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 الوقائع 

قيدت النيابة العامة ضد المتيميف كآخريف الجناية الماثمة طبقًا لمكاد القيد كالكصف الكاردة بقرار 
 كأسندت إلييـ الجرائـ التالية ذكرىا ألنيـ 5/2/2012اإلحالة الصادر مف قاضي التحقيق في 

:  قامكا 29/11/2011 كحتى 2011خبلؿ الفترة مف أكؿ مارس 

: المتيمان الواحد والثالثون والثالث والثالثون : أوال 

أسسا كأدارا بغير ترخيص مف الحككمة المصرية فرعا لمنظمة فريدـ ىاكس بيت الحرية ذؼ -  1 
الصفة الدكلية كمركزة الرئيسي الكاليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة كأداركا الشئكف الفنية 

كالمالية كاإلدارية ليا مف خبلؿ تنفيذ العديد مف برنامج التدريب السياسي بأجراء البحكث كالدراسات 
رساليا لممركز الرئيسي لمنظمة فريدـ ىاكس بيت  كا عداد تقارير بنتائج مباشرة ذلؾ النشاط بمصر كا 
الحرية بالكاليات المتحدة األمريكية كتمكيل العديد مف األشخاص الطبيعييف كالمنظمات كالكيانات 
غير المرخص ليا بالعمل المدني أك األىمي ككاف ذلؾ بغير ترخيص مف الحككمة المصرية بما 
يخل سيادة الدكلة المصرية نتيجة مباشرة ذلؾ النشاط كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف 

  .تمكيل أجنبي غير مشركع كذلؾ كمو عمي النحك المبيف تفصيبل بالتحقيقات 

تسمما كقببل أمكاال كمنافع مف ىيئو في خارج جميكرية مصر العربية ككاف ذلؾ سبيل ارتكاب -  2
بأف تسممكا مباشرة مف المركز   ج مف قانكف العقكبات98الجريمة المنصكص عمييا في المادة 

الرئيسي لمنظمة فريدـ ىاكس بيت الحرية بالكاليات المتحدة األمريكية مبمغ أربعة مبلييف كثبلثمائة 
 بطريق التحكيل المباشر عمى الحسابات أمريكيككاحد كتسعيف ألف كمائة كأربعة كثمانكف دكالر 

البنكية الخاصة يبعضيـ كمف خبلؿ احدؼ الشركات العالمية لتحكيل األمكاؿ عبر الدكؿ كبطريق 
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استخداـ بطاقات ائتماف خاصة متصمة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتـ إيداع األمكاؿ فييا 
ليذه األغراض ككاف ذلؾ في سبيل تأسيس كأداره فركع منظمة فريدـ ىاكس بيت الحرية ذؼ 

الصفة الدكلية المبينة في االتياـ السابق بغير ترخيص مف الحككمة المصرية نتيجة مباشرة ذلؾ 
النشاط كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف تمكيل أجنبي غير مشركع كذلؾ كمو عمى النحك 

. المبيف تفصيبل بالتحقيقات 

: المتيمون من الرابع والثالثين وحتى السادس والثالثين : ثانيا 

اشترككا بطريق االتفاؽ كالمساعدة مع المتيميف مف الثبلثيف كحتى الثالث كالثبلثيف  -1
عمى ارتكاب جريمة أدارة فرع لمنظمة ذات صفة دكلية في مصر مف غير ترخيص مف 

الحككمة المصرية باف اتفقكا فيما بينيـ عمى االلتحاؽ بفرع منظمة فريدـ ىاكس بيت 
الحرية ذؼ الصفة الدكلية كمركزة الرئيسي الكاليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة 

كاالشتراؾ في أدارة الشئكف الفنية كالمالية كاإلدارية كساعدكىـ عمى ذلؾ باالشتراؾ في أراء 
البحكث كالدراسات كا عداد كتنفيذ استطبلعات الرأؼ ككرش العمل كالدكرات التدريبية لبعض 

األحزاب كالقكػ السياسية لحشد الناخبيف لصالحيا كتمكيل العديد مف كيانات المجتمع 
المدني الغير مسجمة كا عداد تقارير بنتائج مباشرة ذلؾ النشاط بمصر ككاف ذلؾ مف غير 

ترخيص مف الحككمة المصرية كبما يخل بسيادة الدكلة المصرية نتيجة مباشرة ذلؾ النشاط 
كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف تمكيل أجنبي غير مشركع كذلؾ كمو عمى النحك 

. المبيف تفصيبل بالتحقيقات 

تسممكا كقبمكا أمكاال كمنافع مف ىيئو في خارج جميكرية مصر العربية كفى داخميا  -2
 مف قانكف العقكبات 1/ ج98ككاف ذلؾ سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 
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بأف التحقكا بالعمل بفرع منظمة فريدـ ىاكس بيت الحرية ذؼ الصفة الدكلية كمركزىا 
الرئيسي الكاليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة مقابل اشتراكيـ في أدارة نشاط فركع 
المعيد بمصر في صكرة مرتبات كمزايا عينيو بطريق التحكيل المباشر عمى الحسابات 

 كمف خبلؿ احدؼ الشركات العالمية لتحكيل األمكاؿ ككاف ذلؾ يبعضيـالبنكية الخاصة 
في سبيل ارتكاب جريمة أداره فركع منظمة فريدـ ىاكس بيت الحرية ذؼ الصفة الدكلية 
بالقاىرة المبينة في االتياـ السابق بغير ترخيص مف الحككمة المصرية كبما يخل بسيادة 

الدكلة المصرية نتيجة مباشرة ذلؾ النشاط كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف 
. تمكيل أجنبي غير مشركع كذلؾ كمو عمى النحك المبيف تفصيبل بالتحقيقات 

 39وعميو يكون المتيمين جميعا قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة والمعاقب عمييا بالمواد 
.  ىـ من قانون العقوبات 98 و 1/د98 و1/ ج98 و44 و 43 و 41 و 40و

: كقدمت أدلة الثبكت ضد المتيميف كما يمي 

تـ تشكيل لجنة تقصى حقائق بكزارة العدؿ حكؿ حجـ كاستخدامات  3/7/2011انو بتاريخ : أكال 
المعكنات األمريكية المكجو لممجتمع المدني المصرؼ كقد جاء في تقرير لجنو تقصى الحقائق عف 

منظمة بيت الحرية تحديدا انو خبلؿ اجتماع لجنة تقصى الحقائق مع ممثل المخابرات العامة 
المصرية كجد العديد مف المنظمات التي تعمل في ظاىرىا عمى حقكؽ اإلنساف إال أنيا تتمقى 

تمكيبل أجنبيا يثير شبية استخدامو في أغراض غير مشركعة مف بينيا منظمات المعيد الجميكرؼ 
الدكلي كالمعيد الديمقراطي الكطني كمنظمة بيت الحرية كالمركز الدكلي لمصحفييف كحصكليـ 
تمكيل أجنبي بعدة مبلييف مف الدكالرات ليذا الغرض كأشار التقرير إلى أف ىذه المنظمات ىي 
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منظمات أمريكية ليس لدييا اتفاؽ نمطي مع كزارة الخارجية كلـ تحصل عمى ترخيص بمزاكلة 
ألخ ..... النشاط في مصر فضبل عف رفض الجيات األمنية المصرية اػ تعاكف معيا 

 برامج أستشارؼ ما قرره المتيـ دمحم احمد عبد العزيز بالتحقيقات انو يعمل في كظيفة : ثانيا 
لمؤسسة بيت الحرية في القاىرة حيث يختص بمتابعة برامج التدريب الخاصة بالمنظمة منذ عاـ 

 كما يتكلى المتابعة الفنية لممنح التي ترد مف مؤسسة بيت الحرية بكاشنطف أك عف طريق 2008
 ليا باألردف باإلضافة إلى متابعة تنفيذ األنشطة كالكرش التدريبية التي تقـك بيا اإلقميميالمكتب 

 مسئكلية برامج مؤسسة بيت الحرية في ػسمير جراح كاف يتكؿ/ تمؾ المؤسسة كأضاؼ أف المتيـ 
 كتكلت المتيمة نانسي عقيل أدارة مكتب القاىرة كأضاؼ أف ىذا 2011مصر في منتصف عاـ 

الفرع بالقاىرة غير مرخص مف الحككمة المصرية كأف مصادر تمكيمو مف الخارج ىي الككالة 
األمريكية لمتنمية الدكلية عف طريق مكتب المنظمة بكاشنطف كتـ تحكيمو بصكرة مباشرة مف الخارج 

 .

بالتحقيقات أف منظمة فريدـ ىاكس .. نانسي جماؿ الديف حسيف عقيل / ما قررتو المتيمة : ثالثا 
ىي مؤسسة غير حككمية كغير ىادفة لمربح يقع مركزىا الرئيسي في كاشنطف بالكاليات المتحدة 

 ش 6األمريكية كليا فركع في مختمف دكؿ العالـ كاف المنظمة المذككرة اتخذت مف العنكاف الكائف 
عائشة بجاردف سيتي بالقاىرة مقرا ليا في مصر كأنو لـ يصدر ليا حتى اآلف التراخيص كالمكافقة 

البلزمة مف كزارة الخارجية المصرية عمى فتح أفرع لممنظمة المذككرة في مصر رغـ السير في 
إجراءات طمب المكافقة المقدـ لكزارة الخارجية المصرية كالتي تـ تكميفيا مف قبل المركز الرئيسي 

لممنظمة في أمريكا لمقياـ بتمؾ اإلجراءات كتضيف أف أىداؼ المنظمة المذككرة ىك دعـ 
الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف بجميع الدكؿ التي ليا فرع أك نشاط فيو كأنيا تعتمد في تمكيل أنشطتيا 
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عمى التبرعات كالمنح مف دكؿ كمنظمات مانحة منيا عمى سبيل المثاؿ  ىيئة المعكنة األمريكية 
كتضيف أف مكتب فريدـ ىاكس بالقاىرة يقـك بالمتابعة .. المعركفة بأسـ الككالة األمريكية لمتنمية 

الفنية لممنظمات المدنية التي يتـ تمكيميا مف الخارج مف خبلؿ مكتب المنظمة في كاشنطف كاف 
تمؾ المتابعة الفنية تتحدد طبيعتيا عمى حسب نكع كطبيعة كل مشركع تنفذه المنظمات المصرية 
لممشركعات الممنكحة مف أجل تنفيذىا كالتزاميا بتنفيذىا حسب جدكؿ األعماؿ المتفق عميو بيف 

تمؾ المنظمات المصرية كمنظمة فريدـ ىاكس كاف تمؾ المتابعة الفنية تتحدد طبيعتيا عمى حسب 
نكع كطبيعة كل مشركع تنفذه المنظمات المصرية العاممة في مجاؿ المجتمع المدني في مصر 

التي تـ تمكيل نشاطيا مف قبل منظمة فريدـ ىاكس األمريكية كتشمل عدد مف المنظمات 
كالمؤسسات المصرية كبعضيا يتخذ شكل شركات مدنية باعتبارىا شركاء لمنظمة فريدـ ىاكس في 

باسـ / كتضيف أف طاقـ العمل بمقر منظمة فريدـ ىاكس في مصر ىـ كل مف المتيميف ..مصر 
دمحم عبد العزيز / فتحي دمحم كيعمل مسئكؿ البرامج كاستشارؼ لدؼ المنظمة في مصر كالمتيـ 

مجدؼ حسف محـر كيتكلى مسئكلية الشئكف المالية / كيشغل أيضا كظيفة مسئكؿ برامج كالمتيـ 
بمقر المنظمة في مصر كأف المصركفات اإلدارية كمرتبات العامميف بالمقر المذككر يتـ تمقييا مف 

خبلؿ تحكيمو مف حساب المركز الرئيسي لمنظمة فريدـ ىاكس بأمريكا إلى المتيـ مجدؼ حسف 
بصفتو المسئكؿ كالتي ترد بأسمو شخصيا مف خبلؿ شركة كيسترف يكنيكف لتحكيل األمكاؿ كبصكرة 

الخ ...مباشرة 

ما قررتو نسمة أحمد إبراىيـ مكسى بالتحقيقات أنيا التحقت بالعمل بمنظمة فريدـ ىاكس – :رابعا 
 كأف الذؼ رشحيا لذلؾ العمل ىك المتيـ دمحم أحمد عبد العزيز 2009في مصر شير يكنيك 

كتضيف أف الذؼ أجرػ مقابمة . المسئكؿ كالمشرؼ كمنسق البرامج التي تنفذىا المنظمة في مصر 
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شخصية ليا كقرر قبكؿ عمميا بالمنظمة بمصر ىك المتيـ األردني سمير جراح المسئكؿ عف 
كانو ىك الذؼ قاـ , مكتب منظمة فريدـ ىاكس في األردف كمنطقة شماؿ أفريقيا بما فييا مصر 

. بالتكقيع عمى عقد العمل بينيا كبيف المنظمة كممثل لتمؾ األخيرة 

 لـ يكف ىناؾ مقر دائـ لممنظمة 2011كما قررت أنو خبلؿ الفترة السابقة عمى شير يكليك 
نما كاف يتـ مباشرة العمل نشاط المنظمة في مصر مف خبلؿ تنظيـ كعقد  المذككرة في مصر كا 
الدكرات كالندكات كالبرامج في مصر كتحديد األشخاص المستيدفيف منيا بذلؾ النشاط مف خبلؿ 

التكاصل المباشر مف خبلؿ شبكة المعمكمات الدكلية باإلضافة إلى إجراء مقاببلت في بعض 
األماكف األخرػ مثل الفنادؽ أك مقار بعض الجمعيات كالمنظمات كالكيانات التي يتـ االشتراؾ 

الخ . .... معيا في تنفيذ نشاط المنظمة في مصر 

باسـ فتحي دمحم عمى بالتحقيقات انو تعاقد مع منظمة بيت الحرية / ما قرره المتيـ - خامسا 
 لتقديـ خدمات استشارية بشاف متابعة برامج المؤسسة في 2011األمريكية في غضكف شير يكليك 

نشاء مكقع الكتركني خاص بيا لمتابعة العممية االنتخابية كبرنامج آخر بيدؼ إجراء  مصر كا 
حمقات ناقشيو عف معايير االنتخابات الحرة كعبلقة الديف بالسياسة كانتخابات المحميات كأضاؼ 

الشريف منصكر مسئكؿ البرامج /أف المنظمة ما زالت قيد التأسيس حسبما اخبره بذلؾ المتيـ 
نانسي عقيل تتكلى إدارة مكتب المنظمة بمصر /بالمقر الرئيسي بكاشنطف كأضاؼ أف المتيمة 

بينما يختص ىك بمتابعة االلتزامات التعاقدية بيف المقر الرئيسي لممنظمة كالشركاء المحمييف 
بمنظمات المجتمع المدني في مصر كمتابعة المستكػ الفني لمبرامج التي تقـك بيا المنظمة في 
مصر كتقديمو بعد ذلؾ كأضاؼ أف المنظمة يتـ تمكيميا مباشرة مف مكتب المنظمة بالكاليات 

. المتحدة األمريكية بكالية كاشنطف 
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مجدؼ محـر حسف بالتحقيقات انو يعمل مستشارا ماليا لمنظمة بيت الحرية / قرر المتيـ - سادسا 
 حيث يتكلى مسئكلية ركاتب العامميف كالمصركفات اإلدارية 2011بالقاىرة منذ منتصف عاـ 

دمحم احمد /نانسي عقيل بينما يتكلى المتيـ/لممكتب كأضاؼ إف مكتب القاىرة يتكلى إدارتو المتيمة
باسـ فتحي دمحم احمد يعمل مستشارا /عبد العزيز مسئكلية منسق البرامج بمكتب القاىرة كاف المتيـ

الشريف منصكر كأضاؼ أف تمكيل مكتب / كمنسقا لبرامج المنظمة كاف مدير البرنامج ىك المتيـ
المنظمة بالقاىرة يرد مباشرة مف مركزىا الرئيسي بالكاليات المتحدة األمريكية حيث يتـ تحكيل مبالغ 

التمكيل باسمو الشخصي عمى شركة تحكيل أمكاؿ بالقاىرة بصكرة مباشرة كىى شركة كيسترف 
يكنيكف كأضاؼ أف فرع المنظمة بالقاىرة لـ يحصل عمى مكافقات بمباشرة نشاطو مف الجيات 

. المختصة في مصر كلـ يتـ إنشاؤه بشكل رسمي 

 لممنظمات غير الحككمية المصرية األجنبيأفادت المخابرات العامة المصرية أف التمكيل - سابعا 
 تيدؼ مف خبللو بعض الجيات األجنبية إلى 2011 يناير 25قد اتخذ بعدا جديدا عقب أحداث 

محاكلة التأثير مف خبلؿ تكجيو العممية السياسية في مصر كالتي تيدؼ إلى إفراز نشاط منتخب 
عمى أسس ديمقراطية كالى تكجيو ىذه العممية لخدمات تيارات سياسية محددة بما يخدـ أغراض 

 غير قابل لممتابعة أك الحصر عف طريق إنشاء أجنبيتمؾ الجيات األجنبية كاف ىناؾ تمكيل 
كيانات قانكنية غير مسجمو بكزارة التضامف ك العدالة االجتماعية منيا عمى سبيل المثاؿ شركات 

مدنية ال تيدؼ لمربح كمكاتب محاماة كاستشارات كأفادت باف الكاليات المتحدة األمريكية قد 
كضعت شركطا سياسية لممعكنة االقتصادية لمصر بحيث انفردت بمكجبيا بقرار استقطاع جزء مف 

المعكنة تـ تخصيصو لتمكيل منظمات غير حككمية مصرية كأمريكية لتنفيذ أنشطة محددة في 
مصر بدكف الرجكع أك التشاكر مع الحككمة المصرية مما اعترضت عميو كزارة التعاكف الدكلي 
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كأصرت الكاليات المتحدة األمريكية مع ذلؾ عمى تنفيذه حيث افتتحت عددا مف المنظمات 
األمريكية مكاتب ليا دكف الحصكؿ عمى تصريح بذلؾ مف كزارتي الخارجية كالتضامف كالعدالة 
نيا مارست معظـ أنشطتيا قبل أحداث   25االجتماعية كظمت تعمل بصكرة غير شرعية بالببلد كا 

 رغـ اعتراض كزارة الخارجية المصرية عف طريق تنفيذ دكرات تدريبية لممصرييف في 2011يناير 
عدد مف المجاالت خارج الببلد في الكقت الذؼ أصرت فيو عمى بقاء مكاتبيا بالقاىرة في حيف 

بممارسة كافة أنشطتيا داخل الببلد كفتح فركع لمكاتبيا في  25/1/2011تكسعت نشاطيا عقب 
بعض المحافظات كاف المنظمات األجنبية التي افتتحت مكاتب ليا في مصر دكف الحصكؿ عمى 
ترخيص مف بينيا مؤسسة بيت الحرية كيتكلى مسئكليتيا في مصر المتيميف نانسي جماؿ الديف 

. حسيف كشريف احمد صبحي منصكر كمجدؼ محـر كباسـ فتحي دمحم عمى كدمحم عبد العزيز 

أفاد التقرير المبدئي الكارد مف اإلدارة العامة لممعمكمات قسـ المساعدات الفنية انو بفحص - ثامنا 
الحكاسب اآللية المضبكطة تـ التكصل لما يفيد تمقى منظمات فريدـ ىاكس كككنراد اديناكر 

كالمعيد الجميكرؼ الدكلي باألقصر كاإلسكندرية كالقاىرة كالمعيد الديمقراطي الكطني باإلسكندرية 
نفاقيا في معامبلت كأنشطة مختمفة في الداخل كالخارج فضبل عف كجكد  كأسيكط لمبالغ مالية كا 

. بعض المستندات التي تمس األمف القكمي 

أفادت مصمحة الضرائب المصرية انو بالبحث بسجبلت المصمحة الضرائب بشاف مؤسسة - تاسعا 
اتضح عدـ كجكد ممف ضريبي لممؤسسة المذككرة كبذلؾ تككف غير "بيت الحرية"فريدـ ىاكس 

 . 2005 لسنة 91مسجمة بمصمحة الضرائب المصرية بالمخالفة ألحكاـ القانكف رقـ 

الدفاع 
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: ينقسـ دفاعنا في ىذه الدعكؼ إلي تمييد كتسعة أقساـ

.  عف طمب عدـ قبكؿ الدعكؼ المدنية : القسـ األكؿ 

 زيد لصدكرىا أبك التي قاـ بيا قاض التحقيق سامح كاإلحالة التحقيق أعماؿبطبلف :القسـ الثاني 
. عف غير ذؼ صفو 

. عف المعاىدات الدكلية: القسـ الثالث

. عف المنظمات غير الحككمية : القسـ الرابع 

.  عف المدؼ الزمني لقرار االتياـ كالزاميتو : القسـ الخامس 

. عف االتيامات المكجو إلي المتيميف بشكل عاـ :القسـ السادس 

. عف أدلو قضاه التحقيق بشكل عاـ : القسـ السابع

. عف االتيامات المكجية إلي المتيميف مف الكاحد كالثبلثيف إلي الثالث كالثبلثيف : القسـ الثامف 

 .عف االتيامات المكجية إلي المتيميف مف الرابع كالثبلثيف إلي السادس كالثبلثيف: القسـ التاسع

 تمييد

ذا اجتمعا " نقيب المحاميف قكلو – ُنقل عف مكـر عبيد باشا  السياسة كالعدالة ضداف ال يجتمعاف كا 
ال يتمازجاف فيما مختمفاف فى الطبيعة كالكسيمة كالغرض فالعدالة مف ركح هللا كالسياسة مف صنع 

الناس، كالسياسة تكازف بيف شتى االعتبارات كالعدالة تزف األمكر بالقسطاس؛ ككذلؾ يختمف 
الغرض منيا فالعدالة تطمب حقا كالسياسة تبغي مصمحو سكاء كانت تمؾ المصمحة حقا أك 
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غير أف اخطر ما في السياسة أنيا ترػ مف حسف السياسة أف تخمع عمى المصمحة .....باطبل
 .”رداء الحق تمبسو دكاما كاف تخدع الناس في ظمـ الساعة فتصكره عدال لزاما

 صكرت الشاىدة فايزة أبك النجا تمؾ الدعكؼ عمي أنيا انتفاضو مف اجل الكرامة المصرية، كدعما 
لسيادة القانكف التي انتيكتيا الحككمة األمريكية ، ىل يمكف أف نصدؽ أف الحككمة األمريكية ظمت 

 تنتيؾ السيادة المصرية دكف أف تتحرؾ الحككمة المصرية كفييا تمؾ السيدة ٢٠٠٤منذ عاـ 
العظيمة التي تقطر كطنيو كغيره عمي السيادة فايزه ابك النجا ؟ تقكؿ السيدة فايزة أبك النجا إمامكـ 

 اتخذ الككنجرس قرارا أحاديًا بتكجيو ٢٠٠٤في سنو  " ٢٠١٢ سبتمبر ٩ىنا في محضر جمسة 
جزء مف المساعدات إلي الجمعيات األىمية بناء عمي اقتراح مف احد أعضاء الككنجرس دكف 
مكافقة الحككمة المصرية ، ككقتيا اعترضت الحككمة المصرية عمي ذلؾ لمخالفتو لنصكص 

، كتمت مفاكضات مطكلو بيف حككمة البمديف تكصمنا خبلليا أف تسمح الحككمة ١٩٧٨اتفاقيو 
المصرية لمجانب األمريكي بتكجيو جزء مف مبمغ المساعدات لممنظمات األىمية كالمجتمع المدني 

لبرنامج خاص بالديمقراطية كالحكـ الرشيد لتشجيع المجتمع المدني عمي ممارسو الديمقراطية 
كأتكقف ىنا ألكشف لممحكمة التبلعب باأللفاظ ، لـ يكف اليدؼ تشجيع ” !!!كالحكـ الرشيد

المجتمع المدني عمي ممارسو الديمقراطية كالحكـ الرشيد كلكف مراقبو مدؼ التزاـ الحككمة المصرية 
. التي تمثميا الكزيرة السابقة بالديمقراطية كالحكـ الرشيد ، ىناؾ فرؽ 

قدمت الحككمة المصرية أثناء كجكد المناضمة الثائرة فايزه ابك النجا تعيدا كاضحا لمحككمة 
 باقييا لصالح ر مستعدة لقبكؿ تمكيل المجتمع المدني بجزء مف المعكنة مقابل استمراأنيااألمريكية 

في رسالة مف كزير . الحككمة كلكف األىـ مف ىذا التعيد ىك الصيغة التي حررتو الحككمة بو
                                                           

. ١١٩ص ٥٤  انغُخ انًسبيبح يدهّ 
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كىي مف ضمف –  كزير الخارجية األمريكي ككلف باكؿ إليالخارجية السفير احمد أبك الغيط 
الكثائق التي قدمتيا كزاره التعاكف الدكلي في تمؾ القضية كترجمت بمعرفتيا مف العربية إلي 

