م
الخلى سبيلهم وإلغاء التدابيراالحترازية في
قضايا اإلرهاب
تقريررصدي
مارس 2020

تقريرملتقى الحوارللتنمية وحقوق النسان

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

خالل شهر مارس  2020قامت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان برصد المتهمون الذى تم اخالء سبيلهم أو
االحترزية لهم في قضايا اإلرهاب ،فقد أخلت جنيات القاهرة عدد  398متهماً في  45قضية مختلفة بعد الغاء
ا
الغاء التدابير

التدابير االحت ارزية.

أوال  :جدول يوضح عدد المخلى سبيلهم في كل قضية.
م

رقم القضية

الدائرة

عدد المفرج عنهم

1

 900لسنة  2017حصر امن

د 5 /جنيات

2

دولة المعروفة اعالميا بما يسمى
قسريا"
بـ"رابطة أسر المختفين
ً
2

القضية رقم  ٧٣٥لسنة 2018

نيابة امن الدولة

التاريخ
 7مارس

1

 10مارس

1

 17مارس

حصر امن الدولة
3

القضية رقم ٧٣0لسنة  2019حصر

د /األولى جنيات

1

 3مارس

امن دولة المعروفة اعالميا (إعادة
إحياء تنظيم الوايت نايتس)
4

القضية رقم  1٣٣8لسنة 2019

نيابة أمن الدولة العيا

18

 21مارس

حصر امن دولة المعروفه اعالميا
باحداث  20سبتمبر
5

القضية رقم  818لسنة  2018حصر

د /األولى جنيات

1

 10مارس

امن الدولة

6

القضية رقم  800لسنة 2019

د /األولى جنيات

حصرأمن دولة.

إرهاب " مشورة "
د /األولى جنيات

1

3

إرهاب " مشورة "

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 7مارس

 10مارس

7

القضية رقم  ٧41لسنة 2019
حصر امن دولة

8

9

د 5 /جنيات

2

 14مارس

د 5 /جنيات إرهاب "

4

 10مارس

مشورة "

القضية رقم ٦21لسنة  2018حصر

د /األولى جنيات

امن دولة

إرهاب " مشورة"

القضية رقم  480لسنة  2018حصر

نيابة امن الدولة العليا

امن دولة
10

القضية رقم  440لسنة  2018حصر
امن دولة

11

د /األولى جنيات

3

 1مارس

2

 10مارس

1

 3مارس

إرهاب

القضية رقم  ٣1٦لسنة  201٧حصر

نيابة امن الدولة العليا

امن دولة
12

2

 10مارس

القضية  488لسنة2019حصر امن

د /األولى جنيات

دولة المعروفه اعالميا احتجاجات

إرهاب " مشورة"

حادثه قطار رمسيس

د 5 /جنيات إرهاب "

1

 3مارس

1

 23مارس

2

 2مارس

11

 3مارس

مشورة"
د /األولى جنيات

6

 3مارس

إرهاب " مشورة "
د /األولى جنيات

6

 5ارس

إرهاب
د 5 /جنيات إرهاب "

10

 7مارس

مشورة "
د  5 /جنيات إرهاب "

21

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 10مارس

مشورة "
نيابة امن الدولة العليا

3

 18مارس

" الغاء التدابير
االحت ارزية "
نيابة امن الدولة العليا

15

 18مارس

اخالء سبيل
نيابة امن الدولة العليا

7

 21مارس

الغاء التدابير
االحت ارزية وإلغاء سبيل
نيابة امن الدولة العليا

8

 23مارس

الغاء التدابير
االحت ارزية وإلغاء سبيل
13

14

القضية  1٣94لسنة 2019

فى القضية  1٣٣1لسنة 2019

د  5 /جنيات إرهاب "

اخالء سبيل كل

مشورة

المعروضين

د /األولى جنيات

1

 10مارس

 7مارس

إرهاب
د /األولى جنيات

2

 10مارس

إرهاب " مشورة "
15

فى القضية  ٧8٥لسنة 201٦
حصر امن دولة

16

القضية  11٧٥لسنة  2018حصر
امن دولة

د /األولى جنيات

2

 10مارس

إرهاب " مشورة "
د /األولى جنيات

1

إرهاب " مشورة

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 7مارس

د /األولى جنيات

4

 9مارس

إرهاب " مشورة

17

القضية  ٦40لسنة  2018حصر

نيابة امن الدولة العليا

17

 17مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 18مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 23مارس

نيابة امن الدولة العليا

3

 1مارس

امن الدولة عليا
نيابة امن الدولة العليا

1

 2مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 3مارس

د /األولى جنيات

17

 10مارس

إرهاب " مشورة "

18

القضية رقم  ٧٦0لسنة  201٧حصر
امن دولة المعروفة اعالميا "طالئع
حسم اإلرهابية

نيابة امن الدولة العليا

4

 17مارس

نيابة امن الدولة العليا

5

 18مارس

نيابة امن الدولة العليا

3

 21مارس

د 2 /جنيات إرهاب "

1

 2مارس

مشورة "
د  /األولى جنيات

1

 7مارس

إرهاب " مشورة "
19

القضية رقم  1٧٣9لسنة 2018

د /الثانية جنيات

حصر امن دولة.

إرهاب " مشورة "
د /األولى جنيات

1

5

إرهاب " مشورة"

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 3مارس

 10مارس

20

21

نيابة امن الدولة العليا

1

 18مارس

نيابة امن الدولة العليا

4

 21مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 23مارس

القضية رقم  1٣٦٥لسنة 2018

د /األولى جنيات

1

 3مارس

حصر امن دولة

إرهاب " مشورة"

القضية رقم  1٣٦0لسنة 2019
حصر امن دولة

22

القضية رقم  ٦٧٧لسنة  2018حصر
امن دولة

23

إرهاب " مشورة"
د /الخامسة جنيات

1

 7مارس

إرهاب " مشورة"

القضية رقم  ٦٧4لسنة  2019حصر

د /الخامسة جنيات

1

 10مارس

إرهاب " مشورة"

امن دولة

24

د /الخامسة جنيات

1

 3مارس

القضية رقم  ٥٧0لسنة  2018حصر
امن دولة المعروفة فى االوساط

نيابة امن الدولة العليا

2

 21مارس

د /الخامسة جنيات

3

 1مارس

إرهاب " مشورة"

القضائية والقانونية بتمويل داعش

25

القضية رقم  441لسنة  2018حصر
امن دولة المعروفة إعالميا بالحراك

نيابة امن الدولة العليا

1

 2مارس

د /الخامسة جنيات

1

 1مارس

إرهاب " مشورة "

اإلخوانى.
د /الخامسة جنيات

1

 3مارس

إرهاب " مشورة "
نيابة امن الدولة العليا

13

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 17مارس

26

القضية  1٣٣2لسنة  2018حصر
امن دولة

27

د /الخامسة جنيات

1

 7مارس

إرهاب " مشورة "
نيابة امن الدولة العليا

2

 17مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 23مارس

القضية  141٣لسنة  2019حصر

د /األولى جنيات

91

 3مارس

امن دولة المعروفة اعالميا قبضه

إرهاب " مشورة"

 20سبتمبر

28

القضية رقم  ٣8٥لسنة 201٧
المعروفه اعالميا باالنضمام لتنظيم
"داعش أسيوط

29

القضية  14٣0لسنة  2018حصر
امن دولة عليا والتى كانت مقيدة برقم
 288لسنة  201٥جنايات عسكرية
إعالميا بـ
شمال القاهرة المعروفة
ً
"اغتيال العقيد وائل طاحون"ضابط

