدداروخ قسددام    فحددص القنبلددة اليدويددة  فلمينددات الزئبددق   تصددنيع كدداتم الصددوت   تصددنيع الصددواري   
طريقة صنع مشعل ألعاب نارية بدالتحكم عدن بعدد   تصدنيع البدارود األسدود   صدناعة كلدورات الصدوديوم 

لتدريب على العمليات الهجومية   تصنيع العبوات المرضادة للددروع   ملدئ العبدوة بالمسدحوق المتفجرات  ا
  تحرضدير مدادة  PETNالمتفجر  تصنيع العبوة االنتشارية   العبوة التليفزيونية رضد األفراد  تصنيع مدادة 

بدوات"   فرضدالً نتروا غليكول  صناعة فلميندات أسديد النتريدك  صدناعة نيتروسدليلوز   اسدتخدام وزرع الع
عددن احتوائهددا علددى ملفددات لمقدداطع صددوتيه عددن "المبددادئ العامددة لتمددن  أمددن المنشددآت  أمددن المددؤتمرات  

 القبض والتفتيش االستخبارات ".
متفدرع مدن شدارع الزهدور  5بالعقدار رقدم  بمسكن محمد عدوضالكائن ـ مرضبوطات المقر التنظيم   2

 تبين اآلت  : قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة بجوار مسجد الهداية عزبة الهجانة ـ دائرة
أ ـ أن المواد المرضبوطة من بينها حامض الكبريتيك والنيكل وكلوريد البوتاسيوم والزندك   عدالوة علدى 
مجموعة من األدوات المعملية   وكمية من المسامير المعدنية مختلفة األحجام يمكن ان تستخدم كشظايا ف  

 العبوات المفرقعة
ـ أن الحواسب اآلليدة المحمولدة حدوت ملفدات نصدية لعددد مدن الكتيبدات والمطبوعدات التنظيميدة عدن  ب

"خطة لتنفيذ مخطط مطار القاهرة فن الحرب  وحدرب المسترضدعفين  والمراقبدة  وكشدف التعقدب  وتدنمين 
فددن االتصددال باألنترنددت  وأمددن االتصدداالت  وأهددداف حددرب العصددابات  واساسدديات حددرب العصددابات  وال

اسدتراتيجية للحدرب  ومعركدة األحدرار   33السري للحدرب  والتسدلل  وقتدال الشدوارع  وحدرب المددن  و
وإدارة التدددوحش  ودعوتندددا  ودعدددوة المقاومدددة اإلسدددالمية العالميدددة  ومدددذكرات الددددعوة والداعيدددة  الثدددورة 

فداٍت لمشداهد مصدورة اإلسالمية الجهادية ف  سوريا  معالم على الطريق  ف  ظالل القرآن"   كما حوت مل
 عن "ريارضة الدفاع عن النفس  سلسلة المقاومة اإلسالمية العالمية للمكنى أب  مصعب الزرقاوي".
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ج ـ أن المحددررات المرضددبوطة تبددين ترضددمنها طددرق تصددنيع وتجهيددز المفجددر الكهربدد   وتصددنيع مددواد 
"  C1 plastic ex" "  المفرقعددات البالسددتيكيةETNالبددارود األسددود  ثالثدد  نتددرات اإلريثريتددول "

بيروكسيد   االسيتون  االمونال   ثالث  نيترو فيونول "حامض البكريك"  امالح حامض البكريدك  نتدرات 
( مددن قددرار وزيددر 80  79  78  75  74  46  22  10الصددوديوم والمنصددوص عليهددا بددالبنود أرقددام )

 تعتبر ف  حكم المفرقعات.بإعادة حصر المواد المفرقعة والت   2007لسنة  2225الداخلية رقم 
عقدار بدن االرقدم ـ شدارع الخطيدب ـ  61ـ مرضبوطات المقر التنظيمد  الكدائن بالوحددة السدكنية رقدم  3

المتفدرع مدن شدارع حسدن  مبدارك ـ بدالح  العاشدر ـ مديندة نصدر ـ محافظدة القداهرة تبدين أن المحدررات 
 المرضبوطة بها تترضمن اآلت  :

ية منها "نترات الصوديوم  وحامض النتريك  وماء األكسجين  والبكرات أ ـ قائمة ألدوات ومواد كيميائ
والت  تعتبر من امالح حامض البكريدك مثدل "مدادة بكدرات االمونيدوم   بكدرات الميثيدل   بكدرات اإليثيدل" 

( من قرار وزيدر الداخليدة رقدم 85   84   80   29   28   24   22والمنصوص عليهم بالبنود أرقام )
 بشنن إعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتبر ف  حكم المفرقعات. 2007 لسنة 2225

ب ـ قائمدددة لمدددواد "أزيدددد الصدددوديوم  وخدددالت الرصددداص   والهيكسدددامين   والزئبدددق  واإليثدددانول   
واألسيتون والت  ال تعدد بدذاتها مدن المدواد المفرقعدة وبخلطهدا بدالمواد ـ المبيندة بالبندد السدابق ـ تُندتج مدواد 

"   HMTDينات الزئبق  وأزيد الرصاص   وأزيد الفرضة  هيكساميثيلين تراي بيروكسديد داي امدين ""فلم
  3  2  1"والمنصوص عليهم بالبنود أرقام )RDX"   والهكسوجين "TATPثالث  بيروكسيد األسيتون "

والتد   بشنن إعدادة حصدر المدواد المفرقعدة 2007لسنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقم 50  10  9
 تعتبر ف  حكم المفرقعات.

ـ مرضبوطات المقر التنظيم  والمخزن الكائنَْين بح  السراحنة ـ ميدان النزهة ـ مركز ههيا ـ محافظة  4
 الشرقية تبين اآلت  :

 .مم كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال 39×7.62أـ أن البندقية اآللية ذات ماسورة مششخنة عيار 
 نها صالحة لالستعمال على البندقية المرضبوطة.ـ أن الخزينتْين كل م ب

مددم  39×  7.62ج ـ أن الخمددس واألربعددين طلقددة كددل منهددا ممددا تسددتخدم علددى األسددلحة الناريددة عيددار 
 وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المرضبوطة.

دتْ  نتدرات األمونيدوم أن المواد المرضبوطة تستخدم ف  تصنيع العديد مدن المدواد المفرقعدة ومنهدا مداد ـ 
ونيتريت الصوديوم اللتين تعدا مدن المدواد األساسدية التد  تددخل فد  تصدنيع العديدد مدن المخداليط المفرقعدة 

بشدنن إعدادة حصدر  2007لسدنة  2225( من قرار وزير الداخليدة رقدم 79والمنصوص عليها بالبند رقم )
حالدة خلددط أيدـًا مددن المدادتين مددع مدادة بددودرة وذلدك فدد  المدواد المفرقعدة والتدد  تعتبدر فدد  حكدم المفرقعددات 

األلومنيوم ـ المرضدبوطة ـ   كمدا أن مدادة بيروكسديد الهيددروجين ـ المرضدبوطة ـ تعدد المدادة األساسدية فد  
( مدن قدرار 10والمنصوص عليها بالبند رقم )( المفرقعة TATPتحرضير مادة ثالث  بيروكسيد األسيتون )

لددة خلطهددا مددع مددادة األسدديتون ـ المرضددبوطة بالمقرددـ فدد  وجددود وسددط وزيددر الداخليددة السددابق وذلددك فدد  حا
حامرض  كحامض الكبريتيك ـ المرضبوط بالمقر ـ   وأن مادة ثنائ  إيثياللجليكول ـ المرضبوطة ـ تستخدم ف  

( مدن قدرار وزيدر 43تحرضير مادة ثنائ  نيترو ثالث  الجليكدول المفرقعدة والمنصدوص عليهدا بالبندد رقدم )
 المشار إليه. 2007لسنة  2225الداخلية رقم 

" المرضددبوطتْين بشددارع ترعددة الزمرددـ دائددرة قسددم 312"  "طمددع 597ـ أن السدديارتين َرقم "رهددـ ل  5
يحتوي صندوق كل منهما الخلف  على عبوة مفرقعة ـ محليدة التشدكيل ـ  شرطة العمرانية ـ محافظة الجيزة

تكددون مددن مددواد نتددرات األمونيددوم وبددرادة عبددارة عددن جسددم سددخان ميدداه كهربددائ  معبددن بمخلددوط مفرقددع ي
من قرار وزير ( 79(   )10األلومنيوم وتراي أسيتون تراي بروكسيد ـ المنصوص عليهم بالبندْين رقمْ  )

بشدنن إعدادة حصدر المدواد المفرقعدة والتد  تعتبدر فد  حكدم المفرقعدات ـ  2007لسنة  2225الداخلية رقم 
إصدابات بحيدز التفجيدر   والعبدوتين مدزود كدل منهمدا بددائرة ومسامير من الصدلب تعمدل كشدظايا إلحدداث 

( من ذات القرار 9تفجير تحوي مادة هيكساميثيلين تراي بركسيد داي أمين ـ المنصوص عليها بالبند رقْم )
ـ وموصلة كل منهما ببطداريتْين كمصددر لطاقتهمدا   وجهدازْي إندذار سديارة كدل منهمدا لتفجيدر دائدرةٍ حدال 

 . تهاتصال ببطاريإلا
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بانرضدمامه لجماعدة بتحقيقدات النيابدة العامدة أقر المتهم السدابع / أحمدد محمدد طده أحمدد محمدد وهددان هذا و
اإلخوان وبتردده على تجمهر الجماعة برابعة العدوية وتعرفه على المتهم الثالثين / أحمد محمد هيثم أحمد 

مال عدائية رضد المنشدآت الحيويدة وقدوات محمود الدجوي  وبعلمه بانتهاج جماعة اإلخوان العنف بتنفيذ أع
الشرطة   من خالل لجان عمليدات نوعيدة تدولى مسدئوليتها قيداديون بالجماعدة مدنهم المدتهم الثدامن / محمدد 

 محمد محمد كمال الدين.
أقر المدتهم الحدادي عشدر / أبدو القاسدم أحمدد علد  يوسدف منصدور ـ حركد  "هشدام   فدوزي جمعدة   كما 

 2010لجماعة اإلخوان خالل عدام  حسين " ـ بالتحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخوانفخري الديب   نور ال
ثدم توليده مسدئولية مدا  وتدرجه فيها حتى توليده مسدئولية الجماعدة بكليدة الددعوة اإلسدالمية جامعدة األزهدر 

حمدد دراز  أسماها "الحركة الثورية" داخل الجامعة واشتراكه والمتهَمْين الثدان  والثالثدين / محمدد جمدال م
السادس والثالثين / عمر محمد محمد أبو سيد أحمد بتجمهرات جماعة اإلخوان فيها  وبتعرفده علدى المدتهم 

ف  غرضدون فبرايدر  –  وبدعوته من األخير -حرك  "خالد" –الخامس / يحيى السيد إبراهيم محمد موسى 
العمدل الندوع " تتدولى تنفيدذ  لالنرضمام إلى مجموعات مسلحة تابعة للجماعة أسماها "مجموعدات - 2015

أعمال عدائية رضد القرضاة وأفراد ورضباط القوات المسلحة والشرطة  وكذا المنشآت الحيوية والهامدة وذلدك 
إلسقاط النظام القائم بالبالد  فالقت تلك الدعوة قبوالً لديه حيث انرضم إلحدى تلك المجموعات تتولى رصدد 

عامددة وترضددم مجموعددات ذكددر منهددا مجموعددة الدددعم اللوجسددت  وقتددل القددائمين علددى الدولددة والشخصدديات ال
ومجموعة الرصد ومجموعدة التصدنيع ومجموعدة التنفيدذ  وأرضداف بتوليده أيرضداً مسدئولية مجموعدة الددعم 
اللوجست  والتد  ترضدطلع بتدوفير المقدرات واألسدلحة واألدوات والمدواد التد  تسدتخدم فد  تصدنيع العبدوات 

ات بها  وأنده علدم مدن المنرضدمين إلدى تلدك المجموعدات المتهمدين الثدان  المتفجرة وإمداد أعرضاء المجموع
  والثالث عشر / أحمد جمال أحمدد -حرك  "زكريا"  "كامل أبو عل " –عشر / محمد أحمد السيد إبراهيم 

 –  والخامس عشر / محمود األحمددي عبدد الدرحمن علد  محمدد وهددان -حرك  "عل " -محمود حجازي 
  والسددادس -حركدد  "أحمددد" -حددادي والعشددرين / إبددراهيم محمددود قطددب أبددو بكددر   وال-حركدد  "محمدددي"

  والثدامن والعشدرين / عبدد الدرحمن سدليمان -حرك  "ياسر" -سيد عبد المجيد محمد الوالعشرين / أبوبكر 
  والثالدث -حركد  "حدورس" –محمد محمد كحوش  والسابع والثالثين / أحمد محروس سيد عبدد الدرحمن 

حرك  "إسدماعيل"  والتاسدع والخمسدين / محمدد يوسدف محمدد  -إبراهيم أحمد إبراهيم شلقام   والثالثين /
وأرضداف  حركد  "أيمدن". –عمدرو شدوقى أحمدد السديد حرك  "شاكر"  والثالدث والسدتين / –عبد المطلب 

د إبدراهيم يحيدى السدي / باعتماد تلك المجموعات ف  تنفيذ أعمالها العدائية على  ما أمدها به المتهم الخدامس
مدن أمدوال  كمدا اتخدذت مقدرات تنظيميدة لعقدد لقداءات أعرضدائها التنظيميدة وإيدوائهم وإخفداء  محمد موسى 

األسلحة والعبوات المتفجرة وقف منها على ثالث وحدات سكنية بمنطقة بئدر العبدد بمحافظدة شدمال سديناء  
أكتوبر بمحافظة الجيزة   6س بمدينة ووحدة سكنية بمدينة الشي  زايد  وأخرى بشارع األخبار بالح  الساد

ووحدددة سددكنية بمسدداكن الشددباب بددالتجمع الثالددث بالقدداهرة الجديدددة محافظددة القدداهرة اتخددذت مددنوى ألعرضدداء 
 المجموعات  وأخرى بمنطقة مساكن عبد القادر بمحافظة اإلسكندرية  ووحدة سكنية بمحافظة الفيوم.

يحيدى السديد  إبدراهيم محمدد  /لتكليدف المدتهم الخدامسونفداذاً  2015وأرضاف أنه ف  غرضون شدهر فبرايدر 
عبدر برندامج  محمود األحمدى عبد الدرحمن علدى محمدد وهددان / تواصل مع المتهم الخامس عشر موسى 

  وفد  -حركد  "ماجدد"  –"الين" وأمده برقم هاتف المتهم السابع عشدر / جمدال خيدري محمدود إسدماعيل 
بحرضدور لقداء تنظيمد   يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى  / كلفده المدتهم الخدامس 2015غرضدون مدارس 

لتقدى وآخدران وتدارسدوا خدالل اللقداء إبإحدى الوحدات السدكنية بمديندة الزقدازيق بمحافظدة الشدرقية  حيدث 
محمدود  / األفكار الجهادية بقراءة من كتاب "ف  ظدالل القدرآن" لسديد قطدب  وتدولى المدتهم الخدامس عشدر

تصدداالت وأمددن إلشددرح كيفيددة تصددنيع المتفجددرات  وأمددن امحمددد وهدددان  األحمدددى عبددد الددرحمن علددى 
يحيدى السديد إبدراهيم  / المعلومات واألمن الشخص   وأرضاف أنه تواصدل عقدب اللقداء مدع المدتهم الخدامس

محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد  /حيث علم منه بسبق سفر المتهم الخدامس عشدر محمد موسى 
تحاقده بكتائدب عدز الددين القسدام التابعدة لحركدة حمداس وتلقيده دورة تدريبيدة فد  لإإلى قطاع غدزة و وهدان

 معسكراتها.
تواصدل مدع المدتهم التاسدع يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى   / وعقب ذلك ونفاذاً لتكليف المتهم الخدامس

يناء  سددتئجار وحدددة سددكنية بمنطقددة بئددر العبددد بشددمال سددإلمحمددد يوسددف محمددد عبددد المطلددب  / والخمسددين
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أمده لهذا الغرض بمبلغ خمسدة آالف جنيده   يحيى السيد إبراهيم محمد موسى / وأرضاف أن المتهم الخامس
مبلددغ ثالثددة آالف جنيدده  - أبددو القاسددم أحمددد علددى يوسددف منصددور  /أي المددتهم الحددادي عشددر –أرسددل مندده 

سدتئجار الوحددة إنفاقها فد  إل محمد يوسف محمد عبد المطلب / بحوالة بريدية إلى المتهم التاسع والخمسين
بنقدل دميدة  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى / السكنية وإعدادها  وفد  أعقداب ذلدك كلفده المدتهم الخدامس

 فنقلها إليه. محمد يوسف محمد عبد المطلب / ولوحة إلكترونية إلى المتهم التاسع والخمسين
يحيدى /  هدا كتكليفده مدن المدتهم الخدامسوإمدداده آخدراً ب –بيرضداء  323مازدا  -وأرضاف بشرائه سيارة 
يحيى  / كتكليفه من المتهم الخامس -ستلمها من آخر وباعها إ  وف  أعقاب ذلك السيد إبراهيم محمد موسى 
محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد  /تخاذه والمتهم الخامس عشرإ  وب- السيد إبراهيم محمد موسى

تخاذهدا إلأكتدوبر  6ستئجاره وحددة سدكنية فد  مديندة إمنوى لهما  وبوحدة سكنية بمدينة الشي  زايد  وهدان
 /بمسداعدة المتهمدين الثدان  عشدر –مقراً تنظيمياً إليواء أعرضاء مجموعات العمل النوع  ونقله مواد إليهدا 

كتكليفه من  - محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان / والخامس عشر محمد أحمد السيد إبراهيم 
محمدود  /  وعلى إثر ذلك نقل إلدى المدتهم الخدامس عشدريحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /الخامسالمتهم 

 / بتلك الوحدة كمية من مادة ت  إن ت  كتكليفه من المتهم الخامس األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان
بها آخر كتكليفه  أمد –إكسيل هاتشباك حمراء  –وأرضاف بشرائه سيارة يحيى السيد إبراهيم محمد موسى. 

سدتخدمها فد  نقدل إ  وعلدى إثدر ذلدك أعيددت إليده ويحيى السيد إبراهيم محمدد موسدى  / من المتهم الخامس
محمود األحمدى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان / مواد لتصنيع المفرقعات أمده بها المتهم الخامس عشر 

  وف  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /  خامسإلى المقر التنظيم  بمدينة الشي  زايد كتكليفه من المتهم ال
 / أعقاب ذلك سلمها وبهدا مدواد أخدرى تسدتخدم فد  تصدنيع العبدوات المفرقعدة إلدى المدتهم الثالدث والثالثدين

لنقدل  – يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى  / كتكليفه من المتهم الخدامس – إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى 
دم فد  تنفيدذ أعمداٍل عدائيدة هنداك. ستخدامها فد  تصدنيع عبدوات مفرقعدة تسدتخإوالمواد إلى محافظة الفيوم 

فد  غرضدون  - محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان /وأرضاف بشرائه والمتهم الخامس عشر
 -يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى   / كتكليفدده مددن المددتهم الخددامس –بددرميالً بالسددتيكياً  – 2015يونيددو 

سدددبرانزا شددديري إ -سددديارة  – 19/6/2015بتددداري   –  إعدددداد عبدددوة متفجدددرة   وبشدددرائه سدددتخدامه فدددإل
  وعلمه على إثدر ذلدك بسدبق يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /  كتكليفه من المتهم الخامس –رصاصية 

محمددود األحمدددى عبددد  /  والخددامس عشددريحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى  /  تفدداق المتهَمددْين الخددامسإ
سدتخدام إعلى قتل السديد المستشدار النائدب العدام بتفجيدر عبدوة يصدنعها األخيدر بحمن على محمد وهدان الر

تفداق عداون المدتهم الخدامس إلشدتراها فداتفق معهدم علدى ذلدك  وتنفيدذاً لدذلك اإالبرميل تدودع بالسديارة التد  
سيستخدم ف  تفجير  ف  تجربة جهاز تحكم عن بعدمحمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان  /عشر

رضدطالعه إلالنائدب العدام تمهيدداً  /العبوة  كما وقف على أنسب مكان لتصوير تفجير ركب السديد المستشدار
لددذلك بددآلت  تصددوير رقميتددْين يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى   /بددذلك التصددوير وأمددده المددتهم الخددامس

عبر برندامج "اليدن" بتحديدد هيم محمد موسى  يحيى السيد إبرا /وبطاقات ذاكرة  كما أعلمه المتهم الخامس
محمدود األحمددى عبدد  /موعداً للتنفيذ  وبذلك التاري  نقل والمدتهم الخدامس عشدر 28/6/2015صباح يوم 

العبددوة المتفجددرة إلددى السدديارة ثددم قادهددا إلددى نددادي السددكة الحديددد بمدينددة نصددر  الددرحمن علددى محمددد وهدددان
محمود األحمددى عبدد الدرحمن علدى  /ى بعدها المتهم الخامس عشرلتقإوسلمها عرضواً بمجموعة الرصد  و

 –وحرضر إليهما المتهم الخامس والعشدرين / ياسدر إبدراهيم عرفدات عرفدات وأقلهمدا بسديارة  محمد وهدان
محمدود األحمددى عبدد الدرحمن  /إلى محيط الموقع المحدد للتفجير حيث فعَّل المدتهم الخدامس عشدر –رينو 

نتظار مدرور إبوة  وعلى إثر ذلك وقف واألخير على مقربة من السيارة المفخخة ف  الع على محمد وهدان
عبر برنامج "الين" بتنجيل موعد / يحيى السيد إبراهيم محمد موسى   الركب حتى أعلمهما المتهم الخامس

راهيم محمدد يحيدى السديد إبد /التنفيذ لتَغَيُّر خط سير الركدب فغدادرا المكدان  وكتكليفهمدا مدن المدتهم الخدامس
بجوار نادي السكة الحديد بمدينة نصر وحرضر إليهما المتهم الثدامن  29/6/2015لتقيا صباح يوم إموسى  

سدتقالها وعرضدٌو إف –إكسديل هاتشدباك حمدراء  -واألربعون / يوسف أحمدد محمدود السديد نجدم قائدداً سديارة 
السديارة بميددان الحجداز  بينمدا  بمجموعة الرصد وتوجهوا صوب موقع التفجير وف  طريقهم غادر األخير

عندد بدايدة ممدر مدؤٍد إلدى محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهددان  /غادرها والمتهم الخامس عشر
محمدود األحمددى عبدد  /وبحوزتده آلدة تصدوير وبحدوزة المدتهم الخدامس عشدر -موقع مرور الركب ووقفدا 
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محمددود  /قبل هدداتف المددتهم الخددامس عشددرسددتإحتددى  -جهدداز الددتحكم عددن بعددد  الددرحمن علددى محمددد وهدددان
أي المدتهم  –سدتعداد للتصدوير  ومدا أن أبصدر إلرسدالة فدنمره بااألحمدى عبد الرحمن على محمدد وهددان 

مدرور الركدب حتدى بددأ بالتصدوير وفجدر المدتهم  – أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /الحادي عشر
العبدوة المورضدوعة بالسديارة لددى مدرور  وهددانمحمود األحمدى عبد الدرحمن علدى محمدد  /الخامس عشر

نفجدار هدرب إلجدوار السديارة المفخخدة  وعلدى إثدر االمستشدار النائدب العدام ستقالل المجند  عليده إالسيارة 
إلدى السديارة قيدادة المدتهم الثدامن  محمود األحمدى عبد الدرحمن علدى محمدد وهددان /والمتهم الخامس عشر

 /سدتقالها والذوا بدالفرار  وآندذاك أمدد المدتهم الخدامس عشدرإو يد نجدم يوسف أحمد محمود الس /واألربعين
كتكليدف  –ببطاقة الذاكرة المسجل عليها تصدوير التفجيدر  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان

يحيدى  /كتكليفه من المتهم الخدامس -وأرضاف بشرائه يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  .  / المتهم الخامس
نقدل إليهدا عبدوة مفرقعدة صدنعها المدتهم الخدامس  –إكسديل فيراند   –سديارة  -براهيم محمد موسى  السيد إ
باستخدام حقيبة أمده بها المتهم  وعلى إثر ذلك أمد محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان  /عشر

أمدد بهدا  –اكسديل  –المتهم الثان  والعشدرين / محمدد أحمدد محمدد إبدراهيم بالسديارة والعبدوة  وكدذا سديارة 
سدتخدامها فد  نقدل مدواد تددخل فد  إوعلدم بإزمداع  إبدراهيم أحمدد إبدراهيم شدلقامى  /المتهم الثالث والثالثين

إبدراهيم محمدود  /أمدد بهدا المدتهم الحدادي والعشدرين  –فيرنا رصاصدية  –تصنيع المفرقعات  وكذا سيارة 
مدن التواصدل مدع السديد إبدراهيم محمدد موسدى  يحيدى / وعلى إثر ذلك مكن المتهم الخدامس قطب أبو بكر 

يحيى السيد إبراهيم محمدد  /وعلم من المتهم الخامس إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى/  المتهم الثالث والثالثين
 / ستخدام السيارة لنقل أسلحة إلى عرضٍو بالمجموعات  وبتكليفه من المتهم الخامسإبتكليفه األخير بموسى  

بدنموال أمدده بهدا عدن طريدق المدتهم السدادس  –شداهين  –بشراء سديارة محمد موسى   يحيى السيد إبراهيم
وآخدر  وبتمكينده آخدَرْين مدن التواصدل مدع المتهَمدْين الحدادي  أبو بكر السيد عبد المجيدد علدى  / والعشرين
جددادة إل إبددراهيم أحمددد إبددراهيم شددلقامى /  والثالددث والثالثددينإبددراهيم محمددود قطددب أبددو بكددر /  والعشددرين

وأرضداف بإمدداده المدتهم . يحيى السيد إبراهيم محمد موسى / كتكليفه من المتهم الخامس –األخيَرْين القيادة 
مدم وتسدع طلقدات ممدا 9بمسددس عيدار  محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان /الخامس عشدر
بدنموال أمدده بهدا موسدى   يحيدى السديد إبدراهيم محمدد/  شدتراهم كتكليفده مدن المدتهم الخدامسإتستعمل عليه 

كتكليفه من المتهم  –  وبإمداده كر السيد عبد المجيد على وبأب /األخير عن طريق المتهم السادس والعشرين
محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى  /المتهم الخدامس عشدر -يحيى السيد إبراهيم محمد موسى   / الخامس

من سددليمان محمددد محمددد حعبددد الددر /امن والعشددرينجهزهمددا المددتهم الثدد -بهدداتفين محمددولين  محمددد وهدددان
  وبإمدداده -أحمد محروس سيد عبدد الدرحمن  / أعدها المتهم السابع والثالثون -ودوائر إلكترونية  -كحوش

عرضَوْين من أعرضاء مجموعدات العمدل  - يحيى السيد إبراهيم محمد موسى/  كتكليفه من المتهم الخامس –
محمود األحمدى عبد الرحمن على محمدد  /عليها من المتهم الخامس عشر النوع  كلٌّ بعبوة متفجرة حصل

يحيدى  /كتكليفه مدن المدتهم الخدامس –  وكذا إمداده مسئول مجموعة الفيوم بعبوة مفرقعة  وبإمداده وهدان 
طاقدة تحقيدق شخصدية المدتهم العشدرين / متدول  محمدود محمدود العتيقد  بب –السيد إبدراهيم محمدد موسدى  

 -يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى   /كتكليفده مدن المدتهم الخدامس –سدتئجاره إوأرضداف بآلخر.  لتسليمها
تخدذت مقدراً تنظيميداً لتددريب أعرضداء المجموعدات وإعددادهم علدم مدن إوحدة سدكنية بمحافظدة اإلسدكندرية 

عمدرو شدوقى  /سدتون  والثالث والإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى  /المتدربين فيها المتهمان الثالث والثالثون
/   وكذا وحدتْين سكنيتْين بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء سلم مفاتيحهما للمتهم التاسع والخمسين أحمد السيد 

كتكليفده مدن  – محمدد أحمدد السديد إبدراهيم / وأوصله بالمتهم الثدان  عشدرمحمد يوسف محمد عبد المطلب 
  وكدذا وحددة سدكنية بدالتجمع الثالدث اتخدذت مدنوى لده - يحيى السيد إبراهيم محمد موسدى / المتهم الخامس

يحيدى السديد إبدراهيم  /كمدا كلفده المدتهم الخدامس. أحمد جمال أحمدد محمدود حجدازى  /والمتهم الثالث عشر
بتنسيس مجموعات للعمل النوع  بمحافظات الصعيد  ونفاذاً لذلك التكليف تمكدن مدن تنسديس  محمد موسى

وآخدددرين  إبدددراهيم أحمدددد إبدددراهيم شدددلقامى / لمدددتهم الثالدددث والثالثددين مجموعددة بمحافظدددة الفيدددوم رضدددمت ا
نرضدمام إلدى إلل عمرو شوقى أحمد السيد /  ومجموعة بمحافظة بن  سويف  كما دعا المتهم الثالث والستين

وأرضاف بسبق إمداده من  مجموعات العمل النوع   ولقبوله دعوته كلفه بتنسيس مجموعة بمحافظة أسوان.
لث والعشرين / محمد شعبان محمد محمد إلمداده بنموال ينفقها ف  تقديم الدعم لمجموعات العمل المتهم الثا

وتفتيشددة والمقددر وتددم رضددبطه . يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى/  النددوع  كتكليفدده مددن المددتهم الخددامس
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ً ـ منده التنظيم  الكائن بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ورضبط مبلغ أربعدين ألفداً وسدبعمائة و خمسدين جنيهدا
إلنفاقهدا  يحيى السيد إبراهيم محمدد موسدى /مبلغ قدره أربعون ألف جنيه من أموال أمده بها المتهم الخامس

 /على دعم مجموعات العمل النوع  ـ   ومبلغ قدره ألفا دوالر أمريك  من أموال أمدده بهدا المدتهم الخدامس
مجموعات العمل النوع   وحاسدوبه المحمدول  وثالثدة  إلنفاقها على دعميحيى السيد إبراهيم محمد موسى 

ف الشداهد هواتف محمولة  وعبوة مفرقعة نقلها من مقر مدينة الشي  زايد إلدى مقدر التجمدع الثالدث.   /وتعدر 
أبدو القاسدم أحمدد علد  يوسدف منصدور ـ حددال  /سدام  صدبري مرسد  إبدراهيم علدى المدتهم الحدادي عشددر

قيقدات النيابدة العامدة  ـ وقدرر أنده الدذي أبصدره بالوحددة السدكنية الكائندة عررضه عليه عررضدـًا قانونيدـًا بتح
أ ـ عمارات اسبيكو ـ الح  الثالث ـ المجاورة الثانية ـ مدينة الشي   16ـ شارع الزهور ـ  67بالعقار الكائن 

ف نفسه ـ آنذاك ـ باسم "هشام"  وأي د المتهم سالف الذكر ذ ف زايد ـ محافظة الجيزة  والذي عر  لك. كما تعر 
أبدو القاسدم أحمدد علد  يوسدف  /أيرضا الشاهد / أشرف كمدال عبدد البدديع خمديس علدى المدتهم الحدادي عشدر

منصور ـ حال عررضه عليه عررضـًا قانونيـًا بتحقيقات النيابة العامة  ـ وقرر أنده مدن أقدام بالوحددة السدكنية 
أكتوبر ـ محافظدة  6ة ـ الح  السادس ـ مدينة ـ شارع اإلسعاف ـ المجموعة السابع 45المملوكة له بالعقار 

ف أيرضا  الشاهد / جدالل مسدعد جدالل علدى المدتهم الحدادي  الجيزة وأبصره فيها  وأيد  المتهم ذلك. كما تعر 
أبو القاسم أحمد عل  يوسف منصور ـ حال عررضه عليه عررضـًا قانونيـًا بتحقيقات النيابدة العامدة  ـ  /عشر

م النائب العاالمستشار سبرانزا شيري فرضية اللون ـ المستخدمة ف  قتل إه السيارة شترى منإوقرر أنه الذي 
 ـ   وأي د المتهم ذلك. وتفجيرركبه

بنداءا   13/12/2016بجلسدة  سدالف الدذكر كما تعرف شاهد اإلثبدات  جدالل مسدعد جدالل عبدد المقصدود  
أبو القاسدم احمدد علدى يوسدف   /ى عشرطلب السيد وكيل النيابة الحارضر بالجلسة إخراج المتهم الحادعلى 

تهام حت  يتعرف علية الشاهد والذي اشتري منة السيارة اسبرانزا فرضية اللون والت  إلمنصور من قفص ا
( مرتكبددة الحددادث فقامددت المحكمددة بإسددتخراج المددتهم رفقددة متهمددون 127تحمددل اللوحددات رقددم )م ص ل 

 /فقام الشاهد سالف الدذكر  بدالتعرف علد  المدتهماخرين وعددهم خمس متهمين  ف  طابور عرض قانونى 
 . أبو القاسم أحمد على يوسف منصور حال عررضة علية عررضا قانونيا من دون المتهمين  من أول وهلة

أقر المتهم الثان  عشر / محمد أحمد السيد إبراهيم ـ حركد  "زكريدا  كامدل أبدو علد   محمدد منصدور" ـ و
  وعرضدويته إلحددى مجموعاتهدا المسدلحة الُمسدماة 2010مندذ عدام  وانبالتحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخد

"مجموعات العمليات النوعية" الت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة 
والقدائمين علددى الدولددة بغدرض إسددقاطها  وبتسددلله عبدر الحدددود الشددرقية والجنوبيدة للددبالد والتحاقدده بحركددة 

لجناح العسكري لجماعة اإلخوان وتلقيه تدريبات عسكرية ف  كنفها  وبحيازته بندقية آلية وأخريْين حماس ا
أبدو القاسدم  /وتعرفه لذلك من أعرضائها على المتهمين الحدادي عشدر خرطوش وذخائر مما تستخدم عليهما.

  والسادس ن محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدا/    والخامس عشرأحمد على يوسف منصور 
  والرابدع هعشر / محمد األحمددي عبدد الدرحمن علد   والتاسدع واألربعدين / محمدد علد  حسدن علد  خليفد

والخمسين / ياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصدار  والخدامس والخمسدين / محمدد يوسدف محمدد محمدد غنديم  
محمدد يوسدف محمدد عبدد  /   والتاسدع والخمسدينهوالسابع والخمسين / أحمد زكريا محي  الدين البداز وهبد

  وأرضاف بمشاركته بتجمهر الجماعة برابعة العدويدة  وبتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده  وبقناعتده المطلب 
نتقاًمددا مددنهم لفددض إبرضددرورة قتددال أفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة والمددواطنين المعاررضددين للجماعددة 

عدة لجماعدة اإلخدوان المسدماة "مجموعدات تجمهريها برابعة والنهرضة  ولذلك انرضم لمجموعدات مسدلحة تاب
العمل النوع " وانتظم بمجموعة منها تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد أفدراد الشدرطة بغدرض إسدقاط الدولدة 
واتخذت من وحدة سكنية بمدينة نصر مقراً لعقدد لقداءات أعرضدائها وإخفداء بندقيدة آليدة وأخدري ْين خرطدوش 

نرضمامه تلقى تدريبات على استخدام البنادق اآللية  وعلى إثر رضبط وذخائر مما تستخدم عليها  وف  إطار ا
يحيدى السديد إبدراهيم  /أعرضاٍء من المجموعة؛ كلفه مسئولها بالتواصدل مدع قيدادي الجماعدة المدتهم الخدامس

عبدر موقدع التواصدل االجتمداع  "فديس بدوك"  ونفداذاً لدذلك تواصدل مدع األخيدر فكلفده بلقداء محمد موسدى 
إدفو بمحافظة أسوان  فالتقاهم ومكنوه من التسلل إلدى خدارج الدبالد إلدى دولدة السدودان عبدر آخرين بمدينة 

الحدود الجنوبية للدبالد حيدث آوى إلدى وحددة سدكنية بمديندة الخرطدوم لسدبعة أشدهر تدردد عليده فيهدا المدتهم 
ـ  2015يناير    ولعودته إلى البالد رضمه األخير ـ ف  غرضونيحيى السيد إبراهيم محمد موسى /  الخامس

إلحدددى مجموعددات العمليددات النوعيددة تتددولى تنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد القرضدداة وأفددراد القددوات المسددلحة 
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نتقدام لفدض تجمهدَرْي إلوالشرطة والقائمين على الدولة بغرض إسقاطها وإشاعة الفورضى فيها   وبددعوى ا
أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف  /رالجماعة برابعة والنهرضة  ووقف من أعرضائها على المتهمين الحادي عش

ـ  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهددان/  ـ مسئول الدعم اللوجست  ـ   والخامس عشر منصور
  والتاسددع   علددى أبددوبكر السدديد عبددد المجيددد / مسددئول تصددنيع العبددوات المفرقعددة ـ   والسددادس والعشددرين

 .محمد يوسف محمد عبد المطلب /  والخمسين
ليفه وأعرضاء المجموعة باتخاذ أسماء حركية والتواصل عبر برامج اتصاٍل إلكترون  ال يمكدن وأرضاف بتك

رصدددها  فاتخددذ أسددماًء حركيددة ـ "زكريددا  كامددل أبددو علدد   محمددد منصددور" ـ  واسددتخدم برنددامج "اليددن" 
 /للتواصل مع أعرضاء المجموعات  وف  إطار إعدادهم التحق وآخدرون ـ علدم مدنهم المدتهم الخدامس عشدر

ـ بكتائددب عددز الدددين القسددام الجندداح العسددكري لحركددة  محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان
 حماس.

يحيى السيد إبراهيم  / عتماد تلك المجموعة ف  تحقيق أغرارضها على ما أمدها به المتهم الخامسإوأرضاف ب
نِفدَق جاندٌب منهدا فد  تدوفير من أسلحة وذخائر ومواد تستخدم ف  تصنيع المفرقعدات وأمدوال أُ  محمد موسى

مقراٍت تنظيمية لعقد اللقاءات وإلخفاء األسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وقف منهدا علدى وحددة سدكنية 
ـ  ووحددتين أبو القاسم أحمد على يوسف منصدور  /بالقاهرة الجديدة ـ تولى مسؤوليتها المتهم الحادي عشر

أكتدوبر بمحافظدة الجيدزة   6ي  زايد والثانية بالح  السادس بمدينة سكنيتين األولى بالح  الثالث بمدينة الش
وأخرى بمساكن عبد القادر الجديددة بمحافظدة اإلسدكندرية  ووحددتْين سدكنيتْين بمنطقدة بئدر العبدد بمحافظدة 

 شمال سيناء.
 2015ـ ف  غرضون إبريل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  / وف  إطار انرضمامه كلفه المتهم الخامس

ـدد باإلقامددة بمقددر مدينددة الشددي  زايددد وأمددده لددذلك بددنموال لسددداد أجرتهددا  وعلددى إثددر تنفيددذه ذلددك كلفدده المددتهم 
برضدم أعرضداٍء مدن جماعدة اإلخدوان لمجموعتده والتواصدل مدع يحيى السيد إبدراهيم محمدد موسدى  /الخامس

لتقدى إنفداذاً للتكليدف سدتعانة بده فد  ذلدك  وإللأبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /المتهم الحادي عشر
يحيدى السديد  / األخير وتباحثدا فد  كيفيدة رضدم أعرضداٍء إلدى مجموعتهمدا  وعقدب ذلدك كلفده المدتهم الخدامس

لمقدر  محمود األحمدى عبد الرحمن علدى محمدد وهددان /بإرشاد المتهم الخامس عشر إبراهيم محمد موسى
 مدينة الشي  زايد وإيوائه فيه  فنفذ التكليف.

مدن المدتهم  محمود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان / ه والمتهم الخامس عشروأرضاف بتكليف
تخاذهددا معسددكراً إللمنيددا تمهيددداً إبمعاينددة مزرعددة بمحافظددة  يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى / الخددامس

جمدال خيدرى محمدود / لتدريب أعرضاء المجموعات  ومكنهمدا لدذلك مدن التواصدل مدع المدتهم السدابع عشدر
لتقيا األخير بمحافظة المنيا وانتقلوا إلى مزرعة بها عايناها ووقفا على عدم إمكانية إ  ونفاذاً لذلك يل إسماع

 اتخاذها معسكراً للتدريب.
بمعايندة مدزرعتْين  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /كل فده المدتهم الخدامس 2015وف  غرضون مدايو 

مقرْين لتصنيع العبوات المفرقعة  ومكنه لذلك من التواصل تخاذهما إلبمركز ههيا بمحافظة الشرقية تمهيداً 
  ونفاذاً لذلك التقدى األخيدر بمركدز أبو بكر السيد عبد المجيد على /  مع مدبرهما المتهم السادس والعشرين

محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى  /نتقال إلدى مدزرعتين بده عاينهمدا وأبلدغ المدتهم الخدامس عشدرإههيا و
 ا وقف عليه من معاينته. بم محمد وهدان

بالحرضدور  أبو القاسم أحمدد علدى يوسدف منصدور /كل فه المتهم الحادي عشر 2015وف  غرضون يونيو 
أكتدوبر  ونفداذاً لدذلك توجده  6إليه لنقل مواد تستخدم ف  تصنيع المفرقعات إلى مقدر الحد  السدادس بمديندة 

إليده ونقلدوا مدواد مدن سديارةٍ إلدى  مد وهدانمحمود األحمدى عبد الرحمن على مح / والمتهم الخامس عشر
نقلوا تلدك المدواد إلدى سديارةٍ لنقلهدا  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى / المقر  وكتكليفهم من المتهم الخامس
 إلى مركز ههيا محافظة الشرقية.

لحدادي ـ تواصدل والمدتهم ايحيى السيد إبراهيم محمد موسى  / وبذات الشهرـ كتكليفه من المتهم الخامس
محمد يوسف محمد عبد المطلب  / مع المتهم التاسع والخمسين أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /عشر

لتحدق بكتائدب إحيث آواه األخير ومكنه من التسلل من الحدود الشرقية للبالد عبر األنفاق إلى قطاع غزة  و
جماعدة اإلخدوان عدرف مدنهم  لتقدى هنداك بنعرضداء مدنإعز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حمداس و

المتهم الثامن والخمسين / محمد عبد الحفيظ أحمد حسين  وتلقى ف  كنفها دروًسا فكرية ألقاها عرضو حركة 
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العدائيدة  وتددرب يحماس المكنى "أبو عمر" ترضمنت ترسدي  عقيددة القتدال المسدلح وشدرعية تنفيدذ األعمدال
األشخاص والمنشآت  ووسدائل التخفد  والهدروب  بمعسكرات الحركة على أساليب جمع المعلومات ورصد

مددن المالحقددة  ومهددارات القتددال وأسدداليبه  وكيفيددة فددك وتركيددب واسددتعمال البنددادق اآلليددة وبنددادق القددنص 
والمسدسات وذخائرها والقاذف عديم االرتداد ـ آر ب  جد  ـ  وكيفيدة تصدنيع العبدوات المفرقعدة بننواعهدا  

المكنى "أبو عمر" بمخابرات حركة حماس  كما علم منه بقيام أعرضداٍء  ووقف من خالل التحاقه على عمل
مددن المجموعددات النوعيددة ـ المنرضددم إليهددا ـ بقتددل السدديد المستشددار النائددب العددام   وعلددى إثددر ذلددك علددم مددن 

محمدود األحمددى عبدد  /  والخدامس عشدرأبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /المتهَمْين الحادي عشدر
سدتعملها فد  قتدل المجند  عليده وبتدول  المدتهم إبتصدنيع األخيدر عبدوة مفرقعدة  مدد وهددانالرحمن على مح

 / تصدوير الواقعدة  كمدا تواصدل مدع المدتهم الخدامس أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /الحادي عشر
 نتقداٌم مدن المجند  عليده ألمدره بفدض تجمهدريإوأعلمه األخير بنن القتدل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى 
 جماعة اإلخوان برابعة والنهرضة.

يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى  / وأرضاف بتكليفه ف  أعقاب عودتده إلدى الدبالد مدن المدتهم الخدامس
بتوفير سيارة ـ غير مسجلة بياناتها ـ   وأمده لذلك بمبلغ اثن  عشر ألف جنيه ـ عن طريدق المدتهم السدادس 

ـ  ونفداذاً لدذلك تمكدن مدن شدراء سديارة ـ هيوندداي بيرضداء ـ  أبدوبكر السديد عبدد المجيدد علدى  / والعشرين
بمساعدة المدتهم الثدان  والسدتين / إبدراهيم عبدد المدنعم علد  أحمدد  ونقلهدا إلدى مدرآب بمديندة فداقوس حتدى 

ستخدامها من قبل عرضَوْين بالمجموعات النوعية ـ إاستلمها آخٌر بعد تواصلهما معـًا  وعلم ف  أعقاب ذلك ب
سدتهداف إلـ ف  نقل عبوة مفرقعدة  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى / مسئوليتها المتهم الخامسالت  يتولى 

 نفجار العبوة قبل وصولهما مودية بحياتهما.إأفراد شرطة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية  و
بتدددريب أعرضدداء  يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى /كل فدده المددتهم الخددامس 2016وفدد  غرضددون يندداير 

لجماعة على أسداليب جمدع المعلومدات ومهدارات الرصدد وأمنياتهدا بمقدر للجماعدة بمحافظدة اإلسدكندرية  با
وأمده لذلك بمواد عن تلك األساليب والمعلومات  ونفاذاً لذلك توجه إلى ذلك المقر وَعلََّم حارضدريها أسداليب 

َعِلَم بتلقيهم دورات أخرى بذات جمع المعلومات ومهارات الرصد وطرق تنمينه وتالف  المالحقة األمنية  و
 المقر.

بتسدليم المدتهم التاسدع  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /كلفه المتهم الخامس 2016ف  غرضون فبراير و
أمواالً لسداد أجرة وحدتين سكنيتَْين دبرهما األخير بمنطقة بئر محمد يوسف محمد عبد المطلب  /والخمسين

  ـ أبو بكر السيد عبد المجيد على /  لك ـ عن طريق المتهم السادس والعشرينالعبد  وأمده بالمبلغ الالزم لذ
                بمنطقدددة بئدددر العبدددد وأمدددده بددده.محمدددد يوسدددف محمدددد عبدددد المطلدددب   /فدددالتقى المدددتهم التاسدددع والخمسدددين

أقددر المددتهم الثالددث عشددر / أحمددد جمددال أحمددد محمددود حجددازي ـ حرك "عمددر  علدد   محمددد  يوسف"ددـ و
وانتظامه بنسرتْين فيها األولى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية   تحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخوانبال

والثانيددة بجامعددة األزهددر  وبمشدداركته بتجمهددر الجماعددة برابعددة العدويددة  وبتجمهراتهددا التدد  أعقبددت فرضدده 
ليددات النوعيددة" التدد    وعرضددويته إلحدددى مجموعاتهددا المسددلحة المسددماة "مجموعددات العمبجامعددة األزهددر  

تتولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة وأفدراد القدوات المسدلحة والشدرطة؛ بغدرض إسدقاط الدولدة وإعدادة 
الرئيس األسبق للحكم  وبإمداده تلك المجموعات بمعلومات  وباشتراكه فد  قتدل المجند  عليده المستشدار / 

 هشام بركات النائب العام.
الحداكم وقتالده وتنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة وأفدراد القدوات المسدلحة وبقناعته بفررضية الخروج علدى 

نتقامدـًا مدنهم بددعوى إستباحة دمائهم بددعوى عددم تطبديقهم الشدريعة اإلسدالمية  وإوالشرطة واإلعالميين و
لخلية تابعة لجماعة اإلخوان  2014فض تجمهريها برابعة العدوية والنهرضة  ولذلك انرضم  ف  غرضون عام 

معة األزهر ارضطلعت برصد رئيس الجامعة وموظف  األمن اإلداري بها وأفراد الشرطة القائمين علدى بجا
فض تجمهرات الجماعة فيها رضمت خالفه المتهم التاسع والعشرين / معاذ حسدين عبدد المدؤمن عبدد القدادر 

لمدتهم كلفده مسدئول تلدك الخليدة بالتواصدل مدع ا 2015يوسف ـ حرك  "يسدري" ـ   وفد  غرضدون مدارس 
نرضدمام إلدى إلعبر برنامج "الين"  ولتواصله مع األخير دعداه ل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /الخامس

مجموعات مسلحة يتولى مسئوليتها "مجموعات العمدل الندوع " تتدولى تنفيدذ أعمدال قتدل رضدد الشخصديات 
ت بالرصد وجمع المعلومات رضطلعإنرضمامه إليها تولى مسئولية مجموعة إالعامة والقائمين على الدولة؛ وب

  والسدادس / قددري  يحيى السيد إبدراهيم محمدد موسدى /عن شخصيات عامة ـ كتكليفات المتهَمْين الخامس
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محمد فهم  محمود الشي  ـ رضدمت المتهمدين الرابدع عشدر/ محمدود الطداهر طدايع حسدن ـ حركد  "الحداج 
  والحدادي والثالثدين / مصدطفى ادر يوسف معاذ حسين عبد المؤمن عبد الق /عماد" ـ   والتاسع والعشرين

  الرابدع والثالثدين / باسددم أحمدد شدفيق أحمددد قدادوس ـ حركدد  عبدد العلديم حنفدد  ـ حركد  "بددالل" ـرجدب 
نرضدمامه إ"أشرف" ـ   والخامس والثالثين / حمدي جمعة عبد العزيدز عبدد اللطيدف  وآخدرين  وفد  إطدار 

الثدان   و أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /ادي عشرعلم من أعرضاء تلك المجموعات المتهَمْين الح
 .محمد أحمد السيد إبراهيم / عشر

تصداٍل إلكتروند  ال إتخداذ أسدماٍء حركيدة والتواصدل عبدر بدرامج إوأرضاف بتكليفده وأعرضداء المجموعدات ب
رندامج سدتخدم بإتخذ أسدماًء حركيدة ـ"عمر  علد   محمدد  يوسدف" وإيمكن رصدها  ونفاذاً لتلك التكليفات 

قدرى محمدد  /"الين" للتواصل مع أعرضاء المجموعات وبرنامج "ترو كربت" للتواصل مع المتهم السادس
لتلق  تكليفاته وإمداده بما يقف عليه من معلومات تنفيذاً لها  وف  إطار إعداد أعرضداء  فهمى محمود الشي  

سددداكن عبدددد القدددادر بمحافظدددة المجموعدددات كلفددده األخيدددر بتددددريب عناصدددرها بدددالمقر التنظيمددد  الكدددائن بم
اإلسكندرية  ونفاذاً لذلك التكليدف عقدد دورتَدْين تددريبيتْين بدالمقر درب بإحدداها أعرضداٍء بالمجموعدات علدى 

 محمدد أحمدد السديد إبدراهيم / أساليَب الرصد ومهارات التدنمين والتخفد  خاللده  وتدول  المدتهم الثدان  عشدر
 ات المقر.الثانية ألعرضاء آخرين بذالدورة التدريب ب

يحيدى  /ليته ف  تحقيق أغرارضدها علدى مدا أمددها بده المتهمدان الخدامسئوعتماد المجموعة مسإوأرضاف ب
مدن أمدوال ـ ألفدان وخمسدمائة قدرى محمد فهمدى محمدود الشدي   /    والسادس السيد إبراهيم محمد موسى
 /نيده مدن المدتهم السدادس  واثندا عشدر ألدف ج يحيى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /جنيه من المتهم الخامس

محمدود  /ـ عن طريق أعرضاء بالمجموعات علم منهم المتهم الرابع عشدرقدرى محمد فهمى محمود الشي   
سدتئجار وحددة سدكنية بشدارع إأنفقها  ف  شدراء هواتدف محمولدة وخطوطداً هاتفيدة  و  الطاهر طايع حسن 

/ ليهدا والمدتهم الخدامس والثالثدون محمد رشاد بمنطقة عين شمس اتخذت مدنوى ألعرضداء مجموعتده آوى إ
 /حتدى تكليفده مدن المدتهم السدادس 2015خدالل الفتدرة مدن ندوفمبر حمدى جمعه عبدد العزيدز عبدد اللطيدف 

بمغادرتها إلدى المقدر التنظيمد  الكدائن بدالتجمع الثالدث بالقداهرة الجديددة  قدرى محمد فهمى محمود الشي   
 أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /فيه المتهم الحادي عشروالتقى  2016فانتقل إليه ف  غرضون فبراير 

 والذي أمده بآلة تصوير.
ـ ف  غرضون  / يحيى السيد إبراهيم محمد موسىوف  إطار توليه مسئولية مجموعته كلفه المتهم الخامس

نفداذاً   وـ برصد إعالم ٍ تمهيداً لقتله  وأمده لذلك بصورة من القمر الصدناع  لمكدان مسدكنه 2015إبريل 
عبدد القادريوسف وعرضدوا بالمجموعدة الد   / معاذ حسين عبد المدؤمنالتاسع والعشرونلذلك انتقل والمتهم 

 وحال دون رصد مسكنة
 تحركاته عدم تواجده به. 

برصد المجن  عليه السيد  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /كل فه المتهم الخامس 2015وف  غرضون مايو 
نتقامداً منده ألمدره بفدض تجمهدرْي جماعدة اإلخدوان برابعدة والنهرضدة  إتمهيدداً لقتلده المستشار النائدب العدام 

نتقدل إلدى مسدكنه إمصر الجديدة  ونفاذاً لدذلك  وأمد ه لذلك بصورة من القمر الصناع  لمكان مسكنه بمنطقة
 موسددىيحيدى السديد إبدراهيم محمدد  /ووقدف علدى عددد القدائمين علدى تنمينده  وكطلبده أمددده المدتهم الخدامس

معداذ حسدين عبدد المدؤمن عبدد القدادر  /سدتقلها والمدتهم التاسدع والعشدرونإبسيارة ـ شاهين بيرضداء ـ حيدث 
سددتخدموها فدد  تتب ددع ركددب السدديد المستشددار النائددب العددام واقفددين علددى قددوام تنميندده إوقادهددا آخددٌر ويوسددف 

بمددا وقفددوا عليدده   موسددىيحيددى السدديد إبددراهيم محمددد  / وخطددوط ومواقيددت سدديره  وأمدددوا المددتهم الخددامس
من التواصل مدع المدتهم التاسدع  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى/  نشغاله بدراسته مك ن المتهم الخامسإلو

ستكمال أعمال رصد الركدب  وفد  أعقداب وقوفده إل معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف /والعشرين
ركبه أعلمه األخير بتفجير أعرضاٍء بمجموعات العمل ستهدف أعلى قتل السيد المستشار النائب العام بتفجير 

 النوع  تلك العبوة قاصدين قتله وتصويرهم التفجير تمهيداً إلذاعته.
برصدد سدفير أجنبد  قددرى محمدد فهمدى محمدود الشدي    /كل فه المتهم السادس 2015وف  غرضون نوفمبر 

ه وبيانددات رحددالت مغادرتدده الددبالد تمهيددداً لقتلدده  وأمددده لددذلك بصددورة مددن القمددر الصددناع  لمكددان مسددكن
ووصوله إليها وأماكن استقباله بميناء القاهرة الجوي  ونفاذاً لذلك انتقل إلى مسكنه ووقف على قوام تنمينه  

محمدود الطداهر  /ـ أمدده المدتهم الرابدع عشدرقدرى محمدد فهمدى محمدود الشدي   /  ولتكليف المتهم السادس
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ـ باسدم أحمدد شدفيق أحمدد قدادوس  /ـ وسيارة المتهم الرابع والثالثدين بسيارته ـ سوبارو سوداء طايع حسن 
  وعلى إثر ذلك ورضع ـ هو ـ مخططـًا لرصد خط سير السدفير  وكمخططده رصدد -هيونداي فيرنا حمراء 

مصدطفى  /الحدادي والثالثدون   معداذ حسدين عبدد المدؤمن عبدد القدادر يوسدف  /المتهمان التاسع والعشرون
الرابدع أمداكن ومواقيدت سدير ركدب السدفير بمينداء القداهرة الجدوي  وقداد المتهَمدان نفدى رجب عبد العلديم ح

سديارتْيهما وتتبعدا  باسدم أحمدد شدفيق أحمدد قدادوس  /  الرابع والثالثدونمحمود الطاهر طايع حسن   /عشر
جمعه حمدى  /الركب حال مروره بالطريق الدائري وطريق األوتوستراد  ووقف المتهم الخامس والثالثون

علدى مواقيدت مدروره بمددخل حد  المعدادي  بينمدا توجده ـ هدو ـ والمدتهم التاسدع  عبد العزيز عبد اللطيف 
إلى محديط مسدكن السدفير لرصدد مواقيدت وصدوله   معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف /والعشرون

وام الركدب   حيدث وقفدوا مدن ذلدك كلده علدى قد2015وتوجه إليه مرة أخرى لرصدده فد  غرضدون ديسدمبر 
 وخطوط سيره. 

برصد مسئول التسليح قدرى محمد فهمى محمود الشي  / كل فه المتهم السادس  2015وف  غرضون ديسمبر 
بالمجلس األعلى للقوات المسلحة تمهيداً لقتله  وأمده لذلك بصورة من القمر الصناع  لمكان مسكنه  ونفاذاً 

ـ فد  غرضدون ينداير  ين عبدد المدؤمن عبدد القدادر يوسدفمعداذ حسد/  لذلك انتقل والمتهم التاسدع والعشدرون
 ـ إلى محيط ذلك المسكن وحاَل دون الرصد عدم تردده على مسكنه. 2016

برصد وزير الدفاع  قدرى محمد فهمى محمود الشي  السادس / كل فه المتهم 2016وف  غرضون فبراير 
ـ عدن طريدق عرضدٍو بالمجموعةدـ    تمهيداً لقتله  وأمده لدذلك بمعلومدات عدن ركدب األخيدر وخطدوط سديره

ـ بتدداري  حمدددى جمعدده عبددد العزيددز عبددد اللطيددف   / ونفدداذاً لددذلك رصددده والمددتهم الخددامس والثالثددون
قددرى محمدد  /ـ ووقفا على قوامه ومنه سيارة تشويٍش على االتصداالت  فنمدد المدتهم السدادس 9/2/2016

سددتهداف الركدب بعبددوة مفرقعدة يجددري إليطده بمدا وقفددا عليده  وعلددم مدن األخيددر تخط فهمدى محمدود الشددي 
التحكم بدائرة تفجيرها سلكياً وعلى إثر ذلدك كلفده بتصدوير الركدب حدال سديره  ونفداذاً لدذلك انتقدل والمدتهم 

ره ومحيطه  وأمد  حمدى جمعه عبد العزيز عبد اللطيف/  الخامس والثالثون إلى مكان مرور الركب وصوَّ
لتقطه من صور فكلفده األخيدر بإعدادة معايندة المكدان إبما محمود الشي  قدرى محمد فهمى  /المتهم السادس

 وتصويره وحال رضبطه دون تنفيذ التكليف.
رضدطالعه وآخدرين إب معاذ حسدين عبدد المدؤمن عبدد القدادر يوسدف /بعلمه من المتهم التاسع والعشرينو

سدتهدافهم إلتحدة بالقاهرة تمهيدداً برصد سفارة الواليات المتحدة األمريكية  وروسيا  واإلمارات العربية الم
 بنعمال عدائية.

أقر المتهم الرابع عشر / محمود الطاهر طايع حسن ـ حرك  "الحاج عماد" ـ بالتحقيقات بمشاركته ف  و
 قددرى محمدد فهمدى محمدود الشدي /  جماعة اإلخوان وبتجمهرها برابعة العدوية  ولعالقته بالمتهم السدادس

أحمدد جمدال أحمدد محمدود حجدازي  /ـ بإمداد المدتهم الثالدث عشدر 2015وفمبر كلفه األخير ـ ف  غرضون ن
بمبلغ ألف  جنيه وأن يتخذ اسًما مغايًرا السمه حال تواصله معه   وأمده بالمبلغ ومكنده مدن التواصدل معده  

ـ  يأحمد جمال أحمد محمود حجداز /ونفاذًا لذلك اتخذ اسماً حركيـًا"عماد" وتواصل مع المتهم الثالث عشر
 حرك  "يوسف" ـ وأمده بذلك المبلغ.

أقر المتهم  الخامس عشر / محمود األحمدي عبد الرحمن عل  ـ حرك  "المحمدي  أبو المعتصدم  محمدد و
عل   برنقش" ـ بالتحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخوان وعرضويته بإحدى مجموعاتها المسدماة "مجموعدات 

دائية رضدد القرضداة وأفدراد الشدرطة ومنشدآتهما والمنشدآت العامدة العمل النوع " والت  تتولى تنفيذ أعمال ع
نتقدام إلوقتله  وآخرين من عناصر مجموعته السديد المستشدار النائدب العدام بددعوى ابغرض إسقاط الدولة  

مندده ألمددِره بفددض تجمهددَرْي جماعتدده بميدددان  رابعددة العدويددة والنهرضددة  ومشدداركته فدد  عدددد مددن األعمددال 
ها الجماعددة رضددد أفددراد الشددرطة ومنشددآتها والمنشددآت العامددة  وتصددنيعه وحيازتدده مددواد العدائيددة التدد  نفددذت

وتلقيه مفرقعة واستعمالها  وحيازته أسلحة نارية وذخائرها  وكذا تسلله لقطاع غزة والتحاقه بحركة حماس 
 دورة تدريبية على استخدام األسلحة النارية وكيفية تصنيع المفرقعات.

 محمد األحمدى عبد الرحمن علدى /إلخوان بدعوةٍ من شقيقه المتهم السادس عشرانرضمامه لجماعة اوأن 
التحق بكلية اللغات والترجمة بجامعة األزهر بمحافظة  2012وانتظامه بعدد من أسرها  وف  غرضون عام 

القاهرة ـ بتكليف من مسئول  أسرته ـ وانتظم بإحدى أسر الجماعة بها  والنرضدمامه ذلدك علدم مدن أعرضداء 
أبدو القاسدم أحمدد  /والحدادي عشدر  يحيى السيد إبدراهيم محمدد موسدى /  المتهمين الخامسأن ك الجماعة تل
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أحمد جمدال أحمدد محمدود  /  والثالث عشرمحمد أحمد السيد إبراهيم  /  والثان  عشرعلى يوسف منصور 
يد عبدد المجيدد أبدوبكر السد /  والسدادس والعشدرينجمال خيرى محمود إسماعيل  /  والسابع عشرحجازى 

عبدد الدرحمن سدليمان محمدد  /  والسابع والعشدرين / عبدد هللا محمدد السديد جمعدة  والثدامن والعشدرينعلى 
عمدر محمدد محمدد /    والسدادس والثالثدينأحمد إبراهيم شلقامى إبراهيم  /  والثالث والثالثينمحمد كحوش
  والثدامن والثالثدين / إسدالم محمدد رحمن  أحمد محدروس سديد عبدد الد /   والسابع والثالثينأبو سيد أحمد 

محمد على حسن على  /أحمد مكاوي  والتاسع والثالثين / حمزة السيد حسين عبد العال  والتاسع واألربعين
أحمدد زكريدا محدى  /  والسدابع والخمسدين/ ياسدر إبدراهيم محمدد إبدراهيم نصدار  والرابع والخمسدينخليفة 

بمشداركته وشددقيقه   وأرضداف محمدد يوسدف محمدد عبددد المطلدب  /خمسددين  والتاسدع والالددين البداز وهبده  
بتجمهر الجماعة برابعة العدوية  وف  أعقاب ذلك  محمد األحمدى عبد الرحمن على  /عشر المتهم السادس

ه المتهم الثدان  عشدر محمدد  /تم تكوين مجموعات من أعرضاء الجماعة سميت "مجموعات اإلرباك"  ورضمَّ
بغرض االعتداء علدى قدوات الشدرطة   - 2014بمطلع عام  -إلحداها بجامعة األزهر   مأحمد السيد إبراهي

 من المسئولين عن كافة تلك المجموعات.يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /وأن المتهم الخامس
وأنه ولتكليفات صدرت من قيادات جماعة اإلخوان تم تشكيل ما ُسم  "لجدان العمليدات النوعيدة" والتد  

  إطار من التخف  مع أعرضداء المكتدب اإلداري بكدل محافظدة وترضدطلع بتنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد تعمل ف
قوات ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والمواطنين المعاررضين للجماعدة وذلدك بغدرض إشداعة الفورضدى 

كبيدر  انرضدم إلحدداها بمركدز أبدو 2014بالبالد وصوالً إلسدقاطها  وأنده فد  أعقداب انتهداء العدام الدراسد  
بمحافظة الشرقية حتى كلف بتشكيل واحدةٍ بمحيط إقامته بقرية كفدر السدواق   ونفداذًا لدذلك تمكدن مدن رضدم 

 وآخر لتلك اللجنة. إسالم محمد أحمد مكاوى /  عرضو الجماعة المتهم الثامن والثالثين
صددر عدن عمل تلك المجموعات النوعية نتيجة لما اكتسبه أعرضاؤها من خبرات   ومدا وأرضاف بتطور

قيادات الجماعة من تكليفاٍت بإعداد وتنهيل عناصدرها حركيدـًا وفكريدـًا وعسكريدـًا   وفد  هدذا اإلطدار علدم 
باختياره للسفر لتلق  دورةٍ تدريبية عسكرية لتنهيله تمهيًدا لتنفيذ عمليات عدائية مؤثرة وهامة عقب عودتده 

شمال سيناء ؛ وربطده بدالمكنى "أبدو الوليدد" الدذي  للبالد ؛ حيث تولى آخٌر تسفيره لمدينة العريش بمحافظة
ـ تمهيدًدا لمسداعدته علدى التسدلل عبدر الحددود لقطداع غدزة  2014التقاه عقب وصوله ـ بمنتصدف سدبتمبر 

وتلقدد  الدددورة التدريبيددة هندداك علددى يددد عناصددر حركددة "حمدداس"   واصددطحبه ألحددد المنددازل بمدينددة رفددح 
ربدة مدن الحددود المصدرية الفلسدطينية حيدث أرشدده أحددهم لطريدٍق وتوجها منه رفقة آخرين لمكان على مق

تسلل منده إلدى داخدل قطداع غدزة حيدث التقدى عناصدر مدن حركدة "حمداس" ملثمد  الوجدوه أقلدوه بعددد مدن 
السيارات حتى تقابل والمكنى "أبو إبراهيم" الذي تولى مسئولية تسكينه وتوفير مقٍر إلقامته وتدريبه بمنطقة 

ل قطاع غزة   ثدم حرضدر إليده المكندى "أبدو عمدر" ـ عنصدر بمخدابرات حركدة "حمداس" ـ بيت الهيا بشما
يحيدى السديد   /وأجرى مناقشته حول أورضاع الجماعدة بمصدر وعالقاتده بعناصدرها ومدنهم المدتهم الخدامس

  وأعلمه المكنى "أبو عمر" بتوليه مسئولية اإلشراف عليه خالل فترة تدريبه وأطلعه إبراهيم محمد موسى 
علددى ماهيددة تلددك الدددورة ومراحلهددا ؛ والتدد  بدددأت مرحلتهددا األولددى بتدددريبات فدد  مجددال هندسددة تصددنيع 
المفرقعات تلقى خاللهما تدريبات نظرية ترضمنت شرحـًا للمواد المفرقعدة وطبيعتهدا وقواعدد أمانهدا وطدرق 

منت تصدنيعه تحرضيرها ووجده اسدتخدام كدل منهدا وكيفيدة تصدنيع العبدوات المفرقعدة   وأخدرى عمليدة ترضد
للعديد من تلك المواد وتفجيره عدد من العبوات المفرقعة   وأعقبها ـ المرحلة الثانية ـ دورة أسماها "أدورة 

تدريبات بدنية وأخدرى عسدكرية علدى كيفيدة اسدتخدام  مشاة" تلقى خاللها ـ بمعسكرات تابعة لحركة حماس
المدددن ومهددارات الميددان وعلددم الطبوغرافيددا  األسدلحة الناريددة المختلفدة وطبيعددة كددل منهدا   ودراسددة حدرب

ورفع المنشآت وتحديد األهداف   وأنه خالل وعقب هاتين المرحلتين من تلك الدورة ـ ولمدة شهر ونصف 
ـ تم إعداده أمنيـًا وحركيـًا على يد مسئوله ـ المكنى "أبو عمر" ـ بتلق  محارضدرات نظريدة فيمدا أسدماه "فدن 

كر العسكري وأصول ومبادئ الحرب وحرب العصابات   وكذا دراسة أمنيات التكتيك" ترضمنت دراسته للف
التواصل واالتصاالت تالفيـًا للرصد األمن  بدًءا من استخدامه أسدماء حركيدة وتغييدر الهواتدف النقالدة وأن 
يكون االتصال بينه وعناصر جماعتده عبدر بدرامج مؤمندة   كمدا أعدده المكندى "أبدو عمدر" فكريدـًا بترسدي  

 دته لقتال القائمين على الدولة ومؤسساتها واالعتداء عليهم واستهدافهم وشرعية قتلهم.عقي
وأنه ف  أعقاب انتهاء تلك الدورة التدريبية أعد المكنى "أبو عمر" تقييمـًا ألدائه خاللهدا وكلفده بدالتركيز 

م مسدئول  المجموعدات عقب عودته للبالد على تصنيع المفرقعات واستخدام بنادق القنص ؛ كما كلفه بإعال
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النوعية بجماعة اإلخوان بعودته   وبنقل ما اكتسبه بتلك الدورة لعناصر هذه المجموعات   والتواصل معه 
عبر برامج محادثات مشفرة دربه على استخدامها وأمده ببطاقة ذاكدرة مخدزٌن عليهدا تلدك البدرامج كمدا قددم 

ـ حدال دونده غلدق  2014عدًدا لعودتده ـ بنهايدة ندوفمبر إليه مبلغ عشرة آالف جنيه لنفقاتده   ثدم حددد لده مو
القوات المسلحة المصرية لكافة الطرق بسيناء إثر واقعة قتدل عددد مدن أفرادهدا بكدرم القدواديس؛ حتدى عداد 

 .24/12/2014متسلالً للبالد عبر أحد األنفاق الحدودية بمدينة رفح بتاري  
ط بالمكنى "أبو عمر" سلمه ـ عن طريدق شدخص ـ مع آخر مرتب 2015وأرضاف بتواصله ـ بمطلع عام 

آخر ـ حاسبـًا آليدـًا محمدوالً السدتخدامه فد  التواصدل مدع المكندى "أبدو عمدر" عبدر أحدد البدرامج المشدفرة ـ 
team viewer  ـ الت  سبق وأمده بها األخير  ولتواصلهما كلفه بالبددء فد  تددريب عناصدر علدى تصدنيع

جموعات عمل نوع  تابعة لجماعة اإلخوان تهدف إلسقاط الدولة بتنفيدذ المواد المفرقعة  ولعلمه بتنسيس م
أعمال عدائية كبرى رضد المسئولين بالبالد ومؤسساتها  انرضم إلى إحدى تلك المجموعات وعلم بارضدطالع 

بمسدئولية المجموعدة  وأنهدا تنقسدم نوعيدـًا لمجموعدات  يحيى السديد إبدراهيم محمدد موسدى  /المتهم الخامس
 /مل بمعزل عن بعرضها؛ منها مجموعة "تصنيع المفرقعات" والت  أسدنَد إليده المدتهم الخدامسمتخصصة تع

 /مسدئوليتها  ومجموعدة "الرصدد" وتدولى مسدئوليتها المدتهم الثالدث عشدر يحيى السيد إبراهيم محمد موسدى
لقاسدم أبدو ا /  ومجموعة "الدعم اللوجست " وتدولى المدتهم الحدادي عشدر أحمد جمال أحمد محمود حجازى

محمدد أحمدد السديد  /مسئوليتها  ومجموعة "التنفيذ"  وتدول  المدتهم الثدان  عشدر أحمد على يوسف منصور
جمدال خيدرى  /السدابع عشدرالمتهمدين أن مسئولية إحدى هذه المجموعات  كمدا علدم مدن أعرضدائها إبراهيم 

عبد هللا محمدد  /ع والعشرين  والساب أبوبكر السيد عبد المجيد على/   والسادس والعشرينمحمود إسماعيل 
أحمد محروس سيد عبد  /  والسابع والثالثينإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى /  والثالث والثالثين السيد جمعة 
محمد يوسف محمدد عبدد /   والتاسع والخمسينحمزة السيد حسين عبد العال  /  والتاسع والثالثينالرحمن  
  وآخدرين ؛ فرضدالً علدى ارتبداط  إسدالم محمدد أحمدد مكداوي /الثدينوالثامن والث  ورضم لها المتهم  المطلب

 المكنى "أبو عمر" بقيادات ومسئول  تلك المجموعة ومتابعة أعمالها.
وأرضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريًا حيث عقدت دورات ترضدمنت لقداءاٍت تثقيفيدة لهدم لترسدي  

ا باتخدداذ أسددماء حركيددة والتواصددل اآلمددن بددين قندداعتهم بشددرعية مددا ينفددذوه مددن عمليددات عدائيددة   وحركيًدد
أعرضدائها عبدر بدرامج محادثدات مشدفرة " اليدن"  "تديم فيدور"  وسدرية مقراتهدا ومعلوماتهدا خشدية الرصددد 
األمن    وعسكريـًا بتلق  عناصرها تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتصنيع وإعداد 

بتدريب عدد منهم لما له من خبرة لسابقة سفره لقطاع غزة وتلقيده تددريبات العبوات المفرقعة ؛ حيث ُكِلَف 
ـ  2015لهذا القطاع ـ ف  غرضون يونيه  محمد أحمد السيد إبراهيم /به   كما علم بتسلل المتهم الثان  عشر

 .2015وتلقيه ذات الدورة بحركة "حماس"   ف  أعقاب عودته من دولة السودان بمطلع عام 
جموعددة اتخددذت العديددد مددن المقددرات التنظيميدة لعقددد لقدداءاتهم ودوراتهددم التدريبيددة ولتخددزين وأن هدذه الم

وإخفاء األسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة وتصنيعها فيهدا ؛ وذكدر مدن تلدك المقدرات وحددة سدكنية 
ت المدينددة   أكتددوبر بمحافظددة الجيددزة   وأخددرى كائنددة بددالح  السددادس بددذا 6بمنطقددة الشددي  زايددد بمدينددة 

ومخزنْين ووحدة سكنية بمركز ههيا بمحافظة الشرقية   ومزرعة بذات المركز   وأخرى بقرية كفور نجم 
 مركز اإلبراهيمية ـ بمحافظة الشرقية  ووحدة سكنية بمدينة العامرية بمحافظة اإلسكندرية.

يحيدى السديد  /الخدامس كما اعتمدت مجموعة العمدل الندوع  تلدك فد  تمويلهدا علدى مدا أمددها بده المدتهم
من أموال وأسلحة وذخائر ومواٍد لتصنيع المفرقعدات  ومدا أمددها بده المدتهم الحدادي  إبراهيم محمد موسى 

مدن مبدالغ ماليدة تدم إنفاقهدا لتدنجير مقدراٍت تنظيميدٍة  ولشدراء  أبو القاسم أحمدد علدى يوسدف منصدور /عشر
عدائية   وكذا األسلحة الناريدة وذخائرهدا   كمدا وفدر السيارات واألدوات المستخدمة ف  ارتكاب عملياتهم ال

مقدرات بمحافظدة الشدرقية لتصدنيع المدواد  أبدوبكر السديد عبدد المجيدد علدى /لها  المتهم السدادس والعشدرون
المفرقعدة وعبواتهدا  عددالوة علدى مدا أمدددها ـ هددو ـ مدن عبددوات مفرقعدة صدنعها السددتخدامها فد  العمليددات 

من أجهزة تحكم ودوائٍر أحمد محروس سيد عبد الرحمن  /  المتهم السابع والثالثونالعدائية   وما أمدها به 
أحمدد جمدال أحمدد  /كهربائية الستخدامها ف  تفجير العبوات المفرقعدة   ومدا أمددها بده المدتهم الثالدث عشدر

 من معلومات بشنن األهداف المزمع استهدافها. محمود حجازى
ـ ارضطلع بتدريب عددد مدن  2015لمجموعة ـ ف  غرضون فبراير وأرضاف أنه على إثر انرضمامه لتلك ا

عناصرها على تصنيع المواد المفرقعة بعد توفير المواد الالزمة لعملية التصنيع ـ زئبدق   أزيدد صدوديوم  



                                                                                    37 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

حمض نيتريدك   نتدرات رصداص   وأدوات معمليدة ـ بوحددة سدكنية بمركدز أبدو حمداد بمحافظدة الشدرقية  
وآخدَرْين أعددهم حركيدـًا بشدرح أمنيدات  أبو القاسم أحمد على يوسف منصدور /عشروالتقى بالمتهم الحادي 

التواصددل بددين عناصددر المجموعددة   وعسكريددـًا بتدددريبهم علددى المددواد المفرقعددة وطبيعتهددا وكيفيددة تصددنيع 
عبواتها   وصنع كل ممن دربهم مادة أزيد الرصاص المفرقعة بإحدى المدزارع   وفد  أعقداب انتهداء تلدك 

محمد  /تواصل مع المتهم الثان  عشر 2015رة أبلغ المكنى "أبو عمر" بنتائجها ؛ وف  غرضون إبريل الدو
لمعاينة مكان ـ منزل وقطعة أرض ـ مزمدع انعقداد دورة تدريبيدة فيده بمحافظدة المنيدا   أحمد السيد إبراهيم 

ه إلرشداده لهدذا المقدر ؛ الدذي رافقد مال خيرى محمود إسماعيل ج /وحال وصوله التقى المتهم السابع عشر
فرفض عقد تلك الدورة به نظًرا إلمكانية كشفهم أمنيـًا حال التددريب   وحدال عدودتهم أعلمده المدتهم الثدان  

أبدو القاسدم أحمدد علدى  /بمقٍر آخر لعقدها  وتوجها والمدتهم الحدادي عشدرمحمد أحمد السيد إبراهيم   /عشر
أكتدوبر وعقددت بهدا دورة تدريبيدة  6لح  السدادس بمديندة حيدث الوحددة السدكنية الكائندة بدا يوسف منصور

  والحركيددان "ماجددد" و"إسددالم" ورابددٌع   إسددالم محمددد أحمددد مكدداوى  /حرضددرها المددتهم الثددامن والثالثددون
وترضمنت ذات التدريبات النظريدة والعمليدة ـ لسدابقتها ـ علدى تصدنيع المدواد المفرقعدة  وبعدد انتهائهدا أقدام 

 أبو القاسم أحمد علدى يوسدف منصدور /أكتوبر رفقة المتهمْين الحادي عشر 6شي  زايد بالوحدة السكنية بال
 .محمد أحمد السيد إبراهيم   /والثان  عشر

عتزام مسدئول  إبد/ محمدد أحمدد السديد إبدراهيم  علدم مدن المدتهم الثدان  عشدر 2015وبمطلع شهر مدايو 
هم مخططـًا لتنفيذ إحدى العمليات الكبرى الت  مدن مجموعته البدء ف  تنفيذ عمليات عدائية بالبالد   وإعداد

شننها التنثير على الدولة ـ دون إفصاحٍ عن طبيعتها ـ   وكلفده األخيدر بتحديدد مدا يلزمده مدن مدواٍد لتصدنيع 
ستعمالها حدال التنفيدذ   فطلدب منده مدواًدا لتصدنيع مدادتْ  نتدرات إلكميات كبيرة من المواد المفرقعة تمهيًدا 

 أبدو بكدر السديد عبدد المجيدد علدى  /وكسيد األسيتون نُِقلَت لمخزن تابع للمتهم السادس والعشدريناليوريا وبر
 بمركز ههيا بمحافظة الشرقية إلخفائها فيه لحين توفير مقٍر لتصنيع تلك المادتين.

الذي أعلمه بطبيعة المخطط  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /وأعقب ذلك تواصله مع المتهم الخامس
النائدب العدام  بغدرض التدنثير علدى الدولدة وإسدقاطها نظددًرا  /لُمعَدد ؛ والمسدتهدف منده قتدل السديد المستشدارا

نتقدام منده ألمدره بفدض تجمهدري جماعتهمدا إللمكانته الهامة بالبالد ورئاسته إحددى مؤسسداتها ؛ وبددعوى ا
ل وأصيب حدال فرضدهما   وكلفده ستباحة دمائه بزعم مسئوليته عمن قتإبميدان  رابعة العدوية والنهرضة   و

رصدد النائدب العدام وَركبِده وطدرق يالقدائم علدى أحمد جمال أحمد محمدد حجدازى  /بلقاء المتهم الثالث عشر
سيره ـ وآخرين من مجموعة الرصد ـ للوقوف على نتائجه وتحديد ِزنَدِة المدواد المفرقعدة للبددء فد  تصدنيع 

أبدو عمدر" ـ عرضدو حركدة حمداس ـ   ونفداذًا لهدذا عبوتها تحت إشراف من عرضو حركدة حمداس المكندى "
لتقاه بمنطقة بن رشد بمصر الجديدة على مقربة مدن مسدكن النائدب العدام ؛ وأرشدده المدتهم الثالدث إالتكليف 

لمكدان مسدكنه  وأعلمده بعددد سديارات ركبده وطدرق سديره وأوجده أحمد جمال أحمد محمد حجازى   /عشر
ـ ُمكلفده ـ فدنجرى األخيدر محادثدة عبدر ى السيد إبراهيم محمد موسى  يحي /تنمينه   فنخطر المتهم الخامس

شددبكة المعلومددات الدوليددة جمعتهمددا والحركدد  "كددريم" والمكنددى "أبددو عمددر" وفيهددا حدددد لدده األخيددر المددواد 
يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى   /المتعين استخدامها ف  تصنيع العبوة المفرقعة   وكلفه المدتهم الخدامس

وآخدر   فتواصدل معهمدا وربطده أولهمدا محمد أحمد السديد إبدراهيم  /  مقٍر دبره المتهم الثان  عشر بمعاينة
فداتفق مدع األخيدر علدى لقداء عرضدو المجموعدة  أبوبكر السيد عبد المجيدد علدى  /بالمتهم السادس والعشرين

مكاوى أحمد إسالم محمد  /الحرك  "يحيى" إلرشاده لهذا المقر   والتفاقهم توجه والمتهم الثامن والثالثون 
ـ والتقياه؛ فاصطحبهما حيث المزرعة الكائنة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية ؛  2015ـ ف  نهاية شهر مايو 

وحال وصولهم تقابلوا مع الحرك  "أسدامة" وتبدين تصدنيع مرافقْيهمدا لمدواٍد مفرقعدة وإخفائهدا بالمزرعدة   
والحرك  "يحيدى"  مكاوىأحمد إسالم محمد  /هم الثامن والثالثينولتنكده من تنمينها بعد معاينتها بعث بالمت

ـ  أبددوبكر السدديد عبددد المجيددد علددى /  السددتالم المددواد ـ السددابق نقلهددا لمخددزن المددتهم السددادس والعشددرين
فنحرضراها   وصنع أربعتهم قرابة السبعين كيلو جرامدـًا مدن مدادة نتدرات اليوريدا ولدم يتمكندوا مدن تصدنيع 

رضة على تفجيرها "الجل  كدول" ـ التد  كلفده بتصدنيعها المكندى "أبدو عمدر" ـ   فنقدل والمدتهم المادة المحر
أبدو القاسدم أحمدد  /ما صنعوه   ثدم التقدى المدتهم الحدادي عشدر مكاوى أحمد إسالم محمد  /الثامن والثالثون

أكتوبر ـ  ولفشله ف   6وسلمه إياها لنقلها للوحدة السكنية إقامتهما ـ بمدينة الشي  زايد  على يوسف منصور
  والمكندى "أبدو يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى / تصنيع المادة المحررضة تواصل مدع المدتهم الخدامس 
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عمر" وأعلمهما بما آل إليه   فكلفه األخير بتجهيز العبوة مدن مدواد نتدرات األمونيدوم وبروكسديد األسديتون 
 أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /م الحادي عشروأزيد الرصاص   ونفاذًا لهذا التكليف توجه والمته

سدتخدامه كعبدوةٍ وورضدعاه بالوحددة السدكنية إلبتاعا من أحد األسدواق حاويدة بالسدتيكية ـ برميدل أزرق ـ إو
بالشي  زايد   ثدم صدنع قرابدة األربعمائدة جدرام مدن مدادة بيروكسديد األسديتون ـ تمهيدًدا السدتخدامها كمدادة 

صنع كمية من مادة أزيدد الرصداص ـ السدتخدامها كصداعٍق يدتم إيصداله بالددائرة  محررضة للتفجير ـ   كما
الكهربائية للتفجيرـ   وأعقبها تواصل مدع الحركد  "صدقر" لتدوفير بداق  المدواد الالزمدة للتصدنيع ؛ والدذي 

إسدالم  /ـ فنقلهدا للمزرعدة بمركدز ههيدا   وأتدى بدالمتهم الثدامن والثالثدين 2015أرسلها إليه ـ بمطلع يونيه 
  والحركيْين "يحيى" و"أسدامة" حيدث طحدن واألخيدر قرابدة السدتين كيلدو جرامدـًا مدن مكاوى  أحمد محمد 

إسالم محمدد  /مادة النترات   وعبنهم بحقيبتْ  سفر صغيرتين   وبذات اليوم غادر والمتهم الثامن والثالثين
ستكمال العبوة   وبطريق رواحهما أعلم إلمتوجهْين صوب الوحدة السكنية بمدينة الشي  زايد مكاوى  أحمد 

ستعمال تلك العبوة المفرقعة   وما أن وصال تلك الوحدة أحرضرا الحاوية إعتزام قتل النائب العام بإاألخير ب
ـ البرميل ـ المتروكة بها وورضعا بمنتصفها قنينةً ـ ماسورة حديدية ـ عبئاهدا بمدا صدنعه مدن مدادة بروكسديد 

ررضدة ـ مختلطدٍة بكيلدو جدرام ـ أو يزيدد ـ مدن بدودرة األلومنيدوم ونتدرات األمونيدوم األسيتون ـ المادة المح
السابق طحنها   وملئا محيطها بما يزيد على الخمسين كيلو جرام من المدادة األخيدرة حتدى امتلدئ الوعداء ـ 

بمعزٍل عن  البرميل ـ فنغلقاه   وأعد محقنـًا ـ سرنجة ـ ملئه بسبع جرامات من مادة أزيد الرصاص وجعلها
يحيدى السديد إبدراهيم محمدد  /العبوة لحين توصيلها بدائرة التفجير يوم تنفيذ الواقعة   وأبلدغ المدتهم الخدامس

أحمدد محدروس سديد عبدد  /حتياجه لدائرة التفجير الكهربائية الذي أوصله بالمتهم السدابع والثالثدينإب موسى
بمنطقة مدينة نصر وتسلم  2015بمنتصف شهر يونيه  لتقاهإستالم دائرة تفجير عن بُعد منه ؛ فإل الرحمن 

منه جهاز إنذار سيارة متصل بمجموعة مدن األسدالك يدتم توصديل عددد منهدا ببطاريدة والبداقين بمصدباح ـ 
لمبة ـ اختبار تتصل بالصاعق ـ محقن أزيد الرصاص ـ لتفعيل العبوة المفرقعة حال استخدام جهداز الدتحكم 

بشراء سيارة ـ  / أبو القاسم أحمد على يوسف منصور علمه المتهم الحادي عشرعن بُعد ـ ريموت ـ   كما أ
رتكداب الواقعدة بورضدع العبدوة بهدا وتفجيرهدا إسدتخدامها خصيصدـًا فد  إلسبرانزا صدينية الصدنع ـ إطراز 

 بركب السيد المستشار النائب العام.
تكليفددـًا لدده والمددتهم  محمددد موسددى يحيددى السدديد إبددراهيم /ولتمددام التجهيددز لتنفيددذها أصدددر المددتهم الخددامس

بدإجراء تجربدةً للتنكدد مدن فاعليدة تلدك الددائرة وتقددير  أبو القاسم أحمد على يوسدف منصدور /الحادي عشر
مسافات استخدامها ؛ فنجرياها   وأعلمه بانتقائهما من بين عناصر المجموعة القائمة على قتل النائب العدام 

يندة المكدان المحددد للتنفيدذ وأرسدل لده تقريدًرا بنتدائج رصدد النائدب العدام  وحدد له دوره فيها   كما كلفه بمعا
وطرق سيره وعدد سيارات ركبه وموقعه منها ـ ثالث سيارات دفع رباع  موقعه بالثانية ـ ومواقيت غدوه 
 من مسكنه   كما أرسل له بخريطٍة عبر برنامج محادثاتهما "الين" بنسماء الشوارع المحيطة بمسكن النائب
العام ومحدد بها الموقع المقدرر لتدرك السديارة المجهدزة بدالعبوة المفرقعدة ومكدان اسدتهدافه ؛ فعاينده وتبينده 
مناسبـًا   وأخطر ُمكلفه فنوصدله بدالحرك  "إسدالم" ـ عرضدو المجموعدة ـ للوقدوف معده علدى تحديدد مكدان 

يحيدى السديد  /المدتهم الخدامسالتنفيذ   ثم تواصل مع عرضو حركة حماس المكنى "أبو عمر" ـ بتكليدٍف مدن 
ـ وأطلعه على نتائج تصنيعه وتجربته ومعاينته   وأعقب ذلك ِعلَمه من األخير بتحديد  إبراهيم محمد موسى

 موعًدا للتنفيذ كما حدد له دوره والمشاركين فيها. 28/6/2015صباح يوم 
أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف  /روبصبيحة هذا اليوم ـ وتنفيذًا للمخطط الُمعد ـ نقل والمتهم الحدادي عشد

العبوة المتفجرة وورضعاها بالحقيبة الخلفية للسيارة الت  سبق لتخير شراؤها ـ اسبرانزا ـ وورضدع  منصور
السديارة إلدى  أبو القاسم أحمدد علدى يوسدف منصدور /صاعقها ودائرة تفجيرها   ثم قاد المتهم الحادي عشر

عرضٍو بالمجموعة لنقلها لمكان التنفيذ   وتوجه ـ هو ـ منفرًدا لذات نادي السكة الحديد بمدينة نصر لتسليمها ل
   أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /المكان "نادي السكة الحديد" حتى التقى فيه المتهم الحادي عشدر

قائًدا لسديارة ـ طدراز ريندو  ياسر إبراهيم عرفات عرفات  /وانتظرا حتى حرضر المتهم الخامس والعشرون
يحيدى السديد  /ية اللون ـ فتعدرف عليده بكلمدة سدر محدددة بينهمدا ـ سدبق وأعلمده بهدا المدتهم الخدامسباذنجان

ـ واسدتقال سديارته حتدى وصدلوا ـ قرابدة الثامندة والنصدف صدباحا ـ للشدارع المحددد إبراهيم محمد موسدى 
هيم عرفددات ياسددر إبددرا/  سددتهداف ركددب النائددب العددام ؛ فتددرجال وانتظرهمددا المددتهم الخددامس والعشددرونإل

ف  نهايته بسيارته ؛ فنبصر سيارة التنفيذ ـ المجهزة ـ متوقفة أمامهما يستقلها قائدها فتوجه صوبها عرفات  
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وفع دل دائددرة تفجيدر العبددوة   ومدا أن تدديقن مدن جاهزيتهددا للتفجيددر أخدذ جهددازي الدتحكم عددن بُعدد ـ ريمددوتْ  
سدتترا إو أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /كنترول ـ ثم غادر السيارة وتوجه والمدتهم الحدادي عشدر

بممٍر جانب  بين عقاٍر ومدرسة ف  الجهة المقابلة من الشارع الذي تُركت فيه السديارة المفخخدة بعدد تفعيدل 
عبوتها   ومكثا منتظرْين إشارة ـ رسالة على برنامج "الين" ـ من الحرك  "إسالم" القابع علدى مقربدة مدن 

سدتخدام إه حال تحركه صوبهما ليتولى هو تفجير العبوة المورضوعة بالسيارة ـ بمسكن المجن  عليه إلبالغ
أبدو القاسدم  /النائدب العدام ويُصدور المدتهم الحدادي عشدر المستشدار أحد جهازي التحكم ـ حدال مدرور ركدب

ذ ذلك ؛ إال أنه أُبلغ من الحرك  "إسالم" ـ قرابدة العشدرة صباحدـًا ـ بإرجداء تنفيد أحمد على يوسف منصور
الواقعة لتغيير النائب العدام لخدط سديره وركبده   فتوجده لسديارة التنفيدذ وأبطدل تفعيدل العبدوة المفرقعدة   ثدم 

ياسر /  بسيارة المتهم الخامس والعشرين أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /غادر والمتهم الحادي عشر
محمد األحمدى  /لمتهم السادس عشرثم استقل أخرى أجرة متوجهـًا لمسكن شقيقه اإبراهيم عرفات عرفات  

عبدر  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /  وبمساء ذلك اليوم تواصل والمدتهم الخدامس عبد الرحمن على 
برنددامج اليددن وأعلمدده األخيددر بعدددم تحددرك سدديارة التنفيددذ مددن مكانهددا   وحدددد لدده صددبيحة اليددوم التددال  

ناصر مجموعدة التنفيدذ بجدوار ندادي السدكة الحديدد بمديندة إلعادة الَكَرةِ ؛ وكلفه بلقاء باق  ع 29/6/2015
نصر   وتنفيذًا لهذا التكليف بارح مسدكن شدقيقه محدرًزا أحدد جهدازْي الدتحكم عدن بُعدد ـ ريمدوت ـ والتقدى 

والحركد  "إسدالم" واسدتقلوا سديارة ـ هيوندداي  أبو القاسم أحمد على يوسف منصدور /المتهم الحادي عشر
وتوجهدوا صدوب موقدع  يوسف أحمد محمدود السديد نجدم  /ا المتهم الثامن واألربعونهاتشباك حمراء ـ قاده

التفجير   وقبيل وصدولهم إليده سدلمه الحركد  "إسدالم" مفتداحْ  سديارة التنفيدذ ـ المفخخدة ـ وتوجده صدوب 
النائب العام لترقبه وإبالغهم بخط سدير ركبده ووقدت تحركده   واسدتكمل ثالثدتهم طدريقهم  المستشار مسكن

بالسيارة بنحد الشوارع خلف مدرسٍة يوسف أحمد محمود السيد نجم   /تى توقف المتهم الثامن واألربعونح
من السيارة  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /ـ قرابة التاسعِة صباحـًا ـ   فترجل والمتهم الحادي عشر

يل دائرة تفجير العبوة المفرقعة ـ وتوجها صوب سيارة التنفيذ ـ المتروكة بذات المكان ـ وأعاد توصيل وتفع
العبدوة  أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /البرميل ـ بصاعقها وحال ذلك صور المدتهم الحدادي عشدر

ودائرتها بآلة تصويٍر حوزته ـ كاميرا سون  ديجيتال ـ   ثم تحركدا للجهدة المقابلدة مدن الشدارع وكمندا عندد 
هددة السدديارة  وانتظددرا حتددى اسددتقبل هاتفدده رسددالة مددن الحركدد  الممددر الواقددع بددين العقددار والمدرسددة بمواج

"إسالم" باالستعداد لتحرك النائب العام وركبِه صدوبهم ؛  فتدربص حتدى أبصدر مدرور الَركدب دراجدة آليدة 
تبعها ثالث سيارات ـ وفجر السيارة المجهزة لدى مرور السيارة الثانية من الركب جوارها ـ لسدابقة علمده 

أبو القاسم أحمد  /يه بينهم ـ مستخدمـًا جهاز التحكم حوزته   بينما كان المتهم الحادي عشربمكان المجن  عل
نفجدار حدال حدوثده   وعلدى إثدر االنفجدار هرعدا إلدى إليصور الركب عندد مدروره وا على يوسف منصور

فرار  وآندذاك واسدتقالها والذوا بداليوسدف أحمدد محمدود السديد نجدم  /السيارة قيادة المتهم الثامن واألربعين
أبو القاسم أحمدد  /تخلص من جهاز التحكم عن بُعد وألقاه بنحد الشوارع   وتحصل من المتهم الحادي عشر

علدى بطاقدة الدذاكرة آللدة التصدوير المسدجل عليهدا تصدوير التفجيدر ـ كتكليدف المدتهم  على يوسف منصور
يدذ الواقعدة وانطلدق صدوب مسدكن شدقيقه ـ   ثم أبلدغ األخيدر بتنف يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /الخامس

وأطلعه علدى المقطدع الُمصدور لالنفجدار ثم َسدلمه  / محمد األحمدى عبد الرحمن على المتهم السادس عشر
للحركد  "كدريم" وتخلدص مدن بطاقدة الدذاكرة   وسدلم شدقيقه  "teamviewer"عبر أحد البرامج المشفرة 

 مفتاحْ  السيارة للتخلص منهما.
عقاب قتلهم السديد المستشدار النائدب العدام تواصدل مدع عرضدو مخدابرات حركدة حمداس وأرضاف أنه ف  أ

المكنى "أبو عمر" الذي أعلمه بتحصله من مسئول  المجموعة على مقطع الفيديو المصور لتفجيدر ركبده   
يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد / وكلفدده بتصددنيع عبددوات مفرقعددة أخددرى   وأعقبهددا أصدددر لدده المددتهم الخددامس 

تكليفـًا بمسئولية مجموعة تصنيع المفرقعات   وطلب منه تصنيع كميات كبيرة من العبدوات مختلفدِة موسى 
الحرك  "أحمد  األحجام وإعدادها الستعمالها ف  عمليات عدائية   كما ربطه بآخر من مسئول  المجموعة ـ

مدن تكليفدات أرضدطلع  موسدىيحيى السيد إبراهيم محمد  /ونفاذًا لما أصدره المتهم الخامس.النادي   فوكس"
 /   والتاسدع والثالثدينإسالم محمدد أحمدد مكداوى  /بمجموعة التصنيع الت  رضمت المتهمين الثامن والثالثين

يحيى السيد إبراهيم  /  والحركيْين "أسامة" و"ماجد"   وتولى المتهم الخامس حمزة السيد حسين عبد العال 
مواد تصنيع المفرقعات والمقرات الالزمة لتخزينها وتصنيعها  إمداده باألموال الالزمة لتوفيرمحمد موسى 
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أبدوبكر السديد  /  والسدادس والعشدرين أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /عبر المتهمْين الحادي عشر
 أحمدد محدروس سديد عبدد الدرحمن  /  والحرك  "صقر"   وأمده المتهم السدابع والثالثدون عبد المجيد على 
الستخدامها ف  تفجير عدد من هذه العبوات   وقدم له ـ هو ـ بنحد لقاءاتهما قرص صدلب بدوائر إلكترونية 

 ـ هارد ديسك ـ يترضمن ملفات بشنن تصنيع المفرقعات لمحاولة إصالحه.
كما بدء وعناصر مجموعته ف  تصنيع العبوات تباعـًا حيث صنعوا إحدى عشرة عبوة مفرقعة جميعهم من 

ختلطددة ببددودرة االلومنيددوم وبيروكسدديد األسدديتون متصددلة بصدداعٍق بدده مددادة أزيددد مددادة نتددرات األمونيددوم الم
الرصاص المفرقعة   وأن أول تلك العبوات كانتا حقيبيتْ  سفر بداخل كل منهما خمسة عشر كيلو جرامات 

أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف  / من تلك المواد المفرقعة أو يزيدد ـ أحرضدر الحقيبتدين المدتهم الحدادي عشدر
والحركدد   إسددالم محمددد أحمددد مكدداوى  /ـ وصددن ع مددواد الحقيبددة األولددى المددتهم الثددامن والثالثددون نصددورم

أبدو القاسدم أحمدد علدى  /"أسامة" فعبئها ـ هو ـ وأعد صاعقها وجهزها للتفجير وسلمها للمتهم الحادي عشدر
ية   وأعلمه ـ ف  أعقابها ـ ـ بعد تمام تجهيزها ـ الستخدامها ف  تنفيذ إحدى العمليات العدائ يوسف منصور
بمحاولدة أحدد عناصدر المجموعدة اسدتخدامها فد  تفجيدر  يحيى السيد إبراهيم محمدد موسدى /المتهم الخامس

لإلرضدرار  2015جراج بمقر البورصة المصرية بوسط القاهرة يدوم افتتداح قنداة السدويس بشدهر أغسدطس 
والحركد   إسالم محمدد أحمدد مكداوى/  امن والثالثونبالبالد واقتصادها   والحقيبة الثانية صنعها المتهم الث

يحيدى السديد إبدراهيم  /"أسامة" وأشرف ـ هو ـ علدى تصدنيعها وتجهيزهدا للتفجيدر   وكلفده المدتهم الخدامس
بتسليمها ألحد عناصر جماعة اإلخوان بمحطة قطار الزقازيق لتنفيذ إحدى العمليدات العدائيدة  محمد موسى

الدذي تدولى إسدالم محمدد أحمدد مكداوى / التكليف أبلغ المدتهم الثدامن والثالثدين   ولعدم تواجده حال صدور 
باستعمال تلك الحقيبة  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى / تسليمها   وعلم ف  أعقاب ذلك من المتهم الخامس

 المفرقعة ف  تفجير حافلة نقل مجندين بمحافظة البحيرة.
أعد وعناصر مجموعة التصنيع خمسدـًا أخريدات عبدارة عدن ثالثدة  واستمراًرا ف  تجهيز العبوات المفرقعة

أوعية طه  حديدي ـ حلة رضغط ـ واآلخرتين ـ وعاءين بالستيكيتين ـ ُعبئدت كدل منهدا بقرابدة العشدر كيلدو 
والحددركيْين إسددالم محمددد أحمددد مكدداوى  /جرامددات مددن المددواد المفرقعددة   بمعرفددة المددتهم الثددامن والثالثددين

إسدالم محمدد أحمدد مكداوى  /" وتحت إشراف منه مباشر   وتولى المتهم الثدامن والثالثدون"أسامة" و"ماجد
والحرك  "ماجد" نقل الثالث األول من المقر التنظيمد  بمركدز ههيدا للوحددة السدكنية بمديندة الشدي  زايدد   

السيد إبدراهيم يحيى  /فجهز ـ هو ـ دوائر تفجيرها عن بُعد باستخدام هاتٍف محمول  وأخطر المتهم الخامس
 أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /بذلك فكلفه األخير بتسليمها جميعـًا للمتهم الحادي عشرمحمد موسى 

يحيدى السدديد  /تمهيدًدا السدتعمالهم فد  عمليدات الجماعدة العدائيدة   وَعِلدم علددى إثدر ذلدك مدن المدتهم الخدامس
جير مرآب قسدم شدرطة األزبكيدة بعبدوة مدنهم   بتنفيذ عناصر من المجموعة واقعة تفإبراهيم محمد موسى 

باحتفاظده بواحددةٍ مدن العبدوتين  أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /كما علم مدن المدتهم الحدادي عشدر
المفرقعتْين ـ الوعاءين البالستيكيْين ـ بوحدة سكنية بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة لتنمين ذلدك المقدر حدال 

مال أخرى الستهداف أحد األشخاص المعاررضين لتجمهرات الجماعة بمحافظدة مداهمته   عالوة على استع
 الفيوم.

بتصدنيع عبدوة تحدوي  يحيى السيد إبدراهيم محمدد موسدى /كلفه المتهم الخامس 2015وف  غرضون نوفمبر 
ائب كمية كبيرة من المواد المفرقعة فجهز حاويةً ـ برميل مماثل للمستعمل ف  واقعة قتل السيد المستشار الن

العددام ـ ملئهددا بخمسددين كيلددو جددراٍم مددن ذات المددواد المفرقعددة وأبلددغ ُمكلفدده الددذي بعددث لدده بددالمتهم السددادس 
فالتقاه ـ بالقرب مدن محطدة قطدار مركدز ههيدا ـ مسدتقال دراجدة آليدة أبوبكر السيد عبد المجيد    /والعشرين

ئندة بجدوار قريدة كفدور نجدم مركدز وبجواره سيارة بيرضاء اللون فقادهدا ـ هدو ـ حتدى وصدال للمزرعدة الكا
اإلبراهيمية وورضعا العبوة المفرقعة بالسديارة ودائدرة تفجيرهدا بجهداز تحكدم عدن بُعدد ـ ريمدوت كنتدرول ـ 
ومعها عبوة مفرقعة أخرى ـ صندوق معدن  مما يحمدل خلدف الددراجات اآلليدة ـ بددائرة تفجيدر عدن بُعدد ـ 

زرعددة بالسدديارة والدراجددة اآلليددة حتددى وصددال ألحددد هدداتف محمددول ـ   وعقددب تمددام التجهيددز غددادرا الم
أبوبكر السيد / الجراجات بجوار كوبري البحر بمركز ههيا   فسلم السيارة قيادته للمتهم السادس والعشرين 

يحيى السديد  / مرة أخرى   وتوجه صوب مسكن والديه وعلم ف  ذات اليوم من المتهم الخامسعبد المجيد 
جار العبوتْين ف  العناصر المكلفة بالتنفيذ قبل وصولها لمكان تنفيذ إحدى العمليات بانف إبراهيم محمد موسى
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العدائية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية حال استقاللهم السيارة المجهزة بالحاويدة المفرقعدة ودراجدة آليدة 
 بالصندوق خلفها.
بإعدداد عبدوتْين مفدرقعتْين  موسدى يحيدى السديد إبدراهيم محمدد /كلفه المتهم الخدامس 2016وف  مطلع عام 

وحدد له مواصفاتهما ـ سخانْين كهربائيْين ـ تمهيًدا لتنفيذ إحدى العمليدات العدائيدة  كمدا كلفده بالتواصدل مدع 
الحرك  "فوكس" ـ من مسئول  مجموعته ـ لمتابعة ما يلزم بشنن تجهيزهما   ونفاذًا لذلك التكليف تواصدل 

عبددر برنددامج "اليددن" ثددم التقدداه بمدينددة ههيددا  إبددراهيم أحمددد إبددراهيم شددلقامى  /مددع المددتهم الثالددث والثالثددين
وأحرضر له األخير سديارة هيوندداي اكسديل زيتيدة اللدون بدداخل حقيبتهدا الخلفيدة سدخان كهربدائ  ُمفدرٌغ مدا 
بداخله ومستبدل رأسه بغطاء حديدي   فتوجها صوب مزرعة مركز اإلبراهيمية وعبئا العبدوة ـ السدخان ـ 

إبدراهيم  /مسين كيلو جرامـًا من المواد المفرقعة   وأحكدم غلدق غطائهدا وسدلمها للمدتهم الثالدث والثالثدينبخ
بعد ورضعها بالسديارة   وفد  أعقداب ذلدك كلفده الحركد  "فدوكس" بإعدداد العبدوة ـ  أحمد إبراهيم شلقامى   

رندامج "اليدن" واتفقدا علدى السخان ـ الثان  وربطه بالحرك  "أحمد" ـ عرضدو المجموعدة ـ فتواصدال عبدر ب
ترك األخير لسيارة ـ بداخلها مفتاحها وسخاٌن مفرغ ـ بمكدان حددداه بمديندة ههيدا بمحافظدة الشدرقية فتوجده 
صوب المكان ف  الموعد الُمحدد وقاد السيارة حتى ذات المزرعة وعبئا العبدوة ـ السدخان ـ بخمسدين كيلدو 

بمكدان تدم تحديدده مدع الحركد  "فدوكس" حتدى حرضدور أحدد جرامـًا مدن نفدس المدواد المفرقعدة   ثدم تركهدا 
أعرضاء المجموعة واستالمها   وأعقب ذلك تكليفه من الحرك  "فوكس" بتجهيز دائرتْ  التفجير وصداعقْ  
تانك العبوتين ـ السخانْين ـ وتسليمهما ألحد عناصر المجموعة الحرك  "فارس" الذي التقداه بمنطقدة بشدتيل 

كلفده الحركد  "فدوكس" بلقداء الحركد  "أحمدد"  2016ما منه   وف  مطلع فبرايدر بمحافظة الجيزة وتسلمه
لفحص العبوتين والتنكد من فاعلية ما بهما من مواد مفرقعة ـ نظًرا لعددم اسدتعمالهما لقرابدة الثالثدة أسدابيع 

ي اكسديل ـ من استالمهما ـ فالتقى األخير بمنطقة ميدان الجيدزة وتوجهدا لمكدان وقدوف السديارتْين ـ هيونددا
 وبفحص العبوتين المفرقعتين ـ السخانْين ـ تيقن من فاعلية موادهما وجاهزيتهما لالستعمال.

بتددريب عددد مدن عناصدر  يحيى السيد إبراهيم محمد موسدى /وأرضاف بسابقة تكليفه من المتهم الخامس
دتا بالوحددة السدكنية الكائندة المجموعة وإعدادهم فكريـًا وعسكريـًا   ونفاذًا لهذا التكليف حرضدر دورتدْين ُعقد
ـ مدة األولى ثالثة أيام  2015بمنطقة العامرية بمحافظة اإلسكندرية ـ ف  غرضون شهرْي نوفمبر وديسمبر 

عبدد / والثانية يومين  وَدَرب فيهما عناصر من مجموعته ملثم  الوجوه علم منهم المتهم السدابع والعشدرين
  وأن هدداتين الدددورتين تندداول خاللهمددا إعددداد عناصددرهما حركيددـًا لسددابقة عالقتهمددا  السدديد جمعدده محمددد هللا

بدراسة أمدن التواصدل والمسدكن والهداتف وكيفيدة جمدع المعلومدات وكشدف المراقبدة والتعقدب   وعسكريدـًا 
بتدريبهم على كيفية تصنيع المواد المفرقعة وطريقة استخدام دوائدر تفجيرهدا   وأنده أعدد تقييمدـًا بنتائجهمدا 

بنهايدة كدل دورة   وأن مدن بدين المددربين بهداتين  / يحيى السيد إبراهيم محمد موسدىمتهم الخامسأرسله لل
الدذي عداد مدن قطداع غدزة بعدد تلقيده ذات الددورة  إبدراهيم  دمحمد أحمد السدي /الدورتين المتهم الثان  عشر

ـ عنصدر مخدابرات حركدة  وأنهى باعتياده التواصل مع المكنى "أبو عمدر" التدريبية المتطورة الت  تلق اها.
حماس ـ واطالعه على ما يتم تصنيعه مدن مدواٍد وعبدوات مفرقعدة ومدا يُعقدد مدن دورات تدريبيدة لعناصدر 
 . المجموعة   وما تنفذه من عمليات عدائية بالبالد بحمكه من المسئولين عن متابعة أموره وتلك المجموعة

علد   ـ حركد  هدان  محمدود   أبدو هيبدة   شداكر  أقرالُمتهم السادس عشر / محمد األحمدي عبد الرحمنو
وانتظامده بنسدرتْين فيهدا األولدى بمركدز أبدو  2003بانرضمامه لجماعة اإلخوان منذ عدام لرب  "بالتحقيقات 

 / كبير بمحافظة الشرقية والثانية بجامعة األزهر بمحافظة القداهرة  وبارتباطده بعرضدوْيها المتهمدْين الخدامس
عبددد الددرحمن سددليمان محمددد محمددد كحددوش   / مددد موسددى   والثددامن والعشددرينيحيددى السدديد إبددراهيم مح

محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان  بتجمهرهدا / وبمشاركته وشقيقه المتهم الخدامس عشدر 
برابعة العدوية  وأرضاف بصدور تكليفدات مدن قيدادات جماعدة اإلخدوان فد  أعقداب فدض التجمهدر بتشدكيل 

عنقوديدة "لجدان العمليدات النوعيدة" تدولى مسدئوليتها عرضدو مكتدب إرشداد الجماعدة  لجان علدى هيئدة خاليدا
محمد محمد محمد كمال الددين  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد مركبدات الشدرطة ومنشدآتها  /المتهم الثامن

إثدر والمنشآت العامة بقصد إسقاط نظام الحكم القائم بالبالد  وأرضاف بانرضمامه إلحدى تلك اللجدان  وعلدى 
تنسيس قيادات الجماعة ما أسدماها "لجدان العمدل الندوع  المتقدمدة" والتد  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد 
القرضدداة وأفددراد الشددرطة ومعاررضدد  الجماعددة بهدددف إسددقاط النظددام القددائم بددالبالد  انرضددم إليهددا ووقددف مددن 

/ دان   والسدادس والعشدرين أحمد محمد طه أحمد محمدد وهد/ المنرضمين إليها خالفه على المتهمين السابع 
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 / عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش    والثالثين / أبوبكر السيد عبد المجيد على   والثامن والعشرين
وعرضدويته  عمر محمدد محمدد أبوسديد أحمدد   /أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى   والسادس والثالثين

مليات النوعية" والتد  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد إلحدى مجموعاتها المسلحة المسماة "مجموعات الع
القرضداء وأفددراد الشددرطة ومنشددآتها والمنشدآت العامددة  وبإمددداده الجماعددة بمعلومداٍت لتنفيددذ أعمالهددا العدائيددة 

 باستخدام عبوات مفرقعة  وبحيازته بندقية آلية.
أحمدد محمدد طده /  مدان السدابعوأرضاف باعتماد تلك اللجان ف  تحقيق أغرارضها على ما أمدها بهدا المته

مدن أمدوال لتدوفير مقداٍر تنظيميدة  ثين/ أحمد محمدد هيدثم أحمدد محمدود الددجوى   والثالأحمد محمد وهدان 
عبدد الدرحمن سدليمان محمدد / وشراء أسلحة نارية وذخائر  كما أمد سدالف  الدذكر المدتهم الثدامن والعشدرين

ية بمنطقة زهراء مدينة نصر اتخذت مقراً لعقد لقاءاتها بنموال أنفقها ف  استئجار وحدة سكنمحمد كحوش  
 التنظيمية.

وأرضاف باتخاذ أعرضاء المجموعات أسماًء حركية وتواصلهم عبر برامج إلكترونية ـ عبر برنامَجْ  "الين" 
و"تليجرام" ـ للحيلولة دون مالحقتهم أمنيـًا  حيث اتخذ أسماء حركية ـ هان  محمود  أبو هبة  شاكر لربد  

  كمددا أرضدداف بتوليدده مسددئولية إعددداد أعرضدداء المجموعددات فكريدداً وفدد  إطددار ذلددك ألقددى دروسدداً ألعرضدداء ـدد
 بالمجموعات لترسي  قناعتهم باستباحة دماء أفراد الشرطة ومعاررض  الجماعة.
يحيدى السديد إبدراهيم محمدد  /وفد  إطدار انرضدمامه إلدى تلدك المجموعدات ونفداذًا لتكليدف المدتهم الخدامس

ببندقيدة أبوبكر السيد عبد المجيد علدى  /أمد المتهم السادس والعشرين ـ 2015غرضون سبتمبر ـ ف  موسى 
 آلية.