ىناؾ تعاكف دائـ “-  آخرشيء أؼ الصيغة فيي أىـ مف إليالتفتكا – االنجميزية قاؿ ابك الغيط 
كمستمر بيف الحككمة المصرية كحككمة الكاليات المتحدة األمريكية في العديد مف المجاالت 

 تفيد في دعـ قكه أخرؼ  زيارتكـ لمصر في يكليك الماضي مره إف.  في الربع قرف األخير المختمفة
 الحككمة المصرية كالتي كانت أفاألىـ ...” !!!العبلقات بيف بمدينا كتعميقيا كحميفيف استراتيجييف

تشكيمتيا الكزارية تضـ في ىذه المحظة فايزه ابك النجا ضمف صفكفيا أرسمت عبر كزير الخارجية 
يعد تشكيل مجمس "  عمي سياساتيا في المجاالت المختمفة استمعكا إليو كىك يقكؿاألمريكييفتطمع 

الكزراء الجديد مف كزراء ليـ نفس التكجو الفكرؼ بمثابة رسالة مف الحككمة المصرية لتكضيح 
 عمي العديد مف الجبيات بما يحقق مصمحو اإلصبلحيةعزميا عمي القياـ بالمزيد مف اإلجراءات 

 التي مف األساسيةكقد قمنا بالفعل خبلؿ الشيكر األخيرة بالعديد مف اإلصبلحات ..بمدنا كشعبنا 
يمضي ىذا الخطاب الكثيقة ". المؤكد أنيا ستجعل اقتصادنا اقتصاد سكؽ يتجو نحك التصدير

المرسل مف الحككمة المصرية كمف بينيا فايزه ابك النجا ليشرح لمكاليات المتحدة ما اتخذتو 
الحككمة المصرية مف إجراءات نعتبرىا اليـك فسادا يجب أف يحاسب عميو كل مف شارؾ فييا كمف 

يشرح الخطاب الكثيقة كالمقدـ ضمف أكراؽ القضية لمحككمة ...بينيـ فايزه ابك النجا ذاتيا 
االمريكيو كيف قررت الحككمة بيع البنكؾ كيخطره اف القرارات أرسمتيا الحككمة إلي السفير 

يعممو باف ىناؾ إصبلحات ضريبية في قانكف جديد لمضرائب سيناقش في مجمس ..األمريكي 
كختاما "  الخطاب الكثيقة يقكؿ بالنصأفالميـ ..ال يعممو فقط بما تـ بل ك بما سيتـ ...الشعب 

اكرر تكضيح مكقف الحككمة المصرية ، فرغـ أننا ال نصر عمي حق الفيتك في اختيار النشاط أك 
الكياف ، إال أننا نحتفع بالحق في أف نظل عمي إطبلع بالخطكات التي يتـ اتخاذىا خبلؿ عمميو 
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االختيار بكامميا لمنشاط أك الكياف ، كاف العممية بأكمميا يجب أف تتـ مع مراعاة القكانيف المصرية 
المتعمقة بيذا الشأف مراعاة كاممة ، كنحف مستعدكف إلي التكصل إلي اتفاؽ نيائي في ىذه 

 .”الخطكات بأسرع كقت ممكف

مف الميـ أف نمتفت في ىذا التعيد إلي أمراف ، األكؿ أف الحككمة المصرية قد تنازلت عف حقيا 
الثاني أف العممية . في االعتراض عمي الكياف الذؼ سيتـ تمكيمو أك عمي النشاط الذؼ سيقـك بو 

لـ يقل قانكف الجمعيات األىمية كلكنو أشار إلي القكانيف . يجب أف تراعي القكانيف المصرية 
كليس – المصرية بشكل عاـ األمر الذؼ يجعل مف تمكيل أؼ كياف يخضع ألؼ قانكف مصرؼ 

قانكف الجمعيات األىمية فقط ىك تمكيل مباح ؛ كما أف أؼ نشاط يمكف أف يقـك بو ىذا الكياف ىك 
نشاط مباح طالما ال يخالف القكانيف المصرية ؛ كفي تقديرؼ فإف الحككمة المصرية احتفظت بحق 

كمعني . مراقبو النشاط لتكقف إف كاف فيو ما يخالف القانكف أك يؤدؼ إلي اإلضرار باألمف القكمي
 لـ تجد ٢٠٠٤ سبتمبر ٢٨ النشاط الذؼ قبمت بو الحككمة منذ تحرير ىذا الخطاب في أفذلؾ 

فيو ما يمكف اف يعد مضرا باألمف القكمي خاصة كأكراؽ الدعكؼ كانت تنبئ باف الحككمة 
.  المصرية لـ تعترض أبدا عمي النشاط

، كالمعكنة األمريكية كالحككمة ٢٠١١ كحتي أكائل عاـ ٢٠٠٤كعمي طكؿ الفترة الممتدة مف عاـ 
المصرية ممتزمتاف بتعيد أبك الغيط، الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية تخطر الحككمة المصرية 
بأسماء المؤسسات التي تتمقي منحا منيا مصحكبا بالنشاط الذؼ ستنفذه، كالحككمة المصرية 

تعترض في بعض األحياف عمي بعض األسماء فبل تمتفت المعكنة ليذا االعتراض ألنو مناقض 
.  لتعيدات الكزير أبك الغيط 

                                                           

 انًمذيخ سفك رهك انًزكشح صٕسح ضٕئٛخ يٍ خطبة ٔصٚش انخبسخٛخ انغبثك ازًذ اثٕ انغٛظ انٙ َظٛشح االيشٚكٙ 12ساخغ يشكٕساً زبفظخ انًغزُذاد سلى  

.  ْٔٙ ضًٍ انًغزُذاد انزٗ لذيزٓب ٔصاسح انزؼبٌٔ انذٔنٙ انٙ انًسكًخ انًٕلشح ٔرًذ رشخًزٓب ثًٕخت لشاس انًسكًخ"يخ نهخطبة جكٕنٍ ثبٔل ٔيشفك ثّ رش
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ما الذؼ حدث ؟ ىل ىك حقيقة ما قالتو السفيرة األمريكية في جمسة االستماع أماـ الككنجرس 
 نفيا لـ تذكر السفيرة اسـ بيت الحرية أصبل كأثبتنا اإلجابة..األمريكي عف تمكيل بعض المنظمات 

ىل شعكر الكزيرة أف مصر بعد الثكرة تغيرت كاف ىذا أكاف التحرر مف القيكد !! أف الكزيرة كاذبة 
شخص عمل مع حككمات فاسدة متتابعة ىل يتغير في يـك كليمو ؟  . األمريكية ؟االجابو ال يمكف

ىل تريدكف أف تعرفكا السبب الذؼ مف اجمو تفجرت تمؾ القضية أالف ؟ ثار قديـ جاء أكاف 
تصفيتو، كىك ثأر مف اجمو لـ تتكرع الكزيرة أيًا كانت ككاف الرأؼ فييا عف الكذب أك اختبلؽ 

الكقائع؟  

إلي أنيا عرضت عمي –  مف محضر الجمسة ٤٨ص – أشارت الشاىدة أمامكـ في شيادتيا 
الجانب األمريكي اتفاقا لمتخارج نيائيا مف اتفاقيو المساعدات األمريكية، كاف تتحكؿ المعكنة التي 

تكممت الكزيرة . تقدميا أمريكا لمصر إلي كديعة يتحكـ فييا الجانب المصرؼ مع الجانب األمريكي
في شياداتيا أمامكـ عف اف مقترحيا كجد مكافقة فكريو مف الرئيس مبارؾ، كأنيا ذىبت إلي أمريكا 

ذلؾ ىك الجزء الصادؽ مف ..تركج لو كاف أعضاء الككنجرس األمريكي تمقكا االقتراح باالرتياح
سكؼ تجد المحكمة في ضمف  . تمك قصو تروو شيادتيا ؛ كادت الصفقة أف تتـ فكيف فشمت؟ 

برنامج المساعدات "الكثائق التي أرسمتيا كزاره التعاكف الدكلي إلييا كتمت ترجمتيا كثيقة بعنكاف 
، تمؾ ىي خطو فايزة ابك النجا  " ٢٠٠٨االقتصادية المقدـ لمصر في فتره ما بعد العاـ المالي 

انظركا أكال إلي الصيغة التي كتبت بيا الكزيرة فايزه ابك النجا ىذا . التي تحدثت عنيا بفخر 
 أكتكبر أماـ قاضي ٢٥الكزيرة التي قالت في محضر تحقيق مؤرخ  " ٢٠٠٧المقترح في نكفمبر 

أف كاشنطف كانت كمازالت في رأيي تدير العبلقات "  بالجزء العاشر مف القضية٩٣٣التحقيق ص
عمي مدار "، تقكؿ في مقدمو خطتيا الستبداؿ المعكنة بكديعة "المصرية األمريكية بعدسو إسرائيميو
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الثبلثيف عاما الماضية خدـ برنامج المساعدات األمريكي المقدـ لمصر مصالح كبل مف البمديف 
فمصر تعد الشريؾ الرئيسي ألمريكا في الشرؽ األكسط ...كساعد عمي تحقيق أىدافيما المشتركة 

تكلي "اسمعكىا كىي تقكؿ "!! كحميفيا العربي الذؼ يمكف الكثكؽ بو كاألكثر نفكذا في المنطقة
كأكثر مف أؼ شئ آخر ...مصر قيمو كبيره كاستثنائية لعبلقاتيا اإلستراتيجية مع الكاليات المتحدة 

كعمي مدار الثبلثة عقكد الماضية كاف برنامج المساعدات األمريكي رمزا لتجسيد عمق ىذه العبلقة 
تيدؼ ببساطو إلي إنشاء كقفيو تمكليا ... بيف يديكـ كلعمكـ تجدكف كقتا لمطالعتيا الكثيقة أف.!! 

 إلي ٢٠٠٨ بكامل قيمو برنامج المساعدات المقترح في الفترة مف األمريكيةالكاليات المتحدة 
 . بإجمالي مبمغ ثبلثة ببلييف كثبلثمائة كسبعو كعشريف ألفا كخمسو كثمانيف دكالر أمريكي٢٠١٨

أكثر مف ثبلثة ببلييف دكالر كانت الكزيرة فايزه ابك النجا تخطط كي تستكلي عمييـ حككمة  
– الباقي في الطريق إف شاء هللا – الدكتكر احمد نظيف الذؼ يقضي ىك كنصف أركاف حككمتو 

مف افشل تمؾ الخطة ؟ لـ تقل فايزه ابك النجا اف مف افشل تمؾ الخطة . عقكبة السجف لجرائـ فساد
كاف المجتمع المدني المصرؼ كاألمريكي معا ، المذيف اثبتكا لصناع القرار في الكاليات المتحدة أف 
إعطاء نظاـ فاسد ببلييف مف الدكالرات اإلضافية لف يؤدؼ إال إلي مزيد مف الفساد كسينعكس سمبا 
عمي المصرييف جميعا ؛ لـ تنس فايزه أبك النجا تمؾ اليزيمة ، كانت حككمة الفساد تنتظر أمكاال 

 .إضافية لنيبيا ، تصدت ليا المنظمات الدكلية كمنظمات مصريو كمنعت حدكث الجريمة

ثـ جاءت الطامة الكبرػ تمؾ المنظمات الدكلية كما أسمفنا ساىمت بالبرامج التي نفذتيا مع 
، ٢٠١١ في قياـ ثكره يناير ٢٠١٠ الي ٢٠٠٥ في الفتره مف المصريةمؤسسات المجتمع المدني 

تستطيعكف اف تعرفكا نكعيو تمؾ البرامج لك راجعتـ اإلخطارات التي كانت المعكنة األمريكية ترسميا 
                                                           

ثشَبيح انًغبػذاد االلزصبدٚخ انًمذو نًصش فٙ فزشِ يب ثؼذ  صٕسح ضٕئٛخ يٍ ٔثٛمخ   انًمذيخ سفك رهك انًزكشح13ساخغ يشكٕساً زبفظخ انًغزُذاد سلى  

. ضًٍ انًغزُذاد انزٗ لذيزٓب ٔصاسح انزؼبٌٔ انذٔنٙ انٙ انًسكًخ انًٕلشح ٔرًذ رشخًزٓب ثًٕخت لشاس انًسكًخ ٢٠٠٨ انؼبو انًبنٙ
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 كالبرامج، نجحت الثكرة كأزيح مبارؾ كبقي أعكانو األنشطةإلي كزاره التعاكف الدكلي متضمنة نكعيو 
؛ انيار الحزب الكطني بدأ رمكزه يسكنكف السجكف، مف تبقي مف رمكز الحزب الكطني في الحكـ 
مع المجمس العسكرؼ كانكا يدافعكف عف أنفسيـ لك لـ يغمقكا المنظمات المدنية فربما استمرت حتي 

ىل تصدقكا أف كزيره تقكؿ في تحقيق رسمي . تضعيـ ىـ أنفسيـ خمف القضباف ؛ كانت القضية 
أف المطالبات األمريكية بضماف حرية التعبير كحرية اإلعبلـ كرفع حالو الطكارغ لخدمو أىداؼ 

. إسرائيمية ؛ انو الحقد السياسي

 لـ يحكـ الثكار كلكف استمر نظاـ مبارؾ في الحكـ ؛ المجمس العسكرؼ ٢٠١١ بعد ثكره يناير 
رئيسو ككل أعضائو كالمذيف بدئت تمؾ القضية في عيدىـ يدينكف بالكالء لمرئيس المخمكع، مجمس 
الكزراء الذؼ قدـ تمؾ القضية إلي النيابة، كشكل لجنو لتقصي الحقائق ثـ ندب قاضيي التحقيق  

كاف مجمسا لكزراء الحزب الكطني الديمقراطي الذؼ انحل في أعقاب الثكرة بعد أف احرؽ 
ىل . كزاره عصاـ شرؼ التي قدمت القضية كانت كزاره الحزب الكطني بامتياز. المتظاىريف مقره 
. تريدكف الدليل ؟ 

  بتشكيل 2011لسنو  ( 19 ) مارس صدر قرار المجمس األعمى لمقكات الُمسمحة رقـ 7في يـك 
 مارس ٧كزاره الدكتكر عصاـ شرؼ كىي الكزارة التي قدمت تمؾ القضية كظمت في الحكـ مف 

 كزير فضبل عف ٢٦كاف عدد كزراء الحككمة  .٢٠١١ نكفمبر ٢٢كحتي خرجت مف الحكـ في 
 كزيرا كانكا أعضاء في حككمة 26 كزيرا مف إجمالي الػ 13ضمت الكزارة  . نائب لرئيس الكزراء 

– الكيرباء ك الطاقة – الدكلة لئلنتاج الحربي : شفيق السابقة التي عينيا مبارؾ، كىـ حقائب 
– المالية – األكقاؼ – اإلسكاف ك المرافق – التنمية المحمية – البيئة - التخطيط ك التعاكف الدكلي

 كزراء مستمريف مف 6ضمت أيضا  . اآلثار– الزراعة – المكارد المائية – النقل - الطيراف المدني
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 منيـ ككزراء ك اثنيف كانكا محافظيف في عيد مبارؾ كجرؼ 4حككمة نظيف ثـ حككمة شفيق 



18 

 

- التخطيط ك التعاكف الدكلي– الكيرباء ك الطاقة – اإلنتاج الحربي :  تكزيرىـ بعد خمعو ك ىـ 
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ك – التعميـ :  ىذا باإلضافة إلي اثنيف تكلكا حقائب كزارية سابقة في حككمة نظيف ىما.  البيئة 



20 

 

باإلضافة الي عصاـ شرؼ نفسو ك الذؼ تكلي حقيبة النقل في . التعميـ العالي ك البحث العممي
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كزير التنمية المحمية ك كاف محافع : أما الكزراء الجدد مف المحافظيف ىـ .  حككمة نظيف لفترة 
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باإلضافة إلي كزير الداخمية ك الذؼ كاف يشغل .  كزير اإلسكاف ك كاف محافع لدمياط– سكىاج 
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ضمت حككمة شرؼ . ك مديرا ألمف القاىرة في التسعينات.  عاما 15منصب محافع المنيا منذ 
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التي قدمت تمؾ القضية كأدارت الضجة اإلعبلمية حكليا عدد مف الكزراء الذيف كانكا يتكلكف رئاسة 
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ىيئات اك مؤسسات عامة في عيد مبارؾ لفترات طكيمة كالذيف كاف يتـ تعيينيـ بقرارات جميكرية 
ككاف رئيس مركز – كزير االتصاالت ك المعمكمات : أك قرارات لرئيس مجمس الكزراء، ك ىـ 

ككاف األميف العاـ لممجمس األعمى لآلثار ، كزير – المعمكمات ك دعـ اتخاذ القرار ، كزير االثار 
كاف رئيس – كاف رئيس الشركة القابضة لمصر لمطيراف سابقا، كزير الطيراف المدني – النقل 

– كاف رئيس جامعة األزىر، كزير الزراعة – الشركة القابضة لممطارات كالمبلحة، كزير األكقاؼ 
كزير المالية . كاف رئيس الييئة العامة لمبتركؿ– كاف رئيس مركز البحكث الزراعية، كزير البتركؿ 

 الذيف أعضاءالدكتكر سمير رضكاف كاف أف عينو الرئيس مبارؾ في مجمس الشعب ضمف العشرة 
 25، كىك المجمس الذؼ سقط بعد ثكره 2010 ديسمبر 12يعينيـ رئيس الجميكرية في 

الكزارة التي قدمت تمؾ القضية ىي كزاره الحزب الكطني ، رئيس الكزراء ككزرائو لـ يتخمفكا .يناير
 السياسات حتي الرمق أمانو في اجتماعات الفاعمة كالمشاركةعف حضكر مؤتمرات الحزب الكطني 

.  األخير

 

 

                            
ذلؾ ىك 
السبب 

الذؼ مف 
اجمو 

تحركت القضية كتمؾ ىي الحككمة التي حركتيا، كلكف في النياية ىي قضيو كاف يمكف أف ينتظر 
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الجميع حكـ القضاء فييا، كلكف الرغبة المحمكمة في تشكيو المتيميف كالمؤسسات التي يعممكف 
فييا بل كل مؤسسات المجتمع المدني حتي تمؾ التي لـ يقدميا قاضي التحقيق كمتيميف ؛ كاف 

ىناؾ أكثر مف مائو مؤسسو مجتمع مدني مصرؼ شاركت بفاعميو في إسقاط نظاـ الرئيس مبارؾ 
 تككف ىنا في قفص أفبما نشرتو بيف الناس مف تعريف بالحقكؽ ككشف لمفساد مف المفترض 

 كاف تشكيو المجتمع المدني ىك اليدؼ ،أديرت تمؾ القضية بمنطق الثأر الشخصي. االتياـ 
كانت التسمية اإلعبلمية التي اعتمدتيا كسائل . كليس البحث عف الحقيقة أك إدانة المتيميف 

، كسكؼ تركف أف الحككمة " قضيو التمكيل األجنبي"اإلعبلـ التابعة لمدكلة لتمؾ القضية ىي 
 التحقيق أنفسيـ شارككا بشكل فاعل ةكممثمتيا النشيطة في تمؾ القضية فايزه ابك النجا بل كقضا

منذ بدء صدكر قرار مجمس .  المحكمة حكميا  تصدرفي تشكيو المتيميف كالحكـ عمييـ قبل أف
الكزراء بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق ككسائل اإلعبلـ تردد العديد مف التصريحات صادرة عف 
الدكتكرة فايزة أبك النجا كزيرة التخطيط كالتعاكف الدكلي كالمستشار دمحم عبد العزيز الجندؼ كزير 

العدؿ تديف الشاكيف كغيرىـ مف المتيميف في القضية كتصكرىـ عمي إنيـ جكاسيس يعبثكف بأمف 
مستغميف إعبلـ الدكلة ثـ مف بعده . الكطف عمي خبلؼ حتى التيـ التي كجييا إلييـ قضاه التحقيق

اإلعبلـ الخاص الذؼ اكتشف اف ما يقكلو ىؤالء الكزراء يغذؼ االحتياج إلي النميمة السياسية كىي 
 . تنتشر في البمداف التي يككف فييا تداكؿ المعمكمات شحيحا

 دمحم عبد العزيز الجندؼ كىك يصف المتيميف  كغيرىـ مف األسبق كزير العدؿ إلياسمعكا 
 طابكر خامس كخكنو دفعكا كمكلكا مبالغ خيالية لمبمطجية أنيـمنظمات المجتمع المدني بقكلو 

كالخارجيف عمى القانكف بمنحيـ جزء مف التمكيل القادـ إليو مف الخارج ؛ اسمعكا لو كىك يقكؿ في 
 انو كمف اثناف مف أفضل مستشاريو كىما المستشاراف ٢٠١٢ فبراير ١٤تصريح لمصحف في 
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سامح أك زيد كاشرؼ العشماكؼ لفتح ممف التمكيل األجنبي، لف نقكؿ أف ىذا مف الرجل تدخبل في 
سير العدالة كلكنو قد يكشف لكـ عف أف حككمة حسني مبارؾ كانت تنتقـ لعزلو ممف تصكركا أنيـ 

. عزلكه

 أما السفيرة فايزة أبك النجا فقد ظمت ضيفا دائما عمي كل الصحف كالقنكات التمفزيكنية  تشكه في 
المتيميف كتتيميـ باف ىدفيـ نشر الفكضي في الببلد الي الدرجة التي اتيمت معيا تمؾ 

.   تقسيـ مصر إليالمؤسسات بأنيا قسمت السكداف مف قبل كتسعي 

كزير العدؿ السابق عادؿ عبد الحميد يعقد مع الشاىدة فايزه ابك النجا مؤتمرا صحفيا عالميا  يـك 
أثرت "أدلى خبللو بتصريحات عف أحداث القضية ككاف مما قالو  1/1/2012األحد المكافق 

بصفتي السياسية ككزير لمعدؿ تكضيح بعض الحقائق ليذا المكضكع ؛ ككاف مف بيف ما قالو أمكر 
 المتيميف كمحامكىـ مف اإلطبلع عميو  عفتدخمت في اخص خصائص التحقيق الذؼ كاف حجب

  .

كاف الكزيراف يستخدماف سمطو كظيفتييما في النيل مف المتيميف قبل أف يقكؿ القاضي كممتو فييما 
  .