نيابة امن الدولة العليا

4

 21مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 9مارس

نيابة امن الدولة العليا

6

 23مارس

نيابة امن الدولة

3

 7مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 21مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 23مارس

األمن العام
30

فى القضية  ٧9لسنة  201٦حصر
امن دولة عليا المعروفة إعالميا

د /األولى جنيات

2

 7مارس

إرهاب

بـ"خلية شقة الهرم
31

القضية  828لسنة  201٧حصر
امن دولة عليا المعروفة قضائيا

د /األولى جنيات

4

 3مارس

إرهاب

بتمويل اإلرهاب
32

القضية  ٥٣٣لسنة  2019حصر

د /األولى جنيات

2

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 5مارس

امن دولة عليا المعروفه اعالميا

إرهاب

بترويج شائعات بخطف فتاه بجامعة

د /األولى جنيات

االزهر أسيوط
33

إرهاب " مشورة "

القضية  148لسنة  201٧حصر

نيابة امن الدولة العليا

3

 3مارس

المعروفة قضائيا

نيابة امن الدولة العليا

3

 17مارس

نيابة امن الدولة العليا

1

 18مارس

نيابة امن الدولة العليا

4

 3مارس

امن دولة عليا
مخططات داعش
34

1

 10مارس

القضية  ٧٧0لسنة  2019حصر
امن دولة عليا المعروفة اعالميا
"إحياء رابطة ألتراس أهالوى"

35

القضية رقم  ٥8٥لسنة 2018
حصر امن دولة عليا

د /الثانية جنيات

1

 3مارس

إرهاب
د /الثانية جنيات

2

 10مارس

إرهاب " مشورة "

36

37

نيابة امن الدولة العليا

2

 21مارس

القضية رقم  ٧٦1لسنة 201٦

نيابة امن الدولة العليا

1

 1مارس

حصر امن دولة عليا والمعروفة

د /الثانية جنيات

3

 2مارس

إعالميا بـ"ثورة الغالبة"
ً

إرهاب " مشورة"

القضية رقم  482لسنة  2018حصر

د /الثانية جنيات

امن دولة عليا المعروفة اعالميا
اعضاء كفاية
38

القضية رقم  81٧لسنة  2018حصر
امن دولة عليا

1

 2مارس

إرهاب " مشورة"
نيابة امن الدولة العليا

1

 21مارس

د /الثانية جنيات

1

 2مارس

إرهاب " مشورة "

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

39

القضية رقم  12٥0لسنة 2019
حصر امن دولة عليا

40

القضية  ٧18لسنة  2018حصر

د /الثانية جنايات

1

 4مارس

القاهرة
نيابة امن الدولة العليا

8

 17مارس

امن دولة عليا المعروفه اعالميا
بتذاكر المترو
41

القضية رقم  ٦21لسنة  2018حصر

نيابة امن الدولة العليا

3

 21مارس

امن دولة عليا
42

القضية  4٧1لسنة  201٧حصر

نيابة امن الدولة العليا

1

 21مارس

امن الدولة عليا
43

القضية رقم 1898لسنة 2019حصر

نيابة امن الدولة العليا

1

 21مارس

امن دولة عليا
44

القضية  ٧٣4لسنة  2018حصر

نيابة امن الدولة العليا

1

 21مارس

امن دولة عليا
45

القضية رقم  2٧٧لسنة  2019حصر

نيابة امن الدولة العليا

3

 21مارس

امن دولة عليا والمعروفة اعالميا

نيابة امن الدولة العليا

12

 23مارس

القضية رقم  9٣0لسنة  2019حصر

نيابة امن الدولة العليا

1

 21مارس

اللهم ثورة
46

امن دولة عليا المعروفة اعالميا خلية
االمل
414

اجمالى

شكل (  ) 1عدد المخلى سبيلهم في كل قضية

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

شكل ( )2يوضح عدد القضايا  /عدد المخلى سبيلهم عنهم

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

ثانيا  :فيما يلى جدول يوضح المخلى سبيلهم عنهم من كل دائرة
م

الدائرة  /النيابة

عدد المخلى سبيلهم

1

الدائرة األولى جنيات إرهاب

157

2

الدائرة الثانية جنيات إرهاب

11

3

الدائرة  5جنيات إرهاب

62

4

نيابة امن الدولة العليا

184

اجمالى

414

شكل ( )٣يوضح عدد المخلى سبيلهم من كل دائرة

ثالثاً :بياناً مختص اًر عن كل قضية وفق ترتيبها:
قسريا"
 .1القضية رقم  900لسنة  201٧حصر امن دولة المعروفة اعالميا بما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين
ً
 .1بتاريخ  7مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطره  2متهمين وهم :
-1احمد عبد المطلب احمد عبد المطلب  -2احمد البدرى سيد.

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 .2بتاريخ  10مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد األمناء اخالء سبيل /أحمد أحمد
علي جمعة في القضية رقم  900لسنة  2017حصر امن دولة المعروفة اعالميا بما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين
قسرًيا" ،وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول االختفاء القسري في مصر و تأسيس وقيادة واالنضمام
إلي جماعة أسست على خالف أحكام القانون ،تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها،
والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض اإلضرار باألمن القومي ،ونشر أخبار كاذبة ،وترويج شائعات من شأنها
اإلضرار بالمركز السياسي للبالد،
 .2في القضية رقم  ٧٣٥لسنة  2018حصر امن الدولة
 .1بتاريخ  1٧مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير االحت ارزية وتخلي سبيل  /كريم محمد محمود عبد الملك
في القضية رقم  735لسنة  2018واغلب المتهمين فيها باالنضمام لجماعة محظورة ،ونشر أخبار كاذبة ،وبث أخبار
على شبكة التواصل االجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل اإلعالمية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري.
 .٣فى القضية رقم ٧٣0لسنة  2019حصر امن دولة المعروفة اعالميا (إعادة إحياء تنظيم الوايت نايتس)
 .2بتاريخ  3مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطره باخالء سبيل  /محمد
كمال معوض فى القضية رقم  730لسنة  2019حصر امن دولة اتهامات تتعلق باالنضمام لجماعة أنشئت خال ًفا

ألحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها من خالل إعادة إحياء نشاط رابطة وايت نايتس.
 .4فى القضية رقم  1٣٣8لسنة  2019حصر امن دولة المعروفه اعالميا باحداث  20سبتمبر
 .٣بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا اخالء سبيل  18متهم فى القضية رقم  1338لسنة  2019وهم:
 -1أحمد محمود محمدين السقا.
 -2بالل حسن إبراهيم على.
 -3خالد محمد إسماعيل سالم
 -4يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال
 -5عمرو عزت حسين المنجد
 -6جالء عماد الدين محمود حلمى
 -7محمد صالح عبد القوى عتيمة
 -8جهاد محمود عبد الحليم جعفر
 -9محمد ناصر محمود محمد