مركزي بمركز أبو كبير ووقفوا على قوامهم وخدط سديرهم ومكدان المن األوأرضاف برصده وآخرين قوات 
نفيذ عمل عدائ  بإزماع تيحيى السيد إبراهيم محمد موسى   /تمركزهم  وعلى إثر ذلك أعلم المتهم الخامس

بتنفيذ عمل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  / رضد تلك القوات وأمده بما وقفوا عليه  فكل فه المتهم الخامس 
عدائ  رضدها بتفجير سيارة ودراجة آلية حال مرورهدا بميددان سدعد متدول  بمركدز أبدو كبيدر  ونفداذاً لدذلك 

مدن تجهيدز سديارة ـ بيرضداء ـ ودراجدة آليدة  مجيد علىأبوبكر السيد عبد ال /تمكن المتهم السادس والعشرين
بالمفرقعات  وقاد عرضو من أعرضاء المجموعات السيارة بينما قاد الدراجة عرضدو آخدر وتوجهدا إلدى مكدان 

 نفجار السيارة ووفاتهما.إمرور القوات ـ كتكليفهما ـ وحال دون وصولهما 
إلدى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان   محمدود األحمددى /بانرضمام شقيقه المتهم الخامس عشروأرضاف 

إحدى مجموعات العمليات النوعية  وبتسلل األخير لقطاع غزة والتحاقه بحركة حماس  وتلقيه تدريبات ف  
محمدود األحمددى عبدد  /كنفها على كيفية تصنيع المفرقعات  وبعلمده باشدتراك شدقيقه المدتهم الخدامس عشدر

د المستشار النائب العام بنن صنَّع عبوة مفرقعة فجرها بركب ف  واقعة قتل السي الرحمن على محمد وهدان
المجن  عليه  وباطالعه من األخير على مقطع مصور للتفجير  وتكليفه منه بالتخلص من مفتاحْ  السديارة 

  اسبرنزا ـ المستخدمة ف  التفجير ـ
قيقات بمشاركته بتجمهر ـ حرك  "ماجد " ـ بالتحشر / جمال خيري محمود إسماعيل قرر المتهم السابع عو

جماعة اإلخوان برابعة العدويدة  وبتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده   وبتعرفده لدذلك علدى أعرضداء بالجماعدة 
  والثدامن عشدر / محمدود علد  كامدل أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /منهم المتهمون الحادي عشر

محمد جمدال محمدد /    والثان  والثالثينمصطفى رجب عبد العليم على حنفى /    والحادي والثالثينعلى 
 محمد يوسف محمد عبد المطلب  /  والثالث واألربعين / أحمد شعبان محمود عل   والتاسع والخمسيندراز

 /جمعهما والمتهم الحادي عشر محمود على كامل على / وأرضاف بحرضوره لقاًء بمسكن المتهم الثامن عشر
محمدود علدى كامدل علدى   /خاللده األخيدر المدتهم الثدامن عشدركلدف  أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور

بتشددكيل مجموعددة مددن أعرضدداء جماعددة اإلخددوان تتددولى تنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد أفددراد الشددرطة باسددتخدام 
  محمدود علدى كامدل علدى   /عبوات مفرقعة وأسدلحة ناريدة فالقدت دعوتده قبدوال لددى المدتهم الثدامن عشدر

بتنفيذه وآخرين من أعرضداء أبو القاسم أحمد على يوسف منصور  /ي عشربعلمه من المتهم الحاد أرضاف و
 تل السيد المستشار النائب العام.مجموعات العمل النوع  واقعة ق

بانرضدمامه لجماعدة أقر المتهم الثامن عشدر / محمدود علد  كامدل علد  ـ حركد  "منصدور" ـ بالتحقيقدات و
بمركددز مغاغددة ـ محافظددة المنيددا  وبمشدداركته  وانتظامدده بنسددرة فيهددا 2011اإلخددوان فدد  غرضددون يندداير 

وبانرضدمامه  بتجمهرات الجماعة الت  أعقبت فض تجمهدر رابعدة العدويدة بمحدافظتْ  المنيدا وبند  سدويف  
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عرضويته وارضطلعت  جمال خيرى محمود إسماعيل  /لمجموعة مسلحة تولى مسئوليتها المتهم السابع عشر
تنفيذ أعمال عدائية رضد بأيرضا  وارضطلعتات العمل النوع " بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة "مجموع

أفددراد الشددرطة ومنشددآتها والمنشددآت العامددة؛ بغددرض إسددقاط الدولددة  وبحيازتدده ألسددلحة ناريددة وذخددائر ممددا 
 تستخدم عليها.

وأرضدداف باتخدداذه وأعرضدداء مجموعتدده أسددماًء حركيددة لتالفدد  الرصددد األمندد   وفدد  إطددار إعدددادهم فكريدداً 
وألقدى علديهم دروسداً جمدال خيدرى محمدود إسدماعيل  /  كرياً اجتمع بهدم المدتهم السدابع عشدروحركياً وعس

تخداذ مسددكن إ  كمدا أرضداف بوقوفده علدى  رتكداب األعمدال العدائيدةإللترسدي  قنداعتهم بوجدود سدند شدرع  
تخداذ إ  ومقراً لعقد اللقداءات وتلقد  الددورات التدريبيدةجمال خيرى محمود إسماعيل  /  المتهم السابع عشر

مخزندا  -ملدك والدده  -أررضداً زراعيدة – محمود علدى كامدل علدى  /أي مسكن المتهم الثامن عشر –مسكنه 
/  عتماد المجموعة ف  تنفيذ أعمالها العدائية على ما أمدها به المتهم السابع عشرإإلخفاء األسلحة النارية  و

ين آليتدْين وأخدرى خرطدوش وذخدائر ممدا من أسلحة نارية وذخدائر ـ بنددقيتجمال خيرى محمود إسماعيل  
 تستخدم عليهما .

بارتكداب أعمدال عدائيدة رضدد جمال خيرى محمدود إسدماعيل   /عشر ليفه ـ وآخرين ـ من المتهم السابعبتكو
 فرد شرطة ومحول كهرباء  وإمداده من األخير لذلك ببندقية خرطوش.

بتردده وعرضو جماعة اإلخدوان التحقيقات ب أحمد حمدي مصطفى محمود الفق قرر المتهم التاسع عشر / و
المددتهم الخمسددين / عبددد هللا السدديد الشددبراوي الهددواري علددى تجمهددري الجماعددة برابعددة العدويددة والنهرضددة 
 /ومشاركتهما بتجمهراتها الت  أعقبت فرضهما  وبتعرفه مدن خدالل األخيدر علدى المدتهم السدادس والعشدرين

أكتوبر إلى  6أقل األخير ـ كطلبه ـ من مدينة  2015ديسمبر    وف  غرضونأبوبكر السيد عبد المجيد على 
محافظة المنيا بسيارة آخر رافقهما  حيث تسلم األخير بندقيتْين خرطوش ونقلوهما إلى محافظة الشرقية  و 

 بتقارضيه أجراً لقاء ذلك.
وانتظامه  اإلخوانأقر المتهم العشرون / متول  محمود محمود العتيق  بالتحقيقات بسبق انرضمامه لجماعة و

أبدو القاسدم أحمدد /  بإحدى أسرها بجامعة األزهر  وتعرفه لذلك على عرضدو الجماعدة المدتهم الحدادي عشدر
ـ وسدلمه  2015  وأرضاف بحرضور األخير إليه بمحدل عملده ـ فد  غرضدون ديسدمبر  على يوسف منصور

همدا  ونفداذاً لدذلك حرضدر إليده بطاقة تحقيق شخصية كلفده بتسدليمها آلخدر  وأمدده لدذلك بكلمداٍت لتعدارف بين
 األخير وسلمه البطاقة.

 محمود قطب أبو بكربالتحقيقات وأقر المتهم الحادي والعشرون /ابراهيم
بمشاركته بتجمهر جماعة اإلخوان برابعة العدوية  وبتجمهراتها الت  أعقبت فرضه بمركز الفيوم بمحافظدة  

  حيث عرض عليه األخير م أحمد على يوسف منصور أبو القاس /الفيوم  وتعرفه على المتهم الحادي عشر
أبو القاسم أحمد  /نقله أجولة من مكان آلخر باستخدام سيارة يمده بها  ولقبوله ذلك كلفه المتهم الحادي عشر

أبو القاسم  /تفاقهما كلفه المتهم الحادي عشرإباتخاذ اسم حرك  فاتخذ اسم "أحمد"  وك على يوسف منصور
بنقددل مددواد مددن محافظددة الشددرقية إلددى محافظددة الجيددزة  وأمددده لددذلك بسدديارة ـ  صددورأحمددد علددى يوسددف من

 هيونداي فيرنا بيج ـ استخدمها ف  نقل مواد ثالث مرات ـ نقل ف  كل منها جوالين وخمس عشرة حاويدة ـ
 من محافظة الشرقية لمحافظة القاهرة والجيزة.

هيم بالتحقيقدددات بتعرفددده علدددى المدددتهم الثدددامن قدددرر المدددتهم الثدددان  والعشدددرون / محمدددد أحمدددد محمدددد إبدددراو
تفاقهمددا علددى تنسدديس مشددروع إل 2015فدد  غرضددون إبريددل  ن يمحمددد عبددد الحفدديظ أحمددد حسدد /والخمسددين

ستخدامه ف  إلنرضمامه لجماعة االخوان  وأرضاف بإمداده من األخير بهاتف محمول إتجاري  ووقوفه على 
 التواصل معه عبر برنامج "تليجرام".

/ بلقداء المدتهم الخدامس عشدرن  يمحمد عبد الحفيظ أحمد حس/  ليفه من المتهم الثامن والخمسينوأرضاف بتك
  ونفداذاً لدذلك تواصدل واألخيدر عبدر برندامج "تليجدرام" محمود األحمدى عبد الرحمن علدى محمدد وهددان 

لية  وكلفه المتهم والتقاه حيث أمده المذكور بحقيبة سوداء بها صندوق أعلمه باحتوائه على بطارية دراجة آ
بنقل الصندوق إلى آخدر  ومكنَّده لدذلك مدن  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان /الخامس عشر

محمدد عبدد الحفديظ أحمدد /  التواصل مع األخير عبر برنامج "تليجرام" كما كلفده المدتهم الثدامن والخمسدون
متهَم بده ـ   ونفداذاً لدذلك التقدى المدذكور بمحافظدة بإمداد األخير بالهاتف المحمول ـ السابق إمداده ال ن يحس

 الجيزة وأمده بالصندوق والهاتف.



                                                                                    44 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

نرضمامه لجماعدة االخدوان مندذ عدام إأقر المتهم الثالث والعشرون / محمد شعبان محمد محمد بالتحقيقات بو
بمشداركته نتظامه بنسدرتين فيهدا األولدى بدالح  العاشدر بمديندة نصدر والثانيدة بجامعدة األزهدر  وإو 1996

رتباطده لدذلك إبتجمهرات الجماعة الت  دبرها ودعا إليها ما أسماه "تحالف دعم الشدرعية" بمديندة نصدر  و
رتبداط األخيدر ـ الهدارب إلدى دولدة إبعرضو الجماعة المتهم الرابع / كارم السيد أحمد إبراهيم  ووقوفه على 

تهامهمدا فد  أحددداث إوسدبق  حمدد موسدى يحيدى السدديد إبدراهيم م /تركيدا ـ بعرضدو الجماعدة المدتهم الخدامس
نتهداج أعرضداء بجماعدة اإلخدوان علدم مدنهم إعلدى  2015مليشيات األزهر  وأرضاف بوقوفه ف  بدايدة عدام 

القدوة والعندف وسديلة إلسدقاط النظدام  محمد محمد محمدد كمدال الددين  /مكتب إرشادها المتهم الثامنبعرضو 
ـ ف   2015ـ ف  غرضون أكتوبر  كارم السيد أحمد إبراهيم /رابعالقائم بالبالد  وعلى إثر علمه من المتهم ال

محادثة دارت بينهما عبدر برندامج "اليدن" باشدتراكه وآخدرين مدوالين لجماعدة اإلخدوان بتركيدا فد  إصددار 
فتددوى تدددعو إلددى تكفيددر الحدداكم فدد  الددبالد والقرضدداة وأفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة واإلعالميددين  دعدداه 

 مسئولية تنفيذ عمليات نوعية بمدينة نصر. األخير إلى تول 
إقرارضه أمدواالً  وأمدده كارم السيد أحمد إبراهيم  /طلب منه المتهم الرابع 2015وف  غرضون أغسطس 

  والسدتجابته تواصدل واألخيدر أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /لذلك بهاتف المدتهم الحدادي عشدر
 كدارم السديد أحمدد إبدراهيم /الرابدعم المدتهطلدب منده  2015 والتقاه وأمدده بداألموال  وفد  غرضدون أكتدوبر

 .أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /أمواالً أخرى  فنمده بها عن طريق المتهم الحادي عشر
قررت المتهمة الرابعة والعشرون / بسمة رفعت عبد المنعم محمدد ربيدع بالتحقيقدات بمشداركتها وزوجهدا و

ف  جماعة اإلخوان بتقديمهما إعانات وتسدهيالت  إبراهيم عرفات عرفات  ياسر /المتهم الخامس والعشرين
  وبمشداركتهما بتجمهدرات الجماعدة بمحافظدة الجيدزة والتد  أعقبدت 2013فد  أعقداب يونيدو و ألعرضائها.

فض تجمهرْي الجماعة برابعة والنهرضدة  وبإمددادهما محبوسدين مدن أعرضداء الجماعدة بدنمواٍل عدن طريدق 
"اليدن"   وأرضدافت بتواصدلهما واألخيدر عبدر برندامجْ  حيى السيد إبراهيم محمدد موسدى ي /المتهم الخامس

ياسر إبدراهيم عرفدات عرفدات  /تخذ زوجها المتهم الخامس والعشرينإستخدام أسماٍء حركية فإ" بVPNو"
أسددماًء وقفددت منهددا علددى يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى /اسددم "المهندددس"  بينمددا اتخددذ المددتهم الخددامس 

"خطاب سعد  صن رايدز"  وتلقيهمدا تكليفداٍت منده بإمدداد عناصدر مدن الجماعدة بمبدالغ ماليدة بلغدت قيمتهدا 
 قرابة التسعة االف جنيه.

 يحيى السديد إبدراهيم محمدد موسدى زوجهدا /كل ف المتهُم الخامس 2015وف  نهاية يونيو وأرضافت بننه 
نقدل أشدخاص إلدى مديندة نصدر  ونفداذاً لدذلك قداد ب ياسر إبراهيم عرفات عرفات /المتهَم الخامس والعشرين

 ستخدامها ف  نقلهم.إلاألخير سيارتها ـ رينو لوجان ـ 
تكليفدـًا ياسدر إبدراهيم عرفدات عرفدات  /تلقت والمتهم الخامس والعشدرين 2015وف  غرضون أغسطس 

منطقدة الهدرم بتنمين خط سير أعرضداء بالجماعدة مدن  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /من المتهم الخامس
بمحافظة الجيزة إلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة  ومكنَّهما لذلك من التواصل معهم عبدر برندامج "اليدن"  

 ونفاذاً لذلك تواصال معهم والتقياهم وتوليا تنمين طريقهم.
بإمددداد عرضددو  يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى /كلفهددا المددتهم الخددامس 2015وفدد  غرضددون سددبتمبر 

فرجٍ عنه بمبلغ أربعين ألف جنيه  وأمدها لذلك بكلمداٍت للتعدارف بينهمدا  ونفداذاً للتكليدف التقدت بالجماعة م
 المفرج عنه بشارع الهرم بمحافظة الجيزة وأمدته بمبلغ سبعة آالف جنيه من أموال تبرعات جمعتها لذلك.

يحيدى  /متهم الخامستحويالً بنكياً بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه من الورد ـ  2016ف  غرضون فبراير و
ـ وزوجته ـ على حسابها بالبنك األهل  القطدري وكتكليفهدا منهمدا سدلمت المبلدغ  السيد إبراهيم محمد موسى

حيدث أمدد بده عرضدواً بجماعدة اإلخدوان  ياسدر إبدراهيم عرفدات عرفدات /لزوجها المتهم الخامس والعشدرين
 .يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /كتكليفه من المتهم الخامس

 اتـات عرفـرابراهيم عرفـن / ياسورـس والعشـوأقر المتهم الخم
 /تواصل معه المتهم 26/6/2015بالتحقيقات بتردده على تجمهر جماعة اإلخوان برابعة العدوية  وبتاري   

وطلدب منده مقابلدة شخصدين بمحديط ندادي السدكة بمديندة نصدر و  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى الخامس
أبدو القاسدم / عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة  ونفداذا لدذلك أقدل المتهمدين الحدادي عشدر إقاللهما لشارع

بتداري  محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان   /  والخدامس عشدرأحمد على يوسدف منصدور 
عم بسمه رفعت عبد المدن/  إلى ذلك الشارع مستخدماً سيارة زوجته المتهمة الرابعة والعشرين 28/6/2015
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على  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان بتاري  /  ووقف من المتهم الخامس عشرمحمد ربيع 
ستهداف النائب العام  وبوصولهم ترجل المتهمان وقابال ثالثاً  أبصر على إثر ذلك المتهم الخامس إإزماعهم 

صدفها قائددها بدالطريق العدام  بجدوار سديارة  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان بتاري  /عشر
ستقال السيارة وأقلهما إلى منطقة ميدان األف مسكن  ورفض طلبهمدا بلقائهمدا مدرة أخدرى إوف  أعقاب ذلك 

يحيدى  /من خدالل تواصدله بدالمتهم الخدامس -ستهداف السيد المستشار النائب العام  وأرضاف بعلمه إلمعاودة 
لقتل من أعرضاء مجموعدة مسدلحة تابعدة لجماعدة اإلخدوان تتدولى بتنفيذ واقعة ا - السيد إبراهيم محمد موسى

أبو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور   والخدامس /المتهمين  الحادي عشر تنفيذ أعمال إرهابية بالبالد وأن
منرضمين لتلك المجموعة  وأكد أنهما وآخرين نفذوا محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان   /عشر

لتحقيدق أغدراض الجماعدة بإسدقاط  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /المدتهم الخدامسالقتل بتحدريض مدن 
 النظام.

أمدواالً إلدى زوجتده المتهمدة الرابعدة  يحيى السيد إبراهيم محمد موسدى /بإرسال المتهم الخامسوأرضاف 
األخدرين وقام هو بتسدليمها  على حسابها ببنك قطر الوطن بسمه رفعت عبد المنعم محمد ربيع  /والعشرين

 .تجهيز سالح أربجى منه  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /كما طلب المتهم الخامس  
أقر المدتهم السدادس والعشدرون / أبدو بكدر السديد عبدد المجيددعل  ـ حركد   " ياسدر شدومان "   أدهدم و

العدويدة بسدبق انرضدمامه لجماعدة اإلخدوان  وبمشداركته بتجمهرهدا برابعدة صبري"   "عمار" ـ بالتحقيقات 
وعرضويته إلحدى مجموعاتهاالمسلحة المسماة "مجموعدات العمدل الندوع "  وبتجمهراتها الت  أعقبت فرضه

الت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاة وأفراد القوات المسدلحة والشدرطة ومنشدآتهم والمنشدآت العامدة؛ 
جموعدات بمعوندات ماديدة  وبحيازتده بغرض إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس األسدبق  وبإمدداده تلدك الم

السدديد  مددن بينهددا واقعددة قتددلوذخددائر ممددا تسددتخدم عليهددا  وبعلمدده بارتكدداب المجموعددات لوقددائع  بندقيددة آليددة
 المستشارالنائب العام وواقعة تفجيٍر بمبنى قسم شرطة األزبكية.

يد إبدراهيم محمدد يحيدى السد /شقيق زوجته المدتهم الخدامسدعاه من  2015ف  غرضون إبريل وأرضاف أنه 
لالنرضمام إلى مجموعة يرضطلع بمسدئوليتها تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة وأفدراد القدوات  موسى

وتهدددف إلددى إسددقاط النظددام القددائم  فانرضددم إليهددا وعلددم مددن  المسددلحة والشددرطة ومنشددآتهم والمنشددآت العامددة
محمدد أحمدد السديد  /  الثان  عشر صور أبو القاسم أحمد على يوسف من /أعرضائها المتهمين  الحادي عشر

محمددد /   السددادس عشددر محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان  /  الخددامس عشددرإبددراهيم 
 الحددادي   عبددد الددرحمن سددليمان محمددد محمددد كحددوش /  الثددامن والعشددرين األحمدددى عبددد الددرحمن علددى 

  التاسددع إسددالم محمددد أحمددد مكدداوى  / ين  الثددامن والثالثدد مصددطفى رجددب عبددد العلدديم حنفددى / والثالثددين
سمْين حركيْين ـ ياسر شومان  أدهم صبري ـ إتخاذه إ  وأرضاف بحمزة السيد حسين عبد العال  / والثالثين

 وتواصله وأعرضاء المجموعة عبر برنامج "الين".
 – 2015 ف  غرضون إبريل – يحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /وف  إطار انرضمامه كلفه المتهم الخامس

أمددده المددتهم  –بتددوفير مخددزٍن إلخفدداء المددواد الكيميائيددة  فاسددتنجر مخزندداً بقريددة المهديددة بمحافظددة الشددرقية 
ثالث حاويات بها مواد سدائلة وخمسدة  -وأخفى به مواد  –بنجرته محمد أحمد السيد إبراهيم   /الثان  عشر

  وعلدى إثدر ذلدك كلفده مدد أحمدد السديد إبدراهيم مح /أمده بها المتهم الثان  عشر -أجولة بها أسمدة زراعية 
 إسالم محمد أحمدد مكداوى  /بإمداد المتهم الثامن والثالثين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /المتهم الخامس

بنوعيدة وزجاجدات  –كطلبده  -بنس ٍ مفتاح المخدزن  فتواصدل مدع األخيدر وأمدده بنسدختين منده  كمدا أمدده 
 بالستيكية وقفازات.

بتددوفير مزرعددة  يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى /كلفدده المددتهم الخددامس 2015ون إبريددل وفدد  غرضدد
ووقدف منده  محمدد أحمدد السديد إبدراهيم /تخاذها مصنعاً للمواد المفرقعة فتواصل مدع المدتهم الثدان  عشدرإل

لشدرقية  على مواصفات المزرعة المطلوبة  وتمكن من توفير مزرعة بعزبة تابعة لقرية العالقة بمحافظة ا
إلرشداد إسدالم محمدد أحمدد مكداوى   /ثم كلف عرضدواً بالمجموعدات بالتواصدل مدع المدتهم الثدامن والثالثدين

إسدالم محمدد  /األخير إلى المزرعة ليتولى مسئوليتها  وف  أعقاب ذلك حرضر إليه المدتهم الثدامن والثالثدون
ال مدواد منده إلدى المزرعدة  وعلدم ـ وآخدر ـ  بمحديط المخدزن مسدئوليته فنرشددهما إليده ونقدأحمد مكداوى  

 بعزمهم استخدامها ف  تصنيع مواد مفرقعة.
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بشراء مسدس ـ والتر  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /كلفه المتهم الخامس 2015وف  غرضون يوليو 
 /مم ـ الستخدامه ف  أعمال المجموعات العدائية  ونفاذاً لذلك كلف المدتهم الخمسدين  9ألمان  الصنع عيار 

يحيى السيد إبراهيم محمد  /بد هللا السيد الشبراوي الهواري بشرائه ومكنه من التواصل مع المتهم الخامسع
مسددس ـ سدوبر عبدد هللا السديد الشدبراوى الهدوارى   /  وعلم على إثر ذلك بشدراء المدتهم الخمسدينموسى 

 .محمد موسى يحيى السيد إبراهيم/  حلوان ـ وإمداده آخر به كتكليفه من المتهم الخامس
بإعدداد مدنوى للمتهَمدْين  يحيى السيد إبدراهيم محمدد موسدى /كلفه المتهم الخامس2015وف  نهاية أغسطس 

/   والثدامن والثالثدينمحمود األحمدى عبد الرحمن علدى محمدد وهددان /بتدبير مقر للمتهَمْين الخامس عشر
 –لريارض  بمركز ههيا محافظة الشرقية   فاستنجر وحدة سكنية بجوار النادي اإسالم محمد أحمد مكاوى  

 /وجهزهدا كتكليفده مدن المدتهم الخدامس عشدر -عن طريق المتهم الستين / السيد محمد عبد الحميد الصيف  
بمجموعددة مددن األدوات المعمليددة  وأمددد المددتهم الثددامن محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان 

كلفدده المددتهم  2015مددن مفتاحهددا  وفدد  غرضددون سددبتمبر  بنسددختينإسددالم محمددد أحمددد مكدداوى   /والثالثددين
محمددد  /يتسددلمها مددن المددتهم السددادس عشددر -بإخفدداء حقيبددة يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى / الخددامس 

حيدث أمدده بحقيبدة نقلهدا إلدى  سدالف الدذكر  بهدا  فدالتقى المدتهم السدادس عشدراألحمدى عبدد الدرحمن علدى 
 /آلية وخزنتين وذخائرمما تستخدم عليها  وعلم من المتهَمْين الخامس عشر الوحدة السكنية وتبين بها بندقية

عتزام إبدإسدالم محمدد محمدد مكداوى  /  والثامن والثالثدينمحمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان 
 ستخدامها ف  مقاومة قوات الشرطة ف  حال محاولة رضبطهما.إ

بتددوفير مزرعددة حيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى ي /كلفدده المددتهم الخددامس 2015وفدد  غرضددون أكتددوبر 
تخاذها مصنعاً للمواد والعبوات المفرقعة  فدتمكن مدن تدوفير مزرعدة بمنطقدة الكفدور بمركدز اإلبراهيميدة إل

وآخر   وكلف األخيَرْين ببناء  حمزة السيد حسين عبد العال  / ستئجارها من المتهم التاسع والثالثينإسابق 
يحيدى السديد  /ربيدة الددواجن فيهدا  وعلدى إثدر ذلدك طلدب أمدواالً مدن المدتهم الخدامسستمرار تإبها وب هغرف

بمبلدغ  –كطلبده  –نتقدال منهدا وإليهدا  فنمدده األخيدر إللتجهيزهدا وشدراء دراجدة آليدة ل إبراهيم محمد موسى
  وفد  أعقداب أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /ثالثين ألف جنيه عدن طريدق المدتهم الحدادي عشدر

  محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان  /صطحب المتهمْين الخدامس عشدرإهيزه المزرعة تج
 لمعاينتها.إسالم محمد أحمد مكاوى  /والثامن والثالثين 

بشددراء سددماد  يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى /كلفدده المددتهم الخددامس 2015وفدد  غرضددون نددوفمبر 
  فتواصدل محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان  /زراع  يحدد مواصفاته المتهم الخامس عشر

اجتده إلدى مدا أسدماه "السدماد الفرنسد " فابتداع منده خمسدة عشدر جدواالً أخفداهم بغرفدة حمع األخيدر وعلدم ب
عدن حاجتده لطحنده فمكنده لدذلك إسالم محمد أحمد مكاوى  /المزرعة حتى أفصح له المتهم الثامن والثالثين

محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد  /إثر ذلك كلفه المتهم الخامس عشدرمن التواصل بآخر  وعلى 
. بشراء مطحنت  قهوة وأربع حاويات بالستيكية وصندوق معدن  فابتاعهم وأخفاهم بغرفة المزرعة وهدان

بنقدل سديارة مدن المتدوفَّى / محمدد صدالح  أيرضدا  يحيى السيد إبراهيم محمدد موسدى /المتهم الخامس  كلفهو
لتجهيزها بالمواد  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان /إبراهيم إلى المتهم الخامس عشرمحمد 

أمد به المتهم الخدامس  –هيونداي فيرنا بيرضاء  –لتقى المتوفَّى وآخر حيث أمداه بمفتاح سيارة إالمفرقعة  ف
وعلى إثر تجهيز األخير  بعد أن اصطحبه لمكانها  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان/  عشر

المتددوفَّى وآخددر بدراجددة آليددة   بعبددوات مفرقعددة وإمددداده بمفتاحهددا  أمددد -سددالفة الددذكر  -لهددا فدد  المزرعددة 
وبمفتاح السديارة المجهدزة بعدد اصدطحابهما إليهدا  وأرضداف بوقوفده فد  ذات اليدوم علدى مصدرعهما نتيجدة 

محمدود  /والخدامس عشدر د إبدراهيم محمدد موسدىيحيدى السدي /نفجار العبدوة  وعلدم مدن المتهمدين الخدامسإ
وقوع االنفجار قبل بلوغهما مبنى مركز شرطة أبو كبير لتفجيرها األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان 

 بمحيطه.
بتوفير مخزن بمركز ههيدا إلخفداء مدواد  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أيرضا  /كلفه المتهم الخامسو

لمفرقعدة  فاسدتنجر واحدداً بده الستشدعارهما خطدورة الرصدد األمند  لمخدزنهم تستخدم ف  تصنيع العبوات ا
القديم ومزرعة الدواجن الكائنة بمنطقة الكفور بمركز اإلبراهيمية المشدار إليهمدا  فاسدتنجر مخزنداً بمنطقدة 

ه من ونقل إلي - السيد محمد عبد الحميد الصيفى /  عن طريق المتهم الستين –عزبة السراحنة بمركز ههيا 
مقرات أخرى المواد واألدوات المستخدمة ف  تصنيع المواد المفرقعة وإعداد عبواتها  كما نقل آلة الخياطة 
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المقدر الكدائن بجدوار محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهددان  /كتكليفه من المتهم الخامس عشر –
محمدود األحمددى عبدد  /لخامس عشركلفه المتهم ا 2015وف  بداية ديسمبر  الريارض  بمركز ههيا  النادي

الرحمن على محمد وهدان بتوفير آلة خياطة لغلق أجولٍة بعد تعبئتها بدالمواد المفرقعدة  فنمدد المدتهم التاسدع 
كلفده المدتهم  2016وفد  بدايدة ينداير  حمدزة السديد حسدين عبدد العدال  بدنموال وكلفده بتوفيرهدا./ والثالثين 
بنقل مواد تستخدم ف  تصنيع المفرقعات يمده بها المتهم الثدان   موسى يحيى السيد إبراهيم محمد / الخامس
عدن  –إلدى المخدزن  ونفداذاً لدذلك تواصدل واألخيدر حيدث أمدده بدالمواد  محمدد أحمدد السديد إبدراهيم  /عشدر

محمدود األحمددى  /كلفده المدتهم الخدامس عشدر 2016وف  غرضون ينداير  فنودعها بالمخزن  -طريق آخر 
هيوندداي  -بإرشاده إلدى المخدزن؛ ونفداذاً لدذلك التقداه وأبصدره قائدداً سديارة  محمد وهدان عبد الرحمن على

حمدزة /   والتاسدع والثالثدونإسدالم محمدد أحمدد مكداوى  /استقلها المتهمان الثامن والثالثدون –فيرنا رمادية
جدوال سدماد إلدى ستقلها هو ونقال من المخزن نصدف إحيث ترجل األخيران منها و السيد حسين عبد العال 

إسدالم محمدد أحمددد  /السديارة حيدث أبصدر بهددا سدخاناً كهربائيداً ثدم عددادا بهدا إلدى المتهمدْين الثددامن والثالثدين
وأرضاف بسدفره والمدتهم التاسدع عشدر / أحمدد .حمزة السيد حسين عبد العال   /مكاوى   والتاسع والثالثون

المنيا حيث جلبا منها بندقيت  خرطوش من  حمدي مصطفى محمود الفق  من محافظة الشرقية إلى محافظة
بإيواء المتهم الحادي  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /كلفه المتهم الخامس 2016وف  نهاية يناير   آخر 

بمنطقة الجامعة بالزقدازيق   همنياً  فآواه بمسكن طلبألمالحقته  مصطفى رجب عبد العليم حنفى  /والثالثين
بتددوفير مددنوى آخددر  يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى/  كلفدده المددتهم الخددامس 2016وفدد  بدايددة فبرايددر 

إسدالم محمدد  /والثامن والثالثدين محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان/  للمتهَمْين الخامس عشر
قدل   ون-الدذي اسدتنجره حدديثاً  –  ونفاذاً لذلك استنجر وحدة سكنية بالعقار الكائن به المخزن أحمد مكاوى 

إليها آلة الخياطة والبندقية اآللية وذخائرها وأمد األخير  إسالم محمد أحمد مكاوى /والمتهم الثامن والثالثين
يحيدى السديد إبدراهيم /  كلفده المدتهم الخدامس 2016بنسختْين من مفتاحها والمخدزن  وفد  غرضدون فبرايدر 

جر حانوتداً قدرب مستشدفى ههيدا عدن باسدتئجار حدانوٍت لصدناعة الصدابون  ونفداذاً لدذلك اسدتن محمد موسى
كمدا أرضداف بإمدداده مدن وُحرر العقد باسدم األخيدر. السيد محمد عبد الحميد الصيفى   /طريق المتهم الستين

بددنموال عددن طريددق آخددرين وكلفدده بإمددداد أعرضدداء يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى  /المددتهم الخددامس
بمبلدغ  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /متهم الخدامسبالمجموعات وف  إطار تنفيذ تلك التكليفات أمده ال

أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف  /فنمد به المتهم الحادي عشدر – 2015ف  غرضون يوليو  -ستين ألف جنيه 
أبدو  /فنمد منه المتهم الحادي عشر – 2015ف  نهاية أغسطس  –  وأمده بمبلغ ثمانين ألف جنيه منصور 

عبد الرحمن سدليمان محمدد  /بنربعين ألف جنيه والمتهم الثامن والعشرينالقاسم أحمد على يوسف منصور 
 محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان/  بعشرة آالف جنيه والمتهم الخامس عشر محمد كحوش 

بثمانية آالف وخمسمائة جنيه وعرضواً بالمجموعات بعشدرة آالف جنيده  كمدا أمدده بمبلدغ أربعدة عشدر ألدف 
 أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /فنمد منه المتهم الحادي عشر – 2015داية أكتوبر ف  ب –دوالر 

بثمانيدة  محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان /ثن  عشر ألف دوالر والمتهم الخامس عشدربإ
فدد  غرضددون نددوفمبر  -عشددرة آالف دوالر   كمددا أمددده بمبلددغ -بعددد تغييددر عملتدده  –آالف وخمسددمائة جنيدده 

بعد  –بمبلغ ستين ألف جنيه أبو القاسم أحمد على يوسف منصور  /فنمد منه المتهم الحادي عشر – 2015
 /ألف جنيه والمتهم الخامس عشر 12بمبلغ  محمد أحمد السيد إبراهيم / والمتهم الثان  عشر –تغيير عملته 

كمدا أمدده أيرضداً بمبلدغ  بمبلدغ سدتة آالف وخمسدمائة جنيده  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان
عبدد الدرحمن سدليمان محمدد  /أمد منه المتهم الثامن والعشدرين – 6/2/2016بتاري  و –ستة آالف دوالر 

بعد تغيير  –بثالثة آالف جنيه محمد أحمد السيد إبراهيم   /بستمائة جنيه  والمتهم الثان  عشرمحمد كحوش 
 /والتاسدع والثالثدين ى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددانمحمود األحمد/  والمتهَمْين الخامس عشر –عملته 

 أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /آالف جنيه والمتهم الحادي عشرحمزة السيد حسين عبد العال بتسعة 
بتنفيذ  يحيى السيد إبراهيم محمد موسى /بعلمه من المتهم الخامسوأرضاف بخمسة آالف جنيه وألف  دوالر. 

سئوليتها أعماالً عدائية منها قتل السيد المستشار النائدب العدام وتفجيدٌر بقسدم شدرطة المجموعة الت  يتولى م
 األزبكية.

 أقدددددددددددددددر المدددددددددددددددتهم السدددددددددددددددابع والعشدددددددددددددددرون / عبدددددددددددددددد هللا محمدددددددددددددددد السددددددددددددددديد جمعدددددددددددددددة و
فد   نرضدمامه لجماعدة اإلخدوان إـ حرك  "أحمد شوق    أحمد ررضدا   حامدد السديد   فتحد " ـ بالتحقيقدات ب
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مده بنسدرة فيهدا رضدمت المتهمدين الثدان  واألربعدين / إسدالم محمدد السديد جمعدة  وانتظا 2003غرضون عام 
السديد إبدراهيم  يحيدى /والثان  والخمسين / أحمد جمال إبراهيم هنداوي  وبتعرفه لذلك علدى المدتهم الخدامس

سدم أبدو القا /  وبمشاركته بتجمهر الجماعة برابعة العدوية  وبمشداركته والمدتهم الحدادي عشدرمحمد موسى 
وعرضدويته إلحددى مجموعاتهدا  بتجمهراتها الت  أعقبت فرضه بجامعدة األزهدر   أحمد على يوسف منصور 

المسماة "مجموعدات العمدل الندوع "الت  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد افدراد القدوات المسدلحة والشدرطة 
ة  وبحيازتده مدواد ومنشآتهما بغرض إسقاط مؤسسات الدولة  وبتفجيدره عبدوة مفرقعدة بمدرآب قسدم األزبكيد

 مفرقعة  وبعلمه بقتل أعرضاء بالمجموعات للسيد المستشار النائب العام.
إلدى مجموعدة تابعدة لجماعدة اإلخدوان أسدماها "مجموعدة  2015فد  غرضدون مدايو  نرضدمامهإبأرضاف و

 عبددد الددرحمن سددليمان محمددد محمددد كحددوش /  العمددل النددوع " تددولى مسددئوليتها المددتهم الثددامن والعشددرون
سددتعمال إت بتنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد القرضدداة والقددوات والمسددلحة والشددرطة والمنشددآت العامددة برضددطلعإ

المفرقعات واألسلحة النارية  وتهدف إلى إسقاط مؤسسات الدولدة واإلرضدرار بمركزهدا االقتصدادي رضدمت  
حركيددة  تخدداذه أسددماءً إ  وأرضدداف بعمددر محمددد محمددد أبددو سدديد أحمددد  / خالفهمددا  المددتهم السددادس والثالثددين

 أحمد شوق   أحمد ررضا  حامد السيد  فتح "."
وف  إطار إعداده وأعرضاء المجموعة تلقوا دروساً فكريدة لترسدي  قنداعتهم بوجدوب قتدال الحداكم وشدرعية 
تنفيذ أعمال عدائية رضدد القرضداة وأفدراد القدوات المسدلحة والشدرطة  ودروسدا عدن كيفيدة رصدد األشدخاص 

تخدداذ أسددماء إسددتخدام بددرامج لتالفدد  الرصددد األمندد  وإة التواصددل بوالمنشددآت  وأخددرى حركيددة عددن كيفيدد
ستعمال العبوات المفرقعة وتمويههدا  وإلعدداده كلفده المدتهم الثدامن إحركية  وتدريبات عسكرية على كيفية 

بتلق  دورة بوحددة سدكنية بزهدراء مديندة نصدر ـ  عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش   /  والعشرون
ـ ونفدداذاً لددذلك حرضددر تلددك الدددورة وتلقددى خاللهددا دروسدداً عددن شددرعية األعمددال  2015 فدد  غرضددون يونيددو

بتلقد  عبدد الدرحمن سدليمان محمدد محمدد كحدوش   / النوعية والرصد  كمدا كلفده المدتهم الثدامن والعشدرون
ـ بمقر تنظيمد  بمنطقدة العامريدة بمحافظدة اإلسدكندرية  ونفداذاً  2015ف  غرضون نوفمبر  -دورة تدريبية 

لذلك توجه إلى المقر وتلقى دورة تدريبية به على كيفية زرع العبوات المفرقعة وتمويهدا  وأرضداف بوقوفده 
تخاذ المجموعات مقرات تنظيمية منها وحدة سكنية بزهراء مدينة نصر وأخرى بمسداكن عبدد القدادر إعلى 

أموال ومفرقعدات أمددها بمحافظة اإلسكندرية  وبوقوفه على اعتماد المجموعات ف  تحقيق أغرارضها على 
ومنهدا مبلدغ ألدف وخمسدمائة جنيده عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحدوش  /بها المتهم الثامن والعشرون 

 ألعرضاء المجموعة. أمده به األخير لتجهيز مقر تنظيم 
عبدد الدرحمن سدليمان محمدد /نرضمامه إلدى تلدك المجموعدات كلفده المدتهم الثدامن والعشدرون إوف  إطار 

سدتهدافهم ذكدر مدنهم قداٍض بمحكمدة عسدكرية  ورضدابط  شدرطة  إلبرصدد أشدخاٍص تمهيدداً وش محمد كح
 ً  /كلفه المدتهم الثدامن والعشدرين 2015ستهدافهم تعذر رصدهم  وف  غرضون أكتوبر إوحال دون  وإعالميا

وأعرضداًء بالمجموعدة بدزرع عبدوة مفرقعدة بمدرآب قسدم شدرطة  عبد الرحمن سليمان محمدد محمدد كحدوش
سيارات الشرطة المودعة به  وأمدهم لذلك بخريطة بإحداثيات المكان وورضع لهم مخططاً حدد به  لتخريب

أدوارهم  ونفاذاً لدذلك وكدالمخطط المورضدوع سدلفاً توجده إلدى المقدر التنظيمد  الكدائن بزهدراء مديندة نصدر 
ة ورضعها بسيارة بعبوة مفرقع عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش /حيث أمده المتهم الثامن والعشرون

وتوجها عمر محمد محمد أبوسيد أحمد  /ستقلها بقيادة المتهم السادس والثالثينإ–هيونداي إكسيل حمراء  –
سدتخدام هداتف محمدول و بعلمده إلمحيط المرآب حيث ترجل هو وزرع العبوة المفرقعة وفجرها عدن بعدد ب

بمجموعدات العمدل  بقتدل أعرضداءٍ وش عبدد الدرحمن سدليمان محمدد محمدد كحد /من المتهم الثدامن والعشدرين
 النوع  السيد المستشار النائب العام.

أقر المتهم الثامن والعشرون / عبدد الدرحمن سدليمان محمدد محمدد كحدوش ـ حركد  "أبدو عبدد هللا   صدقر و
وبمشداركته  2011مندذ عدام  نرضدمامه لجماعدة اإلخدوان إاإلسالم   سعيد الهوا   مؤمن  ماجد" بالتحقيقات ب

  أحمدد جمدال أحمدد محمدود حجدازى  /الجماعة برابعة العدوية وبمشاركته والمتهمدين الثالدث عشدر بتجمهر
محمدد علدى حسدن علدى  /  والتاسدع واألربعدينحمدى جمعده عبدد العزيدز عبدد اللطيدف  /والخامس والثالثين

كريا محى الدين أحمد ز /  والسابع والخمسينياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار  /  والرابع والخمسينهخليف
ف  تجمهرات الجماعة التد  أعقبدت فدض  محمد يوسف محمد عبد المطلب  / والتاسع والخمسينالباز وهبه 

وعرضدددويته إلحددددى مجموعاتهدددا المسدددلحة المسدددماة "مجموعدددات العمليدددات  تجمهرهدددا بجامعدددة األزهدددر  
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سدلحة والشدرطة وممتلكداتهم ورضدد النوعية"الت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاة والعاملين بالقوات الم
شددتراكه فدد  واقعددة إشخصدديات ومنشددآت عامددة؛ بغددرض إسددقاط الدولددة ومؤسسدداتها  وبحيازتدده مفرقعددات  و

نرضددمامه لمجموعدة أسددماها "التدنمين واإلربدداك" إوأرضداف ب تخريدب سدديارات بمدرآب قسددم شدرطة األزبكيددة.
ة والتعدي عليها وعلى المنشآت العامة رضطلعت بمقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرات الجماعإ

  والثدان  أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /المتهمين الحدادي عشدر -خالفه  -وقطع الطرق  رضمت 
  محمدود األحمدددى عبددد الدرحمن علددى محمددد وهدددان  /  والخددامس عشددرمحمددد أحمددد السديد إبددراهيم  /عشدر

وفد  إطدار  عبد هللا محمدد السديد جمعده  /سابع والعشرين  والمحمد أحمد محمد إبراهيم  /والثان  والعشرين
وآخددرين دورة  محمددد أحمددد السدديد إبددراهيم  /إعددداده وأعرضدداء تلددك المجموعددة التحددق والمددتهم الثددان  عشددر

عتمداد إستعمال البنادق اآلليدة ووقف علدى إبمحافظة أسيوط تلقوا خالها تدريباً عملياً على  تدريبية بصحراءٍ 
من  محمد أحمد محمد إبراهيم  /ذ أعمالها العدائية على ما أمدها به المتهم الثان  والعشرينالمجموعة ف  تنفي

 عبوات مفرقعة دخانية.
علددى محمددد وهدددان محمددد األحمدددى عبددد الددرحمن علددى  /تفاقدده والمددتهم السددادس عشددرإب أيرضددا وأرضداف

لى المدتهم مسدئوليتها بمديندة نصدر  تنسيس مجموعتَْين األولى بقيادة األخير بمحافظة الشرقية  والثانيدة يتدو
وعلى إثر لقائه بعرضو بجماعة اإلخوان دعاه األخير لتنسيس مجموعات عمل نوع  متطورة ومكنه األخير 

من     وأنه وقف من األخير على توليهيحيى السيد إبراهيم محمد موسى  /من بالتواصل مع المتهم الخامس
أحمدد محمدد هيدثم /    والثالثدونحمد محمد طه أحمد محمدد وهددان أ /خارج البالد بمعاونة المتهمْين السابع

مددن داخلهددا مسددئولية مجموعددات تابعددة لجماعددة اإلخددوان شددكلت علددى هيئددة خاليددا  أحمددد محمددود الدددجوى 
عنقودية ورضمت مجموعات نوعية ذكر منها الدعم اللوجست   والرصد وجمع المعلومات  وتقييم الرصدد  

والتنفيددذ تتددولى تنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد القرضدداة والعدداملين بددالقوات المسددلحة  وتصددنيع العبددوات المفرقعددة 
والشددرطة وممتلكدداتهم ورضددد شخصدديات ومنشددآت عامددة باسددتخدام عبددوات مفرقعددة؛ بغددرض إسددقاط الدولددة 

نرضمامه إلى تلك المجموعدات تدولى مسدئولية مجموعدة بمديندة نصدر رضدم إليهدا ـ بمعاوندة إومؤسساتها  وب
عبد هللا محمدد السديد /  المتهَمْين السابع والعشرينمحمد األحمدى عبد الرحمن على و /عشر المتهم السادس

وآخدرين  ووقدف مدن تلدك المجموعدات علدى  عمر محمد محمد أبو سديد أحمدد /  والسادس والثالثينجمعه 
ظددة األولددى بمحافمحمدد األحمدددى عبددد الدرحمن علددى  /عشددرن تددولى مسددئوليتهما المدتهم السددادس مجمدوعتيْ 

 يحيى السيد إبراهيم محمدد موسدى  /رتباط المتهم الخامسإالشرقية والثانية بمحافظة الجيزة  كما وقف على 
محمدد أحمدد  /  والثدان  والعشدرينأبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور /تنظيمياً بالمتهمين الحادي عشر

يوسدف أحمدد  /الثدامن واألربعدينوأبو بكر السديد عبدد المجيدد علدى   /  والسادس والعشرين محمد إبراهيم 
تخداذهم أسدماًء إأرضاف بتواصل أعرضاء المجموعات فيما بينهم عبر برندامج "الين" وبمحمود السيد نجم. و

وبإعدداده وأعرضداء المجموعدات    تخذ أسدماًء حركيدة أبدو عبدد هللا  صدقر اإلسدالم  مدؤمن  ماجددإحركية ف
ك حرضددر وآخددرين لقدداًء جمعهددم بددالمتهم السددادس عشددر المتطددورة فكريدداً وحركيدداً وعسددكرياً؛ وفدد  إطددار ذلدد

سددتباحة دمدداء القرضدداة وأفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة  إأقدنعهم خاللدده بشددرعية تنفيددذ األعمددال النوعيددة و
 محمددد األحمدددى عبددد الددرحمن علددى /  وحرضددر وآخددرين لقدداًء آخددر شددرح لهددم خاللدده المددتهم السددادس عشددر

د  كمدا حرضدر وآخدرين دورة تدريبيدة بمنطقدة العامريدة بمحافظدة أساليب جمع المعلومات ومهدارات الرصد
اإلسكندرية تعلموا خاللها كيفية زرع العبوات المفرقعة  ووقف على اتخاذ المجموعات مقار تنظيميدة لعقدد 
لقاءات أعرضائها وتدريبهم ولتصنيع المفرقعات وإخفاء عبواتها وقف منهدا علدى وحددتين سدكنيتين بزهدراء 

رعت  دواجددن بمركددز أبددو كبيددر بمحافظددة الشددرقية  ووحدددة سددكنية عزبددة الهجانددة بمدينددة مديندة نصددر ومز
عتماد تلك المجموعات ف  تنفيذ أعمالها العدائية لتحقيق أغرارضها على ما أمدها به إبأيرضا نصر  وأرضاف 
حمد على أبو القاسم أ /عن طريق المتهمين الحادي عشريحيى السيد إبراهيم محمد موسى /  المتهم الخامس

أحمد محمد هيثم أحمد    والثالثين/ أبو بكر السيد عبد المجيد على /    والسادس والعشرينيوسف منصور 
ومعلومدات وقدف منهدا علدى عبدوة مفرقعدة وسديارت ْين ومبلدغ  من مفرقعدات وآالت وأمدوالمحمود الدجوى 

أحمد محروس سيد عبد الدرحمن  /ثالثونخمسةً وثالثين ألفاً وتسعمائة جنيه  وما أمدها به المتهم السابع وال
محمدد أحمدد محمدد / من دوائر إلكترونية صنعها لتفجير العبوات  وما أمدها به المتهمون الثان  والعشدرون

عمر محمدد محمدد أبدو سديد /   والسادس والثالثونمحمد السيد جمعه  هللاعبد /  والسابع والعشرونإبراهيم 
فدد  غرضددون إبريددل  يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى  /م الخددامسوفدد  إطددار انرضددمامه كلفدده المددتهأحمددد 
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لتنفيدذ تكليفاتده  ونفداذاً لدذلك   أحمد محمد هيثم أحمدد محمدود الددجوى /بالتواصل مع المتهم الثالثين 2015
لتقاه وكلفه برصد مسدكن السديد المستشدار النائدب العدام وكدذا تحركدات وأمداكن قدوات إتواصل مع األخير و

نصددر ومنشددآت كهربدداء بمنطقددة عزبددة النخددل  ولعدددم خبددرة أعرضدداء مجموعتدده أبلددغ المددتهم شددرطة بمدينددة 
أحمدد محمدد هيدثم أحمدد  /بتعدذر تنفيدذهم تكليدف المدتهم الثالثدين يحيى السيد إبراهيم محمد موسدى /الخامس

دْين برصد مسكن السيد المستشار النائب العام  فنعفاه األخير من التكليف الرضدطالع الم محمود الدجوى تهم 
وفد   بذلك. أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى /  والثالثينأحمد محمد طه أحمد محمد وهدان /  السابع

بإعدداد دائدرة تفجيدر باسدتخدام  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /كلفه المتهم الخامس 2015بداية يونيو 
 القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدورأبدو  /هاتف محمول  ومكنه لذلك من التواصل مع المتهم الحدادي عشدر

عبر برنامج "الين"  ونفاذاً لذلك أمده األخير بهاتفْين محمولَْين إلعدادهما دائرتْ  تفجير  فنقلهما إلى المتهم 
حيث جهزهما وأعادهما إليه  فنمد بهمدا المدتهم الحدادي أحمد محروس سيد عبد الرحمن   /السابع والثالثين

يحيى السيد إبراهيم محمد  /  وبذات الشهر كلفه المتهم الخامسسف منصور أبو القاسم أحمد على يو /عشر
ـ وكتكليدف المدتهم  2015وفد  غرضدون أغسدطس تدريبية عسكرية بقطداع غدزة .  بااللتحاق بدورة موسى

أبددو القاسددم أحمددد علددى يوسددف  / أمددده المددتهم الحددادي عشددر يحيددى السدديد إبددراهيم محمددد موسددى/  الخددامس
عبد هللا السيد /    والسابع والعشرينمتولى محمود محمود العتيقى  / متهمين العشرينعن طريق المنصور 
ستخدامها ف  الرصد  ولتعذر شدرائه سديارة إسم الصادرة له وإببطاقة تحقيق شخصية لشراء سيارة بجمعه 

ندداي إكسديل بسديارة ـ هيو يحيى السيد إبراهيم محمد موسدى /سم الصادرة له البطاقة أمده المتهم الخامسإب
  والسدادس أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور  /هاتشباك حمراء ـ عن طريق المتهَمدْين الحدادي عشدر

يحيى السيد إبراهيم محمد / .وأرضاف بتكليفه من المتهم الخامس عمر محمد محمد أبو سيد أحمد  /والثالثين
لومدات سدبق جمعهدا للتنكدد مدن بإعادة رصد مرآب سديارات قسدم شدرطة األزبكيدة  وأمدده لدذلك بمعموسى 

صحتها  وأمده بصورة لموقعه عبر األقمار الصناعية مبيناً بها المورضع المقترح لزرع العبوة  ونفاذاً لذلك 
وأعرضدداء مجموعتدده بإعددادة رصددد المددرآب   عبددد هللا محمددد السدديد جمعدده  / كلددف المددتهم السددابع والعشددرين

  يحيى السيد إبدراهيم محمدد موسدى /  بها المتهم الخامسفرصدوه ووقفوا على صحة المعلومات الت  أمده 
أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف  / عدن طريدق المتهمدين الحدادي عشدر –فنبلغ األخيدر بصدحتها ولدذلك أمدده 

بعبددوة مفرقعددة وآلددة تصددوير للتنفيددذ عمددر محمددد محمددد أبددو سدديد أحمددد  /منصددور   والسددادس والثالثددين
دائرتهددا  أبددو القاسددم أحمددد علددى يوسددف منصددور /تهم الحددادي عشددروتصددويره  ولتددنمين العبددوة فصددل المدد

تخدذت إاإللكترونية وأعلمه بكيفية إعادة توصيلها  وعلى إثر ذلك أخفى العبدوة بوحددة سدكنية بمديندة نصدر 
   والسدادس والثالثدونعبدد هللا محمدد السديد جمعده / مقراً تنظيمياً حتدى أخدذها المتهمدان السدابع والعشدرون

ستقال سيارة إكسيل هاتشباك حمراء  قادها األخير وتوجها إلى محيط المرآب إو محمد أبو سيدعمر محمد /
وزرع العبددوة بدده وفجرهددا عددن بعددد  عبددد هللا محمددد السدديد جمعدده علددى  /فترجددل المددتهم السددابع والعشددرون

مددد يحيددى السدديد إبددراهيم مح /كلفدده المددتهم الخددامس 2015وفدد  غرضددون أكتددوبر  سددتخدام هدداتف محمددول.إب
بالتواصددل مددع المسددمى حركيدداً "فددوكس مددان"  فتواصددل معدده وأمددده األخيددر بنربعددة آالف جنيدده  موسددى

وحاسددوب محمددول السددتخدامه فدد  التواصددل معدده عبددر برنددامج "توكريبددت"  وعلددى إثددر ذلددك كلفدده األخيددر 
وأمدده لدذلك برصد بوابات مطار القاهرة تمهيداً لزرع عبوة مفرقعة بحقيبة سفر وتفجيرها بدداخل المطدار  

عبدد هللا محمدد /  ببيانات عن المطار عبر برنامج "توكريبت"  ونفداذاً لدذلك كلدف المدتهم السدابع والعشدرين
وآخدر بالتنكدد مدن عمر محمد محمد أبدو سديد  / وآخر بالرصد  والمتهم السادس والثالثين السيد جمعه على

بعلمده بقتددل أعرضدداء أرضدداف و ون التنفيددذ.صدحة تلددك البياندات  وحددال تشددديد اإلجدراءات األمنيددة بالمطدار د
مسدئوليتها للسديد المستشدار  يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى/  بالمجموعدات التد  يتدولى المدتهم الخدامس

 النائب العام.
نرضدمامه إأقر المتهم الثالثون / أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي ـ حرك  "طارق" ـ بالتحقيقات بو

ه بتجمهدر جماعددة اإلخددوان برابعدة العدويددة  وبتجمهراتهددا التد  أعقبددت فرضدده  وبمشدداركتلجماعدة اإلخددوان 
وعرضددويته إلحدددى مجموعاتهددا المسددلحة التدد  تتددولى تنفيددذ أعمددال عدائيددٍة رضددد مؤسسددات الدولددة ومرافقهددا 
 الحيوية ورضد أفراد الشرطة والشخصيات العامة وممتلكاتهم الخاصدة بغدرض إسدقاط النظدام القدائم بدالبالد.

بتنسدديس مجموعددات  2013بصدددور تكليفددات مددن قيددادات جماعددة اإلخددوان ـ فدد  غرضددون عددام وأرضدداف 
"مجموعات العمل الندوع " تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد أفدراد القدوات المسدلحة والشدرطة وممتلكداتهم 
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الخاصة والمنشآت والممتلكات العامة بغرض إرضعاف مؤسسات الدولة وخلدق حالدة إربداك بدالبالد إلسدقاط 
ظام وإعادة الدرئيس األسدبق إلدى حكدم الدبالد  وبانرضدمامه إلدى إحددى تلدك المجموعدات ارضدطلعت بتنفيدذ الن

أحمدد محمدد طده أحمدد /  أعمال تخريب لسيارات الشرطة والمواطنين  وأرضاف بتعرفه على المتهم السدابع
بر بمحافظدة أكتدو 6لتقاه فد  أعقداب ذلدك بوحددة سدكنية بمديندة إو  2014ف  غرضون يونيو  محمد وهدان 
ستفسر منه األخير عن األماكن الحيوية الت  يمكن تفجير عبوات مفرقعة محدثة للصوت بهدا إالجيزة حيث 

لتحدث إرباكاً ف  الدولة فحدد له شارع النصربمدينة نصر  ومسكن  السيد المستشار النائب العدام وفرضديلة 
وات مفرقعدة كنْين وإمكانيدة تفجيدره عبدشي  األزهر فد  مصدر الجديددة  مؤكدداً لده وقوفده علدى موقدع المسد

أحمدد محمدد طده أحمدد محمدد /  كلفه المتهم السابع 2015وف  غرضون إبريل محدثة للصوت بمحيطهما  . 
  فدالتقى األخيدر الدذي كلفده قدرى محمد فهمى محمود الشي   /بالتواصل مع المتهم السادس  وهدان  أيرضا 

مسدئول مجموعدة نوعيدة الرحمن سليمان محمدد محمدد كحدوش  عبد/ بالتواصل مع المتهم الثامن والعشرين
أحمد محمدد طده أحمدد  /بمدينة نصر بمحافظة القاهرة ليكون حلقة الوصل المباشرة بينه وبين المتهم السابع

عبدد الدرحمن سدليمان محمدد محمدد / ستعلم منه المدتهم الثدامن والعشدرونإ  وف  أعقاب ذلك محمد وهدان  
سدتهداف تمركدز لسديارت إقترح لده إفه ف  منطقت  مدينة نصدر ومصدر الجديددة فدستهداإعما يمكن  كحوش

سددتهداف مسددكن  السدديد المستشددار النائددب العددام  وفرضدديلة شددي  االزهددر وأمددده إالشددرطة بميدددان الحجدداز  و
أحمد محمدد طده أحمدد محمدد وهددان  /  أنه نفاذًا لتكليف المتهم السابعوأرضاف  بمعلومات عن تلك األهداف.

بمبلدغ عبدد الدرحمن سدليمان محمدد محمدد كحدوش   / أمد المتهم الثدامن والعشدرين 2015رضون مايو ف  غ
      .ستئجار وحدة سكنية بمدينة السالم إلألف ومائت  جنيه 

أقر المتهم الحادي والثالثون / مصطفى رجب عبد العليم حنف  ـ حركد  "بدالل" ـ بالتحقيقدات بمشداركته و
أبو القاسم أحمد علدى يوسدف  /تولى تدبيرها والدعوة إليها المتهم الحادي عشر بتجمهرات لجماعة اإلخوان

محمدد /    والثدان  والثالثدينجمال خيدرى محمدود إسدماعيل /    وبصداقته والمتهَمْين السابع عشرمنصور 
 .جمال محمد دراز 

نرضدمامه إتحقيقدات بأقر المتهم الثدان  والثالثدون / محمدد جمدال محمدد دراز ـ حركد  "محمدد حسدن" ـ بالو
مهرين  وبإمدداده لمجموعة تتولى قتل أفراد الشرطة القائمين على فض تجمهر رابعة العدوية ورضبط المتج

بمشدداركته بتجمهددرات داخددل جامعددة األزهددر فدد  أعقدداب فددض تجمهددر رابعددة العدويددة ولهددا بالمعلومددات  
  ودعوتده مدن عبدد القدادر يوسدف  معداذ حسدين عبدد المدؤمن /وبتعرفه لذلك على المدتهم التاسدع والعشدرين

نرضمام لمجموعات تتولى قتال أفراد الشرطة القدائمين علدى فدض تجمهدر رابعدة العدويدة ورضدبط إلاألخير ل
تخذ لذلك اسماً حركياً ـ محمد حسن ـ  وفد  إطدار إعدداده أمدده المدتهم التاسدع إالمتجمهرين  فقبل الدعوة  و

بوحدة تخزين بها مواد عدن أمنيدات الرصدد  وكلفده  در يوسفمعاذ حسين عبد المؤمن عبد القا /والعشرون
وفد  إطدار التخطديط لتنفيدذ أعمدال فيما بينهما خشدية الرصدد األمند .  باستخدام برنامج "تليجرام" للتواصل
فد  غرضدون ديسدمبر  معداذ حسدين عبدد المدؤمن عبدد القدادر يوسدف /عدائية كلفده المدتهم التاسدع والعشدرون

يددة الشددرطة بالقدداهرة الجديدددة للوقددوف علددى ميعدداد دخددول سدديارة إليهددا ـ النددد برصددد مدددخل أكاديم 2015
 /كروزر ـ  ونفاذاً لذلك توجه إليها وتمكن من رصد السيارة  وعلى إثدر ذلدك أمدد المدتهم التاسدع والعشدرين

كلفده المدتهم التاسدع  2016وفد  غرضدون ينداير معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف بما وقف عليده. 
برصدد سدفير أجنبد  وقدوات تنمينده حدال تواجدده  معاذ حسدين عبدد المدؤمن عبدد القدادر يوسدف /لعشرونوا

بمطار القاهرة الجوي  وأمده لذلك بمعلومات عدن المدذكور  ونفداذاً لدذلك رصدد ركدب السدفير وأمدد المدتهم 
 بما وقف عليه. سالف الذكر التاسع العشرين

أحمددد إبددراهيم شددلقام  ـ حركدد  "إسددماعيل الشاعر"ددـ بالتحقيقددات  أقددر المددتهم الثالددث والثالثددون / إبددراهيمو
  وعرضويته إلحدى مجموعاتها المسلحة التد  تتدولى تنفيدذ   2015منذ أكتوبر  نرضمامه لجماعة اإلخوانإب

أعمال عدائية رضد الشخصيات والمنشآت العامة لخلق حالدة مدن الفورضدى واإلربداك بدالبالد بغدرض إسدقاط 
ستخدامه إلبإمداده من أحد أعرضائها بهاتف محمول لأرضاف  والد  وبحيازته مواد مفرقعة. بالبالنظام القائم 

تجنبدداً للرصددد األمندد    -إسددماعيل الشدداعر  –سددماً حركيدداً إفدد  التواصددل معدده عبددر برنددامج "اليددن" متخددذاً 
بدو القاسدم أ/ نرضمامه إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة اإلخدوان تدولى مسدئوليتها المدتهم الحدادي عشدرإوب

رضددطلعت بتنفيددذ أعمددال عدائيدة رضددد المنشددآت واألشددخاص لخلددق حالددة مددن إو أحمدد علددى يوسددف منصددور 
ود األحمددى عبدد محمد /الفورضى بغرض إسقاط النظام القائم بالبالد  رضمت خالفهمدا المدتهم الخدامس عشدر
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فد   -تدريبيدة   وفد  إطدار إعدداده وأعرضداء المجموعدات تلقدى وآخدرين دورة الرحمن على محمد وهددان 
بمقر تنظيمد  بوحددة سدكنية بمنطقدة العامريدة بمحافظدة اإلسدكندرية عدن أسداليب  - 2015غرضون نوفمبر 

جمع المعلومات ومهارات رصد المنشآت واألشخاص  وكيفية تصنيع العبوات المفرقعدة  وأرضداف بوقوفده 
أبدو القاسدم أحمدد  /حدادي عشدرعلى اعتماد تلك المجموعات ف  تحقيق أغرارضها على ما أمدها به المتهم ال

محمود األحمددى عبدد  /من مهمات وآالت وأموال  وما أمدها به المتهم الخامس عشرعلى يوسف منصور 
أبدو القاسدم أحمدد  /نرضمامه كلفه المدتهم الحدادي عشدرإوف  إطار الرحمن على محمد وهدان من مفرقعات. 

حافظة الفيوم  وأمده لذلك بسيارة حمراء بنقل سيارة إلى م 2015ف  غرضون ديسمبر  على يوسف منصور
أبدو  /كلفده المدتهم الحدادي عشدر 2015وفد  غرضدون ديسدمبر ة الفيوم أمدده بهدا. لتقى آخر بمحافظإقادها و

بنقدل سديارة إلدى مكداٍن يحددده آخدر  وأمدده لدذلك بسديارة هيوندداي زيتيدة القاسم أحمد على يوسف منصدور 
لتقدى المدذكور وأبصدره مسدتقالً سديارة هيوندداي إلذلك قاد السديارة وومكنه من التواصل مع األخير  ونفاذاً 

فيرنا رصاصية كلفه بتتبعها  وأرشده بذلك إلى منطقة مفارق ههيا بمحافظة الشرقية ثم كلفه بالمرض  قددماً 
أبدو القاسدم أحمدد علدى  /كتكليفده مدن المدتهم الحدادي عشدر –إلى منطقة البوسطة  وبوصدوله إليهدا تواصدل 

لتقداه وأمدده إو محمود األحمدى عبد الرحمن علدى محمدد وهددان /مع المتهم الخامس عشر  صوريوسف من
وفد   . بالسيارة  وكتكليفه من األخير عاد إليه وقاد السيارة إلى محافظة الجيزة حيث أمدد بهدا آخدر كتكليفده

ل سيارة إلى مكان بنق أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /كلفه المتهم الحادي عشر 2015نهاية ديسمبر 
يحدده آخر  وأمده لذلك بسيارة  هيونداي فيرنا رصاصدية  ومكنده مدن التواصدل مدع األخيدر   ونفداذاً لدذلك 

أبدو  /تواصل معه وقاد السيارة إلى مديندة الزقدازيق بمحافظدة الشدرقية  وكتكليفده مدن المدتهم الحدادي عشدر
محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى  /شدرتواصدل مدع المدتهم الخدامس ع القاسم أحمد على يوسف منصور

والتقاه بمنطقة البوسطة وأمده بالسيارة  وكتكليفه من األخيدر عداد إليده وقداد السديارة  كتكليفده  محمد وهدان
 2016وفد  غرضدون فبرايدر الددائري حيدث تركهدا بده ومفتاحهدا.  إلى موقف العاشر من رمرضان بالطريق

بنقل جدوال إلدى مكدان يحددده آخدر  ومكنده  د على يوسف منصورأبو القاسم أحم /كلفه المتهم الحادي عشر
  ونفداذاً لدذلك قداد السديارة إلدى   لذلك من التواصل مع األخير وآخر أمده بسيارة هيونداي فيرندا رصاصدية

قائد سديارة هيوندداي زيتيدة تتبعهدا إلدى بدايدة الطريدق الددائري بمحافظدة الفيدوم  وتواصدل مدع آخدر والتقداه 
يمو حيث حرضر إليه األخير مستقالً دراجة آلية نقل منها جواالً لصندوق السديارة وعلى إثدر بمخرج قرية د

بتكليفده مدن المدتهم  أرضداف أيرضدا ورة وتركها ومفتاحهدا بمكداٍن محددد. ذلك قادها كتكليفه إلى محافظة القاه
مدا يمكدن بجمع معلومدات ع 2016ف  غرضون فبراير  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /الحادي عشر

ستهدافه بنعمال عدائية بمحافظة الفيوم ورصد تلك األهداف  كمدا كلفده برصدد تحركدات مددير أمدن الفيدوم إ
 وحمالت أمنية بذات المحافظة.

أقر المتهم الرابع والثالثون / باسم أحمدد شدفيق أحمدد قدادوس ـ حركد  "أشدرف" ـ بالتحقيقدات بعرضدويته و
سدتهدافها بنعمدال إلشدآت العامدة وجمدع المعلومدات عنهدا تمهيدداً إلحدى المجموعات الت  تتدولى رصدد المن

يددة  وبإمددداده إبَّددان فددض تجمهرجماعددة اإلخددوان برابعددة العدو نتقددام لمددن لقددوا مصددرعهمإلعدائيددة  بهدددف ا
نرضدم إبمشاركته بتجمهر جماعة اإلخدوان برابعدة العدويدة  وفد  أعقداب فرضده وذلك المجموعة بمعلومات. 
تتدولى رصددد منشددآت عامددة محمددود الطداهر طددايع حسددن  /ليتها المدتهم الرابددع عشددرلمجموعدة يتددولى مسددئو

بالبالد وجمع معلومات عنها إلمداد مجموعات تنفيذ بها تمهيداً لتنفيذ أعمال عدائية  وأرضاف بإعداده فكرياً 
يدر عدوام يترضمن أفكاراً قوامهدا تكف محمود الطاهر طايع حسن /من خالل كتاٍب أمده به المتهم الرابع عشر

ستباحة دمائهم  وف  إطار انرضدمامه كلفده األخيدر برصدد مبندى المحكمدة الدسدتورية العليدا  ونفداذاً إالناس و
 /لذلك جمع معلوماٍت عن مبناها ورصده واقفاً على مداخله ومخارجه وسبل تنمينه وأمد المتهم الرابع عشر

ر فد  رصدد مبنيدْ  نُُزلَدْ  "فورسديزونز" بما وقف عليه وأنهى باشتراكه واألخي محمود الطاهر طايع حسن
 و"سميراميس".

أقددر المددتهم الخددامس والثالثددون / حمدددي جمعددة عبددد العزيددز عبددد اللطيددف ـ حركدد  "مؤمن"بالتحقيقددات و
عتناقه إومجموعة مسلحة و نتظامه فيها  وبتدبيره تجمهرات بجامعة األزهر إو نرضمامه لجماعة اإلخوانإب

تكفيددر الحدداكم ووجددوب الخددروج عليدده بدددعوى عدددم تطبيقدده الشددريعة اإلسددالمية أفكدداراً تكفيريددة تقددوم علددى 
وتتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاة وأعرضداء النيابدة العامدة وأفدراد القدوات المسدلحة والشدرطة بددعوى 

دعداه  2015فد  غرضدون ندوفمبر أرضداف أنده  واإلسدالمية  وبإمددادها بمعلومدات.  احتكامهم لغير الشريعة
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لالنرضمام إلى مجموعدات ترضدم أعرضداء مدن جماعدة أحمد جمال أحمد محمود حجازى  /الثالث عشرالمتهم 
خوان وغيرهم تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القائمين على مؤسسات القرضاء والقوات المسلحة والشرطة إلا

دولددة بدددعوى عدددم تطبدديقهم الشددريعة اإلسددالمية وظلمهددم المتجمهددرين برابعددة العدويددة وبغددرض إسددقاط ال
 أحمد جمال أحمد محمود حجازى /ومؤسساتها والنظام القائم بها  وف  إطار إعداده أمده المتهم الثالث عشر

بوسيط تخزين بيانات حوى مواد نصية لفتاوى توجب الخروج علدى الحداكم وقتالده وقتدل مدن يعاونده  كمدا 
ورصدد األشدخاص وكيفيددة أمدده بوسديط تخدزين آخدر حدوى مدواد نصدية عدن كيفيدة التخفد  ورفدع األمداكن 

استغالل األجهزة اإللكترونية ف  تزوير بطاقات الهوية وسبل التواصدل السدري  كمدا أمدده بهداتف محمدول 
وكلفدده بالتواصددل معدده عبددر برنددامج "اليددن" تالفيدداً للرصددد  كمددا اتخددذا أسددماء حركيددة فاتخددذ اسددماً حركيدداً 

اسماً حركياً "سدليم"  واتخدذا مدن  محمود حجازى أحمد جمال أحمد /"مؤمن" بينما اتخذ المتهم الثالث عشر
رتبداط إوحدة سكنية بح  عين شمس مقراً إليوائهما وعقد لقاءاتهما التنظيمية  وأرضاف بعلمده مدن األخيدر ب

وفد  غرضدون ديسدمبر  المجموعات  بدآخرين خدارج الدبالد يفتدون ألعرضدائها ويمددونها بالمعوندات الماديدة.
ستهدافه من إلبرصد سفير أجنب  تمهيداً  أحمد جمال أحمد محمود حجازى /كل فه المتهم الثالث عشر 2015

ومواقيدت مدروره فيهدا  ونفداذاً لدذلك رصدد  مواقع رصددهقبل أعرضاء بمجموعة التنفيذ  وأمده لذلك بتحديٍد ل
نتقال لرصد مقر سفارة دولتده ومسدكنه وتبيندا إوأمد مكلفه بما وقف عليه  و ركب السفير ووقف على قوامه

برصدد السدفير حدال  أحمدد جمدال أحمدد محمدود حجدازى /نمينهما وعلى إثر ذلك كلفه المدتهم الثالدث عشدرت
مغادرته مطار القاهرة  وأمده لذلك بمواقيت مغادرتده  ونفداذاً لدذلك انتقدل إلدى المطدار وحدال تعدذر تحديدده 

 مبنى الوصول دون الرصد.
برصدد ركدب  مدد جمدال أحمدد محمدود حجدازىأح /كل فه المتهم الثالث عشر 2016وف  غرضون فبراير 

وزيددر الدددفاع حددال مددروره بمنطقددة مصددر الجديدددة لقتلدده مددن قبددل أعرضدداء مجموعددة التنفيددذ  وأمددده لددذلك 
بمعلومات عن قوام الركب وأرشدده إلدى مكدان مدرور وأعلمده بمواقيتده  ونفداذا لدذلك رصدد الركدب ووقدف 

 بما وقف عليه. ود حجازىمحمد محأحمد جمال أ /على خط سيره وأمد المتهم الثالث عشر
بالتحقيقدات أحمد محروس سيد عبدد الدرحمن ـ حركد  "حدورس   وائدل" ـ أقر المتهم السابع والثالثون / و
  يوسف أحمد محمود السديد نجدم  /نتظم فيها رضمته والمتهم الثامن واألربعينإونرضمامه لجماعة اإلخوان إب

وعرضدويته إلحددى مجموعاتهدا وبتجمهراتها بجامعة األزهر   وبمشاركته بتجمهر الجماعة برابعة العدوية 
المسلحة الت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاة وأفراد القوات المسلحة والشدرطة ومنشدآتهم والمنشدآت 

بتعرفه على المتهم الثامن أرضاف و العامة بدعوى وجوب قتالهم وبإمدادهالجماعة بدوائر إلكترونية للتفجير.
أبدو القاسدم /   وآخر كلفه بتدريب المتهم الحادي عشرعبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش / والعشرين

سددتخدامه شددبكة المعلومددات إعلددى كيفيددة إخفدداء عنددوان الددرقم التعريفدد  حددال  أحمددد علددى يوسددف منصددور 
لتقى إبالتواصل مع آخر عبر برنامج "سكايب"  فد 2015الدولية  فنفذ التكليف  كما كلفه ف  غرضون يناير 

األخير حيث أمده بسيارة لعبة وجهاز تحكم فيها عن بعد وكلفه بتعديل السيارة والجهاز لرفع قددرتها لحمدل 
أوزان زائدة وتوسيع مجال جهاز التحكم عن بعد ودائرته اإللكترونية  وعلدى إثدر إبالِغده مكلفَدهُ بفشدله فد  

عبددر  2015فدد  غرضددون فبرايددر  وسددى محمددد مإبددراهيم يحيددى السدديد  /ذلددك   تواصددل مددع المددتهم الخددامس
سددماً حركيدداً "حددورس"   فكلفدده األخيددر بإعددداد دائددرة إلكترونيددة إلرسددال واسددتقبال إبرنددامج "اليددن" متخددذًا 

أبدو القاسدم أحمدد  /اإلشارات باستخدام هاتف محمول  وأمده لذلك بدنموال عدن طريدق المدتهم الحدادي عشدر
يحيدى السديد إبدراهيم   /شل ف  إعدادها وأبلغ المتهم الخدامسوبتصميٍم لتلك الدائرة  ففعلى يوسف منصور  

 يحيدى السديد إبدراهيم محمدد موسدى /دعداه المدتهم الخدامس 2015وف  غرضون مدارس  بذلك. محمد موسى
نرضمام إلدى مجموعدة تابعدة لجماعدة اإلخدوان يتدولى مسدئوليتها تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة إلل

ستخدام عبوات مفرقعة بهدف إسقاط النظام القائم وانتقاماً لمن إشرطة ومنشآتهم بوأفراد القوات المسلحة وال
لقوا مصرعهم من أعرضاء الجماعة إبان فض تجمهريها   فانرضم إليها متخذاً اسماً حركياً "وائل" وعلم من 

مددى محمدود األح /  والخامس عشرلقاسم أحمد على يوسف منصورأبو ا /أعرضائها المتهَمْين الحادي عشر
رضطالع أعرضداء بالمجموعدة بالرصدد وجمدع المعلومدات عدن إووقف على عبد الرحمن على محمد وهدان 

رضددطالع آخددرين بتصددنيع العبددوات المفرقعددة المسددتخدمة فدد  تلددك إالمسددتهدف بنعمددال عدائيددة وتقييمهددا و
وفد  نهايدة  رضدطلع هدو بتصدنيع الددوائر اإللكترونيدة المسدتخدمة فد  تفجيدر تلدك العبدوات.إاألعمال  بينمدا 

بتصنيع دوائر إلكترونية الستخدامها  يحيى السيد إبراهيم  محمد موسى /كلفه المتهم الخامس 2015مارس 
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كتكليفده  ف  تفجير العبوات المفرقعة عن بعد  ونفاذاً لذلك أعد ثالث دوائر استقبال ودائرة إرسال وأمد بهدم
بينما أمده األخير بمبلدغ ألدف وخمسدمائة جنيده  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور   /المتهم الحادي عشر

بتوصديل الددوائر بدثالث عبدوات  يحيى السيد إبراهيم  محمد موسى /وعلم على إثر ذلك من المتهم الخامس
عبد الدرحمن سدليمان  /كلفه المتهم الثامن والعشرون 2015مفرقعة جرى تفجير إحداها.وف  غرضون مايو 

سددتخدامهما فدد  تنفيددذ أعمددال عدائيددة إلإلكتددرونيتْين بمؤقددت زمندد  بتصددنيع دائددرتين  محمددد محمددد كحددوش 
بمركددز أبددو كبيددر بمحافظددة الشددرقية  ونفدداذاً لددذلك أعدددهما وأمددد األخيددر بهمددا  وعلددم مندده فدد  أعقدداب ذلددك 

عبد الرحمن سليمان محمد محمدد / بتوصيلها بعبوات مفرقعة  وعلى إثر ذلك كلفه المتهم الثامن والعشرون
بتكليفه مدن  أرضاف أيرضا و أخريَْين  ونفاذاً لذلك شرع ف  تصنيعهما ولم يُتم ذلك التصنيع.بتصنيع  كحوش

بإعدداد دائدرة إلكترونيدة أخدرى  2015فد  بدايدة يونيدو  يحيى السيد إبراهيم  محمد موسدى /المتهم الخامس
ون متراً وأمد بهما بمدى أبعد  ونفاذاً لذلك أعد دائرتين أوصلهما بجهازي إنذار مدى كل منهما مائة وخمس

  وعلدى إثدر ذلدك علدم مدن محمود األحمدى عبد الرحمن على محمدد وهددان  /كتكليفه المتهم الخامس عشر
باسدتخدام دائدرة صدنعها فد  واقعدة قتدل السديد المستشدار  يحيى السيد إبراهيم  محمد موسى /المتهم الخامس
 النائب العام.

نرضمامه إـ حرك  "عمر  مصطفى" ـ بالتحقيقات بد أحمد مكاوي ثالثون / إسالم محمأقر المتهم الثامن والو
وانتظامه بنسرتين فيها األولى بمركز أبدو كبيدر محافظدة الشدرقية تدولى مسدئوليتها المدتهم  لجماعة اإلخوان
محمدود األحمددى  /ورضمت خالفهما المتهم الخامس عشدر محمد األحمدى عبد الرحمن على /السادس عشر

  وعرضدويته إلحددى مجموعاتهدا المسدلحة التد    والثانية بجامعة األزهدر  وهدان  عبد الرحمن على محمد
تتولى تنفيذ عمليات عدائية رضد أفراد الشدرطة ومنشدآتها والمنشدآت العامدة بغدرض إسدقاط الدولدة وتعطيدل 

أفدراد مؤسساتها  وباشتراكه ف  قتل السيد المستشار النائب العام  وف  أعماٍل عدائيدة نفدذتها الجماعدة رضدد 
الشرطة ومنشآتها بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية  وبتصدنيعه وحيازتده مدواد مفرقعدة  وبحيازتده بندقيدة 

محمدد محمدد  /بوقوفه مدن قيدادي  الجماعدة علدى المتهَمدْين الثدامنأرضاف  و آلية وذخائر مما تستخدم عليها.
محمدود  /ه والمتهَمدْين الخدامس عشدر  العاشر / عل  السيد أحمد محمد بطي   وبمشداركتمحمد كمال الدين 

بتجمهددر محمددد األحمدددى عبددد الددرحمن علددى   /والسددادس عشددراألحمددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان 
الجماعة برابعة العدوية  ومشاركته ف  تجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده بمركدز أبدو كبيدر بمحافظدة الشدرقية 

محمدود األحمددى عبدد الدرحمن  /لخدامس عشدردعداه المدتهم ا 2014وبجامعة األزهر  وف  غرضون يونيدو 
نرضددمام إلددى مجموعددات مسددلحة ُشددكلت كتكليفددات قيددادات جماعددة اإلخددوان المسددماة إلل علددى محمددد وهدددان

"مجموعات العمليات النوعية" تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد أفدراد الشدرطة ومنشدآتها والمنشدآت العامدة 
ة الرئيس األسبق للحكم  وبدعوى االنتقدام لفدض تجمهدَرْي إلعاد بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتها وصوالً 

 /الجماعددة برابعددة والنهرضددة  وبانرضددمامه إليهددا انددتظم بمجموعددة منهددا رضددم ت خالفدده المددتهم الخددامس عشددر
ووقدف مدن المنرضدمين لتلدك المجموعدات علدى وآخدرين   محمود األحمدى عبد الرحمن على محمدد وهددان

أبدوبكر السدديد عبددد /    السدادس والعشددرينأحمددد علددى يوسدف منصددور أبددو القاسدم /الحددادي عشدرالمتهمدين 
عمدر   –سدَمْين حدركيَّْين إتخاذه إوأرضاف ب .حمزة السيد حسين عبد العال /    التاسع والثالثينالمجيد على 
باسدتخدام  محمود األحمدى عبد الرحمن علدى محمدد وهددان /وبتكليفه من المتهم الخامس عشر –مصطفى 

 سدالف الدذكر " للتواصل مع أعرضاء المجموعات  وف  إطار إعداده كلفه المتهم الخامس عشربرنامج "الين
أكتوبر بمحافظة الجيزة  ونفاذاً لذلك تواصل  6بتلق  دورة تدريبية بمدينة  – 2015ف  غرضون مارس  –

رة التدريبية وأرشده األخير إلى مقر انعقاد الدو أبو القاسم أحمد على يوسف منصور /والمتهم الحادي عشر
محمود األحمدى عبد الرحمن /  من المتهم الخامس عشر -حيث تلقى خاللها وأعرضاًء بالمجموعات دروساً 

عن ترسي  عقيدة القتال  وعدن كيفيدة تصدنيع مدواد نتدرات االمونيدوم ونتدرات اليوريدا  - على محمد وهدان
ستخدامهم ف  تصنيع المواد المفرقعدة  واألسيتون وأزيد الرصاص وحمرضْ  الكبريتيك والنيتريك  وكيفية ا

وكيفيددة إعددداد عبواتهددا وتصددنيع الصددواعق الالزمددة لتفجيرهددا وطددرق اسددتعمالها  وفدد  غرضددون أغسددطس 
اسدتنجرها المدتهم  –بحرضدور دورة تدريبيدة بوحددة سدكنية  سدالف الدذكر كلفه المدتهم الخدامس عشر 2015

اتخدذت مقدراً لتصدنيع قرب مدن ندادي مركدز ههيدا بدال -أبوبكر السديد عبدد المجيدد علدى السادس والعشرون 
  ونفدداذاً لددذلك سددالف الددذكر العبددوات المفرقعددة  ومكندده لددذلك مددن التواصددل مددع المددتهم السددادس والعشددرين 

لتقيا وتوجها إلى المقر  وأبصر به مواد تدخل ف  تصنيع المفرقعات أعلمده األخيدر إتواصل واألخير حيث 
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لتلدك المدواد  وفد  أعقداب  حمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدانم /بتوفيره والمتهم الخامس عشر
الرصداص وتجهيدز ذلك دربه األخير والمسمى حركياً "أسامة" على كيفيدة تصدنيع مدادتْ  االسديتون وأزيدد 

عتماد تلك المجموعات ف  تحقيق أغرارضها على ما أمدها به الُمتهَمان إب أيرضا  وأرضافالعبوات المفرقعة. 
أبدوبكر السديد عبدد  /  السدادس والعشدرينمحمود األحمدى عبد الرحمن على محمدد وهددان  /عشرالخامس 

مدن أسدلحة وذخدائر ومدواد  سدالف الدذكر  من أموال  وما أمدها به المتهم السادس والعشدرونالمجيد على  
ى يوسددف أبددو القاسددم أحمددد علدد /لتصددنيع العبددوات المفرقعددة  ومددا وفددره لهددا األخيددر والمددتهم الحددادي عشددر

تخدداذ المجموعددات مقددار إمددن مقدداٍر لعقددد لقداءات أعرضددائها وتصددنيع العبددوات المفرقعدة  وأرضدداف بمنصدور 
إليواء أعرضائها وتصنيع وإخفاء المواد المفرقعة وقف منها على وحدة سكنية بمديندة الشدي  زايدد  وأخدرى 

ْين ومزرعددة بمركددز ههيددا بددالح  السددادس بمدينددة السددادس مددن أكتددوبر بمحافظددة الجيددزة  ووحدددتْين أخددريَ 
نرضمامه لتلك المجموعات رافدق المدتهم الخدامس إوف  إطار  وأخرى بمركز اإلبراهيمية بمحافظة الشرقية.

لى مزرعة بمركز ههيدا إ 2015ف  غرضون مايو  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان/  عشر
أبوبكر السيد عبد المجيد على   /س والعشرينبمحافظة الشرقية حيث كلفه األخير بنقل مواد من المتهم الساد

سدالف  إليه  ونفاذاً لذلك تواصل واألخيدر والتقداه وتوجهدا إلدى حدانوت اسدتنجره المدتهم السدادس والعشدرين
بشددارع المهديددة بمركددز ههيددا ت تخددذه مخزندداً إلخفدداء المددواد التدد  تسددتخدم فدد  تصددنيع المفرقعدداإو الددذكر 

محمدود األحمددى  /ى حمض الكبريتيك فنقله إلدى المدتهم الخدامس عشدروبوصولهما أمده األخير بوعاء حو
بالمزرعة المشار إليها وقاما وآخدر باسدتخدام تلدك المدواد فد  تصدنيع كميدة  عبد الرحمن على محمد وهدان

إلددى  سددالف الددذكر شرعمددن مددادة نتددرات اليوريددا الُمفرقعددة أودعوهددا بحقيبددة سددفر ونقلهددا والمددتهم الخددامس 
ونفدداذًا لتكليددف المددتهم الخددامس  2015وفدد  غرضددون يونيددو رة حيددث تددولى األخيددر إخفاءهددا. القدداهمحافظدة 

 /نَقَدل إليده أمدوال مدن المدتهم السدادس والعشدرين محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان /عشر
/   وأبصدر بحوزتده وآخدرين حقيبتدْ  سدفر علدم مدن المدتهم الخدامس عشدرأبوبكر السيد عبدد المجيدد علدى  

حتواءهما علدى كميدة صدنعها مدن مدادة نتدرات األمونيدوم إ حمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدانم
المفرقعة  ونقالهما وحدة سكنية بمدينة الشي  زايد ـ محافظة الجيزة   وبوصولهما كلفه األخيدر بنقدل كميدة 

ى المزرعة ونقل منها كمية من أخرى من ذات المادة من المزرعة الكائنة بمركز ههيا  ونفاذاً لذلك توجه إل
محمود األحمددى عبدد /مادة نترات األمونيوم إلى ذات الوحدة السدكنية؛ حيدث صدنَّع والمدتهم الخدامس عشدر

سدتخدام إعبوة مفرقعة من مواد نترات األمونيوم واألسيتون وبودرة األمونيدوم بالرحمن على محمد وهدان 
    ستخدامها ف  قتل السيد المستشار النائب العدامإلبالتخطيط  حاوية بالستيكية ـ برميل ـ وعلم حال إعدادها

وعلدى إثدر  2015نتقاماً منه إلصداره أمراً بفض تجمهَرْي الجماعدة برابعدة والنهرضدة  وفد  نهايدة يونيدو إ
محمدود األحمددى عبدد الدرحمن / وقوفه على قتل السيد المستشار النائب العام أكدد لده المدتهم الخدامس عشدر

كلفده المدتهم  2015وف  غرضدون ندوفمبر  ستخدام العبوة المفرقعة الت  أعداها ف  ذلك.هدان إعلى محمد و
بتصددنيع عبددوات مفرقعددة  وأمددده لددذلك محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان / الخددامس عشددر

مركزههيدا نادي  نتقل إلى وحدة سكنية بقربإبنموال لشراء األدوات والمواد الالزمة للتصنيع  ونفاذاً لذلك 
ببندقية آلية وذخائر مما تستخدم عليها أبوبكر السيد عبد المجيد على   /حيث أمده المتهم السادس والعشرون

سدتخدمها  إستخدامها ف  مقاومة قوات الشرطة حدال محاولدة رضدبطه  وبكميدة مدن مدادة نتدرات األمونيدوم إل
ممدا تسدتخدم علدى البندادق اآلليدة إلدى  نقدل إحدداها وثمانيدة طلقداتٍ وف  تصنيع ثالث عبوات مفرقعدة  وآخر

بمنطقددة بشددتيل بإمبابددة محافظددة  محمود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان/عشددر المددتهم الخددامس
 /كلفده المدتهم الخدامس عشدر 2016وف  غرضون ينداير  الجيزة  ووقف على نقل األخريْين بمعرفة األخير.
البندقيدة اآلليدة ومدواد مفرقعدة وأدوات تسدتخدم فد   بنقدل محمود األحمدى عبد الدرحمن علدى محمدد وهددان

أبوبكر السديد عبدد المجيدد علدى  / تصنيعها إلى وحدة سكنية وحانوت استنجرهما المتهم السادس والعشرون 
واتخذهما مخزنَْين إلخفاء المواد المستخدمة ف  تصنيع المفرقعات بمركز ههيدا   ونفداذاً لدذلك نقدل والمدتهم 

بتكليفده مدن  أرضداف السالح والذخيرة والمواد إليهما.وأبوبكر السيد عبد المجيد على  /  السادس والعشرون
سدتنجرها إنتقدال إلدى مزرعدة إلبا محمود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان /المتهم الخامس عشر

ين عبدد حمدزة السديد حسد /  التاسدع والثالثدونأبوبكر السيد عبد المجيد على   /المتهمان السادس والعشرون
تخدذاها مقدراً لتصدنيع العبدوات المفرقعدة ومخزنداً إلخفائهدا  إبمركز اإلبراهيمية بمحافظدة الشدرقية و العال 

صدنَّع  والمدتهم   محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان /وكتكليفهما من المدتهم الخدامس عشدر
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نتدرات األمونيدوم  نقدل منهدا والمدتهم مائدة كجدم مدن مدادة  حمزة السيد حسين عبد العدال  /التاسع والثالثون
أربعين كجم إلدى سديارة  فيرندا رصاصدية  محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان /الخامس عشر

 أمدا بها عرضواً بالمجموعات.
بالتحقيقات بسبق مشاركته ف  أنشطة لجماعدة ثون / حمزة السيد حسين عبد العال الُمتهم التاسع والثالقررو

  أبددوبكر السدديد عبددد المجيددد علددى   /تعرفدده علددى عرضددو الجماعددة المددتهم السددادس والعشددريناإلخددوان  وب
أبوبكر السيد عبدد / وبمشاركته األخير ف  مزرعة استنجرها وآخر  واختصاص المتهم السادس والعشرين 

رندامج بغرفة فيها أودع بها مواد  واتفقا على التواصل بشنن كل ما يخص تلدك الغرفدة عبدر بالمجيد على  
محمود األحمدى عبد الرحمن على محمد  /أبصر المتهم الخامس عشر2015"الين"  وف  غرضون نوفمبر 

هيوندداي  -بتلك الغرفة  كما أبصره ف  وقت الحق ينقل حاوية معبنة بمادة من المزرعة إلى سيارة  وهدان
 إسدالم محمدد أحمدد مكداوى  /استقبل بالمزرعة المدتهم الثدامن والثالثدين 2016  وف  غرضون يناير -بيرضاء

سدتخدامها فد  صدناعة مدواد مفرقعدة  إحيث قام األخير بطحن كميات من المواد المودعة بالغرفة وأعلمده ب
  محمدود األحمددى عبدد الدرحمن علدى محمدد وهددان  /وعلى إثر ذلك حرضر إليده المتهمدون الخدامس عشدر

مسدتقلين إسالم محمد أحمدد مكداوى  / والثالثون   والثامنإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى  /والثالث والثالثون
أبوبكر  / سيارة هيونداي زيتية نقلوا إليها المواد المطحونة  وف  أعقاب ذلك نقل المتهم السادس والعشرون

ملحق بها صندوق ـ وأرضداف بوقوفده علدى تدول   –ما بالغرفة مستخدماً دراجة آلية السيد عبد المجيد على 
مسئولية مجموعة ترضدطلع بتصدنيع  مود األحمدى عبد الرحمن على محمد وهدانمح /المتهم الخامس عشر

 /  والثالددث والثالثددينأبددوبكر السدديد عبددد المجيددد علددى  /مددواد مفرقعددة رضددمت المتهمددين السددادس والعشددرين
  وبتكليفه من المدتهم السدادس إسالم محمد أحمد مكاوى  /  والثامن والثالثينإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى 

محمدود  /بإمدداد المدتهم الخدامس عشدر  2016ف  بدايدة فبرايدر   أبوبكر السيد عبد المجيد على /والعشرين
بسدديارة  هيونددداي زيتيددة   وأمددده األخيددر لددذلك بمكددان وقوفهددا  األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان

د األحمددى عبدد الدرحمن محمدو /ومورضع مفتاحها  ونفاذاً لذلك انتقل إليها وقادها إلى المتهم الخدامس عشدر
 كمددا إسددالم محمددد أحمددد مكدداوى  /حيددث أمددده بهددا فدد  حرضددور المدتهم الثددامن والثالثددينعلدى محمددد وهدددان 

بمبلغ ألف  جنيه وتكليفه بإمدداد أبوبكر السيد عبد المجيد على  /أرضاف بإمداده من المتهم السادس والعشرين
أبوبكر السيد عبدد  /كليفه من المتهم السادس والعشرينمالك حانوت بمركز ههيا به  فنفذ التكليف  وأنهى بت

بإمدددداد آخدددر بدددنموال  وأمدددده لدددذلك بدددرقم هددداتف األخيدددر  ونفددداذاً لدددذلك التقددداه وأمدددده بتلدددك المجيدددد علدددى 
بمشداركته فد  أنشدطٍة  إسماعيل حسن مصطفى محمد نجدم الددين بالتحقيقداتقررالُمتهم األربعون/واألموال.

  وبمشاركته بتجمهرها برابعة العدوية  وبتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده  2010لجماعة اإلخوان منذ عام 
وبتنسيسدده وآخددرين مجموعددة أسددموها "مجهولددون" تولددت تخريددب ممتلكددات معتررضدد  تلددك التجمهددرات 

  والثددان  عبددد هللا محمددد السدديد جمعدده /  ومعاررضدديها  وأرضدداف بتعرفدده علددى المتهَمددْين السددابع والعشددرين
وإقامته بوحدة سكنية خاصة بهما وآخرين بمنطقة المرج الجديدة  محمد السيد جمعه نوح  إسالم /واألربعين

أقددرالُمتهم الحددادي واألربعددون / حذيفددة منشدداوي محمددد مرسدد  و بمحافظددة القدداهرة لشددهرين حتددى رَضددْبِطهِ 
ة العدويدة  الجماعة برابعد نتظامه بنسرة فيها  وبمشاركته بتجمهرإو نرضمامه لجماعة اإلخوانإب بالتحقيقات

شدددتراكه وعرضدددوي الجماعدددة المتهمدددين السدددابع إوبتجمهراتهدددا التددد  أعقبدددت فرضددده بمحافظدددة الشدددرقية  وب
  بتجمهراتهدا  إسدالم محمدد السديد جمعده ندوح/ عبد هللا محمد السيد جمعه   والثان  واألربعدين  /والعشرين

وآخدرون خاللهدا سدالف الدذكر  بمحيط جامعدة األزهدر بمديندة نصدر والتد  تدولى المدتهم الثدان  واألربعدون
بتدردده علدى أرضداف ستخدام ألعداب ناريدة وزجاجدات حارقدة  وإمقاومة قوات الشرطة القائمة على فرضها ب

 بمنطقة المرج ورضبطهم فيه. سالفى الذكر  مسكن المتهَمْين السابع والعشرين  والثان  واألربعين
 وح بالتحقيقاتوأقر المتهم الثان  واألربعين /اسالم محمد السيد جمعه ن

إسماعيل حسن مصطفى محمد نجم الدين /  نرضمامه لجماعة اإلخوان  وبإقامته والمتهمين األربعينإبسابقة  
عبدد هللا  /لفترات رفقة شقيقه المتهم السدابع والعشدرين حذيفة منشاوى محمد مرسى  /   والحادي واألربعين

ار محطدة وقدود إمدارات مصدر بمنطقدة المدرج عرضو جماعة اإلخوان  بوحدة سكنية بجدو محمد السيد جمعه
 الجديدة.

نتظامده إنرضمامه لجماعة اإلخوان وإأقر المتهم الرابع واألربعون / سعد فتح هللا محمد الحداد بالتحقيقات بو
بنسددرة فيهددا بقريددة مطددوبس محافظددة البحيددرة  وبمشدداركته بتجمهرهددا برابعددة العدويددة  وبتجمهراتهددا التدد  
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 لبحيرة  وأرضاف بتوجهه والمتهم الخامس واألربعين / عبدد الدرحمن جمدال إبدراهيمأعقبت فرضه بمحافظة ا
ستقال سديارة قيدادة إلمحافظة أسوان تمهيداً لمغادرة البالد إلى دولة السودان  وبوصولهما  عبد العليم محمد 

 المتهم الثالث والستين / عمرو شوق  أحمد السيد حيث رضبطوا.   
ـ حركدد  "مددروان" ـ  محمددد بعددون / عبددد الددرحمن جمددال إبددراهيم عبددد العلدديمأقددر المددتهم الخددامس واألرو

بدعوته من نجل   شتراكه ف  تجمهراتهاإنتظامه بإحدى أُسرها  وبإنرضمامه لجماعة اإلخوان وإبالتحقيقات ب
ندتظم بنسدرة إنرضدمام إلدى جماعدة اإلخدوان حيدث إلبا سدعد فدتح هللا محمدد الحدداد  /المتهم الرابع واألربعدين

سدتخدام خطدوط هاتفيدة غيدر إتولى األخير مسئوليتها  وأرضاف بتكليفه وأعرضاء تلك األسرة من مسدئولها بي
سم "مروان"   وبحرضدورهم لقداءاٍت دوريدة إتخذ إتخاذ أسماٍء حركية إلخفاء هوياتهم فإمسجلة بنسمائهم  وب

شتراكه كتكليفه إة  كما أرضاف ببكلية الزراعة جامعة األزهر وبالحديقة الدولية بمدينة نصر بمحافظة القاهر
فد  تجمهدرات لجماعدة اإلخدوان دبرتهدا ودعدت إليهدا الحركدة  2015من مسئول أسرته  ف  غرضدون عدام 

مدن مسدئول  2016بتكليفده فد  غرضدون فبرايدر وأرضداف  المسماة "طالب رضد االنقالب" بجامعدة األزهدر.
إلدى محافظدة أسدوان  ونفداذاُ لدذلك د الحدداد  سدعد فدتح هللا محمد /أسرته بنقل والده المدتهم الرابدع واألربعدين

وبوصدولهما  -حيث علم منه بعزمه مغادرة الدبالد إلدى دولدة السدودان  -توجه واألخير إلى محافظة أسوان 
حافلدة أجدرة وعلدى إثدر ذلدك رضدبطا وقائددها سدعد فدتح هللا محمدد الحدداد  /  استقل المتهم الرابع واألربعدون

 .شوقى أحمد السيد  عمرو /المتهم الثالث والستون
بالتحقيقات بمشاركته بتجمهدر جماعدة  السيد أقر المتهم السادس واألربعون / محمد السيد محمد عبد الغن و

 اإلخوان برابعة العدوية  وتجمهراتها الت  أعقبت فرضه بح  العصافرة بمحافظة الدقهلية.
نرضدمامه لجماعددة اإلخدوان مندذ عددام إت بفهدديم بالتحقيقدا إسددالم حسدن ربيدعأقدرالُمتهم السدابع واألربعدون / و

   ولمالحقتده أمنيداً حداول الهدروب إلدىتلك الجماعة    وبمشاركته ف  تجمهرات دبرتها ودعت إليها2011
 دولة السودان ومنها إلى دولة قطر  وحال دون ذلك رضبطه بمحافظة أسوان قبل هروبه.

نرضدمامه إـ حركد  "بددر" ـ بالتحقيقدات بسدبق  هأقر المتهم التاسع واألربعون / محمد عل  حسن عل  خليفو
/  رتباطده لدذلك بنعرضدائها المتهمدين الثدان  عشدرإنتظامه بنسرة فيها بجامعة األزهر  وإلجماعة اإلخوان  و

  والرابددع محمددود األحمدددى عبددد الددرحمن علددى محمددد وهدددان  /  الخددامس عشددرمحمدد أحمددد السدديد إبددراهيم 
  أحمد زكريدا محدى الددين البداز وهبده  /  والسابع والخمسينيم نصار ياسر إبراهيم محمد إبراه /والخمسين

وأرضاف بمشاركته بتجمهر الجماعة برابعة العدوية  وبتجمهراتها الت  أعقبت فرضه  وبتوليه والمتهم السابع 
مسئولية شئون المحبوسين من أعرضاء الجماعة  كما أرضاف  أحمد زكريا محى الدين الباز وهبه /والخمسين

ذه وأعرضاء الجماعة أسماًء حركية  فاتخذ اسم "بدر" وبتواصدلهم عبدر برندامج "اليدن"  وبوقوفده علدى تخاإب
 أرضداف و إلى دولدة السدودان هربداً مدن المالحقدة األمنيدة. محمد أحمد السيد إبراهيم  /سفرالمتهم الثان  عشر

أحمدد زكريدا  /السدابع والخمسدين وياسر إبراهيم محمدد إبدراهيم نصدار  /بإقامته والمتهمْين الرابع والخمسين
 /بوحدة سكنية استنجروها بالح  العاشر ـ بمدينة نصر ـ  وتدردد المدتهم الثدان  عشدر محى الدين الباز وهبه

 عليها.محمد أحمد السيد إبراهيم  
 يحيدى /بننه زوج شقيقة المتهم الخامس بالتحقيقاتعبد هللا السيد الشبراوي الهواري أقرالُمتهم الخمسون / و

لجماعدة  أبدوبكر السديد عبدد المجيدد علدى  /نرضمام المتهم السدادس والعشدرينإبالسيد إبراهيم محمد موسى و
ألمدان   –كلفده األخيدر بشدراء مسددس  2015نرضمام إليها  وف  غرضون أغسطس إلاإلخوان وبدعوته له ل

يده  ونفداذاً لدذلك وبندقية خرطدوش وكدواتم صدوت  وأمدده لدذلك بمبلدغ ثالثدة وثالثدين ألدف جن -مم  9عيار 
وبندقيدة خرطدوش  وعلدى إثدر ذلدك كلفده المدتهم السدادس  –مدم  9سوبر حلدوان  –تمكن من ابتياع مسدس 

بإمداد آخر بالمسدس  ومكنه لذلك من التواصل مع األخير عبر أبوبكر السيد عبد المجيد على   /والعشرون
 /اب ذلك تواصل مع المتهم السدادس والعشدرينلتقاه وأمده بالمسدس  وف  أعقإبرنامج "الين"  ونفاذاً لذلك 

 بالبندقية الخرطوش.وأمده أبوبكر السيد عبد المجيد على  
أقر المدتهم الحدادي والخمسدون / محمدد محمدد عبدد المطلدب الحسدين  عبدده بالتحقيقدات بانرضدمامه لجماعدة و

الجديددة  وبمشداركته بتجمهدر  نتظامه بنسرتْين فيها األولدى بجامعدة المنصدورة والثانيدة بددمياطإاإلخوان   و
الجماعة برابعة العدوية   وأرضاف بتوليه مسئولية مدا أسدماه "الحدراك" بتددبير تجمهدراٍت للجماعدة والددعوة 
إليها ومقاومة قوات الشرطة القائمة على فرضها والتعدي ـ وأعرضاء من أسدماها مجموعدات التدنمين ـ عليهدا 
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تددوف للحيلولددة دون رضددبط المتجمهددرين  وأنهددى بهروبدده مددن سددتخدام األلعدداب الناريددة وزجاجددات المولوإب
 المالحقة األمنية وإيوائه لذلك إلى وحدة سكنية بمنطقة المرج الجديدة.

نتظامه إو نرضمامه لجماعة اإلخوانإأقرالُمتهم الثان  والخمسون / أحمد جمال إبراهيم هنداوي بالتحقيقات بو
عة العدوية وبتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده  وفد  غرضدون بإحدى أسرها  وبمشاركته بتجمهرالجماعة براب

للمدتهم الثالدث والخمسدين / محمدد كلفه شقيقه عرضدو جماعدة اإلخدوان بتدوفير وحددة سدكنية  2015ديسمبر 
أشرف محمد عيسى فنرشده لوحدة سكنية بمنطقة المرج الجديددة قدرب محطدة وقدود إمدارات مصدر  حيدث 

 رضبط واألخير بها.
  وبإقامتده نرضمامه لجماعدة اإلخدوانإب ث والخمسون / محمد أشرف محمدعيسى بالتحقيقاتأقرالُمتهم الثالو

 حيث رضبطا بها.  أحمد جمال إبراهيم هنداوي/  بوحدة سكنية وفرها له المتهم الثان  والخمسون
 اننرضدمامه لجماعدة اإلخدوإبالتحقيقات ب ياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصارأقر المتهم الرابع والخمسون / و
 أحمدد زكريدا محدى الددين البداز وهبده  /أنه ولدراسته بجامعة األزهر تعرف على المتهم السابع والخمسدينو

ندتظم بنسدرة فيهدا رضدمت خالفده المدتهم التاسدع إنرضدم إليهدا  وإنرضدمام إلدى جماعدة اإلخدوان فإلالذي دعداه ل
محمدد أحمدد السديد  /ان  عشروآخرين   وبمشاركته والمتهمين الث  همحمد على حسن على خليف /واألربعين
أحمدد زكريدا محدى الددين  /  والسابع والخمسين همحمد على حسن على خليف /  والتاسع واألربعينإبراهيم 

محمد أحمد السيد إبراهيم  /بتجمهر الجماعة برابعة العدوية  وبمشاركته والمتهَمْين الثان  عشرالباز وهبه  
بتجمهراتها الت  أعقبت فض التجمهدر  من على محمد وهدان محمود األحمدى عبد الرح /  والخامس عشر

سدتئجاره والمددتهم إبأرضداف و .2014نتهدداج جماعدة اإلخدوان للعندف منددذ عدام إبجامعدة األزهدر  وأرضداف ب
وحدة سكنية بالح  السويسري بالح  العاشر بمدينة نصر   همحمد على حسن على خليف /التاسع واألربعين

أحمدد زكريدا  /  والسدابع والخمسدينمحمد يوسدف محمدد محمدد غنديم  /والخمسين وبإقامة المتهَمْين الخامس
للمدتهم الثدان   همحمدد علدى حسدن علدى خليفد/   واسترضافة المتهم التاسع واألربعينمحى الدين الباز وهبه  

إليهدا لمالحقتده  فد  أعقداب عودتده مدن دولدة السدودان التد  هدرب محمد أحمد السيد إبراهيم وبإيوائه/ عشر
  منياً.أ
نرضمامه إلى جماعة اإلخوان إأقر المتهم الخامس والخمسون / محمد يوسف محمد محمد غنيم بالتحقيقات بو
محمدد أحمدد السديد  /نتظامه بنسرة فيها بجامعة األزهررضمت خالفه آخدرين مدنهم المتهمدون الثدان  عشدرإو

محمدد  /والتاسدع واألربعدون  محمود األحمدى عبد الرحمن علدى محمدد وهددان  /  والخامس عشرإبراهيم 
 والسدادس والخمسدون / ياسدر إبدراهيم محمدد إبدراهيم نصدار  / والرابدع والخمسدونعلى حسن على خليفه 

بعلمه  أرضاف   وأحمد زكريا محى الدين الباز وهبه  /أحمد مصطفى محمد عل  فرج  والسابع والخمسون
 دولة السودان.ل محمد أحمد السيد إبراهيم /بسبق سفر المتهم الثان  عشر

عمله معيداً بجامعة بنن وأثناء بالتحقيقات  قرر المتهم السادس والخمسون / أحمد مصطفى محمد عل  فرجو
 /  والرابع والخمسينمحمد على حسن على خليفه  /األزهر وتعرفه إبان دراسته بالمتهمين التاسع واألربعين

محمدد يوسدف  /على المتهمدين الخدامس والخمسدين   وتعرفه من خاللهما ياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار
  وأرضداف بتوجهده إلدى وحددة  أحمد زكريا محدى الددين البداز وهبده /  والسابع والخمسينمحمد محمد غنيم 

/ محمدد علدى حسدن سكنية بالح  العاشر بمدينة نصر بمحافظدة القداهرة خاصدة المتهَمدْين التاسدع واألربعدين
لتدريس اللغة األلمانية للمتهمدْين الخدامس  حمد يوسف محمد محمد غنيم/ م  والخامس والخمسينعلى خليفه 
حيدث  أحمد زكريا محى الددين البداز وهبده /  والسابع والخمسينمحمد يوسف محمد محمد غنيم  /والخمسين

 رضبط واألخيران.
عدة اإلخدوان نرضدمامه لجماإأقر المتهم السابع والخمسون / أحمد زكريا مح  الدين الباز وهبة بالتحقيقدات بو
نتظامدده بنسددرتْين فيهددا األولددى بقريددة منيددة سددندوب  والثانيددة بجامعددة األزهددر رضددمت األخيددرة ـ خالفدده ـ إو

ياسر إبراهيم محمد إبراهيم /    والرابع والخمسينمحمد على حسن على خليفه  /المتهَمْين التاسع واألربعين
 /وبتجمهراتهدا التد  دعدا إليهدا المدتهم الخدامس  وأرضاف بمشاركته بتجمهر الجماعة برابعة العدوية   نصار

جتمداع  "فديس بدوك"  وأنهدى بعلمده إلعبر حسابه على موقدع التواصدل ا يحيى السيد إبراهيم محمد موسى 
محمدود األحمددى  /  والخامس عشدر/ أبو القاسم أحمد على يوسف منصور بمشاركة المتهمين الحادي عشر
عبدد  /  والثدامن والعشدرينعبد هللا محمدد السديد جمعده  /والعشرين والسابع عبد الرحمن على محمد وهدان 

 بتلك التجمهرات. الرحمن سليمان محمد محمد كحوش 
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أقر المتهم التاسع والخمسون / محمد يوسف محمد عبد المطلب ـ حركد  "شداكر" ـ بالتحقيقدات بمشداركته و
أبدو / عدة اإلخدوان المدتهم الحدادي عشدربتعرفه على عرضو جماوف  تنفيذ تكليفاٍت لصالح جماعة اإلخوان   

لدراستهما بجامعة األزهر وتكليفه من األخير على تنفيدذ تكليفداٍت لصدالح  القاسم أحمد على يوسف منصور 
تخدذ أجماعة اإلخوان لقاء مبلغٍ مال   وأمده لذلك بهاتف محمول للتواصل معه باستخدام برنامج "الين" كما 

ف  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور   /بتكليفه من المتهم الحادي عشر له اسماً حركياً "شاكر"  وأرضاف
بتول  مسئولية وحدتين سكنيتين بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء إليواء عناصر فيها  2015غرضون أغسطس 

تمهيدا لتسللها إلى قطاع غزة لتلق  تددريبات عسدكرية هنداك  ونفداذاً لدذلك آوى فيهمدا أربعدة عناصدر  وفد  
بنقل كمية من مدادة  أبو القاسم أحمد على يوسف منصور/ عشر كلفه المتهم الحادي 2015ن ديسمبر غرضو

من منطقة بئر العبد إلدى القنطدرة  كمدا كلفده بالسدفر  -المستخدمة ف  تصنيع العبوات المفرقعة  –ت  إن ت  
 إليه بمحافظة القاهرة إلعداده وتدريبه.