لـ يقتصر األمر عمي الكزيرة ابك النجا كال كزيرا العدؿ السابقيف كلكف قاضيا التحقيق أيضا 
أصبحت لقاءاتيما الدكرية مع الصحفييف كرجاؿ اإلعبلـ شبو يكميو إلي الدرجة التي كنا عندما 
نريد أف نستعمـ عف قرار منيما أك طمب سممناه ليما نتكسل باإلعبلمييف فنحصل منيما عف 

بمغت تمؾ الدراما ذركتيا عندما عقد . المعمكمات التي يرفض قاضيا التحقيق أف يفصحا عنيا لنا 
                                                           

انًؤرًش انصسفٙ نهٕصٚشح فبٚضح اثٕ انُدب " اعطٕاَخ يذيدخ"  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح14 زبفظخ انًغزُذاد سلى  ي1ٍ انًغزُذ سلى  ساخغ يشكٕساً  

. ٔانٕصٚش ػبدل ػجذ انسًٛذ
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 ٨ التحقيق مؤتمرا صحفيا عالميا إلعبلف قرار االتياـ في تمؾ القضية يـك األربعاء المكافق قاضيا
ماـ أكثر مف مائتي صحفي إلعبلف ما قاال انو نتائج التحقيقات في الجزء األكؿ ٢٠١٢فبراير   كا 

 كقد خاض سيادتيما في ، حصر تحقيق قضاة التحقيق٢٠١١ لسنو 173مف القضية رقـ 
تفاصيل التحقيق الذؼ أجرياه كأدليا خبللو بمعمكمات ال يعرفيا أحد سكاء المتيميف كال محامكىـ، 
كقبل أف تطرح تمؾ المعمكمات حتى عمي المحكمة المختصة خاصة بعد انتياء كاليتيـ القانكنية 
لكف .عمى القضية المنكه عنيا، ككذلؾ قبل أف يدافع المتيمكف عف أنفسيـ أماـ قضاتيـ الطبيعييف 

نما ىك  األىـ أف كل ما قالو تبيف انو غير مكجكد بممف الدعكؼ كال ىك مطركح عمي المحكمة كا 
ظيارىـ لمرأؼ العاـ بمظير المتيميف في قضيو تخابر كليس في  مف التشكيش عمي المتيميف كا 

 . مخالفو إداريو أيا ما كانت عقكبتيا 

 تقدمنا بببلغ ضد الشاىدة فايزه ابك النجا ككزيرؼ العدؿ السابقيف عادؿ عبد الحميد كدمحم عبد 
  نتيميـ فيو ٢٠١٢ مارس ١٠ بتاريخ ٢٠١٢ لسنو ٨١٣العزيز الجندؼ إلي النائب العاـ قيد برقـ 

 ١٨٧نشر أمكرا مف شأنيا التأثير في الشيكد كالرأؼ العاـ كالقضاة ضد المتيميف كذلؾ كفقا لممادة ب
.  مف قانكف العقكبات كحتي اليـك لـ يحقق ىذا الببلغ 

  ٢٠١٢  فبراير١٣ تقدمنا إلي السيد القاضي رئيس مجمس القضاء األعمى حساـ الغرياني في 
 مف قانكف ٧٥ا خالفا المكاد ـبشككػ ضد القاضييف سامح أبك زيد كاشرؼ العشماكؼ ألنو

اإلجراءات الجنائية التي تنص عمي أف إجراءات التحقيق كما تسفر عنو مف نتائج مف األسرار، 
 عقكبات بالحبس كل ٣١٠كتمنع قضاه التحقيق كأعضاء النيابة كغيرىـ مف إفشاؤىا كتعاقب المادة 

مف يخالف ذلؾ، كخالفا أيضا قرارات مجمس القضاء األعمى التي تمنع رجاؿ القضاء كالنيابة 
                                                           

انًؤرًش انصسفٙ نمضبح انزسمٛك الػالٌ َزبئح " اعطٕاَخ يذيدخ"  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح14 زبفظخ انًغزُذاد سلى  ي2ٍ انًغزُذ سلى ساخغ يشكٕساً  

 . يدهذاد يٍ أخجبس انصسفٛخ انزٗ ارصهذ ثبنذػٕ٘ ٔلذ عٛش انزسمٛمبد ٔثؼذْب4، ٔيشفك ثبنسبفظخ ػذد انزسمٛك
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العامة مف اإلدالء بأحاديث إلي كسائل اإلعبلـ المختمفة تتضمف التعرض بالرأؼ لمقضايا 
المطركحة عمي القضاء ؛ قدمنا شكايتنا إلي رئيس المجمس فأحاليا إلي كزير العدؿ ثـ نامت في 

.  إدراجو حتي المحظة

 بأجيزتيا كميا خصصت نفسيا كي تنتقـ مف الذيف تصكرت أنيـ سعكا في عزؿ كاممةدكلو 
الرئيس مبارؾ فشكىتيـ أك تصكرت أنيا شكىتيـ، كحاكلت أف تزعـ أف عمميـ ييدد األمف القكمي 

كىك في الحقيقة ىدد امف المستبديف الظالميف الذؼ كاف كجدىـ في الحكـ ىك التيديد األكبر 
.  لؤلمف القكمي المصرؼ 

تمؾ ىي القضية كىذه ىي أسبابيا كتمؾ ىي األجكاء المحيطة بيا، ىي في الحقيقة صراع بيف 
. ذنب الحية كبيف مف أطاح برأسيا دكف أف يككف مف الحصافة بحيث يتبع الذنب بالرأس 

. عن أمر اإلحالة 

األكؿ ىك األفعاؿ المسندة إلي كل متيـ، الثاني الكصف . يتضمف أمر اإلحالة ثبلثة عناصر 
القانكني ليذه األفعاؿ، الثالث قيد تمؾ األفعاؿ بما رأؼ قضاة التحقيق كالنيابة العامة تطبيقو مف 

.  مكاد القانكف 

أما القيد فبل يقيد المحكمة كال يقيد الدفاع فالمحكمة أكلي الناس ببياف نص القانكف كاجب التطبيق 
كنحف نتبعيا كالكصف أيضا ال يقيد المحكمة كال الدفاع إال أف يككف بياف الكصف الجديد لذات ..

الفعل بغير تعديل أك إضافة أك حذؼ، اشد قسكة في العقكبة مف كصف النيابة، فعمييا اف تخطرنا 
بقيت األفعاؿ، كىذه ال حيمو ألحد فييا ؛ ىي سبب الدعكؼ كما رفعت، كىي تقيد ...حتي نتبعيا

. المحكمة كالدفاع معا في أبعادىا الثبلثة ماىيتيا كزمانيا كمكانيا كما جاءت في أمر اإلحالة 
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لكف ىذه األفعاؿ ال تككف محبل لئلدانة إال إذا ثبتت لدؼ المحكمة ثبكتا يقينيا ال ثبكتا راجحا، 
حينئذ يتدخل . فالترجيح دليل يقيني عمي سبق اختبلط الشؾ باليقيف فيرجح اإلنساف بينيما 

الدستكر ليعفي ضمائر القضاة مف مخاطر الترجيح كىي مخاطر لصيقة بطبيعة البشر فتقكؿ 
 في إدانتوالمتيـ برغ حتي تثبت  "٢٠١١ مف اإلعبلف الدستكرؼ الصادر في مارس ٢٠المادة 

".  محاكمو قانكنيو 

أما األمر فيك ضركرة أف يسقط في محراب  . كنتيجة...كمبدأ ... أمر البراءةيتفرع عف اصل 
العدالة إؼ قكؿ أك فعل أك حتي إشارة تحمل مساسا باعتبار المتيميف ككرامتيـ ألنو فضكؿ في 

القكؿ يسبق حكـ اإلدانة ؛ كقد سمعنا مف ىذا القكؿ الكثير كتأذت مشاعرنا كمشاعر المتيميف مف 
أكصاؼ نعتتيـ بيا النيابو العامو في مرافعتيا كبعض المدعيف بالحق المدني فيما قالكه، بل 

كقضاه التحقيق في مؤتمر صحفي عالمي سنعمق عميو ، كىك امر سنعرض لو في حينو بتفصيل 
.  أكثر

فمو .أما المبدأ فيك عدـ التزاـ المتيـ بإثبات براءتو فيك غير مطالب  بتقديـ أؼ دليل عمى براءتو 
كعمى النيابة العامة تقديـ الدليل عمى ثبكت . أف يتخذ مكقفا سمبيا تجاه الدعكػ المقامة ضده 

كعمييا تقديـ األدلة التي تكشف عف الحقيقة سكاء ضد المتيـ أك في .  التيمة المنسكبة إليو
اصطياد األدلة ضد - إف كانت تعرؼ لدكرىا حقو كتقـك عميو – فميس مف ميمتيا . صالحو 

. المتيـ أك حشدىا جزافا لئليقاع بو، بل إف كاجبيا ينحصر في كشف الحقيقة إيجابا أك سمبا 
فعبء إثبات التيمة يقع عمييا، كلكف ذلؾ ليس معناه أف ميمتيا قاصرة عمى إثبات التيمة فقط، 

، كال محل إلثباتيا أماـ اً البراءة أمر مفترض إذ. فكظيفتيا ىي إثبات الحقيقة بجميع صكرىا 
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ككل ما ىك جدير بالبحث ىك التحقق مما إذا كانت ىناؾ أدلة كافية يمكنيا أف تدحض . المحكمة 
.  ىذه القرينة القانكنية أـ ال 

فيذا الشؾ يعنى .  أما النتيجة فيي اف كل شؾ في إثبات الجريمة يجب أف يفسر لمصمحة المتيـ
كليذا فإف األحكاـ الصادرة باإلدانة يجب أف . إسقاط أدلة اإلدانة كتأكيد األصل العاـ كىك البراءة

ككل شؾ في أدلة . تبنى عمى حجج قطعية الثبكت تفيد الجـز كاليقيف ال مجرد الظف كاالحتماؿ
فالشؾ يجب أف يستفيد منو المتيـ ألف األصل فيو . اإلدانة يجعل الحكـ باإلدانة عمى غير أساس 

.  ىك البراءة

 إلي ىذا الفعل إسناد المتيـ ، ثـ ثبكت إليلكف ما ىك محل اليقيف ؟ ثبكت كقكع الفعل المسند 
 محل االتياـ ؛ ذلؾ ىك محل اليقيف فبغير ىذا ال األفعاؿالمتيـ ، ثـ ثبكت مسئكليو المتيـ عف 

يمكف النيل مف قرينو البراءة التي تظل صامدة إلي جانب المتيميف داخل قفص االتياـ تحمييـ 
 .كترد عنيـ ال تغادر مكقعيا إال بحكمكـ

  . القاضي في تكوين عقيدتوحريةعن 

يحكـ القاضي في الدعكػ حسب العقيدة التي تككنت لديو "  إجراءات عمى أف302تنص المادة 
لمحكمة المكضكع أف تستخمص صكرة  ))؛ كفى ذلؾ قالت محكمة النقض بأف " بكامل حريتو 

الكاقعة كما ارتسمت في كجدانيا بطريق االستنتاج كاالستقراء ككافة الممكنات العقمية ما داـ ذلؾ 
األحكاـ يجب أف تبنى عمى الجـز كاليقيف "   كتقكؿ أيضا (. (سميما متفقا مع حكـ العقل كالمنطق

ليس ىك اليقيف -  كما تعرفكنو كنعرفو –  اليقيف القضائي . “ال عمى الظف أك االحتماؿ 
                                                           

 .  771 ص 155 سلى 18 ط 1967 َّٕٚٛ عُخ 5 ٔ 266 ص 53 سلى 17 يدًٕػخ األزكبو ط 1966 يبسط 7َمض   

 . 1965أكزٕثش /19 ، 1965/َّٕٚٛ / 28، 1965/ يبسط / 1َمض   



32 

 

الشخصي، بل ىك اليقيف الذؼ يفرض نفسو عمى القاضي كعمى كافة مف يتطمعكف بالعقل كالمنطق 
فيجب أف تخرج الحقيقة التي تمكح في ذىف القاضي لكي تنتشر في ضمير . إلى أدلة الدعكػ 

 فالمزـك العقمي في استخبلص النتائج .الكافة، كىك ما ال يتسنى إال إذا كاف استخبلصيا منطقيا
مف األسباب ؛ ىك لزـك مسند إلي المتيـ شخصيا كفكريا كنفسيا دكف غيره ؛ ألنو إذ كانت القكاعد 

، إال أنيا حيف تطبق تطبق عمي "شخص عادؼ مجرد"القانكنية تصاغ لمكافة قياسا عمي سمكؾ 
 بعينو في ظركفو الجسدية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية التي قد ال يشاركو فييا احد ؛ إنساف

االعتداد بيذه الخصكصية في المحاكمات الجنائية ىك مناط العدالة ؛ فإذا كاف التشريع ال يعرؼ 
إال أشخاصا افتراضييف ضمانا لممساكاة المجردة بيف الناس ، فاف العدالة ال تعرؼ إال متيـ لو 

 . خصائص معينو كفيـ محدد يجب أف تتعامل معو عمي ىذا األساس

 

 

 

 

 

 

 األولالقسم 

عن طمب عدم قبول االدعاء المدني 
                                                           

 ٣٨٩ص- ١٩٨٣طجؼّ – انٕخٛض فٙ لبٌَٕ االخشاءاد اندُبئّٛ –  انذكزٕس ازًذ فزسٙ عشٔس  
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 .إليياسبق كاف دفعنا بعدـ قبكؿ االدعاء المدني مف كل ما قدمكه كقدمنا عمي ذلؾ مذكره نحيل 
كأثناء نظر الدعكػ بييئة مغايرة حضر ثبلث محامكف كتقدمكا بطمب  26/2/2012بجمسة 

حمادة شعباف ، كمحامي آخر / اإلدعاء بالحق المدني حيث حضر أحدىـ عف شخص يدعى 
 محاـ كطمب 35كمعو عدد مف " جبية إنقاذ مصر"حضر نيابة عف عدد مف المحاميف عف 

 فقره د ، 80 فقرة د ، 77 فقره ب ، 77 ، 77إضافة نصكص عقابيو لمعاقبة المتيميف بالمكاد 
  مف قانكف العقكبات كىي الجرائـ المضرة بأمف الكطف 1 ىػ فقره 98 أ ، 83 فقره أ ، 82 ، 82

فشاء أسرار ىامو عف الببلد لمخارج ، كزعزعة  )مف جية الخارج  كىي التي تتعمق بجرائـ التخابر كا 
.  (استقرار الببلد أك المساس باستقبلليا 

لكل مف المتيـ "  إجراءات جنائية تنص عمى انو 257مف الميـ أف نعيد التذكير باف المادة 
كالمسئكؿ عف الحقكؽ المدنية كالنيابة العامة أف يعارض في الجمسة في قبكؿ المدعى بالحقكؽ 

كتفصل المحكمة في المعارضة بعد . المدنية إذا كانت الدعكػ المدنية غير جائزة أك غير مقبكلة 
.  “ سماع أقكاؿ الخصـك 

فالمشرع عندما أجاز االعتراض عمى قبكؿ المدعى المدني قد ربطو بعدـ قبكؿ الدعكػ أك عدـ 
المدعى   بمعنى أف عمى القاضي أف يتحقق ابتداء مف تكافر إحدػ الصكرتيف ليقرر قبكؿ،جكازىا

ككاف مف ,  كفى كبل الحالتيف يتعرض لمشركط الشكمية في الدعكػ  المدنية ،المدني مف عدـ
 .  األكفق أف يقتصر الدفع عمى عدـ قبكؿ الدعكػ المدنية 

 صدرىا لممدعيف بالحق المدني، كقررت أف تضـ الحكـ في دفعنا أفسحتعمي أف المحكمة المكقرة 
. بعدـ قبكؿ ادعاؤىـ المدني لتحكـ فيو مع مكضكع الدعكؼ 

                                                           

 .  308ص  . 1997زغٍ صبدق انًشصفبٖٔ ـ طجؼخ / د. انًشصفبٖٔ فٙ انذػٕٖ انًذَٛخ أيبو انًسبكى اندُبئٛخ   
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ليس االدعاء المدني أماـ القضاء الجنائي مفتكحا لكل شخص، كلكف ىدفو مثل كل ادعاء مدني 
 يعرض المضركر مف الجريمة شكايتو عمي القاضي الذؼ ينظر الدعكؼ الجنائية المترتبة عمي أف

. الجريمة، فيك اقدر مف كجيو نظر المشرع عمي قياس الضرر كعمي تحديد شكل التعكيض 
االدعاء المدني ليس دعكؼ حسبو، فالحسبة في القانكف الجنائي يحركيا النائب العاـ، كلكنيا 
.  دعكؼ مف دعاكؼ المسئكلية الشخصية تككف لممضركر مف الجريمة ضررا شخصيا مباشرا 

ال يجكز اإلدعاء بالحقكؽ المدنية كفقا ألحكاـ " مكرر إجراءات جنائية تنص عمى انو 251المادة 
ىذا القانكف إال عف الضرر الشخصي المباشر عف الجريمة كالمحقق الكقكع ، حاال أك مستقببل 

, فيشترط في الضرر الذؼ يطالب المدعى المدني بتعكيضو أف يككف ناشئا عف الجريمة مباشرة ".
.  كأف يككف ثابتا كمؤكدا , كأف يككف شخصيا 

إف أساس المطالبة بالتعكيض أماـ القضاء الجنائي يجب أف يككف عف فعل " تقكؿ محكمو النقض 
يعاقب عميو القانكف كاف يككف الضرر شخصيا كمترتبا عمي ىذا الفعل كمتصبل بو اتصاال سببيا 

نما كاف نتيجة ظرؼ أخر كلك متصل بالكاقعة . مباشرا  فإذ لـ يكف الضرر حاصبل مف الجريمة كا 
فالقمق . التي تجرؼ المحاكمة عنيا، انتفت عمو التبعية التي تربط الدعكؼ المدنية بالدعكؼ الجنائية

كاالضطراب الذؼ يتكلد مف الجريمة لدؼ احد المكاطنيف ال يجكز االدعاء بو مدنيا أماـ المحكمة 
 "الجنائية

جماع ما تقدـ انو إذا تخمف شرط مف شركط الضرر بأف  لـ يكف قد نشأ عف الجريمة  بصفة 
فإف المحكمة الجنائية , مباشرة أك لـ يكف قد أصاب رافع الدعكػ شخصيا  أك كاف غير أكيد 

تصبح غير مختصة بنظر الدعكػ المدنية حتى كلك كاف سبب الضرر متصبل بالكاقعة المرفكعة 
                                                           

. 545ص – انغُّ انغبعّ – يدًٕػّ انمٕاػذ انمبََّٕٛ - 1955فجشاٚش22 َمض  
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. بيا الدعكػ  كعمييا أف تقضى بذلؾ مف تمقاء نفسيا ألف ىذا االختصاص مف النظاـ العاـ 
كيجكز الدفع بعدـ اختصاصيا في أؼ مرحمة  مف مراحل الدعكػ كلك ألكؿ مرة أماـ محكمة 

  .النقض

 ألننا نعاني كثيرا مف ىؤالء المذيف يقحمكف أنفسيـ النقطةاطمنا في ذكر نصكص القانكف في تمؾ 
عمي قضايا جنائية منظكره أماـ القضاء، يحاكلكف أف يختمقكا ضررا لـ يصبيـ ، كيطالبكف 
بتعكيض يعرفكف أنيـ لف يحصمكا عميو ، كيؤذكف متيميف أبرياء بالقكؿ كفي بعض األحياف 

، رغـ   . مآؿ دعكاىـ عدـ القبكؿأف منيـ محاميف يعرفكف أفباإلشارة دكف سبب مفيـك

لـ يستطع كاحدا مف المدعيف بالحق المدني أف يحدد الضرر الذؼ أصابو شخصيا ، كلـ يستطيع 
أف كانكا قد ارتكبكا جرما قد أصابو أك اضر بو ، كلـ نسمع – أف يثبت كيف أف جـر المتيميف 

منيـ إال شقشة السف بكممات عف الكطف كحبو كالعقكبة كضركرة تشديدىا، كمتيميف جدد يريد 
إدخاليـ، كأقكاؿ ال نريد أف نتذكرىا ألننا ال نريد أف يبقي في نفكسنا منيا شئ ، فالقانكف يأباىا 

. كيعرض عنيا 

كىديا عمى ما تقدـ ككاف المتقدمكف بطمبات اإلدعاء المدني ال صمة ليـ بالدعكػ الماثمة كلـ 
 فاف الحكـ بعدـ قبكؿ طمبات اإلدعاء المدني المقدمة  ،يصبيـ ضررا مباشر كفقا لما قرره القانكف 

.   يككف متفقا كصحيح القانكف 26/2/2012في الدعكؼ بجمسة 

 

 
                                                           

.    ٔيب ثؼذْب 975إٚٓبة ػجذ انًطهت ـ يشخغ عبثك ـ ص / انًغزشبس  اَظش فٙ رنك  
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القسم الثاني 

 زيد لصدورىا عن غير أبو التي قام بيا قاض التحقيق سامح واإلحالة التحقيق أعمالبطالن 
. ذو صفو 

أف القضية الماثمة قاـ عمي التحقيق فييا اثناف مف قضاة التحقيق ندبيـ رئيس محكمة استئناؼ 
القاىرة بناء عمي طمب كزير العدؿ كتفكيض الجمعية العمكمية لممحكمة لرئيسيا في ىذا الشأف 
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كذلؾ في كاقعة كاحدة تمثمت في التحقيق في بعض كقائع التمكيل األجنبي لممنظمات ككيانات 
المجتمع المدني، كلكف ىل كاف ندب اكثر مف قاضي لمتحقيق يتكافق أساسا كصحيح القانكف 

. كا عماال لحق كزير العدؿ في طمب الندب مف محكمة استئناؼ القاىرة؟ فاإلجابة ال

 64حدد قانكف اإلجراءات الجنائية فصبًل كامبًل عف التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق فنصت المادة 
إذا رأت النيابة العامة فى مكاد الجنايات ك الجنح أف تحقيق الدعػكػ "مف قانكف اإلجراءات الجنائية 

بمعرفة قاضى التحقيق أكثر مبلئمة بالنظر إلى ظركفيا الخاصة جاز ليا فػى أية حالة كانت 
عمييا الدعكػ أف تطمب إلى رئيس المحكمة االبتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة ىذا 

". التحقيق

لكزير العدؿ أف يطمب مف محكمة " مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمي أف 65كنصت المادة 
االستئناؼ ندب مستشار لتحقيق جريمة معينو أك جرائـ مف نكع معيف، كيككف الندب بقرار مف 

وفى ىذه الحالة يكون المستشار المندوب ىو المختص دون غيره بإجراء الجمعية العامة، 
متى أحيمت  "أن من ذات القانون عمي 69وتنص المادة ".التحقيق من وقت مباشرتو العمل

". الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقيا

 عف طريق اختيار قاضي إماكيعرؼ الفقو الجنائي خطكات ندب قاضي لتحقيق جريمة معينة 
 لمحكمو االستئناؼ ؛  ال يجكز العمكمية الجمعية أك االبتدائية المحكمةالتحقيق ندبًا مف رئيس 

تغيير -  حسب األحكاؿ – لرئيس المحكمة االبتدائية كال لمجمعية العامة لمحكمة االستئناؼ 
. القاضي المندكب ميما كانت األسباب



38 

 

 يتعدد أف يككف قاضي التحقيق شخصًا كاحدًا فبل يجكز أفكفي التطبيق السميـ لمقانكف يتعيف 
ىذا بخبلؼ .  جرائـ مف نكع معيفأك تنصب عمي جريمة التيقضاة التحقيق في الدعكؼ الكاحدة 

، نظرًا لكحدة أعضائيا مف عضك مف أكثر يتناكؿ التحقيق أف يجكز إذالحاؿ في النيابة العامة، 
 كاف إذا إالكىك ما ال يتحقق بالنسبة لقاضي التحقيق . النيابة العامة كخضكعيا لمبدأ عدـ التجزئة

احد قضاة المحكمة لمباشرة  إجراءات نصت عمي ندب 64/1 المادة أف ذلؾ كآيةكاحدًا، 
 نصت كذلؾ عمي اف لكزير العدؿ اف يطمب مف محكمة إجراءات 65 المادة أف، كما التحقيق

.  جرائم من نوع معينأوندب قاض لتحقيق جريمة معينة االستئناؼ 

كال يتصكر تعدد قضاة  ؛ أكثر أو" قاض" مف قاضي جائزًا لتضمف النص كممة أكثرلك كاف ندب 
الالتحقيق في الدعكؼ الكاحدة  ، كىك ما لـ ينص عمية كأعضاء ككنكا فيما بينيـ ىيئة ليا رئيس كا 

.  تطمب ذلؾ كضع نص صريحإذالقانكف ؛ ىذه بخبلؼ الحاؿ في فرنسا 

 إلقامة  قبأال كج األمر بإصدار إما قاضي التحقيق متي انتيي مف التحقيق يتصرؼ فيو أفكما 
كىك ما ال يتسني " إجراءات 158، 156، 155، 154المكاد " المحكمة إلي باإلحالة أكالدعكؼ 

 باإلجماع أك األغمبية، كىك ما ال يعرفو القانكف المصرؼ الذؼ نص إالعند تعدد قضاة التحقيق 
كقد –  قاضي التحقيق كاف مختصًا دكف غيره بتحقيقيا إلي الدعكؼ أحيمتصراحة عمي انو متي 

 مساعد أخر كقعو معو قاضي إذا قاضي التحقيق أعماؿقضت محكمة النقض الفرنسية ببطبلف 
فقاضي التحقيق ليس جيازًا قضائيًا في النظاـ  – 1993معيف طبقًا لقانكف يسمح بذلؾ سنة 

  .القضائي بل ىك قاض يندب خصيصًا لدعكؼ معينة

                                                           

 جاء القانكف الصادر أف إالأما في فرنسا فكاف قد تأكد مبدأ كحدة قاضي التحقيق كانفراده دكف غيرة مف قضاة التحقيق بتحقيق قضية معينة 
 بأسمكب تباشر كل مف ىذه الييئات كظيفتيا 2010 يناير سنة أكؿ فانشأ ىيئات لمتحقيق كنص عمي انو ابتداء مف 2007 مارس 5في 
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 لمتحقيق في الوقائع أوالومفاد ما سبق ان قاضي التحقيق اشرف العشماوو ىو من ندب 
 وذلك بموجب قرار ندب مؤرخ األجنبي العدل بشان التمويل بوزارة بتقرير تقصي الحقائق الواردة
 ؛ فانو بذلك يكون ىو قاض التحقيق الوحيد المخول بالتحقيق في تمك ٢٠١١ سبتمبر ٢١في 

 أن والتي تنص عمي الجنائية اإلجراءات من قانون 69 المادة لنص إعماالالوقائع دون غيره 
". متى أحيمت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقيا"

 يككف ندبو باطبل كعممو مردكد الكاقعة قاض آخر يندب بعد ذلؾ لتحقيق ذات أؼكعمي ذلؾ فإف 
كقد يرد عمي ذلؾ باف . عميو الف ىناؾ قاض قبمو تـ ندبو ىك المختص كحده بعمميات التحقيق

 معاكنو لضخامو الدعكؼ كالرد عمي ذلؾ باف إليالقاضي المنتدب اشرؼ العشماكؼ كاف يحتاج 
 احتماؿ احتياج قاضي التحقيق الي مف يعاكنو في التحقيق كاجوقد  الجنائية اإلجراءاتقانكف 

 يكمف احد أف، فمو إجراءات 71، 70 قانكنية خاصة في المادتيف أحكاماً فكضع ليذا االحتماؿ 
 التحقيق عدا أعماؿ مف أكثر أك احد مأمكرؼ الضبط بعمل معيف أك النيابة العامة أعضاء

