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 أمر ا�حالة
 قصر النيل ٢٠١١لسنة ١٢٢٧فى الجناية رقم
 كلى وسط القاھرة ٢٠١١لسنة٥٧المقيدة برقم

 حصر تحقيق نيابة استئناف القاھرة ٢٠١١لسنة٧والمقيدة برقم

 رئيس ا8ستئناف مصطفى سليمان
 القائم بعمل المحامى العام ا:ول لنيابة استئناف القاھرة

:وبعد ا�ط@ع على ا:وراق وما تم فيھا من تحقيقات نتھم

ــ حبيب إبراھيم حبيب العادلى١ ً«وزير الداخلية السابق »محبوس احتياطيا
 وزير الداخلية رئيس قوات ا:من المركزىـ مساعدـ أحمد محمد رمزى عبدالرشيد٢

ـ ً«السابق »محبوس احتياطيا
ـ مساعد أول وزير الداخلية لLمن ومدير مصلحةـ عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد٣

ـ ً«ا:من العام السابق »محبوس احتياطيا
رئـ حسن محمد عبدالرحمن يوسف٤  يس جھاز مباحث أمنـ مساعد أول وزير الداخلية

ـ ً«الدولة السابق »محبوس احتياطيا
ــ إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر٥ ً«ـ مدير أمن القاھرة السابق »محبوس احتياطيا
 مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخليةـ أسامة يوسف إسماعيل المراسى٦

»مفرج عنه«لشئون التدريب
ـ٦مدير أمن لعزيز حسن فرماوىـ عمر عبدا٧ »مفرج عنه«أكتوبر

بدوائر أقسام ومركز ٣١/١/٢٠١١إلى ٢٥/١/٢٠١١:نھم خ@ل الفترة من
و أكتوبر والسويس وا�سكندرية والبحيرة٦الشرطة بمحافظات القاھرة والجيزة

.والغربية والقليوبية والدقھلية والشرقية ودمياط وبنى سويف
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:المتھمون ا:ربعة ا:ول)١

اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً
مع سبق ا�صرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله

م  ٢٥/١/٢٠١١ن وبعض المتظاھرين خ@ل أحداث المظاھرات السلمية التى بدأت اعتباراً
ً على سوء وتردى ا:وضاع السياسية وا8قتصادية وا8جتماعية وا:منية بالب@د وتعبيراً احتجاجا
عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينھم قراراً فى لقاء جمعھم قبل ا:حداث بتحريض

فى الميادين المختلفة بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكھم فى تأمين تلكا لمظاھرات
بمحافظات القاھرة والسويس وا�سكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقھلية والشرقية
ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاھرين بالقوة والعنف بإط@ق أعيرة نارية وخرطوش

ا ً للباقين وحملھم على لتفرق، عليھم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضھم تريوعا
وساعدوھم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحھم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد
والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل ھذه ا:حوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإط@ق
 أعيرة نارية من س@حه على المجنى عليه سالف الذكر أثناء سيره فى المظاھرة قاصداً من ذلك
قتله فأحدث به ا�صابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء

.على ھذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

وقد اقترنت بھذه الجناية وتلتھا وتقدمتھا العديد من الجنايات ا:خرى ھى أنھم فى
: ذات الزمان وا:مكنة سالفة البيان

ـ اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليھم أحمد محمد محمد محمود أ
واcخرين المبينة أسماؤھم بالتحقيقات عمداً مع سبق ا�صرار وكان ذلك بطريقى التحريض
والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاھرين خ@ل أحداث

ً على سوء وتردى ا:وضاع السياسية المظاھرات السلمية ال ً احتجاجا مشار إليھا سلفا
وا8قتصادية وا8جتماعية وا:منية بالب@د وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا

قبل ا:حداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين فيما بينھم قراراً فى لقاء جمعھم
ظاھرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاھرة تقرر اشتراكھم فى تأمين تلك الم