محمدد  /نرضمام المتهم الثان  عشدرإيم عبد المنعم عل  أحمد  بالتحقيقات بأقر المتهم الثان  والستون / إبراهو
فد  شدراء  2015لجماعة اإلخوان  ولقرابة جمعته باألخير ساعده فد  غرضدون سدبتمبر أحمد السيد إبراهيم 

سديارة هيواندددى بيرضدداء مجهولدة المصدددر بمبلددغ عشددرة آالف جنيده  وعلددى إثددر ذلددك أمدد بهددا األخيددر فكلفدده 
 /خشية رضبطها  فنخفاها بمرآب بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية  ولعلمه بتوجه المتهم الثان  عشر بإخفائها

 2015وفد  غرضدون ندوفمبر  .ستالمها عن طريدق حارسدهإإلى المرآب مكنه من  محمد أحمد السيد إبراهيم
أمنيداً   تدهمالحقٍ سدتخراج جدواز سدفر لإمساعدته فد   محمد أحمد السيد إبراهيم /طلب منه المتهم الثان  عشر

 ستخراج البطاقات.إلوبطاقات غير صحيحة فقبل إنهاء إجراءات جواز السفر وأرشده إلى آخر 
قرر المتهم الثالث والسدتون / عمدرو شدوق  أحمدد السديد بالتحقيقدات بننده حدال قيادتده سديارته األجدرة أمدام و

/    الخدامس واألربعدون  محمدد الحددادسدعد فدتح هللا /ستقلها المتهمان الرابع والرابعونإمحطة قطار أسوان 
 لتوصيلهما وحال دون ذلك رضبطهم. عبد الرحمن جمال إبراهيم عبد العليم محمد 

قرر المتهم الرابع والستون / عل  مراد أبو المجد محمد بالتحقيقات بعلمه بقيام المتهم السدادس والسدتين / و
 جنوبية للبالد إلى دولة السودان.بسطاوي غريب حسين محمود بتهريب أشخاص عبر الحدود ال

أقر المتهم الخامس والستون / علد  عبدد الباسدط فرضدل هللا علد  بالتحقيقدات بتهريبده البرضدائع واألشدخاص و
كلفده  2016ستخدام سيارات نقل يسدتنجرها  وفد  غرضدون شدهر مدارس لعدام إعبر الحدود الجنوبية للبالد ب

بسددطاوي غريددب حسددين  /إلددى المددتهم السددادس والسددتين آخددر بتهريددب سددوريين متسددللين مددن دولددة السددودان
هاتفده األخيدر وكلفده بالتواصدل مدع خمسدة أشدخاص لتهدريبهم مدن  بمحافظة أسوان  وعلى إثدر ذلدك محمود

 نتظاره لهم.إمحافظة أسوان إلى دولة السودان  فتواصل معهم ورضبط حال 
عترافدات إلت اءوقدد جدا.  لسالف ذكرةوقد أكدت تحريات األمن الوطنى صحة واقعات القرضية عل  النحو ا

اإلثبدات قدوال شدهود أو متفقدةلبعض المتهمين وإقرارات البعض األخدر وسدردهم لوقدائع األحدداث  التفصيلية
لددبعض مددن  ات النيابددة العامددة لمسددرح األحددداث والمعاينددات التصددويريةومعاينددوتحريددات األمددن الددوطنى 

وجاءت متسدقة متناغمدة تصدل الد  قناعدة بالتحقيقات قا للثابت وفعن كيفة إرتكابهم لوقائع القرضية المتهمين 
 لوقدائع القرضدية  المحكمدة بإستخالصدها  إليده وفقدا للثابدت بدنمر اإلحالدة ومدا إنتهدت جميعدا إرتكابهمالمحكمة 
 ضيالتحربد باإلشدتراكفداعال أصدليا أو سدواء كدان اهم فيها قد جاء محددتن دور كل مأ و سيما   بها ةالوارد

وسائل التخطيط و النقدل والمراقبدة ستخدامهم إو   اإلمدادبوأ التمويلب وأالتدريب بوأ فاق أو المساعدة باإلتوأ
وإحددراز األسددلحة والددذخائر  سددلحةألاوكيفيددة الحصددول علددى و وتجهيزهددا  عددداد للمتفجددراتإلوالتنفيددذ وا

وقددد بلغددوا مقصدددهم الدد    وغيرهددا وفقددا للثابددت بتقددارير األدلددة الجنائيددة والتسددلل والتهريددب  والمتفجددرات
  .تكابهم للجرائم الت  كلفوا بهارإ

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيدان إسدتقام الددليل علدى صدحتها وثبوتهدا فد  حدق المتهمدين ممدا جداء 
 النقيب /و عبد القادر محمد فؤاد عبد البديعالنقيب /و احمد محمد عز الدين عبد القادر/الرائد من بشهادة كال 

والمقدم / شهاب محمد مرترضى هاشم و النقيب/ حسين سدمير حسدين محمدود   د صالح الدين أحمد لطف أحم
والرائد/ أحمد محمد مجدى والرائد /هانى محمد عبد الفتاح أحمد والرائد شريف خلف عبد الوهداب والنقيدب 

ل عبد الفتاح نزهدى و / عمرو محمد عبد الرازق محمد والرائد /أحمد عبد الغنى أحمد و النقيب /حسين عاد
النقيب عاصم عصام الدين زكريا و النقيب خالد جمال فيصدل حميدد و النقيدب / أحمدد بسدام يدونس و الرائدد 
/معتصم شريف محمد توفيق و الرائد / يسرى محمد عبد القادر محمود و النقيدب /كدريم عبدد الموجدود عبدد 
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والنقيب/محمدد هدانى / شريف صالح عبده سدليمان  الغفار و النقيب/ نور الين أشرف محمد إلهامى  والمقدم
الرائد / سامح محمد فؤاد و النقيب محمد عمر حسن محمد  الرضباط بقطاع األمن الوطنى  و سامى  محمد و

صبرى مرسى إبراهيم و محمد محمد صالح محمد خيال و أشرف كمال عبد البديع خميس و إبدراهيم السديد 
محمد حسن ومحسن محمد إبراهيم محمد سيد وأحمد سمير محمدد  محمد إسماعيل مشرف و منصور شعبان

أحمد وجالل مسعد جالل عبد المقصود والمقدم / أحمد أحمد فؤاد محمود باإلدارة العامة لشرطة الحراسدات 
سدائق) سدائق بمكتدب النائدب  عباس رفعت عباس عبد الحميد و سيد محمد عبد العال عطيةكذلك  الخاصة و

و عبد الرحيم عبد المعتمد محمود و السيد حسين السديد محمدد عيسدى و لح محمود حسن و أحمد صا العام (
أحمد عبد الحفيظ محمد ) أمناء شدرطة بداإلدارة العامدة للحراسدات الخاصدة ( وأشدرف محمدد إبدراهيم أمدين 

و حسدن  شرطة باإلدارة العامة للمرور و المالزم أول / إسلم كمال الدين المرسدى بدإدارة العمليدات الخاصدة
سعيد عبيد عريف شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة و إبراهيم محمد محمدد الصدعيدى رقيدب شدرطة 
بقسم شرطة النزهة ومحمد هارون أبو العطا عبد هللا و العقيد /خالدد أحمدد يدونس أحمدد مدنمور قسدم شدرطة 

محمدد أحمدد و أحمدد سديد  بقسدم شدرطة النزهدة و إبدراهيم توفيدق النزهة والرائد / أحمد سمير محمود لطفدى
مصددطفى محمددد و محمددد صدديام صدديام رمرضددان وعبددد الحلدديم ررضددا عبددد الحلدديم وجمددال عبددد المجيددد محمددد 
الشبينى و محسن أحمد سيد أحمد فهمى و إيهاب جوزيف زكى بقطر وماجد بهى الدين مصطفى الصادق و 

الدرحيم العلدى و رزق علدى محمد بهى الدين مصطفى الصادق وشوشت إبدراهيم عبداس جدالل و أيمدن عبدد 
شرين شحاته محمد بدوى و محمود  على البرعى ومحمد ياسر إبراهيم الششتاوى وريم مدحت محمد سعد و

عبد الرحمن محمود الشناوى و سليم إسكندر سليم ترزى و محمدد رؤوف عدوض السديد محمدد و حداتم عبدد 
حبيدب بشداى و وهيدب لطفدى عبدده  سديمون فريدد الحميد صدفوت إبدراهيم  وسدلوى نظمدى عدازر إبدراهيم و

برسوم وكريم محمد نبيل حلمى حمودة و قاسم لطفى محمود قاسدم و أشدرف سدمير محمدد فدؤاد القصدرى و 
زينب يحيى حسنين عبد الغنى و زكريا محمد إبراهيم عبد المولى وعبد هللا إبدراهيم إبدراهيم مدوافى ويحيدى 

اندا عبدد الدرحمن محمدد حسدن وأمدانى زكدى حسدنى محمد بكر مدكور وحمدى عبد البدارى محمدد عثمدان ون
أحمد فهمى و إسالم عادل عز الدين الفكهانى و محمد شعبان عبد هللا نصار وحمددى عبدد الحديم محمدد جداد 
وأحمد حمدى عبد الرحيم جاد وأحمد لطفى أحمد البرماوى وعدنان لطفى أحمدد البرمداوى وأشدرف فرغلدى 

ليثى و أحمد محمد عبد الحليم الخطاط  و ميخائيل فتحى خير عازر مصطفى أحمد ومنى مراد عبد الحميد ال
جورج فيليب جورج جريس و سعد فهيم روفائيل بقطر  ومحمد معتز كمال رشيد و عادل جمال حكيم حنا و

و أحمد خميس أحمد أباظة و وسام فؤاد غطاس تادرس و عاطف فاروق جابر الجندى و مصطفى رمرضان 
و رمرضدان عبدد الواحدد عدوض عبدد شنت محمد عويس ورباب محمد أسدامة أحمدد عباس إبراهيم و أسامة ن

الواحد و عصام محمد مراد محمد و رزق فرج على خميس ) مجند شرطة بمدرية أمن القداهرة ( محدروس 
غازى حافظ نصار ) أمين شرطة بقسدم شدرطة األزبكيدة ( و العميدد / سدعيد أحمدد أمدين خليفدة مدنمور قسدم 

محمدد أحمدد خيدرت عبدد الفتداح ) أمدين شدرطة بقسدم شدرطة األزبكيدة ( وعبدد المقصدود شرطة األزبكيدة و 
)  محمد عبدد المقصدود عبدد السدالم ) مجندد شدرطة بقسدم شدرطة األزبكيدة ( و عمداد محمدد إبدراهيم الحمدار

رقيب شدرطة بدإدارة رعايدة األحدداث ( و السدعيد أبدو زيدد عبدد القدادر أبدو زيدد )أمدين شدرطة بقسدم شدرطة 
بكية ( و فتحى عطية أحمد حماد وشفيق ميخائيل رزق زيادة و ناصدر محمدد أحمدد محمدد و فدؤاد ربيدع األز

محمود أبوزيد و أحمدد محمدود أحمدد زكدى جدوهر  وهالدة بددرى علدى عبدد اللطيدف و شدعبان أحمدد صدالح 
ومددا ثبددت بتقددارير الطددب الشددرعى  والتقددارير الطبيددة الصددادرة عددن محمددود و يسددرى محمددد بدددر حسددن 

ستشفيات هيئة الشرطة وهليوبوليس والنزهدة الددولى ومدن المراكدز الطبيدة المتخصصدة بمستشدفى الهدالل م
وماثبت من إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بمعاينة النيابة العامة  التصويرية وبمعايندات 

ارير اإلدارة العامة لتحقيدق األدلدة الجنائيدة للمقار التنظيمية  وما ثبت بتقألماكن األحداث وكذا النيابة العامة 
وماثبت بتقرير وزارة الدفاع )الكلية الفنية العسدكرية( و مدا ثبدت بكتداب   وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة

الشددركة القابرضددة لكهربدداء مصددر ومددا ثبددت بكتدداب اإلدارة العامددة إلمددداد الشددرطة و بكتدداب إدارة المركبددات 
 .هرة بمديرية أمن القا

ي  مي همي مم ئمي/ي حلميلحلميواي مم ريو مي م بممي
ات تفاق قيادات جماعة اإلخوان الهاربدة خدارج الدبالد وقيدادمعلومات أكدتها تحرياته مفادها أإليه أنه وردت 

على ورضع مخطط عدام لتصدعيد األعمدال العدائيدة للجماعدة داخدل الدبالد  بجناحها العسكري ـ حركة حماس 
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 تطوير عمل اللجان النوعية المسلحة للجماعة وتنسيس مجموعات أخرى أكثر تطوًرا تتولىوذلك من خالل 
تنفيذ عمليات عدائية رضد مؤسسات القرضاء والقوات المسلحة والشرطة والقائمين عليها وأعرضائها والمنشآت 

معاررضددة ألفكددار العامدة   واسددتهداف مقددار البعثددات الدبلوماسددية والقنصدلية بددالبالد ؛ والشخصدديات العامددة ال
بغددرض تعطيددل سددلطات الدولددة ومنددع العدداملين بهددا مددن ممارسددة أعمددالهم وترويددع الجماعددة وتوجهاتهددا ؛ 

ثير علدددى مقوماتهدددا األقتصدددادية والتدددنالمدددواطنين ؛ وصدددوالً إلشاعدددـة الفورضدددى وإسدددقاط الدولدددة المصدددـرية 
تركيدـا ورضدعوا خاللهدا بندود ذلدك  ستيالء على الحكم   حيث عقددوا لقداءات تنظيميدة بدولدةواأل جتماعيةواأل

  والثدان  / أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهداديالتحرك وُعرف من القائمين على ورضعه المتهمون األول / 
جماعدة اإلخدوان وتنظيمهدا ب    والثالدث / محمدود محمدد فتحد  بددر ـ قيداديمحمد جمال حشمت عبد الحميدد

الحركدة ـ    بد هللا"  والمكنى "أبو عمر" ـ رضدابط بمخدابراتالدول  ـ   وقياديا حركة حماس المكنى "أبو ع
وف  إطار تنفيذ هذا المخطط أصدروا تكليفات للمتهمين الرابع / كارم السيد أحمد إبراهيم والخامس / يحيدى 

والسدادس / قددري محمدد فهمد  محمدود الشدي  بتطدوير عمدل تلدك المجموعدات  السيد إبدراهيم محمدد موسدى
خوان عن طريق تنسيس أخرى متقدمة وتعمل من خالل محورين رئيسيين أولهما بتنفيذ المسلحة بجماعة اإل

أعماالً عدائية محدودة رضد أفدراد ورضدباط القدوات المسدلحة والشدرطة ومنشدآتهما والمنشدآت العامدة بغدرض 
الدولدة  ـ يقوم على استهداف القائمين على مؤسسات ـ استراتيج  إرباك القوات واستنزافها  والمحور الثان 

رصدهم وتنفيذ عمليات عدائية رضدهم   على أن ترضطلع تلك القيادات بتقديم  والشخصيات العامة عن طريق
كافة أوجه الدعم للقائمين على ذلك التحدرك داخدل الدبالد وُعدِرَف مدنهم المتهمدون السدابع / أحمدد محمدد طده 

ع / صدالح الددين خالدد صدالح الددين أحمد محمد وهدان  والثامن / محمدد محمدد محمدد كمدال الددين  والتاسد
تنسدديس تلددك  فطددين  والعاشددر / علدد  السدديد أحمددد محمددد بطددي   والحركدد  "فددوكس" اللددذين تولددوا مسددئولية

 المجموعات والتواصل مع قيادات التنظيم خارج البالد.
ن مدن السدابع حتدى العاشدر بتنسديس عددد مد لدذلك المخطدط ارضدطلع المتهمدون وأرضافت التحريات أنه نفداذًا

المجموعدات المسدلحة المتقدمدة مددن عناصدر الجماعدة المدددربين وممدن لهدم الخبدرة فدد  مجدال عمدل اللجددان 
وتنقسدم كدل مجموعدة  النوعية بها  وشكلوها على هيئة خاليا عنقودية تعمدل كدل منهدا بمندنى عدن األخدرى

اض الجماعدة المتخصصدة التد  ترضدطلع بمهداٍم محدددة لتحقيدق أغدر مسلحة لعددٍد مدن المجموعدات النوعيدة
ـ  واحدةٍ ـ ُكلف المتهم الخامس باإلشدراف عليهدا مدع مؤسسديها بالدداخل وأهدافها   وقد وقفت تحرياته على

 المتهمين من الحادي عشر حتى الستين. رضمت
نوعيددة  وأن تلددك المجموعددة ـ فدد  إطددار تحقيددق أغرارضددها ـ تددم تقسدديم عناصددرها لخمددس مجموعددات

جست  والت  تولى المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد عل  يوسف متخصصة  أولها مجموعة الدعم اللو
مسددئوليتها ونقددل التكليفددات ألعرضددائها  ورضددمت المتهمددين مددن السددادس عشددر حتددى السددادس والعشددرين   

الالزمدة لعناصدر  وارضطلعت تلك المجموعدة بتدوفير األسدلحة والمفرقعدات واألمدوال والمركبدات واألدوات
مشاركة المتهم الثان  والستين / إبراهيم عبد المنعم عل  أحمد فيها بتوفير سيارات    عالوة علىالمجموعة 

 ببيانات غير صحيحة مع علمه بنغرارضها.
والثانيددة مجموعددة اإلعددداد وتددولى مسددئوليتها المددتهم الثددان  عشددر / محمددد أحمددد السدديد إبددراهيم بمعاونددة 

ارضددطلعت بعقددد دورات إلعددداد عناصدددر المددتهم السددادس عشددر / محمدددد األحمدددي عبددد الددرحمن علددد  و
المجموعددة فكريددـًا بادعدداء شددرعية قتددال القددائمين علددى الدولددة ومؤسسدداتها وترسددي  قندداعتهم بتلددك األفكددار  

 وأخرى ف  مجال جمع المعلومات والرصد.
 والثالثددة مجموعددة الرصددد وتددولى المددتهم الثالددث عشددر / أحمددد جمددال أحمددد محمددود حجددازي مسددئوليتها

وُعدرف مدن أعرضدائها المدتهم اصرها ونقل التكليفات لهم وجمع مدا تحصدلوا عليده مدن معلومدات وانتقاء عن
السادس عشر والمتهمين منالسابع والعشرين حتى الثالدث والثالثين وارضدطلعت برصدد الشخصديات الهامدة 

والبعثدددات  وتحركددداتهم وتحديدددد طدددرق سددديرهم  عدددالوة علدددى رصدددد منشدددآت القدددوات المسدددلحة والشدددرطة
 اسية ومقراتها والمنشآت الحيوية والهامة تمهيـًدا الستهدافهم بعمليات عدائية.الدبلوم

والرابعددة مجموعددة تقيدديم الرصددد وتددولى المددتهم الرابددع عشددر / محمددود الطدداهر طددايع حسددن مسددئوليتها 
ورضمت المتهمْين الرابع والثالثين / باسم أحمدد شدفيق أحمدد قدادوس   والخدامس والثالثدين / حمددي جمعدة 

العزيز عبد اللطيف   وارضدطلعت بتقيديم مدا تمددها بده مجموعدة الرصدد مدن معلومدات بشدنن األهدداف  عبد
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المزمع استهدافها ورفع توصياتها إلى المتهمين مدن الرابدع حتدى السدادس لتقييمهدا بمشداركة قيدادي  حركدة 
 حماس المذكوَرْين تمهيًدا لتنفيذ عملياتهم العدائية.

 لتنفيذ وتول  المتهم الخامس عشر/والخامسة مجموعة التصنيع وا
ورضمت عددًدا مدن أعرضداء المجموعدة ممدن تلقدوا دورات محمود األحمدي عبد الرحمن عل  مسئوليتها 

بدنية وعسكريـة ومن ذوي الخبرة ف  استخدام األسلحة النارية وتصنيع المـواد المفرقعة وعبواتها وحدرب 
دي عشددر   ومددن الخددامس والعشددرين حتددى الثددامن المدددن والشددوارع وُعرف مددن أعرضددائها المتهمددون الحددا

 والعشرين   ومن السادس والثالثدين حتدى الثدامن والخمسدين وآخدرين   وارضدطلع عناصدر تلدك المجموعدة
تنفيدذ العمليدات العدائيدة ـ بتكليدف مدن بتصنيع المواد المفرقعة وإعداد وتجهيز عبواتها كما أُسند لعدد مدنهم 

القرضاة وأعرضاء النيابة العامة وأفراد القوات المسدلحة والشدرطة ومنشدآتهم  قيادات الجماعة ـ الت  تستهدف
والمنشددآت العامددة والحيويددة لتحقيددق أغددراض الجماعددة   فرضددالً عددن مددا يُكلددف بدده أعرضددائها مددن مهدداٍم 

وأكدددت التحريددات أندده فدد  إطددار إعددداد أعرضدداء تلددك المجموعددة أصدددر قيددادات الجماعددة بالخددارج أخرى.
ا بالداخل بتنظيم دورات تدريبيدة لعناصدرها وأعددوا لهدم برنامجدـًا ارتكدن لمحداوٍر ثالثدة  تكليفات لمسئوليه

لالدعاء بوجود أصل شرع  لتنفيدذ العمليدات العدائيدة األول فكري يقوم بدراسة فقه الجهاد وتنويل األحكام 
راقبدة وكيفيدة دراسدة أسداليب كشدف الموترسي  قناعات أعرضاء المجموعة بذلك   والثان  حرك  تمثل ف  

التخفدد    وباتخدداذهم ألسددماء حركيددة والتسددم  بهددا فيمددا بيددنهم ودراسددة أمددن المعلومددات وأمددن التواصددل 
ومحادثدات مشدفرة  واالتصاالت وتطبيقه بتغيير هواتفهم المحمولة والتواصل فيما بينهم عبر برامج رسدائل

والمحدور شدبكة المعلومدات الدوليدة   ال يمكن رصدها أو تتبع رسائلها ومنها برنامج "الين" وأخدرى عبدر 
الثالث عسكري تمثل ف  دراسة أساليب رفع المنشآت ورصدها وكيفيدة اسدتخدام األسدلحة الناريدة وتصدنيع 

  حيددث ُعقدددت العديددد مددن الدددورات وقددف منهددا علددى دورات بددالمقر  العبددوات المفرقعددة ونقلهددا وتفجيرهددا
عامريددة بمحافظددة اإلسددكندرية  وأخددرى بعدددد مددن المقددراٍت التنظيمدد  الكددائن بمسدداكن عبددد القددادر بمنطقددة ال

 الكائنة بنطاق محافظة الشرقية.
أصدرت قيادات التنظيم بالخارج تكليفدات لمسدئول  المجموعدات بانتقداء أعرضداء منهدا وف  ذات اإلطار 

ة لتلق  دورات تدريبيدة عسدكرية احترافيدة بقطداع غدزة بمعسدكرات كتائدب القسدام الدذراع العسدكري لحركد
وأخرى بدولِة السودان   ونفاذًا لتلك التكليفات سافر أعرضاٌء بالمجموعةُعرف منهم المتهمون الثان   حماس

عشر والخامس عشر   والثامن والخمسون / محمد عبد الحفيظ أحمد حسين إلى محافظة شمال سيناء حيث 
ولى األخيدران تسدهيل تسدللهم التقوا والمتهم التاسع الخمسين / محمد يوسف محمد عبد المطلدب وآخدر ؛ وتد

حركة حماس المكنى "أبو عمر" والمكنى "أبدو عبدد هللا" والمكندى  من إلى قطاع غزة   وهناك تولى قيادي
"أبو إبراهيم" إلحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لهذه الحركدة بدذلك القطداع حيدث تلقدوا فيهدا تددريبات بدنيدة 

ع وعلى استخدام األسلحة النارية المختلفة ـ البندادق اآلليدة وعسكرية مكثفة على أساليب الرصد واالستطال
  ودراسة المواد الفرقعة وطبيعتها وكيفية تصنيعها وتجهيدز  PGوبنادق القنص والقاذفات عديمة االرتداد 

العبوات المفرقعة   كما سدافر أعرضداٌء آخدرون عدرف مدنهم المدتهم الثدان  عشدر إلدى دولدة السدودان وتلقدوا 
 بية بمدينة الخرطوم على إعداد العبوات المفرقعة.دورات تدري

 وأرضافت تحرياته أن تلك المجموعة اعتمدت ف  تحقيق أغرارضـها
المتهمدون السدادس عشدر    من أمدوال   ومدا وفدره لهدمالمتهمون من األول حتى العاشر  على ما أمدها بهم

بكر السيد عبدد المجيدد علد  مدن  والسابع عشر / جمال خيري محمود إسماعيل   والسادس والعشرون/ أبو
أسلحة وذخائر ومهمات وأدوات  فرضالً عن أموال قدمها المتهمون الحادي عشر   والسدادس عشدر   ومدن 
الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين   والثامن والعشرون / عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحدوش 

وإلخفداء األسدلحة الناريدة وتصدنيع المدواد والعبدوات  لتوفير وسائٍل لتعديش أعرضدائها   ومقدراٍت إليدوائهم  
المتهمددون الحددادي عشددر والثددان  عشددر   والسددادس والعشددرون بسدديارات لتددنقالت  المفرقعددة   كمددا أمدددها

مة فد  أعرضائها ولتنفيذ عملياتهم العدائيدة  ووفدر لهدا المدتهم السدادس والعشدرون المدواد واألدوات المسدتخد
المتهم السابع والثالثون / أحمد محروس سيد عبد الرحمن الدوائر الكهربائية  همتصنيع المفرقعات   وقدم ل

الت  أمدها بها المتهم الخامس عشر.كما اعتمدت تلك المجموعة ف  تنفيدذ  الالزمة لتفجير العبوات المفرقعة
آتهم علدى مدا حة والشدرطة ومنشدرضد القرضاة وأعرضاء النيابة العامدة وأفدراد القدوات المسدلعملياتها العدائية 

معلوماٍت وبيانات بشنن األهداف أو الشخصيات المزمع اسدتهدافها بها أعرضاء مجموعة الرصـد من  أمدهم
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  حيث ارضطلعوا ـ كتكليف المتهمين من الرابع حتى السابع ـ برصد تحركات السيد المستشار النائدب العدام 
ميـًا وعدًدا من القرضاة والوزراء ورضدباط   وشي  األزهر ورئيس جامعته   وأحد السفراء األجانب   وإعال

القوات المسلحة والشرطة   ومنشآت حيوية وسياحية   وسفارات دول أجنبية ومبعوثيها   ووقدف مدن ذلدك 
على رصد المتهَمْين الحادي والثالثين / مصطفى رجب عبد العليم حنفد  والثدان  والثالثدين / محمدد جمدال 

جاندب ومواقيدت غددوه ورواحده تمهيدداً لقتلده   كمدا ارضدطلعا برصدد محمد دراز لخط سير أحدد السدفراء األ
ميناء القاهرة الجوي واقفين على مداخله ومخارجه وأماكن انتشار قدوات تنمينده وأنسدب أمداكن اسدتهدافه   
ورصد المتهمون من الثالث عشر حتى الخامس عشر   والثالث والثالثون   والرابع والثالثون   والخامس 

والحرك  "محسن" ركب وزير الدفاع واقفين على قوامه وكيفية تنمينه وطرق سيره ومواقيتده  والثالثون  
وإمدددادهم مجموعددة تقيدديم الرصددد بمددا وقفددوا عليدده مددن معلومددات ورفددع تلددك المجموعددة نتددائج تقييمهددا إلددى 

زة المتهمددين مددن الرابددع حتددى السددادس حيددث ورضددعوا مخططددـًا لقتددل وزيددر الدددفاع باسددتخدام سدديارات مجهدد
 تشويش االتصاالت بمحيط الركب. بعد دراستهم أساليب التغلب على أجهزة بعبوات مفرقعة

وأرضدداف بارضددطالع مسددئول  تلددك المجموعددة وعناصددرها بإعددداد وتجهيددز بعددض المقددرات التنظيميددة 
عدائية؛ والمخازن إلخفاء األسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة المزمع استخدامها ف  تنفيذ عملياتهم ال

وحددة سدكنية بمسداكن عبدد القدادر  ومقاٍر إلعدادها وتجهيزها ؛ وأخرى إليواء أعرضائها   وقدف منهدا علدى
بمحافظددة اإلسددكندرية اتخددذت مقددًرا لعقددد الدددورات التدريبيددة واللقدداءات التنظيميددة  ووحدددة سددكنية بإسددكان 

ر مخزنـًا إلخفاء العبوات المفرقعة ومواِد الشباب بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة اتخذها المتهم الحادي عش
أكتدوبر  6وأدواِت تصنيعها ومقًرا لدذلك التصدنيع  ووحددة سدكنية بدالح  الثالدث بمديندة الشدي  زايدد بمديندة 

يقدوم عليده المدتهم الخدامس  واتخذت إلخفاء العبوات المفرقعة ومواد وأدوات تصنيعها ومقًرا لذلك التصنيع
وأخدرى بمنطقدة  متفرع من الطريق الدائري بمنطقة المرج بمحافظة القداهرةعشر   ووحدة أخرى بشارع 

عزبة الهجانة بمدينة نصر بذات المحافظة وفرهما المتهم الثامن والعشدرون / عبدد الدرحمن سدليمان محمدد 
محمد كحوش واتخذتا منوى ألعرضاء المجموعة ومقًرا لتصنيع المفرقعات   ووحدتين سكنيتْين بمنطقة بئر 

اتخددذتا مقددرْين لعقددد اللقدداءات التنظيميددة   بددالمتهم التاسددع والخمسددين د بمحافظددة شددمال سدديناء خاصددتْينالعبدد
يبيددة هندداك   ووحدددة سددكنية ومدنوى ألعرضدداء المجموعددة تمهيددًدا لتسدللهم إلددى قطدداع غددزة لتلقد  دورات تدر

خفدداء العبددوات ل السددوق بمحافظددة الشددرقية حازهددا المددتهم الخددامس عشددرواتخذت مخزنددـًا إلوبمنطقددة مشددت
المفرقعة ومنوى ألعرضداء المجموعدة المالحقدين أمنيدـًا   ومزرعدة بمركدز ههيدا بمحافظدة الشدرقية اتخدذت 
معسكًرا لتدريب أعرضائها على اسدتخدام األسدلحة الناريدة  ووحددة سدكنية ومخزندـًا بحد  السدراحنة بمركدز 

الحميدد الصديف  واتخدذا مدنوى ألعرضداء ههيا بمحافظة الشرقية حازهما المدتهم السدتون / السديد محمدد عبدد 
المجموعات المالحقين أمنيـًا ومخزنـًا إلخفاء العبوات المفرقعة   ووحدة سكنية بالح  العاشر بمدينة نصدر 
بمحافظة القاهرة اتخذت مقًرا إليواء المالحقين أمنيـًا من عناصدرها   كمدا أصددر المدتهم الخدامس تكليفداٍت 

  عشر والخامس عشر بتنسيس معسكرات بغرب البالد والمحافظات الجنوبية للمتهمين الحادي عشر والثان
 للتدريب وإليواء أعرضاء المجموعات المالحقين أمنيـًا.

وأرضاف أنه ف  إطار تنفيذ مخطط الجماعة الهدادف إلسدقاط الدولدة ارضدطلع عناصدرها بارتكداب العديدد 
لمستشار / هشام محمد ذكد  بركدات النائدب العدام   وقف منها على واقعة قتل السيد امن العمليات اإلرهابية

 والتدد  ارتكبددت بتكليددٍف أصدددره المتهمددون مددن األول حتددى الثالددث إلددى المتهمددين مددن الرابددع حتددى السددادس
وعرضوْي بحركة حماس المكنى "أبو عمر" والمكندى "أبدو عبدد هللا" بورضدع مخطدٍط لقتلده واإلشدراف علدى 

ة حمداس المكنى"أبدو عمدر" لقداًء تنظيميدـًا مدن قطداع غدزة عبدر شدبكة تنفيذه  وتنفيذًا لذلك عقد قيدادي حركد
المعلومات الدولية مع أعرضاٍء بالمجموعة بالمقر التنظيم  الكائن بمدينة الشي  زايد ُعدرف مدنهم المتهمدون 
الحادي عشر والخامس عشر حيث أعلمهدم بصددور تكليفدات بقتدل السديد المستشدارالنائب العدام ونقدل إلديهم 

برصد تحركاته  وكتكليفهم رصد المتهمون الثالث عشر والخامس عشدر   ومدن الثدامن والعشدرين  تكليفات
الثالثين خط سيره واقفين على مكان مسكنه ومواقيت غدوه ورواحه وعدد سيارات ركبه وموقعه منه  حتى

درسدها ورفدع بمدا وقفدوا عليده مدن معلومدات فقيمهدا والسدابع  وأنسب سبل وأماكن استهدافه  وأمددوا المدتهم
فورضدعوا والمتهمدون مدن األول حتدى الثالدث وقياديدا  توصياته بشننها إلى المتهمين من الرابع حتى السادس

حركددة حمدداس مخططددـًا لقتلدده باسددتخدام سدديارة مجهددزةٍ بعبددوة مفرقعددة ؛ وحددددوا والمددواد المسددتخدمة فيهددا  
 والحدادي عشدر إعدداد المقدار التنظيميدة  ومكان التفجير وزمانه   ونفاذًا لمخططهدم تدولى المتهمدان السدابع
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والسدديارات والمددواد الالزمددة إلعددداد وتجهيددز العبددوة المفرقعددة   واشددترى المددتهم الحددادي عشددر سدديارة ـ 
"الستخدامها ف  ارتكاب الواقعة 127اسبرانزا شيري فرضية اللون ـ تحمل اللوحات المعدنية رقم "م ص ل 

الحركدد  "أسددامة" بإعددداد كميددة مددن المددواد المفرقعددة بالمزرعددة   بينمددا ارضددطلع المددتهم الخددامس عشددر   و
المتخددذة مقددًرا تنظيميددـًا بمركددز ههيددا بمحافظددة الشددرقية ونقالهددا إلددى المقددر التنظيمدد  بمدينددة الشددي  زايددد 
بمحافظة الجيزة حيث توليا والمتهم الثامن والثالثون / إسالم محمدد أحمدد مكداوي إعدداد العبدوة المفرقعدة ـ 

م حاوية أمدهما بها المتهم الحادي عشر ـ   وأوصال العبوة بدائرة إلكترونيدة صدنعها المدتهم السدابع باستخدا
نقل المتهمان الحادي عشر والخامس عشر العبوة المفرقعة إلى السيارة  28/6/2015والثالثون   وبتاري  

كليفه مدن المدتهم الخدامس ـ حيدث المبتاعة لذلك وقادها أولهما إلى أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر ـ كت
سلمها آلخٍر تولى نقلها إلى موقع التفجير بتقاطع شدارع  سدلمان الفارسد  ومصدطفى مختدار المتفدرع مدن 
شددارع عمددار بددن ياسددر بمنطقددة مصددر الجديدددة  وعلددى إثددر فشددل محاولددة للتنفيددذ لعدددم مددرور ركددب السدديد 

سير   أصدر المتهُم الخـامس تكليفاته إلدى المتهَمدْين وتغيير طريق ال المستشار النائب العام من ذلك الشارع
علدى أن يقلهدم 29/6/2015الحادي عشر والخدامس عشدر  والحركد  "إسدالم" بمعداودة الَكدَرةِ صدباح يدوم 

المتهم الثامن واألربعون / يوسف أحمد محمود السيد نجم إلى موقع التفجير ويتولى تهدريبهم بعدد تنفيذهدـا  
هيونداي إكسيل حمراء اللون ـ تحمل اللوحات المعدنيدة رقدم  اح يوم التنفيذ سيارة ـصب وكمخططهم استقلوا

" قادها المتهم الثامن واألربعون وترجل منهدا الحركد  "إسدالم" وتوجده إلدى محديط مسدكن 935"ف ج ب 
ـ  السيد المستشار النائب العام  بينما ترجدل المتهمدان الحدادي عشدر والخدامس عشدر إلدى السديارة المجهدزة

ـ ثم َكِمنا على مقربة منها وبحدوزة األخيدر جهداز  أوصل األخير الدائرة اإللكترونية لتفجير العبوة المفرقعة
تحكددٌم عددن بُعددد لتفجيرهددا حددال مددرور النائددب العددام وركبدده   وبحددوزة المددتهم الحددادي عشددر آلددة تصددوير  

عشدر فد  تصدويره بينمدا فجدر وكمخططهم أعلمهما الحرك  "إسدالم" بتحدرك الركدب فبددء المدتهم الحدادي 
المتهم الخامس عشرالسيارة المجهزة بالعبوة المفرقعة لدى مرور الركدب ومحداذاة السديارة اسدتقالل النائدب 
العام للسيارة المفخخة   والذوا جميعـًا بالفرار مستقلين السيارة قيادة المتهم الثامن واألربعين بعدما أحددثوا 

النائب العام  وأحدثوا إصابات بنفراد حراسدته والمتواجددين بمكدان التفجيدر  االنفجار وقتلوا السيد المستشار
 ورضرًرا بالعقارات والمنقوالت بمحيطه.

كما أرضافت التحريات باشتراك أعرضاء المجموعة ف  تنفيذ وقائع أخرى وقف منها على محاولدة اسدتهداف 
الخدامس عشدر   والثدامن والثالثدين   قول أمن  بمركز أبو كبير ـ محافظة الشرقية ؛ حيث صدنع المتهمدان 

والحرك  "أسامة" عدًدا من العبوات المفرقعة بتكليٍف من المتهم الخامس منهدا عبدوتْين مفدرقعتْين ـ حاويدة 
وصندوق معدن  ـ أمدوا بهما عرضوْي المجموعات المسلحة المتوفَّيَْين / عل  مصطفى محمد السيد   محمد 

ل األمندد    حيددث سددلمهما المددتهم الخددامس عشددر للمددتهم السددادس القددو صددالح محمددد إبددراهيم السددتهداف
والعشرين   الذي أوصلهم للمتوفيْين بسيارة ودراجة بخارية وقبيل وصولهما لمكان التنفيدذ انفجدرت فقُدتاِل  

 وأحدث االنفجار موت شقيقْين تصادف مرورهما بالطريق.
حركد  "أسدامة"عبوة مفرقعدٍة أخدرى تسدلمها المتهمان الخامس عشر   والثامن والثالثين   وال كما صنع

المتهم الحادي عشر الذي التقى المتهم السادس والثالثين / عمر محمد محمد أبو سديد وأمدده بهدا وبسديارة   
وعقب ذلك كلف المتهم الثامن والعشرون المتهمدْين السدابع والعشدرين   والسدادس والثالثدين وآخدر بتفجيدر 

ذي وقفوا على مداخله ومخارجه وأفراد تنمينه بعدما رصده المتهم السدادس مرآب قسم شرطة األزبكيـة ـ ال
والثالثين ـ   ونفداذًا لدذلك توجهدوا صدوبه ومدا أن وصدلوه ترجدل المدتهم السدابع والعشدرون محدرًزا العبدوة 
المفرقعة وورضدعها بدالمرآب   وحدال مغدادرتهم فجرهدا األخيدر  وخلفدوا ورائهدم مصابدـًا وتلفيدات بالمبدان  

 لسيارات.وا
مدن  تكليفاٍت ألعرضاء بالمجموعدة ُعدرف مدنهم المتهمدون كما أرضافت التحريات بإصدار المتهم الخامس

الرابع واألربعين حتى السابع واألربعين بالهرب إلى دولة السودان عن طريق التواصل مع موالين لجماعة 
 سابع والستين.اإلخوان عرف منهم المتهم الحادي والستين ومن الثالث والستين حتى ال

وأرضافت التحريات أنه تنفيذًا لذلك المخطط العام وكتكليف المتهمين من الرابع حتى السادس أمدد المدتهم 
" 597"و "ر هددـ ل 312الحدادي عشدر المتهَمدْين الثدان  عشددر والخدامس عشدر بالسديارتين رقمدْ  "ط م ع 

ا ف  قتل أفراٍد من القائمين على مؤسسات حيث جهزاها بعبوات مفرقعٍة شديدة االنفجار تمهيًدا الستخدامهم
الدولددة وتخريددب منشددآتها الهامددة  وأندده علددى إثددر صدددور إذن النيابددة العامددة برضددبط المتهمددين وتفتيشددهم 
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رضبط السيارتْين ـ المشار سلفـًا إليهما ـ وتبين  من 26/2/2016ومساكنهم   ونفاذًا لذلك اإلذن تمكن بتاري  
 رقعة ومعدان كعبوتْين مفرقعتْين.ئ  يحويان كمية من المواد المفبحقيبة كل منهما سخان كهربا

ييلبي همي من  بي/يو مي م بمميلحلمي ؤ ميو مي م م عي
 25إلى المقر التنظيم  الكائن بالوحدة السكنية رقم   19/2/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة انتقل بتاري  

بعة ـ إسدكان الشدباب ـ التجمدع الثالدث ـ محافظدة القداهرة وبتفتيشده ـ المحلية الثانية ـ المنطقة الرا 8ـ عقار 
عثر به على عبوةٍ من البالستيك تحوي مادة رصاصية  وقواريٍر وأكياٍس تحدوي بعدض المدواد الكيمائيدة   
وميددزان حسدداس   وسددحاحة   وخمسددة وسددائط تخددزين   وشددريحتَْين لخطددْين هدداتفيْين   وأوراق تنظيميددة 

ة لعدد من األشخاص   وحواالت بريدية   وأرقام هواتف محمولة تترضمن بيان ببعض  المبالغ المالية الُمسلم 
 وعقد إيجار وحدة سكنية.

من رضبط المتهم الثالث عشر / أحمد جمال أحمدد محمدود حجدازي وبتفتيشده  4/3/2016كما تمكن بتاري  
وتسددعين جنيدده   وبتدداري  عثددر حوزتدده علددى حقيبددة جلديددة تحددوي حاسددب آلدد  محمددول   ومبلددغ ثالثمائددة 

 11/3/2016تمكن من رضبط المدتهم األربعدين / إسدماعيل حسدن مصدطفى محمدد   وبتداري   6/3/2016
تمكن من رضبط المتهم السادس والثالثين / عمر محمد محمد أبو سيد أحمد وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 

 مائتْ  جنيه.
الخمسددين / ياسددر إبددراهيم محمددد إبددراهيم نصددار مددن رضددبط المددتهم الرابددع و 12/3/2016وتمكددن بتدداري  

المتهم الحادي والخمسين  22/3/2016وبتفتيشه عثر بحوزته على حاسب آل  محمول   كما رَضبََط بتاري  
تمكدن مدن رضدبط المدتهم السدابع / أحمدد  28/3/2016/ محمد محمد عبد المطلب الحسين  عبده   وبتاري  

يثر حوزته على مبلغ ثالثة آالف وسبعين جنيه.محمد طه أحمد محمد وهدان وبتفتيشه ع
   حلميصالحي مم ري حلميمبناي/يلبي همي من  ب

من رضبط المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد عل   4/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاري  
ألدف وسدبعمائة يوسف وبتفتيشه عثر حوزته على حقيبدة تحدوي جهداز حاسدب آلد  محمدول ومبلدغ أربعدين 

 وخمسين جنيه   وألفْ  دوالر أمريك .
من رضبط المدتهم الخدامس والعشدرين / ياسدر إبدراهيم عرفدات عرفدات حدال  6/3/2016كما تمكن بتاري  

 " وبتفتيشه والسيارة عثر على حقيبة تحوي917قيادته سيارة ـ رينو لوجان ـ تحمل اللوحات رقم "س و ن 
 فْين وستين جنيه.سالح أبيض ـ خنجر ـ  ومبلغ أل

رَضبََط المتهم العشرين / متول  محمود محمود العتيقد  وبتفتيشده عثدر حوزتده علدى  11/3/2016وبتاري  
رَضبََط المتهمْين التاسع عشر / أحمد حمددي مصدطفى محمدود  12/3/2016مبلغ أربعمائة جنيه   وبتاري  

 بد هللا السيد الشبراوي الهواري.الفق    والخمسين / ع
ي هببيلحلميلم اايةب فيي/همي مل مفيلبي 

مدن رضدبط المدتهم الثدان  عشدر / محمدد أحمدد السديد  4/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكدن بتداري  
 إبراهيم وبتفتيشه عثر حوزته على حقيبة تحوي حاسبْين آليْين محمولْين   ووسيط تخزين.

يح  ري ل ميح  ريلحلتميي/يلبي همي من  ب
مدن رضدبط الُمتهمدين السدادس عشدر محمدد األحمددي  6/3/2016ذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتداري  أنه نفا

عبد الرحمن عل    والسدابع والعشدرين / عبدد هللا محمدد السديد جمعدة   والثدان  واألربعدين / إسدالم محمدد 
حسدن حدال قيادتده رَضبََط المتهم الرابع عشدر / محمدود الطداهر طدايع  11/3/2016السيد جمعة   وبتاري  

" وبتفتيشه عثر حوزته على مبلغ ألدف جنيده   وتمكدن 813سيارة ـ سوبارو ـ تحمل اللوحات رقم "ج د ج 
رَضدبََط  12/3/2016بذات التاري  من رضبط المتهم الثالث والعشرين / محمد شعبان محمدد محمدد.وبتاري  

وزتده علدى حاسدب آلد  محمدول   المتهم السادس والخمسين / أحمد مصطفى محمدد علد  وبتفتيشده عثدر ح
مدن رضدبط المدتهم الرابدع والثالثدين / باسدم أحمدد  1/4/2016ومبلغ ألدف وخمسدين جنيده   وتمكدن بتداري  

 ".645شفيق أحمد حال قيادته سيارة ـ هيونداي فيرنا ـ تحمل اللوحات رقم "ر ب ر 
ي حلميلحلميلنمىي/ييلبي همي مم ئمي

من رضبط المتهم الخامس عشر  محمود األحمدي عبد  4/3/2016كن بتاري  أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تم
 الرحمن عل  وبتفتيشه عثر حوزته على مبلغ ألفْين وخمسة جنيهات.

يةبنايلحلميو مي من بحي حلميي/يلبي همي مم ئم
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حمدود من رضبط المتهم السابع عشر / جمال خيري م 9/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاري  
 إسماعيل وبتفتيشه عثر حوزته على ثالثة هواتف محمولة   ومبلغ ثالثة آالف وثمانمائة جنيه.

ي م  يما يو مي متةببيي/يلبي همي مم ئم
ن المتهم الثامن عشر / محمود عل  كامل عل  كسلم 23/3/2016لعامة انتقل بتاري  أنه نفاذًا إلذن النيابة ا

 حداهما ثمان عشر طلقة من عيارها.بخزينتْين تحوي إ 39×7.62يار وبتفتيشه عثر على بندقية آلية ع
يولمتيلحلميو مي مم اقيلحلميي/ييلبي همي من  ب

/ محمدود علد  كامدل مدن رضدبط المدتهم الثدامن عشدر 25/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاري  
 ألفين ومائتْ  جنيه.ر أمريك    ووبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ ثالثمائة دوال عل 

ي حلميو مي مغناي حلميي/يلبي همي مم ئم
من رضبط المتهمة الرابعة والعشرين بسمة رفعت عبد  6/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاري  

المنعم محمد ربيع وبتفتيش مسدكنها عثدر علدى هداتفْين محمدولْين   وحاسدب آلد  محمدول  وقدرص صدلب   
خددزين   وثددالث بطاقددات ذاكددرة   وشددريحتَْين هدداتفيتَْين   وثالثددة أجهددزة طباعددة   وماسددحة وثالثددة وسددائط ت

رضوئية   ومبلغ ألفْين وسبعمائة وسبعين جنيه   ومشغوالت ذهبية   وثالث بطاقات ائتمان   وبطاقة حساب 
ن / ياسدر ببنك قطر   ودفتر شيكات صادر عن بنك فيصل اإلسالم  باسم زوجها المدتهم الخدامس والعشدري

 إبراهيم عرفات عرفات   وشعاراٍت لجماعة اإلخوان.
يح  ريوبمويو مي من بحيناةاي/ييلبي همي من  بي

سدعد فدتح هللا  مدن رضدبط المتهمدين الرابدع واألربعدين 8/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامدة تمكدن بتداري  
العليم محمد والسادس واألربعين   محمد  محمد الحداد ووالخامس واألربعين عبد الرحمن جمال إبراهيم عبد

عمدرو شدوقى    والثالدث والسدتينإسالم حسن ربيع فهيم السابع واألربعين  السيد محمد عبد الغنى السيد   و
/ عمرو شوق  أحمد الثالث والستين إبان محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبالد بمعاونة    أحمد السيد 

ر حددوزة كددل مددن المتهمددين الرابددع واألربعددين / سددعد فددتح هللا محمددد الحددداد والسددادس السدديد   وبتفتيشددهم عثدد
واألربعين / محمد السيد محمد عبد الغن  والسابع واألربعين / إسالم حسن ربيع فهيم على مبلغ سبعة آالف 

جيد محمد من رضبط المتهم السادس والعشرين / أبو بكر السيد عبد الم 8/3/2016جنيه   كما تمكن بتاري  
 وبتفتيشه ومسكنه عثر على هاتفْين محمولْين   ومبلغ أربعمائة جنيه.

يوبصفيوصبفي مم ريايم بيي/يلبي همي من  ب
مدن رضدبط المدتهم الثدامن والعشدرين عبدد الدرحمن  22/3/2016أنه نفداذًا إلذن النيابدة العامدة تمكدن بتداري  

 خمسمائة وأربعين جنيه.سليمان محمد محمد كحوش وبتفتيشه عثر حوزته على مبلغ 
يمبممينلبوي  صويحل ميي/يلبي همي من  ب

مدن رضدبط المدتهم الحدادي والثالثدين مصدطفى رجدب  9/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكدن بتداري  
 عبد العليم حنف  وبتفتيشه عثر حوزته على هاتف محمول.

ي حلمي  بفي تن يي/يلبي همي من  ب
مدن رضدبط المتهمدْين الثالدث والثالثدين إبدراهيم أحمدد  6/3/2016بدة العامدة تمكدن بتداري  أنه نفاذًا إلذن النيا

مدن  11/3/2016إبراهيم شلقام    والحادي واألربعين حذيفة منشاوي محمدد مرسد    كمدا تمكدن بتداري  
لد  رضبط المتهم السابع والخمسين أحمد زكريا محي  الدين الباز وهبة وبتفتيشده عثدر حوزتده علدى حاسدب آ

محمول   ومبلغ مائة وخمسة وخمسين جنيهـًا   كما تمكن بذات التاري  من رضبط المتهم الخامس والخمسين 
آلدد  محمددول   ومبلددغ مددائتْ  جنيدده.  / محمددد يوسددف محمددد محمددد غندديم وبتفتيشدده عثددر حوزتدده علددى حاسددب

خليفده وبتفتيشده تمكن من رضبط المدتهم التاسدع واألربعدين / محمدد علد  حسدن علد   12/3/2016وبتاري  
 عثر حوزته على حاسب آل  محمول.

يل  صفي م  يلحلمي ت  قييي/يلبي همي مم ئم
إلى المقر التنظيم  الكائن بشارع الخطيدب ـ شدارع  20/2/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة انتقل بتاري  

حاسدب آلد  محمدول   حسن  مبارك ـ الحد  العاشدر ـ مديندة نصدر ـ محافظدة القداهرة وبتفتيشده عثدر علدى 
شارع سيد عبدد  7إلى المقر التنظيم  الكائن  21/2/2016ومجموعة من الكتب واألوراق   وانتقل بتاري  

هللا ـ الطريق الدائري ـ بجوار محطة وقود امارات مصر ـ المرج ـ محافظة القاهرة وبتفتيشه عثدر بده علدى 
المتهم الخامس والثالثين / حمدي جمعة عبد  تمكن من رضبط 4/3/2016وأنه بتاري   مجموعة من األورق.
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مدن رضدبط الُمتهَمدْين الثدان  والخمسدين / أحمدد جمدال  7/3/2016العزيز عبد اللطيدف   كمدا تمكدن بتداري  
 إبراهيم هنداوي   والثالث والخمسين / محمد أشرف محمد عيسى.

ي  مىيلحلميو مي م بمميلحلتم/ييلبي همي مم ئمي
من رضبـط المتهم السابع والثالثين أحمد محروس سديد  4/3/2016ة العامة تمكن بتاري  أنه نفاذًا إلذن النياب

عبد الرحمن وبتفتيشه عثر حوزته على حقيبة تحدوي أربعدة أقدراص صدلبة   وعددد مدن األسدالك والددوائر 
 الكهربائية   ومبلغ مائتْين وثالثين جنيهـًا.

ييم فيو مي ملتنتميو مي مغنبمي/يلبي همي من  ب
من رضبط المتهم الثامن والثالثين إسالم محمدد أحمدد  11/3/2016ه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاري  أن

 مكاوي وبتفتيشه عثر حوزته على مبلغ ثالثمائة جنيه.
ينتمي مم ري  م يلحلميألمهبلاي/يلبي همي من  ب

التاسع والثالثين حمزة السديد حسدين عبدد من رضبط المتهم  8/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاري  
 العال وبتفتيشه عثر حوزته على ثالثة هواتف محمولة.

ي م  يصالحيو مهي ا لبريي/يلبي همي مل مف
مدن رضدبط المدتهم التاسدع والخمسدين محمدد يوسدف  11/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامدة تمكدن بتداري  

ى وحددة معالجدة مركزيدة   وحاسدب آلد  محمدول   وهداتف محمد عبدد المطلدب وبتفتيشده ومسدكنه عثدر علد
 محمول.

يلحلميةبنايلحلمي/ييلبي همي من  بي
من رضبط المتهم الخدامس والسدتين علد  عبدد الباسدط  9/3/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاري  

 نقل أسوان. 11561فرضل هللا على حال قيادته سيارة تحمل اللوحات رقم 
ي بلحيلحلمي ؤ ميي/يمم ئميلبي همي 

إلى المقر التنظيمد  الكدائن بعزبدة الهجاندة ـ الكيلدو  15/2/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة انتقل بتاري  
ـ مسكن محمد عوض ـ جوار مسجد الهداية ـ قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة وبتفتيشه عثر به  4.5

إبدراهيم معدوض  وصدورة رضدوئية لبطاقدة تحمدل اسدم / خالدد على بطاقة رقم قوم  باسم / حسين معوض 
ذك  إبراهيم عل   وثالثة حواسب آلية محمولة  وثالثة وسائط تخزين  وبطاقتْين ذاكرة  ومبلغ ثالثة آالف 
جنيه  وسبعمائة وثالثدة وأربعدين دوالر أمريكد   وكديس بده مدادة النتدرات  وآخدر بده مدادة بدرادة الحديدد   

 .وأدوات معملية مما تستخدم ف  تصنيع المفرقعاتض الكبريتيك  ووعاءين يحويا حم
  لحلميولميح ريلحلمي/يلبي همي من  ب

 إلى المقر التنظيم  والمخزن الكائنَْين بح  السراحنة 25/2/2016أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة انتقل بتاري  
ـ بخدزينتْين وخمدس  39×  7.62يدٍة ـ عيدار بندقيدٍة آل علد  ـ بندر ههيا ـ محافظة الشرقية وبتفتيشدهما عثدر

 داخدل حبيبدة صدلبة وأخدرى بالسدتيكية أوعيدة داخدل سدائلة كيمائيدة وأربعين طلقة من ذات عيارها ؛ ومدواد
 وأدوات معملية مما تستخدم ف  تصنيع المواد المفرقعة.   بالستيكية وأكياس أجولة

ييلبي همي بلايص مىيلم ايأل م ة في
استنجر منه من يدعى / إسالم صالح الدين طه عل  موسى وحدة سكنية مملوكة له  1/3/2015أنه بتاري  

أ ـ عمارات اسبيكو ـ الح  الثالث ـ المجاورة الثانية ـ مدينة الشدي   16ـ شارع الزهور ـ  67بالعقار الكائن 
أمدام الوحددة التقدى ـ  2015زايد ـ محافظة الجيزة لمدة عام بنجرة شهرية ألف جنيه   وفد  غرضدون يونيدو 

السكنية ـ مستنجرها رفقة المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد عل  يوسف الذي ع رف نفسه باسم / هشدام 
ـ تعرف عليه حال عررضه عررضدـًا قانونيدـًا ـ   ثدم التقدى بده أخدرى بنهايدة العدام داخدل الوحددة   وعلدم منده 

حددة علدى تسدليم مبلدغ اإليجدار الشدهري لددى أحدد تفاقه ومستنجر الوإوأرضاف بطعة. بإقامته فيها لفترات متق
 سدالف الدذكر الحوانيت المجاورة لها   وأن األخير أرسل دفعات من ذلك المبلغ بواسطة المتهم الحدادي عشر

 كرغبة مستنجرها. 2016  وأنهى بإنهاء التعاقد ف  غرضون فبراير 
ييم بويلحلميلحلميصبمحيلحلميلبي همي

توسددط فدد  اسددتئجار مددن يدددعى / إسددالم صددالح الدددين طدده الوحدددة السددكنية  2015فدد  غرضددون فبرايددر  أندده
ـ علدى تدرددالمتهم  2015المملوكة للشاهد الثالث والعشرين  ووقف مدن األخيدر ـ فد  غرضدون يونيدو عدام 

 الحادي عشر على الوحدة المستنجرة.
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ييلبي همي  م ييلبويو مي م م عيمل  ي
الحادي عشر ـ تعرف عليه حال عررضه عررضـًا قانونيـًا ـ رفقدة آخدٍر  التقى المتهم 28/3/2015أنه بتاري  

يـدعى / محمد عبد الناصر محمود حنف  بمكتب عقارات نور الدرحمن للتسدويق العقداري ـ بمديندة السدادس 
ـ شدارع اإلسدعاف ـ المجموعدة  45من أكتوبر   حيث استنجر منه األخير وحدة سكنية مملوكدة لده بالعقدار 

أكتوبر ـ محافظة الجيزة وأعلمه بإقامدة المدتهم الحدادي عشدر بهدا   وُحدرر عقدُد  6لح  السادس ـ السابعة ـ ا
وقد م له المتهم الحادي عشر مبلدغ ألفدْين وأربعمائدة جنيده كُمقددٍم للعقدد   1/4/2015إيجار لمدة عام تبدأ من 

ر   وبنهايدة الشدهر أبلغده تسدل م مدن األخيدر مبلدغ ألدف ومدائتْ  جنيده نظيدر اإليجدا 2015وف  غرضون مدايو 
 ه ف  إنهاء العقد وإخالء الوحدة.برغبت

ييلبي هميأل م ة في م  ميلحلميأل لبو وي
اسددتنجر مندده المددتهم التاسددع والثالثددون / حمددزة السدديد حسددين عبددد العددال  2015أندده فدد  غرضددون أغسددطس 

ة الشرقية لمـدة عدام بمبلدغ مزرعة للدواجن بعزبة كفر حج  ـ قرية الطرادية ـ مركز اإلبراهيميـة ـ محافظ
 ستة آالف وخمسمائة جنيه س لَمه نصفه   وأن األخير أقام بناء ـ غرفة إرضافية ـ بالمزرعة.

ييلبي هميلنصتمي   بريلحلميح ر
 2016باستئجار عرضو جماعة اإلخوان المتهم الستين / السيد محمد عبد الحميدد الصديف  فد  أواخدر ينداير 

اتخداذه متجدًرا لبيدع المنظفدات   وأنده  ار محدل إقامتده بحد  السدراحنة بددعوةلعقدمخزن بالطابق األررض  با
اسدتنجر سدالف  2016أبصر تردده وآخرين رفقته على المخزن لنقل جواالت وأوعية   وف  نهاية فبرايدر 

 إقامة بعض معارفه بها. سكنية بذات العقار من مالكه بدعوةالذكر وحدة 
يييييي  ميلميلبي همييلح ريلحلمي  م ة فيلح

"دـ هيوندداي إكسديل رماديدة اللدون ـ 312ولرغبته ف  بيع السديارة رقدم "ط م ع  2015/ 31/7أنه بتاري   
  واتفق  يوسف ـ تعرف عليه حال عرض صورته تقدم لشرائها المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد عل  

ـًا من ثمنها وُحِرَر عقُد بيع لصالح من يدعى / معه على سبعة وثالثين ألف جنيه ثمنـًا لها   وسلمه المتهم الف
بمكتب توثيدق  1/8/2015حسين معوض إبراهيم معوض ـ زعم المتهم أنه زوج والدته ـ   ثم التقيا بتاري  

دعى / حسين معوض إبدراهيم رجا توكيل ببيع السيارة باسم من يروض الفرج إلنهاء إجراءات البيع واستخ
 السيارة وقدم باق  ثمنها. ؛ وتسلم المتهم الحادي عشر

ييلبي همي حلمي ل ميلحلمي حلمي
ياكسيل كحليدة اللدون ـ تقددم  "ـ هيوندا597ولرغبته ف  بيع سيارته رقم"ر هـ ل  30/12/2015بتاري   أنه

لشرائها المتهم الحادي عشر/ أبو القاسم احمد على يوسف ـ تعرف عليه حال عدرض صدورته ـ والدذي قددم 
أحمد سنوس  و اتفقدا علدى مبلدغ أربعدة وثالثدين ألدف وخمسدمائة جنيده ثمندـًا لهدا   وسدلمه نفسه باسم / خالد 

أعقبه تسلم المتهم السيارة   ثم  التقيا  المتهم ثالثة وثالثين ألفـًا منه   وُحرر عقُد بيعٍ باسم خالد أحمد سنوس 
البيع واستخرجا توكيل ببيع بمدينة نصر إلنهاء إجراءات  بمكتب توثيق سوق السيارات 3/1/2016بتاري  

 السيارة باالسم المذكوروقدم المتهم باق  ثمنها.
ييلبي همينالويل  مينالويو مي مل صتمي
بسوق السيارات الكائن بالح  العاشر مدينة نصر  19/6/2015أنه ولعمله بتجارة السيارات التقى ـ بتاري  

د عل  يوسدف ـ تعدرف عليده حدال عررضده عررضدـًا بمحافظة القاهرة ـ المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحم
قانونيـًا ـ والذي قد َم نفسه باسم / إسالم محمد عطية    واتفق معه على شدراء سديارة منده ـ اسدبرانزا فرضدية 

" بمبلغ اثنْين وثالثين ألدف ومدائتْين وخمسدين جنيهدـًا   وإلنهداء 127اللون ـ تحمل اللوحــات رقم "م ص ل 
نه المتهم إثبات شراءه للسيارة باسم من تدعى / إيمان جالل أبو سريع محمد مبدروك إجراءات بيعها طلب م

ـ زاعمـًا أنها أَُمهُ ـ وقدم لده بطاقدة تحقيدق شخصدية باسدمها   فحدررا عقدًدا بدذلك   وسدل مه المدتهُم مبلدغ ألدف 
توكيل ببيعها  وبتاري  ومائتْين وخمسين جنيه من ثمنها على أن يُكِملَه بمكتب الشهر العقاري حال استخراج 

التقيا بمكتب الشهر العقاري واستخرجا توكيل ببيع السيارة باسم من تدعى / إيمان جالل أبدو  21/6/2015
 سريع ؛ وتسلم المتهم الحادي عشر السيارة وقدم باق  ثمنها.

ي حلمي حلمي ؤ ميلحلتميي/يلبي همي مل مف
ستشدار / هشدام بركدات النائدب العدام وركبده  وأن الَركدب برئاسته ألفراد طداقم الحراسدة الخاصدة بالسديد الم

يتكون من ثالث سيارات تتوسطهن حال السدير السديارة اسدتقالل النائدب العدام واآلخدرتْين ألفدراد حراسدته   



                                                                                    69 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

الركب بخط سيره  ولتحرك 29/6/2015دراجة آلية إليقاف حركة المرور   وبصباح  على أن تتقدم الركبَ 
صوب سراي النيابة العامة بالقاهرة الجديدة  فدوجئ بوقدوع انفجدار ـ بتقداطع  ئب العامالمعتاد من مسكن النا

أبصددر السدديد  ن الفارسدد  ـ بيمددين الركددب فقددد وعيددة علددى إثددرة  وإلفاقتددةشددارعْ  مصددطفى مختددار وسددلما
راء جد ئدة جدراء االنفجدار   وأرضداف بإصدابتةالمستشار النائب العام ـ داخل إحدى السيارات ـ مرضرجـًا بدما

 االنفجار بكسر بالركبة اليمنى والذراع األيمن وبكدمات متفرقة بالجسد وبالرأس.
ييلبي هميو ب يم  ايو ب يو مي محل مي

 يد المستشدار النائدب العدام وإصدابتةبمرضمون ما شهد به سابقه   وأرضاف أنه كان قائًدا للسيارة استقالل الس
ر النائدب العدام ورئديس طداقم لجسد  وإصابة السيد المستشداجراء االنفجار باليد اليسرى وبكدمات متفرقة با

وسدياراتْ  الركدب ـ المملدوكين  جرائده   واحتدراق السديارة اسدتقاللةمدن  الشاهد الحدادي والثالثدين حراستة
مرضرجـًا السيد المستشار النائب العام  للدولة ـ والسيارات المتوقفة بمحيط االنفجار  وعلى إثر االنفجار نُقل

 إلى سيارة أُخرى وتوجه به إلى مستشفى النزهة الدول  لمحاولة إسعافه. بدمائة
ييلبي همي  ميلحلميو مي م بويوب  ي

جراء االنفجار بالرأس  ين الركب األمامية وإصابتةسيارة تنم ما شهد به سابقاه   وأرضاف بقيادتةبمرضمون 
نفجار أحرق سيارات الركب وأخرى توقفت واليد اليمنى   وإصابة مرافقه الشاهد الرابع والثالثين  وأن اال

نقدل سديادته إلدى سديارة توجده بهدا  تشار النائب العام مدرجـًا بدمائةبمحيطه  وأنهى أنه إلبصاره السيد المس
 وآخرين من طاقم الحراسة إلى مستشفى النزهة لمحاولة إسعافه.

يي حلميصبمحيلحلتميح رييلبي همي
جدراء االنفجدار بدالرأس وكددمات متفرقدة  فجدار   وأرضداف  بإصدابتةبشدنن االن بمرضمون ما شهد بده سدابقوه

 بالجسد.
ييلبي هميو مي ممح فيو مي مل  لميلحلتمي

جراء االنفجار باليدد اليسدرى  ما شهد به سابقوه   وأرضاف بقيادتة السيارة الخلفْية للركب وإصابتةبمرضمون 
 وكدمات متفرقة بالجسد.

ييلبي همي م  ميح  ري م  ميلحلمي
سديارة الركدب الخلفيدة  وعلدى إثدر االنفجدار أصديب السديد  شهد به سابقوه   وأرضاف باسدتقاللة رضمون مابم

 بسيارة الركب الخلفية. نائب العام وأفراد من طاقم حراستة واصطدمت سيارتةالمستشار ال
ييلبي همي حلميو مي محل ميو مي محن ظي

 بمرضمون ما شهد به سابقوه.
يفيلبي همي  م يلحلميأل م ة 

الدراجة اآللية الت  تقدمت الركدب وسدقوطه مدن فوقهدا جدراء  ما شهد به سابقوه   وأرضاف بقيادتةبمرضمون 
 االنفجار.

يأل الفييلبوي مم ري ملم وي/يلبي همي ملالافي تو
بالخدمة األمنية الثابتة لحراسة مسكن السيد المستشار النائب العام وأنه على  2015/  6/ 29بتكليفه بتاري  

غادرة الَركدِب تنداهى لسدمعه دوي انفجدار تدزامن مدع مدرور الركدب بتقداطع شدارع  مصدطفى مختدار إثر م
وسيارات أخرى   وإصابة السيد المستشار  وسلمان الفارس   فهرع إليه وأبصر اشتعال سيارتْين من الركب

 النائب العام جراء االنفجار.
ييلبي هميح ري   ميح ريو  مي

بخدمدة الحراسدة الثابتدة لمسدكن السديد  29/6/2015وأرضداف بتكليفده بتداري  بمرضمون ما شهد بده سدابقه   
المستشدار النائدب العدام  وتواجدده حددال وقدوع االنفجدار بتقداطع شددارعْ  مصدطفى مختدار وسدلمان الفارسدد  

 ه جراءه باألذنين والفخذ األيسر.إليقاف حركة المرور أمام الركب  وإصابت
ييييلبي هميأل م ة فيلحلميلحلمي مص  م

 ما شهد به سابقاه. بمرضمون
ييلبي هميلحلميةبمتري  تي م ببو ميهللا

شدارع سدلمان الفارسد  أبصدر توقدف  11بالعقار رقدم  وحال مغادرتة محل عملة 28/9/2016نه بتاري  أ 
سيارة ـ اسبرانزا فرضية اللون ـ بتقاطع شارع  مصطفى مختار وسلمان الفارس   وبحرضوره للعقار صباح 
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بمكانها   وفوجئ بانفجارها حال مرور ركب السيد المستشار النائدب العدام  ل  تبي ن استمرار توقفهااليوم التا
الركدب  نـًا بدمائده   واحتدراق سديارتْين مدبجوارها   وأبصر إثر ذلك السيد المستشدار النائدب العدام مرضرجد

 ث.وسيارات متوقفه بمحيطه   وتلفيات بواجهات العقارات المطلة على موقع الحاد
ييلبي همي م   مي/يمبممي حلمي تن ي حلمي

تبلغ إليه بوقوع انفجار بتقاطع شارع  عمار بن ياسر ومصطفى مختار   فانتقل  29/6/2015أنه بتاري  
حددال مددرور ركددب السدديد  لمعاينتدده وتبددي ن انفجددار سدديارة مجهددزة بعبددوة مفرقعددة ـ بالتقدداطع المشددار إليدده ـ

عام منه مما أسفر عن إصابته وعدد من أفراد حراسته وأحدد المدواطنين  المستشار / هشام بركات النائب ال
واحتراق وإتالف عدد من السديارات مدن بينهدا السديارة اسدتقالل السديد المستشدار النائدب العدام وسديارة مدن 

ء بعثوره على بقايا الجز ركبه  باإلرضافة إلتالف واجهات ونوافذ العقارات المحيطة بموقع االنفجار  وأنهى
 األمام  للسيارة المفخخة

ي حلمي ل ميمبناي/يلبي همي مم ئم
أنه على إثر وقوع حادث قتل السيد المستشار النائدب العدام تبدين بفحدص آثدار السديارة المسدتخدمة بالواقعدة 

" المسددجلة باسددم / مصددطفى عبددد الددرحمن محمددد بشددير  وأن 127حملهددا اللوحددة المعدنيددة رقددم "م ص ل 
عها للشاهد الثالثين وقيام األخير ببيعها بسوق السيارات بالح  العاشر لمدن يددعى / تحرياته أسفرت عن بي

إيمان جالل أبو سدريع على استخراج توكيل ببيعها باسم من تدعى /  واتفاقهما 21/6/2015إسالم بتاري  
 محمد مبروك.

ييلبي هميأل م ة في ت  قيلحلمي حلمي
لعام أمام العقدار حراسدته  تنداهى لسدمعه دوي انفجدار أحددث أنه عقب مرور ركب السيد المستشار النائب ا

 ذراع األيمن وأسفل الصدر والظهر.إصابته بالرأس وال
ييلبي همي حلمي  ميلصبنايلحلمي

جدراء االنفجدار بالدذراع األيسدر  وعلدى إثدره  ةبمرضمون ما شهد به سابقوه بشنن الواقعة   وأرضاف بإصدابت
تراق سيارة متوقفة بتقاطع شارع  مصطفى مختار وسلمان الفارس    اح أبصر والشاهد السابع واألربعون

بدمائه بجوار سديارتْين محتدرقتْين مدن ركبده  فحمداله وآخدر مصداب  والسيد المستشار النائب العام مرضرجـًا
أن االنفجدار أحددث تلفيدات بالحدانوت عملده   وحريدق  من طاقم الحراسدة لسديارة انتقلدت إلسدعافهما  وأنهدى

 ره  وتلفيات بالعقارات المحيطة.ابآخر جو
ييلحلميص بفيص بفيملابريتيو مي محا فيمابيو مي محا فياللرييلبي همي

 .بشنن الواقعة  همابمرضمون ما شهد به سابق
ييلبي همينلبويو مي ملن ميلحلمي م   ناي

تده خلفدت أنده علدى إثدر االنفجدار حددثت تلفيدات بحانوأرضداف و   بشنن الواقعة وهبمرضمون ما شهد به سابق
 خمسمائة ألف جنيه.أرضراًراقيمتها 

يي هلاييلح ري حلمي  ميلبي همي
يأنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنهم خلفت أرضراًرا قيمتها مائة

 ا قيمتها مائة وأربعون ألف جنيه." خلفت أرضرارً 4662ألف جنيه  وأخرى بسيارته رقم "أ ب ج  وثمانون
 أل هببينتا  ي  بميلبي همي

ت أرضدراًرا قيمتهدا خمسدون " خلفد192أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه وسيارته رقم "ف ي س 
 . ألف جنيه

ييلبي هميلبنمي هاي مم ريلصبناي مصبمقي
ا قيمتهدا خمسدة " خلفدت أرضدرارً 495أنه على إثر االنفجدار حددثت تلفيدات بمسدكنه وسديارته رقدم "هدـ ج و 

 وعشرون ألف جنيه.
أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسدكنه وسديارته رقدم "ب مي هاي مم ريلصبناي مصبمقييلبي هميلحل

يا قيمتها ثالثة وعشرون ألف جنيه." خلفت أرضرارً 182ط ج 
ييلبي هماي ت ايأل م ة فيو ب ينالوي

" خلفت أرضدراًرا قيمتهدا خمسدة 836أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنها وسيارتها رقم "ف ص ي 
 عشر ألف جنيه.
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ييلبي همي  لريو مي ممح في م ااي
ا قيمتهدا  سدبعة " خلفدت أرضدرارً 913أنه على إثدر االنفجدار حددثت تلفيدات بمسدكنه وسديارته رقدم "ر و ف  

 وعشرون ألف جنيه.
ييلبي هميماقيواايوااي م مواي

محمدد رقدم "م د هدـ  أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسدكنه وسديارة زوجتده / مندال محمدود ندور الددين
 أرضراًرا قيمتها عشرون ألف جنيه. " خلفت419

ييلبي هميلحلمي ب ميأل م ة في م   بتىي
أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت أرضراًرا قيمتها ستون ألف جنيه   وسيارة شقيقه رقم "ق 

 .ت أرضراًرا قيمتها عشرة آالف جنيه" خلف948ق ف  
يحلمي  مييلبي همايم فيلمحايل

ت أرضراراً قيمتهدا مائدة ألدف " خلف941أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنها وسيارتها رقم "ق د ي 
 . جنيه

ييلبي هماي  م ري حب ُيلحلمي متىي
أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكن والدتها خلفت أرضراًرا قيمتها ثمانيدة آالف جنيده  وسديارتها رقدم 

 قيمتها ستون ألف جنيه. ت أرضراًرا" خلف983"ف ي ق 
ييلبي هميلحلتميو مي ممحلريلحلتمي م نبتىي

" خلفت أرضراًرا قيمتها تسعة وستون 179أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه وسيارته رقم "ر و أ 
 ألف وثمانمائة جنيه.

ييلبي همي ا فيأل ينممي ا في ماىي
ه خلفدت أرضدراًرا قيمتهدا خمسدة وعشدرون ألدف جنيده  وسديارة أنه علدى إثدر االنفجدار حددثت تلفيدات بمسدكن

 ا قيمتها خمسة وثمانون ألف جنيه." خلفت أرضرارً 283زوجته رقم "ط ط و 
ييلبي هميلحلميمؤت يوتَي م  ميلحلمي

" خلفددت أرضددراًرا قيمتهددا سددبعة 524أندده علددى إثددر االنفجددار حدددثت تلفيددات بمسددكنه وسدديارته رقددم "ق ع ج 
 عشرون ألف جنيه.و

ييلبي هميحب فيو مي محل ميصنتايأل م ة في
أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت أرضدراًرا قيمتهدا خمسدة وعشدرون ألدف جنيده   وبسديارته 

 ا قيمتها مائة وعشرة آالف جنيه." خلفت أرضرارً 825رقم "هـ هـ ص 
ييلبي هماي اتىينظلايوباميأل م ة في

ن ق بمسكنها خلفت أرضراًرا قيمتها خمسة آالف جنيه  وبسديارتها رقدم "أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات 
 ثمانية وخمسون ألف جنيه" خلفت أرضراًرا قيمتها 135ف 

ييلبي هماي  لتري م ميح  بي  بىي
" خلفدت أرضدراًرا قيمتهدا تسدعة 581أنه علدى إثدر االنفجدار حددثت تلفيدات بمسدكنها وسديارتها رقدم "ع د هدـ 

 جنيه. وعشرون ألف وأربعمائة
ييلبي هميتة بيمب  يو مهي م تفي

 . ًرا قيمتها ألفان وخمسمائة جنيهأنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت أرضرا
ييلبي همييم فيلحلمين  ويحالايحلتم ي
 ه خلفت أرضراًرا قيمتها ألف جنيه.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكن

ييلبي هميمب فيمبنايلحلتميمب في
 أرضراًرا قيمتها خمسون ألف جنيه. ه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفتأن

ييلبي همي  م ي ل ميلحلمي ؤ مي م صمىي
 ا قيمتها ثالثة وستون ألف جنيه.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه وحانوته خلفت أرضرارً 

ييلبي همايا نبي ح ايح ن ريو مي مغناي
 حدثت تلفيات بمسكنها خلفت أرضراًرا قيمتها سبعة آالف جنيه. أنه على إثر االنفجار

ييلبي هميايم بيلحلميأل م ة فيو مي ملتماي
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 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت أرضراًراقيمتها خمسة وعشرون ألف جنيه.
ييلبي هميو ميهللايأل م ة فيأل م ة فيلت  اي
 ه.خلفت أرضراًرا قيمتها ثالثون ألف جني أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه

ييلبي همي ح ايلحلمي يميلميتمي
 قيمتها سبعة آالف وخمسمائة جنيه.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت أرضراراً 

 حلمييو مي م بمييلحلميوثلبريلبي همي
 شر ألف جنيه.ًرا قيمتها ثمانية عأنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت أرضرا

ييلبي هماينبنبيو مي ممحلريلحلميح ري
 ا ثالثة آالف جنيهأرضراًرا قيمتهأنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنها خلفت 

ييلبي هماي لبناي يايح ناي حلمي هلاي
 أرضراًرا قيمتها عشرون ألف جنيه. أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنها خلفت

يويواي مم ري منيهبناييلبي هميأل الفيوبم
ا قيمتها خمسدة وتسدعون ألدف أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكن والده ـ محل إقامته ـ خلفت أرضرارً 

 جنيه.
 لحلمي   بريو ميهللاينصبم هميييلب

 أرضراراً قيمتها أربعون ألف جنيه.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت 
يييفيلحلمحلمييو مي ممح يلبي همي

 يه.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه خلفت أرضراراً قيمتها ثالثة آالف جن
  حلميحلمييو مي ممح فييلبي همي

 رات والعقارات المتواجدة بمحيطة.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمسكنه  وبعدد من السيا
  حلميمبنوي م ملبتييلبي همي

وسيارات الركب محترقة من  إثره النائب العام مرضرجـًا بدمائةنفجار وأبصر على دوي اال تناهى لسمعة أنه
 المملوك للشاهد الثان  والثمانون. نفجار أحدث تلفيات بالحانوت عملةحوله   وأن اال

 ومنبريمبنوي م ملبتييلبي همي
 نيه.راًرا قيمتها اثنا عشر ألف جأنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أرض

   م ي م اويلصبناييلبي همي
 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أرضراًرا قيمتها ثمانية آالف جنيه.

ييلبي همايلنويلم ميو مي محل م
 أرضراًراقيمتها خمسمائة ألف جنيه.أنه على إثر االنفجارحدثت تلفيات بحانوتها خلفت 

  حلميلحلميو مي محا في ممبببيلبي همي
 . رضراًراقيمتها خمسة عشر ألف جنيهأنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أ

ييلبي هميل مبئ وي  حايم ميوبام
 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أرضراًراقيمتها ألف جنيه.

يلحلميل  اييلبويم  ميلبي همي
 أرضراًرا قيمتها عشرون ألف جنيه.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت 

 وبموينلبويحي فيحنبيلبي همي
 ة آالف جنيه.قيمتها ثالث أنه على إثر االنفجارحدثت تلفيات بحانوته خلفت أرضراًرا

ييلبي همينتمجي  ا بينتمجينم  ي
 يه.قيمتها سبعة آالف جن أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بالحانوت المملوك لوالدته خلفت أرضراًرا

ييلبي همي  مي ه فيمت بئ وي  بمي
 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أرضراًرا قيمتها سبعة آالف جنيه.

  حلميمل  ي حلمي  بظ يلبي همي
 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أرضراًرا قيمتها عشرة آالف جنيه.

ييلبي هميت بفي ؤ مي بب ي بمم ي
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 ه خلفت أرضراًرا قيمتها ألف جنيه.إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوت أنه على
ييلبي هميوبب ي بمتقينب مي مننمىي

 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أرضراًرا قيمتها ثالثون ألف جنيه.
ييلبي هميلصبنايملابريو ب يأل م ة في

 أرضراًرا قيمتها سبعون ألف جنيه.أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت 
ييلبي همي  بل ين لايلحلميوت  ي

 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بحانوته خلفت أرضراًرا قيمتها عشرة ألف جنيه.
ييلبي همايم ببيلحلمي  بل ي حلمي

رة آالف أرضدراًرا قيمتهدا عشد " خلفت187أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بسيارة والدتها رقم " د ط هـ 
 جنيه.

ييلبي هميملابريو مي مت حميوتَيو مي مت حمي
بالطريق المؤدي لمدخل مدينة أبو كبير أبصر سيارة مالكد  متوقفدة  6/11/2015أنه حال مروره بتاري  

بيمددين الطريددق وبجوارهددا دراجددة آليددة بصددندوق خلفدد    وبجوارهمددا شخصددْين يعبددث أحدددهما بالصددندوق 
 ارأبصر على إثره اشتعال السيارة.دوي انفج وما أن مر بهما حتى تناهى لسمعة  واآلخر ممسكـًا بالدراجة

يوصبفيلحلميلم ميلحلميلبي همي
مراد   وعبد الرحمن عصام  علم بوفاة نجليه المجن  عليهما / صالح عصام محمد6/11/2015أنه بتاري  

 يوم الجمعة.فى لصالة إثر انفجار حدث بمدخل مدينة أبو كبير  بطريق سعيهما ل محمد مراد على
ييلبي هميماقي مجيواايمل  ي

ع أمدام مددخل المدرآب التداب ده رفقة الشاهد المائة بمحل خدمتدة بجهدة عملدةحال تواج 7/10/2015أنه بليلة 
مددن جرائدده بالرقبددة  وأرضدداف أن  لقسددم شددرطة األزبكيددة تندداهى لسددمعة دوْي انفجددار بددالمرآب   واصددابتة

 سيارات الشرطة المتوقفة بالمرآب وأخرى متحفظ عليها به.نفجار أحدث تخريبـًا باأل
ييلبي هميلحمت ي باىيحب ظينصبمي

 بمرضمون ما شهد به سابقه.
يلبي هميياللري م ل م/ي   مي حلمي ل ريما ن يتيلحلمي حلميم مايو مي من بحيتو مي مل صتميلحلميو مي

ا ميو مي م بممي  تيا ميت  حايوب م ي حلممي مل صتميو مي م الفيتولبميلحلميأل م ة في محلبميت م   مي  ت
يييييييييييييييييييييييييييييييييحلبم

  وخلددف ورائدده تلفيددات م دويَّ االنفجددار حددال تواجدددهم بمحدديط قسددم شددرطة األزبكيددة أندده تندداهى لسددمعه
 . يطهبالسيارات والمبان  الواقعة بمح

ييلبي همي ن قيل مبئ ويماقيا بم ي
 .ًرا قيمتها خمسة وعشرون ألف جنيهت تلفيات بالمدرسة إدارته خلفت أرضراأنه على إثر االنفجار حدث

ينبصميلحلمي حلميلحلمييلبي همي
 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بنقابة األطباء البيطريين خلفت أرضراًرا قيمتها ألف وخمسمائة جنيه.

ييلبي همي ؤ ميم  عيلحلتمي  تا مي
 ت أرضراًرا قيمتها ثمانمائة جنيه.ات بمكتبه خلفأنه على إثر االنفجار حدثت تلفي

ييلبي همي حلميلحلتمي حلمياياينتةمي
 أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيات بمكتبه خلفت أرضراًرا قيمتها ألفا جنيه.

ييلبي همايةبم ي ممىيواايو مي ماب  ي
ا قيمتهددا ثالثددة أالف " خلفددت أرضددرارً  635أندده علددى إثددر االنفجددار حدددثت تلفيددات بسدديارتها رقددم " ن ع ع 

 وخمسمائة جنيه.
ييلبي همي   بري حلميصبمحيلحلتمي

" المدتحفظ عليهدا بدالمرآب ـ خلفدت  7332أنه على إثر االنفجار حدثت تلفيدات بدراجتده اآلليدة رقدم "ف ب 
 أرضراًرا قيمتها ثمانية أالف وثمان مائة جنيه.

ي  مييلحلمي مميح ريلبي همي
 " خلفت أرضراًرا قيمتها ألف جنيه.395تلفيات بسيارته رقم "د ط ب أنه على إثر االنفجار حدثت 
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 ايتألو م  ممباي م مممميلممريتم قيويةممتيثب مماي لممبيي ممنايونممُي ألوممري ممممم وي مميلى اممفي يممريةمم  ي اللمممي لنمم
تيلمبييي  ح   مباي من ب م يت مل ب نباي م صت م  يمل محي ألحم ثيتمال بمي م نظ ل  يت  مبيماثب ماي مل هل ري
ت م باي م ام  يييمايصح  م وي  أللري متبنايتبايتي حم يتي  بم مي مببي م موويبم مي مب   ث اي بم  

 ملنمم باي بمل بلمويتييئق محم يمم تي  م مي يممُي مننبئ   أليم في  بم ميي  يتم قيتواوي منحتي مثب اي بأل
يتتي  ييب  ي مم ي م ا  ي.ي مننبئ  
كد  بركدات ذهشام محمدد /  المستشاروفاة المجن  عليه السيد  نأ ث اي   م ميلصاح ي مببي م موو تالي:ي

حيوية حديثة ررضية وررضديه احتكاكيدة حددثت مدن جدراء االنفجارومدا صداحبه إلصابات النائب العام تعزى 
مددن موجددة انفجاريددة أحدددثت إصددابات بددالرأس والوجدده والصدددر والددبطن والظهددر ومددا صدداحبها مددن تهتددك 

 بالكبدد كسور بالطرف العلوي األيمن واالنف واالرضالع ونزيف دموي غزيزباألحشاء البطنية والصدرية و
 أدت إلى توقف القلب والوفاة.

ي  ابي:ـيلبيث اي
أ ـ أن وفاة المجن  عليه / عبد الرحمن عصدام محمدد تعدزى إلصدابات تهتكيدة انفجاريدة بالوجده ويسدار 

سددحايا وعظمددة العرضددد اليسددرى ومددا الددرأس والعنددق ومتخللددة العرضددلة الصدددغية اليسددرى وبيسددار المدد  وال
صدداحبها مددن انسددكابات دمويددة بالسددحايا والصدددر والددرئتين والددبطن   وأنهددا تحدددث مددن انفجددار جسددم معددد 

 لالنفجار كقنبلة.
ب ـ أن وفاة المجن  عليه / صالح عصام محمد تعزى إلصابات تهتكية انفجارية بفروة الرأس وكسور 

ا وبددالعين اليمندى وبالقلددب   ومدا صداحبها مددن انسدكابات دمويددة جسديمة بعظدام االنددف وتهتكدات بغرضداريفه
بننسجة العنق وسطح الم  ومقابل التهتكات بالصدر والبطن وانغراس جسم معددن  عبدارة عدن اجدزاء مدن 

 اسالك معدنية به  وأنها تحدث من انفجار جسم معد لالنفجار كقنبلة.
محمدد السديد ـ عرضدوْي الجماعدة ـ تعدزي  ج ـ أن وفاة / محمد صدالح محمدد إبدراهيم  وعلدى مصدطفى

 نفجار جسم معد لالنفجار كقنبلة.إلصابات انفجارية مصاحبة ال
يث اي بم  بم مي مب   ي مصبمم يوريل   ن باية ئ ي م مب ،يتةا ت تم  ،يت مناة ي ممتمويألصب  :ت

يمندى وعظمدة الزندد بكسدوٍر بالمشدطية الثالثدة لليدد ال مصداب المجن  عليه / أحمد أحمد فدؤاد محمدودأ ـ 
 اليمنى  وكدمات متفرقة بالجسد والرأس واشتباه قطع بالغرضروف الهالم  للركبة اليمنى.
جدراء مصابين مدن ب ـ المجن  عليهما / عباس رفعت عباس عبد الحميد   سيد محمد عبد العال عطية 

 االنفجار.
 د وآالم بالظهر.بكدمات متفرقة بالجس مصاب ج ـ المجن  عليه / أحمد صالح محمود حسن

 باليد اليسرى. بجرح مصاب د ـ المجن  عليه / عبد الرحيم عبد المعتمد محمود الجوهري
 بجرح قطع  بالفخذ األيسر وتهتك بطبلة األذن. مصاب هـ ـ المجن  عليه / حسن سعيد حسن عبيد

 لصدر.بجروح بالرأس والعرضد األيمن وا مصاب و ـ المجن  عليه / إبراهيم توفيق محمد أحمد
ييي مم م اي مل هل ريـ:يثبن بي

أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان بالتحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخوان وانتظامده  ـي ممي مل هفي م ب عي/1
بنسرة فيها   وبتردده على تجمهر الجماعة برابعة العدوية وتعرفه علدى المدتهم الثالثدين / أحمدد محمدد هيدثم 

انتهداج جماعدة اإلخدوان العندف بتنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد المنشدآت الحيويدة أحمد محمود الدجوي  وبعلمه ب
وقوات الشرطة   من خالل لجان عمليدات نوعيدة تدولى مسدئوليتها قيداديون بالجماعدة مدنهم المدتهم الثدامن / 

 محمد محمد محمد كمال الدين.
ام   فدوزي جمعدة   / أبو القاسم أحمد عل  يوسف منصور ـ حركد  "هشد ـي ممي مل هفي محبمييو مي2

فخددري الددديب   نددور الحسددين " ـ بالتحقيقددات بانرضددمامه لجماعددة اإلخددوان وعرضددويته بإحدددى مجموعاتهددا 
المسماة "مجموعات العمل النوع " والت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاة وأفراد الشرطة ومنشآتهما 

  مجموعته السيد المستشار النائدب العدام وقتله وآخرين من عناصروالمنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة  
 وبإحرازه واستعماله مواد مفرقعة واشتراكه ف  تصنيعها  وبإحرازه سالحـًا ناريـًا.

وتدرجه فيها حتى توليده مسدئولية الجماعدة  2010وأبان تفصيالً بانرضمامه لجماعة اإلخوان خالل عام 
لية مددا أسددماها "الحركددة الثوريددة" داخددل الجامعددة بكليددة الدددعوة اإلسددالمية جامعددة األزهددر  ثددم توليدده مسددئو

واشتراكه والمتهَمْين الثان  والثالثين / محمد جمال محمد دراز  السادس والثالثين / عمر محمد محمدد أبدو 
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سيد أحمد بتجمهرات جماعة اإلخوان فيها  وبتعرفه لذلك على المتهم الخامس / يحيى السيد إبدراهيم محمدد 
لالنرضدمام إلدى مجموعدات  - 2015ف  غرضدون فبرايدر  –  وبدعوته من األخير -حرك  "خالد" –موسى 

مسلحة تابعة للجماعة أسماها "مجموعدات العمدل الندوع " تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة وأفدراد 
ورضددباط القددوات المسددلحة والشددرطة  وكددذا المنشددآت الحيويددة والهامددة وذلددك إلسددقاط النظددام القددائم بددالبالد  

تلك الدعوة قبوالً لديه حيث انرضم إلحدى تلك المجموعدات تتدولى رصدد وقتدل القدائمين علدى الدولدة  فالقت
والشخصيات العامة وترضم مجموعات ذكر منهدا مجموعدة الددعم اللوجسدت  ومجموعدة الرصدد ومجموعدة 

بتدوفير  التصنيع ومجموعة التنفيذ  وأرضاف بتوليه أيرضاً مسئولية مجموعة الدعم اللوجست  والتد  ترضدطلع
المقرات واألسلحة واألدوات والمواد الت  تستخدم ف  تصنيع العبوات المتفجرة وإمداد أعرضاء المجموعات 
 –بها  وأنه علم مدن المنرضدمين إلدى تلدك المجموعدات المتهمدين الثدان  عشدر / محمدد أحمدد السديد إبدراهيم 

  -حركد  "علد " -حمود حجدازي   والثالث عشر / أحمد جمال أحمد م-حرك  "زكريا"  "كامل أبو عل "
  والحددادي -حركدد  "محمدددي" –والخددامس عشددر / محمددود األحمدددي عبددد الددرحمن علدد  محمددد وهدددان 

  والسددادس والعشددرين / أبددوبكر سدديد عبددد -حركدد  "أحمددد" -والعشددرين / إبددراهيم محمددود قطددب أبددو بكددر 
محمدد محمدد كحدوش  والسدابع    والثامن والعشرين / عبد الدرحمن سدليمان-حرك  "ياسر" -المجيد محمد 

راهيم أحمددد   والثالددث والثالثددين / إبدد-حركدد  "حددورس" –والثالثددين / أحمددد محددروس سدديد عبددد الددرحمن 
حركدد   –"إسدماعيل"  والتاسددع والخمسدين / محمدد يوسددف محمدد عبددد المطلدب  حركدد  -إبدراهيم شدلقام  

اد تلك المجموعدات فد  تنفيدذ أعمالهدا وأرضاف باعتمعمرو شوى أحمد السيد . "شاكر"  والثالث والستين / 
العدائية على  ما أمدها به المدتهم الخدامس مدن أمدوال  كمدا اتخدذت مقدرات تنظيميدة لعقدد لقداءات أعرضدائها 
التنظيمية وإيوائهم وإخفاء األسلحة والعبوات المتفجدرة وقدف منهدا علدى ثدالث وحددات سدكنية بمنطقدة بئدر 

ية بمدينددة الشددي  زايدد  وأخددرى بشددارع األخبدار بددالح  السددادس العبدد بمحافظددة شدمال سدديناء  ووحدددة سدكن
أكتوبر بمحافظة الجيزة  ووحدة سكنية بمساكن الشباب بالتجمع الثالدث بالقداهرة الجديددة محافظدة  6بمدينة 

القدداهرة اتخددذت مددنوى ألعرضدداء المجموعددات  وأخددرى بمنطقددة مسدداكن عبددد القددادر بمحافظددة اإلسددكندرية  
 ظة الفيوم.ووحدة سكنية بمحاف

ونفاذاً لتكليف المتهم الخدامس تواصدل مدع المدتهم الخدامس  2015وأرضاف أنه ف  غرضون شهر فبراير 
حركد   –عشر عبر برنامج "الين" وأمده برقم هاتف المتهم السابع عشر / جمال خيري محمود إسدماعيل 

ى الوحدات السدكنية كلفه المتهم الخامس بحرضور لقاء تنظيم  بإحد 2015  وف  غرضون مارس -"ماجد" 
بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية  حيث التقى وآخران وتدارسوا خالل اللقاء األفكار الجهاديدة بقدراءة مدن 
كتاب "ف  ظالل القرآن" لسيد قطب  وتولى المدتهم الخدامس عشدر شدرح كيفيدة تصدنيع المتفجدرات  وأمدن 

اصل عقب اللقداء مدع المدتهم الخدامس حيدث االتصاالت وأمن المعلومات واألمن الشخص   وأرضاف أنه تو
علم منه بسبق سفر المتهم الخامس عشر إلى قطاع غزة والتحاقده بكتائدب عدز الددين القسدام التابعدة لحركدة 

 حماس وتلقيه دورة تدريبية ف  معسكراتها.
ية وعقب ذلك ونفاذاً لتكليف المتهم الخامس تواصدل مدع المدتهم التاسدع والخمسدين السدتئجار وحددة سدكن

بمنطقة بئر العبد بشدمال سديناء  وأرضداف أن المدتهم الخدامس أمدده لهدذا الغدرض بمبلدغ خمسدة آالف جنيده  
مبلغ ثالثة آالف جنيه بحوالة بريديدة إلدى المدتهم التاسدع والخمسدين  -أي المتهم الحادي عشر  –أرسل منه 

مدتهم الخدامس بنقدل دميدة ولوحدة إلنفاقها ف  اسدتئجار الوحددة السدكنية وإعددادها  وفد  أعقداب ذلدك كلفده ال
 إلكترونية إلى المتهم التاسع والخمسين فنقلها إليه.

وإمددداده آخددراً بهددا كتكليفدده مددن المددتهم الخددامس  وفدد   –بيرضدداء  323مددازدا  -وأرضدداف بشددرائه سدديارة 
حددة   وباتخاذه والمتهم الخامس عشدر و-كتكليفه من المتهم الخامس  -أعقاب ذلك استلمها من آخر وباعها 

أكتدوبر التخاذهدا مقدراً تنظيميداً  6سكنية بمدينة الشي  زايد منوى لهما  وباستئجاره وحدة سكنية فد  مديندة 
بمساعدة المتهمين الثان  عشر والخامس عشدر  –إليواء أعرضاء مجموعات العمل النوع  ونقله مواد إليها 

مس عشر بتلك الوحددة كميدة مدن مدادة تد  كتكليفه من المتهم الخامس  وعلى إثر ذلك نقل إلى المتهم الخا -
 إن ت  كتكليفه من المتهم الخامس.

أمد بها آخر كتكليفه من المتهم الخامس  وعلى إثدر  –إكسيل هاتشباك حمراء  –وأرضاف بشرائه سيارة 
ذلدك أعيدددت إليدده واسدتخدمها فدد  نقددل مدواد لتصددنيع المفرقعددات أمدده بهددا المددتهم الخدامس عشددر إلددى المقددر 

بمدينة الشي  زايد كتكليفه من المتهم الخامس  وف  أعقاب ذلك سدلمها وبهدا مدواد أخدرى تسدتخدم  التنظيم 
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لنقدل المدواد إلدى  –كتكليفه مدن المدتهم الخدامس  –ف  تصنيع العبوات المفرقعة إلى المتهم الثالث والثالثين 
 عدائية هناك.محافظة الفيوم واستخدامها ف  تصنيع عبوات مفرقعة تستخدم ف  تنفيذ أعماٍل 

كتكليفده مدن  –بدرميالً بالسدتيكياً  – 2015ف  غرضون يونيدو  -وأرضاف بشرائه والمتهم الخامس عشر 
 -سدديارة  – 19/6/2015بتدداري   –السددتخدامه فدد  إعددداد عبددوة متفجددرة   وبشددرائه  -المددتهم الخددامس 

ق اتفدداق المتهَمددْين كتكليفدده مددن المددتهم الخددامس  وعلمدده علددى إثددر ذلددك بسددب –اسددبرانزا شدديري رصاصددية 
الخامس  والخامس عشدر علدى قتدل السديد المستشدار النائدب العدام بتفجيدر عبدوة يصدنعها األخيدر باسدتخدام 
البرميل تودع بالسيارة الت  اشتراها فاتفق معهم على ذلك  وتنفيذاً لذلك االتفاق عاون المتهم الخامس عشر 

بدوة  كمدا وقدف علدى أنسدب مكدان لتصدوير تفجيدر ف  تجربة جهاز تحكم عن بعدد سيسدتخدم فد  تفجيدر الع
ركددب السدديد المستشددار النائددب العددام تمهيددداً الرضددطالعه بددذلك التصددوير وأمددده المددتهم الخددامس لددذلك بددآلت  
تصددوير رقميتددْين وبطاقددات ذاكددرة  كمددا أعلمدده المددتهم الخددامس عبددر برنددامج "اليددن" بتحديددد صددباح يددوم 

اري  نقل والمتهم الخامس عشر العبوة المتفجرة إلى السيارة ثم قادها موعداً للتنفيذ  وبذلك الت 28/6/2015
إلى نادي السكة الحديد بمدينة نصر وسلمها عرضواً بمجموعة الرصد  والتقدى بعددها المدتهم الخدامس عشدر 

إلدى  –ريندو  –وحرضر إليهما المتهم الخدامس والعشدرين / ياسدر إبدراهيم عرفدات عرفدات وأقلهمدا بسديارة 
قع المحدد للتفجير حيث فعَّل المتهم الخدامس عشدر العبدوة  وعلدى إثدر ذلدك وقدف واألخيدر علدى محيط المو

مقربة من السيارة المفخخدة فد  انتظدار مدرور الركدب حتدى أعلمهمدا المدتهم الخدامس عبدر برندامج "اليدن" 
مس التقيدا صدباح يدوم بتنجيل موعد التنفيذ لتَغَيُّر خط سير الركب فغادرا المكان  وكتكليفهما من المتهم الخا

بجوار ندادي السدكة الحديدد بمديندة نصدر وحرضدر إليهمدا المدتهم الثدامن واألربعدون / يوسدف  29/6/2015
فاسددتقالها وعرضددٌو بمجموعددة الرصددد  –إكسدديل هاتشددباك حمددراء  -أحمددد محمددود السدديد نجددم قائددداً سدديارة 

ن الحجداز  بينمدا غادرهدا والمدتهم وتوجهوا صوب موقع التفجير وف  طريقهم غدادر األخيدر السديارة بميددا
وبحوزتده آلدة تصدوير وبحدوزة المدتهم  -الخامس عشر عند بداية ممر مؤٍد إلى موقع مدرور الركدب ووقفدا 

حتدى اسدتقبل هداتف المدتهم الخدامس عشدر رسدالة فدنمره باالسدتعداد  -الخامس عشر جهاز التحكم عدن بعدد 
مددرور الركددب حتددى بدددأ بالتصددوير وفجددر المددتهم  –أي المددتهم الحددادي عشددر  –للتصددوير  ومددا أن أبصددر 

الخامس عشر العبوة المورضوعة بالسيارة لدى مرور السيارة استقالل المجن  عليه جوار السيارة المفخخة  
وعلددى إثددر االنفجددار هددرب والمددتهم الخددامس عشددر إلددى السدديارة قيددادة المددتهم الثددامن واألربعددين واسددتقالها 

كتكليدف  –لمتهم الخامس عشر ببطاقة الذاكرة المسجل عليهدا تصدوير التفجيدر والذوا بالفرار  وآنذاك أمد ا
 المتهم الخامس.

نقددل إليهددا عبددوة مفرقعددة  –إكسدديل فيراندد   –سدديارة  -كتكليفدده مددن المددتهم الخددامس  -وأرضدداف بشددرائه 
والعشدرين /  صنعها المتهم الخامس عشر باستخدام حقيبة أمده بها المتهم  وعلى إثر ذلك أمد المدتهم الثدان 

أمد بهدا المدتهم الثالدث والثالثدين وعلدم  –اكسيل  –محمد أحمد محمد إبراهيم بالسيارة والعبوة  وكذا سيارة 
أمدد بهدا –فيرندا رصاصدية  –بإزماع استخدامها ف  نقدل مدواد تددخل فد  تصدنيع المفرقعدات  وكدذا سديارة 

التواصل مع المتهم الثالث والثالثين وعلم  المتهم الحادي والعشرين وعلى إثر ذلك مكن المتهم الخامس من
مدن المدتهم الخدامس بتكليفده األخيدر باسدتخدام السدديارة لنقدل أسدلحة إلدى عرضدٍو بالمجموعدات  وبتكليفده مددن 

بدنموال أمدده بهدا عدن طريدق المدتهم السدادس والعشدرين وآخدر   –شداهين  –المتهم الخامس بشراء سديارة 
 –متهَمْين الحادي والعشرين  والثالث والثالثين إلجادة األخيَرْين القيادة وبتمكينه آخَرْين من التواصل مع ال

 .-كتكليفه من المتهم الخامس
مددم وتسددع طلقددات ممددا تسددتعمل عليدده اشددتراهم 9وأرضدداف بإمددداده المددتهم الخددامس عشددر بمسدددس عيددار 

 –رين  وبإمددداده كتكليفدده مددن المددتهم الخددامس بددنموال أمددده بهددا األخيددر عددن طريددق المددتهم السددادس والعشدد
 -جهزهمدا المدتهم الثدامن والعشدرين -المتهم الخامس عشدر بهداتفين محمدولين  -كتكليفه من المتهم الخامس 

عرضدَوْين مدن  -كتكليفه من المتهم الخامس  –  وبإمداده -أعدها المتهم السابع والثالثون -ودوائر إلكترونية 
صدل عليهدا مدن المدتهم الخدامس عشدر  وكدذا إمدداده أعرضاء مجموعات العمل النوع  كلٌّ بعبدوة متفجدرة ح

المدتهم العشدرين / متدول   –كتكليفه من المدتهم الخدامس  –مسئول مجموعة الفيوم بعبوة مفرقعة  وبإمداده 
 محمود محمود العتيق  ببطاقة تحقيق شخصية لتسليمها آلخر.

اإلسددكندرية اتخددذت مقددراً وحدددة سددكنية بمحافظددة  -كتكليفدده مددن المددتهم الخددامس  –وأرضدداف باسددتئجاره 
تنظيمياً لتدريب أعرضاء المجموعات وإعدادهم علم من المتدربين فيها المتهمان الثالدث والثالثدون  والثالدث 
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والستون  وكذا وحدتْين سكنيتْين بمنطقدة بئدر العبدد بشدمال سديناء سدلم مفاتيحهمدا للمدتهم التاسدع والخمسدين 
  وكدذا وحددة سدكنية بدالتجمع الثالدث اتخدذت -المدتهم الخدامس  كتكليفده مدن –وأوصله بالمتهم الثان  عشدر 
 منوى له والمتهم الثالث عشر.

كما كلفه المدتهم الخدامس بتنسديس مجموعدات للعمدل الندوع  بمحافظدات الصدعيد  ونفداذاً لدذلك التكليدف 
فظة بن  تمكن من تنسيس مجموعة بمحافظة الفيوم رضمت المتهم الثالث والثالثين وآخرين  ومجموعة بمحا

سددويف  كمددا دعددا المددتهم الثالددث والسددتين لالنرضددمام إلددى مجموعددات العمددل النددوع   ولقبولدده دعوتدده كلفدده 
 بتنسيس مجموعة بمحافظة أسوان.

وأرضاف بسبق إمداده من المتهم الثالث والعشرين / محمد شعبان محمد محمد إلمداده بدنموال ينفقهدا فد  
 ليفه من المتهم الخامس.تقديم الدعم لمجموعات العمل النوع  كتك

والمقر التنظيم  الكائن بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ورضبط مبلغ أربعين ألفاً  وأنهى برضبطة وتفتيشة
وسبعمائة وخمسين جنيهاً ـ منه مبلغ قدره أربعدون ألدف جنيده مدن أمدوال أمدده بهدا المدتهم الخدامس إلنفاقهدا 

قدره ألفا دوالر أمريك  مدن أمدوال أمدده بهدا المدتهم الخدامس على دعم مجموعات العمل النوع  ـ   ومبلغ 
إلنفاقها على دعم مجموعات العمل النوع   وحاسوبه المحمول  وثالثدة هواتدف محمولدة  وعبدوة مفرقعدة 

 نقلها من مقر مدينة الشي  زايد إلى مقر التجمع الثالث.
"زكريددا  كامددل أبددو علدد   محمددد  ـ حركدد  / محمددد أحمددد السدديد إبددراهيم ـي ممممي ملمم هفي مثممبنويو مممي3

منصددور" ـ بالتحقيقددات بانرضددمامه لجماعددة اإلخددوان  وعرضددويته إلحدددى مجموعاتهددا المسددلحة الُمسددماة 
"مجموعات العمليات النوعية" الت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة 

ر الحدددود الشددرقية والجنوبيدة للددبالد والتحاقدده بحركددة والقدائمين علددى الدولددة بغدرض إسددقاطها  وبتسددلله عبد
حماس الجناح العسكري لجماعة اإلخوان وتلقيه تدريبات عسكرية ف  كنفها  وبحيازته بندقية آلية وأخريْين 

 خرطوش وذخائر مما تستخدم عليهما.
ا بجامعدة   وانتظامده فد  إحددى أسدره2010وأبان تفصيالً لدذلك بانرضدمامه لجماعدة اإلخدوان مندذ عدام 

األزهر  وتعرفه لذلك من أعرضائها على المتهمين الحادي عشر  والخامس عشر  والسدادس عشدر / محمدد 
األحمدي عبد الرحمن عل   والتاسع واألربعين / محمد عل  حسن عل  خليفة  والرابع والخمسدين / ياسدر 

نيم  والسدابع والخمسدين / إبراهيم محمد إبراهيم نصار  والخامس والخمسين / محمد يوسف محمد محمد غ
أحمددد زكريددا محيدد  الدددين البدداز وهبددة  والتاسددع والخمسددين  وأرضدداف بمشدداركته بتجمهددر الجماعددة برابعددة 
العدويددة  وبتجمهراتهددا التدد  أعقبددت فرضدده  وبقناعتدده برضددرورة قتددال أفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة 

برابعدة والنهرضدة  ولدذلك انرضدم لمجموعدات والمواطنين المعاررضين للجماعة انتقاًما منهم لفض تجمهريها 
مسددلحة تابعددة لجماعددة اإلخددوان المسددماة "مجموعددات العمددل النددوع " وانددتظم بمجموعددة منهددا تتددولى تنفيددذ 
أعمال عدائية رضد أفراد الشرطة بغرض إسقاط الدولدة واتخدذت مدن وحددة سدكنية بمديندة نصدر مقدراً لعقدد 

ْين خرطدوش وذخدائر ممدا تسدتخدم عليهدا  وفد  إطدار انرضدمامه لقاءات أعرضائها وإخفاء بندقية آلية وأخدري  
تلقى تدريبات على استخدام البنادق اآللية  وعلى إثر رضبط أعرضاٍء من المجموعة؛ كلفه مسئولها بالتواصل 
مع قيادي الجماعة المتهم الخامس عبر موقدع التواصدل االجتمداع  "فديس بدوك"  ونفداذاً لدذلك تواصدل مدع 

ء آخرين بمدينة إدفو بمحافظة أسدوان  فالتقداهم ومكندوه مدن التسدلل إلدى خدارج الدبالد إلدى األخير فكلفه بلقا
دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبالد حيث آوى إلى وحددة سدكنية بمديندة الخرطدوم لسدبعة أشدهر تدردد 

دى مجموعدات ـ إلحد 2015عليه فيها المتهم الخامس  ولعودته إلى البالد رضمه األخير ـ ف  غرضون يناير 
العمليات النوعية تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضداة وأفدراد القدوات المسدلحة والشدرطة والقدائمين علدى 
الدولة بغرض إسقاطها وإشاعة الفورضى فيها   وبدعوى االنتقام لفض تجمهَرْي الجماعة برابعة والنهرضة  

للوجسدت  ـ   والخدامس عشدر ـ مسدئول ووقف من أعرضائها على المتهمين الحادي عشر ـ مسدئول الددعم ا
 تصنيع العبوات المفرقعة ـ   والسادس والعشرين   والتاسع والخمسين.

وأرضاف بتكليفه وأعرضاء المجموعة باتخداذ أسدماء حركيدة والتواصدل عبدر بدرامج اتصداٍل إلكتروند  ال 
تخدم برندامج "اليدن" يمكن رصدها  فاتخذ أسماًء حركية ـ "زكريا  كامل أبو عل   محمد منصور" ـ  واسد

للتواصل مع أعرضاء المجموعات  وف  إطار إعدادهم التحق وآخرون ـ علدم مدنهم المدتهم الخدامس عشدر ـ 
 بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
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وأرضدداف باعتمدداد تلددك المجموعددة فدد  تحقيددق أغرارضددها علددى مددا أمدددها بدده المددتهم الخددامس مددن أسددلحة 
تخدم فد  تصددنيع المفرقعدات وأمدوال أُنِفددَق جاندٌب منهددا فد  تدوفير مقددراٍت تنظيميدة لعقددد وذخدائر ومدواد تسدد

اللقاءات وإلخفاء األسلحة الناريدة والدذخائر والمفرقعدات وقدف منهدا علدى وحددة سدكنية بالقداهرة الجديددة ـ 
شدي  زايدد والثانيدة تولى مسؤوليتها المتهم الحادي عشر ـ  ووحدتين سكنيتين األولى بالح  الثالث بمدينة ال

أكتوبر بمحافظة الجيزة  وأخرى بمساكن عبد القادر الجديدة بمحافظة اإلسكندرية   6بالح  السادس بمدينة 
 ووحدتْين سكنيتْين بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

ايدد ـ باإلقامدة بمقدر مديندة الشدي  ز 2015ف  إطار انرضمامه كلفه المتهم الخامس ـ ف  غرضون إبريل ت
وأمدده لدذلك بددنموال لسدداد أجرتهدا  وعلددى إثدر تنفيددذه ذلدك كلفده المددتهم الخدامس برضدم أعرضدداٍء مدن جماعددة 
اإلخوان لمجموعته والتواصل مع المتهم الحادي عشر لالستعانة به ف  ذلدك  ونفداذاً للتكليدف التقدى األخيدر 

لخدامس بإرشداد المدتهم الخدامس وتباحثا ف  كيفية رضم أعرضاٍء إلدى مجموعتهمدا  وعقدب ذلدك كلفده المدتهم ا
 عشر لمقر مدينة الشي  زايد وإيوائه فيه  فنفذ التكليف.

وأرضدداف بتكليفدده والمددتهم الخددامس عشددر مددن المددتهم الخددامس بمعاينددة مزرعددة بمحافظددة المنيددا تمهيددداً 
فداذاً التخاذها معسكراً لتدريب أعرضاء المجموعات  ومكنهما لذلك من التواصل مع المتهم السابع عشدر  ون

لذلك التقيا األخير بمحافظة المنيا وانتقلوا إلى مزرعة بها عايناها ووقفا على عدم إمكانية اتخاذهدا معسدكراً 
 للتدريب.

كل فه المتهم الخامس بمعاينة مزرعتْين بمركز ههيدا بمحافظدة الشدرقية تمهيدداً  2015وف  غرضون مايو 
لددذلك مددن التواصددل مددع مدددبرهما المددتهم السددادس  التخاذهمددا مقددرْين لتصددنيع العبددوات المفرقعددة  ومكندده

والعشرين  ونفاذاً لذلك التقى األخير بمركز ههيا واندتقال إلدى مدزرعتين بده عاينهمدا وأبلدغ المدتهم الخدامس 
 عشر بما وقف عليه من معاينته. 

كل فدده المددتهم الحددادي عشددر بالحرضددور إليدده لنقددل مددواد تسددتخدم فدد  تصددنيع  2015وفدد  غرضددون يونيددو 
أكتوبر  ونفداذاً لدذلك توجده والمدتهم الخدامس عشدر إليده ونقلدوا  6فرقعات إلى مقر الح  السادس بمدينة الم

مواد من سيارةٍ إلى المقر  وكتكليفهم من المتهم الخامس نقلوا تلك المواد إلى سيارةٍ لنقلهدا إلدى مركدز ههيدا 
 محافظة الشرقية.

والمتهم الحدادي عشدر مدع المدتهم التاسدع والخمسدين  وبذات الشهرـ كتكليفه من المتهم الخامس ـ تواصل
حيث آواه األخير ومكنه من التسلل من الحدود الشرقية للبالد عبر األنفاق إلى قطاع غزة  والتحدق بكتائدب 
عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حمداس والتقدى هنداك بنعرضداء مدن جماعدة اإلخدوان عدرف مدنهم 

حمد عبد الحفيظ أحمد حسين  وتلقى ف  كنفها دروًسا فكرية ألقاها عرضو حركة المتهم الثامن والخمسين / م
حماس المكنى "أبو عمر" ترضمنت ترسدي  عقيددة القتدال المسدلح وشدرعية تنفيدذ األعمدال العدائيدة  وتددرب 
بمعسكرات الحركة على أساليب جمع المعلومات ورصد األشخاص والمنشآت  ووسدائل التخفد  والهدروب 

قددة  ومهددارات القتددال وأسدداليبه  وكيفيددة فددك وتركيددب واسددتعمال البنددادق اآلليددة وبنددادق القددنص مددن المالح
والمسدسات وذخائرها والقاذف عديم االرتداد ـ آر ب  جد  ـ  وكيفيدة تصدنيع العبدوات المفرقعدة بننواعهدا  

بقيام أعرضداٍء ووقف من خالل التحاقه على عمل المكنى "أبو عمر" بمخابرات حركة حماس  كما علم منه 
مددن المجموعددات النوعيددة ـ المنرضددم إليهددا ـ بقتددل السدديد المستشددار النائددب العددام   وعلددى إثددر ذلددك علددم مددن 
المتهَمددْين الحددادي عشددر  والخددامس عشددر بتصددنيع األخيددر عبددوة مفرقعددة اسددتعملها فدد  قتددل المجندد  عليدده 

لخامس وأعلمه األخير بنن القتل انتقاٌم وبتول  المتهم الحادي عشر تصوير الواقعة  كما تواصل مع المتهم ا
 من المجن  عليه ألمره بفض تجمهري جماعة اإلخوان برابعة والنهرضة.

وأرضاف بتكليفه ف  أعقاب عودته إلى البالد من المتهم الخامس بتوفير سيارة ـ غير مسجلة بياناتهدا ـ   
لعشدرين ـ  ونفداذاً لدذلك تمكدن مدن وأمده لذلك بمبلغ اثن  عشر ألدف جنيده ـ عدن طريدق المدتهم السدادس وا

شراء سيارة ـ هيونداي بيرضاء ـ بمساعدة المتهم الثان  والستين / إبراهيم عبد المنعم عل  أحمد  ونقلها إلى 
مرآب بمديندة فداقوس حتدى اسدتلمها آخدٌر بعدد تواصدلهما معدـًا  وعلدم فد  أعقداب ذلدك باسدتخدامها مدن قبدل 

يتولى مسئوليتها المدتهم الخدامس ـ فد  نقدل عبدوة مفرقعدة السدتهداف  عرضَوْين بالمجموعات النوعية ـ الت 
أفراد شرطة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية  وانفجار العبوة قبل وصولهما مودية بحياتهما.وف  غرضون 

كل فه المتهم الخامس بتدريب أعرضاء بالجماعة على أساليب جمع المعلومات ومهارات الرصد  2016يناير 
بمقر للجماعة بمحافظة اإلسكندرية  وأمده لذلك بمواد عن تلك األساليب والمعلومات  ونفاذاً لذلك  وأمنياتها
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توجده إلددى ذلدك المقددر وَعلَّددَم حارضدريها أسدداليب جمددع المعلومدات ومهددارات الرصددد وطدرق تنميندده وتالفدد  
 المالحقة األمنية  وَعِلَم بتلقيهم دورات أخرى بذات المقر.

كلفده المدتهم الخدامس بتسدليم المدتهم التاسدع والخمسدين أمدواالً  ـ 2016ون فبرايدر وأنهى أنه ـ ف  غرضد
لسداد أجرة وحددتين سدكنيتَْين دبرهمدا األخيدر بمنطقدة بئدر العبدد  وأمدده بدالمبلغ الدالزم لدذلك ـ عدن طريدق 

 المتهم السادس والعشرين  ـ فالتقى المتهم التاسع والخمسين بمنطقة بئر العبد وأمده به.
 / أحمد جمال أحمد محمود حجازي ـ  ممي مل هفي مثبمثيو ميـ 4

حرك "عمدددر  علددد   محمدددد  يوسف"دددـ بالتحقيقدددات بانرضدددمامه لجماعدددة اإلخدددوان  وعرضدددويته إلحددددى 
مجموعاتها المسلحة المسماة "مجموعدات العمليدات النوعيدة" التد  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة 

بغددرض إسددقاط الدولددة وإعددادة الددرئيس األسددبق للحكددم  وبإمددداده تلددك وأفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة؛ 
 المجموعات بمعلومات  وباشتراكه ف  قتل المجن  عليه السيد المستشار / هشام بركات النائب العام.