 دعت إذا لقاضي التحقيق، كلو التياستجكاب المتيـ كيككف لممندكب في حدكد ندبة كل السمطة 
 أك يكمف بو قاضي محكمة الجية أف اختصاصو مف اإلجراءات خارج دائرة إجراءالحاؿ التخاذ 

                                                                                                                                                                                                 

 ىيئات مف ثبلثة مف قضاة التحقيق احدىـ قاض مف المحكمة الجزئية إنشاءجماعي كبمقتضي ىذا القانكف جاز لرئيس المحكمة االبتدائية 
–  المعقدة أك تطمب ذلؾ تحقيق بعض القضايا الجسيمة إذا"  فرنسي المعدلة بالقانكف المذككرإجراءات 83/2المادة " ميمة التنسيق يتكلى
 مارس 20 في 2009 لسنة 313 اختيار ىذه الييئة رئيس المحكمة االبتدائية كقد حدد المرسـك رقـ كيتكلى"  فرنسيإجراءات 83/1المادة 
.  قائمة بالمحاكـ االبتدائية التى تكجد بيا ىيئات لمتحقيق كما أجاز ىذا التعديل إنشاء مساعديف لقضاة التحقيق2009

 غرفة التحقيق بإنشاء 1985 ديسمبر 20 في 1985 لسنة 1303كقد كاف ىذا التعديل بإنشاء ىذه الييئات ثمرة تطكر تشريعي بدأ بالقانكف رقـ 
 قاضييف احتياطييف، كقد الغي ىذا إلي باإلضافة مف قضاة التحقيق األقلتتككف مف ثبلثة قضاة مف قضاة الحكـ يككف اثناف منيـ عمي 

 أك لرئيس المحكمة االبتدائية اف يعيف لقاضي التحقيق قاض فأجاز 1993 يناير 4 في 1993 لسنة 2كجاء القانكف رقـ . 1987القانكف سنة 
–  كحده بالحبس االحتياطي األصيل لمساعدتو في التحقيق اذا اقتضت ذلؾ جسامة القضية اك تعقدىا عمي اف يختص قاضي التحقيق أكثر

ككاف ذلؾ عمي اثر تقرير لجنة برلمانية في -  الذؼ يختص كحدة بالحبس االحتياطي2000 قاضي الحريات كالحبس سنة إنشاءكذلؾ قبل 
 2007 سكء سير العدالة في اعقاب قضية شييرة تسمي قضية اكترك مما ادؼ الي صدكر قانكف سنة أسبابالجمعية الكطنية الفرنسية بحثت 

. 2010سالف الذكر الذؼ اخذ بنظاـ ىيئات التحقيق التى تتككف مف اكثر مف قاض لمتحقيق كبدء العمل بيذا القانكف باكؿ يناير سنة 
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كليذا القاض المندكب اف يكمف .  الضبط القضائي بيامأمكرؼ  احد أك النيابة العامة أعضاءاحد 
 احد مأمكرؼ الضبط القضائي طبقًا لما يممكو أك النيابة العامة أعضاءبذلؾ عند الضركرة احد 

كيجب عمي قاضي ". إجراءات 3 ك 2  ك70/1المادة "قاضي التحقيق عمي النحك المتقدـ بيانو 
 يبيف المسائل المطمكب أف بعض تحقيقات إلجراء التى يندب فييا غيره األحكاؿالتحقيق في جميع 

 مف أعماؿ التحقيق كاف أخر يجرؼ أؼ عمل أفكلممندكب .  المطمكب اتخاذىاكاإلجراءاتتحقيقيا 
 فييا فكات الكقت متي كاف متصبًل بالعمل المندكب لو يخشى التي األحكاؿيستجكب المتيـ في 

". إجراءات 71المادة "كالزمًا في كشف الحقيقة 

 أك مأمكر الضبط القضائي أك النيابة العامة إما مف يعاكف قاضي التحقيق أفككاضح مما تقدـ 
 فال يتصور ،اختصاصو خارج اإلجراءات مف إجراء دعت الحاؿ التخاذ إذاقاضي محكمة الجية 

 محكمة االستئناف لمعاونة قاضي التحقيق المندوب أوقانونًا ندب قضاة من المحكمة االبتدائية 
ونظرًا . لتحقيق دعوو معينة ما لم ينص القانون صراحة عمي ذلك كما فعل القانون الفرنسي

 إلي انتداب معاونين لو يحتاج أو يتعمق بالوالية القضائية فان تعدد قضاة التحقيق األمرالن 
.  بما حدث في فرنساأسوةنص خاص 

 ندب قاض لمتحقيق القاىرةولما كان ذلك وكان وزير العدل قد طمب من رئيس محكمو استئناف 
سبتمبر  ٢١ عمي التوالي بندب قاض لمتحقيق في يوم المحكمةفقام رئيس .في وقائع الدعوو 

 أن قام بندب قاض ثان لمتحقيق دون فجأة ، ثم   وىو المستشار اشرف العشماوو ٢٠١١
، فإن عمل ٢٠١١ سبتمبر 24يطمب منو احد ذلك مره ثانيو بل تبرعا من عند نفسو في 

                                                           

.  ٔيب ثؼذْب723داس انُٓضخ انؼشثٛخ ص  – 2012طجؼخ – ازًذ فزسٙ عشٔس / د– ساخغ فٙ رنك انٕعٛظ فٙ لبٌَٕ االخشاءاد اندُبئٛخ  

 انًمذيخ سفك رهك انًزكشح صٕسح ضٕئٛخ يٍ لشاس َذة انًغزشبس اششف انؼشًبٔ٘ لبضٙ 15 يٍ زبفظخ انًغزُذاد سلى 1ساخغ يشكٕساً انًغزُذ سلى  

 .انزسمٛمبد
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 ال يجوز ندب إذ باطل أصال ندبو أن يكون مردود عميو باعتبار  زيدأبوالقاض الثاني سامح 
 ق من قاض واحد لمباشره قضيو واحده ؛ الن ىذا الندب في حقيقتو عزل لقاض التحقيأكثر
 يتم ندب القاضي ال أن بمجرد إذ التي ندبتو الجية وتدخل في عممو غير مقبول ولو من األول

 .  اإلشكال شكل من بأويجوز التدخل في عممو 

 معيار إلي قد استند أحكامو مف حكـ مف أكثر القضاء المصرؼ في أفكلما كاف مف المقرر 
 الجكىرؼ الذؼ يترتب عميو البطبلف باإلجراء كمصالح الخصـك لتحديد المقصكد العامة المصمحة

 المصمحة عمي المحافظة يعد جكىريا إذ كاف الغرض منو اإلجراء إف" كقالت فيو محكمو النقض 
. " احد الخصـك أك مصمحو المتيـ أك العامة

قاضي التحقيق اشرؼ ولما كان المتيمون قد توزعت دمائيم بين قاضيا التحقيق إذ قام 
بجمسة تحقيق – المتيـ الخامس كالثبلثيف – العشماكؼ بالتحقيق مع المتيـ باسـ فتحي دمحم 

 التحقيق مع المتيـ الثالث كالثبلثيف دمحم احمد عبد العزيز بجمسة تحقيق كأيضا  7/12/2011
 عف منظمة بيت الحرية، بينما يتكلي قاضي التحقيق سامح دمحم ابك زيد التحقيق 15/12/2011

كالمتيـ  7/12/2011مع المتيمة الرابعة كالثبلثيف نانسي جماؿ الديف عقيل بجمسة تحقيق 
كحتي في اجراءات التحقيق .15/12/2011السادس كالثبلثيف مجدؼ محـر حسف بجمسة تحقيق 

تناكب القاضياف العمل فعمي سبيل المثاؿ يصدر قاضي التحقيقات اشرؼ العشماكؼ قرار مسبب 
اما الكشف المبيف بو ...بالتفتيش مكقع منو بصفتو قاضي التحقيق  لمقار المنظمات محل االتياـ 

ثـ عاد قاض التحقيق سامح ابك زيد ..المقرات المراد تفتيشيا فقد صدر مكقعا مف قاضيا التحقيق 

                                                           

 انًمذيخ سفك رهك انًزكشح صٕسح ضٕئٛخ خجش صسفٙ ٚجٍٛ َذة انًغزشبس عبير اثٕ صٚذ 15 يٍ زبفظخ انًغزُذاد سلى 2ساخغ يشكٕساً انًغزُذ سلى  

 .2012 اثشٚم 18لبضٙ انزسمٛمبد ٔربسٚخ انُذة، ٔلذ عجك اٌ لذيُب اصم لشاس انُذة نهًسكًخ ثزبسٚخ 

. ٤٩٢ صفسّ ٢انًشخغ انغبثك ْبيش سلى – ٔساخغ انذكزٕس ازًذ فزسٙ عشٔس . ١١٠٣ص٤١٣ سلى ٣ انغُخ األزكبو يدًٕػّ ١٩٥٢ ١٤ََٕٕٛٚمض 
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 المستشار عادؿ السعيد النائب العاـ المساعد ليقـك بندب عدد مف ككبلء النائب إليبتكقيع خطاب 
 . األمرالعاـ لتنفيذ 

 الصادر منو اإلحالة كأمر زيد أبككلما كاف ذلؾ فإف التحقيقات التي تمت بمعرفو القاضي سامح 
 حتي عمي القاضي أك يككف باطبل فبل يعرؼ مدؼ تأثيره عمي التحقيقات ٢٠١٢فبراير  5 بتاريخ

.  دكف صفو أعمالوالمنتدب الذؼ تدخل في 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثالث 

 الدوليةعن المعاىدات 

ىذه القضية تقوم في أساسيا عمي تفسير اتفاقيو المساعدات االقتصادية ألمقدمو لمصر من 
 في الحديث عن  األوليوقد أسيبت شاىده قضاه التحقيق . األمريكيةجانب الواليات المتحدة 
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العالقات المصرية األمريكية، ونرو أن من حسن الدفاع أن نشرح أكثر ىذا األمر باعتبار أن 
تعديال جرو عمي تمك االتفاقية بموجب خطاب موجو من السفير احمد أبو الغيط وزير الخارجية 

 يشكل ضحدا ٢٠٠٤ سبتمبر ٢٨المصرو إلي السيد كولين باول وزير الخارجية األمريكي في 
لكل ما حاولت أن تصوره فايزه ابو النجا لممحكمة من أن الواليات المتحدة تتصرف منفردة في 

.  شأن المعونة االقتصادية لمصر

المعاىدة الدكلية ىي عبارة عف اتفاؽ يعقد بيف شخصيف أك أكثر مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ 
كأشخاص القانكف الدكلي ىك مككنات المجتمع الدكلي مف . ترمي إلى إحداث آثار قانكنية معينة
. دكؿ ذات سيادة كمنظمات مختمفة

  حددت تعريفا لممعاىدة الدكلية بالمعنى 1969 مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لعاـ 2كالمادة 
المعاىدة الدكلية اتفاؽ دكلي يتـ بيف شخصيف أك أكثر مف أشخاص القانكف الدكلي يحكمو " العاـ 

ىذا القانكف سكاء تـ صياغتو في كثيقة كاحدة اك في كثيقتيف أك أكثر كأيا كانت تسميتو آك عنكانو 
االتفاقية، المعاىدة، العيد كالميثاؽ، النظاـ، :كيمكف أف يأخذ االتفاؽ الدكلية المسميات التالية " 

. التصريح، البركتكككؿ

يتكقف تنفيذ المعاىدات التي تعقد بيف الدكؿ عمى كازع ذاتي،انو متى قطعت الدكلة عمى نفسيا 
.  عيدا بااللتزاـ في أمر مف األمكر فاف كاجبيا تنفيذ ذلؾ العيد بدقة كأمانة

 بمعاىداتيا كعيكدىا ىك أف ىذا التقييد لـ ينشأ دكالتقييإف ما يحتـ عمى الدكؿ ضركرة التعامل 
عمى أسس خمقية كحسب ك إنما نتيجة لمفائدة العممية التي تجنييا الدكؿ مف احتراميا لمكاثيقيا 

فمقد كجدت كال تزاؿ، أف محاكلتيا لخرقيا القيكد التي تتـ بمحض إرادتيا في األغمب، أمر . أيضا
يضر بمصمحتيا، ذلؾ أف خرقيا لمعيكد سكؼ يجعل مف الطرؼ المقابل محاكلة خرقيا أيضا كفقا 
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كالقاعدة أف العقد شريعة المتعاقديف فالمعاىدة متى تـ عقدىا أصكال . لمبدأ المعاممة بالمثل 
كالنتيجة الطبيعية ليذا المبدأ " أصبحت نافذة، تككف ممزمة لؤلطراؼ فييا كعمييـ تنفيذىا بحسف نية

ضركرة " كىذا يقتضي. ىك صيركرة المعاىدة كالقانكف الداخمي فيي ممزمة بالنسبة لسمطات الدكلة
نشر المعاىدة ك إلزاـ القضاة بتنفيذىا مف تمقاء أنفسيـ كترجيحيا عمى القكانيف الداخمية السابقة ليا 

أما بالنسبة ألثر المعاىدات عمى " في حاؿ التعارض كقابمية تطبيق مبدأ عدـ رجعية القكانيف
القكانيف البلحقة ليا كالتي قد تككف متعارضة مع أحكاميا فاالجتياد الحديث مستقر عمى إعطاء 

 . األكلكية لممعاىدات إطبلقا

كقد . عندما تستكفي المعاىدات شركطيا تعّد إلزامية كيقتضي تنفيذىا دكف أؼ تردد أك إىماؿ
أشارت مقدمة عيد عصبة األمـ إلى ىذا الكاجب، كما أكدىا ميثاؽ األمـ المتحدة، إذا جاء في 

إيجاد . . . ألينا عمى أنفسنا. . . . . نحف شعكب األمـ المتحدة)الفقرة الثالثة مف المقدمة  
الشركط البلزمة لصيانة العدؿ كحرمة االلتزامات الناشئة عف المعاىدات كغيرىا مف مصادر 

 .”الخ. . . القانكف الدكلي

كانت تمؾ المقدمة الزمو قبل أف نستعرض في عجالة سريعة برامج الككالة األمريكية لمتنمية 
الدكلية تمؾ البرامج التي كصفيا بعضا مف شيكد قضاه التحقيق بأنيا تضر باألمف القكمي 

 المعكنة األمريكية ىي اتفاقية مبرمة بيف الحككمة األمريكية . عمي مصر ءالمصرؼ كأنيا عب
كالحككمة المصرية لتطكير العديد مف البرامج فى مصر ، ىي مبمغ ثابت سنكيا تتمقاه مصر مف 
سرائيل؛ تمثل المعكنات  الكاليات المتحدة األمريكية في أعقاب تكقيع اتفاقية السبلـ ما بيف مصر كا 

                                                           

/ http://www.nfgiraq.com/articles/view.203صباح لطيف الكربكلي الرابط / مقاؿ بقمـ د  
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مف إجمالي ما تحصل عميو مف معكنات كمنح دكلية، سكاء مف االتحاد % 57األمريكية لمصر 
. األكركبي كالياباف كغيرىما مف الدكؿ

كدكف أف يعتبر ذلؾ دعاية لمككالة األمريكية لمتنمية الدكلية إال انو مف الميـ أف نذكر أيضا بعض 
قدـ البرنامج القكمي لمكتاب الممكؿ مف الككالة .  التي تساىـ تمؾ المعكنة في تطكيرىا األنشطة

كما تـ .  مميكف كتاب لجميع المدارس الحككمية في مصر 24األمريكية لمتنمية الدكلية أكثر مف 
 مف الطبلب المصرييف المكىكبيف مف الفئات المحركمة في برامج الككالة 550قبكؿ أكثر مف 

. األمريكية لممنح الدراسية الجامعية

 (مف العدد اإلجمالي% 87) مف مدرسي الفصكؿ كاإلدارييف 830,000خضع أكثر مف 
. كادر المعمـ "لبلختبارات في إطار المبادرة الجديدة 

في مجاؿ الصحة ساىمت شراكة الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية مع الحككمة المصرية لمتحصيف 
كما ساعد دعـ ، 2006ضد شمل األطفاؿ في القضاء عمي شمل األطفاؿ في مصر في عاـ 

الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية لييئة التأميف الصحي المصرية في تخفيض متكسط تكمفة التأميف 
 في المائة بعد تنفيذ نظاـ اإلدارة الطبية في المستشفيات الرائدة، حيث يتـ 25الصحي بنسبة 

. تنفيذه حاليا عمي الصعيد الكطني

 أسرة مف الكصكؿ إلى 8700ألف طفل ك  16تمكيف ما يزيد عمى فى مجاؿ الكصكؿ لمعدالة 
 مف 3000العدالة ؛ إنشاء لجاف لحماية الطفل في جميع أنحاء مصر ؛ كتدريب ما يزيد عمى 

بناء قاعدة بيانات قانكنية كا عداد دليل إرشادؼ ألعضاء . القضاة كالعامميف في المجاؿ القانكني
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 59مكتب استعبلمات تخدـ  19كما ساعدت في تأسيس . النيابة عف حق المتيميف في الدفاع
. مكتب لمنيابات العامة

كاف يمكف انجاز أكثر مف ذلؾ لك كانت مصر تتمتع بالحكـ الرشيد كالديمقراطية ، مف ىنا اتفق 
الطرفاف عمي اف يتـ تدعيـ برامج تساعد عمي اف تعمل الحككمة المصرية كفق قكاعد الحكـ الرشيد 

تيدؼ . ؛ لـ تككف الحككمة كقتيا كربما حتي أالف مستريحة لذلؾ ، كمف ىنا بدئت ربما المشكمة 
برامج التطكر الديمقراطي كالحكـ الرشيد فى مصر إلى تعزيز التنافسية السياسية كذلؾ مف خبلؿ 

دعـ المسائل المتعمقة بإدارة االنتخابات بتكفير مستمزمات االقتراع كالتدريب كتكعية الناخبيف ؛ 
كتعزيز المجتمع المدني مف خبلؿ بناء القدرات اإلدارية كالفنية كالمالية لممنظمات غير الحككمية 

كدعـ سيادة القانكف كبرامج حقكؽ اإلنساف التي تكفر . كذلؾ لتشجيع زيادة مشاركة المجتمع المدني
استمرت ىذه البرامج .المساعدات القانكنية ذات الكفاءة كتيسر الحصكؿ عمييا لمفئات المحركمة

تحت بصر كعمـ الحككمة المصرية لكقت طكيل مما يعد مكافقة كرضاء لمحككمة المصرية عف 
. ىذه البرامج 

كانت المعاىدة بيف الكاليات المتحدة كمصر تنص عمي إنفاؽ مبالغ المعكنة في أنشطو محدده لـ 
 حدث تطكر في العبلقات بيف ٢٠٠٤يكف مف بينيا بالطبع الحكـ الرشيد، عمي انو في عاـ 

 اتخذ الككنجرس قرار تكجيو لممساعدات دكف ٢٠٠٤"البمديف ؛ تقكؿ الكزيرة السابقة فايزه أبك النجا 
مكافقة الحككمة المصرية بالمخالفة لبلتفاؽ الذؼ ينص عمى ضركرة مكافقة الحككمتيف كبناء عميو 

تـ تكجيو تمكيل مباشر لمنظمات المجتمع المدني دكف مكافقة الحككمة المصرية كاعترضت 
 أف يتـ تكجيو جزء مف ٢٠٠٦الحككمة المصرية كتمت مفاكضات مطكلة بيف الجانبيف  اتفقنا عاـ 

المساعدات لمنظمات المجتمع المدني لبرنامج الديمقراطية كالحكـ الرشيد ، كاف التمكيل الذؼ 
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سيكجو لمنظمات المجتمع المدني  سكؼ يقـك الجانب االمريكى بأخطار الحككمة المصرية 
بالتمكيل كحجمو عمى اف يككف لممنظمات المسجمة فى كزارة الشئكف االجتماعية كاف يتـ اإلخطار 

فايزة أبك النجا عمى اف تككف المخاطبات ثنائية / بخطابات متبادلة بيف السفيرة األمريكية كالكزيرة
كتككف جزء مف االتفاؽ أما المنظمات األمريكية التي تستفيد مف ىذا التمكيل أف تككف أبرمت 

كاف كاجب .اتفاؽ مع مصر لمعمل في مصر كاف يككف ىذا االتفاؽ مع كزارة الخارجية المصرؼ 
إخطار الجانب المصرؼ بتفاصيل النشاط الممكؿ كل ثبلثة أشير كأصر الجانب االمريكى عدـ 
إببلغ الجانب المصرؼ عدـ إخطار الجانب المصرؼ بالتفاصيل عف النشاط كليس اختصاصنا 
الرقابة عمى النشاط لكف اختصاص كزارة التضامف االجتماعي ككنا نخطر الجانب االمريكى 
بالمخالفات التي تتـ عندما يتـ تمكيل منظمات غير المسجمة ككنا نطمب تفاصيل المشركعات 
عندما يتـ تمكيل منظمات مسجمة كالحظكا تصارع في عممية التمكيل في الفترة قبل االنتخابات 

 ، المساعدات التنمكية الرسمية متعارؼ عمييا في األمـ ٢٠١٠ كعاـ ٢٠١١البرلمانية عاـ 
 تـ استئناؼ العمل في برنامج ٢٠١٠كفى .المتحدة أنيا بيف دكلة لدكلة كبيف حككمة كحككمة 

ال المسجمة إت المبمغ كتعيدت الحككمة األمريكية أف لف يتـ تمكيل منظمات  المساعدات كزكد
. كالمنظمات الدكلية أيضًا المسجمة أال أف ىذا لـ يتـ االتفاؽ 

 سبتمبر ٢٨ عميو كلكف لدينا دليل يخالفو في األكراؽ ال دليل في الشاىدة كل ما ذكرتو أفيبلحع 
 قاؿ فييا بعد شرح األمريكي نظيره إلي رسالة الغيط أبك السفير احمد الخارجيةكجو كزير  2004
 ال نصر عمي حق الفيتك في أننا فرغـ المصرية الحككمةكختاما اكرر تكضيح مكقف "طكيل 

 بالخطكات التي يتـ إطبلع نظل عمي أف نحتفع بالحق في أننا إال الكياف أكاختيار النشاط 
 قد المصرية الحككمةببساطو فاف ".  الكياف أكاتخاذىا خبلؿ عمميو االختيار بكامميا لمنشاط 
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 ليككف مف حق المتحدة بيف مصر كالكاليات ةكافقت عمي تعديل اتفاقيو المساعدات االقتصادؼ
 الحككمة إخطار نشاط في مصر بشرط أؼ كياف لتنفيذ أؼ ألي المساعدات تقديـ األمريكيالجانب 
.   يككف ليا حق االعتراض أف بعمميو االختيار كالنشاط دكف المصرية

مف اتفاقية فينا لقانكف  (39) فقد جاءت المادة المصرية لمحككمة ممـز لممعاىدة ذلؾ تعديل إف
يجكز أف تعدؿ "المعاىدات بالقاعدة العامة بشأف تعديل المعاىدات الدكلية، حيث قررت أنو 

كتسرؼ عمي ىذا االتفاؽ القكاعد الكاردة في الجزء الثاني، ما لـ تنص . المعاىدة باتفاؽ أطرافيا
كطبيعي أف يككف اتفاؽ األطراؼ أساسا لتعديل المعاىدات، كلكف ىذا ". المعاىدة عمي غير ذلؾ

االتفاؽ يمكف أف يأخذ أشكاال متنكعة مف بينيا االتفاؽ الضمني عمي تعديل المعاىدة،  كالذؼ 
 تعديل المعاىدة في ضكء السمكؾ البلحق ؛ فقد اتجيت بعض أىميا مف األشكاؿيأخذ عدد مف 

أحكاـ التحكيـ الدكلي إلي التسميـ بأف السمكؾ البلحق يمكف أف يؤخذ في الحسباف كأساس إلجراء 
تعديل الحق عمي المعاىدة بكصف ىذا السمكؾ يعبر عف بعض األعماؿ أك المكاقف المتعمقة 

عمي . بالمراكز القانكنية ألطراؼ المعاىدة كبالحقكؽ التي يمكف لكل طرؼ أف يدعي بيا مستقببل
 حيث كافقت لممعاىدة ىك تعديل صريح الخارجيةكزير   الغيطأبك خطاب السيد السفير احمد آف

 .  مصر عمي عمميو التمكيل كميا كتخمت عف حق االعتراض

 قد جرؼ المتحدة بيف مصر كالكاليات االقتصادية المساعدات ة اتفاقيآف ألي قد انتيينا كأننا أما
 نعرج بالحديث عمي مبدأ أف المصرؼ ، فانو البد مف الخارجيةتعديميا بمكجب خطاب مف كزير 

. سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الداخمي 

                                                           

-378،ص(1984دارالنهضةالعربٌة،الطبعةاألولً،:جامعةالماهرة)،"ممدمةلدراسةالمانونالدولًالعام"دصالحالدٌنعامر،

381.
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 .مبدأ سمو القانون الدولي عمي القانون الداخمي