والسويس وا�سكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقھلية والشرقية ودمياط وبنى
سويف على التصدى للمتظاھرين بالقوة والعنف بإط@ق أعيرة نارية وخرطوش عليھم أو

ً للباقين وحملھم على التفرق، وساعدوھم استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضھم ترويعا
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على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحھم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات
المنظمة لتسليح القوات فى مثل ھذه ا:حوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإط@ق أعيرة

تلك نارية من أسلحتھم على المجنى عليھم ودھس اثنين منھم بمركبتين حال مشاركتھم فى
المظاھرات قاصدين من ذلك قتلھم فأحدثوا بھم ا�صابات الموصوفة بتقارير الصفة
التشريحية والتقارير الطبية ا:خرى والتى أودت بحياتھم حالة كون بعضھم أطفا8ً، وقد
وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على ھذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين

من ٣٤٥، ٣٤٢، ٤٠،٤١/١،٢٣٠«منطبق عليه نصوص المواد بالتحقيقات ا:مر ال
الُمعدل ١٩٩٦لسنة١٢مكرراً من قانون الطفل رقم ١١٦قانون العقوبات والمادة

.٢٠٠٨لسنة ١٢٦بالقانون رقم

ـ اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليھم محمد عبدالحى حسين ب
أ سماؤھم بالتحقيقات عمداً مع سبق ا�صرار وكان ذلك بطريقى الفرماوى واcخرين المبينة

التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاھرين خ@ل
احتجاجاً على سوء وتردى ٢٥/١/٢٠١١أحداث المظاھرات السلمية التى بدأت اعتباراً من
منية بالب@د وتعبيراً عن المطالبة بتغيير ا:وضاع السياسية وا8قتصادية وا8جتماعية وا:

نظام الحكم واتخذوا فيما بينھم قراراً فى لقاء جمعھم قبل ا:حداث بتحريض بعض ضباط
وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكھم فى تأمين تلكا لمظاھرات فى الميادين المختلفة

قليوبية والدقھلية بمحافظات القاھرة والسويس وا�سكندرية والبحيرة والغربية وال
والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاھرين بالقوة والعنف بإط@ق أعيرة
ً للباقين وحملھم نارية وخرطوش عليھم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضھم تريوعا
على التفرق، وساعدوھم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحھم بأسلحة نارية وخرطوش

ل لقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل ھذه ا:حوال، فقامت بعض بالمخالفة
قوات الشرطة بإط@ق أعيرة نارية من س@حه على المجنى عليھم ودھس ث@ثة منھم

قتلھم فأحدثوا بھم ا�صابات بمركبات أثناء مشاركتھم فى المظاھرات قاصدين من ذلك
رير الطبية ا:خري، وقد خابت آثار تلك الجرائم الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقا

:سبا ب@ دخل �رادة المتھمين فيھا ھى مداركة المجنى عليھم بالع@ج، وقد وقعت ھذه
.الجرائم بناء على ھذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

من ٢٣٥، ٢٣١، ٤٠،٤١/١،٤٥/١،٤٦/١،٢٣٠«ا:مر المنطبق عليه نصوص المواد
الُمعدل ١٩٩٦لسنة١٢مكرراً من قانون الطفل رقم ١١٦قانون العقوبات والمادة

.٢٠٠٨لسنة ١٢٦بالقانون رقم
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:المتھم الخامس)٢

اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً
عدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله مع سبق ا�صرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمسا

 ٢٥/١/٢٠١١وبعض المتظاھرين خ@ل أحداث المظاھرات السلمية التى بدأت اعتباراً من
ً على سوء وتردى ا:وضاع السياسية وا8قتصادية وا8جتماعية وا:منية بالب@د وتعبيراً احتجاجا

بعة ا:ول قراراً فى لقاء جمعھم قبل ا:حداث عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما ا:ر
بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكھم فى تأمين تلك المظاھرات فى الميادين