وأبددان تفصدديالً لددذلك بانرضددمامه لجماعددة اإلخددوان وانتظامدده بنسددرتْين فيهددا األولددى بمركددز ديددرب نجددم 
الثانية بجامعة األزهر  وبمشاركته بتجمهر الجماعة برابعة العدوية  وبتجمهراتها الت  بمحافظة الشرقية  و

أعقبدت فرضدده بجامعدة األزهددر  وبقناعتده بفررضددية الخددروج علدى الحدداكم وقتالده وتنفيددذ أعمدال عدائيددة رضددد 
ريعة القرضدداة وأفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة واإلعالميددين واسددتباحة دمددائهم بدددعوى عدددم تطبدديقهم الشدد

اإلسالمية  وانتقامـًا منهم بدعوى فض تجمهريها برابعة العدوية والنهرضدة  ولدذلك انرضدم  فد  غرضدون عدام 
لخليددة تابعددة لجماعددة اإلخددوان بجامعددة األزهددر ارضددطلعت برصددد رئدديس الجامعددة ومددوظف  األمددن  2014

لمددتهم التاسددع اإلداري بهددا وأفددراد الشددرطة القددائمين علددى فددض تجمهددرات الجماعددة فيهددا رضددمت خالفدده ا
 2015والعشرين / معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف ـ حرك  "يسري" ـ   وفد  غرضدون مدارس 

كلفه مسدئول تلدك الخليدة بالتواصدل مدع المدتهم الخدامس عبدر برندامج "اليدن"  ولتواصدله مدع األخيدر دعداه 
تولى تنفيذ أعمدال قتدل رضدد لالنرضمام إلى مجموعات مسلحة يتولى مسئوليتها "مجموعات العمل النوع " ت

الشخصدديات العامددة والقددائمين علددى الدولددة؛ وبانرضددمامه إليهددا تددولى مسددئولية مجموعددة ارضددطلعت بالرصددد 
وجمع المعلومات عن شخصيات عامة ـ كتكليفات المتهَمْين الخامس  والسادس / قدري محمد فهم  محمود 

ن ـ حركد  "الحداج عمداد" ـ   والتاسدع الشي  ـ رضدمت المتهمدين الرابدع عشدر/ محمدود الطداهر طدايع حسد
والعشرين  والحادي والثالثين / مصطفى رجب عبد العلديم حنفد  ـ حركد  "بدالل" ـ   الرابدع والثالثدين / 
باسم أحمد شفيق أحمد قادوس ـ حرك  "أشرف" ـ   والخدامس والثالثدين / حمددي جمعدة عبدد العزيدز عبدد 

أعرضداء تلدك المجموعدات المتهَمدْين الحدادي عشدر  الثدان  اللطيف  وآخرين  وف  إطار انرضمامه علدم مدن 
عشر.وأرضاف بتكليفه وأعرضاء المجموعات باتخاذ أسماٍء حركية والتواصل عبر بدرامج اتصداٍل إلكتروند  
ال يمكن رصدها  ونفاذاً لتلك التكليفات اتخذ أسماًء حركية ـ"عمر  عل   محمد  يوسف" واسدتخدم برندامج 

اء المجموعات وبرنامج "ترو كربت" للتواصل مع المتهم السادس لتلق  تكليفاتده "الين" للتواصل مع أعرض
وإمداده بما يقف عليه من معلومات تنفيذاً لها  وف  إطار إعداد أعرضداء المجموعدات كلفده األخيدر بتددريب 

عقددد  عناصددرها بددالمقر التنظيمدد  الكددائن بمسدداكن عبددد القددادر بمحافظددة اإلسددكندرية  ونفدداذاً لددذلك التكليددف
دورتَددْين تدددريبيتْين بددالمقر درب بإحددداها أعرضدداٍء بالمجموعددات علددى أسدداليَب الرصددد ومهددارات التددنمين 

 والتخف  خالله  وتول  المتهم الثان  عشر التدريب بالثانية ألعرضاء آخرين بذات المقر.
س   وأرضدداف باعتمدداد المجموعددة مسددؤوليته فدد  تحقيددق أغرارضددها علددى مددا أمدددها بدده المتهمددان الخددام

والسادس من أموال ـ ألفان وخمسمائة جنيه من المتهم الخامس  واثنا عشر ألف جنيه من المتهم السدادس ـ 
عن طريق أعرضاء بالمجموعات علم منهم المتهم الرابع عشر   أنفقها  ف  شراء هواتف محمولة وخطوطاً 

نوى ألعرضداء مجموعتده هاتفية  واستئجار وحدة سكنية بشارع محمد رشداد بمنطقدة عدين شدمس اتخدذت مد
حتددى تكليفدده مددن المددتهم السددادس  2015آوى إليهددا والمددتهم الخددامس والثالثددون خددالل الفتددرة مددن نددوفمبر 

 2016بمغادرتها إلى المقر التنظيم  الكائن بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة  فانتقل إليه ف  غرضون فبراير 
 صوير.والتقى فيه المتهم الحادي عشر والذي أمده بآلة ت

ـ برصدد إعالمد ٍ  2015وف  إطار توليه مسئولية مجموعته كلفه المتهم الخامس ـ فد  غرضدون إبريدل 
التاسددع   ونفدداذاً لددذلك انتقددل والمددتهم تمهيددداً لقتلدده  وأمددده لددذلك بصددورة مددن القمددر الصددناع  لمكددان مسددكنه

 به.   وعرضًوا بالمجموعة إلى مسكنه وحال دون رصد تحركاته عدم تواجدهوالعشرون
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كل فه المتهم الخامس برصد المجن  عليه السيد المستشدار النائدب العدام تمهيدداً  2015وف  غرضون مايو 
لقتله انتقاماً منه ألمره بفدض تجمهدرْي جماعدة اإلخدوان برابعدة والنهرضدة  وأمدد ه لدذلك بصدورة مدن القمدر 

كنه ووقف على عدد القائمين علدى مصر الجديدة  ونفاذاً لذلك انتقل إلى مس الصناع  لمكان مسكنه بمنطقة
تنمينده  وكطلبده أمدده المدتهم الخددامس بسديارة ـ شداهين بيرضداء ـ حيدث اسدتقلها والمدتهم التاسدع والعشددرون 
وقادها آخدٌر واسدتخدموها فد  تتب دع ركدب السديد المستشدار النائدب العدام واقفدين علدى قدوام تنمينده وخطدوط 

قفددوا عليدده  والنشددغاله بدراسددته مك ددن المددتهم الخددامس مددن ومواقيددت سدديره  وأمدددوا المددتهم الخددامس بمددا و
التواصل مع المتهم التاسع والعشرين الستكمال أعمدال رصدد الركدب  وفد  أعقداب وقوفده علدى قتدل السديد 
المستشار النائب العام بتفجير استهدف ركبه أعلمه األخير بتفجير أعرضداٍء بمجموعدات العمدل الندوع  تلدك 

 صويرهم التفجير تمهيداً إلذاعته.العبوة قاصدين قتله وت
كل فه المتهم السادس برصد سفير أجنب  تمهيدداً لقتلده  وأمدده لدذلك بصدورة  2015وف  غرضون نوفمبر 

من القمر الصناع  لمكان مسكنه وبياندات رحدالت مغادرتده الدبالد ووصدوله إليهدا وأمداكن اسدتقباله بمينداء 
نه ووقف على قوام تنمينه  ولتكليف المتهم السادس ـ أمده المتهم القاهرة الجوي  ونفاذاً لذلك انتقل إلى مسك

  وعلدى -الرابع عشر بسيارته ـ سوبارو سوداء ـ وسيارة المتهم الرابع والثالثين ـ هيوندداي فيرندا حمدراء 
إثر ذلك ورضع ـ هو ـ مخططدـًا لرصدد خدط سدير السدفير  وكمخططده رصدد المتهمدان التاسدع والعشدرون  

الرابدع عشدر  ثون أماكن ومواقيت سير ركب السدفير بمينداء القداهرة الجدوي  وقداد المتهَمدان الحادي والثال
الرابددع والثالثددون سدديارتْيهما وتتبعددا الركددب حددال مددروره بددالطريق الدددائري وطريددق األوتوسددتراد  ووقددف 

م التاسدع المتهم الخامس والثالثون علدى مواقيدت مدروره بمددخل حد  المعدادي  بينمدا توجده ـ هدو ـ والمدته
والعشرون إلى محيط مسكن السفير لرصد مواقيت وصوله  وتوجده إليده مدرة أخدرى لرصدده فد  غرضدون 

   حيث وقفوا من ذلك كله على قوام الركب وخطوط سيره. 2015ديسمبر 
كل فدده المددتهم السددادس برصددد مسددئول التسددليح بددالمجلس األعلددى للقددوات  2015وفدد  غرضددون ديسددمبر 

ه  وأمدده لدذلك بصدورة مدن القمدر الصدناع  لمكدان مسدكنه  ونفداذاً لدذلك انتقدل والمدتهم المسلحة تمهيداً لقتل
ـ إلى محيط ذلك المسكن وحاَل دون الرصد عدم تدردده علدى  2016التاسع والعشرون ـ ف  غرضون يناير 

 مسكنه.
بمعلومات  كل فه المتهم السادس برصد وزير الدفاع تمهيداً لقتله  وأمده لذلك 2016وف  غرضون فبراير 

عن ركب األخير وخطوط سيره ـ عدن طريدق عرضدٍو بالمجموعةدـ   ونفداذاً لدذلك رصدده والمدتهم الخدامس 
ـ ووقفدا علدى قوامده ومنده سديارة تشدويٍش علدى االتصداالت  فنمدد المدتهم  9/2/2016والثالثون ـ بتداري  

عدة يجدري الدتحكم بددائرة السادس بما وقفا عليه  وعلم مدن األخيدر تخطيطده السدتهداف الركدب بعبدوة مفرق
تفجيرهددا سددلكياً وعلددى إثددر ذلددك كلفدده بتصددوير الركددب حددال سدديره  ونفدداذاً لددذلك انتقددل والمددتهم الخددامس 
ره ومحيطده  وأمدد المدتهم السدادس بمدا التقطده مدن صدور فكلفده  والثالثون إلدى مكدان مدرور الركدب وصدوَّ

 التكليف. األخير بإعادة معاينة المكان وتصويره وحال رضبطه دون تنفيذ
وأنهى بعلمه من المتهم التاسع والعشرين بارضطالعه وآخرين برصد سفارة الواليات المتحدة األمريكية  

 وروسيا  واإلمارات العربية المتحدة بالقاهرة تمهيداً الستهدافهم بنعمال عدائية.
حقيقات بمشاركته / محمود الطاهر طايع حسن ـ حرك  "الحاج عماد" ـ بالت ـي ممي مل هفي مم  عيو م 5

ف  جماعة اإلخوان وبتجمهرها برابعة العدوية  ولعالقته بالمتهم السادس كلفه األخير ـ ف  غرضون نوفمبر 
ـ بإمداد المتهم الثالث عشر بمبلغ ألف  جنيه وأن يتخذ اسًما مغايًرا السمه حال تواصله معه   وأمده  2015

 تخذ اسماً حركيـًا"عماد" وتواصدل مدع المدتهم الثالدث عشدر ـبالمبلغ ومكنه من التواصل معه  ونفاذًا لذلك ا
 حرك  "يوسف" ـ وأمده بذلك المبلغ.

/ محمود األحمدي عبد الرحمن عل  ـ حرك  "المحمدي  أبو المعتصم   ـي ممي مل هفيي ممبل يو م 6
سددماة بانرضددمامه لجماعددة اإلخددوان وعرضددويته بإحدددى مجموعاتهددا الم محمددد علدد   بددرنقش" ـ بالتحقيقددات

"مجموعددات العمددل النددوع " والتدد  تتددولى تنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد القرضدداة وأفددراد الشددرطة ومنشددآتهما 
وقتله  وآخرين من عناصر مجموعته السيد المستشار النائدب العدام والمنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة  

النهرضة  ومشاركته ف  عدد من العدوية و بدعوى االنتقام منه ألمِره بفض تجمهَرْي جماعته بميدان  رابعة
األعمال العدائية الت  نفذتها الجماعدة رضدد أفدراد الشدرطة ومنشدآتها والمنشدآت العامدة  وتصدنيعه وحيازتده 
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مواد مفرقعة واستعمالها  وحيازته أسلحة نارية وذخائرها  وكذا تسلله لقطاع غزة والتحاقه بحركة حمداس 
 النارية وكيفية تصنيع المفرقعات. وتلقيه دورة تدريبية على استخدام األسلحة

وأبان تفصيالً لذلك بانرضمامه لجماعة اإلخوان بدعوةٍ من شقيقه المتهم السادس عشر وانتظامه بعدد من 
التحق بكلية اللغات والترجمة بجامعة األزهر بمحافظة القاهرة ـ بتكليدف  2012أسرها  وف  غرضون عام 

جماعدة بهدا  والنرضدمامه ذلدك علدم مدن أعرضداء تلدك الجماعدة من مسدئول  أسدرته ـ واندتظم بإحددى أسدر ال
والحدادي عشددر  والثدان  عشددر  والثالددث عشدر  والسددابع عشدر  والسددادس والعشددرين  المتهمدين الخددامس  

والسابع والعشرين / عبد هللا محمد السيد جمعة  والثامن والعشرين  والثالث والثالثين  والسادس والثالثين  
والثامن والثالثين / إسالم محمد أحمد مكداوي  والتاسدع والثالثدين / حمدزة السديد حسدين  والسابع والثالثين 

عبددد العددال  والتاسددع واألربعددين  والرابددع والخمسددين  والسددابع والخمسددين  والتاسددع والخمسددين  وأرضدداف 
ن بتجمهددر الجماعددة برابعددة العدويددة  وفدد  أعقدداب ذلددك تددم تكددوي عشددر بمشدداركته وشددقيقه المددتهم السددادس

ه المتهم الثدان  عشدر إلحدداها بجامعدة  مجموعات من أعرضاء الجماعة سميت "مجموعات اإلرباك"  ورضمَّ
بغرض االعتدداء علدى قدوات الشدرطة  وأن المدتهم الخدامس مدن المسدئولين  - 2014بمطلع عام  -األزهر 

 عن كافة تلك المجموعات.
ا ُسم  "لجدان العمليدات النوعيدة" والتد  وأنه ولتكليفات صدرت من قيادات جماعة اإلخوان تم تشكيل م

تعمل ف  إطار من التخف  مع أعرضداء المكتدب اإلداري بكدل محافظدة وترضدطلع بتنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد 
قوات ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والمواطنين المعاررضين للجماعدة وذلدك بغدرض إشداعة الفورضدى 

انرضدم إلحدداها بمركدز أبدو كبيدر  2014ء العدام الدراسد  بالبالد وصوالً إلسدقاطها  وأنده فد  أعقداب انتهدا
بمحافظة الشرقية حتى كلف بتشكيل واحدةٍ بمحيط إقامته بقرية كفدر السدواق   ونفداذًا لدذلك تمكدن مدن رضدم 

 عرضو الجماعة المتهم الثامن والثالثين وآخر لتلك اللجنة.
ؤها من خبرات   وما صدر عدن وأرضاف بتطور عمل تلك المجموعات النوعية نتيجة لما اكتسبه أعرضا

قيادات الجماعة من تكليفاٍت بإعداد وتنهيل عناصدرها حركيدـًا وفكريدـًا وعسكريدـًا   وفد  هدذا اإلطدار علدم 
باختياره للسفر لتلق  دورةٍ تدريبية عسكرية لتنهيله تمهيًدا لتنفيذ عمليات عدائية مؤثرة وهامة عقب عودتده 

دينة العريش بمحافظة شمال سيناء ؛ وربطده بدالمكنى "أبدو الوليدد" الدذي للبالد ؛ حيث تولى آخٌر تسفيره لم
ـ تمهيدًدا لمسداعدته علدى التسدلل عبدر الحددود لقطداع غدزة  2014التقاه عقب وصوله ـ بمنتصدف سدبتمبر 

وتلقدد  الدددورة التدريبيددة هندداك علددى يددد عناصددر حركددة "حمدداس"   واصددطحبه ألحددد المنددازل بمدينددة رفددح 
آخرين لمكان على مقربدة مدن الحددود المصدرية الفلسدطينية حيدث أرشدده أحددهم لطريدٍق  وتوجها منه رفقة

تسلل منده إلدى داخدل قطداع غدزة حيدث التقدى عناصدر مدن حركدة "حمداس" ملثمد  الوجدوه أقلدوه بعددد مدن 
نطقة السيارات حتى تقابل والمكنى "أبو إبراهيم" الذي تولى مسئولية تسكينه وتوفير مقٍر إلقامته وتدريبه بم

بيت الهيا بشمال قطاع غزة   ثدم حرضدر إليده المكندى "أبدو عمدر" ـ عنصدر بمخدابرات حركدة "حمداس" ـ 
وأجرى مناقشته حول أورضاع الجماعة بمصر وعالقاته بعناصرها ومنهم المتهم الخامس   وأعلمه المكندى 

ك الددورة ومراحلهدا ؛ "أبو عمر" بتوليه مسئولية اإلشراف عليه خالل فتدرة تدريبده وأطلعده علدى ماهيدة تلد
والت  بدأت مرحلتها األولى بتدريبات ف  مجدال هندسدة تصدنيع المفرقعدات تلقدى خاللهمدا تددريبات نظريدة 
ترضمنت شرحـًا للمواد المفرقعة وطبيعتها وقواعد أمانها وطرق تحرضيرها ووجه استخدام كل منهدا وكيفيدة 

لعديد من تلك المواد وتفجيره عدد من العبوات تصنيع العبوات المفرقعة   وأخرى عملية ترضمنت تصنيعه ل
المفرقعة   وأعقبها ـ المرحلة الثانية ـ دورة أسماها "أدورة مشاة" تلقدى خاللهدا ـ بمعسدكرات تابعدة لحركدة 
حماسـ تدريبات بدنية وأخرى عسدكرية علدى كيفيدة اسدتخدام األسدلحة الناريدة المختلفدة وطبيعدة كدل منهدا   

رات الميددان وعلدم الطبوغرافيدا ورفدع المنشدآت وتحديدد األهدداف   وأنده خدالل ودراسة حرب المدن ومها
وعقب هاتين المرحلتين من تلك الدورة ـ ولمدة شهر ونصف ـ تم إعداده أمنيـًا وحركيـًا علدى يدد مسدئوله ـ 
المكنى "أبو عمر" ـ بتلق  محارضدرات نظريدة فيمدا أسدماه "فدن التكتيدك" ترضدمنت دراسدته للفكدر العسدكري 
وأصول ومبدادئ الحدرب وحدرب العصدابات   وكدذا دراسدة أمنيدات التواصدل واالتصداالت تالفيدـًا للرصدد 
األمن  بدًءا من استخدامه أسماء حركية وتغيير الهواتف النقالة وأن يكون االتصال بينه وعناصدر جماعتده 

لقددائمين علددى الدولددة عبددر بددرامج مؤمنددة   كمددا أعددده المكنددى "أبددو عمددر" فكريددـًا بترسددي  عقيدتدده لقتددال ا
 ومؤسساتها واالعتداء عليهم واستهدافهم وشرعية قتلهم.
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وأنه ف  أعقاب انتهاء تلك الدورة التدريبية أعد المكنى "أبو عمر" تقييمـًا ألدائه خاللهدا وكلفده بدالتركيز 
مجموعدات عقب عودته للبالد على تصنيع المفرقعات واستخدام بنادق القنص ؛ كما كلفه بإعالم مسدئول  ال

النوعية بجماعة اإلخوان بعودته   وبنقل ما اكتسبه بتلك الدورة لعناصر هذه المجموعات   والتواصل معه 
عبر برامج محادثات مشفرة دربه على استخدامها وأمده ببطاقة ذاكدرة مخدزٌن عليهدا تلدك البدرامج كمدا قددم 

ـ حدال دونده غلدق  2014ـ بنهايدة ندوفمبر  إليه مبلغ عشرة آالف جنيه لنفقاتده   ثدم حددد لده موعدًدا لعودتده
القوات المسلحة المصرية لكافة الطرق بسيناء إثر واقعة قتدل عددد مدن أفرادهدا بكدرم القدواديس؛ حتدى عداد 

 .24/12/2014متسلالً للبالد عبر أحد األنفاق الحدودية بمدينة رفح بتاري  
أبو عمر" سلمه ـ عن طريدق شدخص ـ مع آخر مرتبط بالمكنى " 2015وأرضاف بتواصله ـ بمطلع عام 

آخر ـ حاسبـًا آليدـًا محمدوالً السدتخدامه فد  التواصدل مدع المكندى "أبدو عمدر" عبدر أحدد البدرامج المشدفرة ـ 
team viewer  ـ الت  سبق وأمده بها األخير  ولتواصلهما كلفه بالبددء فد  تددريب عناصدر علدى تصدنيع

نوع  تابعة لجماعة اإلخوان تهدف إلسقاط الدولة بتنفيدذ المواد المفرقعة  ولعلمه بتنسيس مجموعات عمل 
أعمال عدائية كبرى رضد المسئولين بالبالد ومؤسساتها  انرضم إلى إحدى تلك المجموعات وعلم بارضدطالع 
المتهم الخامس بمسئولية المجموعة  وأنها تنقسم نوعيـًا لمجموعات متخصصة تعمل بمعدزل عدن بعرضدها؛ 

رقعات" والت  أسنَد إليه المتهم الخامس مسئوليتها  ومجموعدة "الرصدد" وتدولى منها مجموعة "تصنيع المف
مسددئوليتها المددتهم الثالددث عشددر  ومجموعددة "الدددعم اللوجسددت " وتددولى المددتهم الحددادي عشددر مسددئوليتها  
ومجموعة "التنفيذ"  وتول  المدتهم الثدان  عشدر مسدئولية إحددى هدذه المجموعدات  كمدا علدم مدن أعرضدائها 

السابع عشر  والسادس والعشرين   والسابع والعشرين   والثالث والثالثدين   والسدابع والثالثدين  ين المتهم
  وآخرين ؛ فرضالً علدى ارتبداط  والثامن والثالثين  ورضم لها المتهم والتاسع والثالثين  والتاسع والخمسين 

 المكنى "أبو عمر" بقيادات ومسئول  تلك المجموعة ومتابعة أعمالها.
رضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريًا حيث عقدت دورات ترضدمنت لقداءاٍت تثقيفيدة لهدم لترسدي  وأ

قندداعتهم بشددرعية مددا ينفددذوه مددن عمليددات عدائيددة   وحركيًددا باتخدداذ أسددماء حركيددة والتواصددل اآلمددن بددين 
ة الرصددد أعرضدائها عبدر بدرامج محادثدات مشدفرة " اليدن"  "تديم فيدور"  وسدرية مقراتهدا ومعلوماتهدا خشدي

األمن    وعسكريـًا بتلق  عناصرها تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتصنيع وإعداد 
العبوات المفرقعة ؛ حيث ُكِلَف بتدريب عدد منهم لما له من خبرة لسابقة سفره لقطاع غزة وتلقيده تددريبات 

ـ وتلقيه ذات الدورة بحركدة  2015غرضون يونيه به   كما علم بتسلل المتهم الثان  عشر لهذا القطاع ـ ف  
.وأن هدذه المجموعدة اتخدذت العديدد مدن 2015"حماس"   ف  أعقاب عودته من دولة السودان بمطلع عدام 

المقرات التنظيميدة لعقدد لقداءاتهم ودوراتهدم التدريبيدة ولتخدزين وإخفداء األسدلحة الناريدة والدذخائر والمدواد 
أكتددوبر  6كددر مددن تلددك المقددرات وحدددة سددكنية بمنطقددة الشددي  زايددد بمدينددة المفرقعددة وتصددنيعها فيهددا ؛ وذ

بمحافظددة الجيددزة   وأخددرى كائنددة بددالح  السددادس بددذات المدينددة   ومخددزنْين ووحدددة سددكنية بمركددز ههيددا 
بمحافظددة الشددرقية   ومزرعددة بددذات المركددز   وأخددرى بقريددة كفددور نجددم مركددز اإلبراهيميددة ـ بمحافظددة 

 نية بمدينة العامرية بمحافظة اإلسكندرية.الشرقية  ووحدة سك
كما اعتمدت مجموعة العمل النوع  تلك ف  تمويلها على ما أمدها به المتهم الخامس من أموال وأسلحة 
وذخائر ومواٍد لتصنيع المفرقعدات  ومدا أمددها بده المدتهم الحدادي عشدر مدن مبدالغ ماليدة تدم إنفاقهدا لتدنجير 

ارات واألدوات المسددتخدمة فدد  ارتكدداب عمليدداتهم العدائيددة   وكددذا األسددلحة مقددراٍت تنظيميددٍة  ولشددراء السددي
الناريددة وذخائرهددا   كمددا وفددر لهددا  المددتهم السددادس والعشددرون مقددرات بمحافظددة الشددرقية لتصددنيع المددواد 
المفرقعدة وعبواتهدا  عددالوة علدى مدا أمدددها ـ هددو ـ مدن عبددوات مفرقعدة صدنعها السددتخدامها فد  العمليددات 

  وما أمدها به المتهم السابع والثالثون مدن أجهدزة تحكدم ودوائدٍر كهربائيدة السدتخدامها فد  تفجيدر  العدائية
 العبوات المفرقعة   وما أمدها به المتهم الثالث عشر من معلومات بشنن األهداف المزمع استهدافها.

ريب عددد مدن ـ ارضطلع بتد 2015وأرضاف أنه على إثر انرضمامه لتلك المجموعة ـ ف  غرضون فبراير 
عناصرها على تصنيع المواد المفرقعة بعد توفير المواد الالزمة لعملية التصنيع ـ زئبدق   أزيدد صدوديوم  
حمض نيتريدك   نتدرات رصداص   وأدوات معمليدة ـ بوحددة سدكنية بمركدز أبدو حمداد بمحافظدة الشدرقية  

تواصددل بددين عناصددر المجموعددة   والتقددى بددالمتهم الحددادي عشددر وآخددَرْين أعدددهم حركيددـًا بشددرح أمنيددات ال
وعسكريـًا بتدريبهم على المواد المفرقعة وطبيعتها وكيفية تصدنيع عبواتهدا   وصدنع كدل ممدن دربهدم مدادة 
أزيد الرصاص المفرقعة بإحدى المزارع   وف  أعقاب انتهاء تلك الدورة أبلغ المكنى "أبو عمدر" بنتائجهدا 
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لثان  عشر لمعايندة مكدان ـ مندزل وقطعدة أرض ـ مزمدع تواصل مع المتهم ا 2015؛ وف  غرضون إبريل 
انعقاد دورة تدريبية فيه بمحافظة المنيا  وحال وصوله التقى المتهم السابع عشر الدذي رافقده إلرشداده لهدذا 
المقر ؛ فرفض عقد تلك الدورة به نظًرا إلمكانية كشفهم أمنيـًا حال التدريب   وحال عدودتهم أعلمده المدتهم 

بمقٍر آخر لعقدها  وتوجها والمتهم الحادي عشدر حيدث الوحددة السدكنية الكائندة بدالح  السدادس الثان  عشر 
أكتوبر وعقدت بها دورة تدريبية حرضرها المتهم الثامن والثالثون   والحركيان "ماجد" و"إسالم"  6بمدينة 

د المفرقعة  وبعد انتهائهدا ورابٌع   وترضمنت ذات التدريبات النظرية والعملية ـ لسابقتها ـ على تصنيع الموا
 أكتوبر رفقة المتهمْين الحادي عشر والثان  عشر. 6أقام بالوحدة السكنية بالشي  زايد 

علم من المتهم الثان  عشر باعتزام مسئول  مجموعته البدء ف  تنفيذ عمليات  2015وبمطلع شهر مايو 
برى الت  من شننها التدنثير علدى الدولدة ـ دون عدائية بالبالد   وإعدادهم مخططـًا لتنفيذ إحدى العمليات الك

إفصاحٍ عن طبيعتها ـ   وكلفه األخير بتحديد ما يلزمه من مواٍد لتصنيع كميات كبيدرة مدن المدواد المفرقعدة 
تمهيًدا الستعمالها حال التنفيذ   فطلب منه مواًدا لتصدنيع مدادتْ  نتدرات اليوريدا وبروكسديد األسديتون نُِقلَدت 

لمتهم السادس والعشرين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية إلخفائها فيه لحين توفير مقٍر لتصدنيع لمخزن تابع ل
 تلك المادتين.

وأعقب ذلك تواصله مع المتهم الخامس الذي أعلمه بطبيعة المخطط الُمعَد ؛ والمستهدف منده قتدل السديد 
كانتده الهامدة بدالبالد ورئاسدته إحددى المستشار النائب العام  بغرض التنثير علدى الدولدة وإسدقاطها نظدًرا لم

مؤسسدداتها ؛ وبدددعوى االنتقددام مندده ألمددره بفددض تجمهددري جماعتهمددا بميدددان  رابعددة العدويددة والنهرضددة   
واستباحة دمائه بزعم مسئوليته عمن قتل وأصيب حال فرضهما   وكلفه بلقاء المتهم الثالث عشر القائم على 

وآخرين من مجموعة الرصد ـ للوقوف علدى نتائجده وتحديدد ِزنَدِة رصد النائب العام وَركبِه وطرق سيره ـ 
المواد المفرقعة للبدء ف  تصنيع عبوتها تحت إشراف من عرضو حركة حماس المكنى "أبو عمر" ـ عرضدو 
حركة حماس ـ   ونفاذًا لهذا التكليف التقاه بمنطقة بن رشدد بمصدر الجديددة علدى مقربدة مدن مسدكن النائدب 

متهم الثالث عشر لمكان مسكنه  وأعلمه بعدد سيارات ركبه وطرق سيره وأوجه تنمينده   العام ؛ وأرشده ال
فنخطر المتهم الخامس ـ ُمكلفه ـ فنجرى األخير محادثدة عبدر شدبكة المعلومدات الدوليدة جمعتهمدا والحركد  

ة المفرقعدة   "كريم" والمكنى "أبو عمر" وفيها حدد له األخير المدواد المتعدين اسدتخدامها فد  تصدنيع العبدو
وكلفه المتهم الخامس بمعاينة مقٍر دبره المتهم الثان  عشر وآخر   فتواصدل معهمدا وربطده أولهمدا بدالمتهم 
السادس والعشرين فداتفق مدع األخيدر علدى لقداء عرضدو المجموعدة الحركد  "يحيدى" إلرشداده لهدذا المقدر   

ـ والتقيدداه؛ فاصددطحبهما حيددث  2015يو والتفدداقهم توجدده والمددتهم الثددامن والثالثددون ـ فدد  نهايددة شددهر مددا
المزرعة الكائنة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية ؛ وحال وصولهم تقابلوا مع الحرك  "أسامة" وتبين تصنيع 
مرافقْيهما لمواٍد مفرقعة وإخفائها بالمزرعة   ولتنكده من تنمينها بعد معاينتها بعث بالمتهم الثامن والثالثدين 

م المواد ـ السابق نقلهدا لمخدزن المدتهم السدادس والعشدرين ـ فنحرضدراها   وصدنع والحرك  "يحيى" الستال
أربعتهم قرابة السبعين كيلو جرامـًا من مادة نترات اليوريا ولم يتمكندوا مدن تصدنيع المدادة المحررضدة علدى 

ثددون مددا تفجيرهدا "الجلدد  كددول" ـ التدد  كلفدده بتصدنيعها المكنددى "أبددو عمدر" ـ   فنقددل والمدتهم الثددامن والثال
 6صنعوه   ثم التقى المتهم الحادي عشر وسلمه إياها لنقلها للوحددة السدكنية إقامتهمدا ـ بمديندة الشدي  زايدد 

أكتوبر ـ  ولفشله ف  تصنيع المادة المحررضة تواصل مع المتهم الخدامس   والمكندى "أبدو عمدر" وأعلمهمدا 
ألمونيوم وبروكسيد األسيتون وأزيد الرصاص   بما آل إليه   فكلفه األخير بتجهيز العبوة من مواد نترات ا

ونفاذًا لهذا التكليف توجه والمتهم الحادي عشر وابتاعا من أحد األسواق حاوية بالستيكية ـ برميدل أزرق ـ 
السددتخدامه كعبددوةٍ وورضددعاه بالوحدددة السددكنية بالشددي  زايددد   ثددم صددنع قرابددة األربعمائددة جددرام مددن مددادة 

ًدا السددتخدامها كمددادة محررضددة للتفجيددر ـ   كمددا صددنع كميددة مددن مددادة أزيددد بيروكسدديد األسدديتون ـ تمهيدد
الرصاص ـ الستخدامها كصاعٍق يتم إيصاله بالدائرة الكهربائيدة للتفجيدر ـ   وأعقبهدا تواصدل مدع الحركد  

ـ فنقلهدا للمزرعدة  2015"صقر" لتوفير باق  المواد الالزمة للتصنيع ؛ والذي أرسلها إليه ـ بمطلدع يونيده 
بمركز ههيا   وأتى بالمتهم الثدامن والثالثدين   والحدركيْين "يحيدى" و"أسدامة" حيدث طحدن واألخيدر قرابدة 
الستين كيلو جرامـًا من مادة النترات   وعبنهم بحقيبتْ  سفر صغيرتين   وبذات اليوم غادر والمتهم الثامن 

ال العبدوة   وبطريدق رواحهمدا أعلدم والثالثين متوجهْين صوب الوحدة السدكنية بمديندة الشدي  زايدد السدتكم
األخير باعتزام قتل النائب العام باستعمال تلك العبوة المفرقعة   وما أن وصال تلك الوحدة أحرضرا الحاوية 
ـ البرميل ـ المتروكة بها وورضعا بمنتصفها قنينةً ـ ماسورة حديدية ـ عبئاهدا بمدا صدنعه مدن مدادة بروكسديد 
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مختلطدٍة بكيلدو جدرام ـ أو يزيدد ـ مدن بدودرة األلومنيدوم ونتدرات األمونيدوم  األسيتون ـ المادة المحررضدة ـ
السابق طحنها   وملئا محيطها بما يزيد على الخمسين كيلو جرام من المدادة األخيدرة حتدى امتلدئ الوعداء ـ 

ٍل عن البرميل ـ فنغلقاه   وأعد محقنـًا ـ سرنجة ـ ملئه بسبع جرامات من مادة أزيد الرصاص وجعلها بمعز
العبددوة لحددين توصدديلها بدددائرة التفجيددر يددوم تنفيددذ الواقعددة   وأبلددغ المددتهم الخددامس باحتياجدده لدددائرة التفجيددر 
الكهربائية الذي أوصله بالمتهم السابع والثالثين الستالم دائرة تفجير عن بُعد منده ؛ فالتقداه بمنتصدف شدهر 

ارة متصل بمجموعة مدن األسدالك يدتم توصديل بمنطقة مدينة نصر وتسلم منه جهاز إنذار سي 2015يونيه 
عدد منها ببطارية والباقين بمصباح ـ لمبة ـ اختبار تتصل بالصاعق ـ محقن أزيد الرصاص ـ لتفعيل العبوة 
المفرقعة حال استخدام جهاز التحكم عن بُعد ـ ريموت ـ   كما أعلمه المدتهم الحدادي عشدر بشدراء سديارة ـ 

ـ السدتخدامها خصيصدـًا فد  ارتكداب الواقعدة بورضدع العبدوة بهدا وتفجيرهدا طراز اسبرانزا صدينية الصدنع 
 بركب السيد المستشار النائب العام.

ولتمام التجهيز لتنفيذها أصدر المتهم الخامس تكليفـًا له والمتهم الحادي عشر بدإجراء تجربدةً للتنكدد مدن 
مده بانتقائهمدا مدن بدين عناصدر المجموعدة فاعلية تلك الدائرة وتقدير مسافات اسدتخدامها ؛ فنجرياهدا   وأعل

القائمة على قتل النائب العام وحدد له دوره فيها   كما كلفه بمعاينة المكان المحدد للتنفيذ وأرسل لده تقريدًرا 
بنتائج رصد النائب العام  وطدرق سديره وعددد سديارات ركبده وموقعده منهدا ـ ثدالث سديارات دفدع ربداع  

وه من مسكنه   كما أرسل له بخريطٍة عبر برنامج محادثاتهما "اليدن" بنسدماء موقعه بالثانية ـ ومواقيت غد
الشوارع المحيطة بمسكن النائب العام ومحدد بها الموقدع المقدرر لتدرك السديارة المجهدزة بدالعبوة المفرقعدة 

وعدة ـ ومكان استهدافه ؛ فعاينه وتبينه مناسبـًا   وأخطدر ُمكلفده فنوصدله بدالحرك  "إسدالم" ـ عرضدو المجم
للوقوف معه على تحديد مكان التنفيذ   ثم تواصل مع عرضو حركة حماس المكنى "أبو عمر" ـ بتكليٍف من 
المتهم الخامس ـ وأطلعده علدى نتدائج تصدنيعه وتجربتده ومعاينتده   وأعقدب ذلدك ِعلَمده مدن األخيدر بتحديدد 

 .موعًدا للتنفيذ كما حدد له دوره والمشاركين فيها 28/6/2015صباح يوم 
وبصبيحة هذا اليدوم ـ وتنفيدذًا للمخطدط الُمعدد ـ نقدل والمدتهم الحدادي عشدر العبدوة المتفجدرة وورضدعاها 
بالحقيبة الخلفية للسيارة الت  سبق لتخير شراؤها ـ اسبرانزا ـ وورضدع صداعقها ودائدرة تفجيرهدا   ثدم قداد 

ها لعرضدٍو بالمجموعدة لنقلهدا لمكدان المتهم الحادي عشر السيارة إلى نادي السكة الحديد بمدينة نصدر لتسدليم
التنفيذ   وتوجه ـ هدو ـ منفدرًدا لدذات المكدان "ندادي السدكة الحديدد" حتدى التقدى فيده المدتهم الحدادي عشدر  
وانتظرا حتى حرضر المتهم الخامس والعشرون  قائًدا لسيارة ـ طراز رينو باذنجانيدة اللدون ـ فتعدرف عليده 

ه بها المتهم الخدامس ـ واسدتقال سديارته حتدى وصدلوا ـ قرابدة الثامندة بكلمة سر محددة بينهما ـ سبق وأعلم
والنصددف صددباحا ـ للشددارع المحدددد السددتهداف ركددب النائددب العددام ؛ فتددرجال وانتظرهمددا المددتهم الخددامس 
والعشرون ف  نهايته بسديارته ؛ فنبصدر سديارة التنفيدذ ـ المجهدزة ـ متوقفدة أمامهمدا يسدتقلها قائددها فتوجده 

ع ددل دائددرة تفجيددر العبددوة   ومددا أن تدديقن مددن جاهزيتهددا للتفجيددر أخددذ جهددازي الددتحكم عددن بُعددد ـ صددوبها وف
ريموتْ  كنترول ـ ثم غادر السيارة وتوجه والمتهم الحادي عشر واستترا بممٍر جدانب  بدين عقداٍر ومدرسدة 

ومكثا منتظرْين إشارة ـ  ف  الجهة المقابلة من الشارع الذي تُركت فيه السيارة المفخخة بعد تفعيل عبوتها  
رسالة على برنامج "الين" ـ من الحرك  "إسالم" القابع على مقربة من مسكن المجند  عليده إلبالغده حدال 
تحركه صوبهما ليتولى هو تفجير العبوة المورضوعة بالسيارة ـ باستخدام أحد جهازي التحكم ـ حدال مدرور 

؛ إال أنده أُبلدغ مدن الحركد  "إسدالم" ـ قرابدة العشدرة ركب النائب العام ويُصور المدتهم الحدادي عشدر ذلدك 
صباحـًا ـ بإرجاء تنفيذ الواقعة لتغيير النائب العام لخط سديره وركبده   فتوجده لسديارة التنفيدذ وأبطدل تفعيدل 
العبوة المفرقعة   ثم غادر والمتهم الحادي عشر بسيارة المدتهم الخدامس والعشدرين ثدم اسدتقل أخدرى أجدرة 

كن شقيقه المتهم السادس عشر   وبمساء ذلك اليوم تواصل والمتهم الخامس عبر برنامج الين متوجهـًا لمس
إلعدادة  29/6/2015وأعلمه األخير بعدم تحرك سيارة التنفيذ من مكانها   وحددد لده صدبيحة اليدوم التدال  
نصدر   وتنفيدذًا لهدذا  الَكَرةِ ؛ وكلفه بلقاء بداق  عناصدر مجموعدة التنفيدذ بجدوار ندادي السدكة الحديدد بمديندة

التكليف بارح مسكن شقيقه محرًزا أحد جهدازْي الدتحكم عدن بُعدد ـ ريمدوت ـ والتقدى المدتهم الحدادي عشدر 
والحرك  "إسالم" واستقلوا سيارة ـ هيونداي هاتشدباك حمدراء ـ قادهدا المدتهم الثدامن واألربعدون وتوجهدوا 

"إسالم" مفتاحْ  سيارة التنفيذ ـ المفخخة ـ وتوجه  صوب موقع التفجير   وقبيل وصولهم إليه سلمه الحرك 
صوب مسكن النائب العام لترقبه وإبالغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه   واستكمل ثالثتهم طريقهم حتدى 
توقف المتهم الثامن واألربعون بالسيارة بنحد الشوارع خلدف مدرسدٍة ـ قرابدة التاسدعِة صباحدـًا ـ   فترجدل 
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من السيارة وتوجها صوب سديارة التنفيدذ ـ المتروكدة بدذات المكدان ـ وأعداد توصديل والمتهم الحادي عشر 
وتفعيل دائرة تفجير العبوة المفرقعدة ـ البرميدل ـ بصداعقها وحدال ذلدك صدور المدتهم الحدادي عشدر العبدوة 

ندا عندد ودائرتها بآلة تصويٍر حوزته ـ كاميرا سون  ديجيتال ـ   ثم تحركدا للجهدة المقابلدة مدن الشدارع وكم
الممددر الواقددع بددين العقددار والمدرسددة بمواجهددة السدديارة  وانتظددرا حتددى اسددتقبل هاتفدده رسددالة مددن الحركدد  
"إسالم" باالستعداد لتحرك النائب العدام وركبِده صدوبهم ؛  فتدربص حتدى أبصدر مدرور الَركبِدـ دراجدة آليدة 

ة من الركب جوارها ـ لسدابقة علمده تبعها ثالث سيارات ـ وفجر السيارة المجهزة لدى مرور السيارة الثاني
بمكان المجن  عليه بينهم ـ مستخدمـًا جهاز التحكم حوزته   بينما كان المتهم الحادي عشدر يصدور الركدب 
عند مروره واالنفجار حال حدوثه   وعلى إثر االنفجار هرعا إلدى السديارة قيدادة المدتهم الثدامن واألربعدين 

تخلص من جهداز الدتحكم عدن بُعدد وألقداه بنحدد الشدوارع   وتحصدل مدن  واستقالها والذوا بالفرار  وآنذاك
المتهم الحدادي عشدر علدى بطاقدة الدذاكرة آللدة التصدوير المسدجل عليهدا تصدوير التفجيدر ـ كتكليدف المدتهم 

طلعده علدى الخامس ـ   ثم أبلغ األخير بتنفيذ الواقعة وانطلق صدوب مسدكن شدقيقه المدتهم السدادس عشدر وأ
للحرك  "كريم" وتخلدص  "teamviewer"عبر أحد البرامج المشفرة ور لالنفجار ثم َسلمه المقطع الُمص

 من بطاقة الذاكرة   وسلم شقيقه مفتاحْ  السيارة للتخلص منهما.
وأرضاف أنه ف  أعقاب قتلهم السديد المستشدار النائدب العدام تواصدل مدع عرضدو مخدابرات حركدة حمداس 

من مسئول  المجموعة على مقطع الفيديو المصور لتفجيدر ركبده    المكنى "أبو عمر" الذي أعلمه بتحصله
وكلفه بتصنيع عبوات مفرقعة أخرى   وأعقبها أصدر له المتهم الخامس تكليفـًا بمسئولية مجموعدة تصدنيع 
المفرقعات   وطلب منه تصنيع كميات كبيرة من العبوات مختلفِة األحجام وإعدادها الستعمالها ف  عمليات 

 كما ربطه بآخر من مسئول  المجموعة ـ الحرك  "أحمد النادي   فوكس" ـ. عدائية  
ونفاذًا لما أصدره المتهم الخامس من تكليفات أرضطلع بمجموعدة التصدنيع التد  رضدمت المتهمدين الثدامن 
والثالثددين   والتاسددع والثالثددين   والحددركيْين "أسددامة" و"ماجددد"   وتددولى المددتهم الخددامس إمددداده بدداألموال 

الزمة لتوفير مواد تصنيع المفرقعات والمقرات الالزمة لتخزينها وتصنيعها عبر المتهمدْين الحدادي عشدر ال
  والسادس والعشرين   والحرك  "صقر"   وأمده المدتهم السدابع والثالثدون بددوائر إلكترونيدة السدتخدامها 

لب ـ هدارد ديسدك ـ يترضدمن لقاءاتهمدا قدرص صد ف  احدذه العبوات   وقدم له ـ هو ـ ف  تفجير عدد من ه
 ملفات بشنن تصنيع المفرقعات لمحاولة إصالحه.

كما بدء وعناصر مجموعته ف  تصنيع العبوات تباعـًا حيث صنعوا إحدى عشرة عبوة مفرقعة جميعهم 
من مادة نترات األمونيوم المختلطة ببودرة االلومنيوم وبيروكسيد األسيتون متصدلة بصداعٍق بده مدادة أزيدد 

المفرقعة   وأن أول تلك العبوات كانتا حقيبيتْ  سفر بداخل كل منهما خمسة عشر كيلو جرامات الرصاص 
من تلك المواد المفرقعة أو يزيد ـ أحرضر الحقيبتين المتهم الحادي عشر ـ وصن ع مواد الحقيبة األولى المتهم 

فجيدر وسدلمها للمدتهم الحدادي الثامن والثالثون والحرك  "أسامة" فعبئها ـ هو ـ وأعدد صداعقها وجهزهدا للت
عشر ـ بعد تمام تجهيزها ـ الستخدامها ف  تنفيدذ إحددى العمليدات العدائيدة   وأعلمده ـ فد  أعقابهدا ـ المدتهم 
الخددامس بمحاولددة أحددد عناصددر المجموعددة اسددتخدامها فدد  تفجيددر جددراج بمقددر البورصددة المصددرية بوسددط 

لإلرضددرار بددالبالد واقتصددادها   والحقيبددة الثانيددة  2015القدداهرة يددوم افتتدداح قندداة السددويس بشددهر أغسددطس 
صدنعها المدتهم الثدامن والثالثدون والحركد  "أسدامة" وأشدرف ـ هدو ـ علدى تصدنيعها وتجهيزهدا للتفجيددر   
وكلفه المتهم الخامس بتسليمها ألحد عناصر جماعة اإلخوان بمحطة قطار الزقازيق لتنفيذ إحددى العمليدات 

ل صدور التكليف أبلدغ المدتهم الثدامن والثالثدين الدذي تدولى تسدليمها   وعلدم فد  العدائية   ولعدم تواجده حا
أعقدداب ذلددك مددن المددتهم الخددامس باسددتعمال تلددك الحقيبددة المفرقعددة فدد  تفجيددر حافلددة نقددل مجندددين بمحافظددة 
 البحيرة.واستمراًرا ف  تجهيز العبوات المفرقعة أعد وعناصر مجموعة التصنيع خمسـًا أخريات عبارة عن
ثالثة أوعية طه  حديدي ـ حلة رضغط ـ واآلخرتين ـ وعاءين بالستيكيتين ـ ُعبئدت كدل منهدا بقرابدة العشدر 
كيلو جرامات من المواد المفرقعة   بمعرفة المدتهم الثدامن والثالثدين والحدركيْين "أسدامة" و"ماجدد" وتحدت 

ل الثالث األول من المقر التنظيم  إشراف منه مباشر   وتولى المتهم الثامن والثالثون والحرك  "ماجد" نق
بمركز ههيا للوحدة السدكنية بمديندة الشدي  زايدد   فجهدز ـ هدو ـ دوائدر تفجيرهدا عدن بُعدد باسدتخدام هداتٍف 
محمول  وأخطر المتهم الخامس بذلك فكلفه األخير بتسليمها جميعـًا للمتهم الحادي عشر تمهيًدا السدتعمالهم 

ائية   وَعِلم على إثر ذلك من المتهم الخامس بتنفيذ عناصدر مدن المجموعدة واقعدة ف  عمليات الجماعة العد
تفجير مرآب قسم شدرطة األزبكيدة بعبدوة مدنهم   كمدا علدم مدن المدتهم الحدادي عشدر باحتفاظده بواحددةٍ مدن 
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تدنمين ذلدك العبوتين المفرقعتْين ـ الوعاءين البالستيكيْين ـ بوحددة سدكنية بمنطقدة التجمدع بمحافظدة القداهرة ل
المقددر حددال مداهمتدده   عددالوة علددى اسددتعمال أخددرى السددتهداف أحددد األشددخاص المعاررضددين لتجمهددرات 

 الجماعة بمحافظة الفيوم.
كلفه المتهم الخامس بتصنيع عبوة تحوي كميدة كبيدرة مدن المدواد المفرقعدة  2015وف  غرضون نوفمبر 

د المستشدار النائدب العدام ـ ملئهدا بخمسدين كيلدو فجهز حاويةً ـ برميل مماثل للمسدتعمل فد  واقعدة قتدل السدي
جراٍم من ذات المواد المفرقعة وأبلغ ُمكلفه الدذي بعدث لده بدالمتهم السدادس والعشدرين فالتقداه ـ بدالقرب مدن 
محطة قطار مركز ههيدا ـ مسدتقال دراجدة آليدة وبجدواره سديارة بيرضداء اللدون فقادهدا ـ هدو ـ حتدى وصدال 

ة كفور نجم مركز اإلبراهيمية وورضعا العبوة المفرقعة بالسيارة ودائرة تفجيرها للمزرعة الكائنة بجوار قري
بجهاز تحكم عن بُعد ـ ريموت كنترول ـ ومعهدا عبدوة مفرقعدة أخدرى ـ صدندوق معددن  ممدا يحمدل خلدف 
 الدراجات اآللية ـ بدائرة تفجير عن بُعد ـ هاتف محمول ـ   وعقب تمدام التجهيدز غدادرا المزرعدة بالسديارة
والدراجة اآللية حتى وصال ألحد الجراجات بجوار كوبري البحر بمركز ههيا   فسلم السيارة قيادته للمتهم 
السددادس والعشددرين مددرة أخددرى   وتوجدده صددوب مسددكن والديدده وعلددم فدد  ذات اليددوم مددن المددتهم الخددامس 

العمليدات العدائيدة بمركدز أبدو بانفجار العبوتْين ف  العناصر المكلفة بالتنفيذ قبل وصولها لمكان تنفيذ إحدى 
 كبير بمحافظة الشرقية حال استقاللهم السيارة المجهزة بالحاوية المفرقعة ودراجة آلية بالصندوق خلفها.

كلفه المتهم الخامس بإعدداد عبدوتْين مفدرقعتْين وحددد لده مواصدفاتهما ـ سدخانْين  2016وف  مطلع عام 
ت العدائية  كما كلفه بالتواصل مع الحرك  "فدوكس" ـ مدن مسدئول  كهربائيْين ـ تمهيًدا لتنفيذ إحدى العمليا

مجموعته ـ لمتابعة ما يلزم بشنن تجهيزهما   ونفاذًا لذلك التكليف تواصل مع المتهم الثالدث والثالثدين عبدر 
 برنامج "الين" ثم التقاه بمدينة ههيا وأحرضر له األخير سيارة هيونداي اكسديل زيتيدة اللدون بدداخل حقيبتهدا
الخلفية سخان كهربدائ  ُمفدرٌغ مدا بداخلده ومسدتبدل رأسده بغطداء حديددي   فتوجهدا صدوب مزرعدة مركدز 
اإلبراهيمية وعبئا العبوة ـ السخان ـ بخمسين كيلو جرامـًا من المواد المفرقعة   وأحكم غلق غطائها وسلمها 

ركد  "فدوكس" بإعدداد العبدوة ـ للمتهم الثالث والثالثدين بعدد ورضدعها بالسديارة   وفد  أعقداب ذلدك كلفده الح
السخان ـ الثان  وربطه بالحرك  "أحمد" ـ عرضدو المجموعدة ـ فتواصدال عبدر برندامج "اليدن" واتفقدا علدى 
ترك األخير لسيارة ـ بداخلها مفتاحها وسخاٌن مفرغ ـ بمكدان حددداه بمديندة ههيدا بمحافظدة الشدرقية فتوجده 

حتى ذات المزرعة وعبئا العبدوة ـ السدخان ـ بخمسدين كيلدو صوب المكان ف  الموعد الُمحدد وقاد السيارة 
جرامـًا مدن نفدس المدواد المفرقعدة   ثدم تركهدا بمكدان تدم تحديدده مدع الحركد  "فدوكس" حتدى حرضدور أحدد 
أعرضاء المجموعة واستالمها   وأعقب ذلك تكليفه من الحرك  "فوكس" بتجهيز دائرتْ  التفجير وصداعقْ  

ن ـ وتسليمهما ألحد عناصر المجموعة الحرك  "فارس" الذي التقداه بمنطقدة بشدتيل تانك العبوتين ـ السخانيْ 
كلفده الحركد  "فدوكس" بلقداء الحركد  "أحمدد"  2016بمحافظة الجيزة وتسلمهما منه   وف  مطلع فبرايدر 

أسدابيع  لفحص العبوتين والتنكد من فاعلية ما بهما من مواد مفرقعة ـ نظًرا لعددم اسدتعمالهما لقرابدة الثالثدة
من استالمهما ـ فالتقى األخير بمنطقة ميدان الجيدزة وتوجهدا لمكدان وقدوف السديارتْين ـ هيوندداي اكسديل ـ 

 وبفحص العبوتين المفرقعتين ـ السخانْين ـ تيقن من فاعلية موادهما وجاهزيتهما لالستعمال.
إعدددادهم فكريددـًا وأرضدداف بسددابقة تكليفدده مددن المددتهم الخددامس بتدددريب عدددد مددن عناصددر المجموعددة و

وعسكريـًا   ونفاذًا لهذا التكليف حرضدر دورتدْين ُعقددتا بالوحددة السدكنية الكائندة بمنطقدة العامريدة بمحافظدة 
ـ مددة األولدى ثالثدة أيدام والثانيدة يدومين  وَدَرب  2015اإلسكندرية ـ ف  غرضون شهرْي نوفمبر وديسمبر 

لمتهم السابع والعشرين لسابقة عالقتهما   وأن هداتين فيهما عناصر من مجموعته ملثم  الوجوه علم منهم ا
الدورتين تناول خاللهما إعداد عناصدرهما حركيدـًا بدراسدة أمدن التواصدل والمسدكن والهداتف وكيفيدة جمدع 
المعلومددات وكشددف المراقبددة والتعقددب   وعسكريددـًا بتدددريبهم علددى كيفيددة تصددنيع المددواد المفرقعددة وطريقددة 

  وأنه أعد تقييمـًا بنتائجهما أرسله للمتهم الخدامس بنهايدة كدل دورة   وأن مدن بدين استخدام دوائر تفجيرها 
المدربين بهداتين الددورتين المدتهم الثدان  عشدر الدذي عداد مدن قطداع غدزة بعدد تلقيده ذات الددورة التدريبيدة 

 المتطورة الت  تلق اها.
كة حماس ـ واطالعه على ما يتم وأنهى باعتياده التواصل مع المكنى "أبو عمر" ـ عنصر مخابرات حر

تصنيعه من مواٍد وعبوات مفرقعة وما يُعقد من دورات تدريبية لعناصر المجموعة   وما تنفذه من عمليات 
 ن عن متابعة أموره وتلك المجموعةعدائية بالبالد بحمكه من المسئولي
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محمود   أبو هيبة   شاكر  / محمد األحمدي عبد الرحمن عل   ـ حرك  هان ـي مم مُل هفي م بم يو مي 7
لرب  "بالتحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخوان  وعرضويته إلحدى مجموعاتها المسلحة المسماة "مجموعدات 
العمليات النوعية" والت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد القرضاء وأفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة  

 العدائية باستخدام عبوات مفرقعة  وبحيازته بندقية آلية. وبإمداده الجماعة بمعلوماٍت لتنفيذ أعمالها
  2003 امـنذ عـوان مـة اإلخـاعـه لجمـيالً لذلك بانرضمامـوأبان تفص

وانتظامدده بنسددرتْين فيهددا األولددى بمركددز أبددو كبيددر بمحافظددة الشددرقية والثانيددة بجامعددة األزهددر بمحافظددة  
  والثدامن والعشدرين  وبمشداركته وشدقيقه المدتهم الخدامس القاهرة  وبارتباطه بعرضدوْيها المتهمدْين الخدامس

عشر بتجمهرها برابعة العدويدة  وأرضداف بصددور تكليفدات مدن قيدادات جماعدة اإلخدوان فد  أعقداب فدض 
التجمهر بتشكيل لجان على هيئدة خاليدا عنقوديدة "لجدان العمليدات النوعيدة" تدولى مسدئوليتها عرضدو مكتدب 

تولى تنفيذ أعمال عدائيدة رضدد مركبدات الشدرطة ومنشدآتها والمنشدآت العامدة إرشاد الجماعة المتهم الثامن ت
بقصد إسقاط نظام الحكم القائم بالبالد  وأرضاف بانرضدمامه إلحددى تلدك اللجدان  وعلدى إثدر تنسديس قيدادات 
الجماعة ما أسماها "لجان العمدل الندوع  المتقدمدة" والتد  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة وأفدراد 

شدرطة ومعاررضد  الجماعدة بهددف إسدقاط النظدام القدائم بدالبالد  انرضدم إليهدا ووقدف مدن المنرضدمين إليهدا ال
خالفدده علددى المتهمددين السددابع  والسددادس والعشددرين  والثددامن والعشددرين  والثالثددين  والسددادس والثالثددين  

  والثالثدون مدن أمدوال وأرضاف باعتماد تلك اللجان ف  تحقيق أغرارضها على ما أمدها بها المتهمان السدابع
لتوفير مقاٍر تنظيمية وشراء أسلحة نارية وذخدائر  كمدا أمدد سدالف  الدذكر المدتهم الثدامن والعشدرين بدنموال 

 أنفقها ف  استئجار وحدة سكنية بمنطقة زهراء مدينة نصر اتخذت مقراً لعقد لقاءاتها التنظيمية.
م عبدر بدرامج إلكترونيدة ـ عبدر برندامَجْ  وأرضاف باتخاذ أعرضاء المجموعات أسدماًء حركيدة وتواصدله

"الين" و"تليجرام" ـ للحيلولدة دون مالحقدتهم أمنيدـًا  حيدث اتخدذ أسدماء حركيدة ـ هدان  محمدود  أبدو هبدة  
شاكر لرب  ـ  كما أرضاف بتوليه مسدئولية إعدداد أعرضداء المجموعدات فكريداً وفد  إطدار ذلدك ألقدى دروسداً 

 باستباحة دماء أفراد الشرطة ومعاررض  الجماعة. ألعرضاء بالمجموعات لترسي  قناعتهم
 2015وف  إطار انرضمامه إلى تلك المجموعات ونفداذًا لتكليدف المدتهم الخدامس ـ فد  غرضدون سدبتمبر 

 ـنمد المتهم السادس والعشرين ببندقية آلية.
وأرضاف برصده وآخرين قوات أمن مركزي بمركز أبو كبير ووقفوا على قوامهم وخط سديرهم ومكدان 
تمركزهم  وعلى إثر ذلك أعلم المتهم الخامس بإزماع تنفيذ عمل عدائ  رضد تلدك القدوات وأمدده بمدا وقفدوا 
عليه  فكل فه المتهم الخامس بتنفيذ عمل عدائ  رضدها بتفجير سيارة ودراجة آلية حال مرورها بميددان سدعد 

تجهيز سديارة ـ بيرضداء ـ ودراجدة متول  بمركز أبو كبير  ونفاذاً لذلك تمكن المتهم السادس والعشرين من 
آلية بالمفرقعات  وقاد عرضو من أعرضاء المجموعدات السديارة بينمدا قداد الدراجدة عرضدو آخدر وتوجهدا إلدى 

 مكان مرور القوات ـ كتكليفهما ـ وحال دون وصولهما انفجار السيارة ووفاتهما.
النوعيدة  وبتسدلل األخيدر وأنهى بانرضمام شقيقه المدتهم الخدامس عشدر إلدى إحددى مجموعدات العمليدات 

لقطدداع غددزة والتحاقدده بحركددة حمدداس  وتلقيدده تدددريبات فدد  كنفهددا علددى كيفيددة تصددنيع المفرقعددات  وبعلمدده 
باشتراك شقيقه المتهم الخامس عشر ف  واقعدة قتدل السديد المستشدار النائدب العدام بدنن صدنَّع عبدوة مفرقعدة 

طع مصدور للتفجيدر  وتكليفده منده بدالتخلص مدن فجرها بركب المجن  عليه  وباطالعه من األخير على مق
 اسبرنزا ـ. مفتاحْ  السيارة المستخدمة ف  التفجير ـ

 / جمددددددددددددال خيددددددددددددري محمددددددددددددود إسددددددددددددماعيل  مممممممممممممممي ملمممممممممممم هفي م ممممممممممممب عيو ممممممممممممم ـممممممممممممي 8
ـ حرك  "ماجد " ـ بالتحقيقات بمشاركته بتجمهر جماعة اإلخوان برابعة العدوية  وبتجمهراتها الت  أعقبت 

ذلك على أعرضاء بالجماعة مدنهم المتهمدون الحدادي عشدر  والثدامن عشدر / محمدود علد  فرضه   وبتعرفه ل
كامل   والحدادي والثالثدين  والثدان  والثالثدين  والثالدث واألربعدين / أحمدد شدعبان محمدود علد   والتاسدع 
والخمسين وأرضاف بحرضوره لقاًء بمسكن المتهم الثدامن عشدر جمعهمدا والمدتهم الحدادي عشدر كلدف خاللده 
األخير المتهم الثامن عشر بتشكيل مجموعة مدن أعرضداء جماعدة اإلخدوان تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد 
أفراد الشرطة باستخدام عبوات مفرقعة وأسلحة نارية فالقت دعوته قبوال لدى المتهم الثدامن عشدر  وأنهدى 

واقعددة قتددل السدديد  بعلمدده مددن المددتهم الحددادي عشددر بتنفيددذه وآخددرين مددن أعرضدداء مجموعددات العمددل النددوع 
 المستشار النائب العام.
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/ محمددود علد  كامددل علدد  ـ حركدد  "منصددور" ـ بالتحقيقددات بانرضددمامه   ممممي ملمم هفي مثمبلريو ممميـم 9
لجماعة اإلخوان وعرضويته بإحدى مجموعاتهدا المسدلحة المسدماة "مجموعدات العمدل الندوع " التد  تتدولى 

والمنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة  وبحيازته ألسلحة  تنفيذ أعمال عدائية رضد أفراد الشرطة ومنشآتها
 نارية وذخائر مما تستخدم عليها.

وانتظامده بنسدرة فيهدا بمركدز  2011وأبان تفصيالً لذلك بانرضمامه لجماعة اإلخوان ف  غرضدون ينداير 
بمحدافظتْ  مغاغة ـ محافظة المنيا  وبمشاركته بتجمهرات الجماعة الت  أعقبت فض تجمهر رابعة العدوية 

المنيا وبن  سويف  وبانرضمامه لمجموعدة مسدلحة تدولى مسدئوليتها المدتهم السدابع عشدر وارضدطلعت بتنفيدذ 
أعمددال عدائيددة رضددد أفددراد الشددرطة والمنشددآت العامددة بهدددف إسددقاط مؤسسددات الدولددة  وأرضدداف باتخدداذه 

 ً وحركيدداً وعسددكرياً  وأعرضدداء مجموعتدده أسددماًء حركيددة لتالفدد  الرصددد األمندد   وفدد  إطددار إعدددادهم فكريددا
اجتمع بهم المتهم السابع عشر وألقى عليهم دروساً لترسي  قناعتهم بوجدود سدند شدرع  الرتكداب األعمدال 
العدائيددة  كمددا أرضدداف بوقوفدده علددى اتخدداذ مسددكن المددتهم السددابع عشددر مقددراً لعقددد اللقدداءات وتلقدد  الدددورات 

مخزندا إلخفداء  -ملدك والدده  -وأررضاً زراعية  – أي مسكن المتهم الثامن عشر –التدريبية  واتخاذ مسكنه 
األسلحة النارية  واعتماد المجموعة فد  تنفيدذ أعمالهدا العدائيدة علدى مدا أمددها بده المدتهم السدابع عشدر مدن 

 .خرطوش وذخائر مما تستخدم عليهما أسلحة نارية وذخائر ـ بندقيتين آليتْين وأخرى 
ابع عشدر بارتكداب أعمدال عدائيدة رضدد فدرد شدرطة ومحدول وأنهى بتكليفه ـ وآخدرين ـ مدن المدتهم السد

 كهرباء  وإمداده من األخير لذلك ببندقية خرطوش.
بتردده وعرضو جماعة  بالتحقيقات أحمد حمدي مصطفى محمود الفق /  مممي مل هفي م ب عيو م  ـ 10

برابعددة العدويددة اإلخددوان المددتهم الخمسددين / عبددد هللا السدديد الشددبراوي الهددواري علددى تجمهددري الجماعددة 
والنهرضة ومشداركتهما بتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضدهما  وبتعرفده مدن خدالل األخيدر علدى المدتهم السدادس 

أكتدوبر إلدى محافظدة المنيدا  6أقدل األخيدر ـ كطلبده ـ مدن مديندة  2015والعشرين  وفد  غرضدون ديسدمبر 
محافظة الشرقية  وأنهدى بتقارضديه  بسيارة آخر رافقهما  حيث تسلم األخير بندقيتْين خرطوش ونقلوهما إلى

 أجراً لقاء ذلك.
/ متددول  محمددود محمددود العتيقدد  بالتحقيقددات بسددبق انرضددمامه لجماعددة   ممممي ملمم هفي م  مممتريـمم 11

اإلخوانوانتظامه بإحدى أسرها بجامعة األزهر  وتعرفده لدذلك علدى عرضدو الجماعدة المدتهم الحدادي عشدر  
ـ وسلمه بطاقة تحقيق شخصية كلفه  2015ف  غرضون ديسمبر وأرضاف بحرضور األخير إليه بمحل عمله ـ 

 بتسليمها آلخر  وأمده لذلك بكلماٍت لتعارف بينهما  ونفاذاً لذلك حرضر إليه األخير وسلمه البطاقة.
/ إبراهيم محمود قطب أبدو بكدر بالتحقيقدات بمشداركته فد  جماعدة   ممي مل هفي محبمييت م  متريـ 12

 حافظة الشرقية لمحافظة القاهرة والجيزة.اإلخوان بنقل مواٍد من م
وأبان تفصيالً لذلك بمشاركته بتجمهر جماعة اإلخوان برابعة العدوية  وبتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده 
بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم  وتعرفه على المتهم الحادي عشر  حيث عرض عليه األخير نقله أجولة مدن 

ا  ولقبوله ذلك كلفه المتهم الحادي عشر باتخداذ اسدم حركد  فاتخدذ اسدم مكان آلخر باستخدام سيارة يمده به
"أحمد"  وكاتفاقهما كلفه المتهم الحادي عشر بنقل مدواد مدن محافظدة الشدرقية إلدى محافظدة الجيدزة  وأمدده 
لذلك بسيارة ـ هيونداي فيرنا بيج ـ استخدمها ف  نقل مواد ثالث مرات ـ نقل ف  كدل منهدا جدوالين وخمدس 

 ة حاوية ـ.عشر
/ محمد أحمد محمد إبراهيم بالتحقيقات بتعرفده علدى المدتهم الثدامن  مممي مل هفي مثبنويت م  متر يـ 13

التفاقهما على تنسيس مشروع تجاري  ووقوفه على انرضمامه لجماعة  2015والخمسين ف  غرضون إبريل 
 ل معه عبر برنامج "تليجرام".االخوان  وأرضاف بإمداده من األخير بهاتف محمول الستخدامه ف  التواص

وأرضاف بتكليفه من المتهم الثامن والخمسين بلقاء المدتهم الخدامس عشدر  ونفداذاً لدذلك تواصدل واألخيدر 
عبر برنامج "تليجرام" والتقاه حيث أمده المذكور بحقيبة سوداء بها صندوق أعلمده باحتوائده علدى بطاريدة 

الصندوق إلى آخر  ومكنَّه لذلك من التواصل مع األخير عبدر دراجة آلية  وكلفه المتهم الخامس عشر بنقل 
برنامج "تليجرام" كما كلفه المتهم الثامن والخمسون بإمداد األخير بالهاتف المحمول ـ السابق إمداده المدتهَم 

 به ـ   ونفاذاً لذلك التقى المذكور بمحافظة الجيزة وأمده بالصندوق والهاتف.
بانرضدمامه لجماعدة االخدوان  / محمد شعبان محمد محمد بالتحقيقداتم  متريـي ممي مل هفي مثبمثيت ي14

وانتظامدده بنسددرتين فيهددا األولددى بددالح  العاشددر بمدينددة نصددر والثانيددة بجامعددة األزهددر   1996منددذ عددام 
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وبمشداركته بتجمهددرات الجماعدة التدد  دبرهدا ودعددا إليهدا مددا أسدماه "تحددالف دعدم الشددرعية" بمديندة نصددر  
لك بعرضو الجماعة المدتهم الرابدع / كدارم السديد أحمدد إبدراهيم  ووقوفده علدى ارتبداط األخيدر ـ وارتباطه لذ

الهارب إلى دولدة تركيدا ـ بعرضدو الجماعدة المدتهم الخدامس وسدبق اتهامهمدا فد  أحدداث مليشديات األزهدر  
رشادها على انتهاج أعرضاء بجماعة اإلخوان علم منهم عرضو مكتب إ 2015وأرضاف بوقوفه ف  بداية عام 

المتهم الثامن القوة والعندف وسديلة إلسدقاط النظدام القدائم بدالبالد  وعلدى إثدر علمده مدن المدتهم الرابدع ـ فد  
ـ ف  محادثة دارت بينهما عبر برندامج "اليدن" باشدتراكه وآخدرين مدوالين لجماعدة  2015غرضون أكتوبر 

والقرضدداة وأفددراد القددوات المسددلحة اإلخددوان بتركيددا فدد  إصدددار فتددوى تدددعو إلددى تكفيددر الحدداكم فدد  الددبالد 
 والشرطة واإلعالميين  دعاه األخير إلى تول  مسئولية تنفيذ عمليات نوعية بمدينة نصر.

طلب منه المتهم الرابع إقرارضه أمواالً  وأمده لذلك بهاتف المتهم الحادي  2015وف  غرضون أغسطس 
طلدب منده المدتهم  2015  غرضدون أكتدوبر عشر  والستجابته تواصل واألخير والتقاه وأمده باألموال  وفد
 الرابع أمواالً أخرى  فنمده بها عن طريق المتهم الحادي عشر.

/ بسدمة رفعدت عبدد المدنعم محمدد ربيدع بالتحقيقدات بمشداركتها اي مل هل ي مم    يت م  متريمم ـيي15
 عرضائها.وزوجها المتهم الخامس والعشرين ف  جماعة اإلخوان بتقديمهما إعانات وتسهيالت أل

وأبانت تفصيالً لذلك بمشاركتها وزوجها المتهم الخامس والعشرين ف  جماعة اإلخوان ف  أعقاب يونيو 
  وبمشاركتهما بتجمهرات الجماعة بمحافظة الجيدزة والتد  أعقبدت فدض تجمهدرْي الجماعدة برابعدة 2013

الخددامس  وأرضددافت والنهرضددة  وبإمدددادهما محبوسددين مددن أعرضدداء الجماعددة بددنمواٍل عددن طريددق المددتهم 
" باستخدام أسماٍء حركية فاتخذ زوجها المدتهم الخدامس VPN"الين" و"بتواصلهما واألخير عبر برنامجْ  

والعشرين اسم "المهندس"  بينما اتخذ المتهم الخامس أسماًء وقفدت منهدا علدى "خطاب سدعد  صدن رايدز"  
 ة بلغت قيمتها قرابة التسعة االف جنيه.وتلقيهما تكليفاٍت منه بإمداد عناصر من الجماعة بمبالغ مالي

كل ف المتهُم الخامس المتهَم الخامس والعشرين بنقل أشخاص إلى مديندة نصدر   2015وف  نهاية يونيو 
 ونفاذاً لذلك قاد األخير سيارتها ـ رينو لوجان ـ الستخدامها ف  نقلهم.

ن المدتهم الخدامس بتدنمين خدط تلقت والمتهم الخامس والعشرين تكليفدـًا مد 2015وف  غرضون أغسطس 
سير أعرضاء بالجماعة من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة إلى مدينة نصر بمحافظدة القداهرة  ومكنَّهمدا لدذلك 

 من التواصل معهم عبر برنامج "الين"  ونفاذاً لذلك تواصال معهم والتقياهم وتوليا تنمين طريقهم.
داد عرضو بالجماعة مفرجٍ عنه بمبلغ أربعدين ألدف كلفها المتهم الخامس بإم 2015وف  غرضون سبتمبر 

جنيدده  وأمدددها لددذلك بكلمدداٍت للتعددارف بينهمددا  ونفدداذاً للتكليددف التقددت المفددرج عندده بشددارع الهددرم بمحافظددة 
 الجيزة وأمدته بمبلغ سبعة آالف جنيه من أموال تبرعات جمعتها لذلك.

بمبلددغ خمسددة عشددر ألددف جنيدده مددن المددتهم ـ تحددويالً بنكيدداً  2016وأنهددت بتلقيهددا ـ فدد  غرضددون فبرايددر 
الخامس ـ وزوجتده ـ علدى حسدابها بالبندك األهلد  القطدري وكتكليفهدا منهمدا سدلمت المبلدغ لزوجهدا المدتهم 

 والعشرين حيث أمد به عرضواً بجماعة اإلخوان كتكليفه من المتهم الخامس. الخامس
ات بالتحقيقدات بتدردده علدى تجمهدر / ياسر إبدراهيم عرفدات عرفدـي ممي مل هفي ممبل يت م  متريي16

تواصدل معده المددتهم الخدامس وطلدب منده مقابلددة  26/6/2015جماعدة اإلخدوان برابعدة العدويددة  وبتداري  
شخصين بمحيط نادي السكة بمدينة نصر و إقاللهما لشارع عمار بن ياسدر بمنطقدة مصدر الجديددة  ونفداذا 

إلدى ذلدك الشدارع مسدتخدماً سديارة  28/6/2015ي  لذلك أقل المتهمين الحادي عشر  والخامس عشر بتدار
زوجته المتهمة الرابعة والعشرين  ووقف من المتهم الخامس عشر علدى إزمداعهم اسدتهداف النائدب العدام  
وبوصولهم ترجل المتهمان وقدابال ثالثداً  أبصدر علدى إثدر ذلدك المدتهم الخدامس عشدر بجدوار سديارة صدفها 

ذلدك اسدتقال السديارة وأقلهمدا إلدى منطقدة ميددان األف مسدكن  ورفددض  قائددها بدالطريق العدام  وفد  أعقداب
مدن خدالل  -طلبهما بلقائهمدا مدرة أخدرى لمعداودة اسدتهداف السديد المستشدار النائدب العدام  وأرضداف بعلمده 

بتنفيذ واقعدة القتدل مدن أعرضداء مجموعدة مسدلحة تابعدة لجماعدة اإلخدوان تتدولى  -تواصله بالمتهم الخامس 
إرهابية بالبالد وأن المتهمين الحدادي عشدر  والخدامس عشدر منرضدمين لتلدك المجموعدة  وأكدد تنفيذ أعمال 

وأرضداف  أنهما وآخرين نفذوا القتل بتحريض من المتهم الخامس لتحقيق أغدراض الجماعدة بإسدقاط النظدام.
محمدد ربيدع بإرسال المتهم الخامس أمواالً إلى زوجته المتهمة الرابعة والعشدرين بسدمه رفعدت عبدد المدنعم 

كمدا طلدب المدتهم   على حسابها ببنك قطر الوطن  وقام بتوصيلها ألخرين بناءا على طلب المتهم الخامس 
 .منه  تجهيز سالح أربجى يحيى السيد إبراهيم محمد موسى الخامس
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/ أبدو بكدر السديد عبدد المجيددعل  ـ حركد   " ياسدر شدومان "    ممي مل هفي م مبم يت م  ممترييـي17
 ري"   "عمددار" ـ بالتحقيقددات بسددبق انرضدمامه لجماعددة اإلخددوان  وعرضددويته إلحدددى مجموعاتهدداأدهدم صددب

المسلحة المسماة "مجموعات العمل الندوع " التد  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القرضداة وأفدراد القدوات 
سبق  وبإمداده المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة؛ بغرض إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس األ

وذخددائر ممددا تسددتخدم عليهددا  وبعلمدده بارتكدداب  تلددك المجموعددات بمعونددات ماديددة  وبحيازتدده بندقيددة آليددة
السدديد المستشددارالنائب العام وواقعددة تفجيددٍر بمبنددى قسددم شددرطة  مددن بينهددا واقعددة قتددلالمجموعددات لوقددائع 

 األزبكية.
مشاركته بتجمهرها برابعة العدوية وبتجمهراتها وأبان تفصيالً لذلك بسبق انرضمامه لجماعة اإلخوان  وب

مدن شدقيق زوجتده المدتهم الخدامس لالنرضدمام إلدى  2015الت  أعقبت فرضده  وبدعوتده فد  غرضدون إبريدل 
مجموعددة يرضددطلع بمسددئوليتها تتددولى تنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد القرضدداة وأفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة 

ط النظددام القددائم  فانرضددم إليهددا وعلددم مددن أعرضددائها المتهمددين  وتهدددف إلددى إسددقا ومنشددآتهم والمنشددآت العامددة
الحادي عشر   الثان  عشر   الخامس عشر   السادس عشر  الثامن والعشرين   الحادي والثالثين   الثامن 
والثالثين   التاسع والثالثين   وأرضاف باتخاذه اسمْين حدركيْين ـ ياسدر شدومان  أدهدم صدبري ـ وتواصدله 

 وعة عبر برنامج "الين".وأعرضاء المجم
بتدوفير مخدزٍن إلخفداء المدواد  – 2015فد  غرضدون إبريدل  –وف  إطار انرضمامه كلفه المتهم الخامس 

وأخفى بده  –أمده المتهم الثان  عشر بنجرته  –الكيميائية  فاستنجر مخزناً بقرية المهدية بمحافظة الشرقية 
أمدده بهدا المدتهم الثدان  عشدر   -هدا أسدمدة زراعيدة ثالث حاويدات بهدا مدواد سدائلة وخمسدة أجولدة ب -مواد 

وعلى إثر ذلك كلفه المتهم الخامس بإمداد المتهم الثدامن والثالثدين بنسد ٍ مدن مفتداح المخدزن  فتواصدل مدع 
 بنوعية وزجاجات بالستيكية وقفازات.–كطلبه  -األخير وأمده بنسختين منه  كما أمده 

 مس بتددوفير مزرعددة التخاذهددا مصددنعاً للمددواد المفرقعددة كلفدده المددتهم الخددا 2015وفدد  غرضددون إبريددل 
فتواصل مع المتهم الثان  عشر ووقف منه على مواصفات المزرعة المطلوبة  وتمكدن مدن تدوفير مزرعدة 
بعزبدة تابعدة لقريدة العالقدة بمحافظدة الشدرقية  ثددم كلدف عرضدواً بالمجموعدات بالتواصدل مدع المدتهم الثددامن 

ى المزرعددة ليتددولى مسددئوليتها  وفدد  أعقدداب ذلددك حرضددر إليدده المددتهم الثددامن والثالثددين إلرشدداد األخيددر إلدد
والثالثون ـ وآخر ـ  بمحيط المخزن مسئوليته فنرشدهما إليه ونقال مواد منده إلدى المزرعدة  وعلدم بعدزمهم 

 استخدامها ف  تصنيع مواد مفرقعة.
مددم ـ  9  الصددنع عيددار بشددراء مسدددس ـ والتددر ألمددان كلفدده المددتهم الخددامس 2015وفدد  غرضددون يوليددو 

الستخدامه ف  أعمال المجموعدات العدائيدة  ونفداذاً لدذلك كلدف المدتهم الخمسدين / عبدد هللا السديد الشدبراوي 
الهواري بشرائه ومكنه من التواصل مع المتهم الخامس  وعلم على إثر ذلك بشراء المتهم الخمسين مسدس 

 م الخامس.ـ سوبر حلوان ـ وإمداده آخر به كتكليفه من المته
كلفده المدتهم الخدامس بإعدداد مدنوى للمتهَمدْين بتددبير مقدر للمتهَمدْين الخدامس 2015وف  نهاية أغسطس 

 –عشر  والثامن والثالثين  فاستنجر وحدة سكنية بجدوار الندادي الريارضد  بمركدز ههيدا محافظدة الشدرقية 
تكليفده مدن المدتهم الخدامس عشدر وجهزهدا ك -عن طريق المتهم الستين / السيد محمد عبدد الحميدد الصديف  

بمجموعة من األدوات المعملية  وأمد المتهم الثامن والثالثين بنسختين من مفتاحهدا  وفد  غرضدون سدبتمبر 
بهدا  فدالتقى المدتهم السدادس  -يتسلمها من المتهم السادس عشدر  -كلفه المتهم الخامس بإخفاء حقيبة  2015

لسكنية وتبين بها بندقية آلية وخزنتين وذخائرممدا تسدتخدم عليهدا  عشر حيث أمده بحقيبة نقلها إلى الوحدة ا
وعلم من المتهَمْين الخامس عشر  والثامن والثالثين باعتزام استخدامها ف  مقاومة قوات الشرطة ف  حدال 

 محاولة رضبطهما.
 كلفدده المددتهم الخددامس بتددوفير مزرعددة التخاذهددا مصددنعاً للمددواد والعبددوات 2015وفدد  غرضددون أكتددوبر 

المفرقعة  فتمكن من توفير مزرعة بمنطقة الكفور بمركز اإلبراهيمية سدابق اسدتئجارها مدن المدتهم التاسدع 
والثالثين وآخر   وكلف األخيَرْين ببناء غرفدة بهدا وباسدتمرار تربيدة الددواجن فيهدا  وعلدى إثدر ذلدك طلدب 

بمبلغ  –كطلبه  –وإليها  فنمده األخير أمواالً من المتهم الخامس لتجهيزها وشراء دراجة آلية لالنتقال منها 
ثالثددين ألددف جنيدده عددن طريددق المددتهم الحددادي عشددر  وفدد  أعقدداب تجهيددزه المزرعددة اصددطحب المتهمددْين 

 الخامس عشر  والثامن والثالثين لمعاينتها.
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كلفه المتهم الخامس بشدراء سدماد زراعد  يحددد مواصدفاته المدتهم الخدامس 2015وف  غرضون نوفمبر 
 ي" فابتداع منده خمسدة عشدر جدواالً اول مع األخير وعلم بجاجته إلى ما أسماه "السماد الفرنسعشر  فتواص
حتى أفصح له المتهم الثامن والثالثين عن حاجته لطحنه فمكنده لدذلك مدن التواصدل  المزرعة أخفاهم بغرفة

كية وصدندوق وأربع حاويدات بالسدتي بآخر  وعلى إثر ذلك كلفه المتهم الخامس عشر بشراء مطحنت  قهوة
كلفده المدتهم الخدامس عشدر بتدوفير آلدة  2015معدن  فابتاعهم وأخفاهم بغرفة المزرعة وف  بداية ديسمبر 

 خياطة لغلق أجولٍة بعد تعبئتها بالمواد المفرقعة  فنمد المتهم التاسع والثالثين بنموال وكلفه بتوفيرها.
ن المتوفَّى / محمد صالح محمدد إبدراهيم كلفه المتهم الخامس بنقل سيارة م 2015وف  غرضون نوفمبر 

 –إلى المتهم الخامس عشدر لتجهيزهدا بدالمواد المفرقعدة  فدالتقى المتدوفَّى وآخدر حيدث أمدداه بمفتداح سديارة 
أمد به المتهم الخامس عشر بعد أن اصطحبه لمكانها  وعلى إثر تجهيز األخير لها  –هيونداي فيرنا بيرضاء 

 –أي المدتهم السدادس والعشدرون  –بعبدوات مفرقعدة وإمدداده بمفتاحهدا  أمدد  -سالفة الدذكر  -ف  المزرعة 
المتوفَّى وآخر بدراجة آلية وبمفتاح السيارة المجهزة بعد اصطحابهما إليها  وأرضاف بوقوفه فد  ذات اليدوم 
علدى مصددرعهما نتيجددة انفجددار العبدوة  وعلددم مددن المتهمددين الخددامس والخدامس عشددر وقددوع االنفجددار قبددل 

 ما مبنى مركز شرطة أبو كبير لتفجيرها بمحيطه.بلوغه
كلفه المتهم الخامس بتدوفير مخدزن بمركدز ههيدا إلخفداء مدواد تسدتخدم فد   2015وف  غرضون نوفمبر 

ومزرعة  تصنيع العبوات المفرقعة  فاستنجر واحداً به الستشعارهما خطورة الرصد األمن  لمخزنهم القديم
ركز اإلبراهيمية المشار إليهما  فاستنجر مخزنداً بمنطقدة عزبدة السدراحنة الدواجن الكائنة بمنطقة الكفور بم

ونقدل إليده مدن مقدرات أخدرى المدواد واألدوات المسدتخدمة فد  -عدن طريدق المدتهم السدتين  –بمركز ههيا 
كتكليفده مدن المدتهم الخدامس عشدر المقدر  –تصنيع المواد المفرقعة وإعداد عبواتهدا  كمدا نقدل آلدة الخياطدة 

كلفه المتهم الخامس بنقل مواد تستخدم  2016الريارض  بمركز ههيا  وف  بداية يناير  ن بجوار الناديالكائ
ف  تصنيع المفرقعات يمده بها المتهم الثان  عشدر إلدى المخدزن  ونفداذاً لدذلك تواصدل واألخيدر حيدث أمدده 

هم الخددامس عشددر كلفدده المددت 2016فنودعهددا بددالمخزن  وفدد  غرضددون يندداير  -عددن طريددق آخددر  –بددالمواد 
اسدتقلها المتهمدان  –هيوندداي فيرندا رماديدة -بإرشاده إلى المخزن؛ ونفاذاً لذلك التقداه وأبصدره قائدداً سديارة 

الثامن والثالثون  والتاسدع والثالثدون حيدث ترجدل األخيدران منهدا واسدتقلها هدو ونقدال مدن المخدزن نصدف 
 ً ثم عادا بها إلى المتهمْين الثامن والثالثين  والتاسع  جوال سماد إلى السيارة حيث أبصر بها سخاناً كهربائيا

 والثالثين.
وأرضاف بسفره والمتهم التاسع عشدر / أحمدد حمددي مصدطفى محمدود الفقد  مدن محافظدة الشدرقية إلدى 

كلفده المدتهم الخدامس  2016محافظة المنيا حيث جلبا منهدا بنددقيت  خرطدوش مدن آخدر  وفد  نهايدة ينداير 
بالزقدازيق  وفد  بدايدة  الجامعدة بمنطقدة لمالحقته امنياً  فدآواه بمسدكن طلبدة دي والثالثينبإيواء المتهم الحا

كلفه المتهم الخدامس بتدوفير مدنوى آخدر للمتهَمدْين الخدامس عشدر والثدامن والثالثدين  ونفداذاً  2016فبراير 
والمددتهم الثددامن    ونقددل-الددذي اسددتنجره حددديثاً  –لددذلك اسددتنجر وحدددة سددكنية بالعقددار الكددائن بدده المخددزن 

وأمدد األخيدر بنسدختْين مدن مفتاحهدا والمخدزن  وفد   والثالثين إليها آلة الخياطة والبندقيدة اآلليدة وذخائرهدا
كلفه المتهم الخامس باستئجار حانوٍت لصناعة الصابون  ونفاذاً لذلك استنجر حانوتاً  2016غرضون فبراير 

 لعقد باسم األخير.قرب مستشفى ههيا عن طريق المتهم الستين وُحرر ا
كما أرضاف بإمداده من المتهم الخامس بنموال عن طريق آخرين وكلفه بإمداد أعرضاء بالمجموعات وف  

فنمدد بده  – 2015ف  غرضون يوليدو  -بمبلغ ستين ألف جنيه إطار تنفيذ تلك التكليفات أمده المتهم الخامس 
فنمد منه المتهم الحدادي  – 2015اية أغسطس ف  نه –المتهم الحادي عشر  وأمده بمبلغ ثمانين ألف جنيه 

عشر بنربعين ألف جنيه والمتهم الثامن والعشرين بعشرة آالف جنيده والمدتهم الخدامس عشدر بثمانيدة آالف 
فد   –وخمسمائة جنيه وعرضواً بالمجموعات بعشرة آالف جنيده  كمدا أمدده بمبلدغ أربعدة عشدر ألدف دوالر 

م الحادي عشر باثن  عشر ألف دوالر والمتهم الخامس عشدر بثمانيدة فنمد منه المته – 2015بداية أكتوبر 
فدد  غرضددون نددوفمبر  -عشددرة آالف دوالر   كمددا أمددده بمبلددغ -بعددد تغييددر عملتدده  –آالف وخمسددمائة جنيدده 

والمدتهم الثدان  عشدر  –بعد تغييدر عملتده  –فنمد منه المتهم الحادي عشر بمبلغ ستين ألف جنيه  – 2015
يه والمتهم الخدامس عشدر بمبلدغ سدتة آالف وخمسدمائة جنيده  كمدا أمدده أيرضداً بمبلدغ سدتة ألف جن 12بمبلغ 

أمد منه المتهم الثامن والعشرين بستمائة جنيه  والمتهم الثدان  عشدر  – 6/2/2016بتاري   –آالف دوالر 
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آالف جنيدده والمتهَمددْين الخددامس عشددر والتاسددع والثالثددين بتسددعة  –بعددد تغييددر عملتدده  –بثالثددة آالف جنيدده 
 والمتهم الحادي عشر بخمسة آالف جنيه وألف  دوالر.

وأنهى بعلمه من المتهم الخامس بتنفيذ المجموعة التد  يتدولى مسدئوليتها أعمداالً عدائيدة منهدا قتدل السديد 
 وتفجيٌر بقسم شرطة األزبكية. المستشار النائب العام

 د جمعدددددددددددة / عبدددددددددددد هللا محمدددددددددددد السدددددددددددي  مممممممممممممي ملممممممممممم هفي م مممممممممممب عيت م  ممممممممممممتريـممممممممممم 18
بالتحقيقددات بانرضددمامه لجماعددة اإلخددوان   ـدد حركدد  "أحمددد شددوق    أحمددد ررضددا   حامددد السدديد   فتحدد " ـ

وعرضويته إلحدى مجموعاتها المسماة "مجموعات العمل النوع "الت  تتولى تنفيذ أعمال عدائية رضد افراد 
عبدوة مفرقعدة بمدرآب قسدم  القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط مؤسسات الدولة  وبتفجيره

 األزبكية  وبحيازته مواد مفرقعة  وبعلمه بقتل أعرضاء بالمجموعات للسيد المستشار النائب العام.
وانتظامده بنسدرة فيهدا رضدمت  2003وأبان تفصيالً لذلك بانرضدمامه لجماعدة اإلخدوان فد  غرضدون عدام 

والخمسدين / أحمدد جمدال إبدراهيم هندداوي  المتهمين الثان  واألربعين / إسالم محمد السيد جمعة  والثدان  
وبتعرفدده لددذلك علددى المددتهم الخددامس  وبمشدداركته بتجمهددر الجماعددة برابعددة العدويددة  وبمشدداركته والمددتهم 

إلدى  - 2015ف  غرضون مدايو  –الحادي عشر بتجمهراتها الت  أعقبت فرضه بجامعة األزهر  وبانرضمامه 
عة العمل النوع " تولى مسئوليتها المتهم الثامن والعشرون مجموعة تابعة لجماعة اإلخوان أسماها "مجمو

ارضددطلعت بتنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد القرضدداة والقددوات والمسددلحة والشددرطة والمنشددآت العامددة باسددتعمال 
المفرقعات واألسلحة النارية  وتهدف إلى إسقاط مؤسسات الدولدة واإلرضدرار بمركزهدا االقتصدادي رضدمت 

والثالثين  وأرضاف باتخداذه أسدماًء حركيدة "أحمدد شدوق   أحمدد ررضدا  حامدد  المتهم السادس –خالفهما  –
 السيد  فتح ".

وف  إطار إعداده وأعرضاء المجموعة تلقوا دروساً فكرية لترسي  قناعتهم بوجوب قتال الحاكم وشرعية 
اص تنفيذ أعمال عدائية رضدد القرضداة وأفدراد القدوات المسدلحة والشدرطة  ودروسدا عدن كيفيدة رصدد األشدخ

والمنشددآت  وأخددرى حركيددة عددن كيفيددة التواصددل باسددتخدام بددرامج لتالفدد  الرصددد األمندد  واتخدداذ أسددماء 
حركية  وتدريبات عسكرية على كيفية استعمال العبوات المفرقعة وتمويههدا  وإلعدداده كلفده المدتهم الثدامن 

ـ ونفداذاً لدذلك حرضدر  2015والعشرون بتلق  دورة بوحدة سكنية بزهراء مدينة نصر ـ ف  غرضون يونيدو 
تلك الدورة وتلقى خاللها دروساً عن شرعية األعمال النوعية والرصد  كما كلفه المدتهم الثدامن والعشدرون 

ـ بمقدر تنظيمد  بمنطقدة العامريدة بمحافظدة اإلسدكندرية   2015ف  غرضون ندوفمبر  -بتلق  دورة تدريبية 
على كيفيدة زرع العبدوات المفرقعدة وتمويهدا  وأرضداف ونفاذاً لذلك توجه إلى المقر وتلقى دورة تدريبية به 

بوقوفه على اتخاذ المجموعات مقرات تنظيمية منها وحدة سكنية بزهراء مدينة نصر وأخرى بمساكن عبدد 
القادر بمحافظة اإلسكندرية  وبوقوفه على اعتماد المجموعات ف  تحقيق أغرارضها على أموال ومفرقعدات 

 عشرون ومنها مبلغ ألدف وخمسدمائة جنيده أمدده بده األخيدر لتجهيدز مقدر تنظيمد أمدها بها المتهم الثامن وال
 ألعرضاء المجموعة.

وفدد  إطددار انرضددمامه إلددى تلددك المجموعددات كلفدده المددتهم الثددامن والعشددرون برصددد أشددخاٍص تمهيددداً 
 ً وحدال دون اسددتهدافهم تعددذر  السدتهدافهم ذكددر مدنهم قدداٍض بمحكمدة عسددكرية  ورضددابط  شدرطة  وإعالميددا

كلفدده المددتهم الثددامن والعشددرين وأعرضدداًء بالمجموعددة بددزرع عبددوة  2015صدددهم  وفدد  غرضددون أكتددوبر ر
مفرقعة بمرآب قسم شرطة لتخريب سيارات الشرطة المودعة به  وأمدهم لذلك بخريطة بإحدداثيات المكدان 

التنظيمد   وورضع لهم مخططاً حدد به أدوارهدم  ونفداذاً لدذلك وكدالمخطط المورضدوع سدلفاً توجده إلدى المقدر
هيوندداي  –الكائن بزهراء مدينة نصر حيث أمده المتهم الثامن والعشدرون بعبدوة مفرقعدة ورضدعها بسديارة 

استقلها بقيدادة المدتهم السدادس والثالثدين وتوجهدا لمحديط المدرآب حيدث ترجدل هدو وزرع  –إكسيل حمراء 
المدتهم الثدامن والعشدرين بقتدل  العبوة المفرقعة وفجرها عن بعد باستخدام هداتف محمدول وأنهى بعلمده مدن

 بمجموعات العمل النوع  السيد المستشار النائب العام. أعرضاءٍ 
/ عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش ـ حركد  "أبدو عبدد هللا   ـي ممي مل هفي مثبلريت م  متري 19

يته إلحددى صدقر اإلسدالم   سدعيد الهدوا   مدؤمن  ماجدد" بالتحقيقدات بانرضدمامه لجماعدة اإلخدوان  وعرضدو
مجموعاتهدا المسددلحة المسدماة "مجموعددات العمليدات النوعيددة"الت  تتدولى تنفيددذ أعمدال عدائيددة رضدد القرضدداة 
والعاملين بالقوات المسلحة والشدرطة وممتلكداتهم ورضدد شخصديات ومنشدآت عامدة؛ بغدرض إسدقاط الدولدة 

 سم شرطة األزبكية.سيارات بمرآب ق ومؤسساتها  وبحيازته مفرقعات  واشتراكه ف  واقعة تخريب
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وبمشداركته بتجمهدر الجماعدة برابعدة  2011امه لجماعدة اإلخدوان مندذ عدام وأبان تفصيالً لدذلك بانرضدم
العدوية وبمشاركته والمتهمين الثالث عشر  والخامس والثالثين  والتاسدع واألربعدين  والرابدع والخمسدين  

الت  أعقبت فض تجمهرها بجامعة األزهدر  والتاسع والخمسين ف  تجمهرات الجماعة  والسابع والخمسين 
وأرضاف بانرضمامه لمجموعدة أسدماها "التدنمين واإلربداك" ارضدطلعت بمقاومدة قدوات الشدرطة القائمدة علدى 

المتهمدين  -خالفده  -فض تجمهرات الجماعة والتعدي عليها وعلى المنشآت العامدة وقطدع الطدرق  رضدمت 
وفد  إطدار إعدداده  ن  والعشدرين  والسدابع والعشدرينالحادي عشر  والثان  عشر  والخدامس عشدر  والثدا

وأعرضاء تلك المجموعة التحق والمتهم الثان  عشر وآخرين دورة تدريبيدة بصدحراٍءبمحافظة أسديوط تلقدوا 
خالها تدريباً عملياً على اسدتعمال البندادق اآلليدة ووقف علدى اعتمداد المجموعدة فد  تنفيدذ أعمالهدا العدائيدة 

 تهم الثان  والعشرين من عبوات مفرقعة دخانية.على ما أمدها به الم
وأرضاف باتفاقه والمتهم السادس عشر على تنسيس مجموعتَْين األولى بقيادة األخيدر بمحافظدة الشدرقية  
والثانية يتولى المتهم مسئوليتها بمدينة نصر  وعلى إثر لقائه بعرضو بجماعة اإلخوان دعاه األخير لتنسديس 

ة ومكنه األخيدر مدن بالتواصدل مدع المدتهم الخدامس  وأنده وقدف مدن األخيدر مجموعات عمل نوع  متطور
على توليه ـ من خارج البالد بمعاونة المتهمْين السدابع  والثالثدون مدن داخلهدا ـ مسدئولية مجموعدات تابعدة 

ورضدمت مجموعدات نوعيدة ذكدر منهدا الددعم اللوجسدت    لجماعة اإلخوان شكلت على هيئة خاليا عنقوديدة
جمع المعلومات  وتقييم الرصد  وتصنيع العبوات المفرقعة  والتنفيدذ تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة والرصد و

رضد القرضاة والعداملين بدالقوات المسدلحة والشدرطة وممتلكداتهم ورضدد شخصديات ومنشدآت عامدة باسدتخدام 
ية عبددوات مفرقعددة؛ بغددرض إسددقاط الدولددة ومؤسسدداتها  وبانرضددمامه إلددى تلددك المجموعددات تددولى مسددئول

مجموعة بمدينة نصدر رضدم إليهدا ـ بمعاوندة المدتهم السدادس عشدر ـ المتهَمدْين السدابع والعشرين والسدادس 
 والثالثين وآخرين  ووقف مدن تلدك المجموعدات علدى مجمدوعتْين تدولى مسدئوليتهما المدتهم السدادس عشدر

الخامس تنظيمياً بالمتهمين  األولى بمحافظة الشرقية والثانية بمحافظة الجيزة  كما وقف على ارتباط المتهم
 الحادي عشر  والثان  والعشرين   والسادس والعشرين  والثامن واألربعين.

ـ  كما أرضداف بتواصدل أعرضداء المجموعدات فيمدا بيدنهم عبدر برندامج "الين" وباتخداذهم أسدماًء حركيدة
لمجموعدات المتطدورة فاتخذ أسماًء حركية أبو عبد هللا  صدقر اإلسدالم  مدؤمن  ماجددـ وبإعداده وأعرضداء ا

فكرياً وحركياً وعسكرياً؛ وف  إطار ذلك حرضر وآخرين لقداًء جمعهدم بدالمتهم السدادس عشدر أقدنعهم خاللده 
بشرعية تنفيذ األعمال النوعية واستباحة دماء القرضاة وأفراد القوات المسدلحة والشدرطة  وحرضدر وآخدرين 

المعلومدات ومهدارات الرصدد  كمدا حرضدر  لقاًء آخدر شدرح لهدم خاللده المدتهم السدادس عشدر أسداليب جمدع
وآخرين دورة تدريبية بمنطقة العامرية بمحافظة اإلسكندرية تعلموا خاللها كيفيدة زرع العبدوات المفرقعدة  
ووقف على اتخاذ المجموعات مقار تنظيمية لعقد لقداءات أعرضدائها وتددريبهم ولتصدنيع المفرقعدات وإخفداء 

ين بزهراء مدينة نصر ومزرعت  دواجن بمركز أبو كبير بمحافظدة عبواتها وقف منها على وحدتين سكنيت
الشرقية  ووحدة سكنية عزبة الهجاندة بمديندة نصدر  وأرضداف باعتمداد تلدك المجموعدات فد  تنفيدذ أعمالهدا 
العدائية لتحقيق أغرارضها على ما أمدها به المتهم الخامس ـ عن طريق المتهمدين الحدادي عشدر  والسدادس 

ومعلومدات وقدف منهدا علدى عبدوة مفرقعدة وسديارت ْين  من مفرقعدات وآالت وأمدوال ثين ـوالعشرين  والثال
ومبلغ خمسةً وثالثين ألفاً وتسعمائة جنيه  وما أمدها به المتهم السابع والثالثون من دوائر إلكترونية صنعها 

 ادس والثالثون.لتفجير العبوات  وما أمدها به المتهمون الثان  والعشرون  والسابع والعشرون  والس
ـ بالتواصدل مدع المدتهم الثالثدين  2015وف  إطار انرضمامه كلفه المدتهم الخدامس ـ فد  غرضدون إبريدل 

لتنفيذ تكليفاته  ونفاذاً لذلك تواصل مع األخير والتقاه وكلفه برصد مسكن السيد المستشار النائب العام وكدذا 
نطقدة عزبدة النخدل  ولعددم خبدرة أعرضداء تحركات وأماكن قوات شدرطة بمديندة نصدر ومنشدآت كهربداء بم

مجموعته أبلغ المتهم الخامس بتعذر تنفيدذهم تكليدف المدتهم الثالثدين برصدد مسدكن السديد المستشدار النائدب 
ْين السابع  والثالثين بذلك.  العام  فنعفاه األخير من التكليف الرضطالع المتهم 

تفجير باسدتخدام هداتف محمدول  ومكنده لدذلك  كلفه المتهم الخامس بإعداد دائرة 2015وف  بداية يونيو 
مددن التواصددل مددع المددتهم الحددادي عشددر عبددر برنددامج "اليددن"  ونفدداذاً لددذلك أمددده األخيددر بهدداتفْين محمددولَْين 
إلعدادهما دائرتْ  تفجير  فنقلهما إلى المتهم السابع والثالثين حيث جهزهما وأعادهما إليه  فنمد بهما المتهم 

 الشهر كلفه المتهم الخامس بااللتحاق بدورة تدريبية عسكرية بقطاع غزة.الحادي عشر  وبذات 
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ـ وكتكليددف المددتهم الخددامس ـ أمددده المددتهم الحددادي عشددر ـ عددن طريددق  2015وفدد  غرضددون أغسددطس 
المتهمين العشرين  والسابع والعشرين ـ ببطاقة تحقيق شخصية لشراء سيارة باسم الصادرة له واسدتخدامها 

ر شرائه سيارة باسم الصادرة له البطاقة أمدده المدتهم الخدامس بسديارة ـ هيوندداي إكسديل ف  الرصد  ولتعذ
 هاتشباك حمراء ـ عن طريق المتهَمْين الحادي عشر  والسادس والثالثين.

وأرضدداف بتكليفدده مددن المددتهم الخددامس بإعددادة رصددد مددرآب سدديارات قسددم شددرطة األزبكيددة  وأمددده لددذلك 
من صحتها  وأمده بصورة لموقعه عبر األقمار الصناعية مبينداً بهدا المورضدع بمعلومات سبق جمعها للتنكد 

المقترح لزرع العبوة  ونفاذاً لذلك كلف المتهم السابع والعشرين وأعرضاء مجموعته بإعادة رصدد المدرآب  
 –فرصدوه ووقفوا على صحة المعلومات الت  أمده بها المتهم الخامس  فنبلغ األخير بصدحتها ولدذلك أمدده 

بعبدوة مفرقعدة وآلدة تصدوير للتنفيدذ وتصدويره   –عن طريق المتهمين الحادي عشدر  والسدادس والثالثدين 
ولتنمين العبوة فصل المتهم الحادي عشر دائرتها اإللكترونية وأعلمه بكيفية إعادة توصيلها  وعلى إثر ذلك 

ً ـ حتدى أخد ذها المتهمدان السدابع والعشدرون  أخفى العبوة بوحدة سكنية بمدينة نصر ـ اتخذت مقدراً تنظيميدا
قادهدا األخيدر وتوجهدا إلدى محديط المدرآب  -إكسيل هاتشدباك حمدراء  –والسادس والثالثون واستقال سيارة 

 فترجل المتهم السابع والعشرون وزرع العبوة به وفجرها عن بعد باستخدام هاتف محمول.
 معل ـامس بالتواصـتهم الخـه المـكلف 2015وبر ـون أكتـوف  غرض

المسددمى حركيدداً "فددوكس مددان"  فتواصددل معدده وأمددده األخيددر بنربعددة آالف جنيدده وحاسددوب محمددول 
الستخدامه ف  التواصل معه عبر برنامج "توكريبت"  وعلدى إثدر ذلدك كلفده األخيدر برصدد بوابدات مطدار 

ت عدن المطدار القاهرة تمهيداً لزرع عبوة مفرقعة بحقيبة سفر وتفجيرها بدداخل المطدار  وأمدده لدذلك ببياندا
عبددر برنددامج "توكريبددت"  ونفدداذاً لددذلك كلددف المددتهم السددابع والعشددرين وآخددر بالرصددد  والمددتهم السددادس 

 والثالثين وآخر بالتنكد من صحة تلك البيانات  وحال تشديد اإلجراءات األمنية بالمطار دون التنفيذ.
سدئوليتها للسديد المستشدار النائدب وأنهى بعلمه بقتل أعرضداء بالمجموعدات التد  يتدولى المدتهم الخدامس م

 العام.
/ أحمدد محمدد هيدثم أحمدد محمدود الددجوي ـ حركد  "طدارق" ـ بالتحقيقدات ـي مممي ملم هفي مثالثمتريي20

بانرضمامه لجماعة اإلخدوان وعرضدويته إلحددى مجموعاتهدا المسدلحة التد  تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدٍة رضدد 
الشدرطة والشخصديات العامدة وممتلكداتهم الخاصدة بغدرض مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية ورضدد أفدراد 

إسدقاط النظددام القددائم بالبالد.وأبدان تفصدديالً لددذلك بانرضدمامه لجماعددة اإلخددوان  وبمشداركته بتجمهددر جماعددة 
اإلخوان برابعدة العدويدة  وبتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده  وأرضداف بصددور تكليفدات مدن قيدادات جماعدة 

ـ بتنسديس مجموعدات "مجموعدات العمدل الندوع " تتدولى تنفيدذ أعمدال  2013اإلخوان ـ ف  غرضون عدام 
عدائيددة رضددد أفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة وممتلكدداتهم الخاصددة والمنشددآت والممتلكددات العامددة بغددرض 
إرضعاف مؤسسات الدولة وخلق حالة إرباك بالبالد إلسقاط النظام وإعادة الدرئيس األسدبق إلدى حكدم الدبالد  

ارضددطلعت بتنفيدذ أعمدال تخريدب لسديارات الشدرطة والمددواطنين   إحددى تلدك المجموعدات وبانرضدمامه إلدى
  والتقداه فد  أعقداب ذلدك بوحددة سدكنية - 2014فد  غرضدون يونيدو  -وأرضاف بتعرفه على المدتهم السدابع 

أكتوبر بمحافظة الجيزة حيث استفسر منه األخير عن األماكن الحيوية التد  يمكدن تفجيدر عبدوات  6بمدينة 
السديد  فرقعة محدثة للصوت بهدا لتحددث إرباكداً فد  الدولة فحددد لده شدارع النصدربمدينة نصدر  ومسدكن م

المستشددار النائددب العددام وفرضدديلة شددي  األزهددر فدد  مصددر الجديدددة  مؤكددداً لدده وقوفدده علددى موقددع المسددكنْين 
 وإمكانية تفجيره عبوات مفرقعة محدثة للصوت بمحيطهما.

المتهم السابع بالتواصل مدع المدتهم السدادس  فدالتقى األخيدر الدذي كلفده كلفه  2015وف  غرضون إبريل 
مسئول مجموعة نوعية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة ـ ليكون حلقة  بالتواصل مع المتهم الثامن والعشرين ـ

ن الوصل المباشرة بينه وبين المتهم السابع  وف  أعقاب ذلك استعلم منه المتهم الثامن والعشدرون عمدا يمكد
اسدتهدافه فدد  منطقتدد  مدينددة نصدر ومصددر الجديدددة فدداقترح لدده اسدتهداف تمركددز لسدديارت الشددرطة بميدددان 

السيد المستشار النائب العام  وفرضيلة شدي  االزهدر وأمدده بمعلومدات عدن تلدك  الحجاز  واستهداف مسكن 
 األهداف.

بمبلغ ألف  متهم الثامن والعشرينأمد ال ـ 2015غرضون مايو  وأنهى أنه نفاذًا لتكليف المتهم السابع ـ ف 
       ومائت  جنيه الستئجار وحدة سكنية بمدينة السالم
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/ مصدطفى رجدب عبدد العلديم حنفد  ـ حركد  "بدالل" ـ بالتحقيقدات   ممي مل هفي محبمييت مثالثترـي 21
ته بمشدداركته بتجمهددرات لجماعددة اإلخددوان تددولى تدددبيرها والدددعوة إليهددا المددتهم الحددادي عشددر  وبصددداق

 والمتهَمْين السابع عشر  والثان  والثالثين.
بالتحقيقددات  / محمددد جمددال محمددد دراز ـ حركدد  "محمددد حسددن" ـ  ممممي ملمم هفي مثممبنويت مثالثممتريـمم 22

بانرضدددمامه لمجموعدددة تتدددولى قتدددل أفدددراد الشدددرطة القدددائمين علدددى فدددض تجمهدددر رابعدددة العدويدددة ورضدددبط 
 المتجمهرين  وبإمداده لها بالمعلومات.

تفصيالً لذلك بمشاركته بتجمهرات داخل جامعدة األزهدر فد  أعقداب فدض تجمهدر رابعدة العدويدة وأبان 
وبتعرفه لذلك على المتهم التاسع والعشرين  ودعوته مدن األخيدر لالنرضدمام لمجموعدات تتدولى قتدال أفدراد 

ك اسدماً الشرطة القدائمين علدى فدض تجمهدر رابعدة العدويدة ورضدبط المتجمهدرين  فقبدل الددعوة  واتخدذ لدذل
حركياً ـ محمد حسن ـ  وف  إطار إعداده أمده المتهم التاسع والعشرون بوحدة تخزين بها مواد عن أمنيدات 

 الرصد  وكلفه باستخدام برنامج "تليجرام" للتواصل فيما بينهما خشية الرصد األمن .
 ـ 2015ديسدمبر  وف  إطار التخطيط لتنفيذ أعمال عدائية كلفه المتهم التاسع والعشدرون ـ فد  غرضدون

برصد مدخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة للوقدوف علدى ميعداد دخدول سديارة إليهدا ـ الندد كدروزر ـ  
 ونفاذاً 

 لذلك توجه إليها وتمكن من رصد السيارة  وعلى إثر ذلك أمد المتهم التاسع والعشرين بما وقف عليه. 
برصد سفير أجنب  وقوات تنمينه حال تواجدده  كلفه المتهم التاسع والعشرون 2016وف  غرضون يناير 

بمطار القاهرة الجوي  وأمده لذلك بمعلومات عدن المدذكور  ونفداذاً لدذلك رصدد ركدب السدفير وأمدد المدتهم 
 التاسع العشرين بما وقف عليه.

 / إبددراهيم أحمددد إبددراهيم شددلقام  ـ حركدد  "إسددماعيل الشاعر"ددــممي ممممي ملمم هفي مثبمممثيت مثالثممتري 23
قيقات بانرضمامه لجماعدة اإلخدوان  وعرضدويته إلحددى مجموعاتهدا المسدلحة التد  تتدولى تنفيدذ أعمدال بالتح

عدائية رضد الشخصيات والمنشآت العامة لخلق حالة مدن الفورضدى واإلربداك بدالبالد بغدرض إسدقاط النظدام 
 القائم بالبالد  وبحيازته مواد مفرقعة. 

  وبإمدداده مدن أحدد أعرضدائها بهداتف 2015ن منذ أكتدوبر وأبان تفصيالً لذلك بانرضمامه لجماعة اإلخوا
تجنبداً  -إسدماعيل الشداعر  –محمول الستخدامه ف  التواصل معه عبر برنامج "اليدن" متخدذاً اسدماً حركيداً 

للرصد األمن   وبانرضدمامه إلدى مجموعدة مسدلحة تابعدة لجماعدة اإلخدوان تدولى مسدئوليتها المدتهم الحدادي 
مال عدائية رضدد المنشدآت واألشدخاص لخلدق حالدة مدن الفورضدى بغدرض إسدقاط عشر وارضطلعت بتنفيذ أع

المتهم الخدامس عشدر  وفد  إطدار إعدداده وأعرضداء المجموعدات  –خالفهما  –النظام القائم بالبالد  رضمت 
بمقدر تنظيمد  بوحددة سدكنية بمنطقدة العامريدة  - 2015ف  غرضدون ندوفمبر  -تلقى وآخرين دورة تدريبية 

درية عن أساليب جمدع المعلومدات ومهدارات رصدد المنشدآت واألشدخاص  وكيفيدة تصدنيع بمحافظة اإلسكن
العبوات المفرقعة  وأرضاف بوقوفه على اعتمداد تلدك المجموعدات فد  تحقيدق أغرارضدها علدى مدا أمددها بده 

 المتهم الحادي عشر من مهمات وآالت وأموال  وما أمدها به المتهم الخامس عشر من مفرقعات.
ـ بنقدل سديارة إلدى محافظدة  2015رضمامه كلفه المتهم الحادي عشر ـ ف  غرضون ديسمبر وف  إطار ان

 قادها والتقى آخر بمحافظة الفيوم أمده بها. الفيوم  وأمده لذلك بسيارة ـ حمراء ـ
كلفه المتهم الحادي عشر بنقدل سديارة إلدى مكداٍن يحددده آخدر  وأمدده لدذلك  2015وف  غرضون ديسمبر 

زيتية ـ ومكنه من التواصل مع األخير  ونفاذاً لذلك قاد السيارة والتقى المذكور وأبصدره  بسيارة ـ هيونداي
مستقالً سيارة ـ هيونداي فيرنا رصاصية ـ كلفده بتتبعهدا  وأرشدده بدذلك إلدى منطقدة مفدارق ههيدا بمحافظدة 

مدن المدتهم الحدادي كتكليفده  –الشرقية ثم كلفه بالمرض  قدماً إلى منطقة البوسطة  وبوصدوله إليهدا تواصدل 
 مع المتهم الخامس عشر والتقاه وأمده بالسيارة  وكتكليفه من –عشر 
 .-كتكليفه –األخير عاد إليه وقاد السيارة إلى محافظة الجيزة حيث أمد بها آخر  

كلفده المدتهم الحدادي عشدر بنقدل سديارة إلدى مكدان يحددده آخدر  وأمدده لدذلك  2015وفد  نهايدة ديسدمبر 
  ونفداذاً لدذلك تواصدل معده وقداد -ومكنده مدن التواصدل مدع األخيدر  –داي فيرندا رصاصدية هيوند -بسيارة 

السيارة إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية  وكتكليفه من المتهم الحادي عشر تواصل مع المتهم الخامس 
إلدى  –كتكليفده  –ة عشر والتقاه بمنطقة البوسطة وأمده بالسيارة  وكتكليفه من األخير عاد إليه وقاد السديار

 موقف العاشر من رمرضان بالطريق الدائري حيث تركها به ومفتاحها.
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كلفه المتهم الحادي عشر بنقل جوال إلى مكان يحدده آخر  ومكنه لذلك من  2016وف  غرضون فبراير 
قائد سيارة التواصل مع األخير وآخر أمده بسيارة ـ هيونداي فيرنا رصاصية ـ  ونفاذاً لذلك قاد السيارة إلى 

ـ هيونداي زيتية ـ تتبعها إلى بداية الطريق الدائري بمحافظة الفيوم  وتواصل مع آخر والتقاه بمخرج قرية 
نقل منها جواالً لصدندوق السديارة وعلى إثدر ذلدك قادهدا ـ  ديمو حيث حرضر إليه األخير مستقالً دراجة آلية

 محدد. كتكليفه ـ إلى محافظة القاهرة وتركها ومفتاحها بمكانٍ 
ـ بجمددع معلومددات عمددا يمكددن  2016وأنهددى بتكليفدده مددن المددتهم الحددادي عشددر ـ فدد  غرضددون فبرايددر 

استهدافه بنعمال عدائية بمحافظة الفيوم ورصد تلك األهداف  كمدا كلفده برصدد تحركدات مددير أمدن الفيدوم 
 وحمالت أمنية بذات المحافظة.

