السيد المستشار النائب العام

تحية طيبة و بعد ,,,,

مقدمه لسيادتكم
 -1محمود حسن حامد عبد العال
 -2ابراهيم عبد الرؤوف أحمد
 -3حامد عبد الناصر حامد أبو الدهب
 -4خالد كامل بيومي

ضد
- 1وزير الداخلية.
- 2مساعد الوزير لألمن المركزى.
نتعرررن نحررن المنررورين النررحييين لسلسررلة مررن ااعترردا ا وانتهاكررا مررن قرروا األمررن خ ر ل اليترررخ األخيرررخ
بسبب قيامنا بممارسة مهرام عملنرا ري تة يرة أحرداظ التتراهرا والتامعرا ااحتاا يرة ومرا نقروم بره مرن رصرد
انتهاكا األمرن را التعامرل مرم المتتراهرين ،حير يتعمرد الضربا النيرل منرا لمنرم الكراميرا مرن رصرد مرا يقرم
مررنهم مررن مااليررا قانونيررة ،وذلررب بوسررائل وطرررم عرردخ م ررل تكسررير الكرراميرا والمعرردا وااعترردا الليترري
والبرردني علررا النررحييين والق رربج علرريهم واحتاررازهم ب رردول و رره ح ر وم ررن األم لررة علررا ذل ررب مررا حرردظ ررا
 2113/3/11بمحيط السيارخ األمريكية حي قامر قروا األمرن المركرزى تحر قيرادخ لروا يردعا " هشرام "
الذي كال بمارد إشارته علا أى من المنرورين تقروم قواتره مرن الانرود والضربا بم راردخ المنرور والقربج عليره

وقررد نررتع عررن ذلررب التعرردى علررا منررور البررديل محمررود حسررن حامررد عبرردالعال حي ر تررم م اردترره مررن الانررود
والضبا حتا تمكنوا منه وحاولوا طرحه أرضاً وقاموا بضرربه بالعنري واأليردى واألر رل ،وهرو ذا مرا حردظ مرم
منور الوادى إبراهيم عبدالرؤوف أحمرد السريد تمر م اردتره مرن قبرل قروا األمرن المركرزى ورميره بالحارارخ ،
ومن الم حظ أل من تم م اردتهم والتعدى علريهم بنرا علرا أوامرر اللروا المرذكور هرم مرن المنرورين وهرو مرا
ي ب منهاية هذه ااعتدا ا

وتعمد إيذا المنورين النحييين وإهانتهم

ولم يقتنر األمر علا منوري األحداظ ي القاهرخ قرط برل امترد لتشرمل القربج علرا المنرور عاصرم أحمرد
علرا أحمررد شرراهين وذلررب ررا ا سرركندرية أ نررا قيامرره بتنروير إحرردى المترراهرا

وقررد تررم ذلررب اامررر مررن قبررل

قروا مرن األمررن بم برد مدنيرة واحتاررازه لمردخ يررومين حير قربج عليرره يروم السرب ووضررعه بسريارخ ميكروبررا
وإحتاازه بمديرية أمن ا سكندرية وعرضه علا النيابة يروم األ نرين صرباحاً برل وترم تقديمره متهمراً را القضرية رقرم
 2113/2226ررنس سرريدى ررابر رقررم مررا قررد أوقعترره قرروا األمررن برره مررن إصررابا وهررو مررا أ بتترره النيابررة لرره
كمتهم.