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 -10عبد الرحمن أحمد طه أحمد الشربينى
-11فوزى عيد عبد الحميد أحمد
-12أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق
-13كريم جالل محمود حسانين
 -14أحمد يوسف عطا هللا الشاذلي
 -15عبد الرحمن أشرف عبد الحميد عوض
-16عبد الرحمن محمد سيد شعبان
 -17أحمد عمرو عبد العزيز بيومى
-18أحمد محمد سعد يوسف
وذلك على خلفية دعوة المقاول الهارب محمد علي عبر مقاطع فيديوويدعو من خاللها للتظاهر ضد رئيس عبد الفتاح
السيسي رئيس الجمهورية المعروفه اعالميا باحداث  20سبتمبر مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق اهدافها المتهمين وصل
متهما واخلى سبيلهم عدا  100متهم محبوس على ذمة القضية متهمين بمشاركة جماعة
عددهم إلى اكثر من ً 3000
إرهابية في تحقيق أغراضها ،وإنشاء موقع من مواقع التواصل االجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة ،ونشر أخبار كاذبة
وإذاعتها ،واالنضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون ترخيص.
 .٥القضية رقم  818لسنة  2018حصر امن الدولة .
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بتاريخ 10
مارس اخالء سبيل /هشام عبد العال محمد القصبي فى القضية رقم  818لسنة  2018حصر امن الدولة
 .6القضية رقم  800لسنة  2019حصرأمن دولة.
• بتاريخ ٧مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  /مصطفى
احمد امين محمد وفى يوم  10مارس قررت ذات الدائرة اخالء سبيل 3متهمين وهم /محمد على حسن سعودى/
كمال الدين عبد التواب جمال الدين  /احمد محمود عبد الفتاح محمد.
• وبتاريخ  14مارس قررت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تأييد
قرار إخالء السبيل الصادر من الدائرة ال ثالثة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني بإخالء
سبيل المتهمتين المحبوستان على ذمة القضية  800لسنة  2019حصرأمن دولة بالتدابير االحت ارزية ،ورفض
استئناف النيابة على قرار إخالء سبيلهم .واغلب المتهم فى تلك القضية عددا من قيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

المحبوسين والهاربين لالنضمام لجماعه ارهابية والترويج ألغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة
المصرية ومؤسساتها ،ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ،وتلقى تمويل بغرض إرهابى ،واالشتراك فى اتفاق
جنائى الغرض منه ارتكاب ج ريمة إرهابية ،وتلقى تمويل واالشتراك فى اتفاق جنائى ،والتجمهر واستخدام حسابات
خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف االخالل بالنظام العام
 .٧القضية رقم  ٧41لسنة  2019حصر امن دولة.
 .1بتاريخ 10مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء باخالء سبيل  4متهمين
وهم:
 -1أحمد سمير أحمد محمد عفيفي
 -2محمد يوسف إمام حسان
 -3هيثم محمد قطب العزبي
 -4مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي
وذلك فى القضية رقم  741لسنة  2019حصر امن دولة والمتهم فيها عدد من النشطاء وعلى راسهم مصطفي ماهر
شقيق الناشط احمد ماهر عضو حركة  6ابريل –المخلى سبيله بتاريخ  27نوفمبر  2019فى ذات القضية  ،وسبعة
تهما بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها وإساءة استخدام
متهمين آخرين  ،ورانيا الجويلى التي وجهت إليهم ً
وسائل التواصل االجتم اعي من خالل مشاركة جماعة اإلخوان المسلمين في تنظيم مظاهرات أثناء تنظيم كأس األمم
اإلفريقية.
 .8القضية رقم ٦21لسنة  2018حصر امن دولة .
 .2بتاريخ  10مارس  2020قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفى المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل 2
متهمين وهم  -1/مصطفى أحمد رمضان توفيق

 -2أمل فتحى أحمد عبد التواب الذى يرجع تاريخ القبض عليها  2018/5/11على خلفية احداث مارس 2018
تزامنا مع االنتخابات الرئاسية  2018والمتهمين فيها ما ال يقل عن  29متهما باالنضمام لجماعة إرهابية أسست
على خالف أحكام القانون واستخدام موقع على شبكات التواصل االجتماعي بهدف الترويج ألعمال إرهابية.

 .9القضية رقم  480لسنة  2018حصر امن دولة

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

• قررت نيابة امن الدولة العليا فى القضية رقم  480لسنة  2018الغاء التدابير بتاريخ 1مارس للمتهم أسامة محمد
مطيع الهادى وبتاريخ  10مارس ايضا

اخالء سبيل كال من  -1 /محمد عبد الباسط السيد عابدين

 -2رامي صدقي محمد عبد الغنى واغلب المتهمين فيها االنضمام لجماعة محظورة .
.10القضية رقم  440لسنة  2018حصر امن دولة
• بتاريخ  3مارس  2020قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب اخالء سبيل معاذ نجاح منصور منصور والمتهم على

ذمة القضية رقم  440لسنة  2018حصر امن دولة والمتهمين فيها ما ال يقل عن  16متهما بنشر وإذاعة أخبار
كاذبة من شأنها اإلضرار بالمصالح القومية للبالد وابرزهم عبد المنعم ابو الفتوح

.11فى القضية رقم  ٣1٦لسنة  201٧حصر امن دولة
• بتاريخ  3مارس قررت نيابة امن الدولة اخالء سبيل  /صفوت احمد عبد الغنى.
• بتاريخ  23مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا اخالء سبيل  /رجب على رمضان محمود
المتهمان على ذمة القضيه رقم  316لسنة  2017حصر امن دولة والتى بلغ عدد المتهمين فى تللك القضيه بادراج 296

إخوانيا بـ"الجناح العسكرى لتنظيم اإلخوان" على قوائم اإلرهابيين بقرار من ا الدائرة  16بمحكمة جنايات جنوب القاهرة
اغسطس  2017من أبرز المدرجين محمود عزت إبراهيم عيسى القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم ،وإبراهيم منير خليل
نائب القائم بأعمال المرشد ومسئول الرابطة بالتنظيم الدولى بالخارج ،وأحمد عبد الرحمن مرسى عضو مكتب اإلرشاد ،وعال
يوسف القرضاوى وزوجها حسام الدين خلف.

.12فى القضية  488لسنة2019حصر امن دولة المعروفه اعالميا احتجاجات حادثه قطار رمسيس
• وبتاريخ  2مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة اخالء سبيل  2متهمين وهم :
 -1منى أحمد منصور متولى -2ميادة محمد أمير سالم من نيابة امن الدولة العليا
• وبتاريخ  3مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء بطره اخالء
سبيل  11متهم وهم:
 -1محمد ياسين عبد المحسن  -2عبد هللا سعد الدسوقى السيد  -3محمود عادل سامى  -4محمد هريدى محمود -5
نادر محمد على موافى  -6محمد ابراهيم فايز  -7محمود احمد احمد ابراهيم  -8كامل طلعت كامل  -9فارس
سيدعبد المنعم  -10نهى محمد بيومى أحمد  -11الزهراء عبد المجيد محمد حسنين
• وايضا فى  3مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة اخالء
سبيل كال من:

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 -1نادية عبد الحميد جابر عبد الحميد - 2شادية أحمد محمد أحمد بسيونى
 -3مريم كرم كمال محمد  -4شريفة عز الدين عبد الفتاح السيد  -5الشيماء محمد سعيد شحاته  -6سيد مصطفى حسن
مرسي من نيابة من الدولة
• وبتاريخ  5مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب اخالء سبيل 6متهمين هم :
 -1رشا على عبد الرحمن -2محمد عبد العظيم حسن احمد  -3سيد يحىى محمد سيد -4عمر عبد الحميد محمد عبد
الهادى-5احمد محمد جمال محمد على -6محمود جاد محمد قارقار
• وبتاريخ  7مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء بطره اخالء
سبيل 10متهمين وهم:
 -1ممدوح احمد محمد احمد -2محمد مصطفى محمد ذكى -3محمد احمد عارف الحداد -4 /اسالم حلمى عثمان ابو زيد
 -5احمد جمال ابراهيم احمد -6ابراهيم اسماعيل ابراهيم خليل -7عادل محمود عبد السالم محمد -8ابراهيم حمدى حسن
الشويحى  -9محمد حمدى محمود ابراهيم -10كمال خليل خليل إبراهيم.
• بتاريخ  10مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  21متهم
وهم :
 -1والء طارق عبد العظيم -2محمد عبد اللطيف محمود -3أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال  -4محمود عشري السيد
مرسي  -5عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد  - -6محمود طلعت عبد التواب عبد المعز -7محمد هشام محمد
الهادي -8أحمد منصور أحمد أحمد -9أحمد حمدي محمد عبد الرحمن-10أحمد سيد سيد الطراوي -11سعيد بدر
الدين علي سيد /-12مسعود على مسعود حميدة  -13محمد مصطفى عبد السالم مراد -14/محمد السعيد عبده
المغاورى -15محمد جمال محمد السيد -16محمد فتحى محمد حسانين -17عبد هللا على محمد محمد-18
محمود حامد احمد محم -19معاذ احمد سعيد محمد -20عبد هللا كامل السيد عبد الرحمن -21عز محروس محمد
محروس
• بتاريخ  18مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل كل من فى القضية رقم 488
لسنة  2019وهم:
 -1عمر موسى أحمد موسي
 -2أحمد سامح أحمد موسي
 -3إسالم مصدق عبد الرحيم محمد

• بتاريخ  19مارس قررت نيابة امن الدولة العليا اخالء سبيل 15من المتهمين :

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 -1د حسن نافعة .أستاذ العلوم السياسي.
 -2د شادي الغزالي حرب.
 -3م عبدالعزيز الحسيني .نائب رئيس حزب تيار الكرامة
 -4كريم عباس.
-5عبير الصفتي .حزب العيش والحرية
 -6أحمد فاضل .حزب الدستور
 -7أحمد الرسام .حزب الدستور
 -8هالل سمير.
 -9رمضان رجب.
 -10أمير عيسى .حزب الدستور
-11خالد سويدة.
 -12وائل عبد الحافظ.
 -13أحمد السقا .المصري الديمقراطي
 -14عمرو حسوبة .المصري الديمقراطي.
-15حازم عبدالعظيم.
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير االحت ارزية واخالء سبيل 7متهمين وهم:
-1جماالت محمود عطيه مصطفى  - 2آالء هشام عبد هللا عبد العاطى
 -3مروج أشرف محمد سرح

 -4ضياء الدين طارق محمود محمد

 -5كريم محمد السيد عمر  -6حسن السيد أحمد نافعة  -7عبد العزيز محمد الحسينى سالم األنور
• بتاريخ  23مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحترازية واخالء سبيل  8متهمين في القضية رقم
 488لسنة  2019وهم:
 -1ياسمين هشام كمال محمد عبد العال
-2معتصم محمد خليل محمد
-3كريم محمد السيد عمر
 -4أحمد خالد مرتضى يوسف
 -5محمود محمد سليمان سالمة

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 -6صابر سعد شديد محمد مرسي
 -7عمر عبد الفتاح عبد المقصود العزب
 -8محمد إبراهيم سالم إبراهيم
وذلك فى القضية رقم  488لسنة2019حصر امن دولة عليا المتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة واالنضمام إلى
جماعة محظورة وابرزهم شخصيات عامة ونشطاء حقوقيين وعلى ارسهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري ،
والقيادي العمالي كمال خليل ،وأساتذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،حسن نافعة وحازم حسني ،والصحفي خالد ً،
الباحث إبراهيم عزو شادى سرور
 .1٣فى القضية  1٣94لسنة .2019
• بتاريخ  10مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء ، .اخالء سبيل كل
المعروضين فى القضية المتهمين بالتظاهر بدون تصريح بضمان محل اإلقامة

 .14فى القضية  1٣٣1لسنة 2019
• بتاريخ  7مارس قررت الدائرة االولى جنايات اخالء سبيل  /محمود قنديل عبد المعز عبد القادر.
• و بتاريخ  10مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  2متهمين
وهم  -1اسالم زكريا محمد الرفاعى-2عبد الرحمن طارق عبد السميع احمد والمتهمين فيها باالنضمام لجماعة
إرهابية ونشر أخبار كاذبة
 .1٥فى القضية  ٧8٥لسنة  201٦حصر امن دولة.
• بتاريخ  10مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  2متهمين
وهم :
-1ايمن احمد فتحى مصطفى -2وائل مصطفى ابراهيم فى القضية رقم  785لسنة  2016وجهت النيابة ،لهما تهم
ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها واالشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية
وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف االخالل بالنظام العام.

 .1٦فى القضية  11٧٥لسنة  2018حصر امن دولة.

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

• بتاريخ  ٧مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة اخالء سبيل  /محمد محمد محمد ابو
عجور.
• بتاريخ  9مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطرة اخالء سبيل 4متهمين
وهم:
 -1احمد السيد محمود مصطفى  -2حسن احمد محمد عمر محفوظ -3عادل محمد على محمد  -4ابراهيم احمد
ابراهيم محمود
• بتاريخ  1٧مارس قررت نيابة امن الدولة العلياء الغاء التدابير االحت ارزية واخالء سبيل كل من :
-1عبد هللا عيسى علي عيسى
 -2محمود حسن محمود محمد
 -3عادل محمد حنفي حسن
 -4بهاء السيد عبد العزيز محمد
 -5محمد فوزي عبد الستار محمد
 -6رزق عبد التواب رزق حواس
 -7سعيد شعبان محمد بدوى
 -8عبد هللا عادل حسن محمد
• بتاريخ  18مارس  -نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  /مسعد رأفت السيد الديب
• بتاريخ  2٣مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  /عبد هللا عادل حسن محمد
وذلك في القضية رقم  1175لسنة  2018اغلب المتهمين فيها االنضمام إلى جماعة أنشئت على خالف أحكام القانون،
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها نشر
أخبار كاذبة عن األوضاع السياسية واالقتصادية بالبالد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة اإلخوان اإلرهابية،
والترويج أل غراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 .1٧فى القضية  ٦40لسنة  2018حصر امن الدولة عليا.