فيق أحمدد قدادوس ـ حركد  "أشدرف" ـ بالتحقيقدات / باسدم أحمدد شد ـي ممي ملم هفي مم  معيت مثالثمتر 24
بعرضويته إلحدى المجموعات الت  تتولى رصد المنشآت العامة وجمدع المعلومدات عنهدا تمهيدداً السدتهدافها 

 بنعمال
إبَّددان فددض تجمهرجماعددة اإلخددوان برابعددة العدويددة  وبإمددداده  عدائيددة  بهدددف االنتقددام لمددن لقددوا مصددرعهم 

 المجموعة بمعلومات.
بددان تفصدديالً لددذلك بمشدداركته بتجمهددر جماعددة اإلخددوان برابعددة العدويددة  وفدد  أعقدداب فرضدده انرضددم وأ

لمجموعة يتولى مسئوليتها المتهم الرابع عشرتتولى رصد منشآت عامة بالبالد وجمع معلومات عنها إلمداد 
ٍب أمدده بده المدتهم مجموعات تنفيذ بها تمهيداً لتنفيدذ أعمدال عدائيدة  وأرضداف بإعدداده فكريداً مدن خدالل كتدا

الرابع عشر يترضمن أفكاراً قوامها تكفير عوام الناس واسدتباحة دمدائهم  وفد  إطدار انرضدمامه كلفده األخيدر 
برصد مبنى المحكمة الدستورية العليا  ونفاذاً لذلك جمع معلومداٍت عدن مبناهدا ورصدده واقفداً علدى مداخلده 

وأنهى باشتراكه واألخير ف  رصدد مبنيدْ   وقف عليه وسبل تنمينه وأمد المتهم الرابع عشر بما  ومخارجه
 نُُزلَْ  "فورسيزونز" و"سميراميس".

/ حمدددددي جمعددددة عبددددد العزيددددز عبددددد اللطيددددف ـ حركدددد   ـممممي ممممممي ملمممم هفي ممممممبل يت مثالثممممتر 25
"مؤمن"بالتحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخوان ومجموعة مسلحة واعتناقه أفكاراً تكفيرية تقدوم علدى تكفيدر 

ووجدوب الخدروج عليده بددعوى عددم تطبيقده الشدريعة اإلسدالمية وتتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد  الحاكم
القرضاة وأعرضاء النيابة العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى احتكامهم لغير الشريعة اإلسالمية  

 وبإمدادها بمعلومات.
 رة فيها وأبان تفصيالً لذلك بانرضمامه لجماعة اإلخوان وانتظامه بنس

لالنرضدمام  دعداه المدتهم الثالدث عشدر 2015وبتدبيره تجمهرات بجامعة األزهر  وف  غرضون ندوفمبر  
إلى مجموعات ترضم أعرضاء من جماعدة االخدوان وغيدرهم تتدولى تنفيدذ أعمدال عدائيدة رضدد القدائمين علدى 

وظلمهم المتجمهرين مؤسسات القرضاء والقوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة اإلسالمية 
برابعة العدوية وبغرض إسقاط الدولة ومؤسساتها والنظام القائم بها  وف  إطدار إعدداده أمدده المدتهم الثالدث 
عشر بوسيط تخزين بيانات حوى مواد نصية لفتاوى توجب الخروج على الحاكم وقتاله وقتدل مدن يعاونده  

لتخف  ورفع األمداكن ورصدد األشدخاص وكيفيدة كما أمده بوسيط تخزين آخر حوى مواد نصية عن كيفية ا
استغالل األجهزة اإللكترونية ف  تزوير بطاقات الهوية وسبل التواصدل السدري  كمدا أمدده بهداتف محمدول 

 ً للرصددد  كمددا اتخددذا أسددماء حركيددة فاتخددذ اسددماً حركيدداً  وكلفدده بالتواصددل معدده عبددر برنددامج "اليددن" تالفيددا
عشر اسماً حركياً "سليم"  واتخذا من وحدة سكنية بح  عدين شدمس مقدراً "مؤمن" بينما اتخذ المتهم الثالث 

التنظيمية  وأرضاف بعلمه من األخير بارتبداط المجموعدات  بدآخرين خدارج الدبالد  إليوائهما وعقد لقاءاتهما
 يفتون ألعرضائها ويمدونها بالمعونات المادية.

ر أجنبد  تمهيدداً السدتهدافه مدن قبدل كل فده المدتهم الثالدث عشدر برصدد سدفي 2015وف  غرضون ديسدمبر 
مواقع رصدهومواقيت مروره فيها  ونفاذاً لدذلك رصدد ركدب أعرضاء بمجموعة التنفيذ  وأمده لذلك بتحديٍد ل

وأمددد مكلفدده بمددا وقددف عليدده  وانددتقال لرصددد مقددر سددفارة دولتدده ومسددكنه وتبينددا  السددفير ووقددف علددى قوامدده
لث عشر برصد السدفير حدال مغادرتده مطدار القداهرة  وأمدده لدذلك وعلى إثر ذلك كلفه المتهم الثا تنمينهما 

 بمواقيت مغادرته  ونفاذاً لذلك انتقل إلى المطار وحال تعذر تحديده مبنى الوصول دون الرصد.
كل فده المدتهم الثالدث عشدر برصدد ركدب وزيدر الددفاع حدال مدروره بمنطقدة  2016وف  غرضون فبراير 

 عدن قدوام الركدب وأرشدده إلدى مجموعة التنفيذ  وأمده لدذلك بمعلومدات مصر الجديدة لقتله من قبل أعرضاء
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لذلك رصد الركب ووقف على خط سيره وأمد المتهم الثالث عشر بما  ً مكان مرور وأعلمه بمواقيته  ونفاذا
 وقف عليه.

 أحمدد محدروس سديد عبدد الدرحمن ـ حركد  "حدورس   وائدل" ـ/  م مب عيت مثالثمتريي مممي ملم هفـي 26
يقددات بانرضددمامه لجماعددة اإلخددوان وعرضددويته إلحدددى مجموعاتهددا المسددلحة التدد  تتددولى تنفيددذ أعمددال بالتحق

 عدائيدددة رضدددد القرضددداة وأفدددراد القدددوات المسدددلحة والشدددرطة ومنشدددآتهم والمنشدددآت العامدددة بددددعوى وجدددوب
 الجماعة بدوائر إلكترونية للتفجير. قتالهم وبإمداده

وان واندتظم بنسدرة فيهدا رضدمته والمدتهم الثدامن واألربعدين  لذلك بانرضدمامه لجماعدة اإلخد وأبان تفصيالً 
وبمشاركته بتجمهر الجماعدة برابعدة العدويدة  وبتجمهراتهدا بجامعدة األزهدر  وبتعرفده علدى المدتهم الثدامن 
والعشرين  وآخر كلفه بتدريب المتهم الحادي عشر على كيفية إخفاء عنوان الرقم التعريف  حال اسدتخدامه 

ـ بالتواصدل مدع آخدر عبدر  2015الدوليدة  فنفدذ التكليدف  كمدا كلفده ـ فد  غرضدون ينداير  شبكة المعلومات
برنامج "سكايب"  فالتقى األخير حيث أمده بسيارة ـ لعبة ـ وجهاز تحكم فيها عن بعد وكلفه بتعديل السيارة 

ترونيدة  وعلدى والجهاز لرفع قدرتها لحمل أوزان زائدة وتوسيع مجال جهاز التحكم عن بعدد ودائرتده اإللك
ـ عبدر برندامج  2015إثر إبالِغه مكلفَهُ بفشله ف  ذلك   تواصل مع المتهم الخامس ـ فد  غرضدون فبرايدر 

"الين" متخذًا اسماً حركياً "حدورس"   فكلفده األخيدر بإعدداد دائدرة إلكترونيدة إلرسدال واسدتقبال اإلشدارات 
هم الحدادي عشدر ـ وبتصدميٍم لتلدك الددائرة  باستخدام هاتف محمول  وأمده لذلك بدنموال ـ عدن طريدق المدت

 ففشل ف  إعدادها وأبلغ المتهم الخامس بذلك.
دعاه المتهم الخامس لالنرضمام إلى مجموعة تابعة لجماعدة اإلخدوان يتدولى  2015وف  غرضون مارس 

ام مسدئوليتها تتددولى تنفيددذ أعمددال عدائيددة رضددد القرضداة وأفددراد القددوات المسددلحة والشددرطة ومنشددآتهم باسددتخد
عبددوات مفرقعددة بهدددف إسددقاط النظددام القددائم وانتقامدداً لمددن لقددوا مصددرعهم مددن أعرضدداء الجماعددة إبددان فددض 
تجمهريها   فانرضم إليها متخذاً اسماً حركياً "وائل" وعلم مدن أعرضدائها المتهَمدْين الحدادي عشدر  والخدامس 

هدف بنعمدال عدائيدة وقف على ارضطالع أعرضاء بالمجموعة بالرصد وجمع المعلومات عن المسدتو  عشر
وتقييمهددا وارضددطالع آخددرين بتصددنيع العبددوات المفرقعددة المسددتخدمة فدد  تلددك األعمددال  بينمددا ارضددطلع هددو 

 بتصنيع الدوائر اإللكترونية المستخدمة ف  تفجير تلك العبوات.
كلفه المتهم الخامس بتصنيع دوائر إلكترونيدة السدتخدامها فد  تفجيدر العبدوات  2015وف  نهاية مارس 

لمفرقعة عن بعد  ونفاذاً لذلك أعد ثالث دوائر استقبال ودائرة إرسال وأمد بهم ـ كتكليفده ـ المدتهم الحدادي ا
عشر بينما أمده األخير بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه  وعلم على إثر ذلك من المتهم الخامس بتوصيل الدوائر 

المتهم الثامن والعشرون بتصنيع كلفه  2015بثالث عبوات مفرقعة جرى تفجير إحداها.وف  غرضون مايو 
دائرتين إلكترونيتْين بمؤقت زمن  الستخدامهما ف  تنفيذ أعمال عدائية بمركز أبو كبير بمحافظدة الشدرقية  
ونفاذاً لذلك أعدهما وأمد األخير بهما  وعلم منه ف  أعقاب ذلك بتوصيلها بعبوات مفرقعة  وعلى إثدر ذلدك 

 نيع أخريَْين  ونفاذاً لذلك شرع ف  تصنيعهما ولم يُتم ذلك التصنيع.كلفه المتهم الثامن والعشرون بتص
بإعداد دائدرة إلكترونيدة أخدرى بمددى أبعدد   ـ 2015وأنهى بتكليفه من المتهم الخامس ـ ف  بداية يونيو 

ـ ونفاذاً لذلك أعد دائرتين أوصلهما بجهازي إنذار مدى كل منهما مائة وخمسون متراً وأمد بهما ـ كتكليفده 
المتهم الخامس عشر  وعلى إثر ذلك علم من المتهم الخامس باسدتخدام دائدرة صدنعها فد  واقعدة قتدل السديد 

 المستشار النائب العام.
 / إسددددددددددددالم محمددددددددددددد أحمددددددددددددد مكدددددددددددداوي  ممممممممممممممي ملمممممممممممم هفي مثممممممممممممبلريت مثالثممممممممممممتريـممممممممممممي 27

ا ـدد حركدد  "عمددر  مصددطفى" ـ بالتحقيقددات بانرضددمامه لجماعددة اإلخددوان  وعرضددويته إلحدددى مجموعاتهدد
المسلحة الت  تتدولى تنفيدذ عمليدات عدائيدة رضدد أفدراد الشدرطة ومنشدآتها والمنشدآت العامدة بغدرض إسدقاط 
الدولددة وتعطيددل مؤسسدداتها  وباشددتراكه فدد  قتددل السدديد المستشددار النائددب العددام  وفدد  أعمدداٍل عدائيددة نفددذتها 

صنيعه وحيازته مواد مفرقعة  الجماعة رضد أفراد الشرطة ومنشآتها بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية  وبت
 وبحيازته بندقية آلية وذخائر مما تستخدم عليها.

بانرضمامه لجماعة اإلخوان وانتظامه بنسرتين فيها األولى بمركز أبو كبيدر محافظدة  لذلك تفصيالً  وأبان
معدة المتهم الخامس عشر  والثانية بجا –خالفهما  –الشرقية تولى مسئوليتها المتهم السادس عشر ورضمت 

األزهددر  وبوقوفدده مددن قيددادي  الجماعددة علددى المتهَمددْين الثددامن  العاشددر / علدد  السدديد أحمددد محمددد بطددي   
وبمشدداركته والمتهَمددْين الخددامس عشددر والسددادس عشددر بتجمهددر الجماعددة برابعددة العدويددة  ومشدداركته فدد  
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وفد  غرضدون يونيددو تجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده بمركددز أبدو كبيدر بمحافظدة الشدرقية وبجامعددة األزهدر  
دعاه المتهم الخامس عشر لالنرضمام إلى مجموعات مسلحة ُشكلت كتكليفات قيادات جماعة اإلخوان  2014

المسماة "مجموعات العمليات النوعية" تتولى تنفيذ أعمال عدائيدة رضدد أفدراد الشدرطة ومنشدآتها والمنشدآت 
األسدبق للحكدم  وبددعوى االنتقدام لفددض العامدة بغدرض إسدقاط الدولدة ومؤسسداتها وصدوالً إلعددادة الدرئيس 

تجمهَرْي الجماعة برابعة والنهرضة  وبانرضمامه إليها اندتظم بمجموعدة منهدا رضدم ت خالفده المدتهم الخدامس 
الحدادي عشدر  السدادس والعشدرين  ووقف من المنرضمين لتلدك المجموعدات علدى المتهمدين عشر وآخرين 

 التاسع والثالثين.
وبتكليفدده مددن المددتهم الخددامس عشددر باسددتخدام  –عمددر  مصددطفى  –ْين وأرضدداف باتخدداذه اسددَمْين حددركيَّ 

فدد   –برنددامج "اليددن" للتواصددل مددع أعرضدداء المجموعددات  وفدد  إطددار إعددداده كلفدده المددتهم الخددامس عشددر 
أكتددوبر بمحافظددة الجيددزة  ونفدداذاً لددذلك تواصددل  6بتلقدد  دورة تدريبيددة بمدينددة  – 2015غرضددون مددارس 

ده األخيددر إلددى مقددر انعقدداد الدددورة التدريبيددة حيددث تلقددى خاللهددا وأعرضدداًء والمددتهم الحددادي عشددر وأرشدد
عن ترسي  عقيدة القتال  وعن كيفية تصنيع مواد نترات  -من المتهم الخامس عشر  -بالمجموعات دروساً 

االمونيوم ونترات اليوريا واألسيتون وأزيد الرصداص وحمرضدْ  الكبريتيدك والنيتريدك  وكيفيدة اسدتخدامهم 
صنيع المواد المفرقعة  وكيفية إعداد عبواتها وتصنيع الصواعق الالزمة لتفجيرهدا وطدرق اسدتعمالها  ف  ت

اسدتنجرها  –كلفه المتهم الخامس عشر بحرضور دورة تدريبية بوحدة سكنية  2015وف  غرضون أغسطس 
فرقعدة  ومكنده اتخدذت مقدراً لتصدنيع العبدوات المبالقرب من نادي مركز ههيا  -المتهم السادس والعشرون 

  ونفداذاً لدذلك تواصدل واألخيدر حيدث التقيدا وتوجهدا إلدى لذلك من التواصل مع المدتهم السدادس والعشدرين 
المقر  وأبصدر بده مدواد تددخل فد  تصدنيع المفرقعدات أعلمده األخيدر بتدوفيره والمدتهم الخدامس عشدر لتلدك 

كيفيدة تصدنيع مدادتْ  االسديتون وأزيدد  المواد  وف  أعقاب ذلك دربه األخير والمسمى حركياً "أسامة" على
 الرصاص وتجهيز العبوات المفرقعة.

وأرضدداف باعتمدداد تلددك المجموعددات فدد  تحقيددق أغرارضددها علددى مددا أمدددها بدده الُمتهَمددان الخددامس عشددر  
السادس والعشرين من أموال  وما أمدها به المتهم السادس والعشدرون مدن أسدلحة وذخدائر ومدواد لتصدنيع 

عددة  ومددا وفددره لهددا األخيددر والمددتهم الحددادي عشددرمن مقدداٍر لعقددد لقدداءات أعرضددائها وتصددنيع العبددوات المفرق
العبوات المفرقعة  وأرضاف باتخاذ المجموعات مقار إليواء أعرضائها وتصنيع وإخفاء المواد المفرقعة وقف 

محافظدة منها على وحدة سدكنية بمديندة الشدي  زايدد  وأخدرى بدالح  السدادس بمديندة السدادس مدن أكتدوبر ب
 الجيزة  ووحدتْين أخريَْين ومزرعة بمركز ههيا وأخرى بمركز اإلبراهيمية بمحافظة الشرقية.
إلددى  ـ 2015وفد  إطدار انرضددمامه لتلدك المجموعدات رافددق المدتهم الخدامس عشددر ـ فد  غرضددون مدايو 

ن إليده  مزرعة بمركز ههيا بمحافظدة الشدرقية حيدث كلفده األخيدر بنقدل مدواد مدن المدتهم السدادس والعشدري
ونفاذاً لذلك تواصل واألخير والتقاه وتوجها إلى حانوت استنجره المتهم السدادس والعشدرين واتخدذه مخزنداً 

بشدارع المهديدة بمركدز ههيدا ـ وبوصدولهما أمدده األخيدر  تإلخفاء المواد الت  تستخدم ف  تصنيع المفرقعا
رعة المشار إليها وقاما وآخدر باسدتخدام بوعاء حوى حمض الكبريتيك فنقله إلى المتهم الخامس عشر بالمز

تلك المواد ف  تصنيع كمية من مادة نترات اليوريا الُمفرقعة أودعوها بحقيبة سدفر ونقلهدا والمدتهم الخدامس 
ونفداذًا لتكليدف المدتهم  2015عاشر إلى محافظة القداهرة حيدث تدولى األخيدر إخفاءهدا.وف  غرضدون يونيدو 

ـ حقيبتْ  سفر علم  ـ وآخرين المتهم السادس والعشرين   وأبصر بحوزته إليه أموال من َ الخامس عشر نَقَل
وحددة  من المتهم الخامس عشر احتواءهما على كمية صنعها من مادة نترات األمونيوم المفرقعة  ونقالهمدا

سكنية بمدينة الشي  زايد ـ محافظة الجيزة   وبوصولهما كلفه األخير بنقل كمية أخرى مدن ذات المدادة مدن 
المزرعة الكائنة بمركز ههيا  ونفاذاً لذلك توجه إلى المزرعة ونقدل منهدا كميدة مدن مدادة نتدرات األمونيدوم 
إلددى ذات الوحدددة السددكنية؛ حيددث صددنَّع والمددتهم الخددامس عشددر عبددوة مفرقعددة مددن مددواد نتددرات األمونيددوم 

إعدادها بالتخطيط الستخدامها  واألسيتون وبودرة األمونيوم باستخدام حاوية بالستيكية ـ برميل ـ وعلم حال
ف  قتل السيد المستشار النائب العام؛ انتقاماً منه إلصداره أمراً بفض تجمهدَرْي الجماعدة برابعدة والنهرضدة  

وعلى إثر وقوفه على قتل السيد المستشار النائب العام أكد له المتهم الخامس عشر  2015وف  نهاية يونيو 
 عداها ف  ذلك.استخدام العبوة المفرقعة الت  أ

كلفده المدتهم الخدامس عشدر بتصدنيع عبدوات مفرقعدة  وأمدده لدذلك بدنموال  2015وف  غرضون ندوفمبر 
حيدث  مركزههيدا ندادي لشراء األدوات والمواد الالزمة للتصنيع  ونفاذاً لذلك انتقل إلى وحدة سدكنية بقدرب
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 ا الستخدامها ف  مقاومة قوات الشرطةأمده المتهم السادس والعشرون ببندقية آلية وذخائر مما تستخدم عليه
فد  تصدنيع ثدالث عبدوات  –وآخدر  –حال محاولة رضدبطه  وبكميدة مدن مدادة نتدرات األمونيدوم اسدتخدمها 

مفرقعة نقل إحداها وثمانية طلقاٍت مما تستخدم على البنادق اآللية إلى المتهم الخامس عشدر بمنطقدة بشدتيل 
 ألخريْين بمعرفة األخير.بإمبابة محافظة الجيزة  ووقف على نقل ا

كلفه المتهم الخامس عشر بنقل البندقية اآللية ومواد مفرقعة وأدوات تسدتخدم  2016وف  غرضون يناير 
ف  تصنيعها إلى وحدة سدكنية وحدانوت اسدتنجرهما المدتهم السدادس والعشدرون واتخدذهما مخدزنَْين إلخفداء 

  ونفداذاً لدذلك نقدل والمدتهم السدادس والعشدرون -بمركدز ههيدا  –المواد المستخدمة فد  تصدنيع المفرقعدات 
السالح والذخيرة والمواد إليهما.وأنهى بتكليفده مدن المدتهم الخدامس عشدر باالنتقدال إلدى مزرعدة اسدتنجرها 
المتهمددان السددادس والعشددرون   التاسددع والثالثددون بمركددز اإلبراهيميددة بمحافظددة الشددرقية واتخددذاها مقددراً 

مخزنداً إلخفائهدا  وكتكليفهمدا مدن المدتهم الخدامس عشدر صدنَّع  والمدتهم التاسدع لتصنيع العبوات المفرقعة و
 –والثالثون مائة كجم من مادة نترات األمونيوم  نقل منها والمتهم الخامس عشر أربعدين كجدم إلدى سديارة 

 أمدا بها عرضواً بالمجموعات. -فيرنا رصاصية 
بسدبق مشداركته فد   حسدين عبدد العدال بالتحقيقدات/ حمدزة السديد ممممي مُلم هفي م ب معيت مثالثمتري ـي 28

أنشطة لجماعة اإلخوان  وبتعرفه على عرضو الجماعة المدتهم السدادس والعشدرين  وبمشداركته األخيدر فد  
مزرعة استنجرها وآخر  واختصداص المدتهم السدادس والعشدرين بغرفدة فيهدا أودع بهدا مدواد  واتفقدا علدى 

أبصدر المدتهم  2015بر برندامج "اليدن"  وفد  غرضدون ندوفمبر التواصل بشنن كل ما يخص تلك الغرفة ع
 -مدن المزرعدة إلدى سديارة  الخامس عشر بتلك الغرفة  كما أبصره ف  وقت الحق ينقل حاوية معبنة بمدادة

اسدتقبل بالمزرعدة المدتهم الثدامن والثالثدين حيدث قدام األخيدر  2016  وف  غرضون ينداير -هيونداي بيرضاء
لمودعة بالغرفدة وأعلمده باسدتخدامها فد  صدناعة مدواد مفرقعدة  وعلدى إثدر ذلدك بطحن كميات من المواد ا

 هيونداي زيتية -حرضر إليه المتهمون الخامس عشر  والثالث والثالثون  والثامن والثالثون مستقلين سيارة 
ً نقلوا إليها المواد المطحونة  وف  أعقاب ذلك نقل المتهم السادس والعشرون ما بالغرفة مستخدم – دراجدة  ا

وأرضداف بوقوفده علدى تدول  المدتهم الخدامس عشدر مسدئولية مجموعدة ترضدطلع  ملحق بها صندوق ـ –آلية 
بتصنيع مواد مفرقعة رضمت المتهمين السادس والعشرين  والثالدث والثالثدين  والثدامن والثالثدين  وبتكليفده 

هيوندداي  –امس عشدر بسديارة بإمداد المتهم الخ – 2016ف  بداية فبراير  -من المتهم السادس والعشرين 
  وأمدده األخيدر لدذلك بمكدان وقوفهدا ومورضدع مفتاحهدا  ونفداذاً لدذلك انتقدل إليهدا وقادهدا إلدى المدتهم -زيتية 

الخامس عشر حيث أمده بهدا فد  حرضدور المدتهم الثدامن والثالثين كمدا أرضداف بإمدداده مدن المدتهم السدادس 
ك حانوت بمركدز ههيدا بده  فنفدذ التكليدف  وأنهدى بتكليفده مدن والعشرين بمبلغ ألف  جنيه وتكليفه بإمداد مال

المتهم السادس والعشرين بإمداد آخر بنموال  وأمده لذلك برقم هاتف األخير  ونفاذاً لذلك التقاه وأمدده بتلدك 
 األموال.
 بمشاركته ف  أنشطةٍ  بالتحقيقات الدين نجم محمد مصطفى حسن / إسماعيلمممي مُل هفي ألم  تري ـي29

  وبمشاركته بتجمهرها برابعة العدوية  وبتجمهراتهدا التد  أعقبدت فرضده  2010لجماعة اإلخوان منذ عام 
وبتنسيسدده وآخددرين مجموعددة أسددموها "مجهولددون" تولددت تخريددب ممتلكددات معتررضدد  تلددك التجمهددرات 

حددة سدكنية ومعاررضيها  وأرضاف بتعرفه على المتهَمدْين السدابع والعشدرين  والثدان  واألربعدين وإقامتده بو
ي0ا القاهرة لشهرين حتى رَضْبِطِه بهخاصة بهما وآخرين بمنطقة المرج الجديدة بمحافظة 

 بانرضمامه لجماعة اإلخوان مرس  بالتحقيقات محمد منشاوي / حذيفة ـي مم مُل هفي محبمييت ألم  تر30
الت  أعقبت فرضه بمحافظة الجماعة برابعة العدوية  وبتجمهراتها  وانتظامه بنسرة فيها  وبمشاركته بتجمهر

الشرقية  وباشتراكه وعرضوي الجماعة المتهمين السابع والعشرين  والثان  واألربعدين بتجمهراتهدا بمحديط 
خاللهددا مقاومددة قددوات  –وآخددرون  -جامعددة األزهددر بمدينددة نصددر والتدد  تددولى المددتهم الثددان  واألربعددون 

حارقدة  وأنهدى بتدردده علدى مسدكن المتهَمدْين  اتوزجاج ألعاب نارية الشرطة القائمة على فرضها باستخدام
 السابع والعشرين  والثان  واألربعين بمنطقة المرج ورضبطهم فيه.

/ إسالم محمد السيد جمعة نوح بالتحقيقات بسابقة انرضدمامه لجماعدة  ـي ممي مل هفي مثبنويت ألم  تر 31
 –رات رفقة شقيقه المتهم السابع والعشدرين اإلخوان  وبإقامته والمتهمين األربعين  والحادي واألربعين لفت

 بوحدة سكنية بجوار محطة وقود إمارات مصر بمنطقة المرج الجديدة. -عرضو جماعة اإلخوان 
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/ سعد فتح هللا محمد الحدداد بالتحقيقدات بانرضدمامه لجماعدة اإلخدوان  ـي ممي مل هفي مم  عيت ألم  تر 32
لبحيرة  وبمشاركته بتجمهرهدا برابعدة العدويدة  وبتجمهراتهدا وانتظامه بنسرة فيها بقرية مطوبس محافظة ا

الت  أعقبت فرضده بمحافظدة البحيدرة  وأرضداف بتوجهده والمدتهم الخدامس واألربعدين / عبدد الدرحمن جمدال 
 إبراهيم لمحافظة أسوان

ن / عمدرو تمهيداً لمغادرة البالد إلى دولة السودان  وبوصدولهما اسدتقال سديارة قيدادة المدتهم الثالدث والسدتي 
 شوق  أحمد السيد حيث رضبطوا.   

/ عبدد الددرحمن جمدال إبددراهيم عبدد العلدديم ـ حركدد  "مدروان" ـ  ـمي مممي ملمم هفي مممبل يت ألم  ممتر 33
 بالتحقيقات بانرضمامه لجماعة اإلخوان وانتظامه بإحدى أُسرها  وباشتراكه ف  تجمهراتها.

األربعين باالنرضمام إلى جماعة اإلخوان حيث انتظم وأبان تفصيالً لذلك بدعوته من نجل المتهم الرابع و
بنسرة يتولى األخير مسئوليتها  وأرضاف بتكليفه وأعرضاء تلك األسرة من مسئولها باستخدام خطوط هاتفيدة 
غير مسجلة بنسمائهم  وباتخاذ أسماٍء حركية إلخفاء هوياتهم ـ فاتخذ اسم "مروان" ـ  وبحرضدورهم لقداءاٍت 

جامعة األزهر وبالحديقة الدولية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة  كما أرضاف باشتراكه  دورية بكلية الزراعة
ف  تجمهرات لجماعة اإلخوان دبرتها ودعدت إليهدا  2015ف  غرضون عام  -كتكليفه من مسئول أسرته  –

 الحركة المسماة "طالب رضد االنقالب" بجامعة األزهر.
ل أسدرته بنقدل والدده المدتهم الرابدع واألربعدين إلدى مدن مسدئو 2016وأنهى بتكليفه ف  غرضدون فبرايدر 

حيث علدم منده بعزمده مغدادرة الدبالد إلدى  -محافظة أسوان  ونفاذاُ لذلك توجه واألخير إلى محافظة أسوان 
وبوصولهما اسدتقل المدتهم الرابدع واألربعدون حافلدة أجدرة وعلدى إثدر ذلدك رضدبطا وقائددها  -دولة السودان 

 المتهم الثالث والستون.
/ محمد السيد محمد عبد الغن  بالتحقيقات بمشاركته بتجمهر جماعة  مممي مل هفي م بم يت ألم  ترتيـ 34

 اإلخوان برابعة العدوية  وتجمهراتها الت  أعقبت فرضه بح  العصافرة بمحافظة الدقهلية.
عدة اإلخدوان مندذ فهيم بالتحقيقات بانرضمامه لجما إسالم حسن ربيع/ ـي مم مُل هفي م ب عيت ألم  تري 35
  وبمشدداركته فدد  تجمهددرات دبرتهددا ودعددت إليهددا  ولمالحقتدده أمنيدداً حدداول الهددروب إلددى دولددة 2011عددام 

 السودان ومنها إلى دولة قطر  وحال دون ذلك رضبطه بمحافظة أسوان قبل هروبه.
بسدبق  ت/ محمد عل  حسن عل  خليفة ـ حركد  "بددر" ـ بالتحقيقدا ـي ممي مل هفي م ب عيت ألم  تري36

انرضمامه لجماعة اإلخوان  وانتظامه بنسرة فيها بجامعة األزهر  وارتباطه لذلك بنعرضائها المتهمين الثان  
عشر  الخامس عشر  والرابع والخمسين  والسابع والخمسين  وأرضاف بمشاركته بتجمهر الجماعة برابعدة 

الخمسين مسئولية شئون المحبوسدين مدن العدوية  وبتجمهراتها الت  أعقبت فرضه  وبتوليه والمتهم السابع و
وبتواصدلهم  –فاتخدذ اسدم "بددر"  -أعرضاء الجماعة  كما أرضاف باتخاذه وأعرضداء الجماعدة أسدماًء حركيدة 

 عبر برنامج "الين"  وبوقوفه على سفرالمتهم الثان  عشر إلى دولة السودان هرباً من المالحقة األمنية.
مسين والسابع والخمسين بوحدة سكنية استنجروها بالح  العاشر ـ وأنهى بإقامته والمتهمْين الرابع والخ

 بمدينة نصر ـ  وتردد المتهم الثان  عشر عليها.
بحيازتدده مسدسدداً وبندقيددة  بالتحقيقددات عبددد هللا السدديد الشددبراوي الهددواري/  ـممي مممم مُل هفي ممل ممتر37

اعة اإلخوان وبدعوته لده لالنرضدمام خرطوش   وأبان تفصيالً لذلك بانرضمام المتهم السادس والعشرين لجم
وبندقيدة خرطدوش  -مدم  9ألمان  عيدار  –كلفه األخير بشراء مسدس  2015إليها  وف  غرضون أغسطس 

سدوبر  –وكواتم صوت  وأمده لذلك بمبلغ ثالثة وثالثين ألف جنيده  ونفداذاً لدذلك تمكدن مدن ابتيداع مسددس 
المدتهم السدادس والعشدرون بإمدداد آخدر بالمسددس  وبندقية خرطوش  وعلى إثر ذلدك كلفده  –مم  9حلوان 

ومكنه لذلك من التواصل مع األخير عبر برنامج "الين"  ونفاذاً لدذلك التقداه وأمدده بالمسددس  وفد  أعقداب 
 بالبندقية الخرطوش.ذلك تواصل مع المتهم السادس والعشرين وأمده 

لحسددين  عبددده بالتحقيقددات بانرضددمامه / محمددد محمددد عبددد المطلددب ا ـممي ممممي ملمم هفي محممبمييت ممل ممتر 38
لجماعة اإلخوان   وانتظامه بنسرتْين فيهدا األولدى بجامعدة المنصدورة والثانيدة بددمياط الجديددة  وبمشداركته 
بتجمهر الجماعة برابعة العدوية   وأرضاف بتوليده مسدئولية مدا أسدماه "الحدراك" بتددبير تجمهدراٍت للجماعدة 

طة القائمة على فرضها والتعدي ـ وأعرضاء من أسماها مجموعات التنمين ـ والدعوة إليها ومقاومة قوات الشر
عليها باستخدام األلعاب النارية وزجاجات المولوتوف للحيلولة دون رضبط المتجمهرين  وأنهدى بهروبده مدن 

 المالحقة األمنية وإيوائه لذلك إلى وحدة سكنية بمنطقة المرج الجديدة.
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 بانرضمامه لجماعة اإلخوان / أحمد جمال إبراهيم هنداوي بالتحقيقات ر مم مُل هفي مثبنويت ممل تـي 39
العدوية وبتجمهراتها الت  أعقبدت فرضده  وفد   برابعة وانتظامه بإحدى أسرها  وبمشاركته بتجمهرالجماعة

للمدتهم الثالدث والخمسدين / كلفه شقيقه عرضو جماعة اإلخوان بتوفير وحددة سدكنية  2015غرضون ديسمبر 
محمد عيسى فنرشده لوحدة سكنية بمنطقة المرج الجديددة قدرب محطدة وقدود إمدارات مصدر  محمد أشرف 

 حيث رضبط واألخير بها.
 / محمد أشرف محمدعيسى بالتحقيقات ـي مم مُل هفي مثبمثيت ممل تر40
 حيث رضبطا بها.  وبإقامته بوحدة سكنية وفرها له المتهم الثان  والخمسون بانرضمامه لجماعة اإلخوان 

بانرضدمامه لجماعدة  بالتحقيقدات ياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار/  ـي ممي مل هفي مم  عيت ممل تر 41
 اإلخوان  وبإيوائه المتهم الثان  عشر.

وأبددان تفصدديالً لددذلك أندده ولدراسددته بجامعددة األزهددر تعددرف علددى المددتهم السددابع والخمسددين الددذي دعدداه 
ندتظم بنسددرة فيهدا رضددمت خالفده المددتهم التاسدع واألربعددين لالنرضدمام إلددى جماعدة اإلخددوان فانرضدم إليهددا  وا

وآخرين   وبمشاركته والمتهمدين الثدان  عشدر  والتاسدع واألربعدين  والسدابع والخمسدين بتجمهدر الجماعدة 
برابعة العدوية  وبمشاركته والمتهَمْين الثان  عشر  والخامس عشر بتجمهراتها الت  أعقبت فدض التجمهدر 

 .2014ف بانتهاج جماعة اإلخوان للعنف منذ عام بجامعة األزهر  وأرضا
وأنهى باستئجاره والمتهم التاسع واألربعين وحدة سكنية بالح  السويسري بالح  العاشر بمديندة نصدر  
وبإقامة المتهَمْين الخامس والخمسين  والسابع والخمسين  واسترضافة المتهم التاسع واألربعين للمتهم الثان  

 من دولة السودان الت  هربإليها لمالحقته أمنياً.عشر ف  أعقاب عودته 
/ محمددد يوسددف محمددد محمددد غندديم بالتحقيقددات بانرضددمامه إلددى   ممممي ملمم هفي ممممبل يت ممل ممترـممي 42

فيهدا بجامعدة األزهررضدمت خالفده آخدرين مدنهم المتهمدون الثدان  عشدر   جماعة اإلخوان وانتظامده بنسدرة
ع والخمسون والسادس والخمسون / أحمد مصطفى محمد علد  والخامس عشر  والتاسع واألربعون والراب

 فرج  والسابع والخمسون  وأنهى بعلمه بسبق سفر المتهم الثان  عشر لدولة السودان.
بالتحقيقات بعمله معيداً بجامعة  / أحمد مصطفى محمد عل  فرج مممي مل هفي م بم يت ممل ترـي 34

سدع واألربعدين  والرابدع والخمسدين  وتعرفده مدن خاللهمدا علدى األزهر وتعرفه إبان دراسته بالمتهمين التا
المتهمين الخامس والخمسين  والسابع والخمسين  وأرضاف بتوجهه إلى وحدة سدكنية بدالح  العاشدر بمديندة 
نصر بمحافظدة القداهرة خاصدة المتهَمدْين التاسدع واألربعدين  والخدامس والخمسدين لتددريس اللغدة األلمانيدة 

 والخمسين  والسابع والخمسين حيث رضبط واألخيران. للمتهمْين الخامس
/ أحمد زكريا مح  الدين الباز وهبة بالتحقيقات بانرضمامه لجماعة   ممي مل هفي م ب عيت ممل ترـي 44

اإلخددوان وانتظامدده بنسددرتْين فيهددا األولددى بقريددة منيددة سددندوب  والثانيددة بجامعددة األزهددر رضددمت األخيددرة ـ 
سددع واألربعددين  والرابددع والخمسددين  وأرضدداف بمشدداركته بتجمهددر الجماعددة برابعددة خالفدده ـ المتهَمددْين التا

العدوية  وبتجمهراتها الت  دعدا إليهدا المدتهم الخدامس عبدر حسدابه علدى موقدع التواصدل االجتمداع  "فديس 
بددوك"  وأنهددى بعلمدده بمشدداركة المتهمددين الحددادي عشددر  والخددامس عشر والسددابع والعشددرين  والثددامن 

 تلك التجمهرات.والعشرين ب
 / محمد يوسف محمد عبد المطلب ـ حركد  "شداكر" ـ بالتحقيقداتـي ممي مل هفي م ب عيت ممل تريي45

بمشدداركته فدد  تنفيددذ تكليفدداٍت لصددالح جماعددة اإلخددوان   وأبددان تفصدديالً لددذلك بتعرفدده علددى عرضددو جماعددة 
يددر علددى تنفيددذ تكليفدداٍت لصددالح لدراسددتهما بجامعددة األزهر وتكليفدده مددن األخ اإلخدوان المددتهم الحددادي عشددر

جماعة اإلخوان لقاء مبلغٍ مال   وأمده لذلك بهاتف محمول للتواصل معه باستخدام برنامج "الين" كما اتخذ 
بتدول   ـ 2015له اسماً حركياً "شاكر"  وأرضاف بتكليفه من المتهم الحادي عشر ـ فد  غرضدون أغسدطس 

مال سيناء إليواء عناصر فيها تمهيدا لتسللها إلى قطداع غدزة مسئولية وحدتين سكنيتين بمنطقة بئر العبد بش
كلفده  2015لتلق  تدريبات عسكرية هناك  ونفاذاً لذلك آوى فيهمدا أربعدة عناصدر  وفد  غرضدون ديسدمبر 

مدن منطقدة  -المستخدمة ف  تصنيع العبوات المفرقعة  –المتهم الحادي عشر بنقل كمية من مادة ت  إن ت  
 نطرة  كما كلفه بالسفر إليه بمحافظة القاهرة إلعداده وتدريبه.بئر العبد إلى الق

/ إبدراهيم عبدد المدنعم علد  أحمدد  بالتحقيقدات بانرضدمام المدتهم الثدان   ـي ممي مل هفي مثبنويت م  تر 46
فد  شدراء سديارة ـ  ـ 2015فد  غرضدون سدبتمبر  عشر لجماعة اإلخوان  ولقرابة جمعته باألخير ساعده ـ

 مجهولة المصدر بمبلغ عشرة آالف جنيه  وعلى إثر ذلك أمد بهدا األخيدر فكلفده بإخفائهدا ـ هيواندى بيرضاء
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خشية رضبطها  فنخفاها بمدرآب بمركدز فداقوس بمحافظدة الشدرقية  ولعلمده بتوجده المدتهم الثدان  عشدر إلدى 
عشر  طلب منه المتهم الثان  2015المرآب مكنه من استالمها ـ عن طريق حارسه ـ.وف  غرضون نوفمبر 

مساعدته ف  استخراج جواز سفر لمالحٍق أمنياً  وبطاقات غير صحيحة فقبل إنهاء إجدراءات جدواز السدفر 
 وأرشده إلى آخر الستخراج البطاقات.

/ عمرو شوق  أحمد السيد بالتحقيقات بننه حال قيادته سيارته األجرة  ـيمممي مل هفي مثبمثيت م  تر 47
لمتهمدان الرابدع والرابعدون  الخدامس واألربعدون لتوصديلهما وحدال دون أمام محطة قطار أسوان اسدتقلها ا

 ذلك رضبطهم.
/ عل  مدراد أبدو المجدد محمدد بالتحقيقدات بعلمده بقيدام المدتهم السدادس  مممي مل هفي مم  عيت م  ترـي48

 والستين / بسطاوي غريب حسين محمود بتهريب أشخاص عبر الحدود الجنوبية للبالد إلى دولة السودان.
/ علدد  عبددد الباسددط فرضددل هللا علدد  بالتحقيقددات بتهريبدده البرضددائع  ـممي ممممي ملمم هفي ممممبل يت م مم تر 49

واألشخاص عبر الحدود الجنوبية للبالد باستخدام سيارات نقل يستنجرها  وفد  غرضدون شدهر مدارس لعدام 
بمحافظة أسوان  كلفه آخر بتهريب سوريين متسللين من دولة السودان إلى المتهم السادس والستين  2016

وعلى إثر ذلك هاتفه األخير وكلفه بالتواصل مدع خمسدة أشدخاص لتهدريبهم مدن محافظدة أسدوان إلدى دولدة 
 السودان  فتواصل معهم ورضبط حال انتظاره لهم.

والمعايندات ووفقدا للتصدوير الدوارد  اإلثبدات  قدوال شدهودأفات التفصيلية متفقدة ووقد جائت هذة االعترا
وراق ألتسقة متناغمة تصل ال  قناعة المحكمة بحصول الواقعة وفقا للتصور الدوارد بداوراق وجاءت مألبا

و   التمويددل بدايددة الرصددد وتقدديم الرصددد والتدددريب و هم فيهددا قددد جدداء محدددد مددنتن دور كددل مددوأسدديما 
صددهم داد للمتفجدرات واالسدلحة وقدد بلغدوا مقعدالوسائل التخطيط و النقل والمراقبة والتنفيذ وا هم داماستخ

   0ال  ارتكابهم للجرائم الت  كلفوا بها
يل ب ن ي من ب  ي م ـبلـ ي م صت م  يث ايلريي:يثبمثب

ـ محاكاة المتهمْين الحادي عشر  والخدامس عشدر لكيفيدة ارتكابهمدا والمدتهم الثدامن واألربعدين وآخدر  1
  29/6/2015كابهدا بتداري  واقعة قتل السيد المستشار هشام محمد ذك  بركات النائدب العدام والتد  تدم ارت

وَمثََل كل منهما دوره ف  تنفيذ الواقعة وبَيَن موقعه والباقين حدال احدداثهم االنفجدار ومسدافاتهم مدن السديارة 
 المجهزة بالعبوة المفرقعة  وجاءت محاكاتهما لها على ذات النحو الوارد بإقرارهما بتحقيقات النيابة العامة.

لعشرين لكيفية ارتكابه وآخرين واقعة تفجير مرآب قسم شرطة األزبكيدة بعبدوة ـ محاكاة المتهم السابع وا 2
  وَمثََل دوره والمتهم السادس والثالثين فيها وكيفية ورضدع  7/10/2015مفرقعة والت  تم ارتكابها بتاري  

الددوارد العبددوة المفرقعددة   وبَدديَن موقعهمددا حددال احددداثهم االنفجددار   وجدداءت محاكاتدده لهددا علددى ذات النحددو 
 بإقراره بتحقيقات النيابة العامة.

محاكداة المتهمدْين الثالدث عشدر   والخدامس والثالثدين لواقعدة رصددهما لخدط سدير وزيدر الددفاع وبيدان  ـ 3
المكددان الددذي أُزمددع السددتهدافه مندده حددال مددرور خددط سدديره   وجدداءت محاكاتهمددا علددى ذات النحددو الددوارد 

 بإقرارهما بتحقيقات النيابة العامة.
يومَي من ب  ي م بل يلرييث ايي:ي   بم

ف الشاهد / سام  صبري مرس  إبراهيم على المتهم الحادي عشر ـ حال عررضه عليه عررضـًا  1 ـ تعر 
أ ـ  16ـ شددارع الزهددور ـ  67قانونيددـًا ـ وقددرر أندده الددذي أبصددره بالوحدددة السددكنية الكائنددة بالعقددار الكددائن 

ف نفسه ـ عمارات اسبيكو ـ الح  الثالث ـ المجاور ة الثانية ـ مدينة الشي  زايد ـ محافظة الجيزة  والذي عر 
 آنذاك ـ باسم "هشام"  وأي د المتهم ذلك.

ف الشدداهد / أشددرف كمددال عبددد البددديع خمدديس علددى المددتهم الحددادي عشددر ـ حددال عررضدده عليدده 2 ـدد تعددر 
ـ شارع اإلسعاف ـ المجموعدة  45 عررضـًا قانونيـًا ـ وقرر أنه من أقام بالوحدة السكنية المملوكة له بالعقار

 أكتوبر ـ محافظة الجيزة وأبصره فيها  وأيد  المتهم ذلك. 6السابعة ـ الح  السادس ـ مدينة 
ف الشاهد / جالل مسعد جالل علدى المدتهم الحدادي عشدر ـ حدال عررضده عليده عررضدـًا قانونيدـًا ـ  3 ـ تعر 

ة اللون ـ المستخدمة ف  قتدل النائدب العدام وتفجيدر وقرر أنه الذي اشترى منه السيارة اسبرانزا شيري فرضي
 ركبه ـ   وأي د المتهم ذلك.
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ييمال م اي م نظ ل ُي ل ب ن ي من ب  ي م بل يلريث اي:يمبل ب
المحليدة الثانيدة ـ المنطقدة الرابعدة ـإسكان  8بالعقار رقم 25بالوحدة السكنية رقم  لمقر التنظيم  الكائنلـ 1

رضدبط أربعدة أجدزاء لكتداب "دعدوة  ـ دائرة قسم شرطة القطامية ـ محافظدة القداهرةالشباب ـ التجمع الثالث 
المقاومة اإلسالمية العالمية ألب  مصدعب السدوري"  وإيصدالين سدحب حدوالتْين بريدديتْين إحدداهما ُمرسدلة 

هم من المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد عل  يوسف بمبلغ مائتين جنيه إلدى المدت 14/3/2015بتاري  
التاسع والخمسين / محمد يوسف محمد عبد المطلدب   وأربدع ورقدات مددون بهدا بيدان بتوزيدع مبدالغ ماليدة 
على بعض األشخاص وأوجه إنفاقها  وأربع وحدات تخزين  وبطاقة ذاكرة وقارئ لها  وعقد إيجدار وحددة 

عبد الخالق متول  ـ لمدة عام بين المدعوْين / غريب  7/12/2015سكنية بح  العمارات بالعريش مؤرخ 
 المؤجر ـ   أشرف محمد عبد الرازق عطية ـ المستنجرـ.

متفدرع مدن شدارع الزهدور بجدوار مسدجد  5بالعقدار رقدم  بمسدكن محمدد عدوضالكائن ـ للمقر التنظيم   2
رضدبط بطاقدة تحقيدق شخصدية باسدم ـ دائدرة قسدم أول مديندة نصدر ـ محافظدة القاهرة الهداية عزبة الهجاندة

إبراهيم معوض  وصورة رضوئية ألخرى باسم / خالد زكى إبراهيم على  وبطداقتْين ذاكدرة حسين معوض 
وقارئ إلحداهما  وثالث وحدات تخزين  وثالثة حواسب آلية محمولة  ومبلغ ثالثة آالف جنيه  وسدبعمائة 
 وثالثة وأربعون دوالر أمريك   وفداتورة شدراء بعدض أدوات معمليدة  وورقدة مددون بهدا بعدض العناصدر
الكيميائية وطريقة تصنيع أحد المستحرضرات  وعددد مدن الكتدب والددفاتر واألوراق مددون بإحدداها أمنيدات 

 وأساليب للرصد.
عقار بن االرقم ـ شارع الخطيب ـ المتفدرع مدن شدارع  61بالوحدة السكنية رقم  ـ للمقر التنظيم  الكائن 3

رةرضْبط حاسب آل  محمول  ورقتْين مدون بهما حسن  مبارك ـ بالح  العاشر ـ مدينة نصر ـ محافظة القاه
أسماء بعض المواد الكيميائية وكمياتها  وثالث كتب عن الدوائر الكهربائية  وقصاصات ورقيدة مددون بهدا 
مواعيد تحرك سيارات وأرقام لوحاتها  وعقدْين شراء خطْين هاتفيْين باسم المتهم الثالث واألربعدين  أحمدد 

استالم أجرة وحدة سكنية باسم المدتهم السدابع والثالثدين / أحمدد محدروس سديد شعبان محمود عل  وإيصال 
 عبد الرحمن.

للمقر التنظيم  والمخزن الكائنَْين بح  السراحنة ـ ميدان النزهة ـ مركز ههيا ـ محافظة الشرقية رَضْبط  ـ 4
خمس وأربعين طلقة وخزينتْين لها  و 7032824تحمل رقم  39×  7.62سالح ناري ـ بندقية آلية ـ عيار 

نارية من ذات العيار  ومواد كيميائية سدائلة داخدل أوعيدة بالسدتيكية   وأخدرى صدلبة حبيبيدة داخدل أجولدة 
وأكياس بالستيكية   وأدوات منها وعاء معدن  ـ حلدة رضدغط ـ  وقطدارات  وميدزانين  ومفكدات  ومفداتيح 

بالستيكية وترمومترات   وحاقندات   ومنشدار للدوائر الكهربائية  وأوعية بالستيكية   ومصابيح  ومصفاة 
  وماكينددة للخياطددة  وقددوارير زجاجيددة ومكددواة لحددام   ومقدداييس زجاجيددة   ومرضددخات يدويددة   ومعيددار 

 بالستيك  وقُمع   وهيكل معدن  على هيئة عبوة   وُمبِرد  وقُفازات بالستيكية.
د عبدد هللا ـ بدالطريق الددائري ـ دائدرة قسدم شارع سدي 7ـ للمقر التنظيم  الكائن بالوحدة السكنية رقم  5

رضْبط عدد من الكتب بعرضها معنون "الجهاد ف  سبيل هللا لإلمام ابن القيم"  شرطة المرج ـ محافظة القاهرة
و"أسري المال السياس "  و"جدذور األصدولية اإلسدالمية فد  مصدر المعاصدرة"  و"الوجده اآلخدر للخالفدة 

  2/11/2015لتْين بريددديتْين إحددداهما بمبلددغ ثالثمائددة جنيدده بتدداري  اإلسددالمية "  وإيصددالين صددرف حددوا
 ُمرسلة إلى المتهم األربعين /  إسماعيل حسن مصطفى محمد محمد.

ـ مسداكن الدزواج الحدديث ـ عزبدة عبدد  15ـ بلوك  25ـ للمقر التنظيم  الكائن بالوحدة السكنية رقم  6
رضبط صورة رضوئية لعقد إيجار المقر  محافظة اإلسكندرية القادر بحري ـ دائرة قسم شرطة أول العامرية ـ

مدن يددعى / أشدرف محمدد عبدد  لمدة عام مؤجر مدن/ غدادة أحمدد محمدد سدليمان إلدى 15/2/2015مؤرخ 
 الرازق عطية ـ مستنجر ـ   وصور رضوئية لبطاقات تحقيق شخصية إحداها باسم األخير.

طريددق قريددة العالقمددة ـ عزبددة النجدداجرة ـ قريددة ـ للمقددر التنظيمدد  بالمزرعددة الكائنددة بددالقرب مددن  7
زرزمون ـ مركدز ههيدا ـ محافظدة الشدرقية أن بهدا مبندى مدن طدابق واحدد يحدوي غدرفتْين بإحدداهما لوحدة 

 مطبوع عليها شعار جماعة االخوان وبه عنبر لتربية الدواجن.
قرية الطرادية ـ مركز شدرطة ـ للمقر التنظيم  بالمزرعة الكائنة بقرية كفور نجم ـ عزبة كفر حجى ـ  8  

االبراهيمية ـ محافظة الشرقية أن بها غرفتْين ومجتدزئ منهدا مسداحتْين مسدورتْين بدالطوب األبديض حدوت 
 إحداهما غرفة مبنية من غير سقف   وتطابقت أوصافها مع ما قرره المتهمون بالتحقيقات.
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ة الجيزة بإرشاد المتهمين الحادي عشدر / أبدو أكتوبر ـ محافظ 6ـ للمقرْين التنظيميْين الكائنْين بمدينة  9
القاسم أحمد عل  يوسف  والخامس عشر / محمود األحمدي عبدد الدرحمن عليدنن المقدر األول يقدع بالعقدار 

أ ـ عمارات اسبيكو ـ الح  الثالث ـ المجاورة الثانية ـ مدينة الشي  زايدد ـ مديندة  16ـ شارع الزهور ـ  67
 أكتوبر. 6ـ شارع اإلسعاف ـ المجموعة السابعة ـ الح  السادس ـ مدينة  45قار أكتوبر   والثان  بالع 6

" المرضبوطتْين بشارع ترعة الزمر ـ دائدرة قسدم 312"  "ط م ع 597ـ للسيارتين َرقم  "ر هـ ل  10
شرطة العمرانية ـ محافظة الجيزة أنهما هيونداي إكسيل األولى كحل  اللون عثر بها على ترخيص سديرها 

وكيل وعقد ببيعها ممن يدعى / أحمد سمير محمد محمد إلدى مدن يددعى / خالدد أحمدد سنوسد    والثانيدة وت
رمادية اللون عثر بها على تصريح بتسييرها   ورُضبَِط بالصندوق الخلف  لكدل منهمدا عبدوة معدنيدة ـ علدى 

ِمحقدن يحدوي مدادة شكل سدخان كهربدائ  ـ تحدوي مدادة حبيبيدة رماديدة اللدون موصدولة بددائرة كهربائيدة و
بيرضاء  وجهاز تحكم عن بعد  وبعررضهما على المتهمْين الحدادي عشدر / أبدو القاسدم أحمدد علد  يوسدف   
الخدامس عشدر / محمددود األحمددي عبدد الددرحمن علد  تعرفدا عليهمددا وقدرر األول أنده اشددترى السديارتين ـ 

عبدواٍت مفرقعدة بإحدداها   وقدرر  بتكليٍف من المتهم الخامس ـ لتحقيق أغراض المجموعة وبسدابقة حيازتده
الثددان  أندده مددن جهددز السدديارتْين كددل منهمددا بعبددوةٍ مفرقعددة ـ سددخان كهربددائ  ـ   وذلددك علددى النحددو الددوارد 

 بإقرارهما بالتحقيقات.
"المرضبوطة بحوزة المتهم الخامس والعشرين / ياسر إبراهيم عرفات  917ـ للسيارة رقم "س و ن  11

رضية اللون   وبها كسر بمرآة جانبهدا األيمدن  وبعررضدها علدى المتهمدْين الحدادي رينو لوجان ف عرفات أنها
حال انتقالهم  28/6/2016عشر   والخامس عشر قررا باستقاللها بقيادة المتهم الخامس والعشرين بتاري  

 ف  محاولة لقتل السيد المستشار النائب العام ـ كإقرارهما بالتحقيقات ـ.
ي0بل يم ح  قي ألمم ي مننبئ  ي نُي يم م ي م   بم ميلرييث اي:ي بم ب
إسدكان  المحلية الثانية ـ المنطقدة الرابعدة ـ 8المقر التنظيم  الكائن بالعقار رقم ـ بفحص مرضبوطات  1

 تبين اآلت :الشباب ـ التجمع الثالث ـ دائرة قسم شرطة القطامية ـ محافظة القاهرة
رقعددة محليددة التشددكيل تددم تشددكيلها مددن حاويددة بالسددتيكية أ ـ أن العبددوة المرضددبوطة عبددارة عددن عبددوةٍ مف

وتعبئتها بمخلوط مفرقع يتكون أساسدـًا مدن مدادة نتدرات األمونيدوم وبدرادة االلومنيدوم ـ والمنصدوص عليده 
بشنن إعادة حصدر المدواد المفرقعدة والتد   2007لسنة  2225من قرار وزير الداخلية رقم  79بالبند رقم 

ت ـ  وتم تجهيزها بمكبر للموجده االنفجاريدة معبدن بمخلدوط مفرقدع يتكدون مدن مدادة تعتبر ف  حكم المفرقعا
"ددـ المنصددوص عليهمددا TATPنتددرات األمونيددوم وبددرادة االلومنيددوم ومددادة ثالثدد  بيروكسدديد األسددتيون "

 ( من قرار وزير الداخلية سالف البيان ـ.78  10بالبندين رقم  )
لصوديوم   ونترات الرصاص الت  تعد من المواد األساسية إلنتاج ب ـ أن المواد من بينها مادتْ  أزيد ا

( بقرار وزيدر الداخليدة المشدار إليده   عدالوة 2مادة أزيد الرصاص المفرقعة المنصوص عليها بالبند رقم )
على ميزان رقم  وأنابيب اختبار معملية وكنس زجاج  ومخبار زجاج  مدرج والت  تعد من المواد الت  

 ألغراض المعملية.تستخدم ف  ا
ج ـ أن وحدات التخزين وبطاقة الذاكرة حوت ملفات نصية لكتاب "دعوة المقاومة اإلسالمية العالميدة"  
وأخددرى عددن "تصددنيع العبددوة الصدددمية  تصددنيع مرضددادات الدددبابات  اسددتخدام المتفجددر  جدددول صددواري  

اعة كلدورات البوتاسديوم    صدنC4  صدناعة الطلقدات  صدناعة ETNكاتيوشا  علم الصدواري    تصدنيع 
دورة تصنيع القنبلة  صناعة الحشوات الجوفاء  صناعة المتفجرات  التفجيدر عبدر الهداتف النقدال  صدناعة 
الصدداعق الصدددم   دورة فدد  تصددنيع العبددوات الالصددقة  تصددنيع خالئددط البروكسدديد المتفجددرة  بددارود ال 

وس عامدة فد  المفرقعدات  المدواد المتفجدرة  دخان   تحرضدير نتدرات النتريدك  تصدنيع القنابدل اليدويدة  در
دورة التفجير بالجوال  دورة التفجير بالساعة الرقمية  تصنيع كبسوالت التفجير  المفجدرات السدهلة  مددفع 
المولوتوف  موسوعة عبد هللا ذو البجادين لتصنيع المتفجرات  تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة  العبوة 

ليفزيونية  تصنيع العبوة الجوفاء  العبوة الصحنية  العبوات المفجرة  تصنيع ريموت االسطوانية  العبوة الت
وايرلس"   كما حوت ملفات لمشاهد مصورة عن "عربة تحكم عن بعد تحمل عبوة صدمية رضدد الددبابات  
تحرضير الهكسامين  تحرضير مادة نترات اليوريدا  تحرضدير نتدرات األمونيدوم  عمدل بدلدة تمويده   تحرضدير 

RDX صددناعة الحددزام الناسددف  تصددنيع قدداذف  RPG 29 تصددنيع الصدداعق الشددعب    تصددنيع جهدداز  
  صددناعة  MAGالتفجيدر المنيدداتور   زرع األلغدام  كهربدداء المتفجدرات   قددذائف الهداون   شددرح رشداش 
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صدداروخ قسددام    فحددص القنبلددة اليدويددة  فلمينددات الزئبددق   تصددنيع كدداتم الصددوت   تصددنيع الصددواري   
صنع مشعل ألعاب نارية بدالتحكم عدن بعدد   تصدنيع البدارود األسدود   صدناعة كلدورات الصدوديوم  طريقة

المتفجرات  التدريب على العمليات الهجومية   تصنيع العبوات المرضادة للددروع   ملدئ العبدوة بالمسدحوق 
  تحرضدير مدادة  PETNالمتفجر  تصنيع العبوة االنتشارية   العبوة التليفزيونية رضد األفراد  تصنيع مدادة 

نتروا غليكول  صناعة فلميندات أسديد النتريدك  صدناعة نيتروسدليلوز   اسدتخدام وزرع العبدوات"   فرضدالً 
عددن احتوائهددا علددى ملفددات لمقدداطع صددوتيه عددن "المبددادئ العامددة لتمددن  أمددن المنشددآت  أمددن المددؤتمرات  

 القبض والتفتيش االستخبارات ".
متفدرع مدن شدارع  5بالعقدار رقدم  بمسدكن محمدد عدوضالكائن  ظيم ـ بفحص مرضبوطات المقر التن 2

 تبين اآلت  : ـ دائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة الزهور بجوار مسجد الهداية عزبة الهجانة
من بينها حامض الكبريتيك والنيكل وكلوريد البوتاسيوم والزندك   عدالوة علدى  أ ـ أن المواد المرضبوطة

دوات المعملية   وكمية من المسامير المعدنية مختلفة األحجام يمكن ان تستخدم كشظايا ف  مجموعة من األ
 العبوات المفرقعة

لعددد مدن الكتيبدات والمطبوعدات التنظيميدة عدن  ب ـ أن الحواسب اآلليدة المحمولدة حدوت ملفدات نصدية
كشدف التعقدب  وتدنمين "خطة لتنفيذ مخطط مطار القاهرة فن الحرب  وحدرب المسترضدعفين  والمراقبدة  و

االتصددال باألنترنددت  وأمددن االتصدداالت  وأهددداف حددرب العصددابات  واساسدديات حددرب العصددابات  والفددن 
اسدتراتيجية للحدرب  ومعركدة األحدرار   33السري للحدرب  والتسدلل  وقتدال الشدوارع  وحدرب المددن  و

ت الددددعوة والداعيدددة  الثدددورة وإدارة التدددوحش  ودعوتندددا  ودعدددوة المقاومدددة اإلسدددالمية العالميدددة  ومدددذكرا
مصدورة  اإلسالمية الجهادية ف  سوريا  معالم على الطريق  ف  ظالل القرآن"   كما حوت ملفداٍت لمشداهد
 عن "ريارضة الدفاع عن النفس  سلسلة المقاومة اإلسالمية العالمية للمكنى أب  مصعب الزرقاوي".

جهيددز المفجددر الكهربدد   وتصددنيع مددواد المحددررات المرضددبوطة تبددين ترضددمنها طددرق تصددنيع وت ج ـ أن
"  C1 plastic ex"  المفرقعددات البالسددتيكية "ETNالبددارود األسددود  ثالثدد  نتددرات اإلريثريتددول "

بيروكسيد   االسيتون  االمونال   ثالث  نيترو فيونول "حامض البكريك"  امالح حامض البكريدك  نتدرات 
( مددن قددرار وزيددر 80  79  78  75  74  46  22  10الصددوديوم والمنصددوص عليهددا بددالبنود أرقددام )

 بإعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتبر ف  حكم المفرقعات. 2007لسنة  2225الداخلية رقم 
عقددار بددن االرقددم ـ شددارع  61ـ بفحددص مرضددبوطات المقددر التنظيمدد  الكددائن بالوحدددة السددكنية رقددم  3

اشددر ـ مدينددة نصددر ـ محافظددة القدداهرة تبددين أن الخطيدب ـ المتفددرع مددن شددارع حسددن  مبددارك ـ بدالح  الع
 المحررات المرضبوطة بها تترضمن اآلت  :

أ ـ قائمة ألدوات ومواد كيميائية منها "نترات الصوديوم  وحامض النتريك  وماء األكسجين  والبكرات 
يثيدل" والت  تعتبر من امالح حامض البكريدك مثدل "مدادة بكدرات االمونيدوم   بكدرات الميثيدل   بكدرات اإل

( من قرار وزيدر الداخليدة رقدم 85   84   80   29   28   24   22والمنصوص عليهم بالبنود أرقام )
 بشنن إعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتبر ف  حكم المفرقعات. 2007لسنة  2225

لمدددواد "أزيدددد الصدددوديوم  وخدددالت الرصددداص   والهيكسدددامين   والزئبدددق  واإليثدددانول    ب ـ قائمدددة
واألسيتون والت  ال تعدد بدذاتها مدن المدواد المفرقعدة وبخلطهدا بدالمواد ـ المبيندة بالبندد السدابق ـ تُندتج مدواد 

"   HMTD"فلمينات الزئبق  وأزيد الرصاص   وأزيد الفرضة  هيكساميثيلين تراي بيروكسديد داي امدين "
  3  2  1بالبنود أرقام )"والمنصوص عليهم RDX"   والهكسوجين "TATPثالث  بيروكسيد األسيتون "

بشنن إعدادة حصدر المدواد المفرقعدة والتد   2007لسنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقم 50  10  9
 تعتبر ف  حكم المفرقعات.

ـ بفحص مرضبوطات المقر التنظيم  والمخزن الكائنَْين بح  السراحنة ـ ميدان النزهة ـ مركز ههيا ـ  4
 :محافظة الشرقية تبين اآلت  

 .مم كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال 39×7.62أـ أن البندقية اآللية ذات ماسورة مششخنة عيار 
 ب ـ أن الخزينتْين كل منها صالحة لالستعمال على البندقية المرضبوطة.

مددم  39×  7.62ج ـ أن الخمددس واألربعددين طلقددة كددل منهددا ممددا تسددتخدم علددى األسددلحة الناريددة عيددار 
 الحة لالستعمال على البندقية المرضبوطة.وكاملة األجزاء وص

 وادـن المـد مـنيع العديـبوطة تستخدم ف  تصـواد المرضـأن المد ـ 
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المفرقعة ومنها مادتْ  نترات األمونيوم ونيتريت الصوديوم اللتين تعدا من المواد األساسية التد  تددخل  
( مدن قدرار وزيدر الداخليدة رقدم 79رقم )ف  تصنيع العديد من المخاليط المفرقعة والمنصوص عليها بالبند 

وذلدك فد  حالدة  بشنن إعادة حصر المدواد المفرقعدة والتد  تعتبدر فد  حكدم المفرقعدات 2007لسنة  2225
خلط أيـًا مدن المدادتين مدع مدادة بدودرة األلومنيدوم ـ المرضدبوطة ـ   كمدا أن مدادة بيروكسديد الهيددروجين ـ 

( المفرقعدددة TATPير مددادة ثالثدد  بيروكسدديد األسدديتون )المرضددبوطة ـ تعددد المددادة األساسددية فددد  تحرضدد
( مددن قددرار وزيددر الداخليددة السددابق وذلددك فدد  حالددة خلطهددا مددع مددادة 10والمنصددوص عليهددا بالبنددد رقددم )

األسيتون ـ المرضبوطة بالمقرـ ف  وجود وسط حامرض  كحامض الكبريتيك ـ المرضبوط بالمقر ـ   وأن مادة 
ة ـ تسددتخدم فدد  تحرضددير مددادة ثنددائ  نيتددرو ثالثدد  الجليكددول المفرقعددة ثنددائ  إيثياللجليكددول ـ المرضددبوط
 المشار إليه. 2007لسنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقم 43والمنصوص عليها بالبند رقم )

 قسددم دائددرة الزمرددـ ترعددة بشددارع " المرضددبوطتْين312"  "طمددع 597ل  ـ أن السدديارتين َرقم "رهددـ 5
يحتوي صندوق كل منهما الخلف  على عبوة مفرقعة ـ محليدة التشدكيل ـ  لجيزةا محافظة ـ العمرانية شرطة

عبددارة عددن جسددم سددخان ميدداه كهربددائ  معبددن بمخلددوط مفرقددع يتكددون مددن مددواد نتددرات األمونيددوم وبددرادة 
من قرار وزير ( 79(   )10األلومنيوم وتراي أسيتون تراي بروكسيد ـ المنصوص عليهم بالبندْين رقمْ  )

بشدنن إعدادة حصدر المدواد المفرقعدة والتد  تعتبدر فد  حكدم المفرقعدات ـ  2007لسنة  2225رقم  الداخلية
ومسامير من الصدلب تعمدل كشدظايا إلحدداث إصدابات بحيدز التفجيدر   والعبدوتين مدزود كدل منهمدا بددائرة 

ذات القرار ( من 9تفجير تحوي مادة هيكساميثيلين تراي بركسيد داي أمين ـ المنصوص عليها بالبند رقْم )
ـ وموصلة كل منهما ببطداريتْين كمصددر لطاقتهمدا   وجهدازْي إندذار سديارة كدل منهمدا لتفجيدر دائدرةٍ حدال 

 االتصال ببطاريتها.
ـ بفحص الحاسب اآلل  المحمول المرضبوط حوزة المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد عل  يوسف  6

 تبين احتوائه على اآلت  :
ت النصدية لكتيبداٍت واصدداراٍت والتد  ترضدمنت مورضدوعاٍت بشدنن اإلعدداد الفكدري العديد مدن الملفدا أ ـ

والحرك  والعسكري منها "حرب العصابات ودليل التخريب البسيط  واالعتقال  وكيف تواجه وتتعامل مع 
 المحققين ف  المخابرات  والتحقيق اسبابه ومراحلة واساليبه   والعمالء فد  السدجون   ومقاومدة التحقيدق  
والسددرية   والتنصدديل الشددرع  لتمددن  وأمددن السددفر  وأمددن الهدداتف   وأمددن المعلومددات   وأمددن السدديارة   
وأمددن الوثددائق  والبيددت اآلمددن   وأمددن اللقدداءات   والتصددنت وكشددف التصددنت   واالتصددال غيددر المباشددر  

الختدراق   وتجنيدد والمشاهدة والوصف   والسداتر  وأمدن المواقدع   وكشدف التعقدب  ومعرفدة المديندة   وا
المصادر   ودليدل األمدن العدام للمحتسدب والمجاهدد المقددام   ونقداط التفتديش   والتشدفير   ومقاومدة العمدل 
الجنائ    والخريطة األمنية  ودعوة المقاومدة اإلسدالمية   وسدرقة قواعدد لعبدة تنظديم القاعددة   والوسدطية 

ة اإلسالمية إليها   و"التصوير الفن  فد  القدرآن وفد  والجهادية ف  حركة االخوان المسلمين وحاجة الساح
التاري  فكرة ومنهداج وفد  ظدالل القدرآن ومشداهد القيامدة فد  القدرآن ومعدالم علدى الطريدق لسديد قطدب"   
وحرب المسترضعفين   وأمدن المطدارد   وحد  علدى الجهداد   ومهمدات حدول الجهداد  ومعركدة االحدرار   

مؤسس الجماعة حسن البنا   ونقدض كتداب االسدالم واصدول الحكدم    ومعالم المشروع الحرضاري ف  فكر
وهل اإلسالم هو الحل   وشبهات وردود حول الدولدة اإلسدالمية   ومنزلدة المجاهددين عندد تنظديم الدولدة   

والحرب القذرة   ورسائل حسن البنا   وحاالت يجدوز فيهدا  والشرح العراق  لتصول العشرين لحسن البنا
   وطبائع االستبداد ومصارع االستعباد.  إظهار الكفر

لجماعددة اإلخددوان  وأخددرى بشددنن "أفددالم وثائقيددة عددن اإلغددارة  ب ـ عدددد مددن المشدداهد المصددورة منهددا
والحددرب الدفاعيددة وحددرب العصددابات وحددرب المدددن واختددراق الخطددوط المحصددنة وتجددارب المخددابرات 

 األمريكية".
وزة المدتهم الثالدث عشدر / أحمدد جمدال أحمدد محمدود ـ بفحص الحاسب اآلل  المحمدول المرضدبوط حدي7

احتوائه على ملفات نصية بشنن مراقبة ورصد موكدب أحدد الشخصديات العسدكرية   وصدوِر  حجازي تبين
 خرائٍط لمنطقة ميدان تريومف وشارع إسماعيل رأفت.

ماعيل ـ بفحص الهواتف المحمولة المرضبوطة حوزة المدتهم السدابع عشدر / جمدال خيدري محمدود اسد 8
 تبين احتوائها على ملفات نصية منها "دعوة المقاومة االسالمية العالمية".

 ـ بفحص مرضبوطات المتهم الثامن عشر / محمود عل  كامل عل  تبين اآلت  :  9
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 مم كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال.39×7.62أ ـ أن البندقية اآللية ذات ماسورة مششخنة عيار 
 ن لالستعمال على البندقية المرضبوطة.ب ـ أن الخزينتين صالحتي

مدم كاملدة  39×  7.62عيدار   ج ـ أن الثمان عشرة طلقة كل منها ممدا تسدتخدم علدى األسدلحة الناريدة 
 األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المرضبوطة.

ن ـ بفحص مرضبوطات مسكن المتهمة الرابعة والعشرين / بسمة رفعت عبد المدنعم محمدد ربيدع تبدي 10
أن القرص الصدلب الخدارج  ووحددات التخدزين تحدوي ملفداٍت نصديٍة خاصدة بقيدادة القدوات الجويدة شدعبة 
 مهندس  الطيران فرع هندسة معدات الدعم والمعايرة  ومقاطع صوتية خاصة بإصدارات جماعة اإلخوان.

ر السديد عبدد ـ بفحص الهداتفْين المحمدولْين المرضدبوطين حدوزة المدتهم السدادس والعشدرين / أبدو بكد 11
 وأخرى صوتية من إصدارات جماعة اإلخوان. المجيد محمد تبين احتوائهما على ملفاٍت نصيةٍ 

 ـ بفحص مرضبوطات المتهم السابع والثالثين / أحمد محروس سيد عبد الرحمن تبين اآلت  : 12
عدض التعدديالت أ ـ أن الدوائر االلكترونية المرضبوطة يمكن اسدتخدامها فد  دوائدر التفجيدر بعدد إجدراء ب

 عليها.
 ب ـ أن األقراص الصلبة تحوي ملفاٍت نصيةً بعنوان "أمن المطارد 

وبيان طدالب اإلخدوان حدول انتخابدات اتحداد طدالب مصدر   وبيدان حركدة مهندسدون رضدد االنقدالب    
ومشاهد مصورة بعنوان "اشتباكات بين بعض طدالب األزهدر والشدرطة   واحدداث فدض تجمهدرْي رابعدة 

  كما حوت صوًرالقطاع غزة   وأخرى لمسيراتٍخاصة بطالب جامعة األزهر والفتات. والنهرضة"
ـ بفحص الحاسب اآلل  المحمول المرضبوط حوزة المتهم التاسع واألربعين / محمد عل  حسن عل   13

 خليفة تبين احتوائه على ملفدات نصدية لكتيبداٍت وإصدداراٍت والتد  ترضدمنت مورضدوعاٍت بشدنن"فن الحدرب
صدور العارية   والسلسلة الرضعيفة   ولماذا نرفض العلمانية   والتدين المنقدوص   والمفتدرون   وحرب ال

 ومعالم المشروع الحرضاري ف  فكر حسن البنا   وفقه النصر والتمكين   ودولة المرابطين.
ـ بفحص الحاسب اآلل  المحمول المرضبوط حدوزة المدتهم الرابدع والخمسدين / ياسدر إبدراهيم محمدد  14

 إبراهيم نصار تبين احتوائه على ملفات نصية منها فقه النصر والتمكين.
ـ بفحص الحاسب اآلل  المحمول المرضبوط حوزة المتهم الخامس والخمسين / محمدد يوسدف محمدد  15

محمد غنيم تبدين احتوائده علدى ملفدات نصدية منسدوب صددورها عدن مركدز الدديوان للدراسدات عبدارة عدن 
ه " مدن يحكدم مصدر   واإلخدوان المسدلمون بالواليدات المتحددة يدشدنون حملدة أخبدار خاصدة بمصدر معنوند

"   وأخرى "الشدباب الغارضدب فد  مصدر يدرى العندف هدو السدبيل الوحيدد لالحتجداج   2016سياسية لعام 
 ومصر وإسرائيل بين العاشق والمعشوق   وإعالن الجهاد   وحكم العمل ف  جماعة.

المرضدبوط حدوزة المدتهم السدابع والخمسدين / أحمدد زكريدا محد  ـ بفحص الحاسب اآللد  المحمدول  16
الدددين البدداز وهبدده تبددين احتوائدده علددى ملفددات نصددية ترضددمنت مورضددوعاٍت بشددنن " فددن الحددرب   وحددرب 
الصدور العارية   وطبائع االستبداد ومصارع االستعباد   ومعالم المشروع الحرضاري ف  فكر حسن البنا   

 والحرب النفسية.
 مرضبوطات المتهم التاسع والخمسين / محمد يوسف محمد عبد المطلب تبين اآلت  :  ـ بفحص 17

والت  ترضمنت مورضوعاٍت بشدنن "الجهداد فد  سدبيل  أ ـ أن الحاسب اآلل  المحمول يحوي ملفات نصية
هللا وأحكامه  وإعالن الخالفة اإلسالمية رؤية شرعية واقعية  وأصول التكفير   ومختصر واعددوا لهدم مدا 

سددتطعتم مددن قددوة ومددن ربدداط الخيددل   واإلخددوان المسددلمون والنظددام الخدداص  والنظددام الخدداص بجماعددة ا
اإلخوان المسلمين   كيف تكون البيعة وما صيغتها   أمور مهمدة عدن البيعدة   حكدم بيعدة جماعدة االخدوان 

 المسلمين".
ء والبددراء"   ب ـ أن القددرص الصددلب يحددوي ملفددات نصددية ترضددمن إحددداها مورضددوعاٍت بشددنن "الددوال

ومقاطع صوتية وصوًرا خاصة بجماعة اإلخوان وتجمهراتها وبطالب من جامعة األزهر واشتباكات بينهم 
 وقوات األمن.

يان ب  ي م بل ي::يث ايمي ب  ب
وحددات التخدزين  الخاصدة بتفريدغ محتدوى تقرير اإلدارة العامدة لتحقيدق األدلدة الجنائيدةت ـ أن مرفقا 1

إسدكان  المحلية الثانية ـ المنطقة الرابعة ـ 8نظيم  الكائن بالوحدة السكنية بالعقار رقم المقر التب المرضبوطة
 الشباب التجمع الثالث ـ دائرة قسم شرطة القطامية ـ محافظة القاهرة ترضمنت اآلت :
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معنددون "العبدوة المرضددادة لتفدراد ـ العبدوة االسددطوانية" تنداول تعريفهددا وخطدوات تصددنيعها  أ ـ مطبدوع
سددواء رضددد األفددراد أوفدد  اسددتهداف تجمعددات مددا أسددماه بالعدددو أوفدد  ووسددط التجمعددات  ه اسددتخدامهاوأوجدد

البشرية   ومميزاتها من سهولة التمويه وسرعة التجهيز   كما تناول أنواعها والعوامل المدؤثرة فد  شدكلها 
 وحجمها كنوع الهدف ومقدار التصفيح.

ل" ترضددمن شرحددـًا لطددرق تصددنيعه وكيفيددة توصدديله ب ـ مطبددوع معنددون "التفجيددر عبددر الهدداتف النقددا 
بالبطارية والصاعق فيزيائيـًا  وكيفية التفجير  وطريقِة تفادي انفجار العبوة ف  حالة االتصداالت العدابرة   

 كما ترضمن صوًرا تورضيحية عن ذلك.
اف ج ـ مطبدوع معندون "تعريددف العبدوة الالصدقة" ترضدمن كيفيددة تصدنيعها وتجهيزهدا وإلصداقها باألهددد

 الثابتة والمتحركة.
معندون "موسددوعة ذو البجدادين لتصدنيع المتفجدرات" ترضددمن شرحدـًا لطدرق تصدنيع المددواد  د ـ مطبدوع

فلميندات  المتفجرة مثل بروكسيد األسيتون ونترات األمونيوم وزيدت النيتروجلسدرين وهيدروكسديد األمونيدا
 مبتكرة لتوصيل المواد المتفجرة.الزئبق ونترات اليوريا ومتفجر اإلنفو   كما ترضمن شرح لطرق 

 ع األكبر ف ـق لكتاب المرجـهـ ـ مطبوع معنون "الصواري  ـ ملح
لحث من ُسموا بالمجاهدين ف  أكناف  استخدام المتفجر ـ جمع وترتيب أبو عمر الفلسطين " أستُِهل بمقدمةٍ  

الشدام وكتائدب عبددهللا عدزام بيت المقدس وتنظديم القاعددة وجبهدة النصدرة والدولدة اإلسدالمية فد  العدراق و
وترضدمن مراحدل تطدور الصدواري   وصقور العز وجند األقصى بالعمل على تددمير مدن أسدماهم أعدداء هللا

 وكيفية عملها ومكوناتها األساسية.
و ـ مطبددوع معنددون "كلددورات الصددوديوم" ترضددمن األسدداليب العلميددة لتصددنيع تلددك المددادة وخواصددها 

 ائية.الفيزيائية وتفاعالتها الكيمي
ز ـ مطبوع معنون "دورة شرح تصنيع المتفجرات والعبدوات الناسدفة سلسدلة مدن الددروس المصدورة " 
ترضمن مراحل تصنيعية مصورة  ظهر فيها ملثمين سميا باألخوة المجاهدين أثناء تصدنيع العبدوات الناسدفة 

 ة وصواعق.باستخدام مادة نترات اليوريا ثم تجهيزهما عبوة أخرى باستخدام مادة نصف حساس
ح ـ مطبدوع معندون "الصداعق الصددم " ترضدمن تعريدف الصدواعق وكونهدا بادئدة انفجدار القذيفدة عندد 
 اصطدامها بالهدف وأنها أساسية للقذائف والصواري    وسرًدا ألنواعها من الصواعق الصدمية والزمنية.

أجزائهدا والمدواد المفرقعدة ط ـ مطبوع معندون "القنابدل اليدوية"ترضدمن شرحدـًا ألندواع القنابدل اليدويدة و
 المستخدمة مثل أر دي إكس   ت  إن ت  وطرق تحرضير تلك المواد.

 ي ـ مطبوع معنون "دورة التفجير بالجوال باستخدام الترانزيستور"
قطعددة إليكترونيددة تعمددل كمرضددخم لإلشددارة   وكيفيددة مددرور التيددار  ترضددمن تعريددف الترانزيسددتور وأندده 

 الكهربائ  من خالله.
متفددرع مددن شددارع  5العقددار رقددم  بمسددكن محمددد عددوضالكددائن  المرضددبوطات بددالمقر التنظيمدد  ـ أن 2

من بينهدا أوراق  ـ دائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة الزهور بجوار مسجد الهداية عزبة الهجانة
 مدددون بهددا عبددارات بخددط اليددد منهددا "خطددورة الكدداميرات علددى المصددور"  "خطددورة التصددوير بددالهواتف
واقتراح التصوير بالقلم والنظارة"  "حجة الددخول" "مكدان تجهيدز الحقيبدة" "معرفدة الدرحالت ومواعيددها 
ومواعيددد الوصددول والمغددادرة حسددب الصددالة " "انتظددار المصددور لدددقائق بعددد التنفيددذ" "رقددم السدديارات 

 الخاصة"  "تتبع األشخاص بالكاميرات".
بتفريغ جزء مدن محتدوى الحواسدب  الخاصة يق األدلة الجنائيةتقرير اإلدارة العامة لتحق ـ أن مرفقات 3

متفدرع مدن شدارع الزهدور بجدوار مسدجد الهدايدة  5بالمقر التنظيمد  الكدائن بالعقدار رقدم اآللية المرضبوطة 
 ـ دائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ترضمنت اآلت  : عزبة الهجانة

" يترضددمن خطددة 29/9/2015القددديم والجديددد التدداري  ـ  أ ـ مطبددوع معنددون "مطددار القدداهرة الدددول 
الستهداف مطار القاهرة   ويحتوى صوًرا فوتوغرافية لمبند  المطدار القدديم ومبند  الدرحالت الموسدمية   
وبيان تقسيمات المطار وطريق الدخول إليه عن طريق الحافالت الخاصة بالمطار والت  يدتم اسدتقاللها فد  

لشديراتون  وتوقيدت الددخول  وكيفيدة اسدتهداف متدرو وكافيتريدا المطدار ومبند  محطة النقل العام بمنطقدة ا
الرحالت الموسمية بحقائب متفجرة وطريقة التصوير   وسبل االنسحاب   وطبيعدة القدوات المكلفدة بتدنمين 

 المطار.
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ب ـ مطبوع معنون "أهداف حرب العصابات" وترضمن مراحلهدا ابتدداء مدن مرحلدة االسدتنزاف مدروًرا 
حلة التوازن االستراتيج  وصدوالً لمرحلدة الحسدم العسدكري   وتتمثدل سدمات أولدى مراحلهدا السياسدية بمر

العدو ف  حمالت تشويه المقاتلين لترضليل العالم وقطع الدعم اللوجست  عنهدا  والعسكرية بالنسبة لمن أسماه
وفة للقرضداء عليهدا   وتقديم عروض سدرية للتفداوض وإلقداء السدالح واسدتدراج المقاومدة إلد  معدارك مكشد

وبالنسبة لمن أسماهم المقداومين فتتمثدل سدماتها فد  اسدتغالل الرضدربات العسدكرية لتحطديم هيبدة مدن أسدماه 
العدددو بغيددة تشددجيع الشددعب علدد  مواجهتدده   وتجميددع الحلفدداء   وتحييددد األعددداء الغيددر مباشددرين   وتنويددع 

والفدر   واللجدوء لعمليدات نوعيدة تحقدق صددى  الرضربات وتفريقها ف  أنحاء البالد واسدتعمال سياسدة الكدر
إعالميددـًا   وحظددر المفاورضددات فدد  تلددك المرحلددة وصددوالً لتهددداف التدد  يجددب أن تتحقددق منهددا   وثددان  
المراحددل فتتمثددل سددماتها السياسددية والعسددكرية بالنسددبة للعدددو فدد  الشددعور بصددعوبة القرضدداء علددى المقاومددة 

بة للمقاومة فتتمثل ف  إدراكها أنها بطريقهدا للنصدر وتزايدد قوتهدا   واتجاهه نحو الحلول السياسية   وبالنس
وتشددكيل قددوة شددبه نظاميددة   وتورضدديح معددالم الصددراع الدددائر للعددالم وإرسددال رسددائل دبلوماسددية   وبشددنن 
المفاورضات فيحرص عليها العدو بغية إيقاف العمليات العسكرية   أما المقاومين فيقبلون بالتفاوض وتُبحث  

اورضددات شددروط استسددالم العدددو ألن هددذا سدديحطمه معنويددـًا   ومرحلددة الحسددم فتبدددو سددماتها السياسددية بالمف
والعسكرية بالنسبة للعدو أنها مرحلة حرجة بالنسبة له ويمر خاللها بانهيار سياس  واقتصدادي  وتتصدارع 

حسدر نفدوذه فد  المددن القوى السياسية بالبالد وتكثر حاالت العصيان   وتتوقف عمليات الهجوم البدري وين
الرئيسية   ويحاول اإلبقاء عل  طرق االتصال بينه وبين الددول المجداورة   وبالنسدبة للمقداومين فيسدتفيدوا 
من ذلك لخدمة أهدافهم مع الحذر من الجواسيس وتكثيف االتصال بنعوانهم خارج الدبالد لالسدتفادة مدنهم   

جمدة المددن الصدغرى واحتاللهدا واسدتغالل االنتصدارات وتعد هذه المرحلة مرحلة جن  الثمدار وعلديهم مها
إعالميـًا ووقف كل المفاورضات   وتناول المطبدوع أساسديات حدرب العصدابات ومبادئهدا االسدتراتيجية فد  
العمل من خالل تنظيم عقائدي   وتجنب الحسم العسكري ألنها ه  حرب السياسة ف  مواجهة القوة   وف  

تحليل الموقف السياسد  العدام بدقدة وتحديدد عوامدل اإليجداب وتوظيفهدا والسدلب سبيل تحقيق هذا المبدأ يتم 
وتحييدددها   والحددرص علددى التنييددد الشددعب  لتعددويض تفددوق العدددو   وإتاحددة إمكانيددة التخفدد  بددين السددكان 
المحليين   والعمل على الفوز بالتنييد الدول  المناسب   وتلجن العصابات ف  ذلك إلدى وسدائل متنوعدة مثدل 

 انشاء حكومة مؤقتة وفتح مكاتب سياسية بالدول المختلفة واستدرار العطف منها.
ج ـ مطبوع معنون "التسدلل" ترضدمن مدوارد االسدتفادة عندد تنفيدذ العمليدات كاإلغدارة علدى مواقدع العددو 
وعمل كمين على طرقه وانتظاره لرضربه   وكذا عبور المناطق الحدودية وخطوط التماس   والتردد علدى 

واقع السرية كنماكن تخزين السالح واختفاء المطاردين   والحركة ف  مناطق العدو من أجل االستطالع الم
والتخلص من حصاره   وشرح عناصر التسلل الناجح من كتم األصوات وإخفاء التحركدات  واختيدار خدط 

التقرب من العدو  ومراحله   كما ترضمن المطبوع رضوابط الحركة ليالً وطرقه السير المناسب للتسلل ووقت
 أثناء التسلل سيًرا وزحفـًا.

د ـ مطبوع معنون "حرب المدن" وترضمن تعريفـًا لهدا وأسدباب صدعوبتها وإجراءاتهدا مدن حيدث توزيدع 
العناصر واألسلحة وحفر الخنادق وورضع خطة هجومية وتفخي  الطرقات والهجوم على األبنية عن طريق 

 رب المدن وكيفية االقتحام ومهاراته.مجموعت  العزل والتطهير والتكتيك ف  ح
هـ ـ مطبوع معنون "المراقبدة" ترضدمن شدرح أنواعهدا مدن حيدث األسدلوب والطريقدة والوسديلة ومكانهدا 
وصالحيتها ومدتها  وأن من شروطها اختيدار المكدان والعوامدل المدؤثرة عليده والسداتر المناسدب وعنصدر 

اسن وعيوب االتصال خاللها   واألخطاء الت  تؤدي المراقبة المناسب   ومراحلها وخصائص نقاطها ومح
 إلى اختراق نقاط المراقبة وقواعد التردد وعوامل نجاح المراقبة.

و ـ مطبوع معنون "إدارة التوحش" ترضمن الحديث عن مركزية القوى العظمى منذ حقبة سدايكس بيكدو 
واعتمدداد القددوة العسددكرية المجربددة   والتعريددف بددإدارة التددوحش وأهدددافها مددن اتقددان فددن اإلدارة ومددن يقددود 

وتحقيددق الشددوكة   واالسددتقطاب وإتقددان الجانددب األمندد  والتربيددة والتعلدديم أثندداء الحركددة   والمشدداكل التدد  
تواجهها من تناقص العناصر المؤمنة والكدوادر اإلداريدة   والجواسديس واالنقدالب   والبددائل المتمثلدة فد  

 معركة الصبر واالستقطاب والمال.
 هـل نجاحـمن شرح عوامـال الشوارع" وترضـون "قتـمطبوع معن ز ـ
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بالتنظيم الجيد واسدتخدام عنصدر إسدناد ذو لياقدة عاليدة وخبدرة فد  الددفاع عدن الدنفس ومتقندـًا فدن االقتحدام  
بننواعه   وآخر ترضمن صفات الفرد المجاهد للقتال ومراحل حرب المدن   والهجدوم علدى األبنيدة واقتحدام 

 ان    وتقسيم القوات إلى مجموعة اإلسناد   والتنمين  والهجوم.الغرف والمب
ح ـ مطبوع معنون "الجددول التشدغيل  موزعدـًا علدى االسدابيع بدالمحتوى الخداص لكدل أسدبوع" ترضدمن 
أهددداف خطددة التربيددة خددالل سددتة أشددهر وتمثلددت فدد  الصددف الربددان  والنددواة الصددلبة بتعميددق روح األخددوة 

وتعميق الثقة بينهم والقيادة واالنرضباط داخل الصدف والطاعدة   وتهيئدة األفدراد  والترابط بين أفراد الصف
نفسيـًا الستدامة الصراع بين الحق والباطل وتعميق معنى الذاتية والترضحية والجهاد والتعامل مدع المجتمدع 

 لكسر االنقالب.
م أبددو مصددعب السددوري ط ـ ملددف معنددون "دعددوة المقاومددة اإلسددالمية العالميددة" بقلددم / عمددر عبددد الحكددي

 ترضمن مقتطفات من مقدمة الجزء األول بعنوان الجذور والتاري  والتجارب عن ثواب الجهاد والصبر فيه.
إصدارات جماعة اإلخوان وفيه يتحدث مؤسسها من  ي ـ مطبوع معنون "مذكرات الدعوة والداعية" من

 يدعى حسن البنا.
األمنية واإلجراءات العملية لكشف عمليات التعقب ك ـ مطبوع معنون "كشف التعقب" ترضمن الرضوابط 

  وأنواعه من حيث طبيعة اإلجراءات وحالة العنصر األمند   والعوامدل المدؤثرة علدى حساسدية إجدراءات 
كشف التعقب   واألمور المؤثرة على حساسية الشخص وتشدمل المسدتوى التنظيمد  للفدرد ومددى مالحقتده 

فيهدا وطبيعدة المهمدة  ئق واألسلحة واألدوات المهمدة والمنطقدة التد  يتواجددأمنيـًا   وأهمية ما يحمله كالوثا
المكلف بتنفيذها كالقتل والخطف   وتناول المطبوع ثدالث دوائدر لكشدف التعقدب أولهدا دائدرة الخطدر وهدى 
خروج الشخص من مكان إقامته حيث يعتبر نقطة إمساك بالنسبة له   وثانيها دائرة الحذر وهى بعد خروج 

ويتنكدد مدن عددم وجدود مالحقدة ولكدن  خص من المنطقة الت  انطلق منها   وثالثها دائرة األمان النسدب الش
 يتوخى الحذر.

بتفريدغ جدزء مدن محتدوى الحاسدب  الخاصدة تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية ـ أن مرفقات 4
 منت اآلت :ترضاآلل  الخاص بالمتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد عل  يوسف 

أ ـ مطبوع معنون "دليل التخريب البسديط " ترضدمن شرحدـًا لطدرق تخريدب المبدان  والمنشدآت ووسدائل 
النقل والمواصالت والمرافق الحيوية باستخدام أدوات بسيطة ـ مسامير وشموع ـ ال تثير حيازتها شبهات   

 ن الكفار والفجار وإرهابهم.كما حث على االستعداد لمالقاة من أسماهم أعداء هللا ظالم  اإلنس م
ب ـ مطبددوع معنددون "السددرية" ترضددمن تعريفهددا بننهددا اإلجددراءات الالزمددة للحفدداظ علدد  األسددرار لغيددر 
المعنيين بها داخل التنظيم وخارجه  والحمايدة ممدن أسدماهم المتربصدين بنصدحاب الفكدر الجهدادي   وأنهدا 

ألهداف   وتناول أنواع المعلومات السرية من أمور التنظيم وقياداته ومعلوماته وتساعد عل  تحقيق ا تحم 
والمهمات وأسداليب العمدل والهويدة ونقداط الرضدعف الشخصدية مدن طبداع وعدادات  نتماءإلتخص األفراد كا

وأماكن التردد والهاتف والحساب الشخص  بمواقع التواصل االجتماع  وأمدور أخدري تخدص العمدل مثدل 
أسدداليب التجنيددد ومصددادر الدددعم   كمددا أشددار المطبددوع للمخدداطر األهددداف والوسددائل والمراكددز السددرية و

المباشرة من عدم مراعاة السرية منها رضرب التنظيم وأفراده ومراكدزه ومصدادر تمويلده وقوتده البشدرية   
 والمخاطر غير المباشرة كرضعف الثقة بين أفراد العمل التنظيم .
ابط لمساعدة المسافر ف  الحفداظ علدى أمنده ج ـ مطبوع معنون "أمن السفر" وتناول مجموعة من الرضو

وإنجاح مهمته مثل معرفة تفاصيل السفر والحفاظ عل  سرية المعلومات وتحديد ساتر للغيداب عدن المندزل 
ومعرفة المدينة المراد السفر إليها   وتحرضير الوثدائق الالزمدة وتعيدين وسديلة المواصدالت المناسدبة   كمدا 

اتهدا فد  وسديلة النقدل ومنهدا عددم إغفدال السداتر للسدفر واختيدار المكدان ترضمن المطبوع أمدوًرا يجدب مراع
المناسب للجلوس ليتناسب وطبيعة المهمة  من "تعقب  خطف  اغتيال  كشف تعقب  رصد" وكذا ما يجدب 
مراعاته بمحطات الوصدول مثدل عددم مسداعدة األخدرين وورضدع المهندة المتناسدبة مدع السداتر   ومدا يجدب 

مة ف  البلد كعدم ترك أي آثر يدل على مكان اإلقامة وتفتيش شقة اإلقامدة وإيجداد مخدابئ مراعاته عند اإلقا
  وأن تكون مدة اإليجار أكبر من مدة المهمة.

د ـ مطبوع معنون "أمن الهاتف" ترضمن القواعداألمنية الت  يجب مراعاتهدا عندد اسدتخدام الهداتف منهدا 
ن عام إلى مكان عام   وتحديد ساتر لالتصال   واختيار عدم استخدام الهاتف الشخص   واالتصال من مكا

أسماء وهمية دون إثارة شبهة   واالتفاق على كلمة إنذار وكلمة اطمئنان  واختيار أوقات مناسبة لالتصدال 
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  وتحديد شفرة للحديث   واختصار المكالمدة   وعددم االتصدال بشخصدين مدن مكدان واحدد   وعددم تكدرار 
لهواتددف المحمولدة بنسدماء مددزورة   واالبتعداد عدن المكددان بعدد االتصدال   وإخددراج االتصدال   واسدتخدام ا

الهاتف من مكان اللقاءات التنظيمية   وتجنب تطبيقات الهواتف الذكية بغير رضدرورة   كمدا شدرح مخداطر 
التهاون برضوابط استخدام الهاتف مثل تحديد األماكن وكشف الهيكل التنظيمد  مدن طبيعدة الحدديث أو حجدم 

 االتصاالت   وأنه يعد من أهم مصادر المعلومات للجهات األمنية.
وفرزهدا وتحليلهدا  هـ ـ مطبدوع معندون "المعلومات"ترضدمن تعريفهدا ومراحدل تكوينهدا بددًءا مدن جمعهدا

وتقييمها وصوالً لتصنيفها من حيث صحتها وسريتها وطبيعتهدا االسدتراتيجية   وأن أهميدة ذلدك تتمثدل فد  
طريق كشف مخططات من أسماه العدو ورضربه اقتصاديـًا وأمنيـًا واجتماعيـًا وعسكريـًا  حماية التنظيم عن

تحديددد مجدداالت االسددتفادة مددن  وشددن حددرب نفسددية رضددده تددؤدي إلدد  تفكيكدده والسدديطرة عليدده   كمددا ترضددمن
المعلومددات ومنهددا حمايددة التنظدديم وقياداتدده مددن االغتيدداالت  ومعرفددة أهددداف العدددو وخططدده ونقدداط رضددعفه 

واالنشدقاقات وزعزعدة األمدن عدن  وورضع خطٍطرضده من تصفية  وتجسس  ومراقبة تجنيد   وإثارة الفتن 
 طريق التنثير على الورضع االقتصادي أو األماكن السياحية.

منها اعتقال مستهدف سدواء مدن أجدل التحقيدق أو كدإجراء  و ـ مطبوع معنون "االعتقال" ترضمن أنواعه
نظيميددة والعناصددر النشددطة وذلددك إلرضددعاف التنظدديم وقطددع االتصدداالت بددين تعسددف  للقيددادات والكددوادر الت

أعرضددائه  واعتقددال عشددوائ  بشددن حمددالت اعتقددال جماعيددة   كمددا ترضددمن المطبددوع طددرق االعتقددال مددن 
 مداهماٍت وكمائن وغيرها.

 ز ـ مطبوع معنون "كيف تواجه وتتعامل مع المحققين ف  المخابرات" ترضمن شرحـًا لخطوات االعتقال
منها مداهمة البيدت أو مقدر العمدل أو االعتقدال فد  الشدارع   وتغمديم العينيدين   وتكبيدل اليددين   واسدتبدال 
المالبس   وأخذ البصمات   والتصوير   والخرضوع للتحقيق   وانتهدى لعددم الثقدة بدالمحقق وال بمدا يتناقلده 

 من أخبار.
ادعدة فد  انتدزاع المعلومدات" ترضدمن مدا ح ـ مطبوع معنون "مصائد العمدالء فد  السدجون ـ أسداليب خ

سم  بالصراع بين العدو والمجاهد من أجل انتزاع المعلومات   واألمدور الواجدب معرفتهدا قبدل الخرضدوع 
للتحقيق منها إيهام المعتقل أن القرضية كلها مكشوفة بتفاصيلها  وعدم االنخداع بالمحقق الصديق   واإليهدام 

هام بنن باق  أفراد المجموعة اعترفوا كامالً   اإليهام بطول أمد التحقيق بنن االعتراف يخفف الحكم   واإلي
ألشهر   كما ترضمن أنواع التحقيق منها الجندائ  واألمند    ومواصدفات المحقدق الجيدد منهدا حدب العمدل   
ل والذكاء والحيلة   والصبر   والقدرة عل  التركيز  والذاكرة وسدرعة البديهدة   قدوة األعصداب   والعوامد

ومؤهالتده  المؤثرة على طرق االستجواب منهدا الورضدع الجسددي للمدتهم  ونقداط الرضدعف والقدوة  وقدراتده
األمنية والعقلية  وطباعه   كما تناول المطبدوع مجموعدة اإلجدراءات الواجدب القيدام بهدا لمندع المحقدق مدن 

ة   وعددم التسدرع فد  الوصول إلى المعلومات كتجنب النظر مباشرة ف  عيدون المحقدق   وإظهدار السدذاج
اإلجابة   وترضييع وقت المحقق  وعدم الكشف على القددرات الحقيقيدة سدواء علميدة أو أمنيدة   وعددم الثقدة 

 بني شخص   وعدم اإلدالء بنية معلومات عن أي شخص.
/ك مدن إطدالع 3بندد ط ـ مطبوع معندون "كشدف التعقدب" ـ ذات اسدم المطبدوع السدابق اإلشدارة إليده بال

 .لعامةالنيابة ا
ي ـ مطبوع معنون "معرفة المدينة" ترضمن شرحـًا لها بننها معرفة أركان المدنيدة األساسدية مدن حركدة 

فيدة واالتصداالت   وذلدك للقيدام مدات الجغرافيدة والديموجراالسير والطرق والمراكز والتاري  وجمع المعلو
 بني عمل مثل كشف التعقب أو الرصد أو الخطف أو التخريب.

معنون "االتصال غير المباشر" ترضمن كيفية التواصل بين أطراف االتصال دون لقاء عدن ك ـ مطبوع 
طريق وسائل اإلعالم   والهاتف   والفاكس   والبريد الرسم    ومدا ُسدم  البريدد الميدت باسدتخدام أسدماء 

الشدبهات  وهمية   ويكون ذلك عبر نقطة يتم تحديدها مسبقا مدن خدالل اختيدار المكدان المناسدب البعيدد عدن
 وتوقعات العدو   واختيار نقطة ال تكون استخدمت من قبل أو اعترف باستخدامها.

ل ـ مطبددوع معنددون "أمددن الوثددائق والتخددزين" ترضددمن كيفيددة االحتفدداظ بالوثددائق والفالشددات واألسددلحة 
ـًا لمراحدل والمتفجرات والذخائروالمواد الكيميائية والقنابل الستخدامها ف  أوقات الحقة   كما ترضمن شرحد

تنمين الوثائق والمواد والمهمات السابقة منها اختيار مكان المخزن بما يتناسدب مدع الغايدة منده ومواصدفاته 
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لسهولة التعرف عليده والوصدول إليده والمغدادرة منده وتجندب اختيدار المنداطق المشدبوهة مثدل أمداكن تدردد 
 الفاسدين أخالقيا.

عمليـًا لكيفية اسدتخدام رمدوز فد  التواصدل ال يسدتطيع أحدد م ـ مطبوع معنون "التشفير" ترضمن شرحـًا 
فهمها إال بعد االطالع على مفاتيح الشفرة وطرق التشفير باستبدال الحرف برقم أو بحرف آخر مغداير يدتم 
االتفاق عليه أو االتفاق على كتاب معين لفك الشفرة أو عن طريق الجداول واإلحداثيات   كما ترضمن كيفية 

 فرة.استخدام الش
بتفريدغ جدزء مدن محتدوى الحاسدب  الخاصدة تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية ـ أن مرفقات 5

 ترضمنت اآلت :اآلل    واألقراص الصلبة الخاصة بالمتهم الثالث عشر / أحمد جمال أحمد محمود حجازي 
كدب بمكدان رصدده   ترضمن أسدئلة بشدنن مراقبدة موكدب أحدد األشدخاص   وأيدام مدرور المو أ ـ مطبوع

وأوقددات تغيبدده   ومواعيددد مددروره   ومدددى اختالفهددا   ومدددى غلددق الطددرق بواسددطة الشددرطة العسددكرية   
وأماكن ومواعيد تمركزها   ومدى إعاقتها ف  ركن سيارت  التنفيذ والتصوير   ومواعيد وصدول الموكدب 

  والفاصل الزمن  والمكان  بين تحرك  إلى نقطة التنفيذ   والمسافة الزمنية بين سيارة اإلكس راي والهدف
مركبات الموكب وبين نقطة االنطالق المعلومة من موقف السدوبر جيدت حتدى وصدوله إلدى نقطدة التنفيدذ   
واألماكن المقترحدة لتدرك سديارة التصدوير   وخدط الرؤيدة مدا بدين أمداكن تدرك سديارة التنفيدذ علد  ناصدية 

متددر   وأسددئلة أخددرى بشددنن 60شددارع إذا كددان علدد  بعددد شددارع إسددماعيل رفعددت وبددين المنفددذ فدد  ذات ال
كاميرات المراقبة بمحيط المكان ـ َحَددت مطعم أبو مازن والصيدلية ـ   وعدددها ونطداق كشدفها   وطبيعدة 
اإلرضاءة بالمكان   واألماكن المقترحة لترك سيارة التنفيذ دون وقوعها تحت تنثير أشدعة اإلكدس راي فتدرة 

م ـ   وطرق انسحاب المنفذ وسائقه  ونقاط ترك سيارة االنسحاب   30 12حتى  11ن انتظارها ـ ُحِددت م
وطرق سحب سيارة التصوير   وأقدرب نقداط النجددة وبعددها   وأمداكن الكمدائن الثابتدة والمتحركدة بمحديط 

رائط على المكان   والمكان المقترح لترك سيارة التنفيذ ف  حال تنجيله لليوم التال    عالوة على برنامج خ
 شبكة المعلومات الدولية لميدان تريومف وشارع إسماعيل رأفت.

ب ـ مطبوع معنون "نموذج تقييم عامل" ترضمن البيانات الشخصية واالسم الحرك    الموقدع التنظيمد  
   ومدى مشاركته ف  عمليات سابقة.

نرضددباط الددذات    ج ـ مطبددوع معنددون "السددمات " عبددارة عددن جدددول تقيدديم ترضددمن عناصددَرعدةًمنها اال
والثبددات االنفعددال    والسددرية والكتمددان   وااللتددزام التنظيمدد    واألمددن الشخصدد    والسددمع والطاعددة   

 والعمل الجماع    والجرأة والشجاعة المحسوبة   والدقة والتركيز والصبر   والقيادة واإلدارة.
تنفيدذ العصديان المددن  بعددد مدن  د ـ مطبوع معنون "العصيان المددن  إلسدقاط االنقدالب" ترضدمن كيفيدة

 الطرق منها سحب جميع األموال والودائع من البنوك الرئيسية  ومقاطعة جميع الصحف الحكومية.
ي:ي  لري م لا باي م م ئ  ي م وي م ي  هبي منلبو ي:يثبلنب
 :لمكان واقعة قتل السيد المستشار هشام بركات النائب العامـ ثبت بمعاينة النيابة العامة  1
أن موقع التفجير يقع بتقاطع شارعْ  مصدطفى مختدار وسدلمان الفارسد  بمنطقدة النزهدة ـ  محافظدة أ ـ 

شدارع سدلمان الفارسد   11القاهرة  ونجم عنده هبدوط أررضد  بكتلدة إسدفلتية شدبه دائريدة أمدام العقدار رقدم 
انزا ـ التد  حدوت اسدبر تقارب المتر ونصف وبعمٍق قرابة ثالثدة عشدر سدنتيمتر  وبجدواره هيكدل سديارة ـ

العبددوة المفرقعددة المسددتخدمة بالحددادث  واحتددراق بالسدديارة اسددتقالل السدديد المستشددار النائددب العددام وتلفيددات 
 ْيركبه المرافقتْين واحتراق الجزء االمام  لسيارة الركب الخلفية. بسيارت

 الحوانيت والسيارات.ب ـ أن االنفجار نجم عنه تخريب بالعقارات المحيطة لمكانه وتلفيات بالعديد من 
االنفجار نجم عنه تخريب أسالك توصيل التيدار الكهربدائ  المثبتدة بدين أعمددة الكهربداء بتقداطع  ج ـ أن

 شارع  مصطفى مختار وسلمان الفارس  بمنطقة النزهة مما ترتب عنه انقطاع التيار.
لمستشدار / هشدام بركدات النائدب حادث قتدل السديد ا ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن

لت بعبوة حدوت مخلدوط مفرقدع يتكدون أساسدـًا مدن  العام نتج عن انفجار سيارة ـ اسبرنزا فرضية اللون ـ ُحم 
 2007لسدنة  2225( بقدرار وزيدر الداخليدة رقدم 79مادة نترات األمونيوم ـ المنصوص عليها بالبند رقم )

ر ف  حكم المفرقعات ـ وكميدة مدن المسدامير تعمدل كشدظايا   بشنن إعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتب
وجرى تفجيرها عن بُعدٍد حدال مدرور ركدب السديد المستشدار النائدب العدام بهدا  وأن مركدز انتشدار الموجدة 

بتقاطع شارع  مصطفى مختار وسلمان الفارسد  بمنطقدة  11االنفجارية ـ مكان السيارة ـ أمام العقار رقم 
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النفجار وفاة السيد المستشار النائب العام وإصابات بطداقم حراسدته وبعدض المدواطنين النزهة  وقد أحدث ا
واحتراق عدد من السيارات ـ من بينها السيارة اسدتقالل السديد المستشدار النائدب العدام وسديارة مدن ركبده ـ 

 وتلفيات بنخرى وبالعقارات والمبان المحيطة بمكان االنفجار.
بفحص ومعاينة السيارة استقالل السيد المستشدار  الكلية الفنية العسكرية ـ أنهثبت بتقرير وزارة الدفاع ـ 

النائب العام تبين تعررضدها لعبدوة انفجاريدة رضدخمة زادت فيهدا قيمدة عصدف االنفجدار علدى المدائتْ  رضدغط 
جددوي ممددا يفددوق قدددرة تصددفيح السدديارة   وأدت الحتراقهددا بالكامددل نتيجددة تعررضددها لكددرة اللهددب المتولدددة 

مصاحبة لموجة عصف االنفجار  وأنده بدإجراء الفحدص الفند  ألسدلوب التفجيدر المسدتخدم فد  تددميرها وال
 ـ التحكم عن بعد ـ ريموت كنترول تبين إمكانية وقوعه بواسطة أجهزة

كد  بركدات ذهشدام محمدد /  المستشداروفاة المجند  عليده السديد  أن ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرع 
احتكاكية حددثت مدن جدراء االنفجارومدا صداحبه  وررضيهحيوية حديثة ررضية ابات إلصالنائب العام تعزى 
إصددابات بددالرأس والوجدده والصدددر  اثأحدددو ادت الدد  خلددل حدداد فدد  وظدائف التددنفس  مدن موجددة انفجاريددة

والددبطن والظهددر ومددا صدداحبها مددن تهتددك باألحشدداء البطنيددة والصدددرية وكسددور بددالطرف العلددوي األيمددن 
 أدت إلى توقف القلب والوفاة. سم بسبب تهتك الكبد 400 نزيف دموي غزيزواالنف واالرضالع و

ثبت بكتاب الشركة القابرضة لكهرباء مصر أن حادث تفجيدر ركدب السديد المستشدار النائدب العدام أحددث 
تلفيات بثالث شدبكات خاصدة بتوصديل التيدار الكهربدائ  بمحديط تقداطع شدارعْ  مصدطفى مختدار وسدلمان 

 اراً قيمتها خمسة وثالثون ألف جنيه وترتب عنها انقطاع التيار الكهربائ .الفارس  خلفت أرضر
 ثبت بالتقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات هيئة الشرطة  وهليوبوليس  والنزهة الدول  إصابة:

المجن  عليه / أحمد أحمد فدؤاد محمدود بكسدوٍر بالمشدطية الثالثدة لليدد اليمندى وعظمدة الزندد اليمندى  أ ـ 
 مات متفرقة بالجسد والرأس واشتباه قطع بالغرضروف الهالم  للركبة اليمنى.وكد

 ب ـ المجن  عليهما / عباس رفعت عباس عبد الحميد   سيد محمد عبد العال عطية جراء االنفجار.
 ج ـ المجن  عليه / أحمد صالح محمود حسن بكدمات متفرقة بالجسد وآالم بالظهر.

 باليد اليسرى. م عبد المعتمد محمود الجوهري بجرحد ـ المجن  عليه / عبد الرحي
 هـ ـ المجن  عليه / حسن سعيد حسن عبيد بجرح قطع  بالفخذ األيسر وتهتك بطبلة األذن.

 و ـ المجن  عليه / إبراهيم توفيق محمد أحمد بجروح بالرأس والعرضد األيمن والصدر.
ي من ب  ي م بل :يث ايلريل ب نباييت

ة العامددة لمكددان حددادث مددوت المجندد  عليهمددا / عبددد الددرحمن عصددام محمددد وصددالح ثبددت بمعاينددة النيابدد
بالطريق الرئيس  المؤدي لمدينة أبو كبير ـ بمحافظة الشرقية ووجود أثار لسيارة ودراجة  عصام محمد أنه

 آلية محترقتْين  وجثمانْين وأشالء أخرى   وعثُرت النيابة على هداتٍف محمدول ـ سامسدونج أبديض اللدون ـ
 وحافظة نقود. 

ندتج عدن انفجدار عبدوة مفرقعدة ـ محليدة أن الحدادث ث اي   م مي يم م ي م بل يم ح  قي ألمم ي مننبئ  يت
( مدن 79بمخلوط مفرقع يتكون أساسـًا من مادة نترات االمونيوم ـ المنصوص عليه بالبند ) معبنة التشكيل ـ

صدر المدواد المفرقعدة والتد  تعتبدر فد  حكدم بشدنن إعدادة ح 2007لسدنة  2225قرار وزيدر الداخليدة رقدم 
كان يحملها المتوفيدان / محمدد صدالح محمدد إبدراهيم  وعلدى  المفرقعات ـ وكمية من المسامير  وأن العبوة

مصطفى محمد السيد بجوار الدراجة اآللية وخلف سيارة ـ هيونداي ماتريكس بيرضاء اللون ـ تحمل لوحات 
ن مكان المجن  عليهما المتوفيْين / عبد الرحمن عصام محمد  وصالح محلية الصنع   وكانتا على مقربة م

يعصام محمد.
يث اي   م ميلصاح ي مببي م موو:ت

أ ـ أن وفاة المجن  عليه / عبد الرحمن عصدام محمدد تعدزى إلصدابات تهتكيدة انفجاريدة بالوجده ويسدار 
وعظمددة العرضددد اليسددرى ومددا  الددرأس والعنددق ومتخللددة العرضددلة الصدددغية اليسددرى وبيسددار المدد  والسددحايا

صدداحبها مددن انسددكابات دمويددة بالسددحايا والصدددر والددرئتين والددبطن   وأنهددا تحدددث مددن انفجددار جسددم معددد 
 لالنفجار كقنبلة.