مف خبلؿ القضاء الدكلي كالممارسة العممية في اإلطار الدكلي يبلحع األخذ بفكرة اتجاه سمك 
القانكف الدكلي عف القانكف الداخمي ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ المسؤكلية الدكلية التي تقع عمى 
عاتق الدكلة في حاؿ تخاذؿ أجيزتيا التشريعية في إصدار القكانيف لتحقيق المبلئمة مع قكاعد 

القانكف الدكلي ، كىذا الطرح تجسد في القضاء الدكلي منذ زمف بعيد ، فعمى سبيل المثاؿ ذىب 
 مف 1871القضاء الدكلي إلى تأكيد مبدأ سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الداخمي منذ سنة 

 .بيف المممكة المتحدة كالكاليات المتحدة األمريكية « Alabamaاأللباما »خبلؿ قضية السفينة 
كتأكد ىذا المبدأ األخير في الرأؼ االستشارؼ لمحكمة العدؿ الدكلية في القضية التي طرحت بيف 

أ كبيف األمـ المتحدة كذلؾ لما قرر الككنغرس األمريكي كجكب إغبلؽ مكتب منظمة .ـ.ك:الػػ
 .التحرير الفمسطينية في نيكيكرؾ باعتبارىا منظمة إرىابية 

 

 : ميمان أمران إلينخمص من كل ما سبق 

                                                           

أرفعتالدعوىضدالمملكةالمتحدةعلىأساسأنالمملكةالمتحدةخرلتالتزاماتهاالدولٌة.م.تتلخصولائعهذهالمضٌةفًأنالــو

وذلنبخرلهامبدأالحٌادحٌثسمحتلسفٌنةاأللباماالتابعةإلحدىالوالٌاتاألمرٌكٌةالتًكانتآنذانفًحربأهلٌةبأنترسوعلى
موانئهاوتجريعلٌهاإصالحات،حٌثتمكنتهذهالسفٌنةبعدرجوعهاإلىالوالٌاتالمتحدةمنإغراقعدةسفنحربٌةأخرىتابعة

لوالٌاتأخرىمعادٌةلها،ولمددفعتالمملكةالمتحدةبأنهلمٌكنهنانلانونداخلًٌجرماستمبالسفناألطرافالمتحاربة،ولكنمحكمة
التحكٌمرفضتهذاالدفعوحكمتبمسؤولٌةالمملكةالمتحدة،وألزمتهابالتعوٌضعناألضرارالتًأصابتاألطرافالمتضررةبسببهذه

السفٌنة،وأكدتمحكمةالتحكٌمبأنعدموجودهذاالمانونفًالمملكةالمتحدةالٌسمطعنهاالتزاماتاإلخاللبماعدةأساسٌةفًالمانون
.الدولًوالمتمثلةفًلاعدةالحٌاد،كماأكدتهٌئةالتحكٌممنخاللهذهالمضٌةعلىمبدأسموالمانونالدولًعلىالمانونالداخلً

رتالـ  ّ  ّ  ّ  ّ أومنظمةاألممالمتحدةوالتً.م.و:بٌنحكومةالـ1947أبأنهوفماالتفالٌةالممرالمبرمةسنة.م.و:محكمةالعدلالدولٌةذنُّ

أبأنها.م.و:وكأنالمحكمةفًهذهالمضٌةترٌدأنتذكَّرالـ.تفٌدبأنهالٌمكنلدولةأنتستندلمانونهاالداخلًللتهربمنالتزاماتهاالدولٌة
.سبكلهاوأناستفادتمنهذاالمبدأمنخالللضٌةاأللباما

http://centpourcentdziri.ahlamontada.net/t946-topic 
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 الحق في تمكيل األمريكية المتحدة لتعطي لمكاليات المعكنة مصر قد عدلت مف اتفاقيو أف األكؿ
 الكياف أك الحق في االعتراض عمي النشاط المصرية لمحككمة يككف أف دكف المدنيةالكيانات 

 لمعمل أمكاال األمريكية المعكنة فقط ؛ فنشاط كل المنظمات التي تتمقي مف إخطارىاكلكف يجب 
 .   المصرية الحككمة مف مسبقة مكافقة عميو أجنبية أكفي مصر مصريو كانت 

.   بما حدث عمييا مف تعديل تسمكا عمي اؼ قانكف داخمي يعارضياالمعاىدة ىذه أف الثاني األمر

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الرابع 

 والميمةالدور  – الحكومية غير الدوليةالمنظمات 
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 الدعكؼ تبدكا أكراؽ أف إال الحرية عممكا كمستشاريف لمنظمو بيت أشخاص المتيميف ىـ أفرغـ 
 تحاكـ المجتمع المدني المصرؼ، كتحاكـ المجتمع المدني العالمي لمساعدتو لممجتمع ككأنيا

 ؟ كأىميتيا أنشطتياىي   كماالحككميةما ىي المنظمات غير . المدني المصرؼ 

كيانا غير ىادؼ لمربح، " تذىب األمـ المتحدة إلى تعريف المنظمات غير الحككمية بككنيا تمثل 
أعضاؤه مكاطنيف أك جماعات مف المكاطنيف ينتمكف إلى دكلة كاحدة أك أكثر، كتتحدد أنشطتيا 
بفعل اإلدارة الجماعية ألعضائيا استجابة لحاجات أعضاء كاحدة أك أكثر مف الجماعات التي 

إنسانية أك "، كما يذىب البنؾ الدكلي إلى تعريفيا بأنيا "تتعاكف معيا المنظمة غير الحككمية
تعاكنية باألساس أكثر مف ككنيا أىدافًا تتغيا الربح، تنشأ في القرػ، كفي المدف كقد تتخطي 

( )"الحدكد القكمية كاإلقميمية لمدكؿ

، كقد اتسع Civil Societyك تعد المنظمات غير الحككمية ىي أحدؼ كسائل المجتمع المدني 
نشاطيا مف النطاؽ المحمي إلى النطاؽ العالمي، فبرزت العديد مف المنظمات عمى الصعيد الدكلي 

. التي أخذت عمى عاتقيا الدفاع عف فكرة معينة أك مجمكعة معينة

ك لقد تطكر الدكر الذؼ تمعبو المنظمات الدكلية غير الحككمية داخل المجمس الدكلي لحقكؽ 
، كمف قبل المجمس في لجنة حقكؽ اإلنساف عبر تقاريرىا 2006اإلنساف الذؼ نشا حديثا عاـ 

الدكرية التي تقيـ مف خبلليا مدػ التزاـ الدكؿ كالحككمات باالتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف ، 
كما تقـك بدكر ىاـ في تقديـ المساعدات الفنية كالتدريب عمى ثقافة الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف 

تحقيقا ألىداؼ األمـ المتحدة في تحقيق االحتراـ الكامل لحقكؽ اإلنساف كتعزيز كنشر ثقافة حقكؽ 
                                                           

المجنة الدكلية لمصميب األحمر كمنظمة : دكر المنظمات الدكلية غير الحككمية في حماية حقكؽ اإلنساف دراسة لحالتي "ىالة السيد إسماعيل اليبللي،  
 62ص  ( 2007جامعة القاىرة ، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية ،  ) رسالة ماجستير غير منشورةالعفك الدكلية ، 
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اإلنساف كالديمقراطية كدكلة سيادة القانكف فضبل عف الدكر الجديد الذؼ تحممتو ىذه المنظمات 
. كالتزمت بو معظـ دكؿ كبمداف العالـ الديمقراطي كىك الرقابة عمى االنتخابات 

اىتمت األمـ المتحدة بالمنظمات الدكلية غير الحككمية لتعزيز أىداؼ األمـ المتحدة كمقاصدىا 
كما . فما ىي األدكار التي اعتمدتيا األمـ المتحدة .كتطكر ىذا الدكر لتككف فاعل مؤثر كميـ

 الئحة تقتضي بأف حماية 25/4/1949 أصدرت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة بتاريخ
حقكؽ اإلنساف خارجة عف االختصاص الكطني الدكلي كيخضع لمقانكف الدكلي كاالكتفاء بكجكد 

خراج المكضكع مف المستكؼ الداخمي كبالتالي فالدكؿ األطراؼ في اتفاقيات . اتفاقيات دكلية كا 
حماية حقكؽ اإلنساف ممزمة بتقديـ تقارير إلى األجيزة الدكلية المكمفة بالرقابة بشأف تنفيذ 

( )االلتزامات 

المعرفة كالمشكرة لصانعي القرار في األمـ المتحدة  بعمل ىاـ ؛ تقدـ الحككميةتقـك المنظمات غير 
عف الرأؼ العاـ، كالذؼ قد يككف غير مسمكع بشكل  كلمسكرتارية التي تقـك بتنفيذ القرارات ؛ تعبر

كاؼ مف قبل ممثمي الدكؿ ؛ تعتبر شبكو رئيسيو لنشر المعمكمات؛  تمعب دكرا حيكيا في قياـ 
األمـ المتحدة بتنفيذ مياميا حيث إف المفكضية العميا لشئكف البلجئيف تتعاقد مع المنظمات غير 

الحككمية لمعرفة أكضاع أغمبية البلجئيف، كما أف برنامج األمـ المتحدة االنمائى يقـك بتعيف بعض 
تشارؾ فى المبادرة ، كاإلعداد كالتفاكض فى المنظمات غير الحككمية لتنفيذ المشاريع التي يمكليا؛ 

                                                           

جامعة الجزائر كمية العمـك –رسالة ماجستير – دكر المنظمات غير الحككمية لحقكؽ اإلنساف حسب أعضاء المجمس الشعبي الكطني - خميفة بكزبرة،  
. 67 ، ص 2005/2006اإلنسانية كاالجتماعية 
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عدد مف اتفاقيات كمعاىدات األمـ المتحدة ، مثل حقكؽ اإلنساف ، كالمخدرات ، كالتعذيب ، 
 .كاألحياء المعرضة لبلنقراض ، كحقكؽ الطفل ، كالتصحر ، كالتنكع الحيكؼ ، كالمرأة 

ىذه المقدمة الزمة لكي نعرؼ اف المنظمات الدكلية غير الحككمية مثل منظمة فريدـ ىاكس 
كالعفك الدكلية كالفيدرالية الدكلية لحقكؽ اإلنساف أصبح ليا دكرا فى التعاكف مع المنظمات الكطنية 
كالمحمية لتعزيز حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كلـ تعد ىذه األنشطة بمثابة تدخل في شئكف الدكؿ 

. كما سنبيف الحقا 

 ؟  المكاثيق الدكلية لحقكؽ اإلنساف ىي مف يمنح تمؾ ةكيف تكتسب تمؾ المنظمات شرعيتيا الدكلي
 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  تضمف حق كل شخص 20المنظمات شرعيتيا ؛  المادة 

 مف االتفاقية 11 نصكصا مماثمة المادة أرست اإلقميميةفي تككيف جمعيات سممية ؛ المكاثيق 
مف  (10)مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف كالمادة  (1)األكربية لحقكؽ اإلنساف، كالمادة 

الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كىذه القكاعد التي تمثل األساس القانكني لنشاط 
كذلؾ لـ يترؾ القانكف الدكلي ىذه  .المنظمات غير الحككمية في الحفاظ عمى حقيا كجمعية

المنظمات تعمل في فراغ كدكف سند مف القانكف بل لكي تقـك بالدكر المنكط بيا كضع قكاعد 
 مف ميثاؽ األمـ 71تنص المادة قانكنية تبدأ بالميثاؽ كاالتفاقيات الدكلية كقرارات األمـ المتحدة ، ك

لممجمس االقتصادؼ كاالجتماعي أف يجرػ الترتيبات المناسبة كالتشاكر مف " المتحدة عمى 
 المجمس االقتصادؼ كاالجتماعي القرار أصدر 1968 مايك 23كفى " المنظمات غير الحككمية

                                                           

  3داس انُٓضخ انؼشثٛخ ص – انًُظًبد غٛش انسكٕيٛخ فٗ انُظبو انمبََٕٗ انذٔنٗ – اَظش انذكزٕس عؼٛذ عبنى خٕٚهٗ  

 ٔانزال رسًم ػُٕاٌ  1996 اغغطظ 4انصبدسح فٗ . ACC/1996/poq/infٔاٚضب ٔثٛمخ االيى انًزسذح 

Collaboration with Non-Government Organization and Other Partners in Civil Society 

كلٌة-أستاذورئٌسلسمالمانونالدولًالعام–سعٌدسالمجوٌلى/المنظماتالدولٌةغٌرالحكومٌةفًالنظامالمانونالدولًللدكتور

 65جامعةالزلازٌكص-الحموق
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كفريدـ  كحدد فيو معايير منح الصفة االستشارية لممنظمات غير الحككمية  (24-د)1269
 بارزة فى مجاؿ إسياماتىاكس مف تمؾ المنظمات الحاصمة عمى الصفة االستشارية التى لدييا 

 تعمل مع منظمات غير ألنيا كالديمقراطية كتقاريرىا ليا اىمية نتيجة اإلنسافالحريات كحقكؽ 
  . كليا جذكرىا الحقيقية األرضحككمية محمية تعمل عمى 

كدعما لعمل المنظمات غير الحككمية الدكلية صدر أيضا اإلعبلف العالمي لممدافعيف لحقكؽ 
 مف األمـ المتحدة ليعزز عمل المنظمات ليس فقط بتكجيو الدكؿ كالحككمات 1998اإلنساف عاـ 

باف تعمل عمى تسييل عمل الجمعيات كالمنظمات عبر قكاعد قانكنية تسمح ليا بحرية العمل 
 فقرار الجمعية العمكمية رقـكأيضا إقرار حق حصكليا عمى التمكيل البلـز لتنفيذ أنشطتيا كبرامجيا 

 بشاف إصدار إعبلف حماية المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف 1998 سبتمبر 9 بتاريخ 53/144
كالذؼ نص في متنو عمى مجمكعة مف المبادغ األساسية كالتي تؤكد أف ما قامت كتقـك بو 

                                                           

يٍ ضًٍ رهك انششٔط يب ٚهٙ 

أنتكونأهداف(2.أنتكونأهدافومماصدالمنظمةمعنٌةبمسائلتدخلفًاختصاصالمجلسااللتصاديواالجتماعً (1
تعهدالمنظمةبدعمأعمالاألممالمتحدةوتعزٌز(3.ومماصدالمنظمةمنسجمةمعروحمٌثاقاألممالمتحدةومماصدهومبادئه

أنتدارالمنظمةبصورةدٌممراطٌة،وانتكونمواردالمنظمةالمالٌةواضحةومستملة،وانتكون(4.المعرفةبمبادئهاونشاطها
.المنظمةذومكانةدولٌةومعترفبها

والمنظماتالتًتتمتعبالصفةاالستشارٌةعلٌهاواجبتمدٌمتمارٌرعننشاطهاكلأربعسنواتوانتحافظعلىنشاطهاوأداءها
.الذيبممتضاهمنحتالصفةاالستشارٌة

:وممابلهذهالواجباتتتمتعالمنظمةبالحموقاآلتٌة
حضورمندوبٌهاكمرالبٌنبجلساتالمجلسااللتصاديواالجتماعً،ولجنةحموقاإلنسان،واللجنةالفرعٌةلتعزٌزوحماٌة-

.حموقاإلنسان
تمدٌمبٌاناتكتابٌةعنأوضاعحموقاإلنسان-
اإلدالءببٌاناتشفوٌةفًالجلسات-
طلبإدراجبنودفًجدولاألعمالوحكمنالشتها-
تمدٌممعلوماتعنانتهاكاحموقاإلنسان-

:وتمسمالمنظماتغٌرالحكومٌةفًعاللتهابالمجلسااللتصاديواالجتماعًإلىثالثفئات
.ذاتمركزاستشاريعام،والتًتعنىبمعظمأنشطةالمجلسولدٌهاإسهاماتبارزةفًاألممالمتحدة:منظماتالفئةاألولى
.ذاتمركزاستشاريخاص،والتًلهااختصاصمحددوتعنىبجوانبللٌلةمنأنشطةالمجلس:منظماتالفئةالثانٌة
.منظماتتدرجفًلائمةالمشاوراتالمتخصصةوتمدمأحٌاناإسهاماتمفٌدةفًنشاطالمجلس:منظماتالفئةالثالثة


اللجنةالدولٌةللصلٌب:دورالمنظماتالدولٌةغٌرالحكومٌةفًحماٌةحموقاإلنساندراسةلحالتً"هالةالسٌدإسماعٌلالهاللً،

 200762ص(جامعةالماهرة،كلٌةااللتصادوالعلومالسٌاسٌة،)األحمرومنظمةالعفوالدولٌة،رسالةماجستٌرغٌرمنشورة
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المنظمات غير الحككميو كمف بينيا منظمو بيت الحريو  ىك عمل مشركع ككفقا لمبادغ األمـ 
 . المتحدة

إذا التعاكف مع منظمات دكلية غير حككمية حق يدعمو كيسانده إعبلف حماية المدافعيف عف 
دانتو . حقكؽ اإلنساف كىك أيضا التزاـ عمى الدكلة حمايتو كتكفيره ال تجريمو كا 

فااللتزاـ عمى المجتمع الدكلي كالتعاكف الدكلي أف تعزز الدكؿ األنشطة التي تقـك بيا المنظمات 
الدكلية غير الحككمية كالتي سجمت فى األمـ المتحدة كحصمت عمى صفة استشارية عامة كذلؾ 

عبر تكفير التمكيل لبلـز الذؼ يمكنيا ىى كشركائيا مف المنظمات غير الحككمية مف تحقيق 
. أىداؼ األمـ المتحدة لتعزيز الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف 

 تفصيبل تتحدد أىداؼ المنظمات الدكلية غير الحككمية في عدد مف األىداؼ ىي أكثركبشكل 
الدفاع عف قضايا معينة تؤرؽ باؿ  العمل عمى تحقيق أغراض اقتصادية بالمفيـك الكاسع،

المجتمعات الداخمية أك الدكلية أك ىما معًا، كتقديـ الخدمات االستشارات كالقياـ بالبحكث 
الدراسات المطمكبة لجيات معينة ؛ تحقيق الرفاىية مف خبلؿ تقديـ الخدمات المختمفة إلى ك

                                                           

:ٌنصاإلعالنعلى

وإذتؤكدمنجدٌدعلىأنجمٌعأعضاءالمجتمعالدولًٌضطلعون،مجتمعٌنومنفردٌن،بالتزامهمالرسمًبتعزٌزوتشجٌعاحترامحموق
=اإلنسانوالحرٌاتاألساسٌةللجمٌعدونتمٌٌزمنأينوع،بمافًذلنالتمٌٌزعلىأساسالعرق،أواللون،أوالجنس،أواللغة،أو
الدٌن،أوالرأيالسٌاسًأوغٌرالسٌاسً،أواألصلالوطنًأواالجتماعً،أوالملكٌة،أوالمولد،أوأيوضعآخر،وإذتؤكدمن

جدٌدمالتحمٌكالتعاونالدولًمنأهمٌةخاصةللوفاءبهذاااللتزاموفما للمٌثاق،
وإذتسلمبالدورالمهمللتعاونالدولًوبالعملالمٌملألفرادوالجماعاتوالرابطاتفًاإلسهامفًالمضاءالفعالعلىجمٌعانتهاكاتحموق
اإلنسانوالحرٌاتاألساسٌةللشعوبواألفراد،بمافًذلنماٌتعلكباالنتهاكاتالواسعةالنطاقأوالصارخةأوالمنتظمة،مثلاالنتهاكات

واالستعماروالسٌطرةأواالحتاللاألجنبً،والعدوانعلىالسٌادة.الناجمةعنالفصلالعنصري،وجمٌعأشكالالتمٌٌزالعنصري
الوطنٌةأوالوحدةالوطنٌةأوالسالمةاإلللٌمٌةأوتهدٌدها،وعنرفضاالعترافبحكالشعوبفًتمرٌرمصٌرهاوحككلشعبفً

ممارسةسٌادتهالكاملةعلىثرواتهومواردهالطبٌعٌة،
لغرضتعزٌزوحماٌةحموقاالنسانوالحرٌاتاألساسٌة،ٌكونلكلشخصالحك،:؟علىاالتىمنالمٌثاقكمانصتالمادةالخامسة

:بمفردهوباالشترانمعغٌره،علىالصعٌدٌنالوطنًوالدولً،فً
االلتماءأوالتجمعسلمٌا ؛-أ
تشكٌلمنظماتاوجمعٌاتاورابطاتاوجماعاتواالنضمامالٌهاواالشترانفٌها؛-ب
.االتصالبالمنظماتغٌرالحكومٌةاوبالمنظماتالحكومٌةالدولٌة-ج
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المحتاجيف بما في ذلؾ الخدمات الصحية إلى جانب تقديـ المساعدات كتمبية الحاجات الخاصة 
لمفقراء مثل تكزيع األغذية كالمبلبس كاألدكية كغيرىا مف أشكاؿ المساعدة كخاصة في أكقات 

 القياـ بأعماؿ إنمائية تركز بصفة أساسية عمى كأخيرا. الككارث كاألزمات الطبيعية كغير الطبيعية
الجماعات الفقيرة بما يضمف في النياية بمكغ التنمية االقتصادية في الدكؿ كالمجتمعات الفقيرة 

. عمكمًا 

 األفراد عمي التبرعات كالمنح مف الدكؿ كمف أنشطتيا ىي كيانات تطكعيو تقـك الدكلية المنظمات 
في أطار تكجيو األمـ المتحدة لمدكؿ باف تعمل عمى تعزيز التعاكف الدكلي لتحقيق أىداؼ األمـ . 