ت القاھرة على التصدى للمتظاھرين بالقوة والعنف بإط@ق أعيرة نارية المختلفة بمحافظا
وخرطوش عليھم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضھم تريوعاً للباقين وحملھم على التفرق،
وساعدوھم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحھم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد

ا لقوات فى مثل ھذه ا:حوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإط@ق والتعليمات المنظمة لتسليح
أعيرة نارية من س@حه على المجنى عليه سالف الذكر أثناء سيره فى المظاھرة قاصداً من ذلك
قتله فأحدث به ا�صابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته، وقد وقعت

.ك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقاتالجريمة بناء على ھذا التحريض وتل

وقد اقترنت بھذه الجناية وتلتھا وتقدمتھا العديد من الجنايات ا:خرى ھى أنھم فى
: ذات الزمان وا:مكنة سالفة البيان

ـ اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليھم أحمد محمد محمد محمود أ
لتحقيقات عمداً مع سبق ا�صرار وكان ذلك بطريقى التحريض واcخرين المبينة أسماؤھم با

والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاھرين خ@ل أحداث المظاھرات
ً على سوء وتردى ا:وضاع السياسية وا8قتصادية ً احتجاجا السلمية المشار إليھا سلفا

طالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا المتھمون وا8جتماعية وا:منية بالب@د وتعبيراً عن الم
ا:ربعة ا:ول قراراً فى لقاء جمعھم قبل ا:حداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة
الذين تقرر اشتراكھم فى تأمين تلك المظاھرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاھرة على

طوش عليھم أو استخدام أى التصدى للمتظاھرين بالقوة والعنف بإط@ق أعيرة نارية وخر
وسائل أخرى لقتل بعضھم ترويعاً للباقين وحملھم على التفرق، وساعدوھم على تنفيذ ذلك
بأن أمروا بتسليحھم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة
م ن لتسليح القوات فى مثل ھذه ا:حوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإط@ق أعيرة نارية
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أسلحتھم على المجنى عليھم ودھس اثنين منھم بمركبتين حال مشاركتھم فى تلك
المظاھرات قاصدين من ذلك قتلھم فأحدثوا بھم ا�صابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى
والتقارير الطبية ا:خرى والتى أودت بحياتھم حالة ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء على

ساعدة على النحو المبين بالتحقيقات ا:مر المنطبق عليه نصوص ھذا التحريض وتلك الم
من ١١٦من قانون العقوبات والمادة ٣٤٥، ٣٣١، ٤٠،٤١/١،٢٣٠«المواد مكرراً

.٢٠٠٨لسنة ١٢٦الُمعدل بالقانون رقم ١٩٩٦لسنة١٢قانون الطفل رقم

ـ اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليھم محمد عبدالحى حسينب
الفرماوى واcخرين المبينة أسماؤھم بالتحقيقات عمداً مع سبق ا�صرار وكان ذلك بطريقى
التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاھرين خ@ل

احتجاجاً على سوء وتردى ٢٥/١/٢٠١١أحداث المظاھرات السلمية التى بدأت اعتباراً من
اع السياسية وا8قتصادية وا8جتماعية وا:منية بالب@د وتعبيراً عن المطالبة بتغيير ا:وض

نظام الحكم واتخذوا المتھمون ا:ربعة ا:ول قراراً فى لقاء جمعھم قبل ا:حداث بتحريض
بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكھم فى تأمين تلكا لمظاھرات فى الميادين

ة القاھرة على التصدى للمتظاھرين بالقوة والعنف بإط@ق أعيرة نارية المختلفة بمحافظ
ً للباقين وحملھم على وخرطوش عليھم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضھم تريوعا
التفرق، وساعدوھم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحھم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة

ا لقوات فى مثل ھذه ا:حوال، فقامت بعض قوات للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح
الشرطة بإط@ق أعيرة نارية من س@حه على المجنى عليھم ودھس ث@ثة منھم بمركبات

قتلھم فأحدثوا بھم ا�صابات الموصوفة أثناء سيرھم فى المظاھرات قاصدين من ذلك
الجرائم :سبا ب@ دخل بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية ا:خري، وقد خابت آثار تلك