إلصابات تهتكية انفجارية بفروة الرأس وكسور  ب ـ أن وفاة المجن  عليه / صالح عصام محمد تعزى
لعين اليمندى وبالقلددب   ومدا صداحبها مددن انسدكابات دمويددة جسديمة بعظدام االنددف وتهتكدات بغرضداريفها وبددا
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بننسجة العنق وسطح الم  ومقابل التهتكات بالصدر والبطن وانغراس جسم معددن  عبدارة عدن اجدزاء مدن 
 اسالك معدنية به  وأنها تحدث من انفجار جسم معد لالنفجار كقنبلة.

السديد ـ عرضدوْي الجماعدة ـ تعدزي  ج ـ أن وفاة / محمد صدالح محمدد إبدراهيم  وعلدى مصدطفى محمدد
يإلصابات انفجارية مصاحبة النفجار جسم معد لالنفجار كقنبلة.

ي من ب  ي م بل :يتيث اي  ابيلريل ب نُ
أنه محاٌط برصيٍف  ثبت بمعاينة النيابة العامة لمرآب ـ ساحة انتظار ـ قسم شرطة األزبكية ـ محافظة القاهرة

 اثنت  عشرة سيارة ودراجتين آليتْين   وتخريب بمباٍن محيطة له.اسمنت  ووجود تخريب به وتلفيات ب
لمحتدوى األسدطوانة المدمجددة أنهدا تحدوي أربعدة مقداطع مصدورة مدنخوذة مددن  ثبدت بمشداهدة النيابدة العامدة

كداميرا مثب تددة بمدرسدة مجدداورة لقسدم شددرطة األزبكيددة ظهدر بإحددداها شدخص بجددوار سدوٍر يحمددل صددندوق 
رض المقطع على المتهم السابع والعشرين / عبد هللا محمد السيد جمعة قرر أنه ذات وحقيبة بالستيكية  وبع

الشدخص الظداهر فيدده وأن مدا بحوزتده داخددل الصدندوق عبدوة مفرقعددة توجده لورضدعها بمددرآب قسدم شددرطة 
األزبكية  كما ظهر األخير بمقطع آخر بغير الصندوق والحقيبة أتبعه اهتزاز بكادر التصويرقرر المتهم أن 

 ذلك عقب ورضعه العبوة بالمرآب وانفجارها.
ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلدة الجنائيدة أن حدادث تفجيدر مدرآب قسدم شدرطة األزبكيدة ندتج عدن و

بمخلوط مفرقدع يتكدون  معبنة انفجار عبوة مفرقعة ـ حاوية معدنية عبارة عن "وعاء طه "محلية التشكيل ـ
لسدنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقدم 79وم ـ المنصوص عليه بالبند )أساسـًا من مادة نترات االموني

بشددنن إعددادة حصددر المددواد المفرقعددة والتدد  تعتبددر فدد  حكددم المفرقعددات ـ تددزن قرابددة اثندد   كيلددو  2007
جرامات  وجرى تفجيرهدا كهربيدـًا عدن بُعدد باسدتخدام هداتف محمدول بعدد ورضدعها أسدفل الجاندب األمدام  

"  ـ التابعدة لقسدم شدرطة األزبكيدة ـ علدى مسدافة متدرين مدن 6341 14الشرطة رقم "ب / األيسر لسيارة 
مبنى جمرك السبتية   وخل ف الحادث ورائه تلفيات ببعض المنشآت منها مبندى مدرسدة األزبكيدة اإلعداديدة 

 جتين آليتْين.بنين ومبنى البيت الفن  للمسرح التابع لوزارة الثقافة  فرضالً عن حدوث تلفيات بسيارات ودرا
إصدابة المجند  عليده /  ثبت بدالتقرير الطبد  الصدادر عدن المراكدز الطبيدة المتخصصدة بمستشدفى الهداللو

 رزق فرج عل  خميس بجروح يسار الرقبة.
ثبددت بكتدداب اإلدارة العامددة إلمددداد الشددرطة ـ وكالددة المركبددات ـ أندده ال توجددد جدددوى مددن إصددالح سدديارة و

 ما لجسامة146341الشرطة رقم "ب/
 أُحدث بها من تلفيات والت  خلفت أرضراًرا قيمتها سبعة وأربعون ألف جنيه. 

"   173354ثبدددت بكتددداب إدارة المركبدددات بمديريدددة أمدددن القددداهرة أن تلفيدددات السددديارات أرقدددام "ب/
"  خلفددت أرضددراًرا قيمتهددا ثالثددة عشددر آلددف وتسددعمائة وثمانيددة وثالثددين 167392"   "ب/136529"ب/

 جنيهـًا.
أحددثت تلفيدات بالمبدان   قرير اللجنة الفنية الُمشكلة من حْ  األزبكية أن واقعة تفجير مرآب القسمثبت بت

الكدائن بشدارع قسدم شدرطة األزبكيدة   ومبندى مدرسدة األزبكيدة اإلعداديدة  5المحيطة به ومنها العقار رقم 
لمسدرح   ومبندى نقابدة المهدن بنين والت  خلفت أرضراًرا قيمتها اثنا عشر ألف جنيده   ومبندى البيدت الفند  ل

 الطبية والت  خلفت أرضراًرا جاوزت قيمتها سبعة آالف جنيه.
ستجواب المتهمين بتحقيقات النيابدة العامدة إعتدرف بعرضدهم بإرتكداب الجدرائم المسدندة إلديهم إبوو حيث أنه 

تهمين الددذين وأنكددر الددبعض األخرمددا نسددب إلدديهم إال أن مددنهم مددن سددرد وقددائع تلددك الجددرائم ومعددرفتهم بددالم
وأنكروا اإلتهامات  –. و مثل المتهمين  بجلسة المحاكمة  ودورهم فيها  حقيقاتتوفقا للثابت بالإعترفوا بها 

قددمت النيابدة العامدة كتداب مدن مشدرف قسدم السديارات لشدركة مصدر  4/6/2016وبجلسة   .دة إليهمنالمس
ماركدة جيدب شديروكى  4187  هدـ م  245للتنمين  مورضح بده قيمدة التلفيدات للسديارتين رقمدى ب ص ج 

وإطلعت المحكمة عليها فتبدين أن السديارتين سدالفتى البيدان تدم إعتبارهمدا مهلكتدين هالكدا كليدا وذلدك عقدب 
ت شدركة مصددر رالتفجيدر الدذى تدم بموكدب الشدهيد المستشدار / هشدام بركدات النائدب العدام السدابق وقدد قدر

)فقدط مائدة وسدتون ألدف جنيده  160000ارة الواحددة  بمبلدغ للتنمين المؤمن على السديارتين بهدا قيمدة السدي
 هاارضددربمح بالجلسددات علدد  النحددو الثابددت  القرضددية  تددداولتو .وفقددا للثابددت بمحارضددر الجلسددات  الغيددر (
كمدة حوالمأحدراز اإلسدطوانات المدمجدة والفالشدات   للمحكمدة النيابة العامدة تقدم 2016/ 13/7وبجلسة 

الثابدت بتحقيقدات  أن تنكدت من صحة أختامها فتبن لها صحة ماورد بها مدع بعد تلك األحراز  قامت بفض
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كمدا طلدب عدرض  مشداهدة اإلسدطوانات المدمجدة والفالشدات سدالفة الدذكر   طلدب الددفاعو النيابة العامدة .
 ستجابت لهم المحكمدةإصابات فإالمتهمين الذي تمسك الدفاع بعررضهم عل  الطب الشرع  لبيان مابهم من 

 لثابت بمحارضر الجلسات  .وفقا ل

رضر اوفقا للثابت بمح المرضبوطات ()  قامت المحكمة بفض باقى أحراز القرضية 2016/ 7/ 31وبجلسة   
النيابدة العامدة  بتحقيقداتمطابقدة لمدا هوثابدت  ةمة أن جميع أحراز القرضيكوتبين للمح الذكر ةسالف اتالجلس

  .وتداوات القرضية وفقا للثابت بمحارضر الجلسات 
 ةفنيدالمسداعدات قسدم ال خليدةعمدرو فدؤاد عبدد اللطيدف مدن قطداع  وزارة الداحرضدر 16/8/2016بجلسدة و

انات سدطوإلبعدرض ا قامت المحكمةومحكمة حرضارمايلزم من شاشات عرض تنفيذا لقرار الإوتبين قيامه ب
سدالف  الفند  عددت لدذلك بمعرفدةأعل  شاشات العرض التد  الت  قدمتها النيابة العامة والفالشات  المدمجة
 صدويريةالمعاينده الت نهداأللمحكمدة تبدين ف الحارضرين بالجلسة من األهالى  المتهمين ودفاعهم و مامأ الذكر 

وإغتيدال   سدتهدافإ لتنفيذهم  لحدادث لياتفصي عترافات المتهمينإوهشام بركات  / ألحداث إغتيال المستشار
  بكيدددةزألا شدددرطةمدددنرب خددداص بتنفيدددذ تفجيدددر  وبهدددا فيدددديو    بموقدددع الجريمددده النائدددب العدددام /المستشدددار

وأثنداء نظدر القرضدية طلدب الددفاع الحارضدر مدع يندات المقدرات التنظيميدة لهدم اكثيدرة لمع ىخرأديوهات يوف
دون ان يقدم على مستشفى األمراض النفسية  عررضه أبوبكر السيد عبد المجيد   /المتهم السادس والعشرين

وقامدت المحكمدة إلتهدام مة إستخرجت المتهم سدالف الدذكر مدن قفدص اوالمحك  مستندات رسمية تنييد لطلبة
بدل وأجداب فدى عبدارات صدريحة   بإستبيان األمر فقامت بمناقشته فوجدته يدلى بشهادته فى إتزان وثبدات 

وقصدد مدن وراء هدذا الطلدب  ولم تلحظ عليه ما يثيدر شدك المحكمدة تجداه قدواه العقليدة أو النفسدية ووارضحة
 . الدعوي تعطيل الفصل ف 

قددمت النيابدة العامدة مدا يفيدد عدرض المتهمدين ووتداولت القرضية بالجلسات على النحو الثابدت بمحارضدرها 
الدذين عررضدتهم  للمتهمدينالشدرع  الطب  وقدمت تقاريرتحقيقات النيابة العامة  أثناء  عل  الطب الشرع 

وقدمت النيابدة العامدة مدا يفيدد   متهمبناء عل  طلب الدفاع الثنين وثالثون  2016/ 7/ 13المحكمة بجلسة 
وبالجلسدات المتعاقبدة قددمت  2016/ 8/ 16عرض المتهمين عل  الطب الشرع  وقدمت التقارير بجلسدة 

طالع علديهم إلطلعدت علديهم المحكمدة وصدرحت  للددفاع بداإ للثابت بمحارضر الجلسات  باق  التقارير وفقا 
 . وال يوجد بهم ثمة اصابات عل  النحو الثابت بهم  وجميعهم جاء ان الحالة العامة جيدة ومستقرة 

 ندب لجنة ثالثية من إتحاد 2016/ 8/ 30وقررت المحكمة بجلسة   
 9/ 17وبجلسددة  اإلذاعددة والتلفزيددون لتفريددغ اإلسددطوانات والفالشددات لبيددان تاريخهددا وإعددداد تقريددر بددذلك . 
حمدد أو إسدماعيل  وعدادل السديد يمدان  فى عفي حرضرت اللجنة المشكلة  كال من كمال عواد محمد  2016/

خمسدة إسدطوانات مدمجددة ) والفالشدات المدمجددة سدطواناتإلمحمدد احمدد ابدراهيم وحلفددوا اليمدين واسدتلموا ا
إعدداد تقريدر بدذلك علدى النحدو الدوارد بدالقرار سدالف لتفدريغهم و وعدد أربعة فالشدات وعددد مدن الصدور( 

 .وفقا للثابت بمحارضر الجلسات  البيان
حرضر أعرضاء اللجنة سالفة الذكر وسلموا للمحكمدة  2016/ 10/ 11تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة  و

ورقدة فلوسدكاب ومزيدل بتوقيعدات أعرضداء اللجندة سدالفة الدذكر   86األحراز وتقرير اللجنة  والذي جاء فد 
حارضددر مددع للدددفاع ال أيرضدا وصددرحت المحكمددة  المحكمددة وصدرحت للدددفاع بدداإلطالع عليده هوإطلعدت عليدد

ولدم يتمسدكوا أندذاك بمناقشدة أعرضداء تلدك   المتهمين تصوير ذلك التقريدر وفقدا للثابدت بمحارضدر الجلسدات 
 اللجنة سالفة الذكر . 

وثبت بتقرير اللجنة )مجموعة صور عدددها ثدالث وعشدرين  صدورة تورضدح أثدار الددماء والتلفيدات عقدب 
طفداء إليدق هائدل فد  سديارات وبعدض النداس تقدوم باالتفجير وفيديو لحظة تفجيدر سديارة النائدب العدام وحر

خدر أنفجدار موكدب النائدب العدام وفيدديو إحظدات لخر لأستهدافه وفيديو إصابة النائب العام عقب إلولقطات 
ديوهات كثيدرة جداء فيهدا طدرق تحرضدير المدواد الكميائيده وتحرضديرها يالنائب العام  وفموكب نفجار ألثار إ

 ةعدادها وكيفيدإلخلط المواد والكميات  ةوتجهيز العبوات والمتفجرات وكيفي عدادإلاة وشرح تفصيل  بكيفي
فيها محارضرات عدن كيفيده تجنيدد الشدباب   ىخرأ ديوهاتيمينها وطرق تفجيرها وفنورضعها ف  العبوات وت

زرع العبدوات الناسدفة وجميدع ة عدن كيفيد ىخدرأوملفدات  ةعداد الددوائر الكهربيدإ ةخرى عن كيفيأوملفات 
 ةوكيفيدد تتورضدح طريقده زرع العبدوات المتفجددرة بنوعيهدا سدلك  واالسدلك  والريمدوى خدرأليوهات اديدالف

سطوانة الثانيدة ديوهات تحثهم عل  الجهاد واإليتحرضير معظم المتفجرات و زرع العبوات وجميع خلفيه الف
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نهدا نكدان يعلدم بو اسدبرنزإشدتري عربيده إنده أعترافده إكدد فد  أبدو القاسدم وأعترافدات المدتهم إمسجل عليها 
تبدع مجموعده يمدي وانه كدان األحستستخدم ف  تفجير موكب النائب العام وان الذي جهز العبوة هو المتهم 

نهم نواقددر بدد   اتفصدديليكيفيددة إرتكدداب الواقعددة وشدرح  تحمدددي هددو الددذي دغددط علدد  الرمددوألالرصدد وان ا
لعدويدة والنهرضدة ممدا تسدبب فد  سدفك رابعده ا ىعتصدامإنه هو المسئول عن فض ألستهدفوا النائب العام إ

 .الدماء 
برصدد  اعترف تفصديليإالذي وحمد جمال أعترافات المتهم إلرية يفيها المعاينه التصوالثالثة اما االسطوانه 

نرضم ال  إنه نعترافات حمدي جمعه عبد العزيز وقرر بإموكب النائب العام  ورصد موكب وزير الدفاع و 
الدولدة علشدان تحكديم الشدريعه ورفدع الظلدم عدن  رجدال  غتيال كبدارإال   حمد جمال الت  تهدفأمجموعه 

مدا  تفريدغ الحدرز الدذي بداخلده عددد إ . سرائل  ورصد موكب وزير الددفاعإلالناس  وكلف برصد السفير ا
نهم نبو القاسم احمد عل  يوسدف بدأو  حمديألعترافات المتهم محمود اإسطوانة بها إول  ألسطوانة اإثنين إ

كيميائيه المواد الخذوا دورات ف  تصنيع أنتقام من النظام وإلنهاك الدولة وكان هدفهم اإللجان النوعية ف  ال
نواع المتفجرات والتدريب عل  السالح والتدريب علد  حدرب العصدابات والدذهاب أعداد إف  إلستخدامها  

سدتك عملده عبدوة ورضدعوا اشدتري برميدل بال هنداألحمدى أ رضاف محمودأنفاق للتدريب  وألال  غزة عبر ا
الواقعددة .  شددتراها و كددان واقددف يصددورإبددو القاسددم أو اسددبرانزإفيدده خمسددين كيلددوا متفجددرات فدد  عربيدده 

) مسدرح األحدداث  مكان الحدادثالنيابة العامة ب معاينهأثناء نتاج فهو مسجل ونه اليوجد مأرضافت اللجنه أو
ئن بالوحددة السدكنيه بزاويدة عبدد القدادر وجدد ملفدين سطوانه ومعاينه للمقر التنظيم  الكداإلوعند تشغيل ا (.
 25صددورة تورضددح معاينددة المكددان والثددان   مقطددع فيددديو لمعاينددة المكددان ووجددد فايددل اخددر فيدده  26ول ألا

سطوانة تفجير قسدم االزبكيدة وجدد المقطدع االول وجدد شدخص يسدير فد  مواجهدة إصورة للمكان وبتفريغ 
نطة وينظر الد  المبند  ثدم ظهدر امدين شدرطة يحمدل سدالح وفد  الكاميرا وإختف  ثم ظهر شخص حامل ش

ن التسدجيالت تسدير بشدكل طبيعد  ولديس أالمقاطع وخلصوا فيها ال   ف  اله الرعب ووجود دخان كثيفح
حددداث ومددا جددري فيهددا وكيفيدده ألهددم حددول وصددف اليدددور فدد  مجمورضددافه إلابوأبهددا مونتدداج ال بددالحزف 

 0تنفيذها
سددماع وطلدب الدددفاع الحارضدر مددع المتهمدين  الثابدت بمحارضددرها  وت علدى النحددوتدداولت القرضدية بالجلسددا 

اال مدا ثبدات إلسدتجابت لهدم وقامدت المحكمدة بطلدب جميدع شدهود اإهم والمحكمة عثبات جميإلشهادة شهود ا
تعزر عل  المحكمة إحرضاره لتغير محل إقامته وعددم اإلسدتدالل عليده أو لوفاتده وبعدد أن إتخدذت المحكمدة 

وثبت للمحكمة وفاة الشاهد رقم  .جراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون اإلجراءات الجنائيةجميع اإل
 91واسدتبعدت المحكمدة شدهادة الشداهد رقدم  25وأرفق ما يفيد ذلك وعدم اإلستدالل على الشاهد رقم   88

لمحكمدة لشدهادة اسدتمعت إو  4/3/2017جلسدة و  وفقدا للثابدت بمحارضدر الجلسدات ووافق الدفاع على ذلك
وسدمحت للددفاع مناقشدتهم  علدى النحدو الثابدت بمحارضدرها  علد  مددار العديدد مدن الجلسداتشدهود اإلثبدات 

 وشهدوا بما اليخرج عن مرضمون  شهادتهم الواردة  بتحقيقات النيابة العامة .
بجلسدة  ود واثناء سماع شهادة شداهد اإلثبدات  رقدم ثالثدون بدنمر اإلحالدة / جدالل مسدعد جدالل عبدد المقصد

النيابة الحارضر بالجلسة إخراج المتهم الحادى عشدر/  أبدو القاسدم أحمدد   رئيس طلب السيد 13/12/2016
على يوسف منصور من قفص اإلتهام حت  يتعرف علية الشاهد والذي إشتري منة السيارة إسبرانزا فرضية 

حكمدة بإسدتخراج المدتهم رفقدة ( مرتكبدة الحدادث فقامدت الم127اللون والت  تحمل اللوحات رقم )م ص ل 
متهمون أخرين وعددهم خمس متهمين  ف  طابور عرض قانونى فقام الشاهد سالف الذكر  بدالتعرف علد  
المتهم الحادى عشر / أبدو القاسدم أحمدد علدى يوسدف منصدور حدال عررضدة عليده عررضدا قانونيدا مدن دون 

  0المتهمين  من أول وهلة
الخاصدة  تقدارير الطدب الشدرع  بداق الثابت بمحارضرها وتم إرفاق  بالجلسات على النحوالقرضية وتداولت 

حدوال قسدم أطالع عل  دفاتر إلا أيرضا  وطلب الدفاعطالع عليهم إلصرحت المحكمة للدفاع با بالمتهمين و
ستماع ال  إلطلب الدفاع  ا ثم 0من ذلكللدفاع التجمع الخامس ومكنت المحكمة ول أوقسم  القاهرة الجديدة 

وسددمحت للدددفاع   وحققددت الدددعوي تحقيقددآ قرضددائيآإلدديهم سددتمعت المحكمددة إفقدداموا بإحرضددارهم  شددهود نفدد 
 على النحو الثابت بمحارضر الجلسات .مناقشتهم تفصال ف  الدعوي 

للمدتهم الثدامن محمدد  4/10/2016مدؤرخ  شدرعى ىقدمت النيابة العامة تقرير طب13/12/2016وبجلسة 
 .وإطلعت عليه المحكمة  وفاتهتفيد  محمد محمد كمال الدين 
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لتوقيدع الكشدف  المتهمين عل  مستشف  السدجن الجلسات قامت المحكمة بعرض معظموأثناء تداول القرضية ب
الطبيدة   وقدد وردت  جميدع التقدارير   اثندين وسدبعون تقريدروعددهم إ عل  طلب الدفاع  بناءا الطبى عليهم 

جيدددة  ن الحالددة العامددةلتقددارير الطبيددة سددالفة الددذكر أتلددك ابثبددت  جميعهددا وإطلعددت المحكمددة علدديهم جميعددا و
أو تعررضهم لثمة إعتداءات وإنما هى وصف للحالة المررضية للمتهمين  صاباتإي أومستقرة وال يوجد  بهم 

تلدك التقدارير سدالفة الدذكر  طالع علد إلوسمحت المحكمدة للددفاع بدا لطبية .أنذاك وفقا للثابت بتلك التقاريرا
 . اترضر الجلسات بمحعل  النحو الثاب

حرضدار الملدف الطبد  للمجند  إمدن المحكمدة  الحارضر مع المتهمدين  طلب الدفاع   1/2017/ 24وبجلسة 
ورد  12/2/2017وبجلسدة من مستشدف  النزهدة الددول المستشار / هشام بركات النائب العام السابق  عل 

 طلدب الددفاعلملدف سدالف البيدان   وعلى اطالع إلبا للدفاع  صرحت المحكمة الملف الطبى سالف الذكر و
للمجند  علدد  المستشددار / هشدام بركددات النائددب العدام السددابق مددن صدل الملددف الطبدد   إرفدداق أ مدرة أخددرى

 14/3/2017وبجلسة  . لملف الطب صل اأحرضرت أهم وطلبستجابت لإوالمحكمة  مستشف  النزهة الدول 
علدى المستشدار / ذين وقعدوا الكشدف الطبد  والد هيدطباء المعدالجين للمجند  علألطلب الدفاع مناقشة جميع ا

جميعددا حرضددرتهم أسددتجابت لهددم المحكمددة وإفهشددام بركددات النائددب العددام السددابق بمستشددف  النزهددة الدددول  
المستشار / هشام بركدات النائدب  هن المجن  عليأجميعا  اقرر و  وسمحت للدفاع مناقشتهم ف  عدة جلسات

 تدمط والتدنفس وغنبض والرضحرجة للغاية وتدهور ف  ال هصدمة وحالتف  حالة حرضر ال  المستشف   العام
نفجار شديد إلحادث  هيعان  من نزيف شديد بسبب تهتك بالكبد بسبب تعررض هنأوتبين  له   سعافاتإلعمل ا
ن حالدة المجند  أ الا هذنقداإل بإتخاذ مايلزم وفقا للقواعد المعمول بها طبيا فى هذا الشدنن وذلدك طباءوقام اآل

دي ال  نزيف داخل  أبتهتك شديد من الدرجة الرابعة ف  الكبد و هصابتإبسبب  ةوسيئ ةمتدهور  تكان هليع
   .مما أدى لوفاته شديد

 ةسددتجابت لهددم المحكمددإف الشددرعى لدده   عدددوا التقريددرأالددذين ن طبدداء الشددرعييحرضددار األإثددم طلددب الدددفاع  
 25/3/2017   2017/ 3/ 21اتبجلسدددلشدددهادتهم  المحكمدددةسدددتمعت إأحرضدددرت األطبددداء الشدددرعين وو

ه المستشدار / هشدام جثمدان المجند  عليد قاموا بتوقيدع الكشدف علد  همننوشهدوا بوسمحت للدفاع مناقستهم 
وجدوا تهتدك بالكبدد وكددمات بالقلدب وكددمات بالرئدة وتهتدك وكسدور بدالطرف العلدوي  بركات النائب العام

نفجار إية نتيجة ف  مسار موجة تصادم هواجد المجن  عليصابات نتيجة تاإل هرضالع وهذألنف واتيمن لألا
ولكدن الحالدة كاندت جسديمة ه سدعافإلصدابات الد  نزيدف دمدوي رغدم محداوالت إلا هدت هدذأمادة متفجرة و

ولم يصدر منهم ثمدة  هذا الشنن   ف طبيا تباع القواعد المقررة إن االطباء المعالجين قاموا بأو ةوآدت للوفا
سدتدعاء إ  الددفاع ثدم طلدب ا قاموا به يتفق وصحيح العمل الطبى فى مثل هذه الحاالت وأن م مهنية خطاءأ

ثددم طلددب الدددفاع سددماع شددهود نفدد    هالمحكمددة وسددمحت لهددم مناقشددت هحرضددرتأالمقطددم  شددرطة قسددممددنمور 
 فى عدة جلسات على النحو الثابت بمحارضرها .كثر من خمسة عشر شاهد أل سمعت المحكمة إ

رافعدة لم  1/4/2017ستمعت المحكمة بجلسدة إالجلسات عل  النحو الثابت بمحارضرها وبالقصية  وتداولت
وبجلسددددة  عددددام بدددالمتهمين .إلنددددزال عقوبدددة اإتطبيدددق مدددواد اإلتهدددام و تالشدددفوية وطلبدددد النيابدددة العامدددة

  . مكتوبة اتهالنيابة العامة مرافع تقدم4/4/2017
  2017/ 4/ 8 اتبجلسدددحارضدددر الجلسدددات  وذلدددك ترافدددع الددددفاع الحارضدددر مدددع المتهمدددين وفقدددا للثابدددت بمو
 9/4/2017   10/4/2017   18/4/2017   22/4/2017   2/5/2017   6/5/207   9/5/2017 
جميعدا  ءتهمبدراوطلبدوا  لقرضدية ومالبسداتها اشرح الدفاع الحارضر مع المتهمين ظدروف و 13/5/2017  

 ـ :الدفوع األتية سيسا عل نتهامات تإليهم من إسند أمما 
بطالن إتصال المحكمة بالواقعة محل اإلتهام لعدم واليتها وإختصاصها  بنظر القرضية ولمخالفة السيد  ـأوال :

المستشددار رئدديس محكمددة إسددتئناف القدداهرة للدسددتور والقددانون إلختيددار دائددرة بعينهددا وحرمددان المتهمددين مددن 
 المحاكمة أمام القرضاء الطبيعى .

  96/1  ب  مكدرر/88  2  1/  مكدررأ86   2  1مكدرر/ 86   86 ادوبعدم دسدتورية نصدوص المد ـ:ثانيا
لدسدتور وطلدب وقدف السدير فدى الددعوى بحالتهدا  وإحالتهدا للمحكمدة لعقوبدات لمخالفتهدا هـ من قانون ال102

 الدستورية .
بطالن إجراءات المحاكمة لورضع المتهمين فى قفدص زجداحى وعدزلهم عدن متابعدة محداكمتهم عمدال  ـ:ثالثا 
                                                    من قانون اإلجراءات الجنائية. 270المادة بنص 
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مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة لعموميتده ولعددم تحديدد  214بطدالن قدرار اإلحالدة لمخالفتده المدادة  ـ:رابعا 
وإنعدامده  الت  إقترفها كل متهم تحديدداً        األفعال المادية                                                     

 . وبطالن اإلجراءات التالية لصدوره
بطالن تشكيل جهاز األمن الوطنى لعدم نشره بالجريدة الرسمية وأن رضباط األمن الدوطنى  ليسدوا  ـ:خامسا 

 من منمورى الرضبط القرضائى وعدم حملهم للرضبطية القرضائية. 
وبدبطالن  ر من النيابة العامة إلبتنائه على تحريات غير جدية وغيدر معلومدةبطالن اإلذن  الصاد ـ:سادسا  

 شهادتهما بتحقيقات النيابة العامة وعدم اإلعتداد بها كدليل من أدلة الدعوى . 
ولكون المتهمدين تحدت بطالن  القبض والتفتيش للمتهمين لحصوله قبل إستصدار إذن النيابة العامة   ـ:سابعا 

بطدالن محارضدر الرضدبط ومدا ترتدب عليهدا واألمن الوطنى قبل صدور إذن النيابة العامة يد وتصرف رضباط 
العرض على النيابة العامة فى المدة المقررة قانونا وهى أربعة وعشرون ساعة وتزويرها  ممن إجراءات لعد

د حالدة ولعددم وجدوبمعرفة رضباط األمن الوطنى وذلك للقبض على المتهمين فى تواري  سدابقة علدى ذلدك  , 
 من حاالت التلبس .

مدن قدانون  124لحصدولها بالمخالفدة لدنص المدادة بتحقيقات النيابة العامة المتهمين إستجواب بطالن  ـ:ثامنا 
 اإلجراءات الجنائية وبطالن ما لحقها من إجراءات . 

القانونية مخالفدا  لعدم عررضهم على النيابة العامة خالل المدةبطالن إجراءات التحقيق مع المتهمين ـ  :تاسعا 
 من الدستور المصرى. 54 من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة131   96   36بذلك المواد 

  70  69بطالن تحقيقات النيابة العامدة التد  تمدت مدع المتهمدين إلجرائهدا بالمخالفدة لدنص المدواد  ـ:عاشرا 
 مكرر )أ( من قانون اإلجراءات الجنائية . 206

 إجددراءات إسددتجواب المتهمددينبددبطالن و التحقيقددات التددى أجرتهددا النيابددة العامددة بطددالن  ـ:ددالحددادى عشددر 
 ر الرضمانات المقررة قانونا فى هذا الشنن .افتو ملعدو لقصورها وعدم حيادها  وإفتقارها إلى المورضوعية

إكراه  ةا وليدملكونهالمنسوبة للمتهمين بتحقيقات النيابة العامة واإلقرارات بطالن اإلعترافات  ـعشر :الثانى 
 لتزويرها تزويرا ماديا ومعنويا.ا موبطالن الدليل المستمد منهمادى ومعنوى 

) نيابة أمن الدولة العليا( بتحقيق هذه القرضية لكدون أن أحدد  عدم إختصاص النيابة العامة كليا ـعشر :الثالث 
 النائب العام . م المستشار هشام بركاتالمجنى عليه
 بطالن وتناقض أقوال شهود اإلثبات مع بعرضهم البعضـ  الرابع عشر :

وعلى النحو الذي ال يستطاع معه الموائمدة بدين  مما ينبئ عن عدم صحة الواقعة وتناقرضها مع شهود النفى  
 أقوال الشهود أو رفع التناقض بينهم .

وعددم صدالحيتها ية القرضدبطالن الدليل المستمد من اإلسطوانات المدمجة المرفقة بدنوراق  ـ عشر :الخامس 
 كدليل إتهام للمتهمين .

بطالن حرز اإلسطوانة المدمجة المقدمة مدن النيابدة العامدة لقسدم األزبكيدة للحصدول عليده  ـ :عشر السادس 
 بطريقة غير قانونية .

  فدى الجدرائم المنسدوبة للمتهمدين والتحدريض والمسداعدة اإلشدتراك ريمدةج عدم توافر أركانـ :عشر السابع 
 .نتفاء اإلتفاق الجنائى فى حق المتهمينإ و من قانون العقوبات41/1   40المواد عمال ب
نتفاء أركان جريمة اإلنرضمام لجماعة أسسدت علدى خدالف أحكدام القدانون   وإنتفداء أركدان إـ  :عشر الثامن 

لمنصدوص اووفقا للثابت بنمر اإلحالدة جريمة تول  قيادة جماعة أسست على خالف أحكام القانون للمتهمين 
 من قانون العقوبات .2 1مكررأ/ 86    2 1مكرر/86   86عليها بالمواد 
                                                     .للمتهمين والتمويل إنتفاء أركان جريمة اإلمدادـ : التاسع عشر 
لذخائر للمتهمين الحادي عشر   إنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز األسلحة النارية المششخنة وا ـ :العشرون 

والثان  عشر   ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر   والسادس والعشرون   والثدامن والعشدرون   والثدامن 
 والثالثون  والخمسون . وكذا بإنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز

امن عشدر والتاسدع عشدر األسلحة النارية الغير مششخنة والذخائر للمتهمين الثدانى عشدر والسدابع عشدر والثد 
 والسادس والعشرون والخمسون . 

إنتفاء أركان جرائم حيازة وإحدراز مفرقعدات وصدنعها ومدن فدى حكدم المفرقعدات وفقدا  ـ والعشرون :الحادى 
  )هـ( من قانون العقوبات . 102)د(   102)ج(  102)ب(   102)أ(  102لنصوص المواد 
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المستشار النائب العام وإنقطداع عالقدة السدببية بدين  قتل المجن  عليه أركان جريمة إنتفاء ـ:والعشرون الثانى 
الددولى ه وبين وفاته وأن سبب الوفاة هو اإلهمال الطبدى الجسديم مدن قبدل مستشدفى النزهدة واقعة تفجير موكب

 .بالقاهرة  وإنتفاء القصد الجنائى 
 .والدليل القولى  ىالتناقض بين الدليل الفن ـ:والعشرون الثالث 
عن جريمة اإلنرضمام إلى جماعدة / محمد أحمد محمد إبراهيم عدم جواز محاكمة المتهم ـ : والعشرون الرابع 

 .جنح شبين القناطر 6824/2016لسبق إتهامه بذات التهمة فى القرضية 
   90إنتفاءأركان جريمة التخريدب واإلتدالف فد  حدق المتهمدين وفقدا لدنص المدادتين  ـ:والعشرون الخامس 

 .قانون العقوبات من 361
بإنتفاء أركان جريمة السعى لدى دولة أجنبيدة أو جماعدة و إنتفاء أركان جريمة التخابر ـ:والعشرون السادس 

 خارج البالد .
 شيوع اإلتهام . ـ: العشرون والسابع 
 كيدية اإلتهام وتلفيقه.  ـ: العشرون والثامن 

 و بالمرضبوطات. إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة  ـ:التاسع والعشرون 
 إنفراد رضابط الواقعة بالشهادة وحجبة لباقى أفراد القوة المرافقة له .  ـ:الثالثون      
 اق من ثمة دليل تصح به اإلدانة .عدم معقولية الواقعة و خلو األور ـ:والثالثون الحادى      
المحكمدة  وخلصدوا فيهدا الد  طلدب يهمالمسدتندات والمدذكرات إطلعدت علدي) الدفاع( العديدد مدن حدوافظ  وقدموا      

  2017/ 17/6د أجل الحكم لجلسة وتم م 10/6/2017البراءة وقررت المحكمة حجز القرضية للحكم لجلسة 
 .إلتمام المداولة 

وحيث أنه ومتى إستقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفداً وتقدديماً لهدذا القرضداء تشدير المحكمدة 
المقددرر أن لمحكمددة المورضددوع أن تسددتخلص مددن أقددوال الشددهود وسددائر العناصددر بددادئ ذي بدددء أندده مددن 

المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليهدا إقتناعهدا وأن تطدرح مدا 
يخالفها من صور أخرى ما دام إستخالصها سائغاً مستنداً إلى أدلدة مقبولدة فد  العقدل والمنطدق ولهدا أصدلها 

ألوراق  ولها كامل الحرية ف  أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهدذا ف  ا
الدليل منخذه الصحيح من األوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحدت جميدع 

  .اإلعتبارات الت  ساقها الدفاع لحملها على عدم األخذ بها
أيرضا أن لمحكمة المورضوع ف  حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبدين الواقعدة من المقرر و

رتسددمت فدد  وجدددانها مددن جمدداع األدلددة المطروحددة عليهددا  وأن العبددرة فدد  المحاكمددات إعلددى حقيقتهددا كمددا 
علدى قتناع القارض  بناء على ما يجريه من تحقيق فد  الددعوى ومدن كافدة عناصدرها المطروحدة إالجنائية ب

بساط البحث  وأن لمحكمدة المورضدوع السدلطة المطلقدة فد  تقددير الددليل فلهدا أن تنخدذ بمدا تطمدئن إليده مدن 
 أقوال الشهود المختلفة وتطرح من ال تطمئن إلى صحة روايته.

محكمة المورضوع أن تنخذ بنقوال متهم ف  حق نفسده وفد  حدق غيدره مدن المتهمدين لكما أنه من المقرر أن 
عتراف المددتهم أن تلتددزم نصدده إلددى صدددقها ومطابقتهددا للواقددع  وليسددت ملزمددة فدد  أخددذها بددطمننددت إإمتددى 

عتدراف علدى الواقعدة إلوظاهرة بل لها أن تجزئه وأن تسنبط منه الحقيقة كما كشف عنها وال يلزم أن يدرد ا
افددة ج منهددا المحكمددة ومددن بدداق  عناصددر الدددعوى بكتبكافددة تفاصدديلها  بددل يكفدد  أن يددرد علددى وقددائع تسددتن

  قتراف الجان  للجريمة.إستنتاجية إلالممكنات العقلية وا
ومن المقرر أيرضدا أن  لمحكمدة المورضدوع كامدل الحريدة فدى تقددير القدوة التدليليدة لوقدائع الددعوى وأنهدا ال 
تلتزم بإجابة طلبات الدفاع  مادامت الواقعة قد ورضحت لديها ولم ترى هى من جانبها حاجة إلدى إتخداذ هدذا 

 .اإلجراء
لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن الواقعة على الصورة المتقدمة وارضحة ورضدوحاً جليداً وال حاجدة لهدا  

األطبدداء إنتدداب لجندة مدن ومنهدا طلدب وكددذا مدذكراتهم الجلسدات حارضدر مبالطلبدات التدى أبدداها الددفاع فدى 
السديما وأن    ان سدبب وفاتدههشام بركدات النائدب العدام السدابق لبيد /إلستخراج جثمان المستشار الشرعيين

جاءت وارضحة وقاطعة من قبل   هشام بركات /بالمجنى عليه المستشار تقرير الطب الشرعى الخاص نتيجة
الطب الشدرعى مصلحة له وهى أعلى جهة طبية بالمرافق كبير األطباء الشرعيين والفريق الطبى الشرعى 

 . خاص به فى مورضعه وسوف نبين ذلك تفصيال عند الرد على الدفع ال فى مصر
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عررضده علدى مستشدفى  0أبوبكر السيد عبد المجيدد / السادس والعشرين هذا وعن طلب الحارضر مع المتهم 
قامت المحكمة بإستبيان األمر واألمراض النفسية والعصبية نتيجة اإلكتئاب أثناء تواجده بالحبس اإلحتياطى 

ته فدى إتدزان وثبدات ولدم تلحدظ عليده مدا يثيدر شدك فوجدتده يددلى بشدهاد سدالف الدذكر  بمناقشة المدتهموذلك 
ولم يقرر ما زعم به محاميه ة حالمحكمة تجاه قواه العقلية أو النفسية بل وأجاب فى عبارات صريحة ووارض

مندذ د طلبة كما انة لم يطلدب هدذا الطلدب فد  الجلسدات المتعاقبدة يكما لم يقدم اي مستندات رسمية تني بشننه 
 .عل  ان هذا الطلب غير جدي قصد منة تعطيل الفصل ف  الدعوي مما يدلبداية الدعوي 

بننده كفيدف فقدد  جمدال خيدرى محمدود إسدماعيل / وعما ماتم إثارته من قبل الدفاع بشنن المتهم السابع عشدر
فاع مدن عدمدده فتبددين للمحكمددة دقامدت المحكمددة بعددرض المددتهم علدى طبيددب الرمددد لبيددان صدحة مددا يدعيدده الدد

أندده يشددكوا مددن رضددعف شددديد سددالف الددذكر الطبددى للمددتهم سددالف الددذكر تبددين أن المددتهم  بمطالعتهددا للتقريددر
د عنده ميداه بيرضداء وراثيدة وإهتدزاز بدالعين اليمندى واليسدرى وسدبق لده إجدراء جراحدة ميداه جباإلبصار وو

بيرضاء وزرع عدسدات بدالعينيين ووجدد اإلبصدار حدال توقيدع الكشدف الطبدى عليده بدالعين اليمندى علدى بعدد 
وبذلك يكون ما ورد بذلك التقرير يجهض مدا قدرره الددفاع بشدنن  سم والعين اليسرى على بعد واحد متر40

نتهت المحكمة بإستخالصها ال تتعارض مع رضعف نظر إأن المتهم كفيف وأن األفعال المنسوبة إليه وفقا لما 
فكريداً  عدة اللجدان النوعيدة مجمو ف  إطار إعددادحيث أن المتهم سالف الذكر كان دوره المتهم سالف الذكر 
دروساً لترسي  قناعتهم بوجود سدند شدرع   ) مجموعة اللجان النوعية ( عليهمكان يلقى وحركياً وعسكرياً 

  سدالفة البيدان  مقراً لعقد اللقاءات وتلقد  الددورات التدريبيدةكما أن مسكنه كان إلرتكاب األعمال العدائية   
مدن أسدلحة ناريدة سدالف الدذكر مالهدا العدائيدة علدى مدا أمددها بده المدتهم المجموعة فد  تنفيدذ أع تلك وإعتماد

ومدن ثدم تدرى المحكمدة أنده الموجدب  شدرطة.البارتكاب أعمال عدائية رضدد ويقوم بتكليف أخرين وذخائر ـ 
ومدن  لعررضه على الطب الشرعى حيث أنه غير منتج فى القرضية  وغير ذى جدوى أو فى نفى التهمة عنده

  . ثم تطرحه جانبا
تقريبا  قد مكنت هيئدة الددفاع مدع المتهمدين العام كما أن المحكمة وعلى مدى عشرات الجلسات وعلى مدار 

ستجابت لجميع طلباتهم المنتجدة فدى الددعوى ومكندت الددفاع إمن إبداء ما يعن لهم من مالحظات وطلبات و
اإلجدراءات الجنائيدة   وأتمدت  من جميع طلباته وفقا للثابت بمحارضر الجلسات ووفقدا لمدا هدو مقدرر بقدانون

المحكمة إجراءات نظر الدعوى بسماع مرافعة النيابة العامدة ودفداع المتهمدين الموكدل والمنتددب   ومدن ثدم 
غير منتجة ومذكراتهم فإن المحكمة ترى أن هذه الطلبات التى قررها الدفاع وفقا للثابت بمحارضر الجلسات 

مادامت الواقعة قد ورضحت لدديها ولدم تدرى  مة عن المتهمين  أو فى نفى التهوغير ذى جدوى فى الدعوى 
وأن ما أثاره الدفاع من طلبات فى هذا الشنن مداهو إال لتعطيدل  هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا اإلجراء

وإلمادة أجدل التقارضدى دون مقترضدى وال تدرى المحكمدة موجبدا لده ومدن ثدم تلتفدت عنهدا القصية الفصل فى 
 .  جانبا دون أن يُعد ذلك إخالالً منها بحق الدفاع المحكمة وتطرحها

أوال : ـ وحيث أنه عن الدفع ببطالن إتصال المحكمة بالواقعة محل اإلتهام لعدم واليتها وإختصاصها  بنظدر 
القرضدية ولمخالفددة السديد المستشددار رئدديس محكمدة إسددتئناف القداهرة للدسددتور والقددانون إلختيدار دائددرة بعينهددا 

 مين من المحاكمة أمام القرضاء الطبيعى .وحرمان المته
أن كدل  المعدل 1972لسنة 46من قانون السلطة القرضائية رقم  30فمردود عليه بننه من المقرر طبقا للمادة 

محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظدر فدى ترتيدب وتدنليف الددوائر وتوزيدع القرضدايا علدى الددوائر 
 .يات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى إختصاصها ..إل  ويجوز للجمع..المختلفة 

 المسدتبدلة و 1973لسدنة 5القدانون رقدم المعدلة بمكررا من قانون اإلجراءات الجنائية 366كما تنص المادة  
ص دائرة أو أكثدر مدن دوائدر محكمدة الجنايدات يكدون رئديس كدل تتخ" على أن 2003لسنة 95بالقانون رقم 

لنظدر المنصدوص عليهدا فدى األبدواب األول والثدانى والثدانى مكدررا ـ جة رئيس محداكم اإلسدتئناف منها بدر
والجرائم المرتبطدة بتلدك الجنايدات ويفصدل فدى هدذه   والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

 . " القرضايا على وجه السرعة
تئناف القاهرة بناء علدى التفدويض الصدادر لده مدن فإن مفاد ذلك هو جواز صدور قرار من رئيس محكمة إس

الجمعيددة بتخصدديص دائددرة أو أكثددر مددن دوائددر محكمددة الجنايددات لنظددر الجنايددات المشددار إليهددا بالمددادة سددالفة 
  .الذكر
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قدد  2015/2016المنعقددة للعدام القرضدائى  القداهرة سدتئنافإلما كان ذلك وكانت الجمعيدة العموميدة لمحكمدة 
ثانى  من قرارات السيد القارضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة فى تعدديل تشدكيل الددوائر فورضت فى البند ال

وإختصاصها وما يسند إليها من قرضايا لنظرها أو إنشاء دوائدر جديددة وإعدادة توزيدع العمدل وتعدديل مواعيدد 
 وتواري  إنعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقترضيه مصلحة العمل . 

كمة إستئناف القاهرة طبقا للتفويض الممنوح له على نحو مدا سدلف أن يعدرض ومن ثم فإنه يجوز لرئيس مح
بعدض القرضدايا علددى دوائدر غيدر تلددك التدى تخددتص بهدا طبقدا لقددرار توزيدع العمدل  إذا كانددت مصدلحة العمددل 

مكدررا مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة إصددار قدرار  366كمدا أجداز لده القدانون طبقدا للمدادة    تقترضى ذلك
 .دوائر تختص بنظر الجنايات المشار إليها سلفا بإنشاء 

 أصددددددر رئددددديس محكمدددددة إسدددددتئناف القددددداهرة /السددددديد القارضدددددى وكدددددان الثابدددددت أن لمدددددا كدددددان ذلدددددك و
بتحديد دوائر لنظر القرضايا المنصوص عليها فى األبواب األول والثانى والثانى مكدررا 2014لسنة19القرار

مكددررا مددن قددانون اإلجددراءات  366العقوبددات إعمدداال للمددادة  والثالددث والرابددع مددن الكتدداب الثددانى مددن قددانون
الجنائية  فإن إنشاء تلك الددوائر المحدددة بالمدادة المشدار إليهدا يكدون صدحيحا طبقدا للقدانون  وإذ كدان الثابدت 
بدداألوراق أن السدديد القارضددى رئدديس محكمددة إسددتئناف القدداهرة قددد قددام بعددرض القرضددية الماثلددة علددى الدددائرة 

قدرار رئديس محكمدة  بشدننها  وهدى مدن الددوائر التدى صددر 17/5/2015بتاري   وب القاهرةجنايات جن28
بتحديد دوائر لنظر القرضايا المنصوص عليها فى األبواب األول والثدانى 2014لسنة19إستئناف القاهرة رقم 

مقددم بهدا المتهمدين والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم ال
فى القرضية محل المحاكمة ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة إذ إختص الددائرة بنظدر القرضدية 

 بالجمعيدة العامدة بمحكمدة إسدتئناف القداهرة   الماثلة يكون قد أتى عمال يختص به طبقا للتفويض الممنوح له
قددد خصددص مكدان إنعقدداد جميددع  2015/2016لقرضدائى وأن توزيدع العمددل بمحكمددة إسدتئناف القدداهرة للعددام ا

جنايدات جندوب القداهرة بمعهدد أمنداء الشدرطة )بطدره( ويرضدحى القدرار 28القرضايا المعرورضة علدى الددائرة 
مصادفا لصحيح القانون وله ما يبرره  إذ يهدف إلى سرعة الفصل فى هذا الندوع مدن القرضدايا دون أن يخدل 

اليعدو أن يكون مسنلة تنظيمية تصب فدى مصدلحة حسدن سدير العدالده  ذلك برضمانة القارضى الطبيعى فاألمر
 وسرعة الفصل فى القرضايا ويرضحى الدفع على غير سند من القانون وتقرضى المحكمة برفرضه .

  2  1مكددررأ/86   2  1مكددرر/86   86: وحيددث أندده عددن الدددفع بعدددم دسددتورية نصددوص المددوادثانيددا 
ا للدسددتور وطلددب وقددف السددير فددى الدددعوى مددعقوبددات لمخالفتههددـ مددن قددانون ال102  96/1  مكددرر/ب 88

  بحالتها  وإحالتها للمحكمة الدستورية .

مدن  59الحدال   إذ تَدنُص المدادة  2014دسدتور مصدر الَصدادر فد  أن قرضداءا من المقررفمردود عليه بننه 
لطمننينة لمواطنيهدا ولُكدل ُمقديم الحياة اآلمنة َحق لُكل إنسان وتَلتزم الدولة بتوفير األمن وا" الدستورعلى أن 
  . " على أرارضيها

حماية الدولة للملكية العامة والخاصة وعدم جدواز المسداس ومفادهما "من الدستور  35   34   33والمواد 
  . "بها

من الدستور الت  تَنُص على أنه " لجسد اإلنسان ُحرمة واالعتداء عليه أو تشويهه أو التَمثيل به  60والمادة  
  ... إل  .يمة يُعَاقب عليها القانون.جر

 منده29ف  شنن المحكمة الدستورية العليا قد حددت فى المادة  1979لسنة  48القانون رقم ومن المقرر أن 
 إذا دفدع" على أن " تتولى هذه المحكمة الرقابة القرضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التدالى 

 بعددم دسدتورية دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئدات ذات اإلختصداص القرضدائى أحد الخصوم أثناء نظر ال
أو الئحة ورأت المحكمدة أو الهيئدة أن الددفع جددى أجلدت نظدر الددعوى وحدددت لمدن أثدار الددفع  قانون فى 

 ." ميعاد ال يجاوز ثالثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية  
 :ـ ى تنظر مورضوع الدعوى محل المنازعة  أحد خيارينومن ثم يكون للمحكمة الت 
فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى دستورية القانون )الذى يحكم المنازعة والدذى دفدع   هما:أول 

فيه بعدم الدستورية( إذا مدا تحقدق لهدا جديدة الددفع   أى مخالفدة الدسدتور   فإنهدا تمتندع عدن تطبيقده دون أن 
  تقرضى بإلغائه.

 عـن أثار الدفـدد لمـوى   وتحـإما أن توقف الفصل فى الدع وثانيهما : 



                                                                                    122 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

ميعادا ال يجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمدام المحكمدة الدسدتورية فدإذا لدم ترفدع الددعوى فدى الميعداد 
 أعتبر الدفع كنن لم يكن.

الدفع بعدم الدستورية وأن األمر محكمة المورضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية لومفاد هذا النص أن 
بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعداد لرفدع الددعوى بعددم الدسدتورية جدوازى لهدا ومتدروك لمطلدق 

 تقديرها.
عددن التجددريم ودرجتدده ثددم يتددرك  العقوبددات المعبددرةفإندده بددادئ ذى بدددء يتعددين اإلشددارة إلددى أن القددانون يحدددد 

عنددما تحكدم باإلداندة وتنطدق بالعقوبدة يجدب أن تراعدى تفريددها   وهدذا والمحكمدة   مهمة التطبيدق للقرضاء 
التفريددد أمددر رضددرورى لتحقيددق أهددداف العقوبددة ورضددمان فاعليتهددا   فددالحكم بالعقوبددة ال ينعددزل عددن السياسددة 
الجنائية الذى يباشر القارضى وظيفته فدى إطارهدا   وقدد رسدم القدانون إطدارا لممارسدة القارضدى هدذه السدلطة 

ا أدنى وحدا أقصى للعقوبة   وحدد الظروف المشددة واألعذار القانونية المعفية والمخففة   ورسم فورضع حد
حدود الوظيفة القرضائية للمحكمة فى إختيار العقوبات داخل هذا اإلطار   والمحكمة عندما تمارس إختيارهدا 

بب الجريمدة وال تحدداكم للعقوبدة تجدرى ذلدك بصددورة تفريديده تدتالئم مددع شخصدية المجدرم ألنهدا تحاكمدده بسد
الجريمددة نفسددها   فالتفريددد الطبيعددى يباشددره القارضددى ال ينفصددل عددن المفدداهيم المعاصددرة للسياسددة الجنائيددة 
ويتصل بالتطبيق المباشدر لعقوبدة فررضدها المشدرع بصدورة مجدردة  شدننها فدى ذلدك شدنن القواعدد القانونيدة 

افى مالئمتها لكل أحوالها ومتغيراتها ومالبساتها   ألن جميعا   وأن إنزالها بنصها على الواقعة اإلجرامية ين
سلطة تفريدد العقوبدة هدى التدى تخرجهدا مدن قوالبهدا الصدماء وتردهدا إلدى جدزاء يعدايش الجريمدة ومرتكبهدا 

  .ويتصل بها
ويعد تفريد العقوبة عنصرا فى مشروعيتها   فمشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشدر 

رضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حددود القدانون وأن حرمانده مدن ذلدك بصدورة مطلقده ينطدوى علدى القا
وأنده يشدترط لكدى يكدون الددفاع الدذى يبديده المدتهم أو الحارضدر معده دفاعدا جوهريدا  ةتدخل فى شئون العدالد

التدى تدم إبدداء  إستلزم القانون توافر عدد من الشروط يجب توافرها حتدى يكدون هنداك إلتدزام علدى المحكمدة
الدفع أمامها بالنظر فى الدفع والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض   ومن هذه الشروط أن يكون للددفع أصدل 
ثابت فى األوراق   وأن يكون الددفع منتجدا أى ظداهر التعلدق بمورضدوع الددعوى وأن تعتمدد عناصدر الحكدم 

 على هذا الدفع .
تقترضددى إسددتبدال العقوبددة المقددررة بعقوبددة أخددف وأن الظددروف  إمددا إذا رأى القارضددى أن أحددوال الجريمددة ال

الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف التى البست الجريمدة ال تبعدث علدى اإلعتقداد بعددم العدودة إلدى مخالفدة 
المددفوع بهدا بعددم دسدتوريتهما وجدود  وادالقانون   وأنه لن يتجه إلى تخفيف العقوبة عندئذ اليكون لتلك المد

 ألوراق .حقيقى فى ا
حسب الفعل المادى فى كدل جريمدة علدى للجرائم المنسوبة للمتهمين  هذا وقد فندت المحكمة العقوبة المقررة

  2  1مكددررأ/86   2  1مكددرر/86   86حددده والقصددد الجنددائى فيهددا وفقددا للثابددت بمرضددمون تلددك المددواد
 هـ من قانون العقوبات.102   96/1مكرر/ب  88
المحكمدة تدرى أن الجدرائم المنسدوبة للمتهمدين والتدى ثبدت إرتكدابهم لهدا وفقدا لمدا متى كان ما تقددم وكاندت  

والظددروف التددى البسددت إرتكددابهم للجريمددة تجعددل المحكمددة ال تفكددر فددى  بإستخالصددها إنتهددت إليدده المحكمددة
 النزول بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم   وأنها فى الحدود الذى حددها القانون فى هذا الشنن .

ا َكان ما تَقدَّم   فدإن المحكمدة تدرى فد  حددود ُسدلطتها التَقديريدة أن َدفدع الُمتهمدين بعددم دسدتورية المدواد لمَّ  
الُمَشار إليهمدا غيدر جددي   وال َمحدل لوقدف الددعوى المنظدورة أمامهدا لرفدع الددعوى بعددم الدسدتورية أمدام 

مددن قددانون الُسددلطة  16دسددتورية   والمددادة المحكمددة الدسددتورية العُليددا  التسدداقه مددع مددواد قددانون المحكمددة ال
ر جديدددة الدددَدفع بعددددم تَقددددي -وحددددها  -  التددد  تَجعدددل لمحكمدددة المورضدددوع  1972لسدددنة  46القرضدددائية رقدددم 

ومن ثم يرضحى هذا الدفع غير متعلق بمورضوع الددعوى المطروحدة علدى المحكمدة األمدر الدذي الدستورية  
القدانون  الواقدع و ف  هذا الصدد قائمدا علد  غيدر سدند مدن يفصح عن عدم جديته  ومن ثم يكون نع  الدفاع

 وتقرضى المحكمة برفرضه.
: وحيث أنه عن الدفع ببطالن إجراءات المحاكمة لورضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة ثالثا 

  من قانون اإلجراءات الجنائية. 270محاكمتهم عمال بنص المادة 
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مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة " يحرضدر المدتهم الجلسدة  1/ 270المدادة نصبد ه مدن المقدررفمردود عليه بنن
وال يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظدر الددعوى  بغير قيود وال أغالل  إنما تجرى عليه المالحظة الالزمة  .

 . " إال إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك .......إل 
نائيدة علدى وجدوب أن تمندع المحكمدة عدن الشداهد كدل من قدانون اإلجدراءات الج273/2وأن مفاد نص المادة 

كالم بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ممدا ينبندى عليده إرضدطراب أفكداره أو تخويفده. ممدا مفداده أن المحكمدة 
يجب عليها أن تمكن الشداهد مدن إبدداء أقوالده دون تدنثير خدارجى وقدد يكدون مدن وسدائلها لتحقيدق ذلدك إبعداد 

اول التنثير على الشاهد وهذه الرضدرورة يجدب أن تقددر بقددرها أى أنده يجدب السدماح المتهم عن الجلسة إذا ح
من الدستور المصرى فى الفقرة الثانية  54المادة  مفاد نص أنو  . لمحامى المتهم بالحرضور رغم إبعاد موكله

 "يجب أن يمكن كل من تقيد حريته من اإلتصال بذويه و بمحاميه فورا ".
أنه رغم التداخل بين حقوق الخصوم ومباشرة اإلجدراءات فدى حرضدور الخصدوم  ا "قهف قرضاءا وومن المقرر

فإن إعتبارات المصلحة العامة تبرر الخروج على أحدهما دون األخر أو على اإلثنين معا كما فى حالة تعدذر 
ه مباشرة المحاكمة فى حرضدور المدتهم إذا وقدع منده تشدويش أو إرضدراب يعدوق سدير المحاكمدة إذ أنده فدى هدذ

  ".الحالة تستمر اإلجراءات فى غيبته إلى أن يمكن السير فيها بحرضوره وفقا لنص المادة سالفة الذكر
ولما كان ذلك وكدان الثابدت بداألوراق أن المتهمدين قدد دأبدوا علدى التشدويش أثنداء نظدر المحاكمدة فدإن وجدود 

زجاجى لدم يحدل دون إتصدال القفص الزجاجى كان رضرورة تستلزمها محاكمة المتهمين فرضال عن الحاجز ال
المتهمين بالمدافعين عنهم فكلما طلب الدفاع مقابلة المتهمين بمحبسهم تبادر المحكمة بالتصدريح لهدم بالمقابلدة 

 جدراءات  كما أن وجود هذا اللوح الزجاجى لم يحل دون متابعدة المتهمدين إل وفقا للثابت بمحارضر الجلسات 
من مشاهدة من بخارجده فرضدال عدن وجدود أجهدزة إسدتماع  ينن المتهمذلك أن اللوح الزجاجى يمك المحاكمة 

من سماع مايدور بالقاعة وتمكنه من  اإلدالء بما يرغب من أقدوال أو  ينداخل القفص الزجاجى تمكن المتهم
خدل تاجى لدم مالحظات هذا باإلرضافة إلى أن المحكمة كانت تستمع إليهم أيرضا وهو ما يقطع بنن اللدوح الزجد

التواصل بفرضال عن تمكين المحكمة للمتهمين   والتواصل معهم همين فى اإلتصال بالمدافعين عنهم بحق المت
ومدن ثدم  وفقا للثابدت بمحارضدر الجلسدات ويهم بناءا على طلبهم أثناء إنعقاد جلسات المحاكمة ذمع محاميهم و

 القانون وتقرضى المحكمة برفرضه . الواقع و على غير سند منيكون الدفع أقيم 
مددن قددانون اإلجددراءات الجنائيددة  214وحيددث أندده عددن الدددفع بددبطالن قددرار اإلحالددة لمخالفتدده المددادة  :ابعددا ر

التد  إقترفهدا كدل مدتهم تحديدداً وإنعدامده وبطدالن اإلجدراءات التاليدة  لعموميته ولعددم تحديدد األفعدال الماديدة
 .لصدوره 

راعداة أحكدام القدانون المتعلقدة بدنى إجدراء فإن ذلك مردود عليه بنن الدبطالن هدو جدزاء يترتدب علدى عددم م
ومفادهددا " يترتددب الددبطالن علددى عدددم مددن قددانون اإلجددراءات الجنائيددة 331جددوهرى ـ حسددبما بينتدده المددادة 

 مراعاة أحكام القانون المتعلقة بنى إجراء جوهرى ".
ى تقديم وتقددير الددليل إحالة الدعوى إلى المحكمة من بعد تحقيقها   فإن ذلك مرجعه إلدومن المقرر فقها أن  

ورؤيتها بشنن إحالة القرضية من عدمه وهو أمر مهما بلغ لن ينحدر بداإلجراء إلدى حدد بة العامة امن قبل الني
من قانون اإلجراءات الجنائيدة والتد  تدنص علدى أنده "  214/2المادة وفى هذا الشنن جرى نص . البطالن 

حام  العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقريدر وترفع الدعوى ف  مواد الجنايات بإحالتها من الم
تهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بنركانها المكونة لها وكافدة الظدروف المشدددة أو المخففدة للعقوبدة إ

ومواد القانون المراد تطبيقها  وترفق به قائمة بمؤدى أقدوال شدهوده وأدلدة األثبدات . وينددب المحدام  العدام 
من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلدى محكمدة الجنايدات إذا لدم يكدن قدد وكدل محاميداً 
للدفاع عنه وتعلن النيابة العامة الخصدوم بداألمر الصدادر باإلحالدة إلدى محكمدة الجنايدات خدالل العشدرة أيدام 

  التالية لصدوره ".
حالدده مدن مراحدل التحقيدق وأن المحكمدة هد  جهدة التحقيددق ومدن المسدتقر عليده قرضداءا هدو إعتبدار قدرار اإل

النهائ  ويجوز للمدتهم أن يطلدب منهدا إسدتكمال مدا فدات النيابدة العامدة مدن إجدراءات التحقيدق وإبدداء دفاعده 
وإال ترتدب علدى الدبطالن أمراإلحالدة  فإنده ال محدل للقدول بوجدود رضدرر يسدتدع  بطدالن     بشننها أمامهدا

 هة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة وهوغير جائز.إعادة الدعوى إلى ج
كذلك فإن لمحكمة المورضوع سلطة إستخالص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطداء الددعوى وصدفها 

 الحقيق  غير مقيدة بالقيد والوصف الوارد بنمر اإلحالة من النيابة العامة .
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 رفعت بمعرفة وكان الثابت للمحكمة أن القرضية المطروحة لما كان ذلك
إلددى محكمددة إسددتئناف القدداهرة بتقريددر إتهددام بدديَّن فيدده الجددرائم أمددن الدولددة العليددا ابددة األول لنيالمحددام  العددام  

المسندة إلدى المتهمدين بنركانهدا المكوندة لهدا وكافدة الظدروف المشدددة والمخففدة للعقوبدة  وكدذا مدواد القدانون 
) األخدرى ومنهدا  أدلدة اإلثبداتكافدة واإلثبدات  ؤدى أقدوال شدهودوأرفقت به قائمة بم  على الواقعة  هطبقمنال

   تقدارير قسدم األدلدة الجنائيدة والمعايندات للمقدرات التنظيميدة والمعايندات التصدويريةتقارير الطب الشرعى 
 ......الدد (األخددرى وغيرهددا مددن األدلددة  م لتلددك الجددرائملمتهمددين لوقددائع القرضددية وكيفيددة إرتكددابها إلعترافددات

ب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين المحبوسين   وأعلنت المتهمين بنمر اإلحالة خالل المدة وبند
مددا يفيددد ذلددك   ومددن ثددم يكددون قددرار اإلحالددة قددد إتبعددت بشددننه اإلجددراءات  القرضددية  القانونيددة وأرفددق بددنوراق

فرضالً عدن أن أمدر سالفة الذكر.  ة من قانون اإلجراءات الجنائي 214/2وفقاً لنص المادة  القانونية الصحيحة
اإلحالة هو عمل من أعمال التحقيق فال محل إلخرضاعه لما تجرى عليه األحكام من قواعد البطالن   ومن ثم 

وأن مدا أثداره الددفاع  ال يبطل المحاكمة وال يؤثر فى صحة إجراءاتهدا  إن وجد فإن القصور فى أمر اإلحالة
ومدن المقرر قانونا للنيابة العامدة. وبل الدفاع  فى اإلختصاص األصيل فى هذا الشنن يعد تدخل صارخ من ق

ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشنن حيث أنها قامت بتطبيق القواعد المقررة قانونا وفقدا 
  سدند ومن ثم يكون الددفع فدى مجملده علدى غيدر من قانون اإلجراءات الجنائية 214/2المادة  لما نصت عليه

  .القانون  ومن ثم تقرضى المحكمة برفرضهمن 
رضباط  وأن   بطالن تشكيل جهاز األمن الوطنى لعدم نشره بالجريدة الرسميةبوحيث أنه عن الدفع  :خامسا 

 .ليسوا من منمورى الرضبط القرضائى وعدم حملهم للرضبطية القرضائية  األمن الوطنى 
نص  2011مارس  15الصادر من وزير الداخلية بتاري   2011لسنة  445بنن القرار رقم  عليه  مردردف

ينشن قطاع جديد بمسمى  "منه الثانية مادة ال تكما نص ".بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة  " األولى ةمادالف  
يخددتص بالحفدداظ علددى األمددن الددوطنى والتعدداون مددع أجهددزة الدولددة المعنيددة لحمايددة « قطدداع األمددن الددوطنى»

اخلية وجمع المعلومات ومكافحة اإلرهاب  وذلك وفقاً ألحكدام الدسدتور والقدانون ومبدادئ وسالمة الجبهة الد
 حقوق اإلنسان وحرياته  وينهض بالعمل به رضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.

 اإلدارة العامدة لمكافحدة اإلرهداب الددولى والجريمدة المنظمدة أن " ومفادهدا أيرضدا   الثالثدةالمدادة كما نصت 
برصد وتحليل األنشطة اإلرهابية الدولية التى تستهدف النيل مدن اسدتقرار الدبالد  ومتابعدة وكشدف  وتختص

وورضدع  حركة ونشاط التنظيمات اإلرهابية فى الدول المختلفة واتصاالتها بعناصر النشاط اإلرهدابى بدالبالد
كددة علددى السدداحة الداخليددة  وبرصددد وكشددف حركددة العناصددر اإلرهابيددة المتحر الخطددط األمنيددة والتنمينيددة

وإجهاض المخططات والعمليات اإلرهابية التى تستهدف البالد  ورصد وتحليل المعلومات الخاصة بكدل مدا 
الرابعة ومفادها مادة كما نصت ال ." يمس الوحدة الوطنية لورضعها أمام الجهات المعنية التخاذ الالزم بشننها

لتجهزة التى يرضمها البناء التنظيمى للقطاع وذلك علدى النحدو تحدد االختصاصات والواجبات التفصيلية  " 
  التالى

اإلدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولى وتختص بالتعاون مدع وزارات الداخليدة بمختلدف الددول والمنظمدات 
لددة والهيئدات الدوليددة واإلقليميددة والعربيددة المعنيددة بمجدداالت األمدن والشددرطة وذلددك بالتعدداون مددع أجهددزة الدو

والتعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب فى    المعنية
وتختص بورضع خطة تنمين منشدآت القطداع والوثدائق واألفدراد ووسدائل  ,ختلف المجاالت األمنية بالوزارةم

سددات والهيئددات الدبلوماسددية بمتابعددة المؤسو ,االتصدداالت والمواصددالت وعررضددها واإلشددراف علددى تنفيددذها
 والقنصلية. ومتابعة الرعايا والجاليات األجنبية المتواجدة بالبالد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

برصدد وتحليدل األنشدطة اإلرهابيدة  اإلدارة العامة لمكافحة اإلرهاب الدولى والجريمدة المنظمدة تخدتصوأن 
بالد  ومتابعة وكشف حركة ونشاط التنظيمات اإلرهابية فى الدول الدولية التى تستهدف النيل من استقرار ال

برصدد وكشدف و  تصاالتها بعناصر النشاط اإلرهابى بدالبالد وورضدع الخطدط األمنيدة والتنمينيدة.إالمختلفة و
حركة العناصر اإلرهابية المتحركة على الساحة الداخلية  وإجهاض المخططدات والعمليدات اإلرهابيدة التدى 

بالد  ورصدد وتحليدل المعلومدات الخاصدة بكدل مدا يمدس الوحددة الوطنيدة لورضدعها أمدام الجهدات تستهدف الد
 المعنية التخاذ الالزم بشننها.
من المقرر قانوناً أن القرار اإلدارى هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر أنه والمحكمة تشير وتنوه بداءة 

بما لهدا مدن سدلطة بمقترضدى القدوانين واللدوائح وبالشدكل  باإلرادة الملزمة إلحدى الجهات اإلدارية فى الدولة
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عتباره تصرفاً قانونياً يلزم إالذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء ورضع قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة  وهو ب
أن تتوافر له جميدع العناصدر واألركدان المقدررة لكدى يصددر صدحيحاً ومنتجداً آلثداره  فالبدد أن يصددر مدن 

  وأن يكددون مطابقدداً للقددوانين واللددوائح شددكالً ومورضددوعاً  ومعتمددداً علددى سددبب يبددرره  السددلطة المختصددة
  .ومستهدفاً تحقيق مصلحة عامة
لدذات أو أفدراد معدين بات فردية أى تتصل بفدرد وتتناول حاال قرارات فرديةوتنقسم القرارات اإلدارية  إلى 

رافدق والمصدالح العامدة وهدى عدادة قواعدد تنظيميدة تنظيمية تتنداول تنظديم المالقرارات الو  معينين بذواتهم 
لتزامدداتهم  ولهددذا فددإن إصدددارها يدددخل فددى اختصدداص السددلطة إلدديس لهددا أثددر مباشددر علددى حقددوق األفددراد و

فادهدا تمدارس الحكومدة مو 167فى المادة  2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة   اإلدارية  وقد أناط
إصدددار القدرارات اإلداريددة وفقدا للقددانون ومتابعددة ( 5بندد ) .........بوجده خدداص اإلختصاصدات األتيددة......

 تنفيذها . 
واألصل أن القرار اإلدارى يصبح نافذاً بمجرد صدوره من السلطة اإلداريدة المختصدة ولكنده ال يسدرى فدى 

 ً القدرارات و  حق األفراد المخاطبين بنحكامه إال إذا وصل إلى علمهم بإحدى وسدائل اإلعدالم المقدررة قانوندا
التنظيمية العامة ال يخرضع نشرها لنفس اإلجراءات التى يخرضع لها نشدر القدوانين فالقدانون يتحدتم نشدره فدى 
الجريدة الرسمية بينما القرارات التنظيمية العامدة يجدوز نشدرها فدى الجريددة الرسدمية أو فدى النشدرات التدى 

شددر بالنسددبة للقددرارات اإلداريددة التنظيميددة فقددد ختيددار وسدديلة النإتصدددرها المصددالح إذ تتمتددع اإلدارة بحريددة 
فدإن ومدن ثدم  تنشرها فى المجموعات اإلداريدة أو فدى الصدحف مدالم يفدرض القدانون وسديلة إلزاميدة للنشدر 

نتظدار لنشدره أو إعالنده إالقرار اإلدارى غيدر المنشدور يصدبح نافدذاً بمجدرد صددوره مدن جهدة اإلدارة دون 
فيجدوز لدإلدارة أن تطبدق هدذا القدرار مدادام وجدوده   قوق الغير مدن األفدرادوذلك بالقدر الذى ال يمس فيه ح

وقوته القانونية ناشئين عدن الصددور نفسده  ولكدن هدذا التطبيدق ال يحددث آثداره بالنسدبة إلدى األفدراد إال مدن 
يمدس  شتراط وسيلتى النشر واإلعالن مقررين لمصلحة األفراد إذا كانإتاري  نشر القرار أو إعالنه  إذ أن 

ـات جددإيرتب على عاتقهم حقوقهم فال يجوز أن ينتقص من حقوق األفراد وال أن  ــد ـــدالنهم لتزاـم  يددة إال بنشدره أو بإعــ
 بهم إعالناً فردياً .

 الصدادر مدن وزيدر الداخليدة أنده قدرار 2011لسدنة  445لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة القدرار رقدم 
قطداع مباحدث أمدن الدولدة وإنشداء قطداع جديدد يسدمى بقطداع األمدن الدوطنى تنظيمى إذ ترضمن إلغاء  إدارى
ختصاصه بالحفاظ علدى األمدن والتعداون مدع أجهدزة الدولدة المعنيدة لحمايدة وسدالمة الجبهدة الداخليدة إوحدد 

وجمدع المعلومدات ومكافحدة اإلرهداب وفقددا ألحكدام الدسدتور والقدانون ومبددادئ حقدوق اإلنسدان وحريتده  ثددم 
ديددد الهيكددل التنظيمددى لهددذا القطدداع بقواعددد تنظيميددة لدديس لهددا أثددر مباشددر علددى حقددوق األفددراد تندداول تح

فيده  ومدن ثدم  هعتبدارات المصدلحة العامدة كامندإلتزاماتهم  وال يمس فيه حقوق الغير من األفراد  وكانت إو
ريدة أو فدى الجريددة فإن نشر هذا القرار يخرضع لتقدير الجهة التى أصدرته  فقد تنشره فى المجموعدات اإلدا

ا وقدد ترضدمن ذهدأن يكدون محققداً للمصدلحة العامدة  و الرسمية أو فى الصحف وفقاً لمدا تدرى جهدة إصدداره 
فى المادة الثامنة منه نشر القرار على مساعدى أول ومساعدى الوزير وتنفيذه من تاري  القرار سالف الذكر 

عتبرتده جهدة إصدداره محققداً للمصدلحة إق وفقاً لما صدوره من جهة اإلدارة فإن نشره وإعالنه يكون قد تحق
 .العامة

( 55ولما كان ذلك وكان القرار سالف الذكر قد صدر من قبل وزيدر الداخليدة متفقدا ومراعيدا ندص المدادة ) 
فد  شدنن هيئدة الشدرطة  1971لسدنة  109من اإلعالن الدسدتوري أندذاك وبعدد اإلطدالع علد  القدانون رقدم 

لمواد والت  تخول له الحق ف  أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الدوزارة ونظدم وملتزما با هوتعديالت
عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة جهاتها التى تتولى اإلختصاصات المنصوص 

علد  مدذكرة عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه وبنداء علد  قدرارات تنظديم الدوزارة وتعدديالتها و
وجاء ذلك كلة بما ال يخل بنهدافها األساسية وه   14/3/2011اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة المؤرخة ف  

المحافظة على النظدام واألمدن العدام واآلداب  وبحمايدة األرواح واألعدراض واألمدوال وعلدى األخدص مندع 
رار سالف الدذكر  " ينشدن قطداع جديدد بمسدم  مادة الثانية  من القالالجرائم ورضبطها وقد أكد عل  ذلك نص 

)قطدداع االمددن الددوطن ( يخددتص بالحفدداظ علدد  األمددن الددوطن  والتعدداون مددع أجهددزة الدولددة المعنيددة لحمايددة 
وسالمة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة اإلرهاب وذلدك وفقدا الحكدام الدسدتور والقدانون ومبدادئ 

عل  ترشيح القطاع محافظا علد  ذات  اختيارهم بناءإل به رضباط يتم حقوق االنسان وحرياته وينهض بالعم
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والقوانين الحاكمة ليكون هدف )  أنذاك  عالن الدستوريإلا هاألهداف والمبادئ الت  كفلها الدستور ومن بعد
قطاع األمدن الدوطن ( صدريحا فد  نصده غيدر مجحفدا وال سدالبا وال متلصصدا علد  حقدوق وحريدات أفدراد 

خل بحقوق اإلنسان وكرامته   وانما للحفاظ علد  األمدن الدوطن  والتعداون مدع أجهدزة الدولدة الشعب غير م
حكدام الدسدتور ألرهداب وذلدك وفقدا إلالمعنية لحمايدة وسدالمة الجبهدة الداخليدة وجمدع المعلومدات ومكافحدة ا

 . والقانون ومبادئ حقوق اإلنسان وحرياته
تناول فيها تحديد الهيكل التنظيمى  ت التى ترضمنها القرار والتىترى أن طبيعة البيانات والتقسيماوالمحكمة  

لقطاع األمن الوطنى ليس لها أثدر مباشدر علدى حقدوق األفدراد وإلتزامداتهم  وال يمدس فيده حقدوق الغيدر مدن 
األفراد وال يعدو أن يكون قراراً تناول تحديد الهيكل التنظيمى لهذا القطاع بقواعدد تنظيميدة   وأن المصدلحة 

األمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم  عامة تقترضى بقاء هذا الهيكل سراً على غير المخاطبين به.ال
فد  شدنن إلغداء قطداع مباحدث أمدن الدولدة وإنشداء قطداع األمدن الدوطن  قدد صددر متفقدا   2011لسنة  445

 .وصحيح والواقع والقانون 
أيرضدا بدنن  عليده بالجريددة الرسدمية فهدو مدردود ف الدذكرسدال إما بشنن ما اثاره الدفاع من عدم نشدر القدرار

ستلزم يالقرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية وال يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره 
 ومن ثم فإن وسيلة نشره تخرضع وفقاً لما تراه جهة إصدداره مدن أنده محققداً للمصدلحة العامدة  علم الكافة بها
  .ح والواقع والقانونومتفقا وصحي

 أمورىـوعن ما أثاره الدفاع أيضا أن ضباط األمن الوطنى  ليسوا من م
مدن  23نص المدادة مدن المقدرربفمدردود عليده أيرضدا أنده الرضبط القرضائى وعدم حملهم للرضبطية القرضدائية  

اصدهم قانون اإلجدراءات الجنائيدة حينمدا عدددت مدن يكدون مدن مدنمورى الرضدبط القرضدائى فدى دوائدر إختص
ومن ثدم فدإن هدذا الدنص  ......إل .أوردت أن من بينهم رضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبالت والمساعدون

 قد ورد عاما ليشمل جميع رضباط الشرطة فى دوائر إختصاصهم .
قدد 1963لسدنة 7بعد تعديلها بالقدانون رقدم من قانون اإلجراءات الجنائية  23ومن المقرر قرضاءا بنن المادة 

سلطة الرضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصدهم رضدبط باط الشرطة رضمنحت 
جميع الجدرائم مدادام أن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة حينمدا أرضدفى علديهم صدفة الرضدبط القرضدائى لدم يدرد أن 

ت قدرها تحقيقا يقيدها لديهم بنى قيد أو يحد من واليتهم فيجعلها قاصرةعلى نوع معين من الجرائم إلعتبارا
للمصلحة العامة وتلك الوالية بحسدب األصدل إنمدا تبسديط علدى جميدع أندواع الجدرائم حتدى مدا كدان منهدا قدد 

لما هو مقرر من أن إرضفاء صفة الرضبط القرضائى على موظف ما فى صدد جرائم أفردت له مكاتب خاصة 
مددنمورى الرضددبط القرضددائى ذوى معينددة ال يعنددى مطلقددا سددلب تلددك الصددفة فددى شددنن هددذه الجددرائم عينهددا مددن 

اإلختصاص العام وال ينال من هذا النظر ما إشتمل عليده قدرار وزيدر الداخليدة بتنظديم مصدلحة األمدن العدام 
وتحديد إختصاص كل إدارة منها فهو قرار نظامى ال يشتمل على ما يمس أحكام قانون اإلجراءات الجنائيدة 

ارات بمدنح صدفة الرضدبط القرضدائى أو سدلب أو تقييدد هدذه وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصددار قدر
  الصفة عن رضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم .

ولما كان إطالق عبارة رضباط الشدرطة قدد ورد بالمدادة المدار ذكرهدا بغيدر تحديدد أو توصديف أو تميدز بدين 
ادة جميع رضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما رضابط وأخر فإنه يفتح المجال ألن يندرج تحت متن هذه الم

 دام لم يشمله قرار باإلستبعاد أو اإليقاف عن العمل أو ما شابه ذلك .
األمدن  باطرضد  وأخدرين مدن  الرائد / أحمدد محمدد عدز الددين عبدد القدادروحيث أن الدفاع ال ينازع فى صفة 

باألمن الوطنى فإن ذلك مردود عليه بننه  همعلى جهة عمل مبل إنصبت منازعتهة رضباط شرط مالوطنى كونه
اط شدرطه وال بكرضد موصدفه ماط سالف الدذكر فإنهدا ال تندزع عدنهبأيا كان المسمى للجهة التى يعمل بها الرض

ختصاصهم كمنمورى رضبط قرضائى إومن ثم يظل  القانون . مصفة الرضبطية القرضائية والتى منحها له متسلبه
بإلغداء مباحدث أمدن الدولدة لدم يُدزل  ما وأن قرار وزير الداخلية المشار إليدهشامالً من حيث النوع والمكان  ك

 ختصاص عام .إعن العاملين بقطاع األمن الوطنى صفتهم كرجال رضبط قرضائى ذوى 
/ نتهت المحكمة إلى ثبوت صفة منمور الرضبط القرضائى ذى االختصداص العدام للرائدد إمتى كان ماتقدم وإذ 

  ومن ثم فإنده وفقداً لتسداس القدانونى الرضباط باألمن الوطنى وأخرين من  القادرأحمد محمد عز الدين عبد 
الرضدابط بقطداع األمدن الدوطنى الرائدد / أحمدد محمدد عدز الددين عبدد القدادر المتقدم يكدون مجدرى التحريدات 

لمتهمدين وما قام به رضباط األمن الوطنى وفقدا للثابدت بالتحقيقدات مدن القدبض علدى امختصاً قانوناً بإجرائها 
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ومدن ثدم يرضدحى ورضبط المرضبوطات بناءا على أذن النيابة العامة من صميم عملهم ويتفق وصحيح القانون 
 الدددفع بعدددم تددوافر الرضددبطية القرضددائية لرضددباط األمددن الددوطنى مفتقدددا لسددنده الصددحيح مددن الواقددع أو القددانون

 فى مجمله . وتقرضى المحكمة برفض الدفع
طالن اإلذن الصادر من النيابة العامة إلبتنائه على تحريات غير جدية وغير بب: وحيث أنه عن الدفع سادسا 
 . وببطالن شهادتهما بتحقيقات النيابة العامة وعدم اإلعتداد بها كدليل من أدلة الدعوى معلومة

الرضبط القرضائى بالبحث  ت الجنائية نصت على " يقوم منمؤرمن قانون اإلجراءا 21المادة بنن فمردود عليه
 . " الجرائم ومرتكيبيها   وجمع اإلستدالالت التى تلزم للتحقيق فى الدعوى  عن
مددن قددانون اإلجددراءات الجنائيددة الكشددف عددن  21المددادة  نددص  بمقترضددىأندده   و فقهددا قرضدداءا مددن المقددرر و 

الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتنقيب عن األدلة عن طريق اإلستدالالت التى يقومدون بإجرائهدا سدواء مدن 
تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرائم أو بناءا على تكليف من السلطة المختصة بذلك   وما يقوم بده رجدال الرضدبط 
القرضائى فى سبيل جمع األدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعيليها وهو ما يسمى بإجراءات اإلستدالل 

ت إلى أن يتم تحقيقها بمعرفة جهة التحقيق لها يكون مجرد أدلة تحت التحقيق أو إستدالال هوما يقدمونه كنتيج
أو الحكم فتنخذ ورضعها كندلة تصلح باإلدانة   والقدانون ال يوجدب أن يتدولى مدنمور الرضدبط القرضدائى بنفسده 

بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيمدا يجريده مدن تحريدات بمعاوندة  هأن يكون على معرفة سابق التحريات أو
ن السدريين ومدن يتولدوا إبالغده عمدا وقدع بالفعدل  مدن جدرائم مدادام أنده إقتندع رجال السلطة العامة والمرشدي

 .شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق إبالغه عما وقع بالفعل من جرائم 
من قانون اإلجراءات الجنائية الكشدف عدن  21الرضبط القرضائى بمقترضى المادة وعلى ذلك فإن مهمة منمور 

يبيها فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجدا ألثدره مدا لدم الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتك
وال    يتدخل بفعله فدى خلدق الجريمدة أو التحدريض علدى مقارفتهدا وطالمدا بقيدت إرادة الجدانى غيدر معدومدة

تثريب على  منمور الرضبط القرضائى أن يصتنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة فى الكشف عن الجريمة 
 يتصادم مع أخالق الجماعة وأن ذلك التخفى وإنتحال الصفات وإصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سرا وال

 مجهوال.
ومنمور الرضبط القرضائى عندما يقوم بتحرياته عن الجرائم ومرتكبيها فإنه يعتمد على عناصر تظهر له أثناء  

لده وعناصدر الجريمده التدى إرتكبهدا وندوع هذه التحريات تدل على جديتها مثل إسم المتهم ومحل إقامتده وعم
السالح الذى إستخدمه فيها وغير ذلك من العناصر التى تترائى له أثناء إجراء هذه التحريات  وعناصر هذه 

ومدن بعدده محكمدة المورضدوع فلهدا  ) النيابة العامة ( التحريات تخرضع لتقدير مصدر اإلذن بالقبض والتفتيش
 لى هذه العناصر .أن تقدر جدية التحريات بناء ع

المقددرر أن تقدددير جديددة التحريددات وكفايتهدا هددى مددن المسددائل المورضددوعية التددى تخرضددع لتقدددير ذلدك أندده مددن 
محكمة المورضوع التى يوكل األمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة المورضوع التى متى إقتنعت 

يتهدا لتسدويغ إجرائده فدال معقدب عليهدا فدى ذلدك التفتديش وكفا القبض وبجدية اإلستدالالت التى بنى عليها أمر
 لتعلقه بالمورضوع ال بالقانون  .

 التى أجراهالما كان ذلك فقد إقتنعت وإطمننت المحكمة بجدية  التحريات 
وفقددا لمددا إنتهددت إليدده المحكمددة الرضددابط  بقطدداع األمددن الددوطنى أحمددد محمددد عددز الدددين عبددد القددادر الرائددد/ 

وقددد جدداءت متفقددة مددع بدداق  أدلددة الدددعوي  فددى سددردها مددرة أخددرىالمحكمددة  بإستخالصددها دون أن تسترسددل
جداءت وارضدحة وتددل علدى أنده  ( األمن الدوطنى تحريات ) ذلك أن اإلستدالالت   األخرى  وال تناقض فيها

قام بالبحث والتحرى والتنقيدب للتوصدل إلدى تلدك العناصدر والتدى شدملت فرضدال عدن أسدماء المتهمدين محدال 
تنفيذها وكيفية تمويلهم وتنفيدذهم للعمليدات اإلرهابيدة بهم  هارهم داخل الجماعة واألعمال المنوطإقامتهم وأدو

كمدا لددم ومدن ثددم فدإن هدذه التحريددات تكدون جديدة غيددر قاصدرة وال مرسدلة بالنسددبه للمتهمدين محدل المحاكمدة 
 رات المتهمددينإقرابددل تنيدددت تلددك التحريددات بددتتعددارض تلددك التحريددات مددع بدداقى أدلددة الدددعوى الماديددة 

فيدة يرية والتدى إعتدرف فيهدا بعدض المتهمدين عدن كيوالمعايندات التصدو بتحقيقات النيابة العامة وإعترافاتهم 
وكذا المرضبوطات التى رضبطت   إغتيال المستشار النائب العام وغيرها من الوقائع األخرى  إرتكابهم لوقائع

  بتقدارير قسدم األدلدة الجنائيدة بمعايندات النيابدة العامدة و وفقدا للثابدتالمتهمين أو بالمقدار التنظيميدة  بعض مع
 وفقا للثابت بالتحقيقات. وكافة أدلة القرضية األخرى 
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نهدا أجريدت فعدال بمعرفدة الرضدابط محدرر محرضدر أال  جدية تلدك التحريدات وتدري المحكمة ومن ثم تطمئن 
نهدا حدوت علد  وقدائع أو مدن الدوطنىالرائد/ أحمد محمد عز الدين عبد القدادر الرضدابط  بقطداع األ التحريات

صريحة ووارضحة تصدق من أجراها وأن رضبط المتهمين تدم بنداءا علدى إجدراء قدانونى صدحيح وال يسدتلزم 
النيابدة العامدة علدى إصددارها أذن  المحكمدة مدا اجرتدة توافر ثمة حالة من حاالت التلبس أندذاك ومدن ثدم تقدر

 جديتها وكفايتها لتسدويغ إصددار اإلذن ومدن ثدم يكدون الددفع القبض والتفتيش بناءا على تلك التحريات وترى
 .هوتقرض  المحكمة برفرضسند صحيح من الواقع والقانون غير  على

بطالن  القبض والتفتيش للمتهمين لحصوله قبل إستصدار إذن النيابة العامة ولكون المتهمدين تحدت   ـ:سابعا 
بطدالن محارضدر الرضدبط ومدا ترتدب عليهدا والعامة  يد وتصرف رضباط األمن الوطنى قبل صدور إذن النيابة

العرض على النيابة العامة فى المدة المقررة قانونا وهى أربعة وعشرون ساعة وتزويرها  ممن إجراءات لعد
ولعدم وجود حالة مدن  متهمين فى تواري  سابقة على ذلك بمعرفة رضباط األمن الوطنى وذلك للقبض على ال

 حاالت التلبس .
الواقدع  مدن على أساس صحيح ةاألركان غير قائم ةاألثر فاسد ةع هابطودف احيث أنه م جميعا هفمردود علي

أن الشارع لم يقيد القارضى الجنائى فى المحاكمدات الجنائيدة بددليل  قرضاءا وفقها والقانون ذلك أنه من المقرر
ليده مدادام منخدذه مدن معين إذ لم ينص على ذلدك وإنمدا تدرك لده حريدة تكدوين عقيدتده مدن أى دليدل تطمدئن إ

األوراق صحيحا , فرضال عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على 
أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة المورضوع تنزله المنزلة التى 

ا   ومتى أخذت المحكمة بنقوال الشاهد فإن ذلدك يفيدد تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب عليه
  إطراحها لجميع اإلعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم األخذ بها .

أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفدى التدى تقددم بهدا المدتهم مدادام  أيرضا كما أنه من المقرر
إذ بحسب الحكدم كيمدا يدتم انة إعتمادا على أدلة الثبوت التى أوردها الرد عليها مستفادا رضمنا من الحكم باإلد

تدليله ويستقيم به قرضاؤه أن يورد األدلدة المنتجدة التدى صدحت لديده علدى مدا إستخلصده مدن وقدوع الجريمدة 
 فاته عنها أنه أطرحها .تالمسندة للمتهم وال عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ألن مفاد إل

أن األصل فى الرسائل أنها ليست معده أصال كوسيلة إثبدات لمدا تحويده مدن أمدور أيرضا من المقررأنه  كماو
متى كانت تحمل توقيعده ومترضدمنه   شخصية والرسالة عبارة عن ورقه عرفية ينسب صدورها إلى الراسل

 بيانات فى الورقة ومن ثم تنخذ الرسالة حكم األوراق العرفية فى قانون اإلثبات.
مدن المقدرر أن اإلقدرار الدوارد فد  الخطداب إقدرار غيدر قرضدائ  وهدو بهدذه المثابدة يخرضدع لتقددير ا أنده كم 

 بعرضه دون البعض اآلخر.بالقارض  الذي يجوز له تجزئته واألخذ 
الخطاب المرسل من المدع  عليه ال  آخر والدذي يتمسدك بده المددع  ـ وهدو  أيرضا أن من المقرركما أنه و

قدير القارض   فله بعدد تقددير الظدروف التد  صددر فيهدا أن يعتبدره دلديال كدامال أو مبددأ من الغير ـ يخرضع لت
ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ال ينخذ به أصال   وال معقب علد  تقدديره فد  ذلدك متد  بندى علدى أسدباب 

 سائغة.
المتهمين لتى تساند إليها أنه ال ينال من سالمة الحكم إطراحه المستندات الرسمية وا أيرضا من المقرركما أنه 

للتدليل على نفى اإلتهام عنهم إلستحالة حدوث الواقعة  كما صورها شهود اإلثبات  ذلك أن األدلة فى المواد 
الجنائيدة إقناعيددة وللمحكمددة أن تلتفددت عددن دليددل النفددى ولدو حملتدده أوراق رسددمية مددا دام ال يصددح فددى العقددل 

  طمننت إليها من باقى األدلة القائمة فى الدعوى .إالتى والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة 
ومن المقرر أيرضا أن لمحكمة المورضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحدة أمامهدا 
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها  وأن تطرح مدا يخالفهدا مدن 

  .الصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطقستخإصور أخرى مادام 
قدد أنده  ومدا إنتهدت إليده المحكمدة بإستخالصدها  مدن أوراق القرضدية وتحقيقاتهدا  الثابدت ذلك وكدان  كانلما و

بنداءا علدى تحريدات الرائدد / أحمدد  السداعة الواحددة مسداءا13/2/2016صدر إذن من النيابة العامدة بتداري  
  برضدبط وتفتديش 13/2/2016دين عبد القادر الرضابط بقطاع األمن الدوطنى  والمؤرخدة بتداري  محمد عز ال

( سددت وسددتون والددواردة أسددمائهم بمحرضددر  66ومحددل إقامددة كددل مددن المتحددرى عددنهم وعددددهم )شددخص 
التحريات و الكشف المرفق به تبدأ بدالمتحرى عنده محمدود محمدد فتحدى بددر وتنتهدى بدالمتحرى عنده محمدد 

بمحرضدر التحريدات وبرضدبط وتفتديش  حمد إبدراهيم  واإلذن بتفتديش المقدرات التنظيميدة المبيندة وصدفاأحمد م
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السيارات المبينة أرقامهم ومواصفاتهم بمحرضر التحريات وذلك لرضبط ما يحوزونه أو يحرزونده مدن أسدلحة 
معدات أو أشياء تتعلق ية أوراق أو مطبوعات تنظيمية أو أية أدوات أو أالت أو أو أوذخائر أو مواد متفجرة 
 من تاري  وساعة إصداره .وذلك خالل ثالثون يوما بالجريمة مورضوع اإلذن 

 بمعرفدة28/3/2016أحمدد محمدد طده أحمدد محمدد وهددان بتداري   /ونفاذا لذلك فقدد تدم رضدبط المدتهم السدابع
أبو  /متهم الحادى عشروتم رضبط ال  عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الرضابط بقطاع األمن الوطنى /النقيب 

ين أحمد لطفى الرضابط بقطداع دأحمد صالح ال /النقيب بمعرفة 4/3/2016القاسم أحمد على يوسف  بتاري  
 /المقدمبمعرفة  4/3/2016محمد أحمد السيد إبراهيم بتاري  / وتم رضبط المتهم الثانى عشر   األمن الوطنى 

أحمد جمال أحمد  /الثالث عشروتم رضبط المتهم   ى شهاب محمد مرترضى هاشم الرضابط بقطاع األمن الوطن
عبد القادر محمد فؤاد عبدد البدديع الرضدابط بقطداع األمدن  /النقيببمعرفة 4/3/2016محمود حجازى بتاري  

 /النقيدببمعرفدة 11/3/2016محمدود الطداهر طدايع حسدن بتداري   /وتم رضبط المتهم الرابع عشدر  الوطنى 
محمود األحمددى عبدد  /وتم رضبط المتهم الخامس عشر  باألمن الوطنى حسين سمير حسين محمود الرضابط 

وتدم رضدبط   أحمدد محمدد مجددى الرضدابط بداألمن الدوطنى  /الرائددبمعرفدة 4/3/2016الرحمن علدى بتداري  
سدمير  حسدين/ بمعرفدة النقيدب 2016/ 6/3محمد األحمدى عبد الرحمن على بتاري   /المتهم السادس عشر 

جمال خيرى محمود إسماعيل بتاري   /وتم رضبط المتهم السابع عشر  باألمن الوطنى محمود الرضابط  حسين
وتدم رضدبط المدتهم الثدامن   عبد الفتاح أحمد الرضدابط بداألمن الدوطنى  هانى محمد /بمعرفة الرائد9/3/2016

عبد الرازق محمدد الرضدابط  محمد وعمر/بمعرفة النقيب 25/3/2016بتاري   محمود على كامل على /عشر
أحمدددد حمدددددى مصددددطفى محمدددود الفقددددى بتدددداري   /وتدددم رضددددبط المددددتهم التاسدددع عشددددر  بددداألمن الددددوطنى  

وتم رضبط المدتهم    أحمد صالح الين أحمد لطفى الرضابط بقطاع األمن الوطنى /النقيب بمعرفة12/3/2016
د لطفدى أحمد صالح الين أحمد /النقيب عرفةمب 11/3/2016متولى محمود محمود العتيقى بتاري   /العشرين

إبراهيم محمود قطدب أبدو بكدر بتداري   /وتم رضبط المتهم الحادى والعشرين    الرضابط بقطاع األمن الوطنى
 الرضابط بقطاع األمن الوطنى   بمعرفة النقيب/ أحمد محمد 2016 /1/4

بمعرفددة النقيددب / عبددد 23/3/2016محمددد أحمددد محمددد إبددراهيم بتدداري   /وتددم رضددبط المددتهم الثددانى والعشددرين
وكدان الثابدت مدن مطالعدة أوراق القرضدية ومسدتنداتها تبدين  أن    الرضابط بقطاع األمن الدوطنى لرحمن عمرا

جدنح شدبين القنداطر وتدم رضدبطه  بنداءا علدى 2016لسنة 6824المتهم سالف الذكر محرر رضده  القرضية رقم 
مسداءا الصدادر  برضدبط  ثلثلدالسداعة الثانيدة وا 2016/ 26/2إذن النيابة العامة بنيابدة شدبين القنداطر بتداري  

أحمد على الرضابط بقطاع  /وتفتيش شخص ومسكن المتهم محمد أحمد محمد إبراهيم بناءا على تحريات الرائد
فسدقط مدن أعلدى وحداول المدتهم الهدروب الساعة الواحدة والنصف مساءا 26/2/2016األمن الوطنى بتاري  

العامة بنيابة شدبن القنداطر الجزئيدة  عندد إسدتجوابه أثنداء  وأقر المتهم بذلك بتحقيقات النيابةوتم رضبطه منزله 
تواجده بمستشفى النيل بشبرا الخيمة وأنكر إنرضمامه لجماعة أسست على خالف أحكام القانون وكان ذلك فدى 

.وثبت بالمحرضر المؤرخ بتاري  27/2/2016حرضور المحامى وتم حبسه إحتياطيا خمسة عشرة يوما بتاري  
عبد الرحمن عمر الرضابط بقطاع األمدن الدوطنى أنده أثنداء إخدالء سدبيل المدتهم /النقيب  بمعرفة 23/3/2016

جددنح شددبين القندداطر سددالفة الددذكر  تبددين أندده 2016لسددنة 6824محمددد أحمددد محمددد إبددراهيم فددى القرضددية رقددم 
حصر أمن دولة عليا ) محدل المحاكمدة ( وتدم الدتحفظ 2016لسنة 314مطلوب رضبطه وإحرضاره فى القرضية 

وتدم وفقدا للثابدت بتحقيقدات النيابدة العامدة .  24/3/2016يه و عررضه على نيابة أمن الدولدة العليدا بتداري  عل
حسين سمير / النقيب  بمعرفة 11/3/2016محمد شعبان محمد محمد بتاري   /رضبط المتهم  الثالث والعشرين

بسمة رفعت عبد المدنعم محمدد / وتم رضبط المتهمة الرابعة والعشرين  حسين محمود الرضابط باألمن الوطنى 
وتدم رضدبط المدتهم   أحمد عبد الغندى أحمدد الرضدابط بداألمن الدوطنى/ بمعرفة الرائد  6/3/2016بتاري  ربيع 

ين دأحمدد صدالح الد /بمعرفدة النقيدب 6/3/2016ياسدر إبدراهيم عرفدات عرفدات بتداري   /الخامس والعشدرين
أبو بكر السيد عبدد المجيدد  /ط المتهم السادس والعشرين وتم رضب    أحمد لطفى الرضابط بقطاع األمن الوطنى

وتدم رضدبط   حسين سدمير حسدين محمدود الرضدابط بداألمن الدوطنى / بمعرفة النقيب  8/3/2016على بتاري  
حسدين سدمير حسدين  /النقيدب بمعرفدة6/3/2016عبد هللا محمد السيد جمعه بتداري   /المتهم السابع والعشرين

عبددد الددرحمن سددليمان محمددد محمددد   /وتددم رضددبط المددتهم الثددامن والعشددرين  وطنى محمددود الرضددابط بدداألمن الدد
وتدم رضدبط   الرضابط باألمن الدوطنى  زكرياعصام الدين عاصم  /عرفة النقيبمب22/3/2016كحوش بتاري  
عبدد القدادر /بمعرفدة النقيدب   31/8/2015أحمدد محمدد هيدثم أحمدد محمدود الددجوى بتداري   /المتهم الثالثدين
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بندداءا علددى تحريددات األمددن الددوطنى فددى القرضددية رقددم  فددؤاد عبددد البددديع الرضددابط بقطدداع األمددن الددوطنىمحمددد 
ماركدة دايدوا ندوبييرا بيرضداء اللدون وعثدر بدداخلها  823أثناء إستقالله السيارة رقدم ب ر ى 2015لسنة 570

ذكر على مدار جلسات جواب المتهم سالف الستوتم إ على العديد من المرضبوطات على النحو المبين باألوراق
مصطفى رجب عبد / وتم رضبط المتهم الحادى والثالثون    تحقيق متعاقبة وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة 

وتدم رضدبط   الرضابط باألمن الوطنى  فيصل حميد خالد جمال/ بمعرفة النقيب 9/3/2016العليم حنفى بتاري  
الرضدابط أحمدد زكدى  /بمعرفدة النقيدب11/3/2016از بتداري  محمدد جمدال محمدد در /المتهم الثدانى والثالثدين

بمعرفدة 6/3/2016إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى بتاري   /وتم رضبط المتهم الثالث والثالثين  باألمن الوطنى 
باسم أحمدد شدفيق أحمدد  /وتم رضبط المتهم الرابع والثالثين  يونس الرضابط باألمن الوطنى  أحمد بسام /النقيب
وتدم رضدبط المدتهم   حسين سمير حسين محمدود الرضدابط بداألمن الدوطنى / النقيب بمعرفة 1/4/2016بتاري  

 معتصدم شدريف /بمعرفة الرائدد 4/3/2016حمدى جمعة عبد العزيز عبد اللطيف بتاري   /الخامس والثالثين
مدد أبدو سديد عمدر محمدد مح /وتم رضبط المدتهم السدادس والثالثدين الرضابط بقطاع األمن الوطنى  محمد توفيق

  عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الرضابط بقطداع األمدن الدوطنى / بمعرفة النقيب11/3/2016بتاري   أحمد 
 يسرى /بمعرفة الرائد 4/3/2016أحمد محروس سيد عبد الرحمن بتاري   /وتم رضبط المتهم السابع والثالثين

إسالم محمد أحمد / رضبط المتهم الثامن والثالثين وتم  الرضابط بقطاع األمن الوطنى  محمود عبد القادر محمد
  عبدد الغفدار الرضدابط بقطداع األمدن الدوطنى كريم عبد الموجود  /بمعرفة النقيب11/3/2016مكاوى بتاري  

ندور / بمعرفدة النقيدب 8/3/2016حمدزة السديد حسدين عبدد العدال بتداري    /وتم رضبط المتهم التاسع والثالثين
إسددماعيل حسددن  /وتددم رضددبط المددتهم األربعددين  الرضددابط بقطدداع األمددن الددوطنى  إلهددامىمحمددد  أشددرف الدددين

عبدد القددادر محمدد فددؤاد عبدد البددديع الرضددابط  / النقيددب بمعرفددة6/3/2016مصدطفى محمددد نجدم الدددين بتداري  
  2016 /6/3حذيفة منشاوى محمد مرسى بتاري   /وتم رضبط المتهم الحادى واألربعين بقطاع األمن الوطنى 

إسدالم محمدد  /وتدم رضدبط المدتهم الثدانى واألربعدين أحمد بسام يونس الرضابط باألمن الدوطنى  /ة النقيببمعرف
  حسدين سدمير حسدين محمدود الرضدابط بداألمن الدوطنى  /النقيببمعرفة  6/3/2016السيد جمعة نوح بتاري  

أحمد مدحت /النقيب  بمعرفة5/4/2016أحمد شعبان محمود على بتاري   /وتم رضبط المتهم الثالث واألربعين
والخدامس  سدعد فدتح هللا محمدد الحدداد/ المتهم الرابع واألربعدين  كال من  وتم رضبط   الرضابط باألمن الوطنى

محمد السيد محمد عبد الغندى والسدابع  /عبد الرحمن جمال إبراهيم عبد العليم والسادس واألربعين/واألربعين 
زهددى ن عددادل عبددد الفتدداح حسددين/ بمعرفددة النقيددب 8/3/2016بتدداري   إسددالم حسددن ربيددع فهدديم  /واألربعددين

محمددد علددى حسددن علددى خليفددة بتدداري   /ربعددينألوتددم رضددبط المددتهم التاسددع وا  الرضددابط بقطدداع األمددن الددوطنى
عبد هللا  /وتم رضبط المتهم الخمسين    أحمد بسام يونس الرضابط باألمن الوطنى /بمعرفة النقيب 12/3/2016

ين أحمد لطفى الرضابط بقطاع دأحمد صالح ال/ النقيب  بمعرفة12/3/2016رى بتاري  السيد الشبراوى الهوا
محمددد محمددد عبددد المطلددب الحسددينى عبددده بتدداري   /وتددم رضددبط المددتهم الحددادى والخمسددين  األمددن الددوطنى 

 كدال وتم رضبط  عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الرضابط بقطاع األمن الوطنى /النقيب  بمعرفة22/3/2016
محمدد أشدرف محمدد / والمدتهم الثالدث والخمسدين  مال إبدراهيم هندداوىجأحمد / المتهم الثانى والخمسين  من 

وتدم    معتصم شريف محمد توفيق الرضابط بقطاع األمن الوطنى/ الرائد بمعرفة  7/3/2016بتاري   عيسى 
عبدد /النقيدب  بمعرفة 12/3/2016ياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار بتاري   /رضبط المتهم الرابع والخمسين

محمدد  /وتدم رضدبط المدتهم الخدامس والخمسدين  القادر محمد فدؤاد عبدد البدديع الرضدابط بقطداع األمدن الدوطنى 
  أحمدد بسدام يدونس الرضدابط بداألمن الدوطنى  /بمعرفة النقيب 2016 /11/3يوسف محمد محمد غنيم بتاري  

حسدين  /النقيدب بمعرفة 12/3/2016حمد على بتاري  أحمد مصطفى م /وتم رضبط المتهم السادس والخمسين
حمدد زكريدا محدى الددين أ /وتم رضبط المدتهم السدابع والخمسدين  سمير حسين محمود الرضابط باألمن الوطنى 

وتم رضبط المتهم  أحمد بسام يونس الرضابط باألمن الوطنى / بمعرفة النقيب  11/3/2016الباز وهبه بتاري  
عبدده  شريف صالح /بمعرفة المقدم11/3/2016يوسف محمد عبد المطلب بتاري  محمد / التاسع والخمسين 

بمعرفدة إبدراهيم عبدد المدنعم علدى أحمدد  /وتدم رضدبط المدتهم الثدانى والسدتين  سليمان الرضابط باألمن الوطنى 
 نفداذا لدإلذن الصدادر مدن نيابدة أمدن 26/2/2016أنور محمد الرضابط بقطاع األمدن الدوطنى بتداري  / النقيب 

حصر أمن دولة طوارئ برضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم سالف 2016لسنة  79الدولة العليا فى القرضية 
 بمعرفة النقيدب حسدين  8/3/2016عمرو شوقى أحمد السيد بتاري   /الستينوتم رضبط المتهم الثالث و الذكر 

علدى مدراد أبدو المجدد / ين وتدم رضدبط المدتهم الرابدع والسدت  الرضدابط بداألمن الدوطنى  ىزهن عادل عبد الفتاح
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علدى عبدد  /وتدم رضدبط المدتهم الخدامس والسدتون  طدارق محمدود  /بمعرفدة النقيدب 9/3/2016محمد بتداري  
ولما كان  .محمد الرضابط باألمن الوطنىمحمد هانى  /بمعرفة النقيب9/3/2016الباسط فرضل هللا على بتاري  

الساعة الواحدة مساءا برضدبط وتفتديش 13/2/2016تاري  أنه صدر إذن من النيابة العامة ب  وكان الثابت ذلك
ن المتهمين الواردة أسمائهم بتحريات الرائد / أحمد محمد عز الدين عبدد القدادر الرضدابط بقطداع كشخص ومس

وتفتيش المقرات التنظيمية ورضبط مابها من مرضبوطات وفقا  13/2/2016األمن الوطنى  والمؤرخة بتاري  
 .  وذلك خالل ثالثون يوما الف الذكر سللثابت بمنطوق القرار

المسدتندات المقدمدة مدن الددفاع والتدى طويدت بعرضدها ظ وكان الثابت من مطالعتنا ألوراق القرضدية وكدذا حدواف
ا علدى حدد زعمهدم ممرضدمونهوعلى صور رسمية من برقيات تلغرافية واألخرى طويت على صدور رضدوئية 

وأن تلدك البرقيدات سدالفة الدذكر مرسدلة للجهدات  لنيابة العامدةأنه تم القبض على المتهمين قبل إستصدار إذن ا
من ذوى وأقارب المتهمين ومرفدق أيرضدا صدور رضدوئية لمحارضدر بغيداب بعدض    ومرسلة ولةدالمختصة بال
 .  على حد زعمهم من المتهمين

يددده لمدددا كدددان ذلدددك وكدددان الثابدددت مدددن مطالعدددة المحكمدددة ألوراق القرضدددية وتحقيقاتهدددا ووفقدددا لمدددا إنتهدددت إلو
مدن رجدال  اسدالفة البيدان ولشدهادة القدائمين بهد المتهمدين  تطمئن لما ثبت بمحارضر رضبطبإستخالصها فإنها 

نن رضبط المتهمين المشار إليهم قد تم فى تداري  الحدق بالرضبط وصدق ما جاء بها وتعول عليها فى قرضائها 
دلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن ذلك أن األ إلذن النيابة العامة وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة

تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام ال يصح فى العقدل والمنطدق أن يكدون غيدر ملتدئم مدع 
فرضال عن وجود تناقض وإخدتالف وارضدح     األدلة القائمة فى الدعوى سائر طمننت إليها منإالتى والحقيقة 

وغيرهددا مددن تحديددد ميعدداد القددبض علددى المتهمددين مددع الثابددت بددنقوال وإقددرارات  بددين مدداورد بتلددك البرقيددات
وبدذلك تكدون اإلجدراءات التد  أتخدذت فد  حدق المتهمدين  المتهمين عندد إسدتجوابهم بتحقيقدات النيابدة العامدة
ومددن ثددم يرضددحى مددا أثدداره الدددفاع فددى شددنن ذلددك جدددالً   جميعددا صددحيحة لهددا أصددلها الثابددت فدد  األوراق 

 ً ويعد تدخل صارخ وغير قانونى من قبل الدفاع فى سدلطة المحكمدة المورضدوعية فى تقدير األدلة  مورضوعيا
ويكون نع  الدفاع ف  هذا الصدد قائما عل  غير سند من وهو ما تستقل به المحكمة وال يجوز مجادلتها فيه 

  .وتقرضى المحكمة برفرضه القانونوالواقع 
ا بالمخالفدة لدنص متحقيقدات النيابدة العامدة لحصدولهبالمتهمدين جواب إسدتبطالن ب: وحيث أنه عن الدفع ثامنا 
 ا من إجراءات . ممن قانون اإلجراءات الجنائية وبطالن ما لحقه 124المادة 

مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة " ال يجدوز للمحقدق فد    124فإن ذلك مردود عليه بننه وطبقا لدنص المدادة 
ا بدالحبس وجوبداً أن يسدتجوب المدتهم أو يواجهده بغيدره مدن المتهمدين أو الجنايات وف  الجدنح المعاقدب عليهد

الشهود إال بعد دعوة محاميه للحرضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من رضدياع األدلدة علدى 
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتداب المحكمدة أو  النحو الذي يثبته المحقق ف  المحرضر .

 لى منمور السجن أو يخطر به المحقق .....إل ".إ
ومدن المسددتقر عليدده قرضداءاً أندده يجددوز إسددتجواب المدتهم أو مواجهتدده بغيددر دعددوة محاميده فدد  حددالت  التلددبس 

 والسرعة بسبب الخوف من رضياع األدلة وأن تقدير ذلك موكول للمحقق تحت رقابة محكمة المورضوع.
 –ف  غيدر التلدبس  –المتهم بجناية لحرضور اإلستجواب أو المواجهة  كذلك فإن إلتزام المحقق بدعوة محام 

سم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى منمور السجن أو يخطر إمشروط بنن يكون المتهم قد أعلن 
 .به المحقق

رين األول بنن نص المادة سالفة الذكر قد إستثنى حالة إستجواب المتهمين ف  غيبة محاميهم عند تدوافر أمدو 
 هو حالة التلبس والثان  هو حالة السرعة بسبب الخوف من رضياع األدلة .