برامج نشر -   فقط األمريكية الحككمةكليست – المتحدة تمكؿ كثير مف الدكؿ كالمنظمات 
الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف لمنظمات غير حككمية دكلية كمحمية ، كنجد اتفاقية الشراكة المصرية 

 تنص عمى تخصيص مبالغ 2004 كدخل حيز النفاذ عاـ 2001األكربية التي كقعت عاـ 
 برامج الحكـ الجيد كتعزيز الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كىى فيلتمكيل المنظمات غير الحككمية 

مفاكضات تقـك بيا الحككمة المصرية كبالتحديد كزارة التعاكف الدكلي كيمكف مراجعو شيادة الكزيرة 
 أفعمي . زة أبك النجا حكؿ المفاكضات المصرية األمريكية لتمكيل برامج الديمقراطية في مصر ؼفا

 المساىمة في تحقيق أيضا ىي ليس فقط تطكير منظمات المجتمع المدني ؛ كلكف أىداؼلمتمكيل 
التحرر السياسي كالديمقراطي ؛ تحقيق التنمية االقتصادية كالتغيير االجتماعي؛ كالتثقيف المدني 

. لزيادة المعرفة بالمبادغ كالمؤسسات الميبرالية

 مرتبط بتمكيل األجيزة كالنشاطات، كتنقسـ مصادر التمكيل ةحككمياؿكجكد ىذه المنظمات غير 
إلى ثبلثة مصادر ىي المساىمات الحككمية كالتمكيل الذاتي كالتمكيل األجنبي الذؼ يتعيف اف 

 المصرية كالحككمة ؛ كالتي تقبل بيا كثير مف الحككمات السياسية ةيككف خاليا مف المشركطي



57 

 

ىذه المكارد العامة تمكف المنظمات مف تغطية .  بشكل عاـ الحككميةكترفضيا المنظمات غير 
النفقات الضركرية لمبنية التنظيمية كسير األجيزة كاجتماعاتيا، كمرتبات المستخدميف كالمكظفيف 
كالمنح المخصصة لمتككيف، كشراء المعدات كاآلالت المكتبية كالمطبعية، كمصاريف االتصاؿ ؛ 

الي جانب تغطية النشاطات اإلنسانية، كنفقات طبع التقارير كالمنشكرات المخصصة لمتكعية 
بمكاضيع حقكؽ اإلنساف، مصاريف البعثات الميدانية،  الخبراء، الفنيف كتنقل الكفكد، المشاركة في 

المؤتمرات كالييئات الدكلية، كالمعكنات المالية لضحايا االنتياكات كتغطية األحكاؿ الطارئة 
 . العاجمةكاألنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الخامس 
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 الزمني لقرار االتيام ىالمد

.   الزمني لقرار االتياـ ال نتجاكزه ػ نبقي في حدكد المدأف نحب أنناقمنا مف قبل 

 لييئة المحكمة كنؤكد عمى أف المتيميف قد قدمكا لممحاكمة بالقيد كنكضح نؤكد أفىنا نحب 
كالكصف المبيف باألكراؽ كحدد في أمر اإلحالة الفترة الزمنية الرتكاب جرائميـ كىى مف أكؿ 

 مما يعنى معو أف أؼ أعماؿ تنسب ألؼ مف المتيميف 2011 ديسمبر 29  كحتى2011مارس 
 ال يعتد بيا كال يعكؿ عمييا كبالتالي يككف محكر دفاعنا 2011في الفترة السابقة عمى أكؿ مارس 

 كحتى 2011 ليؤالء المتيميف تحديدا في الفترة ما بيف أكؿ مارس المسندةعمى الكقائع 
 . كذلؾ أعماال لقاعدة السرياف الزمني لمقاعدة القانكنية  29/12/2011

القانكف ىك مجمكعة مف القكاعد التي تنظـ سمككيات األفراد داخل المجتمع، ك مف ضمف ىذه 
القكاعد تمؾ التي تحدد األفعاؿ التي تعتبر جرما ك تبيف العقكبات ك التدابير المقررة ليا بغية الحد 
مف الجرائـ باستعماؿ الردع المناسب سكاء كانت ىذه األفعاؿ إيجابية أـ سمبية، ك ىي محددة في 
تقنيف خاص، حينما تصدر تصبح نافذة ك تطبق عمى جميع األفعاؿ الممنكعة التي ترتكب في 

ظمو  

كىذا ىك أساس مبدأ سيادة القانكف أك مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات فالنتيجة الطبيعية لمبدأ شرعيو 
الجرائـ كالعقكبات أف نصكص العقكبات ال تسرؼ أال عمي الكقائع آلتي تقع مف يـك العمل بيا، 
حيث أف حكميا ال يتناكؿ الكقائع السابقة في التاريخ عمي ىذا اليـك كيعبر عف ذلؾ بمبدأ النفاذ 

. الفكرؼ لنصكص العقكبات عمي ما يتمك العمل بيا ، كعدـ رجعيتيا إلي الماضي 



59 

 

يعاقب عمي الجرائـ "كىذا ما أكدتو نص المادة الخامسة مف قانكف العقكبات التي نصت عمي 
"  بمقتضي القانكف المعمكؿ بو كقت ارتكابيا

فاألصل العاـ في تطبيق القانكف مف حيث الزماف ىك أف القانكف يككف دائما كاجب التطبيق مف 
اليـك التالي لنشره بالجريدة الرسمية أك مف التاريخ الذؼ يحدده نفس القانكف لسرياف أحكامو، ك ىي 

كأف القانكف ال تسرؼ أحكامو إال )قرينة قطعية عمى عمـ الكافة بيا فبل يعذر أحد بجيل القانكف 
عمى الحاالت التي تتـ في ظمو أؼ بعد إصداره، كأنو ال يسرؼ عمى ما كقع مف الحاالت قبل 

.  (صدكره

فالركف المادؼ لمجريمة يعني ككف الفعل المادؼ لمجريمة يقع تحت نص يجرمو كقت ارتكاب 
الجريمة، أؼ أف السمكؾ اإلجرامي لمفاعل يككف عمبًل غير مشركع يعاقب عميو القانكف كقت 

ارتكابو بنص نافذ في القانكف، فبل يمكف اعتبار الفعل ماديًا في عمل مخالف لقانكف سابق جرػ 
أباحتو أك إلغاء العقكبة المقررة عمى ارتكابو بقانكف الحق كمف ثـ أنو يجب عمينا أف نتقيد بالفترة 

الزمنية الكاردة بقرار اإلحالة كال يجكز لنا أف نخرج عف ىذا النطاؽ الزمني نيائيا طبقا ليذه القاعدة 
.  القانكنية الثابتة
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القسم السادس 

 المتيمين بشكل عام إلي الموجيةعن االتيامات 

 الشاىدةالتي قالت عنيا  . الحرية نقدـ لكـ مؤسسو بيت أف نتحدث عف االتيامات نحب أفقبل 
منظمة فريدـ .  عممكا معيا بأنيـ ، كيتيـ المتيمكف الصييكني لمكبي أداه أنيا النجا أبك ةفايز

أسست المنظمة زكجة . 1941تـ إنشاؤىا عاـ " بيت الحرية "Freedom Houseىاكس 
اشترؾ مع السيدة ألينكر في تأسيس - السيدة ألينكر ركزفمت–الرئيس األمريكي الراحل ركزفمت 

المنظمة المحامي األمريكي الشيير، كالمدافع عف السبلـ، كيندؿ كيمكيمي، كىك أحد المرشحيف 
أكلكية : " عممت المنظمة تحت شعار1941كمنذ ِنشأتيا عاـ . السابقيف لمقعد الرئاسة األمريكي

، حيث تدافع المنظمة عف ىيئات حقكؽ "الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في تشكيل السياسة األمريكية
اإلنساف كالديمقراطية في مختمف بقاع العالـ، كذلؾ مف خبلؿ مشاريعيا كبرامجيا، باإلضافة إلى 

.  إصداراتيا الكثيرة كالمتنكعو

 مف اجل تنفيذ خططيا أفراد كتبرعات مف المانحة تتمقي منحا مف كل المؤسسات ألمؤسسو
كمشركعاتيا حكؿ العالـ كليس في مصر فقط، فمصر ىي كاحده مف سبعيف دكلو تعمل فييا 

 األمريكية الخارجية بكزارة تتطمع الف تعمل فييا ، كىي مؤسسو غير ربحيو مسجمو أك المؤسسة
 .األمريكيطبقا لقانكف عضكيو الشركات  ١٩٤١ أكتكبر ٣١بتاريخ 

- شرؼ تدعيو كتيمو ال تنكرىا  – العربية اإلنساف كال شؾ في دعـ حركو حقكؽ المؤسسةساىمت 
 أف في العالـ العربي كمف خارجو في اإلنساف جيكدىا مع غيرىا مف نشطاء حقكؽ أثمرتكقد 

                                                           

 نهسصٕل ػهٙ انخبسخٛخ نٕصاسح انزٙ لذيذ األٔساق ْٔٙ راد  3 انًغزُذ سلى 2012 َٕٕٚٛ 5 انًمذيخ يُب ثدهغخ 9 ساخغ يشكٕساً زبفظخ انًغزُذاد سلى 

.  رصشٚر ثبفززبذ يمش ثبنمبْشِ 
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 الفاسديف كمنتيكي حقكؽ أيدؼييب العرب مف اجل حريتيـ ككرامتيـ، كليستعيدكا ببلدىـ مف 
.   ككرامتو اإلنساف

 المظفره كجرؼ تسجيميا كمؤسسو التكنسية الثكرة بعد التكنسية الحككمةمف   تكريماً الحريةتمقت بيت 
 كبكل مف كبقادتيا داخل تكنس  بعد االحتفاء بيا اإلنساف كحقكؽ الديمقراطيةتعمل في مجاؿ 

 مصر ليست أفء نفسو في مصر كلكنيا لـ تعمـ ا ستمقي الجزأنيا؛ كقد تصكرت عممكا معيا 
 السجف بتيمو الفساد كالذؼ عقكبة احمد نظيف الذؼ يقضي األسبقتكنس كما قاؿ رئيس الكزراء 

كىا نحف ىنا متيميف بينما  ...القضيةالشاىد الرئيسي في ىذه   فايزه ابك النجاالدكتكرةعممت معو 
.  يككنكا في قفص االتياـ طمقاء يتمقكف التكريـ أفمف يجب 

 كمنظمو مسجمو في الكاليات الحرية ىناؾ خمطا مقصكدا بيف منظمو بيت أفييمنا اف ننكه ىنا 
 ألحكاـ التي كانت تنكؼ اتخاذه في مصر كفقا الحرية كبيف مقر منظمو بيت األمريكية المتحدة
. ٢٠٠٢لسنو ٨٤ لقانكف الجمعيات التنفيذية البلئحة مف الثالثة المادة

: الوضع القانوني لممنظمات غير الحكومية في القانون المصرو 

 كالئحتو التنفيذية الكضع القانكني لممنظمات غير 2002 لسنة 84نظـ قانكف الجمعيات رقـ 
حككمية الدكلية في مكاده فقد جاء بالمادة األكلى منو عمى  اؿ

مع عدـ اإلخبلؿ بنظـ الجمعيات المنشأة بقانكف أك استنادًا إلى اتفاقيات دكلية تبرميا جميكرية 
. مصر العربية، يعمل بأحكاـ القانكف المرافق في شأف الجمعيات كالمؤسسات األىمية

                                                           

  . صٕسح ضٕئٛخ يٍ رغدٛم يُظًخ ثٛذ انسشٚخ ثبندًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ انًمذيخ سفك رهك انًزكشح16زبفظخ انًغزُذاد سلى  ساخغ يشكٕساً   
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كيجكز التصريح لممنظمات األجنبية غير الحككمية، بأف تمارس أنشطة الجمعيات كالمؤسسات 
األىمية الخاضعة ألحكاـ القانكف المشار إليو، كفقًا لمقكاعد المقررة فيو، كيصدر التصريح مف كزارة 

كقد فصمت . الشئكف االجتماعية بناًء عمى االتفاؽ الذؼ تبرمو كزارة الخارجية مع ىذه المنظمات
 تتبعيا لمحصكؿ عمي تصريح بافتتاح أف الدكلية المنظمة التي يتعيف عمي اإلجراءات الثالثة المادة

 تقدـ المعاىدة أك االتفاقية التي تستند إلييا المنظمة في طمب أف أكالعمييا . مقر ليا في مصر
ممارسة نشاط في مصر  

فإذا لـ تكف ىناؾ معاىدة أك اتفاقية سابقة، فيعد طمب المنظمة بما يتضمنو مف البيانات التالية - 
.  اقتراحا باتفاؽ، يصبح اتفاقا بمكافقة كزارة الخارجية كالتكقيع عمية ممف يمثميا كيمثل المنظمة 

 تحدد  نكع النشاط الذؼ تطمب المنظمة التصريح ليا بممارستو في مصر ، كالنطاؽ أفعمييا 
 المقترح تخصيصيا لممارسة كاالعتماداتالجغرافي لمباشرة ىذا النشاط ، كالمدة التي يستغرقيا ؛ 

 ترفق بطمبيا  صكرة معتمدة مف النظاـ األساسي لممنظمة ك أفعمي . ىذا النشاط ككسائل تمكيمو
لممارسة النشاط - كفقا لنظاميا األساسي - صكرة معتمدة مف قرار السمطة المختصة بالمنظمة 

. المقترح في مصر ، بما يتطمبو ذلؾ مف اتخاذ مقر ليا فييا

 لـ يحصل القاىرة، كمكتب في األساسي كفقا لنظاميا األمريكي ىناؾ مؤسسو تخضع لمقانكف إذا
 المنظمةتخضع  . أكراقو مل تسعي جاىده الف يستؾإالـ المنظمةعمي تصريح بالعمل كاف كانت 

 نشاط فأؼكبالتالي .  لمقانكف المصرؼ القاىرة المقر في أعماؿ ، كتخضع األمريكي لمقانكف األـ
 الفقرة 11 كفقا لنص المادة . لمقانكف ىناؾإال ال يخضع المتحدة في الكاليات األـ المنظمةتجريو 
أما النظاـ القانكني لؤلشخاص االعتبارية :  مف القانكف المدني المصرؼ التي نصت عمى الثانية

األجنبية، مف شركات كجمعيات كمؤسسات كغيرىا ، فيسرؼ عميو قانكف الدكلة التي اتخذت فييا 
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ىذه األشخاص مركز إدارتيا الرئيسي الفعمي كمع ذلؾ فإذا باشرت نشاطيا الرئيسي في مصر، 
ككما ىك متفق عميو فاف منح التمكيل في مصر ال يستمـز . فاف القانكف المصرؼ ىك الذؼ يسرؼ 

نما مف المانح مكافقة  بتمقييا ممـز مكافقة عمي المنحة قد يستمـز حصكؿ متمقي األحكاؿ في بعض كا 
 في مصر لـ يباشر اػ نشاط بنفسو بتمكيل كرد الحريةكبالتالي مقر بيت . ىك بالحصكؿ عمييا 

إليو مف المنظمة األـ أك منظمة أخرػ في الفترة الزمنية محل القضية في مصر فأف القانكف 
الكاجب التطبيق ىنا ىك قانكف الدكلة التي تتبعيا ىذه المنظمة كليس القانكف المصرؼ 

  في تككيف كجيو نظر المحكمة عمي الدفاع كيساعدا اسيعيناف أكلياف أمراف نكضح ىنا أفنحب 
. في الدعكؼ 

 األمريكية المعكنة منح مف أؼ ٢٠١١ في كاشنطف لـ تتمقي في عاـ الحرية بيت أف :األول األمر
 مف كزاره التعاكف الدكلي بصفحو ألمقدموتقكؿ لنا المستندات . عمي خبلؼ اتياـ قضاه التحقيق 

 بالجزء 1799 بالجزء التاسع عشر بالقضية وترجمته بمعرفة قاضي التحقيقات بصفحة ١٨٠١
 ألف ٩٠٠ مبمغ ٢٠٠٧ منحو ليا عاـ  أكؿ قد تمقت الحرية مؤسسو بيت أف الثامن عشر بالقضية

 المجتمع المدافعيف عفدعـ " لتنفيذ مشركع بعنكاف الدكلية لمتنمية األمريكية الككالةدكالر مف 
 الدراسية كالتكجيو كالمنح الفنية كالمساعدة السياسي السممي في مصر بالتدريب لئلصبلحالمدني 
 بيذه المصرية الحككمة الدكلية لمتنمية األمريكية الككالة أخطرت، كقد "الصغيرة كالمنح المينية
 ، كقالت فيو بحصر ٢٠٠٧ ابريل ٢ كمؤرخ الككالة بمكجب خطاب صادر مف كبأسبابيا المنحة
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 نتكقف ىنا ". ال يخطط لفتح مكتبا لو في مصر بيدؼ تنفيذ ىذا البرنامجالحرية بيت أف" المفع
. لنبدؼ مبلحظات ثبلث 

 لـ تتمقي خبلؿ عاـ المؤسسة أف كما سنشرح الحقا أف الدعكؼ تؤكد أكراؽ أف: األولي المالحظة
 كاف في عاـ المعكنة، كأف آخر ما تمقتو مف األمريكية المعكنة منحا مف ٢٠١٠ حتي أك ٢٠١١
 تكافق عمييا كزاره أف، كبعض المنح التي كاف مف المفترض ٢٠١٠ كانتيي تنفيذه عاـ ٢٠٠٩

 بعد تحريؾ تمؾ ٢٠١٢ في عاـ الكزارةالتضامف االجتماعي ظمت معمقو حتي كافقت عمييا 
 لدؼ المؤسسات إداريوالدعكؼ، كبعض االتفاقات مع الشركات التجاريو ظمت معمقو لمشاكل 

 . ٢٠١١ خبلؿ عاـ إال في مصر لـ تحل المنفذة

 ٢٠٠٧ منذ عاـ التعاكف الدكلي كزاره صراحة أخطرت قد األمريكية المعكنة أف :الثانية المالحظة
 لف تفتح فرع ليا في مصر لتنفيذ المشركع الذؼ تمقت عميو تمكيل كلكنيا الحريةباف مؤسسو بيت 

 ذلؾ كبتصريح مف كزاره التضامف االجتماعي الحريةستعتمد عمي شركاء محمييف، كقد فعمت بيت 
.  كما سنرؼ 

 عف المسئكلة نيي بكر مساعد كزير التعاكف الدكلي الدكتكرة السيدة أف : واالىم الثالثة المالحظة
 إلي ٢٠١١ يكليك ٢٤  قد كجيت خطابا في األمريكية المتحدةالتعاكف االقتصادؼ مع الكاليات 

 السفيرة تحتج فيو عمي تصريحات القاىرة في األمريكية المتحدة سفير الكاليات بأعماؿالقائـ 
 أمريكا أف كالتي صرحت فييا ٢٠١١ يكنيك ٢١ في األمريكي يكخ مجمس الشأماـ األمريكية
 مؤسسو أف مميكف دكالر في تمكيل عدد مف المنظمات عمي انو مف الجدير بالذكر ٤٠استثمرت 

                                                           

 ٔلذ لذيزّ ٔصاسِ انزؼبٌٔ انذٔنٙ انٙ لبضٙ انزسمٛك ٔانٙ انًسكًّ ٔلذ رًذ ٢٠١١ َٕٕٚٛ ٥ ثدهغّ ١١عجك اٌ لذيُب ْزا االخطبس ثسبفظّ يغزُذارُب سلى  

. ٢٠١٢ اثشٚم ١٨رشخًزّ رشخًّ سعًّٛ فٙ 
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 التي تمقت تمكيبل مف األمريكية المؤسسات كأحد لـ يرد ليا ذكر في ىذا الخطاب الحريةبيت 
 كاالستفتاء االنتخابية العممية في تنظيـ الحككمة ساعدت أخرؼ ، كقد كرد ذكر مؤسسات الحككمة

 مساعد كزير التعاكف الدكلي أف ، كما االنتخابية لؤلنظمة الدكلية المؤسسةالسابق عمييا كىي 
 الحرية في مصر لـ تذكر مؤسسو بيت بأنشطتيا تذكر المنظمات غير المرحب أف أرادتعندما 
 بيت أف قاضي التحقيق كما سنرؼ أماـ تقكؿ في شيادتيا الكزيرة أفعمي الرغـ مف  . إطبلقا
كيمكف !!.  ، كال نقكؿ اؼ كذب  !! تضارب ىذاأؼ مبلييف دكالر ثمانية الثكرة تمقي بعد الحرية

 بإحضار لنا المحكمةمراجعو ىذا الخطاب كىك مقدـ مف كزاره التعاكف الدكلي بعد تصريح 
 كقد ترجـ رسميا كنعيد تقديمو في نصو العربي كاالنجميزؼ حتي ال يضيع الكزارةمستندات مف 
  .األكراؽكسط ركاـ 

 مع كيانات شرعيو كفقا لمنظاـ إال في كاشنطف ال تتعامل الحرية منظمو بيت أف : الثاني األمر
 قدـ ٢٠١١ / ٦ /١٦ كحتي ٢٠٠٨ مف الفترة فانو في باألكراؽالقانكني المصرؼ ؛ كما ىك ثابت 

 فمـ تكف قد اتخذت قرارا القاىرةليس مقرىا في –  في كاشنطف الحريةالمركز الرئيسي لمنظمو بيت 
 مسجمو لدؼ كزاره التضامف أىميو جمعيات إليعشره منح –  فرع ليا في مصر بعد بإنشاء

 كعمي مكضكع النشاط كاف المنحة عمي تمقي الكزارة مكافقةاالجتماعي ، حصمت سبع منيا عمي 
 ألف بقيمو خمسو عشر االجتماعية كالرعاية لمتنمية جمعيو السادات إلي التي قدمت المنحةآخرىا 

 إحالة بعد أؼ ٢٠١٢ فبراير ٢٧ كالنشاط في المنحةدكالر، حيث كافقت كزاره التضامف عمي 
 حتى الرفض كىي لـ تنفذ أك بالمكافقة عمييا الكزارةكىناؾ ثبلث منح لجمعيات لـ ترد . الدعكؼ 

 المحاكمة ، كممتقي الحكار، كالمجمس العربي لدعـ اإلنساف لحقكؽ المصرية" لمنظمات أالف
                                                           

ح صٕسح يٍ خطبة يغبػذح ٔصٚش انزؼبٌٔ انذٔنٙ إنٙ انمبئى ثأػًبل انغفٛش األيشٚكٙ  انًمذيخ سفك رهك انًزكش17زبفظخ انًغزُذاد سلى   ساخغ يشكٕساً  

 .ثبالززدبج ػهٙ رصشٚر انغفٛشح األيشٚكٛخ ثشأٌ ػًم ثؼض انًُظًبد نى ٚكٍ يُٓب يؤعغخ ثٛذ انسشٚخ
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 كاف أنياكنحب اف ننكه اف مؤسسو بيت الحريو بمغ بيا التزاميا بالقانكف المصرؼ  ". العادلة
 الحصكؿ عمي مكافقو كزاره التضامف االجتماعي بضركرةتستكقع الجمعيات التي تتمقي منيا منحا 

..  التزاما بالقانكف المنحة مف باإلنفاؽ تقـك أفقبل 

 كمقرىا كاشنطف احدؼ عشر اتفاقيو تعاكف مع شركات مساىمو اك الحرية مؤسسو بيت أبرمتكما 
شركات تجاريو اك شركات مدنيو تخضع كبل منيا لنظاـ قانكني مختمف عمي النحك الذؼ 

 التي المالية لممراجعةسنكضحو فيما بعد كاف كانت جميعيا شركات ربحيو كتسدد ضرائب كتخضع 
   .يتطمبيا نظاميا القانكني

.  صمب االتياماتإلي ندخل أف قبل أربع أمكر نكضح أفنريد ىنا 

 في الحرية كل تمؾ المنح كاالتفاقيات كانت تتـ بيف مؤسسو بيت أف مف الكاضح إف  :األول األمر
 المعكنة بو أخطرت مباشره ، كىي تنفيذا لما المصريةالمركز الرئيس في كاشنطف كبيف المؤسسات 

 لف تفتح مكتبا ليا في مصر كستتعامل الحرية مؤسسو بيت أف مف المصرية الحككمةاالمريكيو 
 معيا ، المتعاقدة المؤسسات أليمباشره مع مؤسسات مصريو، كبالتالي، فالمبالغ مف كاشنطف 

 في الحرية بيت إلي المصريةكالتقارير حكؿ تنفيذ االنشطو كما انفق منيا يذىب مف المؤسسات 
                                                           

 انًمذيخ سفك رهك انًزكشح ْٔٙ رشخًخ نؼمٕد انًُر انًمذيخ يٍ انًشكض انشئٛغٙ نًؤعغخ ثٛذ انسشٚخ نهدًؼٛبد 18  ساخغ يشكٕساً زبفظخ انًغزُذاد سلى 

 ٥ ح ثدهظ ٔانًمذيخ يُب7 : 1انًصشٚخ، ٔانزٗ عجك اٌ لذيُبْب ثبنهغخ االَدهٛضٚخ يشفك ثٓب يٕافمخ ٔصاسح انزضبيٍ االخزًبػٙ ػهٛٓب ثبنسٕافظ يٍ 

. رًذ انزشخًخ ثًؼشفخ لغى انزشخًخ ثبنًدًٕػخ انًزسذح ٔرسذ يغئٕنٛزٓب- ٢٠١٢َٕٕٚٛ

ح  ْٔٙ رشخًخ إللشاساد صبدسح يٍ ثؼض اندًؼٛبد ٔانًؤعغبد انًصشٚخ ثبنزؼٓذ  انًمذيخ سفك رهك انًزكش19زبفظخ انًغزُذاد سلى   ساخغ يشكٕساً   

 عجك اٌ لذيُب صٕسح يٍ رهك –ثؼذو انصشف يٍ انًُسخ انًمذيخ يٍ يؤعغخ ثٛذ انسشٚخ اال ثؼذ انسصٕل ػهٙ يٕافمخ ٔصاسح انزضبيٍ االخزًبػٙ 

 رًذ انزشخًخ ثًؼشفخ لغى انزشخًخ ثبنًدًٕػخ انًزسذح ٔرسذ – 2012 َٕٕٚٛ 5 ٔانزٗ لذيُبْب ثدهغخ 8االخطبساد ثبنهغخ االَدهٛضٚخ ثسبفظخ انًغزُذاد سلى 

. يغئٕنٛزٓب

 

 ثٕٛد خجشِ أٔ يغ ششكبد ردبسّٚ أثشيزٓب ٔاالرفبلٛبد انزٙ األْهٛخ نهدًؼٛبد انسشٚخ دمحم ػجذ انؼضٚض ثٛبَب ثكبفّ انًُر انزٙ لذيزٓب ثٛذ ٣٣لذو انًزٓى  

 لبضٙ انزسمٛك إنٙ َبَغٙ ػمٛم ٣٤ انًزًٓخ، كًب لذيذ  ثبندضء انغبثغ يٍ أٔساق انمضٛخ  ٦٣٢ ص ٢٠١١ دٚغًجش ١٥ ثدهغخ لبضٙ انزسمٛك إنٙاعزشبسّٚ 

. يؼٓذ انًصش٘ انذًٚمشاطٙ الششكّ دػى ٔرًُّٛ انزأْٛم انًؤعغٙ ٔ  َغخب يٍ آخش ػمذ٘ زشسا يغ٢٠١١ دٚغًجش ٢٩فٙ 
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 كالفنية اإلدارية المتابعة بعض إال مكتب الميـ أك كسيط إلي تحتاج العبلقةلـ تكف . كاشنطف 
نفاؽلضماف تنفيذ النشاط  .  األمكاؿ كا 

 كعندما تمكؿ األمريكي تخضع لمقانكف أمريكية ىي مؤسسو الحرية مؤسسو بيت أف : الثانياألمر
 تتخذ الخطكات التي أف تتفق مع مؤسسو مصريو فإف تمؾ المؤسسات ىي التي يتعيف عمييا أك

 شركو أك أىميو جمعيو أكانت عقد االتفاؽ سكاء أكيطمبيا منيا القانكف المصرؼ لقبكؿ التمكيل 
النظاـ " مف القانكف المدني المصرؼ ينص عمي أف 11 مف  المادة الثانية ةتجاريو ؛ فنص الفقر

القانكني لؤلشخاص االعتبارية األجنبية ، مف شركات كجمعيات كمؤسسات كغيرىا، فيسرؼ عميو 
قانكف الدكلة التي اتخذت فييا ىذه األشخاص مركز إدارتيا الرئيسي الفعمي كمع ذلؾ فإذا باشرت 