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

• بتاريخ  1مارس قررت نيابة امن الدولة العليا اخالء سبيل 3متهمين وهم :
-1أحمد عبد اللطيف محمد أحمد
 - 2عمر حسين محمد خليل
 -3خالد أبو الفتح حسانين السخاوى
• بتاريخ  2مارس قررت نيابة امن الدولة العليا اخالء سبيل /الهادى إبراهيم أحمد أحمد.
• بتاريخ  ٣مارس قررت نيابة امن الدولة العليا اخالء سبيل المتهم  /عمر محمد أيمن أبو المعاطي.
• بتاريخ  10مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  17متهم
وهم :
 -1محمد رجب عبد هللا حسن المالح  -2السيد احمد محمود داللة  -6عبد الخالق متولى عبد السميع متولى
 - 7صبحى محمد السيد وهبه -8يوسف عالء الدين محمد ابو العال -9اسماعيل حمدى اسماعيل عبد الرحمن
 -10مدحت عبد السالم محمود ابراهيم -11موسى عز الرجال موسى محمد  -12احمد بسام محمد سليمان محمد
 -13معاذ محمد عليوه محمد ابراهيم -14محمود محمد جمعه الجويلى -15مجدى محمد سعيد مصطفى فوده
 -16محمود محمد سليمان محمد  -17محمود عالء الدين محمد أبو العال
• بتاريخ  1٧مارس قررت نيابة امن الدولة تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  4متهمين وهم:
 -1الهادي جودة عبد القادر المنسي

 -2محمد عالء الدين محمد أبو العال

 -3وجدي عبد اللطيف إبراهيم

جعفر
 -4أحمد عبد المجيد عباس الطنطاوى
• بتاريخ  18مارس قررت نيابة امن الدولة تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  5متهمين وهم :
-1جمال محمد عباس إبراهيم  -2محمد أحمد إبراهيم حجازى

 -3عبد هللا حسن عبد هللا عبد الكريم

 -4محمود عبد الرازق أحمد محمود  -5عبد العزيز السيد عبد العزيز مناع
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  3متهمين وهم:
 -1أمير ناجى على مصطفى ناجى  -2حمزة يحى محمد نور  -3حازم محمود على زناتى

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

وذلك فى القضية  640لسنة  2018حصر امن دولة عليا واغلب المتهمين فيها باالنضمام إلى جماعة أسست
على خالف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
العامة من ممارسة أعمالها.
.18فى القضية رقم  ٧٦0لسنة  201٧حصر امن دولة المعروفة اعالميا "طالئع حسم اإلرهابية
• بتاريخ  2مارس قررت الدائرة الثانية جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطرة اخالء سبيل عمرو
محمد عبد التواب عبد العال
• وبتاريخ  7مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطره اخالء سبيل  /محمد
ناصر ابراهيم ابراهيم فى القضية رقم  760لسنة  2017حصر امن دولة المعروفة اعالميا "طالئع حسم اإلرهابية"
ففي  20يونيه  2018قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بإدراج  187متهما على قوائم اإلرهابيين لمدة
 5سنوات ومن ابرازهم جاء من بين األسماء المدرجة :معتز مطر ،ومحمد ناصر ،وصابر مشهور ،وياسر العمدة،
وحمزة زوبع ،ووجدي غنيم ،ومجدى شلش ،وعصام تليمة ،ويحيى موسى وابرز االتهامات المنسوب اليهم االنضمام
لجماعة أنشئت على خالف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها  ،وتخطيط قيادات اإلخوان الهاربين
خارج وداخل البالد إلعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طالئع حسم" ووضع برامج تدريبية
لرفع مستواهم البدني والقتالى من خالل عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة واإلضرار بمصالح
البالد.
 .19فى القضية رقم  1٧٣9لسنة  2018حصر امن دولة
• بتاريخ 3مارس قررت الدائرة الثانية جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء سبيل
/ابراهيم حظ ابراهيم السيد.
• بتاريخ  10مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطره اخالء سبيل 5
متهمين وهم -1 :مصطفى عبد هللا محمد فقير -2خالد محمد احمد البسيونى  -3خالد محمود عبد الجليل عبد
الرحيم -4عبد العزيز محمد محمود الفضالى  -5تامر عامر فهمى مرسى .
• بتاريخ  18مارس قررت نيابة امن الدولة العليا الغاء التدابير االحت ارزية واخالء سبيل  /جمال عبد الفتاح محمد عبد
الدايم.

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  4متهمين وهم:
 -1محمد إبراهيم نصر محمد -2جمال مبارك السيد عبد الجليل  -3خالد محمد محمد على سويدة -4 ،رمضان
محمد رجب إبراهيم
• بتاريخ  23مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  /محمد فوزى مسعد مصطفى
وذلك فى القضية رقم  1739لسنة  2018حصر امن دولة والمتهمين فيها من احداث نوفمبر 2018نشطاء أغلبهم
في حزب تيار الكرامة ،أبرزهم خالد محمود ،خالد بسيوني ،ومصطفي فقير ،حيث تم القبض عليه ووضعهم في
نفس القضية  ،وفي مارس 2019

على خلفية االحتجاجات إثر حادثة قطار رمسيس ،ودعوة الهارب معتز مطر

لالحتجاج الرمزى من خالل استعمال الصفارات والدق على األواني ،ليصل عدد المتهمين في القضية لما ال يقل
متهما وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات تتمثل في نشر أخبار عبر وسائل التواصل اإلجتماعي من
عن 64
ً
شأنها تحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة ،ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
 .20فى القضية رقم  1٣٦٥لسنة  2018حصر امن دولة
• بتاريخ  3مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطره اخالء سبيل  /محمد عالء
الدبن على ويرجع االتهام فى هذه القضية بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على األمن القومي للبالد ،واالنضمام
لجماعة أسست خالفا ألحكام القانون والدستور .
 .21فى القضية رقم  1٣٦0لسنة  2019حصر امن دولة
• فى  ٣مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطره اخالء سبيل  /جمال احمد
عبد الاله واغلب المتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة عن األوضاع السياسية واالقتصادية بالبالد بقصد تكدير السلم العام
في إطار أهداف جماعة اإلخوان اإلرهابية ،والترويج ألغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية
ومؤسساتها ،والترويج ألغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها ،ومشاركة جماعة
ارهابي ة فى تحقيق أهدافها ،وتلقى تمويل بغرض إرهابى ،واالشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية،
وتلقى تمويل واالشتراك فى اتفاق جنائى ،والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف
ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف االخالل بالنظام العام.
 .22فى القضية رقم  ٦٧٧لسنة  2018حصر امن دولة

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

• بتاريخ  7مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء بطره اخالء سبيل محمد
معوض على عبد العليم فى القضية رقم  677لسنة  2018حصر امن دولة.
 .23فى القضية رقم  ٦٧4لسنة  2019حصر امن دولة
• بتاريخ  10مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء فى اخالء سبيل /فتح هللا
عبد العزيز محمد نمير.
• وبتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا اخالءسبيل  2متهمين  2019وهم:
-1عبير هشام محمد فهمى الصفتى  -2أمير محمد أمين محمد عيسى
ويواجه المتهمون في القضية رقم  674لسنة  2019حصر أمن دولة عليا ،اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق
أغراضها ،وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،ونشر أخبار كاذبة.
 .24فى القضية رقم  ٥٧0لسنة  2018حصر امن دولة المعروفة فى االوساط القضائية والقانونية بتمويل داعش.
• بتاريخ  1مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  3متهمين وهم
 -1منال يمانى على يمانى  -2شيماء محمد محمد إدريس  -3إسالم عمرو إبراهيم صالح .
• بتاريخ  2مارس قررت نيابة امن الدولة العليا اخالء سبيل منى سالمة عياش عكر.
وذلك فى القضية رقم  570لسنة  2018والمتهمين فيها باالنضمام لجماعة أنشأت على خالف على خالف أحكام القانون،
وتلقي تمويل بغرض إرهابي.
تضم عددا من المتهمين من آباء وأمهات وزوجات وأقارب عناصر إخوانية لقوا مصرعهم في السنوات الماضية أو اتهموا في
قضايا وصدرت ضدهم أحكام جنائية.
 .2٥فى القضية رقم  441لسنة  2018حصر امن دولة المعروفة إعالميا بالحراك اإلخوانى.
• بتاريخ  1مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  /شروق أمجد
أحمد السيد من نيابة امن الدولة العليا على ذمة القضية رقم  441لسنة 2018
• وفى  3مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  /اسالم محمد
نجيب شيخ جميل