�رادة المتھمين فيھا ھى مداركة المجنى عليھم بالع@ج، وقد وقعت ھذه الجرائم بناء على
. ھذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

من ٢٣٥، ٢٣١، ٤٠،٤١/١،٤٥/١،٤٦/١،٢٣٠«ا:مر المنطبق عليه نصوص المواد
عدل الُم ١٩٩٦لسنة١٢مكرراً من قانون الطفل رقم ١١٦قانون العقوبات والمادة

 ٢٠٠٨لسنة ١٢٦بالقانون رقم
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: المتھمون جميعاً عدا الثاني)٣

ـ مساع أول وزير الداخلية لLمن ومدير«وھم موظفون عموميون وزير الداخلية
ـ ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جھاز مباحث أمن الدولة مدير أمن مصلحة ا:من العام

ـ مدير أمن ـ مدير أمن الجيزة تسببوا بأخطائھم فى إلحاق ضرر جسيم» أكتوبر٦القاھرة
بأموال ومصالح الجھة التى يعملون بھا وأموال ومصالح الغير المعھود بھا إلى تلك الجھة
بأن أھمل املتھم الرابع فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاھرات المندلعة فى العديد

وحقيقتھا كثورة شعبية تعجز قدرات قوات ٢٥/١/٢٠١١من محافظات الجمھورية بدءاً من
ً ولم يرصد تحركات بعض العناصر ا:جنبية وخطتھم الشرطة وحجمھا عن التعامل معھا أمنيا
فى اقتحام بعض السجون لتھريب بعض المساجين أثناء ا:حداث وأھمل والمتھمون ا:ول

ييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير cثاره والثالث والخامس فى تق
وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشأتھا والجھات المعھود بھا إلى الوزارة لتأمينھا
بأن أمروا بالتصدى للمتظاھرين بالقوة والعنف لردعھم وتفريقھم رغم ضخامة أعدادھم

ا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا و8متھمان وتفوقھم على أعداد قوات الشرطة وحشدو
السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاھرات بأعداد كبيرة من القوات املكلفة
بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين الس@ح بھا وغيرھا من المرافق والمنشآت والممتلكات

الكافي، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على العامة والخاصة تاركين تلك ا:ماكن دون التأمين
تلك المنشآت فى ھذه الظروف، وأصدر ا:ول أمراص بقطع خدمة اتصا8ت الھواتف المحمولة

مما سھم ٢٨/١/٢٠١١الخاصة بجميع الشركات المصرح لھا بالعمل فى مصر اعتبااً من يوم
ال ا:خرى وأدى إلى فى انقطاع ا8تصال بين القوات وقادتھا لتعطل وعجز وسائل ا8تص

انھاكھا وھبوط الروح المعنوية لديھا وانسحابھا من مواقھا وحدوث فراغ أمنى أدى إلى
إشاعة الفوضى وتكدير ا:من العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتھم وصحتھم وأمنھم

يقات فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحق
. وترتب عليه حدوث أضرار بمركز الب@د ا8قتصادي
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كـذلـل
من قانون ا�جراءات الجنائيه الُمعّدل١/ ٢١٤وبعد ا�ط@ع على الماده رقم

. ١٩٨١لسنة ١٧٠بالقانون رقم 

:باcتىرــــنأم

محكمة جنايات القاھره بدائرة محكمة استئناف بإحالة القضيه الى: أو8ً
لُمعاقبة المتھمين وفًقا لمواد ا8تھام والوصف الواردين بأمر ا�حاله القاھره

.ورفق قائمه بأدلة الثبوت مع إستمرار حبس المتھمين المحبوسين 
.إع@ن المتھمين بأمر ا�حالة: ثانًيا

 رئيس ا8ستئناف

 القائم بعمل المحامى العام ا:ول لنيابة استئناف القاھرة

: المستشار

 مصطفى سليمان