 أحاطهم السيد المحققوالمتهمين من شخصية  ها تثبتتلما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن
وفقا للثابت  جراءات الجنائيةمن قانون اإل 123/1علًما بالتهمة المنسوبة إليهم عمالً بالمادة  ) النيابة العامة (

 .  بالتحقيقات 
ستجوابهم سنلهم عما إذا كان لديهم محام يحرضر إولما كان المتهمون ال يمارون ف  أن المحقق قبل البدء ف   

بإتباع القواعد ت النيابة العامة وقاموفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة  التحقيقات فكانت إجابتهم بالنف بمعهم 
وهدو األمدر الدذي جعدل المحقدق رة قانونا فى هذا الشنن وذلك بإخطار نقابة المحامين  ولم يحرضدر أحدد المقر
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وهددى  سددتجواب المتهمددين لتددوافر حالددة السددرعة التدد  يتعددين تددداركها خشددية رضددياع األدلددةإيشددرع فددوًرا فدد  
 .بإرتكاب الجرائم محل المحاكمة   إعترافات المتهمين وإقرارهم

)  معهددم مددع المتهمددين تسددتلزم سددرعة إجددراء التحقيددق اتم وكانددت الجددرائم محددل التحقيقددوهدددياً علددى مددا تقددد
مع بعض  ينمحامال هذا وقد ثبت للمحكمة حرضور   فى غيبة محاميهمخشية من رضياع األدلة   اإلستجواب (

إسدتكمال أثنداء  بعد بدأ التحقيق ببرهة يسديرة وكدذا  ذلكو من بداية التحقيقات وحرضور أخرين  ينمتهمالمن 
مما يسلم معه التحقيق من إجدراءات  تحقيقات النيابة العامةوفقا للثابت ب التحقيقات معهم بمعرفة النيابة العامة

ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة عل  تصرفها ف  هذا الشنن وتكون اإلجراءات الت  أتخذت   البطالن 
 ومن ثم يكدون الددفع وتتفق وصحيح القانون  ف  األوراقف  حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت 

 .وتقرضى المحكمة برفرضهمن القانون صحيح أقيم على غير سند 
بطالن إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم عررضهم على النيابة العامة خالل المدة القانونية مخالفدا ـ : تاسعا 

 من الدستور المصرى.54ية والمادةمن قانون اإلجراءات الجنائ131   96   36بذلك المواد 
مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة " يجدب علدى مدنمور الرضدبط 36بننه مدن المقدرر بدنص المدادة  عليه فمردود

القرضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المرضبوط  وإذا لم يدنت بمدا يبرئده   يرسدله فدى مددى أربعدة وعشدرين 
النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة    ساعة إلى النيابة العامة المختصة . ويجب على

 "ثم تنمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه 
مددن المقررفقهددا بددنن القددبض بطبيعتدده إجددراء مؤقددت إذ ال يمثددل ورضددعا مسددتقرا فددى ذاتدده وينبغددى أن يكددون و

ديددة   ومددؤدى نددص قصديرة المدددة ألندده إذا طالددت مدتدده كددان مجدداال للتعسددف و اإلفتئددات علددى الحريددات الفر
أنه اليجوز أن يستمر القبض على مسئولية منمور الرضدبط القرضدائى  من قانون اإلجراءات الجنائية36المادة

سداعة  إذ يجدب عررضده علدى النيابدة العامدة المختصدة ويجدب 24ودون تدخل النيابدة العامدة مددة تزيددعلى 
 ق سراحه .ساعة ثم تنمر بالقبض عليه أو إطال24عليها أن تستجوبه فى ظرف 
ومددا إنتهددت إليدده المحكمددة  مددن مطالعددة أوراق القرضددية وتحقيقاتهددا للمحكمددة  ولمددا كددان ذلددك وكددان الثابددت

سداعة مدن تداري  الرضدبط وأن النيابدة 24أنه تدم إخطدار النيابدة العامدة برضدبط المتهمدين خدالل  بإستخالصها
لعامدة برضدبطهم وهدو األجدل المحددد ساعة من تاري  إخطار النيابدة ا24العامة قامت بإستجوابهم خالل مدة 

ليده  دون أن تسترسدل المحكمدة  فدى إسالف الذكر فتحيل السابع وفقا لما هوثابت عند الرد على الدفع  قانونا
وبدذلك يكددون  المتهمدين قدد تددم عررضدهم علدى النيابددة العامدة وتددم  منعدا للتكددرار  سدرد وقائعهدا مددرة أخدرى 

ويكدون نعد  الددفاع فد  هدذا الصددد قائمدا علد  غيدر سدند مدن  ا  قانوند إستجوابهم فى خدالل األجدل المحددد
 القانون وتقرضى المحكمة برفرضه.

بطالن تحقيقددات النيابددة العامددة التدد  تمددت مددع المتهمددين إلجرائهددا بالمخالفددة بدد: حيددث أندده عددن الدددفع عاشددرا 
 .مكرر )أ( من قانون اإلجراءات الجنائية  206  70  69المواد  وصلنص

" يكدون ألعرضداء النيابدة    نصدت علدىمن قانون اإلجراءات الجنائيدة 1مكرر/206المادة  ننفمردود عليه ب
العامة من درجة رئديس نيابدة علدى األقدل ـ باإلرضدافة إلدى اإلختصاصدات المقدررة للنيابدة العامدة ـ سدلطات 

لرابدع مدن قارضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فدى األبدواب األول والثدانى والثدانى مكرروا
  الكتاب الثانى من قانون العقوبات " .

بة على األقل ـ سلطات قارضى التحقيق امفاد ذلك أن القانون خول أعرضاء النيابة العامة ـ من درجة رئيس ني
 فى أمور معينة فى الجنايات المنصوص عليها فى األبواب المار ذكرها من قانون العقوبات .

" فيما عدا الجرائم التدى يخدتص قارضدى التحقيدق نصت على ءات الجنائية من قانون اإلجرا199وأن المادة  
تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا لتحكدام المقدررة 64بتحقيقها وفقا ألحكام المادة 

 ألى عرضو من أعرضاء النيابة العامة أيا كانت درجته تحقيقها .  . ومفادها "من قارضى التحقيق
أن  سدالفة الدذكر  مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة مكدرر )أ( 206أن القانون إشترط ف  المدادة المقرر من و

يكون المحقق من درجة رئيس نيابة على األقل خاصة فيما يتعلق بإستجواب المتهم ولم يمنح هذه الصالحية 
ءات الجنائيدة حينمدا سدلبت من قدانون اإلجدرا 70لغيرهم من دون هذه الدرجة  وذلك قياساً على نص المادة 

 .هذه الرخصة من قارض  التحقيق وحرمته من ندب غيره للقيام بإستجواب المتهم 
القانون قد إختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشدرتها وال ترفدع مدن غيرهدا إال وأن 

ة أحددد أعرضداء النيابدة العامدة بمباشددرة ويقوم النائدب العدام بنفسده أو بواسدط فد  األحدوال المبيندة فد  القددانون
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)المادتدان األولدى والثانيدة مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة( ومدن ثدم كما هو مقرر بالقانون الدعوى الجنائية 
ختصداص أصديل  أمدا قارضد  التحقيدق فإنده يباشدر تحقيدق إفإختصاص النيابة العامة كسلطة تحقيق إنما هدو 

بتدائيدة بنداء علدى طلدب النيابدة العامدة أو مدن إلرئديس المحكمدة ا الدعوى بموجب قرار نددب يصددر لده مدن
 إجراءات جنائية(. 65  64رئيس محكمة اإلستئناف إذا كان الطلب من وزير العدل )المادتان 

ولما كان القانون قد جعل من الندب وسيلة تمكن قارض  التحقيق من مباشرة عمله فكان لزامداً عليده أن يبدين 
ود سلطاته الممنوحة لده خاصدة فيمدا يتعلدق بنددب غيدره فسدمح لده بتكليدف أحدد أعرضداء للقارض  المنتدب حد

النيابة العامة أو أحد منموري الرضبط القرضائ  للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمدال التحقيدق عددا إسدتجواب 
 المتهم ذلك أن اإلستجواب هو عماد التحقيق. 

مكرر )أ( والذي يباشر  206لنيابة العامة الوارد بالمادة والقياس مع الفارق إذا ما قورن بإختصاص رئيس ا
التحقيق بإعتباره إختصاص أصيل للنيابة العامة يستمد قوامه من سلطات النائب العام الدذي هدو فد  األصدل 
ممثالً عن الهيئة اإلجتماعية ومن ثم فه  كل ال يتجزأ  فإذا ما كلف رئيس النيابة غيدره مدن السدادة الدوكالء 

التحقيق تحت إشرافه ورقابته فإن ذلدك ال يكدون نددباً لهدم بدل هد  مدن قبيدل التنظديم اإلداري للعمدل  لمباشرة
مدن قدانون السدلطة القرضدائية علدى أن "رجدال  26الواقع ف  إختصاصهم بمقترضى القانون فقد نصدت المدادة 

 إل ".  .....…النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم 
أ من قانون اإلجدراءات الجنائيدة فدإن المسدتفاد منهدا أن المشدرع حينمدا أراد أن  /مكرر 206أما وعن المادة 

سلطات قارض  التحقيق عند تحقيدق جنايدات بعينهدا قدد  –فوق إختصاصهم  –يرضيف ألعرضاء النيابة العامة 
قصر مباشرة هذه اإلختصاصات اإلرضافية على درجة رئيس نيابة على األقل  ولم يسلب مدن هدم دون ذلدك 

األعرضاء من إختصاصهم األصيل وهو التحقيق واإلستجواب والمواجهه إذ يظل عملهم صحيحاً مادام لم من 
يتجاوز تلك السلطات اإلرضافية ومن ثم يحق لوكالء النيابة العامدة مباشدرة التحقيدق فدى مثدل هدذا الندوع مدن 

قانون العقوبات( وال مجدال )جرائم اإلرهاب المنصوص عليها فى القسم األول من الباب الثانى من  القرضايا
مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة بشدنن قصدر نددب قارضدى التحقيدق 70  69للقياس على ما ترضدمنته المدادتين

للنيابة العامة على أعمال التحقيق عدا اإلستجواب إذ أن إختصاص قارضى التحقيق قد يكون بناءا على طلدب 
لمخدتص دون غيدره بمباشدرة التحقيدق أمدا وكيدل النيابدة النيابة العامة والذى متدى أحيلدت األوراق كدان هدو ا

العامة فإنده يباشدر التحقيدق بإعتبداره إختصداص أصديل للنيابدة العامدة يسدتمد قدواه مدن سدلطات النائدب العدام 
ممدن هدم  آاء النيابة العامة المختصدين قدانوبإعتباره ممثال للمجتمع فإذا ما كلف رئيس النيابة غيره من أعرض

اء التحقيق تحت إشرافه ورقابته فإن ذلك ال يكون ندبا لهم بل هو من قبيل التنظيم اإلدارى أدنى درجة إلجر
من قانون السلطة القرضدائية  26للعمل الواقع فى إختصاصهم  بمقترضى القانون وإعماال لما تقرضى به المادة 

 من تبعية رجال النيابة لرؤسائهم بترتيب درجاتهم .
قد أجريت بمعرفدة وكدالء  ةوراق أن إجراءات التحقيق واإلستجواب والمواجهلما كان ذلك وكان الثابت باأل

والعدرض  المخدتص  وكذا المحدامى العدام ةبناءا على قرار ندبهم للتحقيقات وتحت إشراف رئيس النيابنيابة 
جدرى مدا أبشنن المتهمين وبذلك  يكون  والتصرف القانونى  عليهما أثناء التحقيقات وكذا عند إصدار القرار

مددن قددانون اإلجددراءات 199عمددال بالمددادة  بمعددرفتهم قددد تددم وفقددا لصددحيح القددانونالقرضددية مددن تحقيقددات فددى 
األمددر الددذي يكددون معدده الدددفع بغيددر سددند صددحيح مددن القددانون وتقرضددى المحكمددة  محكمددهو تقددره ال  الجنائيددة 
 . برفرضه

إجددراءات بددبطالن و لنيابددة العامددةالتحقيقددات التددى أجرتهددا ا بطالنوحيددث أندده عددن الدددفع بدد  ـ:ددالحددادى عشددر 
ولعدددم تددوافر الرضددمانات المقددررة  لقصددورها وعدددم حيادهددا  وإفتقارهددا إلددى المورضددوعية إسددتجواب المتهمددين

 قانونا فى هذا الشنن .
من قانون اإلجراءات الجنائية ومفادها " عند حرضور المتهم ألول مدرة فدى 123فمردود عليه بنن نص المادة 

المحقق أن يتسبت من شخصيته   ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فدى التحقيق   يجب على 
  المحرضر "

  وأحوالها و ظروفها ةمناقشة المتهم مناقشة تفصليه ف  أمور التهم ومن المقرر قرضاءا أن اإلستجواب هوأنه 
ستخالص الحقيقة الت  يكون كاتما إبها   مناقشة يراد  ه  فى أجوبت هومناقشت من األدلة هبما قام علي هومجابهت

 .عليها   كذلك مجابهة المتهم باألدلة ومناقشته مناقشة تفصليه فيها
 :ـواالستجواب يفترض توافر عنصرين ال قيام بدونهما
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 تفصدددددددددددددددديليا عنهددددددددددددددددا هتتوجيدددددددددددددددده التهمددددددددددددددددة إلدددددددددددددددد  المددددددددددددددددتهم ومناقشدددددددددددددددد : أولهمددددددددددددددددا 
 مواجهدددددددددددددددددددددددددة المدددددددددددددددددددددددددتهم باألدلدددددددددددددددددددددددددة الموجهدددددددددددددددددددددددددة رضدددددددددددددددددددددددددده : وثانيهمدددددددددددددددددددددددددا

  ةلقدددددددددددددددانون علدددددددددددددددى المحقدددددددددددددددق عندددددددددددددددد حرضدددددددددددددددور المدددددددددددددددتهم ألول مدددددددددددددددرجدددددددددددددددب اووأ
طبقدا   ما يكشف عن شخصية المتهم  ثم يحيطة علما بالتهمة ويثبت أقوالة ف  المحرضدر هأن يثبت ف  محرضر

 .اجراءات(123للمادة )
  هعتبر أيرضا وسيلة دفاع بننإتهام قبل المتهم   وإلستجواب وسيلة تحقيق   حيث يهدف إلى تدعيم اإلأعتبر او 

 .ستجواب ذات طبيعة مزدوجةإوبهذا أصبح  من األدلة و الشبهات القائمة رضده  هيسمح للمتهم أن يبرأ نفس
التحقيق  إذ يجب على المحقق أن يجريه  تحيث أصبح إجراء جوهريا من إجراءا ستجواب وسيلة دفاعإلا و 

 طالما ذلك كان ممكنا . بتدائ إف  كل تحقيق 
قدر أ هألن حيث يستهدف البحث عن الحقيقة  حتى ولو كان من وجهة نظر المتهمستجواب وسيلة تحقيق إلاو

خدالل التحقيدق  ف  أى لحظة   هلتجاء إليإلرتكاب الجريمة   وبالتال  يجوز للمحقق اإمن غيره على معرفة 
هم يجدوز لدم يحرضدر المدت بتدائ    وإذاإلستجواب المتهم تبعا لظروف التحقيق اإكما يجوز إعادة  االبتدائ   

إشددترط القددانون إن تجريدده  سددتجواب كوسدديلة تحقيددقإلحرضددارة   ونظددرا لدقددة اإللمحقدق أن يددنمر برضددبطة و 
مدن قدانون   199  70) المدادة سلطة التحقيق بنفسها  أي أن يقوم به قارضى التحقيق أو عرضدو النيابدة العامدة

حظدر القدانون  نمور الرضدبط  فقددستجواب مورضدوعا لنددب مدإلاإلجراءات الجنائية (   وال يجوز أن يكون ا
لثقة قرضاء الحكم فد   ذلك على أن يتم مباشرة هذا اإلجراء دائما بواسطة سلطة التحقيق فهى المصدر األول

سددتثناء فددى الظددروف التددى يخشددى فيهددا مددن رضددياع األدلددة ومعددالم إإال أندده فددى حالددة الرضددرورة . سددتجوابإلا
  أن يسددتجوب المددتهم إذا كددان مندددوبا لعمددل مددن أعمددال أجدداز القددانون لمددنمور الرضددبط القرضددائ الحقيقددة  
 . ستجواب متصال بالعمل المندوب له والزما فى كشف الحقيقةإلشرط أن يكون هذا ا التحقيق

ال يعدوا أن يكدون مدن قبيدل التحقيدق القرضية  بنن ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات فى  أيرضا ومن المقرر
محكمة المورضوع فى شنن سالمة إجراءاته   وأنه لم يكدن السدبيل الوحيدد الدذى اإلبتدائى الذى يخرضع لرقابة 

يستقر به الحال فى الدعوى  بل أن القانون قد ورضع للمتهم رضمانة أخرى يمكنه من خاللها تفادى ما يعن له 
مددن قددانون اإلجددراءات الجنائيددة أن  272  271مددن شددكوى أو يدعيدده مددن قصددور  حيددث كفلددت لدده المددادتين 

تستمع فيه إلى شهود اإلثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكدن وفى الدعوى بمعرفتها   آتحقيق ى المحكمة تجر
وللمحكمة من هذه اإلجراءات مجتمعة تكدون عقيددتها   الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمين 

والنفدى  وإندزال أقدوال أثبدوت فى شنن الصورة الصحيحة للواقعة فيها من موازنتهدا بدين أدلدة الددعوى مدن ال
الشهود وسائر األدلة التى تؤهلها إلتخاذ القرار الذى يكشف عن حقيقة الواقعة ويستتبع إنزال صحيح القانون 

  .فيها
 المنتجددة و ولمددا كددان ذلددك وكانددت المحكمددة بإعتبارهددا محكمددة المورضددوع قددد إسددتجابت لكافددة طلبددات الدددفاع

اإلثبات التى إرتكنت إليها النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا الجوهرية ومن بينها مناقشة شهود 
إليهم ما عن لهم من أسئلة بل وأنها إستمعت إلى العديد من شهود النفى وفقا للثابت بمحارضر الجلسات وأنها 

ترافددات إلعالخاصددة بالمعاينددة التصددويرية  المدمجددة والفالشددات أيرضددا ندددبت لجنددة فنيددة لتفريددغ اإلسددطوانات
وحققدت القرضدية بمدا يتفدق والقواعدد المقدررة   وغيرها وفقدا للثابدت بمحارضدر الجلسدات بعض من المتهمين 

حقهدم  ومحداميهم  طبقا لقانون اإلجراءات الجنائية   فإنها بمقترضدى هدذا التحقيدق النهدائى قدد كفلدت للمتهمدين
ابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن ألن المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات الني

وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قامت به النيابة   المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك األمر إن وجدو 
إتبعت كافة اإلجراءات القانونية التى  االعامة من إستجواب للمتهمين وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة وأنه

الدذي يكدون األمر  ومن ثم تقر النيابة العامة تصرفها فدى هدذا الشدنن  معند إستجوابه ينن للمتهمكفلها القانو
 . معه الدفع بغير سند صحيح من القانون وتقرضى المحكمة برفرضه

طالن اإلعترافدات واإلقدرارات المنسدوبة للمتهمدين بتحقيقدات النيابدة بوحيدث أنده عدن الددفع بد ـعشر :الثانى 
 وليدة إكراه مادى ومعنوى وبطالن الدليل المستمد منهما لتزويرها تزويرا ماديا ومعنويا.العامة لكونهما 
هذا الدفع مجهالً لبيان أسباب ذلك البطالن المدعى به  وغير مرتكن إلى أي ركيدزة تدرجح بنن فمردودعليه 

  لذا فال على المحكمة توافره وتخرجه من حيز القول المرسل الخال  من الدليل إلى حيز القول المدعم بسنده
ن ه  عولت على الدليل المستمد من هذا اإلعتراف مدادام لدم يثبدت عدواره وجداء خاليًدا مدن عيدوب اإلرادة إ
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الت  تبطله أو تنال من صالحيته  وهو ما يرشح للمحكمة أن تعتد به وتنخذ بما أدلى به بعض من المتهمدين 
المعتبر قانونًا والمؤثر ف  عقيدة المحكمة وتطمئن إلدى  وتجعلها ف  مصاف الدليل وإقرارات  من إعترافات

وأنها وليدة إرادة حرة غير معيبة  وال ينتقص منها  اصحة اإلعترافات وسالمة اإلجراءات الت  أسفرت عنه
  .نكارهم إرتكاب الجريمةإعدولهم عن اإلعتراف و

يمنع المحكمة من األخدذ بعناصدر  من المقررقرضاءا  أن إفتراض بطالن القبض والتفتيش ليس من شننه أنو
و  -لما كدان ذلدك  -اإلثبات األخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه قائمة بذاتها 

كانت المحكمة قد إطمننت إلدى إعتدراف الطداعن بتحقيدق النيابدة و إعتبرتده دلديالً قائمداً بذاتده و مسدتقالً عدن 
 -لما كان ذلك  -فإن حكمها يكون سليماً و بمننى عن الخطن فى تطبيق القانون اإلجراءات المقول ببطالنها   

و كان اإلعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر اإلستدالل التى تملك محكمة المورضوع كامدل الحريدة فدى 
وليدد تقدير صحتها و قيمتها فى اإلثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة مدا يدعيده المدتهم مدن أن إعترافده 

و متى خلصت المحكمدة إلدى سدالمة  -كالشنن فى الدعوى الماثلة  -إكراه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة 
الدليل المستمد من اإلعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميدع اإلعتبدارات التدى سداقها الددفاع لحملهدا علدى 

 من األمور المورضوعية .عدم األخذ به مما ال يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه 
إذ أنه مدن المقدرر قرضداًءا أن للمحكمدة الحدق فد  األخدذ بدنقوال المدتهم فد  حدق نفسده أو فد  حدق غيدره مدن  

المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد  كما أن للمحكمة أن تعول ف  قرضائها على إقرار المتهم ولو كان وارًدا ف  
 محرضر الشرطة متى اطمننت إليه.

االعتراف ف  المسائل الجنائية من العناصر الت  تملك محكمة المورضوع كامدل أن أيرضا  اءامن المقرر قرضو
الحرية ف  تقدير صدحتها وقيمتهدا فد  اإلثبدات ولهدا دون غيرهدا البحدث فد  صدحة مدا يدعيده المدتهم مدن أن 

شددوبه عتددراف سددليم ممددا يإلنتددزع مندده بطريددق اإلكددراه ومتددى تحققددت مددن أن ااعتددراف المعددزو إليدده قددد إلا
 .طمننت إليه كان لها أن تنخذ به بما ال معقب عليهاإو

عتراف المدتهم أن تلتدزم نصده وظداهره بدل إمحكمة المورضوع ليست مقيدة ف  أخذها بومن المقرر أيرضا أن 
سدتقراء إلسدتنتاج واإللها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر األخدرى الحقيقدة التد  تصدل إليهدا بطريدق ا

 .العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق وكافة الممكنات
أن االعتدراف فد  المسدائل الجنائيدة عنصدرا مدن عناصدر االسدتدالل التد  تملدك محكمدة  أيرضدا  من المقدررو

المورضوع كامل الحرية ف  تقدير صحتها وقيمتها ف  اإلثبات وأن سلطتها مطلقة ف  األخدذ بداعتراف المدتهم 
دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متدى أطمنندت إلدى صدحته ومطابقتده ف  حق نفسه ف  أي 

 .للحقيقة والواقع 
حددى الجهدات القرضدائية أى يصددر إعتراف القرضائى هو الذى يصدر من المتهم أمام إلاومن المقرر فقها أن 

د فدى الددعوى لتسدبيب حكدم الوحيد مام المحكمة أو قرضاء التحقيق. وهذا االعتراف يكفى ولو كان هو الددليلأ
 .دانددددددددددددددددددددددددددده مادامدددددددددددددددددددددددددددت قدددددددددددددددددددددددددددد تدددددددددددددددددددددددددددوافرت شدددددددددددددددددددددددددددروط صدددددددددددددددددددددددددددحتهإلا
 ـثبات ف  الدعوى :إلدلة اأن تتوافر حتى يعتد به كدليل من أعتراف الجنائ  شروط يجب إللو
وكدذلك هدو رضدمان  ةعتدراف قيمتده القانونيدإلبقبوله حتى يكتسب ا ةمختص ةمام جهأعتراف إلن يكون اأ ـ1

 ئل غير المشروعة.عترافه بإحدى الوساإنتزاع إللمتهم وحفاظا عليه من 
دراك والتمييددز إلان يكددون متمتعدا بدأالكاملده اي  ةهليدألعتدراف صددادرا مدن مدتهم متمتعددا باإلن يكدون اأـد ي2

 .ختيارإلوحريه ا
عتمده ويلزم به المتهم وت ةعتراف صريحا ووارضحا لك  يعول عليه ويكتسب قيمته القانونيإلن يكون اأـ  3 

 .ف  التجريم والحكم ةالمحكم
 .دله وقرائن الدعوىألومتفقا مع ا ةعتراف مطابق للحقيقإلن يكون اأـ  4

فاع جميددع دولمددا كددان ذلددك وكانددت المحكمددة بمددا لهددا مددن سددلطة تقديريددة فددى تقدددير الدددليل فقددد حققددت للدد
المتهمدددين إلكدددراه مدددادى ومعندددوى قبدددل  بعدددض مدددن طلباتددده لتبيدددان مددددى صدددحة مدددا يدعيددده بشدددنن تعدددرض

ين بندددداءا علددددى المتهمددددبعددددض نمرت المحكمددددة بإحالددددة فدددد  إسددددتجواب المتهمددددين بتحقيقددددات النيابددددة العامددددة
وبيدددان مدددا إذا كدددان قدددد  ملمصدددلحة الطدددب الشدددرعى لتوقيدددع الكشدددف الطبدددى علددديه طلدددبهم وطلدددب دفددداعهم 

وتبددين مددن  مستشددفى السددجن وذلددك إلسددتبيان الحقيقددة علددى مددن عدمدده وكددذا  لثمددة إكددراه بدددنى  واتعررضدد
والتددددى تددددم األخددددرى وكددددذا التقددددارير الطبيددددة الشددددرعية الطبيددددة الشددددرعية إلطددددالع علددددى تلددددك التقاريرا
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 تبدددينإسدددتجوابهم بتحقيقدددات النيابدددة العامدددة  أثنددداء لدددبعض مدددن المتهمدددين مدددن قبدددل النيابدددة العامدددة معررضددده
  : ـ مايلى
يع الكشف الطبى الشرعى أحمد طه أحمد محمد وهدان ثابت أنه تم توق /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم السابع1

 ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسده .3/5/2016عليه بتاري  
محمدود األحمددى عبدد الدرحمن ثابدت أنده تدم توقيدع الكشدف  /ـ تقرير طبدى شدرعى للمدتهم الخدامس عشدر 2

ى ولم يتبين بعموم جسده ثمة أثار تشير إلى حدوث صدعق كهربدائ2016/ 6/4الطبى الشرعى عليه بتاري  
 جد ما يمكن اإلستناد إليه لصحة ما يدعيه المتهم الخامس عشر من عدمه .وال يو

ثابدت أنده تدم توقيدع الكشدف الطبدى  محمدود علدى كامدل علدى  /ـ تقرير طبدى شدرعى للمدتهم الثدامن عشدر 3
 ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسده .2016/ 9/4الشرعى عليه بتاري  

أحمد حمدى مصطفى محمود الفقى أنه تم توقيع الكشف الطبدى  /التاسع عشرـ تقرير طبى شرعى للمتهم  4
ولددم يتبدين ثمددة أثدار إصددابى ظاهريدا أو أثددار تشدير إلددى حددوث صددعق 31/3/2016الشدرعى عليدده بتداري  

 كهربائى .
أنده تدم توقيدع الكشدف الطبدى الشدرعى عليده  متولى محمود محمود /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم العشرين 5

أن اإلصدابات المشداهدة يتعدذر الجددزم بسدببها وبتداري  حددوثها وكيفيدة حدددوثها واألداة 29/3/2016  بتداري
 المستخدمة فى إحداثها لما طرأ عليها من تطورات إلتئامية وبمرور الوقت .

إبراهيم محمود قطب أبو بكر أنه تم توقيع الكشف الطبدى  /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم الحادى والعشرين 6
فتبن أنه نظرا لتغير المعالم اإلصابية إلصدابات المدتهم المشداهدة أثارهدا 17/4/2016ى عليه بتاري  الشرع

بفعل ما طرأ عليها من تطورات إلتئامية  وعوامل شفاء وبمرور الوقت باإلرضافة إلى كون األثار اإلصدابية 
 . فنية  ليست ذات صفة أو داللة

محمدد  /بو القاسم أحمد علدى يوسدف   والمدتهم السدادس عشدرأ /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم الحادى عشر 7
إسدالم محمدد  /حمدى جمعة عبد العزيز   والثدانى واألربعدين /األحمدى عبد الرحمن   و الخامس والثالثون

ولدم يتبدين ثمدة أثدار إصدابية بعمدوم 6/4/2016السيد جمعه وبتوقيع الكشف الطبدى الشدرعى علديهم بتداري  
ى حدوث عنف جنائى عدا المتهم الحادى عشر سالف الذكر تبين وجود نددب إلتئاميدة جسد كال منهم تشير إل

 قديمة تامة اإللتئام سابقة على التاري  الوارد إليهم وال عالقة لها بمورضوع القرضية  .
عمر محمد محمد أبوسيد وبتوقيع الكشف الطبدى الشدرعى /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم السادس والثالثين  8

 ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسده .13/3/2016ي  عليه بتار
 /المتهم السدادس واألربعدينومصطفى رجب عبد العليم   / الحادى والثالثين  ـ تقرير طبى شرعى للمتهم 9

تبددين أن المددتهم الحددادى  14/3/2016محمددد السدديد محمددد وبتوقيددع الكشددف الطبددى الشددرعى عليهمددا بتدداري 
أثر سحجات بسديطة تلتدف حدول المعصدمين عليهدا قشدرة بنيدة ملتصدقة فدى بعدض  والثالثين سالف الذكر به

أجزاء منها حدثت هذه السحجات أثر الرضغط على المعصمين أثناء الربط بالكالبشات وهى سحجات بسيطة. 
 سالف الذكر ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسده . السادس واألربعين وأن المتهم

 باسم أحمد شفيق وبتوقيدع الكشدف الطبدى الشدرعى عليده/ متهم الرابع والثالثون ـ تقرير طبى شرعى لل 10
فإنه يتعذر بيان كيفية وتاري  حدوث اإلصدابات المبيندة بدالتقرير واألداة المسدتخدمة فدى  4/4/2016بتاري  

يذلك نظرا لما طرأ على تلك اإلصابات من تطورات إلتئامية بمرور الوقت .
إسددالم محمددد أحمددد مكدداوى وبتوقيددع الكشددف الطبددى / مددتهم الثددامن والثالثددين ـدد تقريددر طبددى شددرعى للي11

فقد تغيرت المعدالم اإلصدابية للمدتهم سدالف الدذكر وذلدك لمدرور الوقدت  24/3/2016الشرعى عليه بتاري  
 وعوامل اإللتئام ويتعذر تحديد زمن وطبيعة حدوث تلك اإلصابات .

حمدزة السديد عبدد العدال وبتوقيدع الكشدف الطبدى الشدرعى  /ثينـ تقرير طبى شرعى للمتهم التاسع والثال 12
 ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسده . 26/4/2016عليه بتاري  

سن ربيع وبتوقيع الكشف الطبدى الشدرعى عليده إسالم ح /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم السابع واألربعين 13
 بعموم جسده .ولم يتبين ثمة أثار إصابية ظاهرة   7/4/2016بتاري  

محمد حسن على خليفة وبتوقيع الكشف الطبدى الشدرعى  /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم التاسع واألربعين 14
 ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسد ه تشير إلى حدوث عنف جنائى .26/4/2016عليه بتاري  
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الكشدف الطبدى الشدرعى عليده  عبدد هللا السديد الشدبراوى وبتوقيدع /ـ تقرير طبى شرعى للمتهم الخمسين 15
فقد تغيرت المعالم اإلصابية للمدتهم سدالف الدذكر وذلدك لمدرور الوقدت وعوامدل اإللتئدام  7/4/2016بتاري  

 ويتعذر تحديد زمن وطبيعة حدوث تلك اإلصابات .
 /جمدال خيدرى محمدود إسدماعيل والمدتهم التاسدع والخمسدين /ـ تقرير طبى شدرعى للمدتهم السدابع عشدر 16

ولم يتبين ثمة  12/4/2016يوسف محمد عبد المطلب وبتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليهما بتاري  محمد 
 دهما تشير إلى حدوث عنف عليهما  أثار إصابية ظاهرة  بعموم جس

أثندداء تددداول القرضددية  ـ هددذا وقددد تددم توقيددع الكشددف الطبددى الشددرعى بندداءا علددى طلددب الدددفاع للمحكمددة 17
أبدو القاسدم أحمدد /  والحدادى عشدر أحمد محمد طه أحمدد محمدد وهددان /  ن السابعلمتهميا على  بالجلسات 

وبتوقيدددع الكشدددف الطبدددى الشدددرعى عليهمدددا محمدددد أحمدددد السددديد إبدددراهيم  /والثدددانى عشدددر علدددى يوسدددف 
ولم يتبين ثمة أثار إصابية ظاهرة  بعموم جسدهما تشير إلى حدوث عنف عليهما  ولدم  26/7/2016بتاري 

 ار إصابىة ظاهرية أو أثار تشير إلى حدوث صعق كهربائى .يتبين ثمة أث
أثندداء تددداول القرضددية ـ هددذا وقددد تددم توقيددع الكشددف الطبددى الشددرعى بندداءا علددى طلددب الدددفاع للمحكمددة  18 

أبدو بكدر / والسادس والعشدرين  محمد األحمدى عبد الرحمن على  /على المتهمين السادس عشربالجلسات  
أحمدد محمدد هيدثم  /والثالثدين عبد الرحمن سليمان محمدد محمدد  /والثامن والعشرينالسيد عبد المجيد محمد 
إبدراهيم أحمدد  /والثالدث والثالثدينمحمد جمال محمدد محمدد دراز / والثانى والثالثين  أحمد محمود الدجوى 

مر محمد ع /والسادس والثالثين حمدى جمعةعبد العزيز عبد اللطيف  /والخامس والثالثين إبراهيم شلقامى 
تبدين أنده نظدرا لمدا طدرأ  24/7/2016محمد أبو سيد أحمد وبتوقيع الكشدف الطبدى الشدرعى علديهم بتداري  

على إصابات المذكورين سالفى الذكر من تطورات إلتئامية بمدرور الوقدت فإنده يتعدذر تحديدد كيفيدة وتداري  
 حدوث تلك اإلصابات . 

أثندداء تددداول القرضددية اءا علددى طلددب الدددفاع للمحكمددة ـ هددذا وقددد تددم توقيددع الكشددف الطبددى الشددرعى بندد 19
ياسدر إبدراهيم  /محمود األحمدى عبد الرحمن والخامس والعشدرين /على المتهمين الخامس عشربالجلسات  

تبين أنه نظدرا لمدا طدرأ علدى  21/7/2016بتاري   اعرفات عرفات وبتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليهم
الدذكر مدن تطدورات إلتئاميدة بمدرور الوقدت فإنده يتعدذر تحديدد كيفيدة  سدالفى عشدر إصدابات المدتهم الخدامس

 وتاري  حدوث تلك اإلصابات   ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسد المتهم الخامس والعشرين .
أثندداء تددداول القرضددية ـ هددذا وقددد تددم توقيددع الكشددف الطبددى الشددرعى بندداءا علددى طلددب الدددفاع للمحكمددة  20

محمدود الطداهر طدايع  /أحمدد حمدال أحمدد محمدود  والرابدع عشدر/  رهمدين الثالدث عشدعلى المتبالجلسات  
تبين أنه نظدرا لمدا طدرأ علدى إصدابات المدتهم  21/7/2016بتاري   اوبتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليهم

الرابع عشر سالفى الذكر من تطورات إلتئامية بمدرور الوقدت فإنده يتعدذر تحديدد كيفيدة وتداري  حددوث تلدك 
 إلصابات   ولم يتبين ثمة أثار إصابية بعموم جسد المتهم الثالث عشر .ا

علدى مستشدفى السدجن مدن قبدل من مطالعتها للتقارير الطبية للمتهمدين محدل العدرض ن للمحكمة بهذا وقد تب
ذكر أثناء نظر القرضدية بالجلسدات أن جميدع تلدك التقدارير سدالفة الد أو المحكمة أثناء التحقيقات  النيابة العامة

لثمة إعتداءات وإنما هى وصف للحالة المررضدية للمتهمدين  همتعررضأو  وجود إصابات بالمتهمين  عدمثبت 
 . الطبيةوفقا للثابت بتلك التقاريرأنذاك 

تقارير الطب إلى صحة إطمننت  بما لها من سلطة تقديرية فى تقدير الدليل  فإنها  لمحكمةوأن ا لما كان ذلك
وكدذا مدن أن المتهمدين محدل العدرض علدى الطدب الشدرعى المرفقة بالقرضية  الطبية وكذا التقارير الشرعى 

ولدم  ,بعموم جسدهم تشير إلى حدوث عندف علديهم   يةثمة أثار إصابية ظاهر بهم  لم يتبينمستشفى السجن 
وأن مدابهم مدن إصدابات ,ة ظاهرية أو أثار تشير إلى حدوث صدعق كهربدائى لبعرضدهم ييتبين ثمة أثار إصاب

نه يتعذر تحديد كيفية وتاري  حدوث تلك اإلصابات لما طرأ على إصدابات بعرضدهم مدن تطدورات إلتئاميدة فإ
جداء  بمرور الوقت وفقا للثابت بالتقارير الطبيدة الشدرعية . ومدن ثدم يكدون مدا أثداره الددفاع فدى هدذا الشدنن 

طمننت إليها , وأنها لم إافات وتحققت من صدق تلك اإلعتر وأن المحكمة أى دليل أو قرينة  همرسالً لم يؤيد
 (ختيارإلدراك والتمييز وحريه اإلافى كامل أهليتهم القانونية )  ) المتهمين (وأنهم تكن وليدة اكراه أو تهديد 

 السيما وأن أقوال المتهمين  بالتحقيقات جاءت مسلسدلة ومنطقيدة ال شدائبة فيهدا ومطابقدة لبعرضدهم الدبعض  
بالتقدارير الفنيدة الخاصدة بتفريدغ اإلسدطوانات المدمجدة وكدذا  بدة العامدة ومدا ثبدت بتحقيقدات النيا وفقا للثابت
 بجلسدات المحاكمدة وما شاهدته المحكمة أثناء عرض تلك اإلسدطوانات المدمجدة وكدذا الفالشدات  الفالشات 



                                                                                    138 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

فيددذ والخاصددة بالمعاينددة التصددويرية لددبعض المتهمددين عددن كيفيددة اإلعددداد والرصددد والتمويددل والتجهيددز والتن
للعمليات اإلجراميدة محدل المحاكمدة وفقدا لمدا إنتهدت إليده المحكمدة بإستخالصدها دون أن تسترسدل المحكمدة 

  ممدا يددل علدى أنهدا قدد صددرت عدنهم القرضدية األخدرى فدى  اإلثبات  سائر أدلةكذا و  بسردها مرة أخرى 
النيابة العامة فى هذا الشدنن   ومن ثم تقر المحكمة تصرف  ختياًرا وهم فى كامل وعيهم وإرادتهمإطواعية و

 وتقرضى المحكمة برفرضه. وعلى غير سند صحيح من الواقع والقانون  ومن ثم يكون الدفع فى غير محله
 

بعددم إختصداص النيابدة العامدة كليدا ) نيابدة أمدن الدولدة العليدا( بتحقيدق هدذه حيث أنه عن الدفع عشر : الثالث 
  هشام بركات النائب العام . /تشارالقرضية لكون أن أحد المجنى عليهم المس

بددنن المددادة األولددى مددن قددانون اإلجددراءات الجنائيددة " تخددتص النيابددة العامددة دون غيرهددا برفددع  فمددردود عليدده
  الدعوى الجنائية ومباشرتها وال ترفع من غيرها إال فى األحوال المبينة فى القانون .......إل  .

إذا رأت النيابدة العامدة فدى مدواد الجنايدات والجدنح أن " الجنائيدة مدن قدانون اإلجدراءات 64كما نصدت المدادة 
لدة كاندت ظر إلى ظروفها الخاصة جداز لهدا فدى أى حامالئمة بالنتحقيق الدعوى بمعرفة قارضى التحقيق أكثر 

رئيس المحكمة اإلبتدائية ندب أحد قرضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيدق .....إلد "  عليها الدعوى أن تطلب من
التحقيقات إلى إحالتها إلى  إذا رأت ما يدعوا ف ومفاد ذلك أن القانون أعطى للنيابة العامة السلطة التقديرية  . 

  . رئيس المحكمة اإلبتدائية لكى تندب أحد قرضاتها لمباشرة التحقيق
بتحقيقهدا من قانون اإلجراءات الجنائية " فيما عدا الجرائم التى يختص قارضدى التحقيدق 199وأن نص  المادة 
حكام المقررة من قارضى تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا لت 64وفقا ألحكام المادة 

 ومفادها ألى عرضو من أعرضاء النيابة العامة أيا كانت درجته تحقيقها .. "  ....إل  التحقيق
نشاء نيابة أمن الدولة العليا إب 1953سنة  مارس 8االطالع على القرار الصادر بتاري  لما كان الثابت من و

ختصاصداتها وعلدى كتداب إوالجرائم التى تختص بتحقيقها والتصرف فيها  وعلى القرارات الالحقة بتعدديل 
 .1972نددددددددددددددددددوفمبر سددددددددددددددددددنة  5المددددددددددددددددددؤرخ فددددددددددددددددددى  260النائددددددددددددددددددب العددددددددددددددددددام رقددددددددددددددددددم 

لعدام بالتصدرف فيمدا يقدع فدى من الدولدة العليدا الملحقدة بمكتدب النائدب اأتختص نيابة  "المادة األولىت قــرر
نحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم المنصوص عليها فى األبواب األول والثدانى والثدانى مكدرر أكافة 

  . "تالكتاب الثانى من قانون العقوبا والثالث والحادى عشر والرابع عشر من
ه الجدرائم بددائرة محدافظتى القداهرة تتولى نيابدة أمدن الدولدة تحقيدق مدا يقدع مدن هدذ" المادة الثانية  كما نصت 

عرضاء النيابة فى هذه الجهات تحقيق هذه أوالجيزة ويجوز لها تحقيق ما يقع منها فى الجهات األخرى وعلى 
 ."بالغهم بهاإمن الدولة العليا فور أخطار نيابة إختصاصهم مع إالجرائم فى دوائر 

ة تتبددع مكتددب النائددب العددام وتخددتص دون غيرهددا مددن نيابددة أمددن الدولددة العليددا هدد  نيابددومددن المقررفقهددا  أن 
النيابات بنظر القرضايا الشائكة  وهى النيابة الت  تحقق ف  القرضايا المتعلقة بدنمن الدبالد الدداخل  والخدارج   

 .والقرضايا السياسية  والتجسس  ويحق لها أن تصدر قرارا بحظر النشر ف  أي قرضية تراها
كمدا  ،1953 سدنة   نيابة متخصصة صدر بإنشائها قدرار مدن وزيدر العددل فد نيابة أمن الدولة العليا هوأن 

الخدارج والدداخل  فد ات والجدنح المرضدرة بدنمن الحكومدة تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف ف  الجنايد
وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة باألديان والجنح الت  تقع بواسطة الصحف  أو غيرها من طرق 

نشددر إذا كددان المجنددى عليدده موظفددا عامددا أو شخصددا ذو صددفة نيابددة عامددة أو مكلفددا بخدمددة عامددة  وجددرائم ال
عتداء على حدق العمدل وحريتده والتوقدف عنده بالمصدالح اإلاإلرضراب عن العمل والتحريض عليه وتجنيده و

  وجرائم حفظ النظدام جتماعات العامة والمظاهرات ف  الطرق العموميةإلذات المنفعة العامة  والتجمهر  وا
ختصاصات نيابة أمن الدولة النظر ف  جدرائم إكما شملت  جرائم الوحدة الوطنيةكما تختص ب .بمعاهد التعليم

 .حماية الوحدة الوطنية  وجرائم حماية حرية الوطن والمواطنين
ن يبدادروا إلدى أات ويجب على أعرضاء النيابة أن يباشروا بننفسدهم تحقيدق مدواد الجنايدفمن المقرر قانونا أنه  

قترضداء نددب مدنموري الرضدبط القرضدائ  لمباشدرة أي إلنتقال لتحقيق ما يبلغون بده مدن حوادثهدا ولهدم عندد اإلا
نه يجدوز لهدم نددب أحدد معداون  النيابدة لتحقيدق أستجواب والمواجهة كما إلإجراء من إجراءات التحقيق عدا ا

مدواد الجنايدات قبدل رفدع الددعوى أمدام المحكمدة الزمدا  قرضية برمتهدا . ويعتبدر إجدراء التحقيدق االبتددائ  فد 
  ." لصحة الحكم فيها

ئية أن النيابة العام هى صاحبة اإلختصاص األصيل اإلجراءات الجنا ونولما كان ذلك وكان الثابت وفقا لقان
ارسة عملها فى التحقيق فى الجرائم المبينة بقانون العقوبات ولم يرد نص قانونى يحجب النيابة العامة من مم
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بل أعطى لها السلطة التقديرية فى تقدير ذلك فى تقدير مددى مالئمدة إحالدة القرضدية  المخول لها طبقا للقانون
لددرئيس المحكمددة اإلبتدائيددة مددن عدمدده ولددم يددرد نددص قددانونى يلزمهددا بددذلك حيددث أنهددا صدداحبة اإلختصدداص 

مدن 64فى هذا الشنن عمال بدنص المدادة األصيل فى رفع الدعوى ومباشرتها على النحو الذى حدده القانون 
 .قانون اإلجراءات الجنائية

ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشنن حيث أنها قامت بتطبيق القواعد المقررة قانونا 
ءات قدانون اإلجدرا وأنها إتبعت كافدة اإلجدراءات القانونيدة التدى كفلهدا القدانون للمتهمدين وفقدا لمدا ندص عليده

  من القانون  ومن ثم تقرضى المحكمة برفرضه. صحيحعلى غير سند أقيم ومن ثم يكون الدفع   الجنائية
 اقض أقوال شهودـبطالن وتنبدفع  ـن الـه عـر : وحيث أنـعشع ـالراب

 مما ينبئ عن وتناقرضها مع شـهود النفى  اإلثبات مع بعرضهم البعض

 ة بينـيستطاع معه الموائمو الذي ال ـة وعلى النحـة الواقعـحـعدم ص

 أقوال الشهود أو رفع التناقض بينهم .
فمردود عليه من أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القارضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم  

  مادام منخذه من األوراق صحيحا ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه
فرضال عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تدؤدى فيهدا شدهادته والتعويدل علدى أقوالده مهمدا وجده 
إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة   كما أن للمحكمدة األخدذ بمدا تطمدئن إليده مدن 

لدك األقدوال مدادام أنده يصدح أن أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وتطرح ما ال يتفق معه من ت
  يكون الشاهد صادق من ناحية فى أقواله وغير صادق فى شطر منها .

عتدراف للقارضدى إلأن اإلثبات الجنائى يخرضع لمبددأ اإلثبدات الحدر وهدو مدا يعندى اكما أنه من  المقرر أيرضا  
اعه الشخصى محموالً على األدلة قتنإالجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه 

ً إطمدنن إليهدا وجدانده وإالتى  ومدن حدق محكمدة المورضدوع أن تنخدذ بتعدرف   سدتراح لهدا رضدميره إثباتداً ونفيدا
طمئنان المحكمة إلى صدق الشهود أنفسهم  كما إطمننت إليه  إذ العبرة هى بإالشهود على المتهم ما دامت قد 

لصدورة الصدحيحة للواقعدة مدن أقدوال الشدهود وسدائر العناصدر أن من حق محكمة المورضدوع أن تسدتخلص ا
قتناعهددا وأن تطددرح مددا يخالفهددا مددن صددور أخددرى مددادام إالمطروحددة علددى بسدداط البحددث حسددبما يددؤدى إليدده 

 ق ولها أصلها الصحيح فى األوراق.ستخالصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطإ
أقدوال الشداهد ال يندال منهدا مدادام الحكدم قدد إسدتخلص اإلداندة مدن أقوالده  ومن المقرر أيرضا أن التناقض فدى

التناقض فى ذلك أن المحكمة تنخد مدن أقدوال الشداهد مدا تطمدئن إليده وتطدرح مدا عدداه   وإستخالصا سائغا 
 ليدهن تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن األصل أنها التلتزم بنن تورد من أقوال الشاهد اإل ما يقديم عأدون 

 .قرضائها 
أنه من المقرر قرضاءا أن  وزن أقدوال الشدهود وتقددير الظدروف التدى يدؤدون فيهدا الشدهادة متدروك لتقددير و

محكمدة المورضددوع بغيددر معقددب  وأن مددن حددق محكمددة المورضدوع األخددذ بددنقوال الشدداهد فددى أى مرحلددة مددن 
وإن تعدددت  وأن النعدى علدى  مراحل التحقيق أو غيرها دون أن تلتزم ببيدان سدبب أخدذها بدنى مدن رواياتده

المحكمة أخذها بروايات الشهود فى مرحلة سابقة دون تلك التى أدلوا بها فى الجلسة  دون بيدان سدبب ذلدك  
 غير مقبول كون ذلك من مطلقاتها ومما يدخل فى سلطتها التقديرية.

بيان وجده أخدذها بمدا ومن المقرر أيرضا أن محكمة المورضوع غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و
إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها فى ذلك بنن تنخذ بنقواله فى أيدة مرحلدة 
من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة فى ذلك ودون أن تلتزم فى تحديد مورضع الدليل مدن أوراق 

فدى شدهادة الشداهد أن تكدون واردة علدى الحقيقدة  يشدترط مادام لده أصدله الثابدت بداألوراق   كمدا الالدعوى 
بل يكفى أن يكون من شنن تلك الشهادة أن تؤدى إلى المراد إثباتها بنكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق 

النتيجددة بإسددتنتاج سددائغ تجريدده محكمددة المورضددوع يددتالئم بدده مددا قالدده الشدداهد بالقدددر الددذى رواه مددع عناصددر 
 المطروحة أمامها. اإلثبات األخرى

عتراف إلأن اإلثبات الجنائى يخرضع لمبدأ اإلثبات الحر  وهو ما يعنى ا فقها وقرضاءا  وحيث إنه من المقرر 
قتناعده الشخصدى محمدوالً إللقارضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليده 

وأن لمحكمة المورضوع أن تدركن فدى لها رضميره إثباتاً ونفياً  ستراح إطمنن إليها وجدانه وإعلى األدلة التى 
سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقدائق القانونيدة المتصدلة بهدا إلدى مدا 
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تستخلصه مدن مجمدوع األدلدة والعناصدر المطروحدة عليهدا دون أن تتقيدد فدى هدذا التصدوير بددليل بعينده أو 
عتمدد عليهدا الحكدم بحيدث ينبدىء إاتهم أو باألدلة المباشرة  إذ اليشترط أن تكون األدلة التى أقوال شهود بذو

كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ألن األدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعرضها 
لى حده دون باقى األدلة بدل بعرضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القارض   فال ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته ع

قتندداع إكتمددال إيكفددى أن تكددون األدلددة فددى مجموعهددا كوحدددة مؤديددة إلددى مددا قصددده الحكددم منهددا ومنتجددة فددى 
شتراك دليدٌل مباشدر إلومن ثم يكون للقارضى الجنائى إذا لم يقم على انتهى إليه  إطمئنانها إلى ما إالمحكمة و

ستنتاج أو القرائن التى تكون لديه  إللك أن يستدل عليه بطريق اعتراف أو شهادة الشهود أو ما شاكَل ذإمن 
سددتدالل سددائغًا ولدده مددن ظددروف إل  بشددرط أن يكددون هددذا اهكمددا أن لدده أن يسددتنتج حصددوله مددن أعمدداٍل الحقدد

 .ره الدعوى ما يبر
ة المحكمد وإطمنندت والتدى وثقدتشدهود اإلثبدات جميعهدا طمنندت إلدى شدهادة إلما كان ذلك وكانت المحكمدة ي
 بعرضدهم مدع  كمدة والتدى إتفقدت شدهادتهمابها بجلسات المح العامة وما أدلواالثابتة بتحقيقات النيابة  شهادتهمل

قسم األدلدة الجنائيدة ووما ثبت بتقارير الطب الشرعى وإقراراتهم والتى تنيدت بإعترافات المتهمين  البعض 
وقد جاء هذا الدفع مرسال فلدم هذا  إستخالصها  المحكمة فى إليه وباقى أدلة الدعوى األخرى وفقا لما إنتهت

حدظ ثمدة يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء فى صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم وأن المحكمة لدم تال
المحاكمددة لمجافاتهددا  لسدداتبجشددهود النفددى  أقددوال المحكمددة    وطرحددت تعاررضدداً بددين أقددوال شددهود اإلثبددات

ً يرضحى ما أمن ثم و . للحقيقة  ويعد تددخل صدارخ فى تقدير األدلة  ثاره الدفاع فى شنن ذلك جدالً مورضوعيا
وهو ما تستقل به المحكمة وال يجدوز مجادلتهدا وغير قانونى من قبل الدفاع فى سلطة المحكمة المورضوعية 

 فيه ومن ثم تقرضى المحكمة برفض الدفع .     
تمد مددن اإلسددطوانات المدمجددة المرفقددة بددنوراق بطالن الدددليل المسددبددعشددر : وحيددث أندده عددن الدددفع  الخددامس 
  وعدم صالحيتها كدليل إتهام للمتهمين .القرضية 

عتدراف إلأن اإلثبات الجنائى يخرضع لمبدأ اإلثبات الحدر وهدو مدا يعندى افمردود عليه قرضاءا أنه من  المقرر 
قتناعده الشخصدى محمدوالً إ للقارضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لمدا يمليده عليده

ً إطمنن إليها وجدانه وإعلى األدلة التى  ومدن حدق محكمدة المورضدوع أن تنخدذ   ستراح لها رضميره إثباتاً ونفيدا
بتعرف الشهود على المتهم مدا دامدت قدد اطمنندت إليده  إذ العبدرة هدى باطمئندان المحكمدة إلدى صددق الشدهود 

خلص الصورة الصحيحة للواقعة من أقوال الشدهود وسدائر أنفسهم  كما أن من حق محكمة المورضوع أن تست
العناصر المطروحة على بساط البحث حسدبما يدؤدى إليده اقتناعهدا وأن تطدرح مدا يخالفهدا مدن صدور أخدرى 

 مادام استخالصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح فى األوراق.
ة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القارضى بناء على األدلة المطروحة عليه   فال أن العبر أيرضا من المقررو

يصح مطالبته باألخذ بدليل بعينه فيما عدا األحوال التى قيده فيها القانون بذلك   فقد جعل القانون مدن سدلطته 
 قرينة يرتاح إليها دليال لحكمه .أن يزن قوة اإلثبات وأن ينخذ من أى بينة أو 

عتراض  ات ومط  اعن مرجع  ه إل  ى محكم  ة إأن تق  دير اراا الرب  راا مهم  ا وج  ه إليه  ا م  ن  أيض  ا  ن المق  رروم  

الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الربير المقدم إليها، شأنه ف ى ذل ش ش أن األدل ة 

من تقرير الربير ما تراه وتط رح م ا ع داه لتعلق األمر بسلطتها التقديرية فى تقدير الدليل، وللمحكمة أن تأخذ 

وال معقب عليها فى ذلش، كما أنها ال تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الربراا مادامت ق د أخ ذت 

  بما جاا بها ألن مؤدى ذلش أنها لم تجد فى تلش الطعون ما يستحق التفاتها إليه .
محاك اة المتهم ي ن الح ادي عش ر، والر ام  ة العـامـة التصدويرية من معاينة النيابولما كان ذلك وكان الثابت 

هش ام محم د ذك ي برك ات  /رتكابهما والمتهم الثامن واألربعين واخر واقعة قتل الس يد المستش ارإعشر لكيفية 

، وَمثَ َل ك ل منهم ا دوره ف ي تنفي ذ الواقع ة وبَ يَن موقع ه 29/6/2015النائب العام والت ي ت م ارتكابه ا بت اريخ 

نفجار ومسافاتهم من السيارة المجهزة بالعبوة المفرقعة، وجاات محاكاتهم ا له ا عل ى إلحداثهم اإوالباقين حال 

رتكابه واخرين إمحاكاة المتهم السابع والعشرين لكيفية و ذات النحو الوارد بإقرارهما بتحقيقات النيابة العامة.

، وَمثَ َل دوره  7/10/2015رتكابه ا بت اريخ إلتي تم واقعة تفجير مراب قسم شرطة األزبكية بعبوة مفرقعة وا

والمتهم السادس والثالثين فيها وكيفية وضع العبوة المفرقعة ، وبَيَن موقعهما حال احداثهم االنفجار ، وجاات 

محاك  اة المتهم  ي ن الثال  ، عش  ر ، و محاكات  ه له  ا عل  ى ذات النح  و ال  وارد ب  إقراره بتحقيق  ات النياب  ة العام  ة.

س تهدافه من ه ح ال إلوالثالثين لواقع ة رص دهما لر ط س ير وزي ر ال دفاع وبي ان المك ان ال ذي أ زم ع والرام  
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وكان ذلش فى  مرور خط سيره ، وجاات محاكاتهما على ذات النحو الوارد بإقرارهما بتحقيقات النيابة العامة

وفق ا لم ا ه و ثاب ت متهم ين وفقا للض مانات المق ررة قانون ا ف ى ه ذا الش أن  لل حضور مدافعا عنهم ) محامى (

 .بقانون اإلجرااات الجنائية 
لفحدص تلدك اإلسدطوانات المدمجدة  المحكمدة مدن دبةالخبراء المنت الثابت بتقرير لجنة لما كان ما تقدم وكان

ثبت لها  مجموعة صور عددها ثالث وعشرين  صورة توضح أثار الدماا والتلفيات عقب التفجي ر وفي ديو و

ص ابة إلطف اا ولقط ات إلس يارات وبع ا الن اس تق وم باالالنائب العام وحريق هائ ل ف ي لحظة تفجير سيارة 

النائ ب موك ب  نفج ارإر اث أخ ر أنفجار موكب النائ ب الع ام وفي ديو إلخر أستهدافه وفيديو إالنائب العام عقب 

ع داد إلا  ةفي ديوهات كثيرة جاا فيها طرق تحضير المواد الكميائيه وتحضيرها وشرح تفصيلي بكييالعام  وف

مينه ا أوض عها ف ي العب وات وت ةع دادها وكيفي إلوتجهيز العبوات والمتفجرات وكيفيه خلط المواد والكمي ات 

ع داد إ ةخرى عن كيفيأتجنيد الشباب  وملفات  ةخرى فيها محاضرات عن كيفيأديوهات يوطرق تفجيرها وف

 ةخرى توضح طريقألفة وجميع الفيديوهات اخرى عن كيفيه زرع العبوات الناسأيه وملفات ائالدوائر الكهرب

زرع العب  وات المتفج  رة بنوعيه  ا س  لكي واالس  لكي والريم  وت وكيفي  ه تحض  ير معظ  م المتفج  رات و زرع 

ب و أعتراف ات الم تهم إالفيديوهات تحثهم علي الجهاد واإلسطوانة الثاني ة مس جل عليه ا  ةالعبوات وجميع خلفي

نها ستستردم ف ي تفجي ر موك ب النائ ب الع ام أوكان يعلم ب اسبرنزإعربيه شتري إنه ّأعترافه إكد في أالقاسم و

ن االحمدي ه و ال ذي دغ ط عل ي أوانه كان تبع مجموعه الرصد واألحمدى ن الذي جهز العبوة هو المتهم أو

عتص ام رابع ه إنه هو المسئول عن فا ألستهدفوا النائب العام إنهم أقر بأو تفصيليا  وشرح الواقعه تالرمو

عترافات الم تهم إلسطوانه الثانيه فيها المعاينه التصورية إلاما ا .عدوية والنهضة مما تسبب في سفش الدمااال

عتراف ات إخ ر أاحمد جمال الذي اعترف تفصيلي برصد موكب النائب الع ام  ورص د موك ب وزي ر ال دفاع و

غتي ال كب ار الدول ة إل ي حم د جم ال الت ي ته دف اأنض م ال ي مجموع ه إن ه أحمدي جمعه عبد العزي ز وق رر ب

علشان تحكيم الشريعه ورفع الظلم عن الناس  وكلف برصد الس فير االس رائلي ورص د موك ب وزي ر ال دفاع 

محم ود االحم دي  /عتراف ات الم تهمإس طوانة به ا إول ي ألس طوانة اإاما  تفريغ الحرز الذي بداخله عدد اثنين 

خ ذوا أنتقام م ن النظ ام وإلنهاك الدولة وكان هدفهم اإلية نهم في اللجان النوعأوابو القاسم احمد علي يوسف ب

ن واع المتفج رات والت دريب عل ي الس الح والت دريب عل ي أع داد إدورات في تصنيع مواد كيميائيه كثيرة في 

ش تري برمي ل بالس تش عمل ه إ هنأضاف محمود أنفاق للتدريب  وألحرب العصابات والذهاب الي غزة عبر ا

ب و القاس م ك ان واق ف أش تراها وإب و القاس م أو اس برانزإن كيلوا متفجرات في عربيه عبوة وضعوا فيه خمسي

س طوانه إلمعاينه مكان الحادث وعند تشغيل اأثناا نتاج فهو مسجل في ونه اليوجد مأضافت اللجنه أو يصور

ص  ورة  26ول أللمق  ر التنظيم  ي الك  ائن بالوح  دة الس  كنيه بزاوي  ة عب  د الق  ادر وج  د ملف  ين االرص  ة بمعاين  ه ا

ص ورة للمك ان وبتفري غ  25خ ر في ه أتوضح معاينة المكان والثاني  مقطع فيديو لمعاينة المكان ووج د فاي ل 

ول شرص يسير في مواجهة الكاميرا وإختفي ثم ظهر شرص األالمقطع بسطوانة تفجير قسم االزبكية وجد إ

و . رع ب ووج ود دخ ان كثي ف  مين شرطة يحمل سالح وف ي حال هأحامل شنطة وينظر الي المبني ثم ظهر 

ض  افه ي  دور ف  ي إلواأن التس  جيالت تس  ير بش  كل طبيع  ي ول  ي  به  ا مونت  اج ال ب  الحزف أخلص  وا فيه  ا ال  ي 

  0حداث وما جري فيها وكيفيه تنفيذهاألمجمعهم حول وصف ا

قبدل المحكمدة مدن لها  مبمباشرة المهمة التى تم ندبه قامتاللجنة سالفة الذكر ولما كان ذلك وكان الثابت أن   
للتقريدر سدالف وجاءت أعمال تلك اللجان  ونتائجها فى حدود قرار الندب دون تجاوز له  و المحكمة تطمدئن 

إستخالصها دون أن تسترسل المحكمة بالمحكمة  إليه وإلى سالمة أبحاثه التى بنى عليها وفقا لما إنتهتالذكر 
كقريندة تعدزز بهمدا إعترافدات بعدض إليه مدن نتدائج نتهى إفى سردها مرة أخرى ومن ثم فإنها تعول على ما 

فدان نعدى الددفاع فدى هدذا   المتهمين عن كيفية إرتكدابهم لوقدائع القرضدية وفقدا للثابدت بتحقيقدات النيابدة العامدة 
الصدد اليعدوا أن يكون جدال مورضوعيا فى تقدير األدلة وهو ما تستقل به المحكمدة وال يجدوز مجادلتهدا فيده 

  محكمة برفض الدفع .ومن ثم تقرضى ال
بطالن حددرز اإلسددطوانة المدمجددة المقدمددة مددن النيابددة العامددة لقسددم بددوحيددث أندده عددن الدددفع  : عشددر السددادس 

 .األزبكية للحصول عليه بطريقة غير قانونية 
أن لمدددن لددده سدددلطة "مدددن قدددانون اإلجدددراءات الجنائيدددة ومفادهدددا 99مدددن المقدددرر بالمدددادة فمدددردود عليددده أنددده 

 ."ر الحائز لشئ يرى رضبطه أو اإلطالع عليه بتقديمه .......إل  التحقيق أن ينم
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لمددنمورى الرضددبط القرضددائى أن يرضددبطوا "  قددانون اإلجددراءات الجنائيددة ومفادهددا مددن  55المددادة كمددا نصددت 
األوراق واألسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت 

وتعددرض هددذه األشددياء علددى المددتهم  ويُطلددب مندده إبددداء  .مددة وكددل مددا يفيددد فددى كشددف الحقيقددةالجري اعليهدد
 . "مالحظاته عليها. ويُعمل بذلك محرضر يُوقع عليه من المتهم  أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع

تورضدددع األشدددياء واألوراق التدددى ترضدددبط "  قدددانون اإلجدددراءات الجنائيدددة ومفادهدددا مدددن  56 وتدددنص المدددادة
حددرز مغلددق وتُددربط كلمددا أمكددن. ويُخددتم عليهددا. ويكتددب علددى شددريط داخددل الخددتم تدداري  المحرضدددر فددى 

 ." المحرر برضبط تلك األشياء. ويُشار إلى المورضوع الذى حصل الرضبط من أجله
ومدددا بعددددها  52مدددن المقدددرر قرضددداءا أن إجدددراءات تحريدددز المرضدددبوطات وفقددداً لمدددا نصدددت عليددده المدددادة و

ائيددددة ال يترتددددب علددددى مخالفتهددددا أي بطددددالن وتددددرك األمددددر فدددد  ذلددددك إلددددى مددددن قددددانون اإلجددددراءات الجن
 . طمئنان المحكمة إلى سالمة الدليل وأن األحراز المرضبوطة لم يصل إليها العبثإ

مدددددن قدددددانون  57و 56و 55ومدددددن المقدددددرر أن  إجدددددراءات التحريدددددز المنصدددددوص عليهدددددا فددددد  المدددددواد 
 .ه. مخالفتها ال يرتب بطالناإلجراءات تنظيمية للمحافظة على الدليل خشية توهين

وما  55أن قانون اإلجراءات الجنائية لم يرتب البطالن على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة  من المقررو
                                                ( . بعدها )ف  خصوص رضبط وتحريز متعلقات الجريمة

الشارع من وجوب مراعاة اإلجراءات الخاصة برضبط  ن الهدف الذي قصد إليهأ أيرضا  ومن المقرر
ستيثاق من عدم حصول عبث إلاألشياء وتحريزها التى نص عليها فى قانون اإلجراءات الجنائية هو ا

  .بالمرضبوطات
 نتظار قسم شرطة األزبكية محافظة القاهرةإبمعاينة النيابة العامة لمراب ساحة  ولما كان ذلش وكان الثابت

ثنتي عشرة سيارة ودراجتين اليتي ن ، وترريب إسمنتي ووجود ترريب به وتلفيات بأرصيٍف أنه محاٌط ب

بمشاهدة النيابة و  كاميرا مثبّتة بمدرسة مجاورة لقسم شرطة األزبكية وثبت لها وجود بمباٍن محيطة له.

ا مثبّتة بمدرسة أنها تحوي أربعة مقاطع مصورة مأخوذة من كاميرتبين سطوانة المدمجة إلالعامة لمحتوى ا

مجاورة لقسم شرطة األزبكية ظهر بإحداها شرص بجوار سوٍر يحمل صندوق وحقيبة بالستيكية، وبعرض 

المقطع على المتهم السابع والعشرين / عبد هللا محمد السيد جمعة قرر أنه ذات الشرص الظاهر فيه وأن ما 

رطة األزبكية، كما ظهر األخير بمقطع بحوزته داخل الصندوق عبوة مفرقعة توجه لوضعها بمراب قسم ش

قرر المتهم أن ذلش عقب وضعه العبوة بالمراب و هتزاز بكادر التصويرإاخر بغير الصندوق والحقيبة أتبعه 

 نفجارها.إو

ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن حادث تفجير مراب قسم شرطة األزبكية نتج عن كما 

بمرلوط مفرقع يتكون  معبأة ة ـ حاوية معدنية عبارة عن "وعاا طهي"محلية التشكيل ـنفجار عبوة مفرقعإ

لسنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقم 79أساسـًا من مادة نترات االمونيوم ـ المنصوص عليه بالبند )

يلو جرامات، بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات ـ تزن قرابة اثني  ك 2007

وجرى تفجيرها كهربيـًا عن ب عد باستردام هاتف محمول بعد وضعها أسفل الجانب األمامي األيسر لسيارة 

"  ـ التابعة لقسم شرطة األزبكية ـ على مسافة مترين من مبنى جمرك السبتية 6341 14الشرطة رقم "ب / 

األزبكية اإلعدادية بنين ومبنى البيت الفني  ، وخلّف الحادث ورائه تلفيات ببعا المنشآت منها مبنى مدرسة

إصابة المجني عليه /  وللمسرح التابع لوزارة الثقافة، فضالً عن حدوث تلفيات بسيارات ودراجتين اليتي ن.

 رزق فرج علي خمي  بجروح يسار الرقبة.

نيابدددة فدددى هدددذا الشدددنن فدددى غيدددر محلددده وتقدددر اللمدددا كدددان ذلدددك وكدددان مدددا ينعددداه الددددفاع علدددى اإلجدددراءات 
إلدددى سدددالمة الددددليل وأن األحدددراز المرضدددبوطة لدددم  تطمدددئن  المحكمدددةوالعامدددة تصدددرفها فدددى هدددذا الشدددنن 

هددى  ( ك  اميرا مثبّت  ة بمدرس  ة مج  اورة لقس  م ش  رطة األزبكي  ة) ن مددن إكتشددفهاث أحيدد يصددل إليهددا العبددث
نصدددت عليددده  تطابقدددت تلدددك اإلجدددراءات مدددع مددداو . أندددذاكالنيابدددة العامدددة أثنددداء معاينتهدددا لمسدددرح األحدددداث 

 مورد بتقريدددر قسدددم األدلدددة الجنائيدددة بعدددد وكدددذا مدددامدددن قدددانون اإلجدددراءات الجنائيدددة   56  55المدددادتين 
سددديما وأن  تلدددك اإلسدددطوانة المدمجدددة المفرغدددة مدددن الكددداميرات سدددالفة الدددذكر  وجدددود حدددذف أومونتددداج ب
مدمجدددة وإعتدددرف مددداورد باإلسدددطوانة الأقدددر بصدددحة  / عبدددد هللا السددديد جمعدددةالمدددتهم السدددابع والعشدددرون

 بننه هوذلك الشخص مرتكب الواقعة .
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وإلى تقرير وإلى سالمة أبحاثه التى بنى عليها  اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية لتقريرو المحكمة تطمئن 
اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة المحكمة وقد سبق وأن ردت المحكمة على ذلك بالدفع السابق مباشرة فنحيل إليه 

وفقا لمدا إنتهدت المحكمدة فدى إستخالصدها دون أن تسترسدل المحكمدة فدى سدردها مدرة أخدرى للتكرار    منعا
كقريندة تعدزز بهمدا إعترافدات بعدض المتهمدين عدن كيفيدة نتهدى إليده مدن نتدائج إومن ثم فإنها تعدول علدى مدا 

فى هذا الصدد اليعدوا أن يكدون فان نعى الدفاع   إرتكابهم لوقائع القرضية وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة 
جدال مورضوعيا فى تقدير األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال يجوز مجادلتها فيده ومدن ثدم تقرضدى المحكمدة 

 برفض الدفع .
 بإنتفاءأركـان جريمة  اإلشتراك دفعـن الـه عـوحيث أن السـابع عشـر :

 40بالموادبالتحريض والمساعدة فى الجرائم المنسوبة للمتهمين عمال 
  المتهمين  نتفاء اإلتفاق الجنائى فى حقوبإ من قانون العقوبات41/1  

) أوالً ( من يرتكبها وحده أو مع :من قانون العقوبات يعد فاعالً للجريمة  39فمردود عليه بنن نص المادة 
 من األعمال المكونة ثانياً ( من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فينتى عمداً عمالً )  .غيره
كل من حرض على إرتكاب  (أوال يعد شريكا فى الجريمة :)  "من قانون العقوبات 40المادة  تنصكما .لها 

من إتفق مع غيره على  (ثانيا  ) الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
فاعل أو الفاعلين سالحا أو أالت أو لمن أعطى ل (ثالثا )   ق .إرتكاب الجريمة فوقعت بناءا على هذا اإلتفا

فى األعمال أى شئ أخر مما تستعمل فى إرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بنى طريقة أخرى 
 ."أو المتممة إلرتكابها المجهزة أو المسهلة 
وبتهدا إال مدا إستسدنى قانوندا من إشترك فى جريمدة فعليده عقمن قانون العقوبات "  1/ 41كما نصت المادة 

  . " بنص خاص
مدن إشدترك فد  جريمدة " عقوبات والت  نصت عل  من قانون ال43كما وأنه ومن المقرر طبقا لنص المادة 

فعليه عقوبتها ولو كانت غير تلك الت  تعمد إرتكابها مت  كانت الجريمدة التد  وقعدت بالفعدل نتيجدة محتملدة 
 .   التى حصلت " ةللتحريض أو اإلتفاق أو المساعد

باإلتفاق إنما يتحقق من إتحداد نيدة أطرافده علدى إرتكداب الفعدل المتفدق  أنه من المقرر قرضاءا أن اإلشتراكو
عليه   وهذه النية أمر داخلى ال يقع تحت الحواس وال يظهر بعالمات خارجيدة   وإذ كدان القارضدى الجندائى 

إذا لم يقم اإلشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة  حرا فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء   فإن له
شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق اإلستنتاج من القرائن التى تقدم لديده مدادام هدذا اإلسدتدالل سدائغا ولده 

  كمدا أن اإلتفداق من ظروف الدعوى ما يبرره  كما له أن يستنتج حصوله من فعل الحق للجريمة يشهد به 
جريمة ال يقترضى فى الواقع أكثدر مدن تقابدل إرادة كدل المشدتركين فيده   وال يشدترط لتدوافره على إرتكاب ال

     مرضى وقت معين فمن الجائز عقال وقانونا أن تقع الجريمة بعد اإلتفاق عليها مباشرة .
 شتراك هو نشاط تبعى يصدر عن الشريك  ويقصدد بده التددخل فدى نشداط إجرامدىإلمن الُمقرر قانونًا أن او

شددتراك هددى التددى تخرضددع إلويددرتبط بدده وبنتيجتدده برابطددة السددببية  وقددد نددص المشددرع علددى صددور محددددة ل
للتجريم إذا ما ساهمت فى التسلسدل السدببى للنشداط المدادى الدذى يقدع مدن الفاعدل ويطلدق علدى هدذه الصدور 

 شتراك.إلأفعال ا
تفاق والمساعدة  وال يُشترط أن إلض وا( عقوبات بننها التحري 40وقد حدد المشرع هذه األفعال فى المادة )

شتراك وقيام مسئولية الشريك أن يرتكب إحدداها إلتقع هذه األفعال ُمجتمعة من الشريك  وإنما يكفى لتحقق ا
 .تفاق وحده أو بالمساعدة وحدهاإلفقط  أى أن نشاط الشريك يتحقق بالتحريض وحده أو با

رتكداب الجريمدة  إحاد إرادتين أو أكثدر وعقددهما العدزم علدى تإتفاق يتحقق بتالقى أو إلواالشتراك بطريق ا
رتكبهدا إرتكبهدا أحددهم يكدون مدن إرتكاب الجريمدة ثدم إنعقد العزم بينهم على إتحدت إرادات المتفقين وإفإذا 

 فاعل لهذه الجريمة  ويكون الباقون شركاًء لهذا الفاعل. 
رتكاب الفعل الُمتفدق عليده  وهدذه النيدة مدن إرافه على تحاد نية أطإتفاق يتحقق من إلشتراك باإلونظًرا ألن ا

 مخبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددآت الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ودخائدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنفس
شتراك دليٌل مباشر من إلالتى ال تقع عادة تحت الحس وليس لها إمارات ظاهرة  فإن للقارضى الجنائى إذا لم يقم على ا

قرائن التى تكون لديه  كما أن له أن ستنتاج أو الإلعتراف أو شهادة الشهود أو ما شاكَل ذلك أن يستدل عليه بطريق اإ
 ستدالل سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره .إليستنتج حصوله من أعماٍل الحقة  بشرط أن يكون هذا ا
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رتكابهدا أو تمكينده مدن ذلدك  ولدم يحددد إلرتكاب الفاعل للجريمدة أو تقدديم العدون لده إأما المساعدة فهى تعنى تسهيل 
الوسائل مادية أو معنوية  وقد تكدون ُمجهدزة أو ُمسدهلة أو ُمتممدة  وقدد  فقد تكون تلكالمشرع وسائل المساعدة 

شدتراك بالمسداعدة ال يتحقدق إال إذا اإلتكون سابقة على تنفيذ الجريمدة أو ُمعاصدرة للتنفيدذ أو الحقدة عليده  و
هدزة أو المسدهلة شدتراك فدى الجريمدة وهدو عدالٌم بهدا وأنده سداعد فدى األعمدال المجإلثبت أن الشريك قصدد ا

 رتكابها .إل
ويجب أن تتوافر عالقة السببية بين نشاط الشريك وبدين الجريمدة التدى وقعدت مدن الفاعدل فهدذه العالقدة هدى 
العنصر الثالث فى الركن المادى للمساهمة التبعية وبها تتحقق وحدة هذا الركن فى الجريمة التى سداهم فيهدا 

 الفاعلون والشركاء معهم .
 اٌل مشروعة ال يُعاقب عليهاـة أفعـابقـتراك السـشإلال اـأفعل أن ـواألص

عتبارها جريمة ُمستقلة فى حاالت إهم إال إذا نص الُمشرع على العقاب عليها بيستقالالً الإالقانون إذا وجدت 
معينة  ولكنها تُصبح غير مشروعة إذا ساهمت فى وقوع فعل غير مشروع إذ هدى تتبدع هدذا الفعدل وتسدتمد 

لصدفة غيدر المشدروعة ويُعاقدب عليهدا القدانون تبعًدا لدذلك  ومدن البدديه  أنده إذا كاندت المعاوندة قددمت منه ا
شدتراًكا فدى نفدس إلمؤازرة الجان  وتنييده ف  أغرارضه اإلجرامية ثم وقعت الجريمة بناء عليها فإن ذلك يعد 

شدتراك ُمعاقبًدا إلذى وقدع بُنداًء علدى اشترك أن يكدون الفعدل الدإلالوقت تطبيقًا للقواعد العامة  ويكفى لتوافر ا
 عليه فى ذاته.

عتبدداره إيعاقددب ب منهددا تددنص علددى أن " والثددانى مددن قددانون العقوبددات فددى البنددد األول 82لمددا كانددت المددادة و
شريًكا فى الجرائم المنصوص عليهدا فدى هدذا البداب  كدل مدن كدان عالًمدا بنيدات الجدانى وقددم إليده إعاندة أو 

لسكن أو منوى أو مكانًا لالجتماع أو غير ذلك من التسهيالت وكذلك كل من حمل رسائله وسيلة للتعيش أو ل
كل من أخفى أشياء إستعملت أو أعدت  أو سهل له البحث عن مورضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبالغه.

 إرتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .لإلستعمال فى 
شدتراك يؤاخدذ بمقترضداها فدى جدرائم هدذا البداب مدن يعلدم بنوايدا إلاالت خاصدة لومفاد هذا النص أن هناك ح

 الجانى  ويقدم له ماالً أو سكنًا أو غير ذلك  ويتطلب انطباقها توافر شروًطا ثالثة : 
رتكاب إحدى جرائم األمن الخارجى للدولة  فيكفدى أن يكدون لددى إنتوى إأن يوجد شخص أو أكثر  :أولهما 

 رتكاب الجريمة . إخاص نية الشخص أو األش
رتكاب إحدى هذه الجرائم إعانة مالية أو وسيلة للتعيش أو للسدكن إنتوى إأن يقدم الشخص إلى من  :ثانيهما 

جتماع بغيره من أعوانه أو أى تسهيل آخر  وقد تناول النص فرضالً عدن ذلدك  كدل مدن إلأو منوى أو مكانًا ل
ن مورضددوع الجريمدة أو إخفائده أو نقلدده أو إبالغده  وبعبددارة حمدل رسدائل الجددانى أو مدن سدهل لدده البحدث عد

أخرى المعاونة فى تذليل العقبات التى تقف دون الوصول إليها  ويقصد بتسهيل "إخفاء مورضوع الجريمة"  
حيازته إذا كان له كيان مادى ملموس أو جعدل الغيدر يحدوزه أو إرشداد الجدانى إلدى مورضدع يخفيده فيده  أمدا 

رضوعها أو " إبالغه " فيراد به تسهيل نقله من مكان إلى آخدر  أو إحاطدة اآلخدرين علًمدا تسهيل " نقل " مو
به أيًا ما كانت الوسيلة المتبعة فى ذلك . فقد يسهل له نقلده فدى عربدة أو طدائرة أو بداخرة بنفسده أو بواسدطة 

ن طريدق البدرق أو غيره  وقد يسهل له إبالغه بخطداب يكتبده  وقدد يحصدل تسدهيل النقدل أو اإلبدالغ معًدا عد
 الالسلك  .

هددو تددوفر القصددد لدددى مقدددم المعونددة أو المددنوى أو مددن يحمددل رسددائل الجددانى أو يسددهل لدده نقددل  : ثالثهمددا و
مورضوع الجريمة أو إخفائده أو إبالغده  وذلدك بدنن يكدون عالًمدا بالجريمدة األصدلية التدى يعددها الجدانى  أى 

ولديس مدن  ص بقولده " كدل مدن كدان عالًمدا بنيدات الجدانى " .عالًما بقصده ارتكابها. وهدذا مدا عبدر عنده الدن
الرضددرورى أن يكددون عالًمددا بوقوعهددا إذا كانددت قددد وقعددت  فالقدددر األدنددى فددى الجانددب المددادى هددو أن يوجددد 

رتكاب إحدى جرائم الباب األول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وأن يعاونه المتهم بنحد إلشخص يعد 
إليده "عالًمدا" بإعدداد  نوىفى النص  ويكفى فى الجانب المعنوى أن يكون مقدم العون أو م األفعال المذكورة

إليه  نوىالشخص للجريمة  أى بقصده أو عزمه على مقارفتها حتى ولو كانت الجريمة عند تقديم العون أو م
ألفعال السابقة فإن ذلدك رتكاب الجانى للجريمة عند مقارفة أحد اإقد وقعت فعالً دون علمه. فإذا توفر العلم ب

 شتراك .إليعنى بدون شك توفر القصد وتحقق ا
شتركوا وآخدرون مجهولدون فد  إمن األول وحتى الحادى والستين  المتهمينولما كان ذلك وكان الثابت أن 

رتكاب جرائم تخريب مبداٍن وأمدالٍك عامدة   بدنن اتفقدوا علدى تخريدب مبدان وأمدالك ومخصصدة لمصدالح إ
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وأن تفداق إلمن األول حتى العاشر شنٌن فد  إدارة ذلدك ا ينام عبوات مفرقعة   وكان للمتهمستخدإحكومية ب
للمتهمدين مدن بنن وفر لهم سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة   وسدهل  همالمتهم الثان  والستين شارك

د  مددع علمهددم هددروب وسدداعدوهم فدد  التسددلل عبددر الحدددود الجنوبيددة للددبالالثالددث والسددتين وحتددى األخيددر ال
من األول حتى السابع   والثالث عشر   ومن الثامن والعشرين  حتى الثالثين    ينالمتهمو أن . بنغرارضها 

اشتركوا وآخرون مجهولون ف  ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه  والسابع والثالثون   والثامن والثالثون
) الحدادى مدن األول حتدى السدادس الجنداة  ينمدبنن حدرض المتهواستعمال المفرقعات والتخريب واإلتالف 
على ارتكابها وأصدروا لهم تكليفـًا بذلك   واتفقوا والمكنى "أبو عشر والخامس عشر والثامن واألربعون ( 

عمر" ـ رضابط مخابرات بحركة حماس ـ  والمكندى "أبدو عبدد هللا" ـ القيدادي بالحركدة ـ علدى تنفيدذها بدنن 
دوار وأشددرفوا عليده   وسداعدهم المتهمددون السدابع   والثالددث عشدر   ومددن ورضدعوا مخططدـًا حددددوا بده األ

علددى مواعيددد غدددوه ورواحدده ؛ يالثددامن والعشددرين حتددى الثالثددين بددنن رصدددوا مسددكن النائددب العددام ووقفددوا
والسيارة استقالله وموقعها من َركبِه وأوجه تنمينه وحددوا بقعدةً السدتهدافه   وسداعد المكنيدان "أبدو عمدر" 

بو عبد هللا" المتهَم الخامس عشر ف  األعمال المجهزة الرتكابها وحددا له المواد الالزمة لتصنيع العبوة و"أ
المفرقعة فجهزها والمتهم الثامن والثالثون وأعداها للتفجير   بينمدا أعطدى المدتهم السدابع والثالثدون المدتهم 

ت الجريمدة بنداء علدى هدذا التحدريض وذلدك الخامس عشر الدائرة اإللكترونية المستخدمة فد  التفجيدر  فتمد
الخامس   والخامس عشدر   والسدادس  ينالمتهموأن  االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقـات.

 سددتعمال المفرقعدداتإتفدداق والمسدداعدة فدد  إلعشددر   والسددادس والعشددرين اشددتركوا بطددرق التحددريض وا
مدراد  عبدد الدرحمن عصدام محمددنفجدار مدوت / إل؛ وأحدث استعماالً من شننه تعريض حياة الناس للخطرإ
ستهداف قدوات األمدن المركدزي بمركدز إل  بنن ورضع المتهم الخامس مخططـًا مراد صالح عصام محمد و

أبو كبير بعبواٍت مفرقعة   وحرض والمتهم السادس عشر المتوفيْين / محمدد صدالح محمدد إبدراهيم وعلدى 
  وأصدرالمتهم الخامس تكليفـًا للمدتهم الخدامس عشدر بتصدنيع عبدوتْين  مصطفى محمد السيد على ارتكابها

مفدرقعتْين واتفدق معده علدى تسدليمهما للمدتهم السدادس والعشدرين الدذي أحرضدر سديارةً ودراجدة آليدة لدذلك ؛ 
فصنعهما وسلمهما له   فساعد األخير المتوفيْين / محمد صالح محمد إبراهيم  وعلى مصطفى محمد السيد 

كابها بنن أعطاهما العبدوتْين بالسديارة والدراجدة ؛ فاسدتعمالهما بدنن أوصدال بهمدا دائدرة تفجيرهمدا على ارت
فانفجرتا قبل وصولهما لمكان قوات األمن ؛ وأحدث االنفجار موتهما وموت المجن  عليهما / عبد الرحمن 

ذلك االتفاق وتلدك عصام محمد مراد وصالح عصام محمد مراد  فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض و
الخددامس   والحددادي عشددر   والخددامس عشددر   والثددامن والعشددرون   والثددامن ين المتهمدد. وأن المسدداعدة 

فدد  ارتكدداب جنايددات الشددروع فدد  القتددل واسددتعمال المفرقعددات والثالثددون اشددتركوا وآخددرون مجهولددون 
لى ارتكابها   وساعده بنن أمده بنن حرض المتهم الخامس المتهم الثامن والعشرين عوالتخريب واإلتــالف 

بنتددائج رصددد المددرآب ومداخلدده ومخارجدده   فدداتفق المددتهم الثددامن والعشددرون معهددم علددى تنفيددذها وارضعددـًا 
مخططـًا حدد به أدوارهم وأشرف عليه   وساعدهم المتهم الحادي عشر بنن أمدهم بالعبوة المفرقعة ودائرة 

 ائم سدالفة البيدان الخامس عشر والثدامن والثالثدون   فتمدت الجدرتفجيرها اإللكترونية الت  جهزها المتهمان 
 .وفقا لما إستخلصته المحكمة بإستخالصها بناء على هذا التحريض وذلك االتفاق وتلك المساعدة

فدى إرتكداب  والتحدريض والمسداعدة  إلتفاقبااإلشتراك  نيه حق المتهمين سالفى البيان  توافرت ف ومن ثم 
إليهم وأن ما إرتكبوه من أفعال إنما كان فى سبيل تنفيذ هذه النيدة وذلدك جميعده علدى هددى الجرائم المنسوبة 

 وإعترافدات المتهمدين وإقدراراتهم  مما إستخلصته المحكمة بإستخالصها سالف الذكرمن أقوال شهود اإلثبات
اإلتفدداق ب إلشددتراكفيهددا باالمتهمددين األخددرى التددى وردت بالتحقيقات ممددا يشددكل مسددئولية   وكددذا كافددة األدلددة

مدن منازعدة فدى هدذا الخصدوص اليعددو أن يكدون  الدفاع فى هذا الشنن  ثيرهيما نفإ والتحريض والمساعدة
يكون الدفع  ثم وهو من اإلختصاص األصيل لمحكمة المورضوع ومنعيا فى تقدير أدلة الدعوى وجدال مورض

 نون وتقرضى المحكمة برفرضه .المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقا
 جماعة أسست على خالف أحكام القدانونل اإلنرضمام ةوحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريم: عشر الثامن 

وفقددا للثابددت بددنمر  للمتهمددين تددول  قيددادة جماعددة أسسددت علددى خددالف أحكددام القددانون ةأركددان جريمدد  وإنتفدداء 
 . من قانون العقوبات2  1/ مكررأ 86    2  1/رمكر86   86منصوص عليها بالمواد الو اإلحالة 

يقصدد باإلرهداب فد  تطبيدق أحكدام "من قانون العقوبدات  86ننه من المقرر وفقا لنص المادة بفمردود عليه  
الجان  تنفيذا لمشروع إجرام   هإلي نالمادة كل من إستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الذي يلج ههذ
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ن ذلدك نللخطر إذا كان من ش هبهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمن فردي أو جماع 
لحدداق إإيددذاء بعددض األشددخاص أو إلقدداء الرعددب بيددنهم أو تعددريض حيدداتهم أو حريدداتهم أو أمددنهم للخطددر أو 

السدلطات العامدة و منع أو عرقلة ممارسة أالرضرر بالبيئة أو باإلتصاالت أو بالمواصالت أو اإلستيالء عليها 
 .  "أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أواللوائح

يعاقدب بالسدجن كدل مدن أنشدن أوأسدس أو نظدم " من قانون العقوبدات علدى أنده  2  1مكرر/ 86وتنص المادة 
عصدابة يكدون الغدرض منهدا الددعوة أوأدار على خالف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمدة أوجماعدة أو

بنى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين اومنع إحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة مدن 
ممارسدة أعمالهدا أو اإلعتدداء علدى الحريدة الشخصدية للمددواطن أو غيرهدا مدن الحريدات التدى كفلهدا الدسددتور 

و السالم االجتماعى  ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامدة أو والقانون أو اإلرضرار بالوحدة الوطنية أ
ويعاقب بالسجن مددة ال تزيدد  قيادة مافيها أو أمدها بمعونات مادية أومالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

إلى إحددى الجمعيدات أو الهيئدات أو المنظمدات أو الجماعدات أو العصدابات  من انرضم على خمس سنوات كل
 ."مع علمه بنغرارضها أو شارك فيها بنية صورة صوص عليها فى الفقرة السابقة,المن

تكددون عقوبددة الجريمددة المنصددوص عليهددا الجريمددة مددن قددانون العقوبددات 2  1مكددررأ/ 86كمددا تددنص المددادة 
المنصددوص عليهددا فددى الفقددرة األولدد  مددن المددادة السددابقة اإلعدددام أو السددجن المؤبددد   إذا كددان اإلرهدداب مددن 

ليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة عالتى تدعو  ائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ األغراضالوس
أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة   ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بنسلحة   أو ذخائر أو مفرقات   أو 

وتكدون .بوسدائلها فدى تحقيدق أو تنفيدذ ذلدكمهمدات أو آالت أو أمدوال أو معلومدات مدع علمده بمدا تددعو إليده و
ن اإلرهداب مدن اعقوبة الجريمة المنصوص عليهدا فدى الفقدرة الثانيدة مدن المدادة السدابقة السدجن المشددد إذا كد

الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ األغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعدة 
 " . ى هذه الفقرة  أو إذا كان الجان  من أفراد القوات المسلحة   أو الشرطةالمذكورة فصابة أو الع

بين تعبيرى اإلنرضمام والمشاركة من أن تعبير المشاركة ينصدرف إلدى الددخول فدى  اءوقد ساوى بعض الفقه
جتماعدات التنظديم ويشدايع إالتنظيم دون أن تكون لده العرضدوية فدى هدذا التنظديم   كدنن يحرضدر كدل أو بعدض 

فكدداره أو أن يسدداعد فددى شددئون التنظدديم بمددا ال يدددخل فددى نطدداق جريمددة اإلمددداد بمعونددات   ودون أن يقصددد أ
 المشارك اإلنرضمام فى عرضوية التنظيم.

القاعدة األصولية تقرضى بنن المسئولية عن الجريمة شخصية   فمن لم يسداهم فدى إرتكداب الجريمدة بصدفته و
فيجب أن تكون هناك عالقة ماديدة بدين الجريمدة والسدلوك اإلنسدانى  فاعالً أو شريكاً يظل بمننى عن عقوبتها

الصادر من شخص المسئول عنها فالبد أن يساهم الجانى بفعلده الشخصدى فدى الجريمدة   وأن تتدوافر عالقدة 
وميز الشارع جرائم  السببية بين فعل المساهمة والنتيجة اإلجرامية التى يعتد بها الشارع فى التجريم والعقاب

اإلخالل بالنظام "هو أن يستهدف الجانى بفعله غاية معينة هى فيها رهاب بوجوب توافر قصد جنائى خاصاإل
عتبارها جريمة إل  فليس مجرد إستعمال القوة أو التهديد يكفى "العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر

شدارع تنسديس أو االنرضدمام لجماعدة جدرم الإرهاب   وإنما يجب أن يبتغى الجانى بفعله إحدى هذه الغايدات و
عتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقدوق العامدة التدى إلا " يكون الغرض منها

 . جتماعىإلكفلها الدستور والقانون, أواإلرضرار بالوحدة الوطنية أو السالم ا
أركدان جريمددة الً عدن كدل ركدن مدن سدتقالإال يلدزم فد  الحكدم أن يتحددث صددراحة و  أنده قرضداءاومدن المقرر

تخذت من اإلرهاب وسيلة من وسدائل تحقيدق أغرارضدها إنرضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون إلا
من قانون العقوبات مادام قد أورد  2   1أ( /مكرراً) 86   2   1مكرراً / 86   86وادالمنصوص عليها بالم

 .من الوقائع ما يدل عليها 
نرضمام إلى جماعة إرهابية هو مسنلة نفسية ال تستفاد فقط من أقوال إلالعلم ف  جريمة اأن يرضا أومن المقرر 

  وال يشدترط أن الشهود   بل لمحكمة المورضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توح  به من مالبسداتها 
ا توافره   كما أنه مدن المقدرر بذاتهستقالل مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد إيتحدث عنها الحكم صراحة وعلى 

خدالف أحكدام القدانون المشدار إليهدا سدلفاً هدو بدالغرض أن العبرة ف  عدم مشروعية أي جماعة أسسدت علدى 
 .تتخذها للوصول لمبتغاها الذي تهدف إليه والوسائل الت  

سدلوك إجرامدى  أولهمدا الدركن المدادى: ويتكدون مدن ويتطلب لقيام جريمة اإلرهاب توافر عناصدر قانونيده :دـ
ونتيجه فرضال عن عالقة السببية بينهمدا  ويتخدذ السدلوك اإلجرامدى فدى جريمدة اإلرهداب شدكل العندف بمعنداه 
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 بهدا علدى النحدو الدذى يحددده القدانون  أو التهديدد  ةالواسع بما يشير إليده مدن معدانى مختلفدة تترضدمن إسدتخدام
ون يحدددها القدان والمصالح والحقدوق المحميدة التدى  ويجب أن يمس العنف النظام العام واألمن العام للمجتمع

 الحق فى الحياة أو السالمة البدنية أو الحق فى األمن أو الحق فى الحرية.كا
وثانيهما الركن المعنوى: جريمة اإلرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصدفها جريمدة عمديدة وقصددا 

افر القصددد الجنددائى العددام بإتخدداذ إرادة الجددانى إلددى السددلوك يددة  ويتددوباإلرها ةجنائيددا خاصددا يعبددر عندده بالنيدد
اإلجرامى الدذى باشدره وإلدى النتيجدة المترتبدة عليده مدع علمده بهدا   إمدا القصدد الجندائى الخداص فدى جريمدة 

تعريض سالمة المجتمع وأمنه اإلرهاب فهو يتمثل فى النية اإلرهابيه  وينخذ صورة اإلخالل بالنظام العام أو 
 .للخطر

بنشاط مادى يعبر عن إرادتهم من األول وحتى العاشر  ولما كان ما تقدم وقد ثبت للمحكمة قيام المتهمين
المتجهة لإلنخراط فى عرضوية هذا التنظيم اإلجرامى واإلسهام فى أى من أعماله التنظيميه أو اإلداريه أو 

ى يستخدمها ذلك التنظيم فى تنفيذ التنفيذيه مع علمهم اليقينى بالغرض منه وأن اإلرهاب من الوسائل الت
أحمد محمد عبد الرحمن األول / وهم المتهم  قيادات جماعة اإلخوان الهاربة خارج البالدفإتفقت أغرارضها 

جماعة ب  ، والثال، / محمود محمد فتحي بدر ـ قيادي، والثاني / محمد جمال حشمت عبد الحميدعبد الهادي

يا حركة حماس المكنى "أبو عبد هللا"، والمكنى "أبو عمر" ـ ضابط اإلخوان وتنظيمها الدولي ـ ، وقياد

الحركة ـ ، وفي إطار تنفيذ هذا المرطط أصدروا تكليفات للمتهمين الرابع / كارم السيد أحمد  بمرابرات

وقيادات  والسادس / قدري محمد فهمي محمود الشيخ إبراهيم والرام  / يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

العسكري ـ حركة حماس  على وضع مرطط عام لتصعيد األعمال العدائية للجماعة داخل البالد بجناحها 

 وذلش من خالل تطوير عمل اللجان النوعية المسلحة للجماعة وتأسي  مجموعات أخرى أكثر تطوًرا تتولى

ئها والمنشآت ليها وأعضاتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات القضاا والقوات المسلحة والشرطة والقائمين ع

واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبالد ؛ والشرصيات العامة المعارضة ألفكار العامة ،

بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع الجماعة وتوجهاتها ؛ 

 قتصاديةألأثير على مقوماتها اوالتالمواطنين ؛ وصوالً إلشاعـة الفوضى وإسقاط الدولة المصـرية 

ستيالا على الحكم ، حي، عقدوا لقااات تنظيمية بدولة تركيـا وضعوا خاللها بنود ذلش إلوا جتماعيةإلوا

بتطوير عمل تلش المجموعات المسلحة بجماعة اإلخوان عن طريق تأسي  أخرى متقدمة وتعمل والتحرك 

 :ـ من خالل محورين رئيسيين

أعماالً عدائية محدودة ضد أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت بتنفيذ :  أولهما  

 .ستنزافهاإالعامة بغرض إرباك القوات و

 ستهداف القائمين على مؤسسات الدولة والشرصيات العامة عن طريقإيقوم على  ستراتيجيإ وثانيهما : 

ش القيادات بتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين على رصدهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم ، على أن تضطلع تل

ذلش التحرك داخل البالد و منهم المتهمون السابع / أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان، والثامن / محمد محمد 

محمد كمال الدين، والتاسع / صالح الدين خالد صالح الدين فطين، والعاشر / علي السيد أحمد محمد بطيخ، 

 تأسي  تلش المجموعات والتواصل مع قيادات التنظيم خارج البالد. اللذين تولوا مسئوليةوالحركي "فوك " 

بتأسي  عدد من  سالفى الذكر  من السابع حتى العاشر ضطلع المتهمونإلذلش المرطط  أنه نفاذًاو

المجموعات المسلحة المتقدمة من عناصر الجماعة المدربين وممن لهم الربرة في مجال عمل اللجان 

وتنقسم كل مجموعة  النوعية بها، وشكلوها على هيئة خاليا عنقودية تعمل كل منها بمنأى عن األخرى

المترصصة التي تضطلع بمهاٍم محددة لتحقيق أغراض الجماعة  مسلحة لعدٍد من المجموعات النوعية

ن من الحادي عشر المتهمي ضمت وأهدافها ، وقد ك لف المتهم الرام  باإلشراف عليها مع مؤسسيها بالداخل

المتهمون من الثان  والستين حتى األخير شاركوا ف  جماعة أسست على خالف أحكام ،وأن   حتى الستين
إنتهت إليه المحكمة بإسترالصها والمحكمة تحيل إليه منع للتكرار دون أن تسترسل وفقا لما القانون 

 المحكمة بسرد وقائعها مرة أخرى. 
نرضدمام إلدى إللسياق المار بيانده يعدد كافيداً وسدائغاً فد  تدليلده علدى تدوافر جريمدة افإن ما أورده الحكم على ا 

وفقا للثابت بالبند الثدانى بدنمر اإلحالدة للمتهمدين مدن الحدادى عشدر  جماعة أسست على خالف أحكام القانون 
وفقدا  فة البيدانومشاركة المتهمين من الثانى والستين حتى األخير فى تلك الجماعدة سدال حتى الحادى والستين

للمتهمدين مدن تول  قيادة جماعة أسست على خالف أحكام القانون    وكذلك للثابت بالبند الثالث بنمر اإلحالة 
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حيددث أن المتهمددين سددالفى البيددان وفقددا للثابددت وفقددا للثابددت بالبنددد األول بددنمر اإلحالددة  األول وحتددى العاشددر
الحداكم ووجدوب الخدروج عليده وتغيدر نظدام الحكدم بددالقوة  بالتحقيقدات يعلمدون أن الجماعدة تددعوا إلدى تكفيدر

واإلعتداء على أفراد والمنشدنت الشدرطية والعسدكرية ورجدال القرضداء وكدانوا يعلمدون أن الجماعدة تلجدن إلدى 
إستخدام القوة والعنف والتهديدد والترويدع فدى سدبيل تحقيدق أغرارضدهم وقدد ثبدت ذلدك مدن إقدرارات المتهمدين 

ت النيابددة العامددة وبإنتمددائهم لتلددك الجماعددة وبدداألدوار التددى كانددت منوطدده بكددل مددنهم وإعترافدداتهم بتحقيقددا
وكافدة أدلدة وبإقرارات المتهمين بعرضهم على بعدض ومدن المرضدبوطات وفقدا للثابدت بتحقيقدات النيابدة العامدة 

  .  الدعوى األخرى 
 أن اإلثبات الجنائى يخرضع لمبدأ اإلثبات الحروكان من المقرر قرضاءا  

عتراف للقارضى الجنائى بحريدة كاملدة فدى تكدوين عقيدتده عدن الددعوى وفقداً لمدا يمليده عليده إلو ما يعنى اوه
ً إطمنن إليها وجدانه وإقتناعه الشخصى محموالً على األدلة التى إ ومدن حدق   سدتراح لهدا رضدميره إثباتداً ونفيدا

إليده  إذ العبدرة هدى باطمئندان محكمة المورضوع أن تنخدذ بتعدرف الشدهود علدى المدتهم مدا دامدت قدد اطمنندت 
المحكمددة إلددى صدددق الشددهود أنفسددهم  كمددا أن مددن حددق محكمددة المورضددوع أن تسددتخلص الصددورة الصددحيحة 
للواقعة من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح 

نداً إلى أدلة مقبولة فدى العقدل والمنطدق ولهدا أصدلها ما يخالفها من صور أخرى مادام استخالصها سائغاً مست
 الصحيح فى األوراق.

وحسبما تلك الجرائم سالفة الذكر وكان الثابت من مجموع ما أورده الحكم كافياً ف  بيان أركان ولما كان ذلك 
قيقدات النيابدة وفقدا للثابدت بتح وإعترافداتهم  إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود اإلثبات وإقرارات المتهمين

وكدذا كافدة األدلدة األخدرى التدى وردت قسم األدلة الجنائية وتحريات األمن الدوطنى العامة  وما ثبت بتقارير 
يسددتهدف بفعلهددم غايددة معينددة أن األفعددال والسددلوك اإلجرامددى  ووالتدد  تطمددئن إلدديهم المحكمددة  بالتحقيقددات  

و لها منخذها الصحيح من األوراق ممدا  "أمنه للخطراإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع و"هى
ال تناقض فيه فإن نع  الدفاع ف  هذا الخصوص ال يعدو ان يكون جدال مورضوعيا ف  تقددير الددليل وهدو مدا 

 تستقل به المحكمه و ال يجوز مجادلتها فيه و من ثم تقرض  برفرضه .
  ريمـة اإلمدادبإنتفـاء أركـان جدفع  ـن الـه عـوحيث أن التاسـع عشـر :

 .للمتهمين  والتمويل
يعاقب بالسجن كل من أنشدن أو أسدس عقوبات ومفادها " 1مكرر/86فمردود عليه أنه من المقرر بنص المادة 
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصدابة تهددف إلدى تعطيدل  أو نظم أو أدار على خالف أحكام القانون

حدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالهدا أو اإلعتدداء أحكام الدستور أو القوانين أو منع إ
على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة الت  تكفل الدستور والقانون بحمايتها 

ادة   ويعاقدب بالسدجن المشددد كدل مدن تدولى زعامدة أو قيد أو اإلرضرار بالوحدة الوطنية أو السالم اإلجتماع 
 مافيها أو أمدها بمعونان مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه ".

عقوبات ومفادها  " تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة األولى 1مكررأ/86كما نصت المادة 
حقيق أو تنفيدذ من المادة السابقة اإلعدام أو السجن المؤبد   إذا كان اإلرهاب من الوسائل التى تستخدم فى ت

األغراض التى تدعوا إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فدى هدذه الفقدرة. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بنسدلحة   أو ذخدائر  أو مفرقعدات   أو مهمدات   أو أالت أو معلومدات 

 ذ ذلك ". مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفي
هددذه الجريمددة جريمددة عمديدده تتطلددب تددوافر القصددد الجنددائى العددام بعنصددريه العلددم ومددن المقررقرضدداءا أن 

واإلرادة وذلك بإتجاه اإلرادة إلى السلوك اإلجرامى والنتيجة المترتبة عليه  والعلدم بمدا يدرد عليده السدلوك  
و الجماعه أو العصابه من أغراض إرهابيدة   وأن أى العلم بما تدعوا إليه الجمعيه   أو الهيئه أو المنظمه أ

ما يتم مده من أموال أو أدوات أو معلومات  تستخدم فدى تحقيدق أو تنفيدذ األغدراض التدى تددعوا إليهدا تلدك 
الجماعه أوالمنظمه والوسائل التى تستخدمها فى تحقيق وتنفيذ أغرارضها   ويجب أن يكون هذا  العلم يقينيا 

وال يشترط أن تكون هذه األموال من مصدر غير مشروع فمن الممكن أن تكدون مدن فال يجوز إفترارضه   
 .مصدر مشروع أو غير مشروع 
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أصدر مجلس األمن قرارا ملزما للدول تحت الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة بشنن مكافحة اإلرهاب هو و
اإلنرضددمام إلددى اإلتفاقيددات دعددا فيدده الدددول األعرضدداء إلددى  2001سددبتمبر سددنة  28فدد   1373القددرار رقددم 

 والبروتوكوالت الدولية المتعلقة باإلرهاب.
لمعاقبة على تمويل اإلرهداب ونصدت مادتده الثانيدة الفقدرة األولدى منهدا علدى يتم ادولية ال قيةتفاوأنه وفقا لإل 

 تجريم سلوك أى شخص يقدم بنى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته أمدواال
أو يجمعها بنية إستخدامها فى أعمال إرهابية معينه أو إذا كان يعلدم أنهدا سدوف تسدتخدم كليدا  أو جزئيدا  فدى 
عمل يترضمن جريمه إرهابيه   وقد توسعت اإلتفاقيه سالفة البيان إلى تعريف المقصود بتمويدل اإلرهداب فلدم 

بدل وسدعت إلدى مجدرد جمدع األمدوال مدن أجدل تقيده بتقديم األموال بنية إستخدامها فى أعمال إرهابيده معينده 
تحقيق هذا الغرض  ويستوى أن تكون مصادر هذه األموال مشدروعة أو غيدر مشدروعة مدادام الغدرض مدن 

 إستخدامها فى عمل إرهابى .وتقديمها 
 اـر ف  ميالدهـكل كبيـز بشـة ترتكـومن المقررفقها إن الجريمة اإلرهابي

ية يقوم بها فرد واحد  يكون وراءهدا عددد مدن المخططدين والمعددين على عنصر التمويل  حيث إن كل عمل
الذين يوفرون وسائل التنفيذ  ومصاريف إقامة وتنقل اإلرهابيين  ومن هنا تظهر مدى تكلفة هدذه العمليدات  

   سواء وقع الفعل اإلرهاب  أم لدم يقدع تبر تمويل اإلرهاب فعال إرهابياوتكمن أهمية التمويل اإلرهاب . ويع
وذلك بالقيام عمدا وبني وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشدرة  بتقدديم أو جمدع أو تددبير أمدوال أو ممتلكدات  

رتكاب فعل إرهاب  أو أفعال إلستخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا إولو كانت مشروعة  بنية 
ال أموال من طرف شخص أو إرهابية  من طرف شخص أو أشخاص أو جماعة أو عصابة منظمة ـ استعم

أشخاص أو جماعة أو عصابة منظمة مدن أجدل ارتكداب فعدل إرهداب  أو أفعدال إرهابيدة ـ تقدديم مسداعدة أو 
 مشورة لهذا الغرض . 

ولقيام تلك الجريمة البد من توافر الركن المادي لجريمة تمويل اإلرهاب والذى يتمثل ف  القيام عمددا وبدني 
بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكدات  ولدو كاندت مشدروعة  بنيدة  مباشرة مباشرة أو غير وسيلة كانت

رتكداب فعددل إرهدداب  أو أفعدال إرهابيددة  مددن طددرف إلاسدتخدامها أو مددع العلددم أنهدا ستسددتخدم كليددا أو جزئيددا 
شددخص أو أشددخاص أو جماعددة أو عصددابة منظمددة  أو اسددتعمال أمددوال مددن طددرف شددخص أو أشددخاص أو 

منظمة من أجل ارتكاب فعل إرهاب  أو أفعال إرهابية ؛ أو تقديم مساعدة أو مشدورة لهدذا  جماعة أو عصابة
الغرض ؛ أو محاولة ارتكداب األفعدال المدذكورة  وبطبيعدة الحدال البدد مدن تدوافر عالقدة سدببية بدين النشداط 

صليا  وإما أن والنتيجة اإلجرامية المحققة. ويمكن تنفيذ هذا السلوك من طرف شخص واحد  فيسمى فاعال أ
الدركن المعندوي لجريمدة تمويدل اإلرهداب و . يتم هذا التنفيذ مع الغير ويشاركه فد  ارتكابده فيسدمى مشداركا

رتكداب إة ستسدتخدم فد  والذى يتمثل ف  القصد الجنائ   وذلك من خالل علم الجدان  بكدون األمدوال المقدمد
 . عمل إرهاب 

فدإن المحكمدة وما إستخلصته المحكمة من أوراق القرضدية العامة  بتحقيقات النيابةلما كان ذلك وكان الثابت و
 ومدن الثددانى والعشدرين حتددى السدابع والثالثددين إمدداد المتهمددين مدن األول وحتددى السدابع عشددر إطمنندت إلدد  

سددلحة األب وذلددك بإمدددادهم  بمعونددات ماديددة وماليددة جماعددة أسسددت علددى خددالف أحكددام القددانون ل السددتينو
مدع علمهدم بمدا تددعو إليده وبوسدائلها فد  تحقيدق مهمات وآالت وأموال ومعلومات الات ومفرقعالذخائر والو

وقيام المتهم الثانى والستين بتوفير سيارات لشرائها بغيدر محل المحاكمة وهى إرتكاب الجرائم الغرض منه 
تخالصدها سإستخلصدته المحكمدة بإوذلدك جميعده علدى هددى ممدا   بياناتها الصحيحة للجماعة سدالفة الدذكر  

وتحريدات األمدن الدوطنى وإقدرارات المتهمدين وإعترفداتهم بتحقيقدات النيابدة  من أقدوال شدهود اإلثبداتوذلك 
دون أن  وكددذا كافددة األدلددة األخددرى التددى وردت بالتحقيقدداتقسددم األدلددة الجنائيددة ومددا ثبددت بتقددارير العامددة  
للواقع قد أقيم على سند غير صحيح دفع   األمر الذي يكون معه الفى سردها مرة أخرى  المحكمة  تسترسل
 رفرضه.وتقرضى المحكمة بوالقانون 

المششدخنة والدذخائر  بإنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز األسلحة الناريدةحيث أنه عن الدفع و ـ:العشرون 
الحادي عشر   والثان  عشر   ومدن الخدامس عشدر حتدى الثدامن عشدر   والسدادس والعشدرون   للمتهمين 
بإنتفداء أركدان جريمدة حيدازة وإحدراز األسدلحة  وكدذاوالعشرون   والثدامن والثالثدون  والخمسدون  والثامن
الغير مششخنة والذخائر للمتهمين الثانى عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والسدادس  النارية

 والعشرون والخمسون . 
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الصادر فدى شدنن  1954لسنة  394لقانون رقم من المقرر وفقا لنص المادة األولى من ا هبنن مفمردود عليه
يحظددر بغيددر تددرخيص مددن وزيددر الداخليددة أو مددن ينيبدده عندده حيددازة أو إحددراز  "األسددلحة والددذخائرعلى أندده 

بينة فى ( وكذلك األسلحة البيرضاء الم3( وبالقسم األول من الجدول )2األسلحة النارية المبينة بالجدول رقم )
 يجوز بنى حال الترخيص فى األسدلحة المبيندة فدى القسدم الثدانى مدن الجددول وال ( المرفق .1الجدول رقم )

 ." ( وكاتمات أو مخفرضات الصوت  والتلسكوبات التى تركب على األسلحة النارية3رقم )
ومع عدم اإلخالل بنحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات  "من ذات القانون  26/6كما نصت المادة 

السجن المشدد أو المؤبدد وغرامدة التجداوز عشدرين ألدف جنيده لمدن حداز أو أحدرز بالدذات أو  العقوبة تكون
( من هذا القدانون أو  3  2بالواسطة بغير ترخيص سالحا من األسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى )

سدائل النقدل مما تستعمل فى األسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحدد أمداكن التجمعدات أو و ذخائرها
العددام أو أمدداكن العبددادة   وتكددون العقوبددة اإلعدددام إذا كانددت حيددازة أو إحددراز  تلددك األسددلحة أو الددذخائر أو 
المفرقعات بقصد إستعمالها فى أى نشاط يخل باألمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو 

 . "ية أو بالوحدة الوطنية أو السالم اإلجتماعى مبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيئة اإلجتماع
أن المشرع جعل من حيازة وإحراز األسلحة النارية والذخائر بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص  ومفاد ذلك

أمدراً مؤثمداً  وشددد العقوبدة المفرورضدة علدى حيازتهدا أو إحرازهدا إذا تدوافر الظدرف المشددد وهدو حيازتهدا 
جمعددات أو وسددائل النقددل العددام أو أمدداكن العبددادة وشددددها أيرضددا إذا كانددت حيددازة أو وإحرازهددا فددى أمدداكن الت

إحراز  تلك األسلحة أو الذخائر أو المفرقعدات بقصدد إسدتعمالها فدى أى نشداط يخدل بداألمن العدام أو بالنظدام 
أو بالوحدددة  العددام أو بقصددد المسدداس بنظددام الحكددم أو مبددادئ الدسددتور أو الددنظم األساسددية للهيئددة اإلجتماعيددة

الوطنية أو السالم اإلجتمداعى  ويسدرى ذلدك علدى األسدلحة الناريدة المنصدوص عليهدا فدى الجدداول الملحقدة 
 بالقانون .