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

• وفى  17مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  13متهم وهم:
 -1هاجر عبد هللا عبد المنعم حسن
 -2آمنة عيسى شحاته عيسى
-3أسماء السيد عبد الحليم محمد
 -4سارة صبرى عبد الاله قنديل
 -5ماجدة فوزى سليمان حجازى
 -6أسماء طارق أيوب غازى
 -7صابرين سيد علي سالمة
 -8بالل حامد محمود علي
 -9عالء إبراهيم محمود كرم
 -10محمد سيد محمد محمد شاهين
 -11محمد عبد المنعم محمد حسن
-12ماهر محمود عبد الحميد إبراهيم
 -13محمود صالح محمد السيد
على ذمة القضية رقم  441لسنة  2018والمتهمين فيها اإلخوان" استقطبت الصحفيين المفصولين من الجرائد والمختلفين
مع الدولة عن طريق دوالرات قطر وتركيا ..واستخدمتهم لفبركة أخبار عن األوضاع فى مصر  ،تأسيس شبكات إعالمية
سرية تتولى مهمة فبركة تقارير ونشر أخبار كاذبة لتشويه صورة الحكومة ومؤسسات الدولة ،والتحريض على قلب نظام
الحكم.
 .2٦فى القضية  1٣٣2لسنة  2018حصر امن دولة
• فى  7مارس قررت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة بمعهد االمناء اخالء سبيل  /يحيى الشوادفى
ابراهيم اسماعيل
• فى  1٧مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  2متهم وهم:
 -1محمود سعد محمود السيد حسونة
 -2يسرى عبد الهادى صقر داود
• بتاريخ  2٣مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  /حسام عالء الدين عبد
الفتاح شحات في القضية رقم  1332لسنة 2018

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 .2٧فى القضية  141٣لسنة  2019حصر امن دولة المعروفة اعالميا قبضه  20سبتمبر
• فى  ٣مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة اخالء سبيل 91
متهم وهم :
 -1خالد عبد الصبور حسن أحمد
 -2صفوت محمود محرم إبراهيم
 -3حسام محمد قاسم محمد عبد هللا
 -4شريف سعيد عبد الحميد طه
 -5حمزة أحمد محمد عيسى
 -6محمد على السيد أبو المعاطي
 -7محمد جمال هيبة عبيد
 -8محمد عوض أحمد عاشور
 -9محمد إبراهيم علي إبراهيم الكردي
 -10عمر أحمد أحمد صادق
 -11عمرو محمد على حسن
 -12أحمد حسن سعد حسن
 -13رمضان محمد إسماعيل عبد هللا
 -14عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج
 -15نبيل رجب صالح سيد
 -16أحمد عبد الحميد مرسي محمد يوسف
 -17حامد مختار محمد محمود
 -18أحمد حامد إمام محمد
 -19حمدي أبو العال محمد جبر
 -20أحمد محمد سليمان محمود
 -21محمد عبد الباقي محمود عبد الباقي
 -22محمود صابر محمد الحسيني حشيش
 -23كامل مصطفى كامل عبد هللا
 -24أحمد طه يمني محمود أحمد

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 -25محمد عبد الفتاح على النجار
 -26عالء محمد حسين إبراهيم
 -27على أكرم شكري صالح
 -28أيمن محمد علي محمد غنام
 -29أحمد صالح إبراهيم عبد الفتاح
 -30محمود صالح محمود عبد ربه
 -31عبد هللا محمد أحمد حسانين
 -32عبد هللا محمد نصر الدين طه
 -33محمد مصطفى عبد الرحمن محمد
 -34على عطيه جمعة أحمد
 -35شحاته محمود إسماعيل علي
 -36محمود أحمد محمد أحمد
 -37عطيه محمد إبراهيم موسي
 -38عادل عبد المعز محمد حسن
 -39شريف نجيب حسن عبد هللا زيتون
 -40أسامة أحمد على خليل
 -41على زين محمد محمد الشافعي
 -42محمد جمعة حامد أحمد
 -43عبد الرحمن سلطان أحمد إبراهيم
 -44قدري عادل السيد السيد
 -45عوض عز الرجال محمد متولي
 -46جميل فهيم جاد عبد المقصود
 -47أسامة عاطف حسن علي أبو غريب
 -48أيمن صابر فتحي عبد الوهاب
 -49عصام محمد محمد مبروك سالمة
 -50حمدي حسن أبو زيد أبو طالب
 -51محمود خالد بكري عبد العزيز