كالقانكف المصرؼ لـ يترتب ” نشاطيا الرئيسي في مصر، فاف القانكف المصرؼ ىك الذؼ يسرؼ 
 االلتزاـ عمي عاتق مف المصرية الحككمة بإخطار التـز أؼ يعقد اتفاقات أك أنشطوعمي مف يمكؿ 

. يتمقى

كبالتالي فأنو طالما المنظمة الغير حككمية الدكلية لـ تباشر في مصر فأف القانكف الكاجب التطبيق 
. ىنا ىك قانكف الدكلة التي تتبعيا ىذه المنظمة كليس القانكف المصرؼ 

 كىك بدء النطاؽ الزمني لقرار ٢٠١١ تمؾ االتفاقات جميعيا تمت قبل مارس أف : الثالثاألمر
 كحتي ديسمبر ٢٠١١ مف مارس الفترة التي نحاسب عمييا في الزمنية الفترةاالتياـ الذؼ حدد 

 ، أصبل بيا القاىرة لمكتب عبلقة كال ٢٠١٢ ك٢٠١١ تعاقدات تأخرت كنفذت في أربعو. ٢٠١١
كالمعيد " دسؾ" كالتأىيل المؤسسي التنمية شريؾ مع شركو دعـ كأنت شاىد أنتكىـ مشركعي 

المصرؼ الديمقراطي ، كتفعيل منتدؼ جيل جديد مع المركز الكطني لحقكؽ االنساف ، كمشركع  
 أف ، كالطريف االجتماعية كالرعاية لمتنميةمع جمعيو السادات "  المجتمع المدنيكثقافةفنكف "
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 تمكلو بيت أف كزاره التضامف االجتماعي عمي النشاط كعمي مكافقة حاصل عمي األخيرالمشركع 
 . المحكمة إلي القضية إحالة بعد الحرية

 أف بعد بأنشطيا ميتمة أصبحت باف مصر الحرية انو عندما اقتنعت مؤسسو بيت : الرابع األمر
 لكل األـ الشقيقة التي قكبمت بيا في تكنس الحفاكة سنكات ، كعاينت أربعو مف أكثرتعاكنت معيا 

  ٢٠١١، كعقب لقائيا بكزير التضامف االجتماعي جكده عبد الخالق في مارس العربيةالثكرات 
 لذلؾ البلزمة المباشرة اإلجراءات كبالتالي شرعت في اتخاذ أنشطتياقررت اف تنفذ بنفسيا كمباشره 

 األكراؽؾ انو في ؿكدليمنا عمي ذ . بالقاىرة مكتب ليا بإنشاء الحصكؿ عمي تصريح رأسيا، كعمي 
 القاىرة في الحريةلحصكؿ عمي تصريح بفتح مكتب لمؤسسو بيت ؿ الخارجية لكزارةالتي قدمناىا 

 بنفسيا عند الحصكؿ عمي تصريح، كيبلحع المنظمة فييا بيانا بالمشركعات التي ستنفذىا أكردنا
 لو اختمفت المرصكدة كاف المبالغ ٢٠٠٧ تماما عف المشركع الذؼ كانت تنفذه مف عاـ مختمفة أنيا

 المصرية الحككمة تمكؿ تمؾ المشركعات لك كافقت أفبل كحتي الجيات التي كاف مف المنتظر 
. عمي التصريح اختمفت كتنكعت 

 المصرية الحككمة ة االمريكيالمعكنة بو أخطرتنضرب مثاال عمي ما نقكؿ كاف المشركع الذؼ 
دعـ دعاه " دكف فتح مكتب ليا في مصر ىك ٢٠٠٨ ستنفذه اعتبارا مف عاـ الحريةباف بيت 

 كالتكجيو كالمنح الفنية كالمساعدة السياسي السممي في مصر بالتدريب لئلصبلحالمجتمع المدني 
 أما.  الف دكالر فقط٩٠٠،المبمغ المرصكد لو ىك مبمغ " الصغيرة كالمنح المينية الدراسية

 فرع ليا إنشاء  تصريح ستنفذىا في مصر حاؿ الحصكؿ عميأنيا المنظمةالمشركعات التي قالت 
ك  "لمديمقراطيةالدعـ العالمي "ك"  كالحقكؽ االساسيو المدنية المشاركةتقكيو " برامج ٣فييا فيي 

جمالي" مكافحو التعذيب"  عمي التصريح ىك مميكف ك المكافقة ما ىك مرصكد لمتنفيذ حاؿ كا 
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 كليس لمتنمية السكيدية الككالةمف "  دكالرألف كسبعكف ثبلثمائة دكالر منيا ألف كعشريف أربعمائة
.  لمتنمية األمريكية الككالة

  لمعمل مع المجتمع المدني ٢٠٠٩-٢٠٠٧ تمقت منحو في الحرية مؤسسو بيت أفخبلصو ذلؾ 
 كباف بالمنحة -  األمريكية المعكنة – المانحة الجية مف المصرية الحككمة إخطارالمصرؼ بعد 

 فيو ، كقد كافقت كزاره التضامف الكاردة لف تفتح مكتبا ليا في مصر لتنفيذ المشركعات المؤسسة
 تفتح مكتبا أف المؤسسةعمي ُجل المشركعات عندما كاف القانكف يتطمب مكافقتيا، كعندما قررت 

 المنحة ليا بتمؾ عبلقة ال جديدة تقدمت لتنفيذ مشركعات فإنيا ٢٠١١ بعد ثكره يناير القاىرةفي 
 . أمريكيكبممكليف جدد احدىما سكيدؼ كليس 

 في لممنظمة في فتره العمل عمي الحصكؿ عمي تصريح بافتتاح مقر ألنو الزما اإليضاحكاف ذلؾ 
 المتيميف كمنيـ باسـ فتحي يتابعكف بعض المشركعات المنظمةمصر كاف بعض استشاريك 

 بعد المنظمة تنفذىا أف  كيجيزكف لممشركعات التي يمكف ٢٠٠٩-٢٠٠٧ عف منح المتخمفة
، ككاف ترؾ المصرية الخارجيةالحصكؿ عمي التصريح كيجيزكف خططا كمشركعات كفقا لطمب 

 ألزالنا أننا إال الشؾ يفسر لصالح المتيـ أف نعرؼ أننا قد يفتح بابا لمشؾ، كرغـ إيضاح دكف األمر
.  باليقيفالبراءةنريد 

 . األولاالتيام . ١-٣

 مقر لفرع لمنظمو دكليو دكف ترخيص ، كأداره ىي تأسيس أجزاء أربعو الي األكؿينقسـ االتياـ 
رساؿ مف خبلؿ تنفيذ بعض البرامج ، كاإلدارية كالمالية الفنية الشئكف كأداره  تقارير بنتائج مباشره كا 

                                                           

 2012 َٕٕٚٛ 5  انزٗ عجك ٔاٌ لذيُٓب ثدهغخ 9 يٍ زبفظخ انًغزُذاد سلى 7 ساخغ يشكٕساً انًغزُذ سلى 
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 كالمنظمات كالكيانات فالطبيعيي األشخاص المركز الرئيسي، كتمكيل العديد مف إليذلؾ النشاط 
 الفترة نذكر باف قرار االتياـ يغطي أفمف الميـ  .  األىميغير المرخص ليا بالعمل المدني أك

 ال الفترة نظل داخل تمؾ أف كحتي ديسمبر مف العاـ نفسو ، سكؼ نحاكؿ ٢٠١١مف مارس 
 الخمف اك نندفع قميبل إلي نعكد قميبل أف إلي األحكاؿ مضطركف في بعض أننانتجاكزىا ، عمي 

 التي حددىا القرار الزمنية الفترة كذلؾ لحسف سير الدفاع كلكننا دائما سنبقي دائما داخل األماـ إلي
 في أك االتياـ أدلو لف نمل مف حيف الي آخر مف التذكير باف كل شؾ في أنناكما . ال نتعداه 

.  يفسر لصالح المتيـ ؛ فبسـ هللا نبدأأف يتعيف إنماثبكت التيمو 

أسسوا وأداروا  بغير ترخيص "   المتيمين قدأن  ىي األول من االتيام األولالجزء . ١-١-٣
دارة شاركوا آخرين في تأسيس أو– من الحكومة المصرية  , فرعًا لمنظمة ذات صفة دولية  - وا 

الرئيسي ه ذو الصفة الدولية ومركز (بيت الحرية)بأن اتخذوا مقرًا لفرع منظمة فريدم ىاوس 
 قضاة أك النيابة ىل ىذا االتياـ صحيح؟ ىل لدؼ .بالواليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة 

. التحقيق عميو دليل 

 بقرار كزير التضامف الصادرة التنفيذية كالئحتو ٢٠٠٢لسنو  ٨٤نظـ قانكف الجمعيات رقـ 
 يككف ليا مقر في جميكريو أف لمنظمة أجنبية كيف يمكف ٢٠٠٢ لسنو ١٧٨االجتماعي رقـ 

 .  العربيةمصر 

كيجكز التصريح ... …"  عمي انو٢٠٠٢ لسنو ٨٤ القانكف إصدار مف مكاد األكلي المادةتنص 
 الخاضعة األىمية الجمعيات كالمؤسسات أنشطو باف تمارس الحككمية غير األجنبيةلممنظمات 

كيصدر التصريح مف كزاره الشئكف .  فيو المقررة، كفقا لمقكاعد إليو القانكف المشار ألحكاـ
".   مع ىذه المنظمات الخارجية بناء عمي االتفاؽ الذؼ تبرمو كزاره االجتماعية
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يككف لممنظمات  " أف عمي الثالثة المادة فتنص في إيضاحا األمر لمقانكف التنفيذية البلئحةكتزيد 
 الجمعيات أنشطو مف أكثر أك تطمب التصريح ليا بممارسو نشاط أف الحككمية غير األجنبية

 مبينا فيو الخارجية بكزارة المختصة اإلدارة إليكيقدـ الطمب بذلؾ .  في مصر األىميةكالمؤسسات 
 التصريح ليا بممارستو في مصر كالنطاؽ الجغرافي لمباشره المنظمةنكع النشاط الذؼ تطمب ..…

 التي يستغرقيا ؛ االعتمادات المقترح تخصيصيا لممارسو ىذا النشاط ككسائل كالمدةىذا النشاط، 
 لممنظمة األساسي يرفق بالطمب صكره معتمده مف النظاـ أف نفسيا المادةكتشترط ". تمكيمو 

 لممارسو النشاط األساسي كفقا لنظاميا لممنظمة المختصة السمطةصكره معتمده مف قرار ك.
 الرابعةكبعد اف تشرح المادتيف . بما يتطمبو ذلؾ مف اتخاذ مقر ليا فييا المقترح في مصر 

 عمي انو يجب الخامسة المادة اتخاذىا تنص الخارجية التي يتعيف عمي كزاره اإلجراءات كالخامسة
.  ”  خبلؿ ستيف يكما مف تاريخ تقديـ الطمب مستكفياالمكافقة تصدر أف

 كجكد فييا، كانت تقـك ببعض أك مقرا في مصر الحرية لـ يكف لمنظمو بيت ٢٠١١قبل مارس 
 بمكافقة في تنفيذ ما تراه مف مشركعات المصرية مف خبلؿ معاكنو بعض المنظمات األنشطة
 كحتي بعد تحريؾ الدعكؼ ضدىا كانت ٢٠١٠ إلي ٢٠٠٧ مف الفترة ، كطكاؿ المصرية الحككمة

 أك الجمعيات أك في مصر كلكنيا تساعد المنظمات أنشطو في كاشنطف ال تنفذ الحريةمنظمو بيت 
 . الفنية بالخبرة األحياف في تنفيذ نشاطيا في مصر بالماؿ كفي بعض الراغبة المصريةالشركات 

ككما سنبيف -  الزمو المكافقة كانت تمؾ أف–  كزاره التضامف االجتماعي مكافقةككانت تشترط 
 مقر كقتيا، إليلـ تكف في حاجو .  نشاط مف داخل مصر بنفسيا بأؼ أبداىي لـ تقـ . الحقا 

 التي قدمت طمبا لفتح األجنبيةكانت مصر ترزح تحت نظاـ استبدادؼ ككانت تجربو المنظمات 
يقكؿ .  تسمؾ ىذا السبيل أف رفضا مانعا ليا مف أك مكافقةمكاتب ليا في مصر كلـ يتـ الرد عمييا 
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 في محضر التحقيق الخارجية بكزارة الحككمية شمتكت مدير شئكف المنظمات غير أساموالسفير 
 ٩٦٦  ص٢٠١١  نكفمبر٣ زيد في أبكالذؼ اجرؼ معو بمعرفو قاض التحقيق المستشار سامح 

 تقدمت حكالي الماضية الست سنكات أك الخمس قرابةانو خبلؿ  " القضيةأكراؽبالجزء العاشر من 
، كفي "  عميياالمكافقةكلـ تتـ   غير حككميو لفتح فركع ليا في مصرأجنبية كثبلثكف منظمو ثبلثة

 كال سمبا ، كلنا إيجابا انو لـ يتـ الرد عمييا ال األمر صحة إجابتو لـ يكف السفير دقيقا في الحقيقة
. في المعيد الجميكرؼ كالمعيد الديمقراطي اسكة حسنو

 يزعـ اف لمؤسسو بيت أف الكطني المقدـ محمكد عمي محمكد عمي لـ يستطع األمفحتي ضابط 
 قاض التحقيق القاض سامح ابك أماـ فقد قاؿ في شيادتو ٢٠١١الحريو مقرا في مصر قبل مارس 
بالجزء الثالث عشر مف اكراؽ  ١٢٢٣ ص ٢٠١١ أكتكبر ٣زيد في محضر التحقيق بتاريخ 

 ىي مؤسسو غير شرعيو تمارس العمل الحرية منظمو بيت أف"  عف أسفرت تحرياتو قد القضية أف
 كاف تحرياتو اثبتت اف ليا مقر داخل مصر في المختصة الجيات مكافقةعمي ارض مصر بدكف 

ذا" . قسـ قصر النيل–  التيمكريو بجاردف سيتي عائشة شارع ٦  كعدـ الشرعية حذفنا حديث كا 
- المختصة الجيات مكافقة، كاختمفنا مع الشاىد عمي اننا نمارس عممنا في مصر دكف الشرعية

 الشاىد ىك إليو أشار، فاف المقر الذؼ  - المختصة الجيات بمكافقة كنا نعمل أنناسنبيف الحقا 
 ثابت إيجارهكىذا ثابت مف عقد  – ٢٠١١ يكنيك أكؿ لمكتب ليا في المنظمةالمقر الذؼ استأجرتو 

 مف مطالب تسجيل أكليا ذلؾ مطمبا أفباعتبار -    تأسيس الفرع أكراؽالتاريخ كالذؼ قدـ رفق 
كسكؼ تجد  . إلييا التي اشرنا التنفيذية البلئحة مف الثالثة المادةالمقر في مصر كفقا لنص 

 التسجيل التي تقدمت بيا أكراؽ ىذا المقر كتاريخ االستئجار ضمف إيجار صكره مف عقد المحكمة
. ٢٠١٢يكنيك ٥ بجمسة المحكمة عدالة أماـ المقدمة التاسعة في حافظو المستندات المنظمة
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 في مصر مقر؛ لـ تكف تباشر نشاطا في مصر كلكنيا لممؤسسة لـ يكف ٢٠١١ قبل يناير اً إذ
 أنشطو عمي تنفيذ ما ترغب فيو مف المصرية الشرعيةككما سنبيف الحقا تقـك بمعاكنو المؤسسات 

 . بل كترحيبيا المصرية الحككمة بمكافقةك 

 مصر قد تغيرت ، كاف النظاـ المتسمط قد سقط أف الحرية ظنت مؤسسو بيت ٢٠١١بعد يناير 
. المصرية األراضي مكتب ليا يعمل مف داخل تأسيس بأكراؽ مييئا لمتقدـ أصبحكاف المجاؿ قد 

 كزير التضامف االجتماعي الحرية التقي كفد رفيع المستكؼ مف مؤسسو بيت ٢٠١١في مارس 
 بعضيـ لـ القضيةكقتيا الدكتكر جكده عبد الخالق ، كاف في ىذا الكفد ثمو مف المتيميف في ىذه 

 ؛ كاف المحاكمة كمنيـ مف حضر المحاكمةيشممو قرار االتياـ كبعضيـ شممو القرار كلـ يحضر 
نقدـ رفق ىذا الدفاع ... في مصر الحرية افتتاح مقر لمنظمو بيت إجراءاتىدؼ المقاء مناقشو 

 كمف بالصكرة الكزير سعادة مع الكزير المختص كاضح منيا مدؼ المنظمةصكره شمسيو لمقاء كفد 
   نتخيل مدؼ التكافق بيف الكزير كالكفدأف يمكف المنظمةابتسامتو كابتسامو كفد 

 لتسجيل مكتب ليا في مصر القانكنية اإلجراءات الحريةبناء عمي لقاء الكزير بدئت مؤسسو بيت 
 .

كاف كزير  ..لممنظمة مصر كاستأجر شقو تككف مقرا إليجاء المتيـ الحادؼ كالثبلثكف  -1
جر شريف أ كجكد مقر ؛ استأىميا كمف كأكليا عمي شركط التسجيل أطمعيـالتضامف قد 

  .٢٠١١ يكنيك أكؿمنصكر المقر في 

                                                           

 صٕسح شًغٛخ ردًغ ٔفذ يٍ يؤعغخ ثٛذ انسشٚخ ٔٚظٓش فٛٓب انًزًٍٓٛ انسبد٘  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح20زبفظخ انًغزُذاد سلى  ساخغ يشكٕساً   

. خٕدح ػجذ انخبنك/ ٔانثالثٍٛ ٔانثبنث ٔانثالثٍٛ يغ ٔصٚش انزضبيٍ ٔانؼذانخ االخزًبػٛخ فٙ رنك انٕلذ د

 

 .2012 َٕٕٚٛ 5 انزٙ عجك ٔاٌ لذيُٓب ثدهغخ 9 يٍ زبفظخ انًغزُذاد سلى 4 ساخغ يشكٕساً انًغزُذ سلى 
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 كالثبلثكف لتككف مستشارا ليا في اعماؿ تسجيل المكتب الرابعة المتيمة المنظمةعينت  -2
 اغسطس ٢١ عمي اف يدخل العقد حيز التنفيذ في ٢٠١١ يكليك ٢٨ككقعت عقدا معيا في 

٢٠١١.  

 محاماة مصر كفكر كصكليا كاختارت مكتب إلي كالثبلثيف الرابعة المتيمةكصمت  -3
ىذا  .٢٠١١ ككقعت عقدا معو في نكفمبر٢٠١١ أكتكبر في المنظمةليقـك بتسجيل مقر 

 أمامكـ بتمثيميا في الدفاع عف بعض المتيميف أتشرؼ التي المتحدة  المجمكعةالمكتب ىك
 كىك ثابت ٢٠١١ ديسمبر ١٢كقد قدمنا ىذا المستند الي السيد قاض التحقيق بتاريخ .

. ٢٠١١ ديسمبر٢٩ تحقيق بجمسة

 لضبط طمب التسجيل كاستكمالو كفق الخارجيةاستمرت االجتماعات مع كزاره  -4
 . ٢٠١١ ديسمبر ٢٦ فعميا في األكراؽ الحرية قدمت منظمو بيت كأخيرا الكزارةشركط 

 بالمغة تقدـ األكراؽ فاف 2012 سبتمبر 9 بجمسة  شمتكتاسأمو السفير المحكمة أماـككما شيد 
مثبل تطمب  – اإلضافية كالمفاكضات كالمعمكمات كالترجمة كىي تستمـز الكثير مف العمل العربية
قبل اف تقبميا كزاره  !!! -  الشخصية بطاقاتيـ كأرقاـ ألمؤسسو إدارة مجمس أعضاء أسماء الكزارة

 .  الخارجية

بالجزء السابع  ٦٨٦ في صفحو ٢٠١١ ديسمبر ٧ عمي سؤاؿ لقاضي التحقيق بمحضر إجابتوفي 
 قيد التأسيس كاف الحرية مكتب منظمو بيت أف " ٣٥قاؿ باسـ فتحي المتيـ رقـ مف أكراؽ القضية 

 إجراءات ىك استكماؿ القاىرة تعاقدات كالغرض مف كجكد مكتب أؼ غير منخرط في القاىرةفرع 
                                                           

  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح رشخًخ نؼمذ انًزًٓخ َبَغٙ ػمٛم ٔانز٘ عجك اٌ لذيُبِ ثبنهغخ االَدهٛضٚخ ثبنًغزُذ سلى 21 ساخغ يشكٕساً زبفظخ انًغزُذاد سلى 

  . رًذ انزشخًخ ثًؼشفخ لغى انزشخًخ ثبنًدًٕػخ انًزسذح ٔرسذ يغئٕنٛزٓب– 2012 َٕٕٚٛ 5 ثدهغخ 11 ثسبفظخ انًغزُذاد سلى 2
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كيقكؿ المتيـ الثالث كالثبلثيف دمحم عبد العزيز  ". المصرية الخارجيةالترخيص كفقا لضكابط كزاره 
انو قد كرد " بالجزء السابع مف أكراؽ القضية  ٦٢٢ ص ٢٠١١ ديسمبر ١٥في محضر تحقيق 

 أف تفيد ٢٠١١ بالبريد االليكتركني في مارس رسالة الحرية باعتباره مستشارا فنيا لمؤسسو بيت إليو
 مجرد ألنو؛ لماذا لـ ييتـ كثيرا " لـ اىتـ كثيراأني إال تريد افتتاح فرع ليا في مصر المؤسسة

 كلو العمل مع لممنظمةمستشار ليـ ككفقا لعقده ىك ليس بعامل كال يمتـز بتخصيص  كل كقتو 
 نفسو يردده المتيـ السادس كالثبلثيف مجدؼ محـر في محضر تحقيق كاألمر شاء ؛ أفآخريف 
 بقصد اف الفرع لـ أنا" بالجزء الثامف مف أكراؽ القضية ٧١٠ ص ٢٠١١ ديسمبر١٥بتاريخ 

 في مصر كمعمكماتي مف كجكدؼ بالمقر انيـ المختصةيحصل عمي المكافقات مف الجيات 
".  كتأجير مقر كتعييف عامميف إنشاء اإلجراءات كجزء مف ىذه اإلجراءاتماشييف في 

 لتسجيل بأكراقيا بمتطمباتو ، كتقدمت كأكفت قد اتبعت القانكف، الحرية بيت أفجماع ما تقدـ 
.  نشاطا كاحدا قد تـ مف خبلؿ المكتب أف يثبتكا أف كلـ يستطيع قضاه التحقيق القاىرةمكتبيا في 
 نشاط أؼ ، كلكنيا لـ تدير منو ألمره كطمب القانكف كامتثاال القاىرة مكتبا في أسست فالمنظمة

 كالتحقيقات بدئت في ٢٠١١جرتو في يكنيك أليا، كما كانت كاقعيا تستطيع ذلؾ فيي قد است
.  اشير فقط؟أربعو نشاط يدار خبلؿ فأؼ ٢٠١١نكفمبر 

 كي تسجميا ، تطمب منيا األجنبية مف المنظمات الخارجية ما تطمبو كزاره إليدعكنا ننظر ىنا 
 مصرييف، أـ أجانب أكانكا العامميف في الفرع المصرؼ الذؼ لـ يسجل بعد سكاء أسماءمقرا كتطمب 

 أف األجنبية المنظمة مف الخارجية ، ببساطو تطمب كثيرة كأكراؽكتطمب منيا خططا كميزانيات 
 الخطط كالميزانيات، كتطمب منيا تعييف تجييز عمميو التأسيس كىك أثناءتقـك بنشاط محدد 

 مصر ليعممكا في مقر منظمو إلي األجانب يدخل أفكيف يمكف ...أجانبعامميف في المقر منيـ 
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 النيابةىل ىذا رد مناسب عمي ممثل . …سياحيةالجكاب بتأشيره ...الزالت في طكر التسجيل 
 تأسيس إجراءات أثناء إطبلقا بأجانب لـ تستعيف الحرية منظمو بيت أف نشدد عمي أنناعمي .