ولما كان

المادخ  44من الدستور تنص علا أل " حرية و استق ل ممارسة أعمرال النرحا ة و النشرر والتعبيرر

ع ررن اتااه ررا ال رررأى الع ررام والحي رراا عل ررا الحق رروم و الحري ررا العام ررة " وت ررنص الم ررادخ  1م ررن ق ررانول تنت رريم
النحا ة علا أل
" النرحا ة سررل ة شررعبية تمرارت رسررالتها بحريررة مسرةولة رري خدمررة الماتمرم تعبيررراً عررن ماتلر اتااهررا الرررأي
العررام وإسررهاماً رري تكوينرره وتو يهرره مررن خ ر ل حريررة التعبيررر وممارسررة النقررد ونشررر األنبررا  ،وذلررب كلرره رري إطررار
المقوما األساسية للماتمم وأحكام الدستور والقانول"
وتنص المادخ المادخ  3علا أل
" ت ر دي النررحا ة رسررالتها بحريررة وباسررتق ل ،وتسررتهدف تهيةررة المنرراق الحررر لنمررو الماتمررم وارتقائرره بالمعر ررة
المستنيرخ وبا سهام ي ااهتدا إلا الحلول األ ضل ي كل ما يتعل بمنالس الوطن وصالس المواطنين"
وتنص المادخ  2علا أل " النحييول مستقلول ا سل ال عليهم ي أدا عملهم لةير القانول"

وتررنص المررادخ  7علررا أل " ا يارروز أل يكررول الرررأي الررذي ينرردر عررن النررحيي أو المعلومررا النررحيحة الترري
ينشرها سبباً للمسات بأمنه ،كما ا ياوز إ باره علا إ شا منادر معلوماته ،وذلب كله ي حدود القانول.
وتنص المادخ  4علا أل
" للنحيي ح الحنول علا المعلوما وا حنا ا واألخبار المباح نشرها طبقراً للقرانول مرن منرادرها سروا
كان هذه المنادر هة حكومية أو عامة ،كما يكول للنحيي ح نشر ما يتحنل عليه منها.
والمادخ 9
" يحتررر رررن أي قيررود تعرروم حريررة تررد المعلومررا أو تحررول دول تكررا اليررر بررين ماتل ر الن رح

رري

الحنول علا المعلوما أو يكول من شأنها تع يل ح المرواطن ري ا عر م والمعر رة ،وذلرب كلره دول إخر ل
بمقتضيا األمن القومي والد اع عن الوطن ومنالحه العليا"
والمادخ 12
" كررل مررن أه ررال صررحيياً أو تع رردى عليرره بس رربب عملرره يعاقررب بالعقوب ررا المقررررخ هان ررة المو ر العم ررومي أو
التعدي عليه ي المواد ( )1/137( ،)132( ،)133من قانول العقوبا بحسب األحوال.
كم ررا أل م ررا يح رردظ م ررن ق رروا وزارخ الداخلي ررة م ررن اس ررتعران للق رروخ والعنر ر

ره ررا المن ررورين الن ررحييين

وتاوييهم بإلحام األذى المادى و المعنوى سوا بالضر والارح وا هانة وا ذال النيسرا وااحتاراز وذلرب
بقنررد حملهررم عررن اامتنرراع عررن أدا وا برراتهم المهنيررة والمننررو

عليهررا ررا القررانول كررذلب ب ر الرعررب ررا

نيوسرهم وتكردير أمررنهم وتعرريج حيرراتهم وسر متهم للا ررر و المسرات بحريرراتهم الشانرية وهومررا ينردر تحر
المادخ 376مكرر من قانول العقوبا  .كذلب ما يرتكب من استعمال القسوخ والعن اعتمراداً بالمااليرة للمرادخ
 129عقوبا وااحتااز ا قير ااحوال المنرح بها بالماالية للمادخ  241عقوبا
و النيابة العامة بوصيها السل ة التا يتبعها مأمورى الضبط القضائا ض ً عن خضروع أعضرائها شرراف النائرب
العام طبقاً للمادخ  21من قانول ا را ا الانائية إنه يقم علا عاتقها تقديم المسرةولين عرن هرذه اانتهاكرا
للمحاكمة

بنا عليه
نلتمد من سيادتكم تحريب الدعوى الانائية ضد المشكو ي حقهم لما اقتر وه من رائم ي ح الشاكين