أن جريمددة حيددازة سدالح نددارى أو إحدرازه تددتم بمجدرد الحيددازة أو اإلحددراز   قرضداءا وحيدث أندده مدن المقددرر
لحيازة المادية للسدالح طالدت أو قصدرت أيداً ويكفى لتحقق جريمة إحراز سالح نارى بغير ترخيص مجرد ا

كان الباعث على حيازتده ولدو كاندت ألمدر عدارض أو طدارئ  وقيدام هدذه الجريمدة ال يتطلدب سدوى القصدد 
الجنائى العام الذى يتحقدق بمجدرد إحدراز أو حيدازة السدالح الندارى بددون تدرخيص عدن علدم  ولديس بدالزم 

المرخص كركن مادى لتوافر وقوع الجريمة  بل يكفى إثبدات  ثبوت الحيازة أو اإلحراز برضبط السالح غير
قتناعها من أى دليل تطمئن إليه  إوقوعه ولو لم يرضبط السالح  ذلك أن للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد 

 ستحقاق العقاب عدم رضبط السالح وأنه من النوع المعين بالقانون.إوال يمنع من المساءلة و
والخداص بتغلديظ العقداب إذا كدان  النارية د فى جريمة إحراز وحيازة األسلحة وحيث أنه عن الظرف المشد

حيددازة أو إحددراز الجددانى للسددالح النددارى فدد  أحددد أمدداكن التجمعددات وقصددد الجددانى مددن حيازتدده أو إحددرازه 
 .ستعماله فى نشاط يخل باألمن العام والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو السالم االجتماعىإ

لقيام الجريمة توافر ركنين أساسيين هما الركن المادى ويتمثل فى نشاط إيجابى يقوم به الجانى فإنه يجب 
كحمل السالح أو إحرازه بدون ترخيص وركن معنوى يتمثل فى المسئولية الجنائية القائمة على توافر 

بقصد إستعماله  القصد الجنائى بعنصرية العلم واإلرادة  وأن يكون حمله للسالح وسط تجمع من األشخاص
 .  فى نشاط يخل باألمن العام أو النظام العام

المتهمون الحادي عشر   والثان  عشر   ومدن الخدامس عشدر ولما كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن 
حددازوا   والثدامن والثالثددون  والخمسدون  حتدى الثدامن عشددر   والسدادس والعشددرون   والثدامن والعشددرون

سدالفة  ذخائر مما تستعمل علدى األسدلحة الناريدةو ـ مسدسات وبنادق آلية ـ رية مششخنةوأحرزوا أسلحة نا
بقصد استعمالها ف  نشاط يخدل بداألمن  بغير ترخيص ومما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازهاالذكر 

متهمددون ال كدذلك. ووالنظدام العدام وبقصددد المسداس بمبددادئ الدسدتوروبالوحدة الوطنيددة والسدالم االجتمدداع  
حدازوا وأحدرزوا   والسدادس والعشدرون   والخمسدون  الثان  عشر   ومن السابع عشر حتى التاسدع عشدر

بغيدر تدرخيص ذخدائر ممدا تسدتعمل علدى األسدلحة الناريدة وأسلحة نارية غيرمششخنة ـ بنادق خرطدوش ـ 
وبالوحددة الوطنيدة  بقصد استعمالها ف  نشاط يخدل بداألمن والنظدام العدام وبقصدد المسداس بمبدادئ الدسدتور

 .والسالم االجتماع  
ت م أن ه م ا ثب ت بتق ارير قس م األدل ة الجنائي ة  و أوراق القرضدية وتحقيقاتهدا وكدان الثابدت مدن متى كان ما تقدم

ربع ين طلق ة ك ل منه ا أخم  ووالرزينتي ن و.مم 39×7.62البندقية اآللية ذات ماسورة مششرنة عيار ضبط 
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المقر ب  وذل  ش  س  تعمالإلل أنه  م جميع  ا ص  الحين م  م و 39×  7.62ري  ة عي  ار مم  ا تس  تردم عل  ى األس  لحة النا

ض بط ت م كم ا .التنظيمي والمرزن الكائنَي ن بحي السراحنة ـ مي دان النزه ة ـ مرك ز ههي ا ـ محافظ ة الش رقية 

الرزينتين وم  م كامل  ة وس  ليمة وص  الحة لالس  تعمال.39×7.62البندقي  ة اآللي  ة ذات ماس  ورة مشش  رنة عي  ار 

الثمان عشرة طلقة كل منها مما تستردم على األس لحة الناري ة و ين لالستعمال على البندقية المضبوطةصالحت

لم  تهم الث  امن عش  ر / ل م  م كامل  ة األج  زاا وص  الحة لالس  تعمال عل  ى البندقي  ة المض  بوطة 39×  7.62عي  ار 

المحكمدة فدى سدردها وفقا لما إستخلصدته المحكمدة مدن التحقيقدات دون أن تسترسدل  محمود علي كامل علي 
من إخالل باألمن ذلك اً لما صاحب ءوانتها)المتهمين( سالفى الذكر وكان إحرازهم منعا للتكرار  مرة أخرى

 .بمهامها ومنع السلطات من القيامم للخطر وترويعهوالمواطنين  وتعريض قوات الشرطة  العام  والنظام
طمئنددان المحكمددة إلددى ثبددوت الواقعددة المسددندة إهددو وكددان عمدداد اإلثبددات فددى المددواد الجنائيددة  لمددا كددان ذلددك

جدائز إثباتهدا بكافددة  -إال مددا اسدتثنى بدنص خدداص  –  واألصدل أن الجدرائم علددى اخدتالف أنواعهدا ينللمتهمد
الطدرق القانونيدة ومنهدا البينددة وقدرائن األحدوال . وإذ كددان ذلدك وكاندت جريمددة إحدراز السدالح والددذخيرة ال 

عليهدا مدا يجدرى علدى سدائر المسدائل الجنائيدة مدن طدرق اإلثبدات  وال يمندع مدن ستثناء فإنه يجرى إيشملها 
قتنعت من األدلدة التدى أوردتهدا إالعقاب عدم رضبط السالح مادامت المحكمة قد  مستحقاقهإو ينمساءلة المتهم

فدإذا  أوحيازتده السالح الذى قال عنه الشهود  وأنه سالح يحظدر القدانون إحدرازه وايحوز واكان ينأن المتهم
هى أقامت قرضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمنندت إليده مدن شدهادة الشدهود فدال تكدون قدد 

 خالفت القانون فى شىء .
النيابددة  هم بتحقيقدداتاتوإعترافددات المتهمددين وإقددرارطمننددت إلددى  شددهادة شددهود اإلثبدات إ وحيدث أن المحكمددة

العديددد مددن قددد تددم رضددبط مددن أندده سددالفة الددذكر  بالتحقيقدداتوكددذا كافددة األدلددة األخددرى التددى وردت العامددة  
ببعض المقدرات التنظيميدة وفقدا للثابدت بالمعايندات ومدا ثبدت  المرضبوطات ) األسلحة بكافة أنواعها وذخائر(

وأقامت قرضائها بثبدوت هدذه الجريمدة  وفقا لما إنتهت إليه المحكمة بإستخالصها بتقرير قسم األدلة الجنائية  
إحراز أو حيازة السالح النارى    إذ أن جريمة حيازة أو إحراز سالح نارى تتحقق بمجرد همينفى حق المت

ومن ثم فان نعى الدفاع فى هذا الصدد اليعدوا أن يكون جدال مورضوعيا فدى تقددير . بدون ترخيص عن علم
 لدفع.األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقرضى المحكمة برفض ا

فدى جدرائم حيدازة وإحدراز مفرقعدات وصدنعها ومدن إنتفاء أركدان بوحيث أنه عن الدفع  والعشرون : الحادى 
مددن قددانون )هددـ(  102)د(   102)ج(  102)ب(   102)أ(  102وفقددا لنصددوص المددواد حكددم المفرقعددات 

  .العقوبات 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كدل " ت / أ من قانون العقوبا 102المادة فمردود عليه بننه من المقرر بنص 
ستوردها   قبدل الحصدول علد  تدرخيص بدذلك ويعتبدر فد  حكدم إمن أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو 

المفرقعات كل مادة تدخل ف  تركيبها ويصدر بتحديددها قدرار مدن وزيدر الداخليدة   وكدذلك األجهدزة واآلالت 
 . " فجارهانإلواألدوات الت  تستخدم ف  صنعها أو 

يعاقب باإلعدام كل من إستعمل مفرقعات بنيدة إرتكداب الجريمدة  "/ب من ذات القانون 102كما نصت المادة 
أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشنت المعدة للمصالح 87المنصوص عليها فى المادة 

أو األمداكن المعددة إلرتيداد  و غيرهدا مدن المبدانىالعامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو لإلجتماعات العامة أ
 . " الجمهور

يعاقب بالسجن المؤبد كل من إستعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعدات إسدتعماال "  /ج 102كما نصت المادة 
 . "من شننه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا أحدث اإلنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب اإلعدام

يعاقب بالسجن المشدد من إستعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إسدتعماال مدن " د  /102كما نصت المادة 
 ." ررا بتلك األموال كان العقاب السجن المؤبدرض. فإذا أحدث اإلنفجار  للخطرشننه تعريض أموال الغير 

المحرز بنن ما  ومن المقرر قرضاءا أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم
يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات وال رضرورة بعد ذلك فدى حكدم تلدك المدادة إلثبدات نيتده فدى 

وإنما هو  كما أن القصد الجنائى ال شنن له بالباعث على اإلحراز , . إستعمال المفرقع فى التخريب واإلتالف
عددام كدل مدن إسدتعمل مفرقعدات بنيدة إرتكداب الجريمدة /ب والتدى تعاقدب باإل102شرط لتطبيق المادة التاليدة 

أو بغددرض إرتكدداب قتددل سياسددى أو تخريددب المبددانى أو المنشددنت المعدددة  87المنصددوص عليهددا فددى المددادة 
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للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو لإلجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو األمداكن المعددة 
 إلرتياد الجمهور .

ن المقددرر فقهددا أن المفرقعددات هددى عبددارة عددن مددادة أو مددواد سددريعة اإلشددتعال بحيددث يددؤدى إشددتعالها إلددى ومدد
التدمير  ويعتبدر فدى حكمهدا كدل مدادة تددخل فدى تركيبهدا ويصددر بتحديددها قدرار مدن وزيدر الداخليدة وكدذلك 

 األجهزة واألالت واألدوات التى تستخدم فى صنعها أو إلنفجارها .
ى ورضع اليد على المفرقعات على سبيل الملك واإلختصاص وال يشترط فيها اإلستيالء المدادى وأن الحيازة ه

. وإمدا اإلحدراز فهدو مجدرد بل يعتبر الشخص حدائزا ولدو كاندت المفرقعدات يحرزهدا شخصدا أخدر نائبدا عنده 
 اإلستيالء ماديا على المفرقعات ألى باعث كان .
يدؤدى فدى النهايدة إلدى   عمليات التى من شننها مزج مواد معينةويقصد بتصنيع المفرقعات وهى تشمل كافة ال

إيجداد مددادة مفرقعددة وال عبددرة فدى ذلددك بالوسدديلة التددى يسددتخدمها الجدانى لتحقيددق أغرارضدده فيسددتوى أن تكددون 
 ى النهاية إلى صناعة المفرقعات.الوسيلة ألية أو يدوية ما دامت تؤدى ف

الحددادي عشددر   والخددامس عشددر   ومددن السددابع  ينالمتهمدد أن  ولمددا كددان ذلددك وهددديا بمددا تقدددم وكددان الثابددت
والثالثين حتى التاسع والثالثين صنعوا مفرقعات ومواٍد ف  حكمهدا قبدل الحصدول علدى تدرخيص بدذلك   بدنن 

وثالث  االسيتون ثالث  البيروكسديد    هيكساميثيلين تراي بركسيد داي أمين  صنعوا مواد ـ أزيد الرصاص  
وم ـ المفرقعدة   وأدوات ـ دوائدر كهربائيدة وإلكترونيدة ـ مدن التد  تسدتخدم النفجارهدا بقصدد ونترات األمونيد

الحدادي عشددر   والخدامس عشدر   والحددادي  ينالمتهمد أن و .سدتعمالها فد  نشداط يخددل بداألمن والنظدام العددامإ
والثالثددون   والعشددرون   والثددان  والعشددرون   ومددن السددادس والعشددرين حتددى الثددامن والعشددرين   والثالددث 

والسادس والثالثون   والثامن والثالثون   والتاسدع والثالثدون  حدازوا وأحدرزوا مفرقعدات ومدواد فد  حكمهدا 
هيكساميثيلين تراي بركسيد قبل الحصول على ترخيص بذلك   بنن حازوا وأحرزوا مواد ـ أزيد الرصاص   

ونيوم   ومخداليط المفرقعدات ـ بقصدد اسدتعمالها   وثالث  االسيتون ثالث  البيروكسيد   ونترات األمداي أمين
نفذوا الحادي عشر   والخامس عشر   والثامن واألربعون  ينالمتهمأن  و .ف  نشاط يخل باألمن والنظام العام

تنفيدذًا لمخطدط  السدابق السيد المستشار / هشدام محمدد ذكد  بركدات النائدب العدامماتم التخطيط له وهو إغتيال 
الرابدع حتدى السدادس حدددوا فيده دور كدل مدنهم   أعددوا لهدذا الغدرض عبدوةً مفرقعدةً ـ  ورضعه المتهمدون مدن

جهزها المتهم الخامس عشر ـ حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جراماٍت من مادة نترات األمونيوم المختلطِة 
ية بجهاز تحكدٍم عدن بمادة بيروكسيد األسيتون متصلتْين بمادة أزيد الرصاص الُمفرقِعَات ودائرة تفجير كهربائ

بُعد   وورضعها والمتهم الحادي عشر بسيارةٍ أحرضرها األخير وقادها حتى سدلمها آلخدٍر تركهدا بالمكدان الدذي 
الموعددد المحدددد اسددتقال وثالددٌث سدديارةً قادهددا المددتهم الثددامن وفددى أيقنددوا سلفددـًا مددرور ركددب المجندد  عليدده مندده 

وإبالغهم بخط سدير ركبده ووقدت تحركده  بينمدا المفرقعات واألربعون حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة ب
توجه المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها   ثم كمن والمتهم الحادي عشرببقعٍة 
مواجهٍة للسيارة وانتظرا حتدى علمدا بتحدرك الركدب صدوبهما؛ ومدا أن حداذت السديارة اسدتقالل المجند  عليده 

مددن األول حتددى  ينالمتهمددأن و  .حتددى فجرهددا المددتهم الخددامس عشددر بجهدداز تحكددٍم عددن بعددد السدديارة المفخخددة
 السددابع   والثالددث عشددر   ومددن الثددامن والعشددرين  حتددى الثالثددين   والسددابع والثالثددون   والثددامن والثالثددون

تخريددب المفرقعدات والفدى إسدتعمال اشدتركوا ـ وآخدرون مجهولدون ـ بطدرق التحددريض واالتفداق والمسداعدة 
شتركوا بطرق إالخامس   والخامس عشر   والسادس عشر   والسادس والعشرين  ينالمتهمأن و   واإلتالف 

وأحدث   ستعماالً من شننه تعريض حياة الناس للخطرإ ستعمال المفرقعاتإالتحريض واالتفاق والمساعدة ف  
  بددنن ورضددع المددتهم مددراد صددالح عصددام محمددد مددراد و عبددد الددرحمن عصددام محمدددكددال مددن نفجددار مددوت إلا

سددتهداف قددوات األمددن المركددزي بمركددز أبددو كبيددر بعبددواٍت مفرقعددة   وحددرض والمددتهم إلالخددامس مخططددـًا 
رتكابهدددا   إالسدددادس عشدددر المتدددوفيْين / محمدددد صدددالح محمدددد إبدددراهيم وعلدددى مصدددطفى محمدددد السددديد علدددى 

تفق معه على تسليمهما للمتهم إفرقعتْين ووأصدرالمتهم الخامس تكليفـًا للمتهم الخامس عشر بتصنيع عبوتْين م
السادس والعشرين الذي أحرضر سيارةً ودراجة آلية لذلك ؛ فصنعهما وسلمهما له   فساعد األخيدر المتدوفيْين / 
محمددد صددالح محمددد إبددراهيم  وعلددى مصددطفى محمددد السدديد علددى ارتكابهددا بددنن أعطاهمددا العبددوتْين بالسدديارة 

وصددال بهمددا دائددرة تفجيرهمددا فانفجرتددا قبددل وصددولهما لمكددان قددوات األمددن ؛ سددتعمالهما بددنن أإوالدراجددة ؛ ف
وأحدث االنفجار موتهما وموت المجن  عليهما / عبد الرحمن عصام محمد مراد وصالح عصام محمدد مدراد 

المتهمدان السدابع والعشدرون    . وأن تفداق وتلدك المسداعدةإلفتمت الجريمدة بنداء علدى هدذا التحدريض وذلدك ا
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مواد نترات األمونيوم وبيروكسديد األسديتون وأزيدد الرصداص أعدوا عبوة مفرقعة حوت والثالثون  والسادس
متصددلة بدددائرة إلكترونيددة لتفجيرهددا عددن بُعددد   وتنفيددذًا لددذلك اسددتقل المتهمددان السددابع والعشددرون الُمفَرقِعَددات 

  ومدا أن قسدم شدرطة األزبكيدة  صوب مدرآبفقادها األخير وانطلقا  المعدة لذلك  والسادس والثالثون السيارة
وصلوه توجه تلقاءه المتهم السابع والعشرون محرًزا العبوة الناسدفة وزرعهدا أسدفل سديارة شدرطة بده وابتعددا 

فنحدددثوا    بينمددا كددان ثالددٌث علددى مسددرحِ الجريمددة يَرقُبُدده لتصويددـر االنفجددار حددال حدوثددـه   عددن محيطدده
ي .مرآب قسم شرطة األزبكية بمحيطاالنفجار

ح ادث قت ل الس يد المستش ار / هش ام  بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائي ة أنولما كان ذلش وكان الثابت 

ّمل ت بعب وة ح وت مرل وط مفرق ع  نتج عن انفجار سيارة ـ السابق بركات النائب العام اسبرنزا فض ية الل ون ـ ح 

 2225( بق رار وزي ر الداخلي ة رق م 79بالبند رقم )يتكون أساسـًا من مادة نترات األمونيوم ـ المنصوص عليها 

بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر ف ي حك م المفرقع ات ـ وكمي ة م ن المس امير تعم ل  2007لسنة 

كش  ظايا ، وج  رى تفجيره  ا ع  ن ب ع  ٍد ح  ال م  رور رك  ب الس  يد المستش  ار النائ  ب الع  ام به  ا، وأن مرك  ز انتش  ار 

بتق اطع ش ارعي مص طفى مرت ار وس لمان الفارس ي  11ن الس يارة ـ أم ام العق ار رق م الموجة االنفجارية ـ مك ا

نفج  ار وف  اة الس  يد المستش  ار النائ  ب الع  ام وإص  ابات بط  اقم حراس  ته وبع  ا إلبمنطق  ة النزه  ة، وق  د أح  دث ا

ركبه   اترستقالل السيد المستشار النائب العام وسياإحتراق عدد من السيارات ـ من بينها السيارة إالمواطنين و

 نفجار.إلأخرى وبالعقارات والمبان المحيطة بمكان اـ وتلفيات 
ستقالل السيد إبفحص ومعاينة السيارة  بتقرير وزارة الدفاع ـ الكلية الفنية العسكرية ـ أنه أيضا ثبتو

ي  نفجار على المائتإلنفجارية ضرمة زادت فيها قيمة عصف اإالمستشار النائب العام تبين تعرضها لعبوة 

حتراقها بالكامل نتيجة تعرضها لكرة اللهب المتولدة إلضغط جوي مما يفوق قدرة تصفيح السيارة ، وأدت 

نفجار، وأنه بإجراا الفحص الفني ألسلوب التفجير المستردم في تدميرها تبين إلوالمصاحبة لموجة عصف ا

 .  ـ إمكانية وقوعه بواسطة أجهزة التحكم عن بعد ـ ريموت كنترول

نفجار عبوة مفرقعة ـ إنتج عن  ابو كبير حادثامة لتحقيق األدلة الجنائية أن بتقرير اإلدارة الع أبضا  ثبتو

بمرلوط مفرقع يتكون أساسـًا من مادة نترات االمونيوم ـ المنصوص عليه بالبند  معبأة محلية التشكيل ـ

واد المفرقعة والتي تعتبر في بشأن إعادة حصر الم 2007لسنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقم 79)

كان يحملها المتوفيان / محمد صالح محمد إبراهيم،  حكم المفرقعات ـ وكمية من المسامير، وأن العبوة

وعلى مصطفى محمد السيد بجوار الدراجة اآللية وخلف سيارة ـ هيونداي ماتريك  بيضاا اللون ـ تحمل 

المجني عليهما المتوفيي ن / عبد الرحمن عصام محمد،  لوحات محلية الصنع ، وكانتا على مقربة من مكان

 . وصالح عصام محمد

ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن حادث تفجير مراب قسم شرطة األزبكية نتج عن كما 

ون بمرلوط مفرقع يتك معبأة انفجار عبوة مفرقعة ـ حاوية معدنية عبارة عن "وعاا طهي"محلية التشكيل ـ

لسنة  2225( من قرار وزير الداخلية رقم 79أساسـًا من مادة نترات االمونيوم ـ المنصوص عليه بالبند )

كيلو جرامات، حكم المفرقعات ـ تزن قرابة اثني بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في  2007

ل الجانب األمامي األيسر لسيارة وجرى تفجيرها كهربيـًا عن ب عد باستردام هاتف محمول بعد وضعها أسف

"  ـ التابعة لقسم شرطة األزبكية ـ على مسافة مترين من مبنى جمرك السبتية 6341 14الشرطة رقم "ب / 

، وخلّف الحادث ورائه تلفيات ببعا المنشآت منها مبنى مدرسة األزبكية اإلعدادية بنين ومبنى البيت الفني 

وقد تم ضبط العديد من لفيات بسيارات ودراجتين اليتي ن.الً عن حدوث تللمسرح التابع لوزارة الثقافة، فض

المواد المتفجرة وأدوات تصنيعها وتركيبها بالمقرات التنظيمية وفقا للثابت بالمعاينات وبتقارير قسم األدلة 

بسردها  الجنائية وفقا لما إنتهت إليه المحكمة بإسترالصها فتحيل إليه المحكمة  دون أن تسترسل المحكمة

وقد ترتب على تصنيع تلك المتفجرات بننواعها المختلفة قتل المجنى عليهم والشروع فى قتل مرة أخرى 
أخرين وتخريب بالممتلكات العامة والخاصة ومن ثم توافرت فى حق المتهمين سالفى الذكر أركان جرائم 

)ب(   102)أ(  102اد حيازة وإحراز مفرقعات وصنعها ومن فى حكم المفرقعات وفقا لنصوص المو
ومن ثم فان نعى الدفاع فى هذا الصدد اليعدوا أن  )هـ( من قانون العقوبات 102)د(   102)ج(  102

يكون جدال مورضوعيا فى تقدير األدلة وهو ما تستقل به المحكمة وال يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقرضى 
 المحكمة برفض الدفع.



                                                                                    154 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

 السدابق إنتفاءأركان جريمة قتل المجن  عليه المستشار النائب العدامب فعوحيث أنه عن الد ـ:والعشرون الثانى 
وإنقطاع عالقة السببية بين واقعة تفجير موكبه وبين وفاته وأن سبب الوفاة هو اإلهمال الطبى الجسيم من قبل 

 بالقاهرة  وإنتفاء القصد الجنائى . الدولى  مستشفى النزهة
نون العقوبات تنص على أنه " كل من قتل نفساً مع سبق اإلصرار على من قا 230فمردود علية بنن المادة 

 ".ذلك  أو الترصد يعاقب باإلعدام
مددن ذات القددانون علددى أن " اإلصددرار السددابق هددو القصددد المصددمم عليدده قبددل الفعددل 231كمددا نصددت المددادة 

ن وجدده أو إلرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شدخص معدين أو أى شدخص غيدر معدي
 ." صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط 

 انـو تربص اإلنسـمن ذات القـانون " الترصـد ه232كما نصت المـادة 
 لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة

  ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالرضرب ونحوه" . 
وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت الجريمدة تنفيدذاً لغدرض " .....من ذات القانون   3/ 234 نصت المادة و

 . إرهابى"
مددن ذات القددانون " المشدداركون فددى القتددل الددذى يسددتوجب الحكددم علددى فاعلدده باإلعدددام 235ونصددت المددادة 

 بون باإلعدام أو بالسجن المؤبد" يعاق
القتددل العمددد تتميددز قانونددا عددن غيرهددا مددن جددرائم التعدددى علددى الددنفس  ةجنايددأن ا وقرضدداءا هددومددن المقددرر فق

بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليده, وكاندت هدذه النيدة 
تكمن وتختبدئ بدين ظلمدات المرضدمور بدنفس الجدانى والتدى يسدتلزم كشدف سدترها اإلرتكدان الدى  "نية القتل"

وتستقى من عناصدر الفعدل اإلجرامدى الدذى أتداه الجدانى والنتيجدة التدى ظاهر خارجيه تنبئ عنها مارات ومإ
تحققت من جراء هذا الفعل ومدى حرصده وعزمده علدى بلدوغ هدذه النتيجدة بمدا اليددع مجداالً للشدك بننده قدد 

 إنتوى إتيانها تصديقاً لما تولد بنفسه من نية إزهاق روح المجنى عليه.
أنه يكفى إلثبات توافر نية القتل إستخالصه من األفعال المادية التى أتاها الجانى وتوقيت ا من المقرر أيرضو

توجيهه هذه األفعال ووسيلة القتل والعنف فى توجيه الفعل فى مواقع المجنى عليهم , كمدا يكفدى إلثبدات نيدة 
مجنى عليده إذ علدى المحكمدة أن القتل أن يكون المتهمين إستعملوا أدوات قاتلة بطبيعتها وتوجههم إل  قتل ال

تستقرء الباطن من خالل إستنطاق الفعل لمكنونه وإستبيان داللة إتيانه للوقوف على حقيقة ما قصدده الجدانى 
 وإزاحة الستار عن نيته من خالل إستخالص سائغ يؤدى إل  النتيجة التى إنتهى إليها.

ً وأن  توافرهددا فددى حددق مددن أداه معدده باإلشددتراك فددى  تددوافر نيددة القتددل فددى حددق الفدداعلين فددإن ذلددك يفيددد حتمددا
المسئولية ,وأن النية المبيتة على اإلعتداء يصح أن تكون غير محددة ويكفى فيهدا أن يددير الجدانى اإلعتدداء 

 على من يعترض عمله.

وإقرارات المتهمين بتحقيقات ولما كان ذلك وكان الثابت من األوراق والتحقيقات وأقوال شهود اإلثبات 
والتى إطمننت إليها المحكمة أن نية إزهاق الروح األخرى  وكافة أدلة الدعوى وإعترافاتهم يابة العامةالن

للمجنى عليه وأخرين مجهولين   تحققت وأمكن إستخالصها من الرضغينة التى إمتتت بها نفوس المتهمين
على حد والنهرضة العدوية  رابعة ىبفض إعتصام ارراالنائب العام السابق وذلك بسب إصداره قتشار / سالم

ائم وفقا لمنطوقه رزعمهم مع أنه فى حقيقة األمر اليوجد قرار بالفض مباشرة وإنما هو قرار رضبط الج
فى الخارج والداخل  والتى غرسها بداخلهم قيادات اإلخوان المسلمينيل إليه المحكمة منعا للتكرار تحف

لثقة فيما يصنعون والطاعة لما ينمرون حيث نزعوا عنهم مستغلين ما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون وا
كلقاء األعداء فى ء من خالفهم الرأى كافرين والمنافقين وصورا لهم لقالباس التقوى ووصفوهم بالخونة وال

مين فقام المتهمعركة حيث إستجابوا لدعوات التحريض ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة 
النية وعقدوا العزم المصمم  بنن بيتوا والثامن واألربعين وأخرين مجهولين س عشرالحادى عشر والخام

نتقام منه ألمره بفض إلستباحوا َدَمهُ بدعوى اإف السابقهشام بركات النائب العام  /المستشار على قتل
حتى   وتنفيذًا لمخطط ورضعه المتهمون من الرابع تجمهرْي جماعتهم بميدان  رابعة العدوية والنهرضة

السادس حددوا فيه دور كل منهم   أعدوا لهذا الغرض عبوةً مفرقعةً ـ جهزها المتهم الخامس عشر ـ حوت 
ما يزيد على الخمسين كيلو جراماٍت من مادة نترات األمونيوم المختلطِة بمادة بيروكسيد األسيتون متصلتْين 

تحكٍم عن بُعد   وورضعها والمتهم الحادي  بمادة أزيد الرصاص الُمفرقِعَات ودائرة تفجير كهربائية بجهاز
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عشر بسيارةٍ أحرضرها األخير وقادها حتى سلمها آلخٍر تركها بالمكان الذي أيقنوا سلفـًا مرور ركب المجن  
عليه منه   ثم انتظر المتهمان الحادي عشر والخامس عشر على مقربٍة من السيارة لتفجيرها حال مرور 

هما المتهم الخامس بإرجاء تنفيذها يومـًا   وف  الموعد المحدد استقال وثالٌث الركِب  ولتغيير خط سيره كلف
سيارةً قادها المتهم الثامن واألربعون حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة بالمفرقعات فترجلوا منها عدا 

ما توجه لترقبه وإبالغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه  بينقائدها وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجن  عليه 
ببقعٍة  المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها   ثم كمن والمتهم الحادي عشر

وما أن حاذت السيارة استقالل المجن  عليه   مواجهٍة للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما
د  وصور المتهم الحادي عشر السيارة المفخخة حتى فجرها المتهم الخامس عشر بجهاز تحكٍم عن بع

قاصدين االنفجار حال حدوثه  والذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن واألربعين بعدما أحدثوا االنفجار 
إزهاق روح المجن  عليه فنحدثوا به اإلصابات الموصوفة بتقرير الطـب الشرع  والت  أودت بحياته وقد 

 شرعوا وآخرون مجهولون ف  قتل أحمد أحمد فؤاد محمود كما  .ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  
آخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات ـ عمًدا مع سبق ورضابط شرطة ُمكلف بتنمين السيد المستشار النائب العام 

وتنفيذًا لذلك أحدثوا االنفجار بركب بنن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم اإلصرار والترصد   
فنحدثوا بالمجن  عليهم اإلصابات الموصوفة  وأخرين تشار النائب العام قاصدين إزهاق روحهيد المسالس

وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهم فيه هو إسعاف  وكذا الشروع ف  قتل آخرين بالتقارير الطبية
 . المصابين ومداركتهم بالعالج

فتحيدل إليده المحكمدة  بإستخالصها وفقا لما إنتهت إليه المحكمة عدتهمالمتهمين سالفى الذكر  اعدوا لذلك وقد
عشدوائية )المتهمدين(  ينفد  عدنهم ثدم  مدنودون أن تسترسل المحكمة فى سدردها مدرة أخدرى منعدا للتكدرار 

بإعتبدار أن المتهمدين ومن ثم فإن نية إزهاق الروح تكون قد تحققدت لددى فكير بل هو اإلستعداد والتدبير. الت
إرتكبددت بقصددد تنفيددذ الغددرض المقصددود والددذى يسددتبين مددن خددالل ظددروف الدددعوى ومالبسدداتها الجريمددة 

ومدن ثدم فدان نيده القتدل تدوافرت فدى حدق المتهمدين وأخدرين مجهدولين بوصدفهم  رتكبت فيهداإوالجرائم التى 
العشدرين والثالث عشدر ومدن الثدامن ووأن المتهمين من األول حتى السابع لتلك الجرائم . ينياألصل ينالفاعل

حتددى الثالثددين والسددابع والثالثددون والثددامن والثالثددون إشددتركوا بطددرق التحددريض واإلتفدداق والمسدداعدة فددى 
إرتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل وفقا لما إنتهت المحكمة فى إستخالصدها دون أن تسترسدل المحكمدة 

 فى سرد وقائعها مرة أخرى. 
المقرر أن سبق اإلصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجدانى قدد ال وحيث أنه عن ظرف سبق اإلصرار فإنه من 

يكددون لهددا فددى الخددارج أثددر محسددوس يدددل عليهددا مباشددرة إنمددا هددى تسددتفاد مددن وقددائع وظددروف خارجيددة 
يستخلصها القارض  إذ البحث فى تدوافر هدذا الظدرف مدن إطالقدات قارضدى المورضدوع يسدتنتجه مدن ظدروف 

العناصر التتنافر عقالً مع هذا اإلستنتاج وليست العبرة فدى تدوافر  الدعوى مادام موجب تلك الظروف وهذه
ظرف سبق اإلصرار بمرضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمه ووقوعها طال هذا الزمن أو قصدر بدل 
العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجانى إنتهى بتفكيره الى خطة معينده رسدمها 

 ه قبل تنفيذ الجريمه كان ظرف سبق اإلصرار متوافرا والتقبل المنازعة فيه.لنفس
ومن المستقر عليده أيرضدا أنده اليشدترط لتدوافر سدبق اإلصدرار أن يكدون غدرض المصدر هدو العددوان علدى 
شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غررضه المصمم عليه منصرفا إل  شخص غير معين وجده أو إلتقى 

  به مصادفة.
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من المقرر أيرضا أن ظرف الترصد تحققده بمجدرد تدربص الجدان  للمجند  عليده مددة مدن الدزمن طالدت أو و
 .قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه  ليتوصل بذلك إلى مفاجنته باالعتداء عليه

فالترصد يعن  اإلعداد والتخطيط وتجهيز أداة الجريمة مثل شراء السالح أو شدراء إعدداد المكدان المناسدب  
ون مسددرحاً للجريمددة يمكددن المجددرم مددن تنفيددذ فعلدده اإلجرامدد  . أمددا سددبق اإلصددرار فهددو التصددميم علددى ليكدد

إرتكاب الجريمة وهو مسنلة نفسية تقوم بدنفس الجدان  حيدث يصدبح مصدمماً علدى إرتكداب الجريمدة وتنتفد  
  تصدميمه عنده عناصر المفاجنة والغرضب والتهور بحيث يكدون فد  حالدة إسدتقرار نفسد  ويمرضد  قددماً فد

على تنفيذ الجريمة. فإذا توفر الترصد وسبق اإلصرار فإن العقوبة تتحول من السدجن المؤبدد إلدى اإلعددام . 
ومسدنلة الترصدد وسدبق اإلصدرار تكشددف عنهدا وقدائع ومالبسدات وظددروف الجريمدة وتتبينهدا المحكمدة مددن 

 .صراراألدلة والبينات المقدمة لها ومن ثم تقرر ثبوت حالة الترصد وسبق اإل
 وكافدة أدلدة الددعوى المتهمدين وإعترافداتهم  وإقدرارات ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شدهود اإلثبدات

وفقدا للثابدت بعاليده ووفقدا لمدا إنتهدت المحكمدة بإستخالصدها  م جميعداندت المحكمدة إلديهنوالتدى إطم  األخرى
كشف عن توافر مما ي وقائعها مرة أخرى  فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار دون أن تسترسل المحكمة بسرد

ظرف سبق اإلصرار على القتل العمد ألى شخص تتحين الفرصة لقتلده وهدو مداتحقق بشدنن المجندى علديهم 
وتستخلص منه المحكمة توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين وأخرين   سالفى الذكر وفقا للثابت بالتحقيقات
وترتدب علدى ذلدك أيرضدا  والترصدد  قتدل مشدمولة بظدرف سدبق اإلصدرارمجهولين وأن هذه النية العمدية بال

 .الشروع فى قتل أخرين 
وحيث أنه من المقرر شرعاً أن الحرابة من أشدد الجدرائم خطدراً لمدا تنطدوي عليده مدن إرهداب النداس وقتدل 

 ُءي م م ن َري }ألنن لمبيَنمالتنفس وهتك لتعراض وسلب لتموال وعقوبة المحارب نزل فيها قول الحق سدبحانه 
ي َ بًم ي َْري ُ َ  اُت ي َْتي َُصا  ُت ي َْتي ُ َب َعي َْ من هني َن َيَتَمُ تمَُُيَت َْ  َْتَري نوي أْلَْم  َ ي ُحبمن ُتَري ام   مْريمن ْفيَت َْمُناُُهْفيلن

َم ني ْن بيَتمَُهْفي نوي ْْلمن ي نوي ممُّ ْاي  ي منَ يمَُهْفيمن َن َري أْلَْم يَوظن في(ي] ملبئم ي: َْتي ُْننَْت يلن ي[ي.ي33َو  ب 
وحيث أنه من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم للداللة وهى إمارة 
ظاهرة تفيد العلم عن طريق اإلستنتاج بما ال يقبل شكا أو إحتماال ومنهدا مدا ندص عليده الشدارع أو إسدتنبطه 

بطه القارضددى مددن دالئددل الحددال وشددواهده بإعتبددار أن القرضدداء فدديهم, ومددن الفقهدداء بإجتهددادهم ومنهددا مددا يسددتن
القرائن القاطعة ماال يسوغ  تعطيل شهادته ألنها أقوى من البينة واإلقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب 
 والصدق ولما كان الغرض من الدليل الذى يقوم إلى القرضاء هو إيبانه الحق وإظهاره وقد يوجد فى الددعوى
من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق فد  الخصدومة ولديس مدن العدالدة وال مدن 
الحددق أن تهدددر داللتهددا ويحجددر علددى القرضدداء األخددذ بدده وأن العدددوان الددذى يمارسدده أفددراد أو جماعددة يشددمل 

يقدع تنفيدذا لمشدروع  صنوف التخويف واألذى والتهديد وقطع الطريق وكل فعدل مدن أفعدال العندف أوالتهديدد
إجرامى يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيدذائهم أو تعدريض حيداتهم أو حدريتهم أو أمدنهم أو 
أحوالهم للخطر ومنها إلحاق الرضرر بالمرافق واألماكن العامة أو الخاصة أو تعريض أحد المدوارد الوطنيدة 

رض التى نهى هللا سدبحانه وتعدالى المسدلمين عنهدا فدى أو الطبيعية للخطر وكل هذا من صور الفساد فى األ
قوله " والتبغ الفساد فى األرض إن هللا ال يحب المفسدين " فهذا النوع من الجرائم واألفعدال اإلجراميدة هدو 
الذى يرفرضه اإلسالم شكال ومورضوعا إذ اليحل لمسدلم أن يدروع مسدلما كمدا أخبرندا رسدول هللا  )صدلى هللا 

 .عليه وسلم( 
وأخرين مجهولين تعاونوا سالفى البيان كانت القرائن السالف بسطها تومئ فى مجموعها أن المتهمين و

وإتفقواوإشتركوا فيما بينهم على اإلثم والعدوان يبغون الفساد فى األرض وعلى أثر قيام قوات إنفاذ القانون 
ت جماعة اإلخوان بإشاعة بفض إعتصام رابعة العدوية  وبناءا على المخطط التخريبى من قبل قيادا

الفورضى األمنية فى ربوع البالد وإفشال أى تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها 
لتجمهر عناصر جماعة اإلخوان بالميادين فى المحافظات المختلفة وأن تكون ساعة الصفر هى وقت إتخاذ 

فعل إرضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض الدولة اإلجراءات إلنهاء إعتصام رابعة العدوية وبال
عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم بإرتكاب العديد من اإلنتهاكات الصارخة وذلك عندما بدأ التعامل مع 

والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة اإلعتصام سالف البيان 
وتفوهوا بالفاظ السباب واإلستهجان مرددة عبارات الوعد و الوعيد مهددة فخرجوا ف  مسيرات منددة 

باإلنتقام قطعوا عل  أنفسهم عهدا بعودة رئيسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب فصالوا وجالوا ف  
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الشوارع والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك وإنتشرت ظاهرة المظاهرات و اإلعتصامات و 
لتفجيرات وغيرها من األفعال العدائية الت  تتصف بالعنف وتحركها غريزة اإلنتقام من كل اإلغتياالت  وا

من طالب بإقصائه من الشعب و القائمين عل  حماية الشرعية من رجال الشرطة والقوات المسلحة . وقد 
األحداث مرة مة بسرد كوفقا لما إنتهت إليه المحكمة بإستخالصها دون أن تسترسل المح اعدوا لذلك عدتهم

 من إصداره قرارجزاءا لما أقدم عليه بقصد قتل المجنى عليه المستشار هشام بركات النائب العام أخرى 
وفقا لما إنتهت المحكمة  وثنرا لما أشيع عن قتل المعتصمين سالف الذكر على حد زعمهم  فض اإلعتصامب

 يداً ومن ثم تقرضى المحكمة برفرضه.فى إستخالصها  فإن ما يثيره الدفاع ف  هذا الشنن ال يكون سد
من إنقطاع عالقة السببية بين واقعة تفجير موكب المستشار النائب العام  وبين  وعن ما أثاره الدفاع أيرضا 

بنن  بالقاهرة  فمردود عليه الدولى وفاته وأن سبب الوفاة هو اإلهمال الطبى الجسيم من قبل مستشفى النزهة
ان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافيا كما بين الظروف التى وقعت فيها ك اإذأنه  من المقرر قرضاءا 

ماتثيره من منازعة فى هذا الخصوص اليعدو أن  نفإستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها إواألدلة التى 
 .عيا فى تقدير أدلة الدعوىويكون جدال مورض

القتل العمد مدع سدبق اإلصدرار والترصدد فدى  ةجريمولما كان ذلك وكانت المحكمة إنتهت إلى ثبوت أركان 
 الثابدت  مة ترضيف بننكوفقا لما إنتهت إليه عند الرد على الدفع بعاليه إال أن المحسالفى البيان حق المتهمين 

تبددين مددن الكشددف الطبددى  بتقريددر الطددب الشددرعى والثابددت مددن شددهادة األطبدداء الشددرعين أمددام المحكمددة بنندده
وج  دوا تهت  ش بالكب  د وك  دمات بالقل  ب هشددام بركددات النائددب العددام   /ليدده المستشددارالشددرعى علددى المجنددى ع

اإلص  ابات نتيج  ة تواج  د  هض  الع وه  ذألن  ف واأليم  ن لألوك  دمات بالرئ  ة وتهت  ش وكس  ور ب  الطرف العل  وي ا

نفجار مادة متفجرة وأدت هذه اإلصابات الي نزيف دموي رغم إالمجني عليه في مسار موجة تصادمية نتيجة 

طب اا المع الجين بمستش فى النزه ة ال دولى  ألوالت إلسعافه ولك ن الحال ة كان ت جس يمة وادت للوف اة وأن امحا

طبيا ، ولم يصدر منهم ثمة أخطاا مهنية وأن م ا ق اموا ب ه   الصحيحهالعالج  المقررة في قاموا بإتباع القواعد

فرت عالق ة اح دثت الوف اة وم ن ث م ت واوأنه ل وال اإلنفج ار ميتفق وصحيح العمل الطبى فى مثل هذه الحاالت 

من  الدفاع  ثيرهيما نفإومن ثم  .كمة بإسترالصها حالمإليه السببية بين فعل اإلنفجار و الوفاة وفقا لما إنتهت 
وتقض  ى المحكم  ة  عيا فددى تقدددير أدلددة الدددعوىومنازعددة فددى هددذا الخصددوص اليعدددو أن يكددون جدددال مورضدد

 برفضه . 
 التناقض بين الدليل الفنى والدليل القولى .ه عن الدفع بحيث أن ـ:والعشرون الثالث 

بدل يكفدى أن  أنه ليس بالزم أن تطابق أقوال الشهود مرضمون الدليل الفنىفمردود عليه بننه من المقررقرضاءا 
  يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقرضا يستعصى على المالئمة والتوفيق. 

قوال الشدهود وتقددير الظدروف التدى يدؤدون فيهدا شدهادتهم وتعويدل القرضداء علدى أن وزن أا ومن المقرر أيرض
ليها من مطاعن وحام حولها مدن الشدبهات كدل ذلدك مرجعده الدى محكمدة المورضدوع تنزلده إقوالهم مهما وجه أ

طرحدت أنهدا أد خذت بشهادتهم   فان ذلك يفيدأالمنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه   وهى متى 
 جدراءاتمدن قدانون اإل  302  عمدال بالمدادةخدذ بهدا ألعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها علدى عددم اإلجميع ا
 .  الجنائية

كانت أقوال شهود اإلثبات ال تتعارض بل تتالئم مدع مدا ثبدت بتقدارير الطدب الشدرعى وكافدة  كان ذلك و ولما
وكيفيدة حددوثها  فى شنن إصابات المجندى علديهم غيرهالة الجنائية ووتقارير قسم األد التقارير الطبية األخرى

ومدا قدرره األطبداء هشام بركات النائب العدام السدابق  /وقد ثبت بتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه المستشار
هش  ام برك  ات النائ  ب الع  ام نتيج  ة لموج  ة إنفجاري  ة  /، أن س  بب وف  اة المستش  ار الشددرعيين بجلسددات المحاكمددة

ية وأن ه م ن الن وع األول م  ن اإلص ابات المص احبة للموج ة اإلنفجاري  ة والت ى  أدت إل ى إص ابته بتهت  ش تص ادم

وأن كل هذه اإلصابات حدثت  بالكبد والرئة وحدوث كدمات بالقلب وكسور بالطرف العلوى واألنف والضلوع 

مما أدى إلى دموى غزير نتيجة و جود المجنى عليه فى مسار موجه تصادمية إنفجارية أدت إلى حدوث نزيف 

 ثبت بالتق ارير الطبي ة الص ادرة ع ن مستش فيات هيئ ة الش رطة، وهليوب ولي ، والنزه ة ال دولي إص ابةو الوفاة.

المجني علي ه / أحم د أحم د ف ؤاد محم ود بكس وٍر بالمش طية الثالث ة للي د اليمن ى وعظم ة الزن د اليمن ى، وك دمات 

المجن  ي عليهم  ا / عب  اس رفع  ت و ف الهالم  ي للركب  ة اليمن  ى.متفرق  ة بالجس  د وال  رأس واش  تباه قط  ع بالغض  رو

المجن ي علي ه / أحم د ص الح و ج راا االنفج ار ان اصابتهما من عباس عبد الحميد ، سيد محمد عبد العال عطية

المجني عليه / عبد الرحيم عبد المعتمد محمود الج وهري و محمود حسن بكدمات متفرقة بالجسد واالم بالظهر.
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 المجني عليه / حس ن س عيد حس ن عبي د بج رح قطع ي بالفر ذ األيس ر وتهت ش بطبل ة األذنو اليسرىباليد  بجرح

 المجني عليه / إبراهيم توفيق محمد أحمد بجروح بالرأس والعضد األيمن والصدر.و
أن وفاة المجني عليه / عبد الرحمن عصام محمد تعزى إلصابات تهتكي ة  ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعيو

ة بالوج  ه ويس  ار ال  رأس والعن  ق ومترلل  ة العض  لة الص  دغية اليس  رى وبيس  ار الم  خ والس  حايا وعظم  ة نفجاري  إ

العضد اليسرى وما صاحبها من انسكابات دموية بالسحايا والصدر والرئتين والبطن ، وأنها تحدث م ن انفج ار 

ت تهتكية انفجارية بفروة أن وفاة المجني عليه / صالح عصام محمد تعزى إلصاباو جسم معد لالنفجار كقنبلة.

الرأس وكسور جسيمة بعظام االنف وتهتكات بغضاريفها وبالعين اليمنى وبالقلب ، وما صاحبها م ن انس كابات 

دموية بأنسجة العنق وسطح المخ ومقابل التهتكات بالصدر والبطن وانغراس جسم معدني عبارة عن اجزاا من 

ثبت بالتقرير الطبي الصادر عن المراكز و معد لالنفجار كقنبلة. اسالك معدنية به، وأنها تحدث من انفجار جسم

 الطبية المترصصة بمستشفى الهالل إصابة المجني عليه / رزق فرج علي خمي  بجروح يسار الرقبة.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة إطمننت إلى أقوال شهود اإلثبات وكدذا تقدارير الطدب الشدرعى وكافدة التقدارير 

وتقارير قسم األدلدة الجنائيدة ومدا تدم رضدبطه مدن وإعترافاتهم والتى تنيدت بإقرارات المتهمين  الطبية األخرى
 فاع فدى هدذا الشدنن دال ثيرهيما نفإوفقا لما إنتهت إليه المحكمة فى إستخالصها وكافة أدلة القرضية مرضبوطات 

وهو من اإلختصداص وى عيا فى تقدير أدلة الدعومن منازعة فى هذا الخصوص اليعدو أن يكون جدال مورض
المثار من قبل الددفاع أقديم علدى سدند غيدر صدحيح مدن الواقدع يكون الدفع  ثم األصيل لمحكمة المورضوع ومن
   ه .والقانون وتقرضى المحكمة برفرض

عن جريمة محمد أحمد محمد إبراهيم  عدم جواز محاكمة المتهم حيث أنه عن الدفع ب ـ:والعشرون الرابع 
 .شبين القناطر  جنح2016 /6824لسبق إتهامه بذات التهمة فى القرضية  اإلنرضمام إلى جماعة

 يشترط لقيام حجية الشئ المقرضى التى ال تجيز معاودة فمردود عليه أن 
ى ان الدفع بعدم جواز نظر أ النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة المورضوع و الخصوم و السبب

 . مر المقرضىألنزاع فصل فيه نهائيا بحكم بات حاز حجيه ان يكون الأولى شروطه هو أالدعوى من 
أن الدفع بعدم جواز نظر الددعوى لسدابقة الفصدل فيهدا  لديس هدو الددفع الوحيدد المترتدب  ومن المقرر قرضاءا 

على حجية األمر المقرض   بل أن ذلدك الددفع ال يعددو أن يكدون إال األثدر السدلب  المترتدب علدى حجيدة األمدر 
يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسدم بحكدم قرضدائ  نهدائ  أو بدات  أمدام أيدة محكمدة  المقرض   والذي

أخرى بدعوى ُمبتدأة يُثار فيهدا ذات الندزاع  بشدرط أن يتدوافر فدى كدل مدن الددعويين السدابقة والالحقدة وحددة 
 .  الخصوم والمحل والسبب

متنداع إلم ف  المسائل الجنائية بما يتعين معه اومن المقرر قرضاءا أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الش ء المحكو
عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائ  نهائ  سدبق صددروه فد  محاكمدة جنائيدة فد  مورضدوع الددعوى 

 . سواء قرضى باإلدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة
 سدبق جندائ  حكدم هناك يكون أن )أوالً( 0الجنائية المسائل ف  فيه المحكوم الش ء بقوة الدفع لصحة ويشترط
 الدفع بهذا فيها التمسك يراد الت  التالية المحاكمة هذه بين يكون أن )ثانياً(  .معينة جنائية محاكمة ف  صدوره

 المرفوعدة المتهمدين أو والمدتهم الددعوى رافعد  أشدخاص فد  تحدادإو السدبب فد  تحدادإو المورضوع ف  تحادإ
  الدعوى. عليهم
 المتهمين أو المتهم عقاب طلب هو جنائية قرضية كل ف  المورضوع ووحدة

 . التجزئة يقبل ال رتباطإ القرضيتين بين يكون أن فيه فيكف  السبب تحادإ أما للمحاكمة المقدمين
جنح شبين 2016لسنة6824ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق القرضية ومستنداتها أن القرضية 

 الساعة الثانية والثلث 2016 /26/2مة بنيابة شبين القناطر بتاري  بناءا على إذن النيابة العاأنه  القناطر
أحمد / بناءا على تحريات الرائد  محمد أحمد محمد إبراهيم /برضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمومساءا 

فقد إنتقل لرضبط   الساعة الواحدة والنصف مساءا 26/2/2016على الرضابط بقطاع األمن الوطنى بتاري  
وتم رضبط المتهم سالف الذكر وفقا  فسقط من أعلى منزلهالذكر وأثناء محاولة المتهم الهروب  المتهم سالف

بذلك بتحقيقات النيابة العامة عند  / محمد أحمد محمد إبراهيم وأقر المتهمللثابت بالمحرضر سالف البيان . 
ست على خالف أحكام القانون إستجوابه أثناء تواجده بمستشفى النيل بشبرا الخيمة وأنكر إنرضمامه لجماعة أس

نيابة شبين القناطر الجزئية وتم حبسه إحتياطيا خمسة  توفقا للثابت بتحقيقاوكان ذلك فى حرضور المحامى 
بمعرفة النقيب عبد الرحمن  23/3/2016وثبت بالمحرضر المؤرخ بتاري   .27/2/2016عشرة يوما بتاري  



                                                                                    159 
 المحكمة            أمين السر                                                                                                         رئيس

بيل المتهم محمد أحمد محمد إبراهيم فى القرضية رقم عمر الرضابط بقطاع األمن الوطنى أنه تم إخالء س
تبين أنه وبالكشف عليه أمنيا  23/3/2016وأثناء تنفيذ ذلك بتاري   جنح شبين القناطر2016لسنة6824

حصر أمن دولة عليا ) محل المحاكمة ( وتم التحفظ 2016لسنة 314مطلوب رضبطه وإحرضاره فى القرضية 
 وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة . 24/3/2016لة العليا بتاري  عليه و عررضه على نيابة أمن الدو

جنح شبين القناطر تم إرفاقها بالقرضدية رقدم 2016لسنة6824أن القرضية  باألوراق ولما كان ذلك وكان الثابت
 وفقا للمستندات 16/1/2017جنح قسم أول بنها وأرسلت إلى نيابة أمن الدولة العليا بتاري  2016لسنة 266

ومن ثم لم تتوافر الشدروط  .  ولم يصدر بشننها حكم جنائى نهائى وباتوأنها محل تحقيقات المرفقة بالقرضية 
المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غيدر صدحيح يكون الدفع  ثم ومنالمقررة قانونا لصحة الدفع سالف البيان 

 من الواقع والقانون وتقرضى المحكمة برفرضه .
وحيث أنه عدن الددفع بإنتفاءأركدان جريمدة التخريدب واإلتدالف فد  حدق المتهمدين وفقدا  ـ:والعشرون الخامس 

 .من قانون العقوبات 361   90لنص المادتين 
من قانون العقوبات تنص على أن ) يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنين  90فمردود عليه أن المادة 

ة لمصدالح حكوميدة أو للمرافدق العامدة أو للمؤسسدات كل من خرب عمداً مبانى أو أمالكاً عامة أو مخصصد
العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .ويرضاعف الحد األقصى للعقوبة إذا ارتكبت تنفيذاً لغدرض 
إرهابى .وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتندة أو بقصدد إحدداث 

س أو إشدداعة الفورضددى . وتكددون العقوبددة اإلعددام إذا نجددم عددن الجريمددة مددوت شددخص كددان الرعدب بددين النددا
  . موجوداً فى تلك األماكن.ويحكم على الجانى فى جميع األحوال بدفع قيمة األشياء التى خربها(

 فى هذه الجريمة هو التخريب الواقع الركن المادىمن المقرر فقها أن و
صصددة لمصددالح حكوميددة أو للمرافددق العامددة أو للمؤسسددات العامددة أو علددى مبددانى أو أمددالك عامددة أو مخ

الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفدع عدام  وال يلدزم فدى تلدك المبدانى أو األمدالك أن تكدون مملوكدة لجهدة مدن 
الجهات العامة وإنما يكفى أن تكون مخصصة لجهة من تلك الجهات ولو كانت مملوكة لفرد أو لجهة ما من 

 لخاص.القطاع ا
تتميز بنن القصد الجنائى فيها هو مجرد انصراف اإلرادة إلى التخريدب  عمدية  ) التخريب ( وهذه الجريمة

مع العلم بنن األشياء التى تخرب مبانى أو أمالك عامة أو مخصصة لجهدة مدن الجهدات العامدة المحدددة فدى 
 نموذج الجريمة.

س سدنين . ومدع ذلدك يرُضداعف الحدد األقصدى لهدذه ويعاقب مرتكب التخريب بالسجن مددة ال تزيدد علدى خمد
 العقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى لتصبح السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات .

وتصبح العقوبه السجن المؤبد أو المشدد إذا توافر ظرف مشدد يتكون من عنصدرين أحددهما مدادى واآلخدر 
 .معنوى 

وقعت جناية التخريب فى زمن هياج أو فتنة  والهيداج معنداه تمدرد الشدعب  يتحقق إذا العنصر المادى وأن  
والفتنة معناها مواجهه بين عنصرين أو أكثر مدن العناصدر المتخاصدمة فدى الشدعب  وتدؤدى اسدتطالتها فدى 

 الزمن إلى قيام حرب أهلية .
الهيداج أو الفتندة بقصدد والعنصر المعنوى يتعلق بنفسية فاعلها وهو أن يكون قدد ارتكدب الجريمدة فدى زمدن 

إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفورضى. ويُحكم على الجانى فى جميع األحوال بدفع قيمة األشدياء التدى 
 خربها. 

وباقى أدلة بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية و والتحقيقات  لما كان ذلك وكان الثابت من األوراق

نتج عن انفجار  والشروع فى قتل أخرين  لمستشار / هشام بركات النائب العامحادث قتل السيد ا أنالقضية 

ّملت بعبوة حوت مرلوط مفرقع يتكون أساسـًا من مادة نترات األمونيوم ـ  سيارة ـ اسبرنزا فضية اللون ـ ح 

اد بشأن إعادة حصر المو 2007لسنة  2225( بقرار وزير الداخلية رقم 79المنصوص عليها بالبند رقم )

المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات ـ وكمية من المسامير تعمل كشظايا ، وجرى تفجيرها عن ب عٍد 

حال مرور ركب السيد المستشار النائب العام بها، وأن مركز انتشار الموجة االنفجارية ـ مكان السيارة ـ 

نفجار إلطقة النزهة، وقد أحدث ابتقاطع شارعي مصطفى مرتار وسلمان الفارسي بمن 11أمام العقار رقم 

حتراق عدد من السيارات ـ إوفاة السيد المستشار النائب العام وإصابات بطاقم حراسته وبعا المواطنين و
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ركبه ـ وتلفيات بأخرى وبالعقارات والمبان   اتسيد المستشار النائب العام وسيارستقالل الإمن بينها السيارة 

 نفجار.إلالمحيطة بمكان ا

ستقالل السيد المستشار إبفحص ومعاينة السيارة  بت بتقرير وزارة الدفاع ـ الكلية الفنية العسكرية ـ أنهثكما 

نفجار على المائتي  ضغط جوي إلنفجارية ضرمة زادت فيها قيمة عصف اإالنائب العام تبين تعرضها لعبوة 

ا لكرة اللهب المتولدة والمصاحبة حتراقها بالكامل نتيجة تعرضهإلمما يفوق قدرة تصفيح السيارة ، وأدت 

نفجار، وأنه بإجراا الفحص الفني ألسلوب التفجير المستردم في تدميرها تبين إمكانية إللموجة عصف ا

 .  ـ وقوعه بواسطة أجهزة التحكم عن بعد ـ ريموت كنترول

ر عبوة مفرقعة ـ محلية نفجاإنتج عن  ابو كبير حادثامة لتحقيق األدلة الجنائية أن ثبت بتقرير اإلدارة العو

( من 79بمرلوط مفرقع يتكون أساسـًا من مادة نترات االمونيوم ـ المنصوص عليه بالبند ) معبأة التشكيل ـ

بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم  2007لسنة  2225قرار وزير الداخلية رقم 

لها المتوفيان / محمد صالح محمد إبراهيم، وعلى كان يحم المفرقعات ـ وكمية من المسامير، وأن العبوة

مصطفى محمد السيد بجوار الدراجة اآللية وخلف سيارة ـ هيونداي ماتريك  بيضاا اللون ـ تحمل لوحات 

محلية الصنع ، وكانتا على مقربة من مكان المجني عليهما المتوفيي ن / عبد الرحمن عصام محمد، وصالح 

 . عصام محمد

إلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن حادث تفجير مراب قسم شرطة األزبكية نتج عن ثبت بتقرير او

بمرلوط مفرقع يتكون  انفجار عبوة مفرقعة ـ حاوية معدنية عبارة عن "وعاا طهي"محلية التشكيل ـمعبأة

لسنة  2225قم ( من قرار وزير الداخلية ر79أساسـًا من مادة نترات االمونيوم ـ المنصوص عليه بالبند )

بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات ـ تزن قرابة اثني  كيلو جرامات،  2007

وجرى تفجيرها كهربيـًا عن ب عد باستردام هاتف محمول بعد وضعها أسفل الجانب األمامي األيسر لسيارة 

ة ـ على مسافة مترين من مبنى جمرك السبتية "  ـ التابعة لقسم شرطة األزبكي6341 14الشرطة رقم "ب / 

، وخلّف الحادث ورائه تلفيات ببعا المنشآت منها مبنى مدرسة األزبكية اإلعدادية بنين ومبنى البيت الفني 

 لفيات بسيارات ودراجتين اليتي ن.للمسرح التابع لوزارة الثقافة، فضالً عن حدوث ت

الخامس عشر والسابع والعشرون والسادس والثالثين  الحادى عشر و نصراف إرادة المتهمينإوثبت 
مبان وأمالك عامة مخصصة لمصالح حكومية وكذا  وآخرين مجهولين إلى تخريب والثامن واألربعين 
 ذلكعامة وخاصة وكان  مع علمهم بنن المبانى واألشياء التى يخربونها هى أمالكأموال ثابتة ومنقولة 

لما  ات النائب العام ومن الشرطة جزاءآالمستشار هشام برك نتقام منإلوب اتنفيذاً لما توافقوا عليه من وج
ه النائب العام سالف الذكر بخصوص إعتصام رابعة العدوية درار الذى أصرإقترفوه على حد زعمهمم نتيجة لق

وأن المتهمين من األول وحتى السابع  والثالث عشر  والثامن والعشرين وتمكنوا من إتمام جريمتهم.
إشتركوا بطرق التحريض واإلتفاق  التاسع والعشرين والثالثون والسابع والثالثون والثامن والثالثونو

والمساعدة فى التخريب واإلتالف سالف الذكر .وكذا المتهمين الخامس والحادى عشر والخامس عشر 
التخريب واإلتالف  والثامن والعشرين والثامن والثالثون إشتركوا بطرق التحريض واإلتفاق والمساعدة فى

سالف الذكر . وأن المتهمين من األول وحتى الحادى والستين إشتركوا فى إتفاق جنائى بإرتكاب جرائم 
  تخريب مبان وأمالك عامة وفقا للثابت بالتحقيقات وما إنتهت إليه المحكمة بإستخالصها .

األدلة الفنية فى الدعوى منها  ورى وكافة األدلة األخ طمننت إلى شهادة شهود اإلثباتإ وحيث أن المحكمة
تجاه إراداتهم إلى إحداث إرتكاب األفعال المنهى عنها وإبسالفى الذكر المتهمين والتى تقطع بتعمد قيام 

مع علمهم بنن ما يحدثونه غير حق وتوافرت ا للثابت بتقارير قسم األدلة الجنائية قواإلتالف وف التخريب 
البد وأن ينتى  والمبانى واألمالك العامة  إرضرام النيران فى هذه السياراتلديهم نية اإلرضرار لعلمهم أن 
وأقامت قرضائها بثبوت هذه الجريمة فى . ستخدام  ويسيئ إليها قصداً وعمداً إلعليها ويجعلها غير صالحة ل

ائح رتكاب الجرائم ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوإستهدف إالذى  .من ثبوت مشاركتهم  حق المتهمين
تجه غررضهم إلى مقارفة الجرائم إستعمالها  وإوالتنثير على السلطات فى أعمالها باستخدام القوة والتهديد ب

عتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غررضهم المذكور  إلالتى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وقد جمعتهم نية ا
زمن هياج وفتنة وكان من بين أغراض إنما ه  تلك الجرائم سالفة البيان وحيث أن الفترة الت  حدث فيها 

وثبت للمحكمة أن هذا  واإلتالف أحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفورضى والقتل والتخريب المتهمين 
الذى أتاه المتهمين وأخرين مجهولين  وبذلك تتوافر أركان  نتيجة للسلوك اإلجرامى واإلتالف  التخريب
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عقوبات وفقا  361  90ت العامة والخاصة طبقا لنص المادتين جريمتى التخريب واإلتالف العمدى للمتلكا
لما إستخلصته المحكمة من األوراق ودون أن تسترسل المحكمة بسرد األحداث مرة أخرى منعا للتكرار 

وفقا للثابت بالتحقيقات وما إنتهت إلية النيابة العامة بمعاينتها وكذا كافة التقارير الفنية المرفقة باألوراق   
 .    من القانون وتقرضى المحكمة برفرضهصحيح ثم فإن هذا الدفع غير قائم على سند  ومن

بإنتفددداء أركدددان و إنتفددداء أركدددان جريمدددة التخدددابرب الددددفع  حيدددث أنددده عدددن ـ:دددوالعشدددرون السدددادس 

 جريمة السعى لدى دولة أجنبية أو جماعة خارج البالد .
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى " عقوبات 1رج /مكر86وطبقا لنص المادة  فمردود عليه بننه من المقرر

لدى دولة أجنبية   أو لددى جمعيدة أو هيئدة أو منظمدة أو جماعدة أو عصدابة يكدون مقرهدا خدارج الدبالد   أو 
بنحددد ممددن يعملددون لمصددلحة أى منهددا   وكددذلك كددل مددن تخددابر معهددا أومعدده   للقيددام بددنى عمددل مددن أعمددال 

هدددا   أو مؤسسددداتها   أو موظفيهدددا   أو ممثليهدددا الدبلوماسددديين   أو اإلرهددداب داخدددل مصدددر أو رضدددد ممتلكات
وتكددون العقوبددة  مواطنيهددا أثندداء عملهددم   أو وجددودهم بالخددارج   أو اإلشددتراك فددى إرتكدداب شددئ ممددا ذكددر .

  اإلعدام إذا وقعت الجريمة مورضوع السعى أو التخابر أو شرع فى إرتكابها " .
ل مادى وارضح المعالم فى الحيز الخارجى ويراد به كل عمدل أو نشداط فمن المقرر أن السعى عبارة عن عم

أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعدة أو عصدابة يكدون  يصدر من الجانى يتجه به إلى الدولة األجنبية
مقرها خارج البالد   أو بنحد ممن يعملدون لمصدلحة أى منهدا ألداء خدمدة معيندة تتمثدل فدى القيدام بعمدل مدن 

 ل اإلرهاب داخل مصر مما عدده النص أو اإلشتراك فى إرتكابه .أعما
 والسعى هو مرحلة سابقة على التخابر إال أن القانون ساوى بينهما نظرا

إلى الخطورة التى ينطوى عليها مسلك الجانى الذى يتوجه بنفسه إلى الدولة األجنبية أو الجمعية أو الهيئة أو 
 لبالد.المنظمة التى يكون مقرها خارج ا

أو لددى جمعيدة أو هيئدة أو منظمدة أو جماعدة أو عصدابة  يقصد أيرضا بالسعى أو التخابر لدى دولدة أجنبيدةو
ويدراد بالسدعى كدل عمدل أو نشداط يصددر مدن .كل صور االتصال المباشر وغيدر المباشدر بدنى مدنهم  يكون

ألداء خدمة معينة  ماعة أو عصابةأو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو ج الجان  يتجه به إلى الدولة األجنبية
 .تتمثل فى القيام بعمل من أعمال اإلرهاب داخل مصر

أو لددى  يتمثدل فد  السدعى أو التخدابر لددى دولدة أجنبيدة والذى ماديالركن التوافرعلى وتقوم هذه الجريمة  
هدو قصدد  و معندويالركن والد .احد ممن يعملدون لمصدلحتها جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة

بنى عمل من أعمال اإلرهاب داخل مصر أو رضد ممتلكاتها   أو مؤسساتها   أو موظفيها   أو ممثليها القيام 
 الدبلوماسيين   أو مواطنيها أثناء عملهم   أو وجودهم بالخارج   أو اإلشتراك فى إرتكاب شئ مما ذكر .

  وقدددددددددددددددددددددد بيندددددددددددددددددددددا فيمدددددددددددددددددددددا سدددددددددددددددددددددبق المقصدددددددددددددددددددددود بالسدددددددددددددددددددددعى أو التخدددددددددددددددددددددابر
أنده يجدب مالحظدة أن القدانون لدم  إالالسدعى أو التخدابر نشداطاً إجراميداً مشدتركاً فد  جميدع جدرائم عتبداره إب

وفرضدالً عدن تدوافر القصدد العدام يجدب أن يتدوافر قصدد جندائ   . يتطلب فى الدولة األجنبية أن تكون معاديدة
  مصددددددددددددددددر و مؤسسدددددددددددددددداتهاخدددددددددددددددداص هددددددددددددددددو القيددددددددددددددددام بنعمددددددددددددددددال عدائيددددددددددددددددة رضددددددددددددددددد 

نجاح الجان  فد  مقصدده إذا يكفدى مجدرد تدوافر هدذا القصدد ولدو لدم يتحقدق  وال يشترط لوقوع هذه الجريمة
 .تنفيذه بالفعل

يعاقددب بالسددجن المشدددد كددل  "مكددررا ) د( مددن قددانون العقوبددات علددى أندده86بالمددادة  بددنص وأندده مددن المقددرر
بيدة أو مصرى تعاون أو إلتحق بغيدر إذن كتدابى مدن الجهدة الحكوميدة المختصدة بدالقوات المسدلحة لدولدة أجن

تعاون أو إلتحق بنى جمعية أو هيئة أومنظمة أو جماعة إرهابية أيا كان تسميتها ويكون مقرها خدارج الدبالد 
وتتخذ من اإلرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغرارضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهدة إلدى 

رية فيهدا   أو شدارك فدى عمليتهدا غيدر مصر. وتكون العقوبة السدجن المؤبدد إذا تلقدى الجدانى تددريبات عسدك
 . "الموجهة إلى مصر

وقد إشترط القانون فى هدذه الجريمدة صدفه خاصده فدى الجدانى   وهدى أن يكدون مصدريا سدواء كدان يحمدل  
 جنسية أخرى أم ال   والعبره فى تحديد جنسيته هى بالقانون المصرى .

 ويتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بنحد فعلين هما :
ـ التعدداون أو اإللتحدداق بددالقوات المسددلحة لدولددة أجنبيددة بغيددر إذن كتددابى مددن الجهددة الحكوميددة المختصددة    1

أو ال    أو  اويستوى فى الدولة األجنبية أن تكون صدديقة أو عددوة لمصدر   أو علدى عالقدة دبلوماسدية معهد
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المسددلحة بددنى صددورة مددن صددور  تكددون مددن الدددول المنتميددة لتمددة العربيددة أو ال   ويتحقددق التعدداون بددالقوات
التعامل أو العون المادى أو المعنوى   وال يحول دون قيام أن يكون التعاون تجاريا أو تنفيذا إلتفداق تجدارى 
مع الدولة   فالبد من الحصدول علدى إذن كتدابى مدن الجهدة الحكوميدة المختصدة قبدل أى تعداون أيدا كدان مدع 

 محض إستشارى أو علمى  . القوات المسلحة لدولة أجنبية   ولو كان 
رهابى أو اإللتحاق به أيا كانت تسميته يكون مقره خارج البالد   ويشترط فى التنظيم إـ التعاون مع تنظيم  2

اإلرهابى الذى يقع خارج البالد أن يتخذ من اإلرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيدق أغرارضده   حتدى 
هدذا التنظديم غيدر مشدروع  يستوى لوقوع هذه الجريمة أن يكونولو كانت أعماله غير موجهة إلى مصر   و

طبقددا لقددانون الدولددة التددى يقددع فيهددا مقددره   كمددا ال يشددترط  أن يسددهم الجددانى فددى أحددد األنشددطة  آأو مشددروع
اإلرهابية التى يمارسها التنظيم لتحقيق أغرارضه   بل يكفى مجرد التعاون بما دون ذلك من أعمال ولو كانت 

وهذه الجناية مدن الجدرائم العمديدة التدى يسدتلزم المشدرع لتوافرهدا فدى حدق الجدانى   .اق اإلدارةتدخل فى نط
توافر القصد الجندائى  وقدد شددد المشدرع عقوبدة هدذه الجريمدة إلدى السدجن المؤبدد إذا تلقدى الجدانى تددريبات 

 جهه إلى مصر . وعسكرية فى الجهة التى إلتحق بها أو شارك فى العمليات العسكرية ولو كانت غير م
تخدابروا السدادس  والخدامس عشدر و والثانى والثالث والرابع والخدامس  األول ينالمتهم ولما كان ذلك وكان

وآخر مجهول مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج الدبالد حركدة حمداس الجنداح العسدكري لجماعدة 
ا ومؤسساتها وموظفيهدـا بنن اتفقدوا مدع للقيام بعمل من أعمال اإلرهاب داخل مصر ورضد ممتلكاته  اإلخوان

المكنى "أبو عمـر" ـ رضابط مخابرات بحركـة حمـاس ـ والمكنى "أبو عبد هللا" ـ قيدادي بالحركدة ـ وأعرضداٍء 
الثدان  عشدر    ين  وهم المتهمآخرين بها على تدريب عناصر مجموعات العمل النوع  بالجماعة عسكريـًا 

وأنهم إلتحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج الدبالد تتخدذ مدن اإلرهداب   والخامس عشر   والثامن والخمسون
لتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لكتائب عز الدين القسام إوالتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغرارضها   بنن 

  وإمدادهم بمعلومدات عدن طدرق الجناح العسكري لحركـة حمـاس بقطـاع غزة وتلقوا تدريبات عسكـرية بها
 مددين مددن األول وحتددى السددادس والخددامس عشددر المته وتواصددل .عددداد وتصددنيع المددواد المفرقعددة وعبواتهددا إ

حركة حماس الجناح العسكري لجماعة اإلخوان المكنى "أبو عمـر" رضابط مخابرات بحركـة حمـاس )  معهم
تخطيط لقتل السيد المستشار عبر شبكة المعلومات الدولية لإلعداد والوالمكنى "أبو عبد هللا" قيادي بالحركة( 

 . ر هشام بركات  النائب العامالمستشا وقعت الجريمة مورضوع التخابر بقتلوالنائب العام  
طمننددت إلدى شدهادة شددهود إ بمدا لهدا مددن سدلطة تقديريدة فدى تقدددير الددليل فإنهدا  أن المحكمددةلمدا كدان ذلدك وو

المتهمدين سدالفى الدذكر لدعوى والتى تقطدع بتعمدد قيدام األدلة الفنية فى امنها  ووكافة األدلة األخرى  اإلثبات
ومددا إنتهدت المحكمددة  بالتحقيقدات وذلدك وفقدا للثابددت لتنفيددذها تجدداه إراداتهدمإرتكداب األفعدال المنهددى عنهدا وإب

أركدان تلدك الجدرائم ومن ثدم ترضدحى مرة أخرى  وقائعها  دون أن تسترسل المحكمة فى سرد  بإستخالصها 
األمدر الدذي  مكدرر/د مدن قدانون العقوبدات 86مكدرر/ج   86وفقدا للمدادتين  سالفى الدذكر ثابتة قبل المتهمين

   . رفرضهمة بكوتقرضى المحيكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون 
 حيث أنه عن الدفع بشيوع اإلتهام ـ:والعشرون السابع 

بات و مفادها من إشترك ف  جريمه فعليه عقوبتها و عقو 43طبقا لنص الماده وفمردود عليه أنه من المقرر 
للتحريض أو  ةمحتمل ةالت  وقعت بالفعل نتيج ةلو كانت غير تلك الت  تعمد إرتكابها مت  كانت الجريم

 .  التى حصلت اإلتفاق أو المساعده
يرتكبها هذا  أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة الت  آمن المقرر قرضاءو

األخير و لو كانت غير تلك الت  قصد إرتكابها و تم اإلتفاق عليها مت  كانت الجريمة الت  وقعت بالفعل 
 نتيجه للجريمة الت  إتفق عليها الجناه فاعلين كانوا أو شركاء. 

محل مين وقائع القتل والشروع فى القتل وكافة اإلتهامات المسندة للمتهوكان الثابت أن ولما كان ذلك 
 ا أدوار المتهمين كال على حدهوأخرين مجهولين والتى أدانت المحكمة بها المتهمين بعد أن ثبت لهالمحاكمة 

وفقا لما ووفقا للثابت بنمر اإلحالة  باإلتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة سواء كان فاعال أصليا أو شريكا
األدلة التى ساقتها المحكمة فى إثبات تلك الوقائع  من أوراق الدعوى وتحقيقاتها وكانت  إستخلصته المحكمة

ال شبهة للشيوع فيها وإنما جاءت بندلة وارضحة وقاطعة فى إثبات واقعات القتل والشروع فى القتل وكافة 
من منازعة فى هذا الدفاع فى هذا الشنن  ثيرهيما نفإ اإلتهامات المسندة للمتهمين وأخرين مجهولين

وهو من اإلختصاص األصيل لمحكمة عيا فى تقدير أدلة الدعوى وجدال مورض الخصوص اليعدو أن يكون
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ل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقرضى يالمثار من قبالمورضوع ومن يكون الدفع 
 المحكمة برفرضه .

 كيدية اإلتهام وتلفيقه.ب الدفع  حيث أنه عن ـ:والعشرون الثامن 
ن المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن الية بغير معقب . ولما أر فمردود علية بما هو مقر

وإقتنعت بحصول الواقعه  األخرى القرضية كانت المحكمة إطمانت الى أقوال شهود اإلثبات وكافة أدلة 
 نفإ لمحكمةوفقا لما إنتهت إليه ا لوقائع القرضية بالصوره التى إستخلصتها المحكمة من إرتكاب المتهمين 

عيا فى تقدير أدلة ومن منازعة فى هذا الخصوص اليعدو أن يكون جدال مورض الدفاع فى هذا الشنن  ثيرهيما
المثار من قبل الدفاع أقيم على وهو من اإلختصاص األصيل لمحكمة المورضوع ومن يكون الدفع الدعوى 

 سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقرضى المحكمة برفرضه .
  .وبالمرضبوطات  تهمين بالواقعةبإنتفاء صلة الموحيث أنه عن الدفع  ـ:والعشرون  التاسع

محددل واقعددات القرضددية فمددردود عليددة بددنن المحكمددة تطمددئن تمددام اإلطمئنددان إلددى أن المتهمددين هددم مرتكبددى 
ه إستخلصددتفقددا لمددا و األخددرى  القرضددية وكافددة أدلددة ثبات اإلوذلددك إلطمئنانهددا لصدددق روايددة شددهودالمحاكمددة 
الدفاع فدى هدذا  ثيرهيما نفإمة بسردها مرة أخرى كفتحيل المحكمة إليها دون أن تسترسل المح هاالمحكمة من

وهدو مدن عيا فدى تقددير أدلدة الددعوى ومن منازعة فى هدذا الخصدوص اليعددو أن يكدون جددال مورضد الشنن 
أقيم على سند غير صحيح المثار من قبل الدفاع يكون الدفع  ثم اإلختصاص األصيل لمحكمة المورضوع ومن
 من الواقع والقانون وتقرضى المحكمة برفرضه .

 .وحيث أنه عن الدفع بإنفراد رضابط الواقعة بالشهادة وحجبة لباقى أفراد القوة المرافقة له  ـ:الثالثون       
مائهم وإنفدرادة فمردود علية بنن حجب الرضابط أفراد القدوة المرافقدة المصداحبة لده والسدكوت عدن األدالء بنسديييي   

بالشهادة الينال من سالمة أقوالة وكفايتها كدليل فى الدعوى كدليل إذ يظل األمر مخول للمحكمة الت  لها أن 
تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ويبعث على تكوين عقيدتها  لما كان ذلك وكان األمر لم 

رده بل شدملت العديدد مدن الرضدباط وفقدا للثابدت بقائمدة أدلدة بمفالرضابط مجرى التحريات يقتصر على شهادة 
من منازعة فى هذا  الدفاع فى هذا الشنن  ثيرهيما نفإالثبوت   وكان القانون لم يشترط نصاباً معيناً للشهادة 

وهو مدن اإلختصداص األصديل لمحكمدة عيا فى تقدير أدلة الدعوى والخصوص اليعدو أن يكون جدال مورض
المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقرضدى يكون الدفع  ثم المورضوع ومن

 المحكمة برفرضه .
حيدث أندة وعمدا أثداره الددفاع مدن أوجده دفداع أخدرى حاصدلها التشدكيك فدى الددليل الدذى  ـ:دالثالثون و لحادىا       

 .من ثمة دليل تصح به اإلدانةإطمننت اليه المحكمة بقالةعدم معقولية الواقعة و خلو األوراق 
 ةـدير األدلـى تقـوعيا فـدال مورضـون جـدوا أن يكـه ال يعـى حقيقتـف وـفه      
وإستخالص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمدة مدن أقدوال       

لتحقيقددات  وسددائر األدلددة األخددرى التددى أوردتهددا ال با وإعترافدداتهم  شددهود اإلثبددات وكددذا إقددرارات المتهمددين
تخرج عن اإلقترضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى األوراق فال يجوز منازعتها فى شننه ويكون 

 ومن ثم تقرضى المحكمة برفض الدفع.نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد 
ثبات ف  الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التد  بنيدت علدى لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة اإليييييي 

بتحقيقدات النيابدة  وإقدراراتهم المتهمدينإعترافدات كدذلك وأسباب سائغة تؤدي إلدى النتيجدة التد  إنتهدت إليهدا 
 بجلسدة المحاكمدة  العامة فانها تعرض عن إنكار المتهمين جميعا  إرتكابهم للجرائم المسدنده إلديهم بالتحقيقدات

إذ ال يعدوا هذا األمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمة لإلفالت من عقابها فرضال عدن مجافاتهدا 
األدله الثابتة الت  طرحتها المحكمة عل  بساط البحث و قلبدت فيهدا الدرأي و محصدتها عدن بصدر و بصديره 

أو الطعددن فدد  سددالمتها أو  فوجدددتها سددديده و متسددانده  كمددا لددم تفلددح محدداوالت الدددفاع مددن اإلفتئددات عليهددا
كدان لهدا أثرهدا البدالغ فد  تكدوين حوذت علد  كامدل إطمئندان المحكمدة واإلنتقاص من قوتها ف  التدليل فإسدت

وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا اإلطمئندان إمدا لكونده مجداف  عقيدة المحكمه فيما إنتهت إليه  
 ينال من الدليل ف  الدعوى.للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن 

وحيث أن المحكمة وقد إنتهت إلى ثبوت إرتكاب المتهمين للجرائم محل التدداعى ومن ثدم وطبقدا لدنص المدادة 
بإرسال أوراق الدعوى وبإجماع 17/6/2017من قانون اإلجراءات الجنائية  أصدرت قرارها بجلسة 381/2

 : ـكال من على رأى الشريعة اإلسالميه فى أمر عقوبةتدل أراء أعرضائها إلى فرضيلة مفتى الجمهوريه لتس
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 أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي

 محمد جمال حشمت عبد الحميد  

  محمود محمد فتحي بدر 

 كارم السيد أحمد إبراهيم

 يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

 قدري محمد فهمي محمود الشيخ

 أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان 

 خالد صالح الدين فطينصالح الدين 

 علي السيد أحمد محمد بطيخ

 أبو القاسم أحمد علي يوسف منصور

 محمد أحمد السيد إبراهيم

 أحمد جمال أحمد محمود حجازي

 محمود األحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان

 محمد األحمدي عبد الرحمن علي 

 ياسر إبراهيم عرفات عرفات

 يأبوبكر السيد عبد المجيد عل

 عبد هللا محمد السيد جمعة

 عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش

 معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف

 أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي

 إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي

 أحمد محروس سيد عبد الرحمن

 إسالم محمد أحمد مكاوي

 حمزة السيد حسين عبد العال

 السيد نجم يوسف أحمد محمود

 محمد عبد الحفيظ أحمد حسين

 السيد محمد عبد الحميد الصيفي

 علي مصطفى علي أحمد

 بسطاوي غريب حسين محمود

 مصطفى محمود احمد حامد

جاءت إجابة فرضيلة المفتى بننه ثبت لدار اإلفتاء المصرية من واقع أوراق وي 2017/ 7/ 22فقد ورد التقرير بتاري  
يها من تحقيقدات ومدادار بشدننها بجلسدات المحاكمدة أن الجدرائم التدى نسدبت للمتهمدين المطلدوب أخدذ الدعوى وما تم ف

جميعدآ  ركوامدا نسدب الديهم قدد اشدتجميعآ خاصة المطلوب أخذ الرأي الشرع  بشنن  .الرأى الشرعى فيما نسب إليهم
اسددات وتدددريبات مكثفددة باالسددتعانة فدد  ارتكدداب الجددرائم التدد  نسددبت الدديهم والتدد  ارتكبوهددا بطريقددة محكمددة وبعددد در

بنخرين فكان منهم من خطط ومنهم من رصد األهداف ومنهم من قيم الرصد ومدنهم مدن أمدد بالمدال والسدالح ومدنهم 
من جمع أموال من أخرين لشراء ما يلزم مدن متفجدرات وأدوات ومدنهم مدن أمدن الطريدق للمنفدذين ومدنهم مدن صدنع 

الالزمة لذلك ومنهم مدن سداهم فد  شدراء السديارات والمخصصدة لهدذه األغدراض االماكن  المتفجرات ومنهم من أعد
ومنهم من كان يتلق  أخبارالذين يرصدون وتحقق ما كانوا يريدون بعد ان تالقت ارادتهم واهدافهم جميعا علد  تنفيدذ 

" واصدابة العديدد ما خططوا من أجله واصرارهم عل  ذلك فكان مقتل المستشار النائب العدام السدابق " هشدام بركدات
حولهدا مدن دمدار وتخريدب واتدالف واحدراق لديس هدذا فقدط بدل من افراد حراسته فرضال عدن مدا حددث بالمنطقدة ومدا 

اعتراف بعرضهم بحرق جراج قسم االزبكية ومديرية أمن الفيوم والبحيرة والشدرقية وكدول أمند  بهدا األمرالدذي وفدر 
وأل اتفداقهم علد  تنفيدذ مدا حددث لمدا وقعدت هدذه الجدرائم علد  ف  حقهم جميعدآ أركدان حدد الحرابدة وشدروطها واندة لد

ان تقع بهذه الصورة التد  حددثت اال نتيجدة لهدذا التعداون واالتفداق والمناصدرة والمسداعدة المجن  عليهم وما كان لها 
ومن ثم فقد  الت  اتفق عليها المتهمون بتشكيلهم مجموعات العمل النوعية سالفة الذكر والقيام بكل ما خططوا من أجلة
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أركان هذه الجريمة والتد   ف  ها او اشترك بني صورة كانتيتوافر ف  حق من ارتكب جريمة من الجرائم المشار ال
هدذه بالطرق المعتبرة شدرعآ وقانوندا ولدم تظهدر فد  األوراق شدبهة تددرء عدنهم حدد  توجب الحد شرعآ عل  مرتكبها
تلهم المجن  عليدة "هشدام محمدد زكد  بركدات "عمددآ وسدعيهم فد  عدام حد حرابة لقالجريمة ومن ثم كان جزاؤهم األ

  0وترويع لآلمنين جزاء وفاقآ االرض فسادآ بارتكابهم جريمة قتل واحراق وتدمير وتخريب
 فمن جماع ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين:

 أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي .1

 جمال حشمت عبد الحميدمحمد  .2

 محمود محمد فتحي بدر .3

 كارم السيد أحمد إبراهيم .4

 يحيى السيد إبراهيم محمد موسى .5

 قدري محمد فهمي محمود الشيخ .6

 أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان  .7

 محمد كمال الدين محمد محمد .8

 صالح الدين خالد صالح الدين فطين .9

 علي السيد أحمد محمد بطيخ .10

 مد علي يوسف منصورأبو القاسم أح .11

 محمد أحمد السيد إبراهيم .12

 أحمد جمال أحمد محمود حجازي .13

 محمود الطاهر طايع حسن .14

 محمود األحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان .15

 محمد األحمدي عبد الرحمن علي  .16

 جمال خيري محمود إسماعيل .17

 محمود علي كامل علي .18

 أحمد حمدي مصطفى محمود الفقي .19

 د العتيقيمتولي محمود محمو .20

 إبراهيم محمود قطب أبو بكر .21

 محمد أحمد محمد إبراهيم .22

 محمد شعبان محمد محمد .23

 بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع .24

 ياسر إبراهيم عرفات عرفات .25

 أبوبكر السيد عبد المجيد علي .26

 عبد هللا محمد السيد جمعة .27

 عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش .28

 القادر يوسفمعاذ حسين عبد المؤمن عبد  .29

 أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي .30

 مصطفى رجب عبد العليم حنفي .31

 محمد جمال محمد دراز .32

 إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي .33

 باسم أحمد شفيق أحمد قادوس .34

 حمدي جمعة عبد العزيز عبد اللطيف .35

 عمر محمد محمد أبو سيد أحمد .36

 أحمد محروس سيد عبد الرحمن .37

 كاويإسالم محمد أحمد م .38

 حمزة السيد حسين عبد العال .39
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 إسماعيل حسن مصطفى محمد نجم الدين .40

 حذيفة منشاوي محمد مرسي .41

 إسالم محمد السيد جمعة نوح .42

 أحمد شعبان محمود علي .43

 سعد فتح هللا محمد الحداد .44

 عبد الرحمن جمال إبراهيم عبد العليم محمد .45

 محمد السيد محمد عبد الغني السيد .46

 هيمإسالم حسن ربيع ف .47

 يوسف أحمد محمود السيد نجم .48

 محمد علي حسن علي خليفة .49

 عبد هللا السيد الشبراوي الهواري .50

 محمد محمد عبد المطلب الحسيني عبده .51

 أحمد جمال إبراهيم هنداوي .52

 محمد أشرف محمد عيسى .53

 ياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار .54

 محمد يوسف محمد محمد غنيم .55

 أحمد مصطفى محمد علي فرج .56

 مد زكريا محي الدين الباز وهبةأح .57

 محمد عبد الحفيظ أحمد حسين .58

 محمد يوسف محمد عبد المطلب  .59

 السيد محمد عبد الحميد الصيفي .60

 علي مصطفى علي أحمد .61

 إبراهيم عبد المنعم علي أحمد .62

 عمرو شوقي أحمد السيد .63

 علي مراد أبو المجد محمد .64

 علي عبد الباسط فضل هللا علي .65

 ن محمودبسطاوي غريب حسي .66

 مصطفى محمود احمد حامد .67

ألنهددم فدد  غرضددون الفتددرة مددن عددام ألفددين وأربعددة عشددر حتددى الخددامس مددن إبريددل أللفددين وسددتة عشددر   
بمحافظدددات القددداهرة والجيدددزة واإلسدددكندرية والشدددرقية والفيدددوم وبنددد  سدددويف والمنيدددا وأسدددوان وشدددمال 

 سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها.
 األول حتى العاشر أوالً :المتهُمون مني

إلى تعطيِل أحكاِم الدستوِر  ةُ تولوا قيادة بجماعِة أسسَّت على خالِف أحكاِم القانوِن الغرُض منها الدعو
والقوانيِن ومنعِ مؤسساِت الدولِة والسلطاِت العامِة من ممارسِة أعمالها واالعتداِء على الحريِة الشخصيِة 

الوحدةِ الوطنيِة والسالِم االجتماع    بنن تولوا تطويرهيكل للمواطنين والحقوق العامة واإلرضراِر ب
تتولى تنفيَذ مجموعاِت العمِل النوع  المسلحة بجماعِة اإلخوان الت  تهدُف لتغييِر نظاِم الحكِم بالقوةِ و

  عملياٍت عدائية رضد القرضاةِ وأفراِد القواِت المسلحِة والشرطِة وقياداتِهم ومنشآتِهم ؛والمنشآت العامة
واإلخالل بالنظام العام وتعريض سالمة والبعثات الدبلوماسيِة والقنصليِة ومقراتها  بغرض اسقاط الدولة 

المجتمع وأمنه للخطر   وكان اإلرهاُب من الوسائِل الت  تستخدمها هذه الجماعة ف  تنفيذ أغرارضها على 
 النحو المبين بالتحقيقات.

 الحادي والستينثانيـًا : المتهمون من الحادي عشر حتى 
انرضموا لجماعة أسست على خالف أحكام القانون   بنن انرضموا للجماعة ـ مورضوع االتهام الوارد 

 بالبند أوالً ـ ومجموعات العمل النوع  المسلحة بها مع علمهم بنغرارضها على النحو المبين بالتحقيقات.
 ثالثــًا : المتهمون من الثان  والستين حتى األخير 
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جماعة أسست على خالف أحكام القانون   بنن وفر أولهم للجماعة ـ مورضوع االتهام الوارد  شاركوا ف 
بالبند أوالً ـ سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة   وسهل الباقون هروب أعرضائها وساعدوهم ف  

 .التسلل عبر الحدود الجنوبية للبالد  مع علمهم بنغرارضها   على النحو المبين بالتحقيقات
 ان ـن الثـر   ومـابع عشـى السـن األول حتـون مـا : المتهمـرابعـً 

  ايرضآ والعشرين حتى السابع والثالثين   والستين
أمدوا جماعة أسست على خالف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية   بنن أمدوا الجماعة ـ مورضوع 

مع علمهم بما همات وآالت وأموال ومعلومات االتهام الوارد بالبند أوالً ـ بنسلحة وذخائر ومفرقعات وم
 تدعو إليه وبوسائلها ف  تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 أيرضآ خامســًا : المتهمون من األول حتى السادس   والخامس عشر
تخابروا ـ وآخر مجهول ـ مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البالد ـ حركة حماس الجناح 

جماعة اإلخوان ـ للقيام بعمل من أعمال اإلرهاب داخل مصر ورضد ممتلكاتها ومؤسساتها العسكري ل
وموظفيهـا بنن اتفقوا مع المكنى "أبو عمـر" ـ رضابط مخابرات بحركـة حمـاس ـ والمكنى "أبو عبد هللا" ـ 

سكريـًا   قيادي بالحركة ـ وأعرضاٍء آخرين بها على تدريب عناصر مجموعات العمل النوع  بالجماعة ع
وإمدادهم بمعلومات عن طرق إعداد وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها   وتواصلوا معهم عبر شبكة 
المعلومات الدولية لإلعداد والتخطيط لقتل السيد المستشار النائب العام   وقد وقعت الجريمة مورضوع 

 التخابر بقتله على النحو المبين بالتحقيقات.
 أيرضآحادي عشر   والخامس عشر   والثامن واألربعون سادســًا : المتهمون ال

أ ـ قتلوا ـ وآخرون مجهولون ـ السيد المستشار / هشام محمد ذك  بركات النائب العام عمًدا مع سبق 
فاستباحوا َدَمهُ بدعوى االنتقام منه بنن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله   اإلصرار والترصد

  وتنفيذًا لمخطط ورضعه المتهمون من جماعتهم بميدان  رابعة العدوية والنهرضةألمره بفض تجمهرْي 
الرابع حتى السادس حددوا فيه دور كل منهم   أعدوا لهذا الغرض عبوةً مفرقعةً ـ جهزها المتهم الخامس 
د عشر ـ حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جراماٍت من مادة نترات األمونيوم المختلطِة بمادة بيروكسي

األسيتون متصلتْين بمادة أزيد الرصاص الُمفرقِعَات ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكٍم عن بُعد   
وورضعها والمتهم الحادي عشر بسيارةٍ أحرضرها األخير وقادها حتى سلمها آلخٍر تركها بالمكان الذي أيقنوا 

الخامس عشر على مقربٍة من سلفـًا مرور ركب المجن  عليه منه   ثم انتظر المتهمان الحادي عشر و
السيارة لتفجيرها حال مرور الركِب  ولتغيير خط سيره كلفهما المتهم الخامس بإرجاء تنفيذها يومـًا   وف  
الموعد المحدد استقال وثالٌث سيارةً قادها المتهم الثامن واألربعون حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة 

لترقبه وإبالغهم بخط سير وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجن  عليه بالمفرقعات فترجلوا منها عدا قائدها 
ركبه ووقت تحركه  بينما توجه المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها   ثم 
كمن والمتهم الحادي عشرببقعٍة مواجهٍة للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما؛ وما أن حاذت 

الل المجن  عليه السيارة المفخخة حتى فجرها المتهم الخامس عشر بجهاز تحكٍم عن بعد السيارة استق
 وصور المتهم الحادي عشر االنفجار حال حدوثه  والذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن واألربعين 

بتقرير الطـب قاصدين إزهاق روح المجن  عليه فنحدثوا به اإلصابات الموصوفة بعدما أحدثوا االنفجار 
 الشرع  والت  أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقات.

 ب ـ شرعوا ـ وآخرون مجهولون ـ ف  قتل أحمد أحمد فؤاد محمود 
ت ـ ـ رضابط شرطة ُمكلف بتنمين السيد المستشار النائب العام ـ وسبعة آخرين ـ مبينة أسماؤهم بالتحقيقا

وتنفيذًا لذلك أحدثوا بنن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم عمًدا مع سبق اإلصرار والترصد   
فنحدثوا بالمجن  عليهم اإلصابات االنفجار بركب السيد المستشار النائب العام قاصدين إزهاق أرواحهم 

رادتهم فيه هو إسعاف المصابين وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إل الموصوفة بالتقارير الطبية
 وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقات. ومداركتهم بالعالج

عمًدا أمالكـًا عامة مخصصة لمصالح حكومية بنن فجروا السيارة ـ ـ وآخرون مجهولون ـ ج ـ خربوا 
وا السيارات المملوكة للدولة والمخصصة لركب السيد المبينة باالتهام الوارد بالبند سادسـًا فقرة أ ـ فخرب

المستشارالنائب العام وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة 
 الفورضى ونجم عنها موت المـجن  عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
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من شننه تعريض حياة الناس للخطر   بنن  المفرقعات استعماالً  ـ وآخرون مجهولون ـد ـ استعملوا 
فجروا السيارة ـ المبينة باالتهام الوارد بالبند سادسـًا فقرة أ ـ  بمحيط ركب السيد المستشار النائب العام   

 فنحدث االنفجارموته على النحو المبين بالتحقيقات.
يض أموال الغير للخطر   بنن المفرقعات استعماالً من شننه تعر ـ وآخرون مجهولون ـهـ ـ استعملوا 

فجروا السيارة ـ المبينة باالتهام الوارد بالبند سادسـًا فقرة أ ـ  بمحيط ركب السيد المستشار النائب العام 
 وأحدث االنفجار رضرًرا بنموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات.

ة ومنقولة ال يمتلكوها بنن خربوا وأتلفوا عمًدا أمواالً ثابت ـ وآخرون مجهولون ـو ـ خربوا وأتلفوا 
العقارات والمنقوالت المبينة وصفـًا وقيمة والمملوكة للمجن  عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وترتب 
على ذلك جعل الناس وأمنهم ف  خطر   وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين 

 بالتحقيقات.
ون من األول حتى السابع   والثالث عشر   ومن الثامن والعشرين  حتى الثالثين   والسابع سابعــًا : المتهم

 أيرضآ والثالثون   والثامن والثالثون
اشتركوا ـ وآخرون مجهولون ـ بطرق التحريض واالتفاق والمساعدة ف  ارتكاب جنايات القتل 

بنن االتهام الوارد بالبند سادسـًا ـ  والشروع فيه واستعمال المفرقعات والتخريب واإلتالف ـ مورضوع
حرض المتهمون من األول حتى السادس الجناة على ارتكابها وأصدروا لهم تكليفـًا بذلك   واتفقوا والمكنى 
"أبو عمر" ـ رضابط مخابرات بحركة حماس ـ  والمكنى "أبو عبد هللا" ـ القيادي بالحركة ـ على تنفيذها بنن 

ألدوار وأشرفوا عليه   وساعدهم المتهمون السابع   والثالث عشر   ومن ورضعوا مخططـًا حددوا به ا
الثامن والعشرين حتى الثالثين بنن رصدوا مسكن النائب العام ووقفوا على مواعيد غدوه ورواحه ؛ 
والسيارة استقالله وموقعها من َركبِه وأوجه تنمينه وحددوا بقعةً الستهدافه   وساعد المكنيان "أبو عمر" 

أبو عبد هللا" المتهَم الخامس عشر ف  األعمال المجهزة الرتكابها وحددا له المواد الالزمة لتصنيع العبوة و"
المفرقعة فجهزها والمتهم الثامن والثالثون وأعداها للتفجير   بينما أعطى المتهم السابع والثالثون المتهم 

مت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الخامس عشر الدائرة اإللكترونية المستخدمة ف  التفجير  فت
 االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقـات.

  أيرضآ ثامنــًا : المتهمون الخامس   والخامس عشر   والسادس عشر   والسادس والعشرين
اة استعماالً من شننه تعريض حي اشتركوا بطرق التحريض واالتفاق والمساعدة ف  استعمال المفرقعات

  بنن مراد صالح عصام محمد مراد و عبد الرحمن عصام محمدالناس للخطر؛ وأحدث االنفجار موت / 
ورضع المتهم الخامس مخططـًا الستهداف قوات األمن المركزي بمركز أبو كبير بعبواٍت مفرقعة   

د على وحرض والمتهم السادس عشر المتوفيْين / محمد صالح محمد إبراهيم وعلى مصطفى محمد السي
ارتكابها   وأصدرالمتهم الخامس تكليفـًا للمتهم الخامس عشر بتصنيع عبوتْين مفرقعتْين واتفق معه على 
تسليمهما للمتهم السادس والعشرين الذي أحرضر سيارةً ودراجة آلية لذلك ؛ فصنعهما وسلمهما له   فساعد 

السيد على ارتكابها بنن أعطاهما  األخير المتوفيْين / محمد صالح محمد إبراهيم  وعلى مصطفى محمد
العبوتْين بالسيارة والدراجة ؛ فاستعمالهما بنن أوصال بهما دائرة تفجيرهما فانفجرتا قبل وصولهما لمكان 
قوات األمن ؛ وأحدث االنفجار موتهما وموت المجن  عليهما / عبد الرحمن عصام محمد مراد وصالح 

هذا التحريض وذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين  عصام محمد مراد  فتمت الجريمة بناء على
 بالتحقيقات.

  أيرضآ تاسعـًا : المتهمان السابع والعشرون   والسادس والثالثون
أ ـ شرعا ـ وآخر مجهول ـ ف  قتل ـ رزق فرج عل  خميس ومحروس غازي حافظ نصارـ فردْي 

قدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين   بنن بيتوا النية وعسبق اإلصرارشرطة ـ عمًدا مع 
مواد نترات األمونيوم أعدوا لهذا الغرض سيارةً وعبوة مفرقعة حوت على مرآب قسم شرطة األزبكية   و

متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد   وتنفيذًا لذلك وبيروكسيد األسيتون وأزيد الرصاص الُمفَرقِعَات 
صوب المرآب  وما السابع والعشرون والسادس والثالثون السيارة فقادها األخير وانطلقا  استقل المتهمان

أن وصلوه توجه تلقاءه المتهم السابع والعشرون محرًزا العبوة الناسفة وزرعها أسفل سيارة شرطة به 
فنحدثوا  حدوثـه    بينما كان ثالٌث على مسرحِ الجريمة يَرقُبُه لتصويـر االنفجار حال  وابتعدا عن محيطه
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وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهم فيه هو نجاة المجن   االنفجار َقاصدين إزهـاق أرواحهم  
 عليهم من الموجة االنفجارية   وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقات.

 ةـصصـا عامة مخًدا مباٍن وأمالكـً ـعم هول ــر مجــ وآخربا ـب ـ خ
لمصالح حكومية   بنن فجروا العبوة ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند تاسعـًا فقرة أ ـ فخربوا مبان قسم 
شرطة األزبكية والبيت الفن  للمسرح التابع لوزارة الثقافة واتحاد نقابة المهن الطبية التابع لوزارة الصحة 

وقد ارتكبت وسيارات مملوكة لهيئة الشرطة ك المبان   ومدرسة األزبكية اإلعدادية بنين ومنقوالت بتل
الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفورضى على النحو المبين 

 بالتحقيقات.
المفرقعات استعماالً من شننه تعريض حياة الناس للخطر   بنن فجروا  ـ وآخر مجهول ـج ـ استعمال 

على النحو المبين مرآب قسم شرطة األزبكية تهام الوارد بالبند تاسعـًا فقرة أ ـ بمحيط العبوة ـ مورضوع اال
 بالتحقيقات.

المفرقعات استعماالً من شننه تعريض أموال الغير للخطر   بنن فجروا  ـ وآخر مجهول ـد ـ استعمال 
األزبكية وأحدث االنفجار رضرًرا العبوة ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند تاسعـًا فقره أ ـ  بمحيط مرآب قسم 

 بنموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات.
عمًدا أمواالً ثابتة ومنقولة ال يمتلكوها  بنن خربوا وأتلفوا العقارات  ـ وآخر مجهول ـهـ ـ خربا وأتلفا 

قيقات وترتب على ذلك والمنقوالت المبينة وصفـًا وقيمة والمملوكة للمجن  عليهم المبينة أسماؤهم بالتح
 جعل الناس وأمنهم ف  خطر  وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب  على النحو المبين بالتحقيقــات.

 ر  ـس عشـس   والحادي عشر   والخامـعاشًرا : المتهمون الخام
  أيرضآ والثامن والعشرون   والثامن والثالثون
واالتفاق والمساعدة ف  ارتكاب جنايات الشروع ف  بطرق التحريض اشتركوا ـ وآخرون مجهولون ـ 

بنن حرض المتهم القتل واستعمال المفرقعات والتخريب واإلتــالف ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند تاسعـًا ـ 
الخامس المتهم الثامن والعشرين على ارتكابها   وساعده بنن أمده بنتائج رصد المرآب ومداخله ومخارجه 

الثامن والعشرون معهم على تنفيذها وارضعـًا مخططـًا حدد به أدوارهم وأشرف عليه     فاتفق المتهم 
وساعدهم المتهم الحادي عشر بنن أمدهم بالعبوة المفرقعة ودائرة تفجيرها اإللكترونية الت  جهزها 

تلك المتهمان الخامس عشر والثامن والثالثون   فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك االتفاق و
 المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

  أيرضآ حادي عشر : المتهمون من األول حتى الحادي والستين
اشتركوا ـ وآخرون مجهولون ـ ف  اتفاٍق جنائ  الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مباٍن وأمالٍك عامة 

ت مفرقعة   وكان   بنن اتفقوا على تخريب مبان وأمالك ومخصصة لمصالح حكومية باستخدام عبوا
 للمتهمون من األول حتى العاشر شنٌن ف  إدارة ذلك االتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

 أيرضآ : المتهمون الحادي عشر   والخامس عشر   ومن السابع والثالثين حتى التاسع والثالثينعشر ثان 
 واٍد ف  حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلكـعات ومـصنعوا مفرق 

وثالث  االسيتون ثالث   هيكساميثيلين تراي بركسيد داي أمين  ن صنعوا مواد ـ أزيد الرصاص    بن
البيروكسيد   ونترات األمونيوم ـ المفرقعة   وأدوات ـ دوائر كهربائية وإلكترونية ـ من الت  تستخدم 

دئ الدستور وبالوحدة النفجارها بقصد استعمالها ف  نشاط يخل باألمن والنظام العام وبقصد المساس بمبا
 الوطنية والسالم االجتماع  على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالث عشر : المتهمون الحادي عشر   والخامس عشر   والحادي والعشرون   والثان  والعشرون   ومن 
ثون   السادس والعشرين حتى الثامن والعشرين   والثالث والثالثون   والسادس والثالثون   والثامن والثال

  أيرضآ والتاسع والثالثون
حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد ف  حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك   بنن حازوا وأحرزوا 

  وثالث  االسيتون ثالث  البيروكسيد   هيكساميثيلين تراي بركسيد داي أمينمواد ـ أزيد الرصاص   
ا ف  نشاط يخل باألمن والنظام العام وبقصد ونترات األمونيوم   ومخاليط المفرقعات ـ بقصد استعماله

 المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على النحو المبين بالتحقيقات.
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رابع عشر : المتهمون الحادي عشر   والثان  عشر   ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر   والسادس 
 أيرضآالثون  والخمسون والعشرون   والثامن والعشرون   والثامن والث

 ادق آلية ــدسات وبنــ مس خنةـرزوا أسلحة نارية مششـازوا وأحـأ ـ ح
بغير ترخيص ومما ال يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها ف  نشاط يخل باألمن 

و المبين والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستوروبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على النح
 بالتحقيقات.

ب ـ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على األسلحة النارية ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند رابع 
عشرفقرة أ ـ دون أن يكون مرخصـًا لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها ف  نشاط يخل باألمن 

ة والسالم االجتماع  على النحو المبين والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطني
 بالتحقيقات.

خامس عشر : المتهمون الثان  عشر   ومن السابع عشر حتى التاسع عشر   والسادس والعشرون   
  أيرضآ والخمسون

أ ـ حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غيرمششخنة ـ بنادق خرطوش ـ بغير ترخيص بقصد استعمالها ف  
العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على  نشاط يخل باألمن والنظام
 النحو المبين بالتحقيقات.

ب ـ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على األسلحة النارية ـ مورضوع االتهام الوارد بالبند خامس 
الها ف  نشاط يخل باألمن عشر فقرة أ ـ دون أن يكون مرخصـًا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعم

والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسالم االجتماع  على النحو المبين 
 بالتحقيقات.

 أيرضنسادس عشر : المتهمون الثان  عشر   والخامس عشر   والثامن والخمسون 
د تتخذ من اإلرهاب والتدريب العسكري أ ـ بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البال

وسائل لتحقيق أغرارضها   بنن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري 
 لحركـة حمـاس بقطـاع غزة وتلقوا تدريبات عسكـرية بها عل  النحو المبين بالتحقيقـات.

ن الحدود الشرقية بطريق غير مشروع  بنن تسللوا ب ـ تمكنوا من الدخول والخروج ألرارض  البالد م
 عبر الدروب الصحراوية واألنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

  أيرضنسابع عشر : المتهم الثان  عشر
تسلل من الحدود الجنوبية للبالد بطريق غير مشروع   بنن تسلل لدولة السودان عبر الدروب الصحراوية 

 مبين بالتحقيقات.على النحو ال
  أيرضن ثامن عشر : المتهم الخامس والعشرون

 حاز بغير ترخيص سالحـًا أبيض ـ خنجر ـ على النحو المبين بالتحقيقات.
من قانون اإلجراءات الجنائية و  384  381/2   313   304/2 المواداألمر الذى يتعين معه وعمال ب

مكرًرا )ج(  86  2   1مكرًرا )أ(/ 86  2   1مكرًرا/ 86   86  46  45/1   41/1  40   ثانيـًا/أ/ 2 المواد 
)هـ(  102)د(   102)ج(  102)ب(   102)أ(  102  96/1   90مكرًرا )ج(    88مكرراً )د(   86  
 25  6   2   1/1مـن قــانــون العـقــوبـــات  والمـواد  361  235   3 / 234   232   231   230  

لسنة  26المعدل بالقوانين أرقام  1954لسنة  394من القانون رقم  30/1   6   4   3   2   1/ 26   1مكرًرا/
( من 3والبند رقـــــم )2012لسنة  6و 1992لسنة  97و 1981لسنة  165و 1980لسنة  101و 1978

دول   والج 2008لسنة  213( الملحق بالقانون األول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1الجدول رقم )
( 3( الملحق بالقانون األول   والبندين )أ( من القسم األول و)ب( من القسم الثان  من الجدول رقم )2رقم )

 2225( من قرار وزير الداخلية رقم 78  60  10  9   2  1)والبنود أرقام الملحق بالقانون األول   
من قرار رئيس  2/ 2والمادة    عاتبإعادة حصر المواد المفرقعة والت  تعتبر ف  حكم المفرق2007لسنة 

من  1بشنن تنمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية   والمادة  1995لسنة  298الجمهورية رقم 
بشنن تنمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية  1988لسنة  413قرار رئيس الجمهورية رقم 

ي.ة بالقرار من األحكام المرفق 6/2مصر العربية   والمادة 
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قددددد إنتهددددت إلددددى إدانددددة جميددددع المتهمددددين بالقرضددددية الماثلددددة  إال أندددده ة ولمددددا كانددددت المحكدددد وحيددددث أندددده
 وفقددددا للثابددددت بتقريددددر الطددددب الشددددرعى محم    د كم    ال ال    دين محم    د محم    دالثددددامن المددددتهم ثبددددت وفدددداة 
للمحكمددددددددة  13/12/2016بجلسددددددددة والمق        دم م        ن قب        ل النياب        ة العام        ة    4/10/2016المددددددددؤرخ 

 ثناء تدوال القرضية بالجلسات على النحو الثابت بمحارضرها  .وذلك أ
 "التددددد  تدددددنص  مدددددن قدددددانون اإلجدددددراءات الجنائيدددددة14الثابدددددت بدددددنص المدددددادة ذلدددددك وكدددددان  كدددددانولمدددددا 

تنقرضددددددى الدددددددعوى الجنائيددددددة بوفدددددداة المددددددتهم , واليمنددددددع ذلددددددك مددددددن الحكددددددم بالمصددددددادرة فددددددى الحالددددددة 
الوفددددداة أثنددددداء   قدددددانون العقوبدددددات إذا حددددددثتمدددددن 30المنصدددددوص عليهدددددا بدددددالفقرة الثانيدددددة مدددددن المدددددادة 

محم     د الثدددددامن ومدددددن ثدددددم تقرضدددددى المحكمدددددة بإنقرضددددداء الددددددعوى الجنائيدددددة للمدددددتهم  "نظدددددر الددددددعوى

                        لوفاته . محمد كمال الدين محمد
رتبطدددددت ببعرضدددددها إقدددددد وقعدددددت لغدددددرض إجرامدددددى واحدددددد وين وحيدددددث أن الجدددددرائم المسدددددندة للمتهمددددد 

بالعقوبدددددة  مالتجزئدددددة ومدددددن ثدددددم وجدددددب إعتبدددددارهم جريمدددددة واحددددددة والحكدددددم علددددديهإرتباطدددددا ال يقبدددددل 
 .عقوبات 32المقررة ألشدهم عمال بنص المادة 

  اه هي أل  ببيييييييييييييييييييييييييييييي
   مي يبالطيوااي ملت مي بمن ي م يمييي

شرون والثامن واالربعون غيابيآ  لألول حتي السادس ، التاسع، العاشر، والتاسع والعحكمـت المحكمة: 

والثامن والخمسون والستون والواحد والستون والسادس والستون والسابع والستون , وحضوريآ للباقين 

. 

 أوأل: بأنقضـاء الدعـوي الجنـائيـة قـبل المـتهم الثامـن بأمـر

 0األحالة/ محمد محمد محمد كمال الدين لوفاتة   

 قبة كل من :ثانيآ: وبأجماع أراء أعضائها  بمعا
يأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي   
يمحمد جمال حشمت عبد الحميد   
يمحمود محمد فتحي بدر   
يكارم السيد أحمد تبراهيم   
ييحيى السيد تبراهيم محمد موسى   
يقدري محمد فهمي محمود الشيخ   
ييينأحمد محمد طه أحمد محمد وهدا  
يصالح الدين خالد صالح الدين فطين  
يعلي السيد أحمد محمد بطيخ 
يأبو القاسم أحمد علي يوسف منصور 
يمحمد أحمد السيد تبراهيم  
يأحمد جمال أحمد محمود حجازي 
يمحمود األحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان 
يمحمد األحمدي عبد الرحمن علي 
يياسر تبراهيم عرفات عرفات 

يأبوبكر السيد عبد المجيد علي
يمعةعبد هللا محمد السيد ج

يعبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش
يمعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف
يأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي

يتبراهيم أحمد تبراهيم شلقامي

يأحمد محروس سيد عبد الرحمن
يتسالم محمد أحمد مكاوي

يحمزة السيد حسين عبد العال
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ييوسف أحمد محمود السيد نجم

      حسينمحمد عبد الحفيظ أحمد 

 السيد محمد عبد الحميد الصيفي

 علي مصطفى علي أحمد

 باألعدام شنقآ عما نسب اليهم بأمر األحالة

 ثالثآ : بمعاقبة كآل من :
 محمود الطاهر طايع حسن 

 محمود علي كامل علي 

 أحمد حمدي مصطفي محمود الفقي

 أبراهيم محمود قطب أبو بكر 

 محمد أحمد محمد أبراهيم

 محمد محمدمحمد شعبان 

 مصطفي رجب عبد العليم حنفي

 محمد جمال محمد دراز

 باسم أحمد شفيق أحمد قادوس

 حمدي جمعة عبد العزيز عبد اللطيف

 عمر محمد محمد أبو سيد أحمد

 عبد هللا السيد الشبراوي الهواري

 أحمد زكريا محي الدين الباز وهبة

 محمد يوسف محمد عبد المطلب

 دأبرهيم عبد المنعم علي أحم

 بالسجن المؤبد عما أسند أليهم بأمر األحالة

 رابعا: بمعاقبة كآل من:
 جمال خيري محمود اسماعيل

 متولي محمود محمود العتيقي

 بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع

 محمد محمد عبد المطلب الحسيني عبده 

 أحمد جمال أبراهيم هنداوي

 ياسر ابراهيم محمد أبراهيم نصار

 محمودبسطاوي غريب حسين 

 مصطفي محمود احمد حامد

 بأمربالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما اسند اليهم 

                      األحالة      

 خامسآ: بمعاقبة كال من :

 اسماعيل حسن مصطفي محمد نجم الدين

 حذيفة منشاوي محمد موسي

 اسالم محمد السيد جمعة نوح

 احمد شعبان محمود علي 

 محمد الحداد سعد فتح هللا 

 عبد الرحمن جمال أبراهيم عبد العليم محمد

 محمد السيد محمد عبد الغني السيد

 اسالم حسن ربيع فهيم

 محمد علي حسن علي خليفة

 محمد أشر  محمد عيسي
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 محمد يوسف محمد محمد غنيم

 أحمد مصطفي محمد علي فرج

 عمرو شوقي أحمد السيد

 علي مراد أبو المجد محمد

 فضل هللا علي علي عبد الباسط

 شر سنوات عما أسند اليهم بأمربالسجن المشدد لمدة ع

  0 األحالة

  0سادسآ : بألزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد قيمة األشياء التي خربوها

 0سابعآ : الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات

ي2017/ي7/ي22يت اويوانآي  بم خيصممية  ي محيف
ييي

يي