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 -52إسالم محمد فؤاد يوسف الرويني
 -53محمد محسن محمد علي حجازي
 -54مصطفى أحمد فريد عبد الرحمن القراعي
 -55محمد رزق عطا أبو المعاطي
 -56طارق حسن مرسي رمضان
 -57أبو بكر السيد حسن حسن الوبشي
 -58متولي أحمد متولي نصر
 -59كامل محمد صبحي محمد
 -60محمد عبد السالم إسماعيل أحمد
 -61محمد عبد العزيز محمد الجمل
 -62محمد شعبان عبد العزيز الطويل
 -63أحمد محمد محمد إبراهيم البهائي
 -64عبده محمد الدسوقي عبده
 -65عمر رضا عبد العال عبد الصالحين
 -66محمد علي محمد أبو خضير
 -67محمد محمد عطيه رزق
 -68عمر صبري أنور محمد طه
 -69العجمي فتوح العجمي العجمي.
 -70فتحي عبد هللا محمد قابيل
 -71مصطفي محمود حامد سليم
 -72مصطفى السيد حسن الشوربجي
 -73السيد محمد السيد رمضان
 -74حسام أحمد محمد جدو
 -75عبد الرحمن مصطفى مختار عبد الهادي
 -76محمود نصر محمود مصطفى
 -77محسن محمود محمد حسانين
 -78أحمد صفاء أحمد جنيدي
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 -79حمدي دسوقي يوسف دسوقي
 -80رمضان محمد أحمد أبو الليل
 -81مصطفى عبد القادر منصور صقر
 -82سعد سيف النصر أحمد محمد
 -83صالح محمد عبد السالم محمد
 -84عبد الهادي محمد عبد الهادي القط
 -85عبد هللا فوزي الجابري عالم
 -86معاذ مصطفى عبد الحميد محروس
 -87محمد علي السيد علي
 -88عبد الرحمن جمال محمد عيد يوسف
 -89أحمد محمد عبد الغفار فايز
 -90محمود مبروك أحمد عامر
 -91شيماء قاسم عبد الرحمن عبد العاطي
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا اخالء  4متهمين في القضية رقم  1413لسنة  2019وهم:
 -1خالد السيد محمد محمد أبو عجور
 -2على عالء فهمى على أبو قرع
-3أحمد نصر شحاته عوض
 -4أسامة محمود السباعي محمود المتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خالف أحكام القانون بنشر
اخبار كاذبة واساءه استخدام مواقع التواصل االجتماعى
 .28فى القضية رقم  ٣8٥لسنة  201٧المعروفه اعالميا باالنضمام لتنظيم "داعش أسيوط.
• فى  9مارس قررت نيابة امن الدولة اخالء سبيل والغاء التدابير االحت ارزية للمتهم احمد عيسى متولى بخيت
• بتاريخ  2٣مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا اخالء سبيل  6متهمين القضية رقم  385لسنة  2017وهم:
-1عالء طه أحمد أحمد
 -2أحمد عبد الصبور محمد عبد الحفيظ
 -3عمر فتحى بعزق عرندس
 -4أحمد عبد العظيم سالم محمد
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 -5عبد هللا محمود خليل حسين
 -6إبراهيم أحمد سيد أحمد عوض
وذلك على ذمة القضية  385لسنة  2017المعروفه اعالميا باالنضمام لتنظيم "داعش أسيوط المتهمين فيها االنضمام
لجماعة أسست على خالف القانون ،والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة ،والتخطيط لخطف وقتل ضباط
الشرطة ،والتعدى على الممتلكات العامة ،والترويح ألفكار تنظيم داعش اإلرهابى.
 .29فى القضية  14٣0لسنة  2018حصر امن دولة عليا والتى كانت مقيدة برقم  288لسنة  201٥جنايات
إعالميا بـ "اغتيال العقيد وائل طاحون"ضابط األمن العام
عسكرية شمال القاهرة المعروفة
ً
• فى  ٧مارس قررت نيابة امن الدولة اخالء سبيل  3متهمين وهم  -1حسن البنا محمد السعيد  -2باسم احمد عبد
هللا شبيب  -3سامح صالح ابراهيم عيد .
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل كل من المذكور بعد في
القضية رقم  1430لسنة  2018والتى كانت مقيدة برقم  288لسنة  2015جنايات عسكرية شمال القاهرة وهم:
 -1عادل أحمد عطيه أحمد.
• وبتاريخ  2٣مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  /سالمة حسن محمد حسن
في القضية رقم  288لسنة  2015جنايات عسكرية شمال القاهرة والمقيدة برقم  1430لسنة  2018المتهمين فيها
بالتحريض ضد الدولة والتحريض على قتل وائل عاطف طاحون ،ضابط األمن العام ،ومجند شرطة وشخص آخر
بتاريخ  21إبريل  ،.2015ارتكاب جرائم االنضمام إلى جماعة أنشئت على خالف أحكام القانون واالعتداء على
الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين ،التي كفلها الدستور والقانون.
 .٣0فى القضية  ٧9لسنة  201٦حصر امن دولة عليا المعروفة إعالميا بـ"خلية شقة الهرم.
• فى  ٧مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب اخالء سبيل  2متهمين وهم  -1محمد عبد الكريم على محمد
-2تامر احمد كمال احمد الجيزاوى.
والمتهمين فيها باالنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خالف أحكام القانون والدستور ،باالشتراك فى تصنيع عبوات
ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة ،والتى أسفرت عن
استشهاد  7من قوات الشرطة و 3مدنيين آخرين ،وإصابة  15شخصا ،نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
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 .٣1فى القضية  828لسنة  201٧حصر امن دولة عليا المعروفة قضائيا بتمويل اإلرهاب.
• بتاريخ  ٣مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب اخالء سبيل  4متهمين وهم-1محمد محمود محمد ابو زيد -2
اشرف خيرى عبد العزيز محمد  -3اسامة محمد عبده مجاهد  -4اسامة كامل عيد سليمان والمتهمين فيها
باالنضمام لجماعة أسست على خالف الدستور والقانون ،والتمويل لجماعة محظورة .نشر أخبار كاذبة عن
األوضاع السياسية واالقتصاد ية بالبالد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة اإلخوان اإلرهابية ،والترويج
ألغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 .٣2فى القضية  ٥٣٣لسنة  2019حصر امن دولة عليا المعروفه اعالميا بترويج شائعات بخطف فتاه بجامعة االزهر
أسيوط
• فى  ٥مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء سبيل ب2
متهمين وهم  -1طه شعبان سيد  -2محمود غندور إبراهيم
•

وبتاريخ  10مارس قررت الدائرة االولى جنايات ارهاب تجديد غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء سبيل /
آيه محمد حامد محمد قمبر فى القضية رقم  533لسنة  2019حصر امن دولة عليا المتهمين فيها بنشر أخبار
كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة األزهر فرع أسيوط ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعى بغرض اإلخالل
باألمن والسلم العام ،ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها ،واالنضمام لجماعة محظورة أسست على خالف القانون.

 .٣٣فى القضية  148لسنة  201٧حصر امن دولة عليا المعروفة قضائيا مخططات داعش
• بتاريخ  ٣مارس قررت نيابة امن الدولة العليا اخالء سبيل  3متهمين وهم  -1احمد شعبان عبد السالم محمد -2
ابراهيم رضا على احمد  -3مهدى محمد عبد السالم محمود
• وبتاريخ  1٧مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  3متهمين وهم:
 -1مصطفى عبد اللطيف عبد اللطيف أبو طبيخ
 -2نوار حمودة عبد الرؤوف حمام
 -3حماد عيد أحمد عيد.
• وفى  18مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  /أمينة أحمد ثابت منصور
وذلك في القضية رقم  148لسنة  2017المتهمين اكثر من  60متهم والمتهمين فيها بالترويج ألفكار تنظيم داعش
واستقطاب عناصر إرهابية جديدة.
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 .٣4فى القضية  ٧٧0لسنة  2019حصر امن دولة عليا المعروفة اعالميا "إحياء اربطة ألتراس أهالوى"
• بتاريخ  ٣مارس قررت نيابة امن الدولة باخالء سبيل  4متهمين وهم  -1محمود صالح عطيطة أحمد
 -2محمد حسن توفيق محمد محمد
 -3أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود
 -4أحمد أيمن أحمد محمد الشيخ.
وذلك فى القضية رقم  770لسنة  2019حصر امن دولة عليا والمتهمين فيها عدد من مشجعي النادي األهلى
بالمشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية واالنضمام إلى جماعة إرهابية.
 .٣٥فى القضية رقم  ٥8٥لسنة  2018حصر امن دولة عليا
• بتاريخ  ٣مارس قررت الدائرة الثانية جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء
سبيل/عمرو محمد زهري سيد
• وبتاريخ 10مارس قررت الدائرة الثانية جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء سبيل2
متهمين وهم  -1عماد سعد إبراهيم الجبالي

 -2عبد هللا عشري على محمود

• و بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل المتهمين وهم -1 :سامح
رمضان طه أحمد  -2محمد شعبان مصطفى أحمد.
وذلك فى القضية رقم  585لسنة  2018حصر امن دولة عليا المتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على
األمن القومى للبالد ،واالنضمام لجماعة أسست خالفا ألحكام القانون والدستور .
إعالميا بـ"ثورة الغالبة"
 .٣٦فى القضية رقم  ٧٦1لسنة  201٦حصر امن دولة عليا والمعروفة
ً
• بتاريخ  1مارس قررت نيابة امن الدولة اخالء سبيل أحمد نجيب السيد زه ارن
• وبتاريخ  2مارس قررت الدائرة الثانية جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء سبيل3
متهمين وهم  -1شرين سعيد حامد بخيت  -2مصطفى عامر عبد السالم عامر  -3على أحمد على إبراهيم
الحيطى.
وذلك فى القضية رقم  761لسنة  2016حصر امن دولة عليا والمتهمين فيها االنضمام لجماعة أسست على غير
أحكام القانون والتحريض على التظاهر والعنف والترويج لما يسمي بـ"ثورة الغالبة" في  11نوفمبر  2016عن طريق
نشر أخبار كاذبة.
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 .٣٧فى القضية رقم  482لسنة  2018حصر امن دولة عليا المعروفة اعالميا اعضاء كفاية
• بتاريخ  2مارس قررت الدائرة الثانية جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء سبيل
جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم.
• وبتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  /إسالم السيد محفوظ سالم
وذلك فى القضية رقم  482لسنة  2018حصر امن دولة عليا ترجع التهام عدد من المتهمين بارتكاب جرائم،
وإنشاء صفحة على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة اإليجابية لالنتخابات الرئاسية "تدعو
لمقاطعة االنتخابات الرئاسية ،بدعوى تأثيرها على النظام الحالي والمتهمين فيها باالنضمام لجماعة أسست خالفا
ألحكام القانون الدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
 .٣8فى القضية رقم  81٧لسنة  2018حصر امن دولة عليا
• فى  2مارس قررت الدائرة الثانية جنايات ارهاب تجديدات غرفة المشورة المنعقدة بمعهد االمناء اخالء سبيل  /عبير
حلمى عطيه الشافعى فى القضية  817لسنة  2018حصر امن دولة عليا دولة والمتهمين فيها بتمويل جماعات
إرهابية واالشتراك في تحويالت نقدية أجنبية .
 .٣9فى القضية رقم  12٥0لسنة  2019حصر امن دولة عليا
• بتاريخ  4مارس قررت الدائرة الثانية جنايات القاهرة إخالء سبيل “عبد الرحمن محمد ياسين” المراسل بقناة النهار
بتدابير احت ارزية ،وذلك في القضية رقم  1250لسنة  2019حصر امن دولة عليا.
 .40فى القضية  ٧18لسنة  2018حصر امن دولة عليا المعروفه اعالميا بتذاكر المترو
• بتاريخ  1٧مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تلغي التدابير اإلحت ارزية وتخلي سبيل  8متهمين وهم:
 -1أسماء عبد الحميد حسن  -2محمود عبد الغني مخيمر عبد الغني
 -3وجيه جالل إبراهيم جاد  -4يوسف أحمد سيد إبراهيم
 -5علي مصطفى حسن عبد العال  -6عادل محمد أحمد أبو زيد
 -7محمد عبد المجيد لبيب خليل  -8سعيد شفيق عبد اللطيف محمد
ويرجع االتهام على خلفية احتجاج مواطنين على زيادة الحكومة المصرية ألسعار تذاكر مترو األنفاق ،تم إلقاء
القبض على عدد من األشخاص منهم ناشطين ووضعهم على ذمة القضية  718لسنة  2018حصر أمن دولة عليا
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 .41فى القضية رقم  ٦21لسنة  2018حصر امن دولة عليا
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  3متهمين في القضية رقم
 621لسنة  2018وهم -1 :يحى مصطفى عبد الحميد محمد  -2 ،حسام محمد متولى أحمد  -3شادى محمد
طارق محمد الغزالى حرب
امنا مع االنتخابات
وذلك فى القضية رقم  621لسنه  2018حصر امن دولة ويرجع االتهام في مارس  2018تز ً

الرئاسية لعام  2018وعدد المتهمين ال يقل عن  29شخص وناشط متهمين باالنضمام لجماعة إرهابية أسست على
خالف أحكام القانون – دون تحديد هوية تلك الجماعة –و نشر أخبار كاذبة ،واستخدام موقع على شبكات التواصل
االجتماعي بهدف الترويج ألعمال إرهابية .
 . 42فى القضية  4٧1لسنة  201٧حصر امن الدولة عليا
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل المذكور وهم  -1 : -هشام
مبارك عبد النبي مبارك فى القضية رقم  471لسنة 2017المتهمين فيه بنشر أخبار كاذبة عن األوضاع السياسية
واالقتصادية بالبالد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة اإلخوان اإلرهابية ،والترويج ألغراض الجماعة
التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 .4٣فى القضية رقم 1898لسنة 2019حصر امن دولة عليا
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل  /عمرو محمد محمد حسوبة في القضية رقم 1898
لسنة  2019والذى يرجع اتهامه فيها لترويج لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل
االجتماعي
 .44فى القضية  ٧٣4لسنة  2018حصر امن دولة عليا
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل  /حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم سليمان في القضية
رقم  734لسنة 2018والذى يرجع اتهامه في هذه القضية بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشر أخبار
كاذبة واستخدام مواقع التواصل االجتماعي للترويج ألفكار تلك الجماعة.
 .4٥فى القضية رقم  2٧٧لسنة  2019حصر امن دولة عليا والمعروفة اعالميا اللهم ثورة
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا اخالء سبيل  3متهمين في القضية رقم  277لسنة 2019وهم
 -1أحمد محمد محمد عبد العال  -2هالل سمير محمد محمد هالل -3جمال فاضل سعيد عبد الحليم .
• وبتاريخ  2٣مارس قررت نيابة نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير اإلحت ارزية واخالء سبيل  12متهم في القضية
رقم  277لسنة  2019وهم:
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 -1مصطفى إسماعيل إبراهيم إبراهيم
-2محمد أحمد عبد المقصود عامر
 -3تامر محمد عوض هللا عبد الفتاح
-4إسالم سعيد عاشور محمود
 -5محمد المتولي عبد المنعم على
 -6محمد عبد القادر محمد حميدة
 -7محمد أحمد محمود إبراهيم
-8عماد السيد يحي محمود
 -9حسن مصطفى إبراهيم على
 -10عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم
 -11أحمد هاشم إبراهيم حسانين
 -12جمال أحمد عبد الوهاب شعبان
وذلك فى القضية رقم  277لسنة  2019حصر امن دولة والذى يرجع االتهام فيها باإلنضمام لجماعة إرهابية ،وتمويلها،
وإساءة استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي بهدف الترويج ألفكار إرهابية ،تحت مسمى كيان “اللهم ثورة” ،والذى يعمل على
تنفيذ مخطط إرهابي يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى في البالد.
 .4٦فى القضية رقم  9٣0لسنة  2019حصر امن دولة عليا المعروفة اعالميا خلية االمل
• بتاريخ  21مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا اخالء سبيل  /كريم حسين عباس محمود في القضية رقم 930
لسنة

والذى يرجع االتهام فى  25يونيه  2019ل سبعة أشخاص على رأسهم زياد العليمي النائب السابق في

مجلس الشعب ،وحسام مؤنس القيادي في حزب تيار الكرامة ،واالقتصادي عمر الشنيطي ،والناشط العمالي حسن
البربري ،على خلفية ما سمي بـ“ تنظيم خطةاالمل“،خلية األمل" ،المتهمين فيها باالشتراك مع جماعة أنشئت على
خالف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
العامة من ممارسة أعمالها ،ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة  -على نحو متعمد  -عن األوضاع السياسية
واالقتصادية بالبالد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
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