مقرا ليا في مصر كعمل فريق مصرؼ بالكامل ىـ المتيمكف مف الثالث كالثبلثيف كحتي السادس 
 أيف ....الخارجية لعمميو التأسيس كفقا لتعميمات كزاره البلزمةكالثبلثيف عمي تنفيذ المتطمبات 

. إذا الجريمة

 أك لمتقدـ بيا أكراؽ لعمميو التأسيس مف تأجير مقر، كتعييف مكظفيف كتجييز البلزمة األعماؿكل 
 حقيقيا دراسات الزمو لزكما أكؾ مف اجتماعات ؿ ميزانيات، كما يتفرع عف ذأكخطط عمل 

معاقب عمييا كفقا اؿ غير األمكر، عمي النحك الذؼ يطمبو القانكف ىي مف األكراؽالستكماؿ تمؾ 
يعاقب " مف القانكف عمي انو " أ"  ثالثا٧٦ المادة ، فتنص ٢٠٠٢لسنو  ٨٤ القانكف ألحكاـ

 احدؼ ىاتيف العقكبتيف أك جنيو ألف عمي ال تزيد اشير كبغرامو ثبلثةبالحبس مده ال تزيد عمي 
 قبل األىمية المؤسسة أك الجمعية أنشطوكل مف باشر نشاطا مف . أ :ة مف الحاالت االتيأيافي 
 المعفاة األمكر التأسيس عمي نحك ما قدمناه  ىي مف فأعماؿ" .  التأسيسأعماؿ قيدىا عدا إتماـ

.  مف قانكف الجمعيات إلييا المشار المادةمف العقاب كفقا لنص 

 العامة النيابة مف قانكف العقكبات  كالتي طمبت 1/(ج) 98كعمي ذلؾ فإنو البد مف تفسير المادة 
مف قانكف الجمعيات بشكل يضمف عدـ " أ " ثالثا ٧٦ المادة كءعقاب المتيميف بناء عمييا عمي ض

. تضارب التشريع 

                                                           

 انًمذيخ سفك رهك انًزكشح صٕسح ضٕئٛخ يٍ دنٛم اسشبد٘ يٍ ٔصاسح انخبسخٛخ ػٍ انًغزُذاد انًطهٕثخ يٍ 22 ساخغ يشكٕساً زبفظخ انًغزُذاد سلى 

 . اندًؼٛبد األخُجٛخ نزأعٛظ فشع نٓب فٙ يصش
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 المشرع نصا تشريعيا جديدا خاصا يتعارض مع نص تشريعي أصدرإذ "الفقو عمي انو استقر 
 ينفذ كبل مف النصيف في نطاقو، فيقيد النص التشريعي أفسابق عاـ كاف مقصكده مف ذلؾ 

مف "كفي ذلؾ تقكؿ محكمو النقض ". الخاص الجديد عمـك النص التشريعي العاـ السابق عميو 
 فيما فات القانكف إال العامة القكاعد أحكاـ إليقانكنا انو مع قياـ القانكف الخاص ال يرجع  المقرر

 قكاعد عامو لما في ذلؾ مف إعماؿ بذريعة القانكف الخاص إىدار، فبل يجكز األحكاـالخاص مف 
. " لمغرض الذؼ مف اجمو كضع القانكف الخاص صريحة منافاة

كل مف "  مف قانكف العقكبات التي تنص عمي  انو األكلي الفقرةج ٩٨ المادة  أفمفاد ما تقدـ 
أنشأ أك أسس أك نظـ أك أدار في الجميكرية المصرية مف غير ترخيص مف  الحككمة جمعيات أك 
ىيئات أك أنظمة مف أؼ نكع كاف ذات صفة دكلية أك فركعا ليا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى 

 الخاصة باإلجراءاتال عمل لو فيما يتعمق . “ستة أشير أك بغرامة ال تجاكز خمسمائة جنيو 
 اجتماعات أك في مصر كال فيما ىك الـز لعمميو التأسيس مف تعييف مكظفيف لمجميعةبتأسيس مقر 

نما ؛ الخارجية ميزانيات كفقا لطمب كزاره أكلتحضير خطط   المادة كمو ىنا لنص األمر مبلؾ كا 
. ٢٠٠٢ لسنو ٨٤مف قانكف  "أ"  ثالثا٧٦

 ىك القانكف الخاص الذؼ يسرؼ عمي التيـ التي قدمتيا األىمية قانكف الجمعيات أفما دمنا نقكؿ 
 ٢٦ مسجمو بقكه القانكف فعميا اعتبارا مف الحرية منظمو بيت أف نقرر ىنا فإننا، العامة النيابة
كيف ذلؾ ؟ . ٢٠١٢فبراير

                                                           

 ١٦٠ص - انُبشش انُغش انزْجٙ نهطجبػّ  – ١٩٩٩- ١٩٨٩انطجؼّ انشاثؼّ – َظشّٚ انمبٌَٕ – انذكزٕس دمحم زغبو يسًٕد نطفٙ – انًذخم نذساعّ انمبٌَٕ 

. ٢٧٧ٔانًشاخغ انًزكٕسِ فٙ انٓبيش سلى 

. ٨٣٦ص - ١٧١ سلى ٣٦انغُّ – يدًٕػّ انًكزت انفُٙ  – ١٩٨٥ يبٕٚ ٣٠َمض يذَٙ 
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 تنص في ٢٠٠٢ لسنو ٨٤ لمقانكف التنفيذية البلئحة مف الخامسة المادةكما سبق منا القكؿ فإف 
خبلؿ -المنظمة تسجيل أؼ–  يتـ ذلؾ أف يجب األحكاؿفي جميع "  منيا عمي انو األخيرة الفقرة

". ستيف يكما مف تاريخ تقديـ الطمب مستكفيا

 ٢٠٠٢لسنو  ٨٤ مف القانكف ذاتو السادسة فالمادة نعـ اإلجابةىل ليذا النص شبيو في القانكف ؟ 
 بمضي ستيف يكما مف تاريخ قياـ أك …..لمجمعية االعتبارية الشخصيةتثبت " تنص عمي انو 

 قانكف الجمعيات أفمفاد ما سبق ".  اقربأييماممثل جماعو المؤسسيف بتقديـ طمب القيد مستكفيا 
  قبكال لو، كلما كاف ذلؾ فانو يمكف الجمعية عمي طمب تسجيل اإلدارية الجية عدـ رد أفيعتبر 

 يعتبر ىك المحددة المدة عمي طمب التسجيل خبلؿ الخارجيةالقكؿ قياسا عميو باف عدـ رد كزاره 
 التي اتبعيا المشرع كلك كاف يريد غير ذلؾ لنص التشريعية السياسة قبكال لمطمب ، تمؾ ىي أيضا
 باف ترد عمي طمب الخارجية كزاره إلزاـبغير ىذا التفسير ال يككف ىناؾ معني مف  . صراحةعميو 

 لغكا كال قيمو التنفيذية البلئحة مف الخامسة المادة في كقت محدد ك يعتبر نص األجنبية المنظمة
.   مفترض فيو ذلؾأكغك ؿ منزه عف اؿاألحكاؿلو ، كالمشرع في كل 

 عف اإلدارية الجيةكيعرؼ النظاـ القانكني المصرؼ العديد مف الحاالت التي يعتبر فييا تقاعس 
 مف ٤٧ المادة عمي سبيل المثاؿ تنص الصحافة منيا عمي الطمب ؛ قانكف سمطو مكافقةالرد 

 قراره لمصحافة األعمىيصدر المجمس “  عمي انو ١٩٩٦ لسنو ٩٦ رقـ الصحافةقانكف تنظيـ 
 يكما مف تاريخ تقديمو أربعيف خبلؿ مده ال تجاكز الصحيفة إلصدار إليو المقدـ اإلخطاربشأف 
 يصدر قرار المجمس أف، كيجب السابقة المادة مستكفيا جميع البيانات المنصكص عمييا في إليو

 دكف إلييا يكما المشار األربعيف مسببا ، كيعتبر انقضاء مده الصحيفةبرفض الترخيص بإصدار 
 اإلدارية المحكمةكفي ذلؾ تقكؿ . “اإلصدار عدـ اعتراض عمي بمثابة قرار مف المجمس إصدار
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 القاعدة – ٧٠٩ص – الجزء الثاني  – ٤٢العميا في حكـ منشكر بمجمكعو المكتب الفني السنو 
 يعتبر في حكـ قرار القانكنية المدة خبلؿ لمصحافة األعمى عدـ الرد مف المجمس أف " ٧٣رقـ 

 ذلؾ حتي ال تككف سمطو المجمس كأساس، الصحيفة عدـ االعتراض عمي صدكر أك المكافقة
 ذاتيا في المحكمةكما قضت ". الصحافة لحريةمطمقو مف كل قيد زمني عمي نحك يشكل تقييدا 

"   باف٣٨ رقـ القاعدة ٣٨٩ ص األكؿ الجزء ٤٢ ةحكـ منشكر بمجمكعو المكتب الفني السف
 ١٠٦ مف القانكف الرابعة المادة التي عددتيا األعماؿ مف أؼ أقامو أك مباف إنشاءحظر المشرع 

 بشئكف التنظيـ، المختصة اإلدارية الجية بعد الحصكؿ عمي ترخيص بذلؾ مف إال ١٩٧٦ لسنو
 لمحصكؿ عمي ىذا إتباعيا المتعيف كاإلجراءاتكحدد المشرع الشركط الكاجب تكافرىا 

 قانكنا لمبت في طمب المحددة المدة يصدر الترخيص ضمنا بمضي أفكيجكز ....الترخيص
".   برفضوالمختصة اإلدارية الجيةالترخيص دكف صدكر قرار مسبب مف 

  يؤكد عمي اف عدـ الرد عمي الطمب يعتبر األكلي الفقرةج  98  لممادة التفسير الفقيي أفبل 
 المادة مف تناكؿ تمؾ أفضل كأظنو ، فيقكؿ الدكتكر رمسيس بيناـ الجريمة عميو كال تقـك بو مكافقة

 يككف المتيـ اك المتيمكف قد تقدمكا بطمب لمحصكؿ أفيستكؼ في عدـ كجكد الترخيص "بالشرح  
 ال يككنكا قد تقدمكا بطمب ما عمي أف أك كصادؼ ىذا الطمب رفضا المعنيةعميو مف الجيات 

 بالرفض الصريح ال يقيـ اإلدارية الجية، كمعني ذلؾ اف تقديـ الطمب دكف اف ترد عميو اإلطبلؽ
 بطمب لمترخيص لو بتأسيس أصبل، التي تفترض اف المتيـ لـ يتقدـ الجريمةالركف المادؼ ليذه 

 إف أما انو قدـ الطمب فرفضتو السمطات فاستمر في العمل رغـ ىذا الرفض الصريح ، أكمقر 
 تستفيد مف أف ال يمكف فإنيا الرد عمي طمب فتح مقر لمباشره العمل، المختصة السمطات أىممت
 ىنا مثل البكر كالحككمة عمي الرضا عبلمة األحياف كتعاقب المتيـ فالسككت في كل إىماليا

                                                           

. يُشبِ انًؼبسف  – ٢٧٢ص – ششذ اندشائى انًضشِ ثبنًصهسّ انؼًٕيّٛ – كزٕس سيغٛظ ثُٓبو دال 
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ذنياتستأذف في الزكاج   في الرد عمي الطمب بالرفض معناه الحككمة إىماؿ أخرؼ بمغو .  صمتيا كا 
. كىك ما سنشرحو الحقا ...قبكال لو كلك بشكل ضمني 

 ج  يعتبر عدـ رد ٩٨ النظاـ القانكني المصرؼ كالفقو في خصكص نص الماده أفما سبق  يؤكد 
 ضمنيو ، مكافقة الذؼ حدده ليا القانكف كي ترد فيو ، األجل عمي الطمب في ة االدارؼ الجية

 في التحكـ اإلدارية الجية، كاف القكؿ بغير ذلؾ يطمق يد اإلباحة األشياء في األصل أفباعتبار 
.  القضاء إلي كء يستطيع الجميكر المجأففي الحريات ، دكف 

 أكثر أف ىنا أمامكـ شمتكت قد شيد أسامو في مصر السفير األجنبية المسئكؿ عف المنظمات أف
 تربكا عمي السبع سنكات بطمبات لتأسيس مقار كثيرة قد تقدمت منذ سنكات اجتبيو منظمو ٣٠مف 

–  كل تمؾ الطمبات أف كال بالرفض، كىك ما يجعمنا نؤكد عمي بالمكافقةليا، كلـ يرد عمييا احد ال 
.  حتي بعد الميعادأك ما داـ لـ يتـ االعتراض عمييا في الميعاد مقبكلة–  فقط الحريةكليس بيت 

 يعممكف  في تأسيس مقر شرعي كفقا لمتطمبات القانكف كفي حدكد ما طمبتو كا كافإذاالمتيميف 
 لعمميو التأسيس ؛  ـالبلز نشاط ما خبل ذلؾ النشاط بأؼكالمقر ذاتو لـ يقـ  . الخارجيةكزاره 

 المتيميف كيف انيـ جميعا لـ إليكسكؼ نشرح بالتفصيل فيما بعد عند الحديث عف التيـ المكجو 
 .  ألعامو النيابة إلييـ الجرائـ التي اسندتيا أركافتقـ في حقيـ 

 بنيانيا ، النيابة عمييا أقامت التي األساسية كىي احد الدعامات النقطة انتيينا مف تمؾ أظننا
  . األكؿ مف االتياـ كالثالثة الثانية  النقطتيف إلي نككف قد نمنا منيا كننتقل أف كنرجكا

 في آخرين شاركوا أوأداروا "  المتيمين أن ىو األولالجزء الثاني والثالث من االتيام . ٢-١-٣
 الشئون الفنية والمالية واإلدارية ليا  من خالل تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي إدارة
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عداد وتنفيذ استطالعات الرأو وورش العمل والدورات التدريبية  بإجراء البحوث والدراسات وا 
واعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك . لبعض األحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحيا 

رساليا لممركز الرئيسي لمنظمة فريدم ىاوس  بالواليات المتحدة  (بيت الحرية)النشاط بمصر وا 
  . "األمريكية

 لممتيميف فييا ، إدانة مما ىك دليل أكثر ضد مف حققكا تمؾ الدعكؼ أدانويشكل ىذا االتياـ دليل 
 في القاىرة في الحرية لمقر منظمو بيت كاإلدارية الفنية الشئكف أدرنا أننا نعترؼ أف أكاليجب 

 التي قدمنا الخارجية كتعميمات كزاره الجمعيات لقانكف التنفيذية البلئحةحدكد ما كانت تتطمبو منا 
، بالقاىرة في كاشنطف مقر المنظمةجرت أ  نعـ استالمذكرةنسخو منيا بحافظو مستنداتنا رفق ىذه 

 ، نعـ عمل المتيميف المكافقةنعـ طكرت خططا لمشركعات ستنفذىا عندما نحصل عمي 
 كء لتنفيذ تمؾ المشركعات في ضإنفاقياكمستشاريف ليساعدكا  في تحديد الميزانيات التي يتعيف 

 في كاشنطف  ببعض ىؤالء لممنظمة كبالطبع استعاف المقر الرئيسي اإلجماليةالميزانيات 
المستشاريف كباسـ فتحي مف اجل متابعو بعض المشركعات المتعثره ك التي ينفذىا شركاء 

 كىك أنشئ الذؼ لـ يكف القاىرةكبعيدا عف مكتب –  مصرييف بدعـ كتمكيل مف كاشنطف مباشره 
 المكافقة الزمو لزكما كامبل كي تتـ كالفنية اإلدارية األمكركل تمؾ ...سنأتي عميو فيما بعد  ما

 بعض المشاريع كا غبلؽ مقر تمارس منو نشاطيا في مصر، الحرية تفتح بيت أف عمي الحككمية
.   تمكليا لمؤسسات مصريو مف قبل األـ المنظمةالتي كانت 

 شارككا لحساب منظمو أك المتيميف نفذكا أف جاء مرسبل ؛ قاؿ االتياـ العامة النيابة اتياـ أفعمي 
  استطبلعات لمرأؼ كدكرات تدريبيو ٢٠١١ كحتي ديسمبر ٢٠١١ مف مارس الفترة في الحريةبيت 
 بمثل ىذا العامة كالنيابة قضاه التحقيق أتي أيفمف !!!  لحشد الناخبيف لصالحيا السياسيةلمقكؼ 
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 الحيل فما كجدنا دليبل كاحد يساند ىذا االتياـ أعيتنا كلمعامميف فييا ؟ الحريةاالتياـ لمؤسسو بيت 
 .

 عف دليل يساند ما ادعاه قاضيا التحقيق فمـ نجد، اإلثبات شيكد أقكاؿ نبحث في أكالذىبنا 
.  بيننا كاألكراؽ

  ، الشاىد محمكد عمي محمكد عمي ضابط االمف الكطني صاحب التحريات السريو
 نظـ في الحرية فرع مؤسسو بيت أف أمامكـلـ يقل ابدا في شيادتو اماـ قضاه التحقيق كال 

 كال نفذ استطبلعات لمرأؼ لؤلحزاب تدريبات ٢٠١١ حتي ديسمبر ٢٠١١ مف مارس الفترة
 ىي منظمو غير شرعيو تمارس الحرية منظمو بيت أف"ت شيادتو مجممو قاؿ فييا ء، جا

العمل عمي ارض مصر في مقر بجاردف سيتي كيقـك عمي ىذا النشاط بعض المتيميف 
نيا، المصرية المختصة الجيات مكافقة بدكف أسماؤىـذكر   تقدـ التمكيل بشكل مباشر كا 
دع عنؾ مكضكع الشرعيو سيأتي كقتو  " ..الحككمية غير المصرية العديد مف الكيانات إلي

، كاضرب صفحا عف اف بيت الحريو تمكؿ كيانات مصريو بغير مكافقو الحككمو، فمدينا 
 كال مقرىا ىنا الحريةكلكف كما نرؼ لـ يقل سيادتو اف بيت ...مكافقات قدمناىا كسنشرحيا 

 غير أك محل االتياـ قد نظمكا تدريبات اك نفذكا استطبلعات لمرأؼ الفترةكال المتيميف في 
ذلؾ، تكمـ عف نشاط بشكل عاـ دكف اف يفسره اك يكضحو ؛ كلك افترضنا في الشاىد حسف 

فاف مجرد تأجير مقر، كاالتصاؿ بمحاميف ، كتعييف – ربما ىك ليس كذلؾ – النيو 
 ىك مف قبيل النشاط في عرؼ الشاىد، كلكنو في التفصيمية خطط العمل إلعدادمستشاريف 

 قامت بو منظمو بيت لؤلحزاب تدريب أك أؼ لـ يتكمـ عف استطبلعات راألحكاؿكل 
 مثبتو في محاضر تحقيقات أقكالو.  ال الحريةقد يككف غيرنا فعل كلكف بيت .... الحريو
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 كأماـ . إلييا يمكف الرجكع ٢٠١١ أكتكبر ٩ ك٢٠١١اكتكبر ٥ ك٢٠١١اكتكبر ٣مؤرخو 
تكمـ عف  ...الحرية منظمو بيت إلي إطبلقاسبتمبر لـ يتطرؽ الشاىد  ٩ بجمسة المحكمة

 ليا كلـ يفصل نشاطا بعينو إجمالي نشاط إلي كأشار كأجنبيةمنظمات حقكقيو مصريو 
ىل تبيف لؾ مف تحرياتؾ  "لممحكمةفي رده عمي سؤاؿ  . الحريةكيسنده الي منظمو بيت 

 أجاب"  الغير مصرح ليا ؟ة النشاط الذؼ كانت تزاكلو المنظمات كالجمعيات االجنبيطبيعة
 كانت تتعمق بالندكات كالمؤتمرات كتدريب نشطاء سياسييف كتدريب شباب األنشطة إف

 كبعض الديمقراطية كالممارسة كالتحكؿ الديمقراطي اإلنساف حقكؽ ثقافة عمي األحزاب
 ٢٠٠٦المنظمات كانت تقـك بتسفير شباب لمحصكؿ عمي دكرات بالخارج منذ عاـ 

، الف كزير ٢٠٠٦ا شباب لمخارج بعد عاـ ككالمعيد الديمقراطي كالجميكرؼ كانا بيسفر..
 في ذلؾ الكقت قد منع المعيديف مف مزاكلو النشاط قبل الحصكؿ عمي ترخيص الخارجية

 نصا كال حاجو لتردادىا كلكف ما نبلحظو انو لـ يسند مذككرة الشاىد شيادة". الخ .…
 تدريب شباب أك في خصكص استطبلعات الرأؼ الحريةنشاطا بعينو الي مؤسسو بيت 

.    اك بعد ىذا التاريخ ٢٠١١ سكاء قبل مارس األحزاب

  راجعنا أيضا مكافحو جرائـ االختبلس لـ يقل ذلؾ إدارةالشاىد طارؽ مرزكؽ مدير 
 لـ المحكمة كأماـ.٢٠١١ نكفمبر١٣ بمحضر تحقيق بتاريخ ١٢٩٣ كميا في صفحو أقكالو

 إلي نحك كال أؼ عمي الحرية منظمو بيت إلي ٢٠١٢ سبتمبر٩ ةيتطرؽ في شيادتو بجمس
 الكاقعةما معمكماتؾ عف “  عندما سئل إليو أشار تمكيل ككل ما حتي أك نشاط ليا أؼ

 األكلي لي اف منظمتاف يفمف خبلؿ التحريات التي قمت بيا تب...” قاؿ” محل التحقيق ؟
 تمقت تحكيبلت مف الدكلية المعيد الديمقراطي القكمي لمشئكف كالثانيةتدعي ككنراد اديناكر 
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 الفترة مف الخارج ليا في المحكلة التحكيبلت كالمبالغ كثافةالخارج ككاف دكاعي االنتباه ىي 
 ال الشبية قاضي التحقيق بيذه المعمكمات كىذه بإخطار كقمنا ٢٠١١ يناير ٢٥ما بعد  

. “تشكل عدكانا عمي الماؿ العاـ كلكنيا مجرد شبيو 

  بالتحقيقات ص أقكالو ادعي في اإلدارية الرقابةالشاىد ىشاـ دمحم فكرؼ عضك ىيئو 
 األمريكية الحرية منظمو بيت أف "٢٠١١ أكتكبر ٥ محضر تحقيق بتاريخ ١٤٦٢ ك١٤٦١

 انو ال إال دكالر ألف كسبعمائة قدره مميكف األمريكية الحككمةقد حصمت عمي تمكيل مف 
 سبتمبر ٩ بجمسة المحكمة أماـ، كفي شيادتو " !!  صرؼ المبمغ بالتحديدأكجويقف عمي 

 قاض التحقيق تفصيبل أماـ كلكني سئمت عنيا أالفانا مش فاكر حاجو عنيا "قاؿ 
.  ”!!كمعمكماتي بالتحقيقات

 منظمو بيت إلي محدده أنشطو إسناد الشيكد كلكف المؤكد انو لـ يتـ أقكاؿ في أكثرلف نسترسل 
 فأعادت العامة كالنيابة التبس عمي قاضي التحقيق األمر محل االتياـ ، كاف الفترة في الحرية

.  استسياؿ... الي الجميع دكف تفرقو اك تمييز كأسندتوترديد االتياـ نفسو كبذات كمماتو 

 السيد المحقق أف التحقيقات أكراؽثـ نظرنا ثانيا في التحقيقات عمنا نجد سببا لبلتياـ فكجدنا في 
بالجزء الثاني مف  ١٨١ صفحو ٢٠١٢ يناير ٤ زيد قد افتتح محضرا بتاريخ ابكالقاضي سامح 
 كانو كجد الحريةمف التحقيقات ليثبت انو اطمع عمي مضبكطات مقر منظمو بيت أكراؽ القضية 

 تحتكؼ عمي خمس كرقات بعنكاف العربية ة محرره بالمغاألكراؽ مجمكعو مف اإلحرازضمف تمؾ 
 – ٢٠١١ /٩ / ٨الخميس –  المتطكعيف كأداره البؤريةتدريب المجمكعات –  شريؾ أنتمشركع 
استممت " تسكيو إيصاؿ ، اإلسماعيمية– كس ككنرز ؼ منتجع س٢٠١١/ ٩ /١١االثنيف 

 مبمغ بالقاىرة الحريةمف السيد باسـ فتحي دمحم عمي ممثل منظمو بيت ...… رقـ ةبطاؽ......أنا
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 كرقو بعنكاف دليل ١٧ سيادتو انو كجد ايضا عدد أضاؼكما . التكقيع.... …كذلؾ نظير ...…
 كأنكاع عادؿ لطفي كتتضمف مقدمو البحث العممي إعداد البؤريةاعداد كتنفيذ مجمكعات النقاش 

الخ ..… ، كالمقاببلت الكيفية التي تستخدـ في البحكث كاألكراؽ الكيفيةالبحكث الكميو كالبحكث 
.  الخ 

ىل يككف ذلؾ ىك الدليل الذؼ اعتمد عميو قاضي التحقيق في تكجيو ىذا االتياـ ؟ يجب اف 
 كدليل في الدعكؼ، كىك اإلحراز مناقشو إلينكضح بعض المبلحظات ، سكؼ تجرنا مف المؤكد 

.   بشكل عاـاألدلة ليس في مكانو حيث سنعيد مناقشتو عندما نناقش أمر

 البؤرية السيد قاضي التحقيق مف دليل تدريبي عمي المجمكعات إليو أشار ما  أف:األولي المالحظة
 ابريل ١٨ بجمسة المحكمةعمي النحك الذؼ كصفو لـ نجد لو اصل في االحراز التي فرغتيا 

 عف أخفاه أيف جاء بو المحقق كال أيف عمييا، لـ نراه كال نعرؼ مف باإلطبلع  كسمحت لنا ٢٠١٢
.  األصل كاف مكجكدا في أف ، ىذا أالف ىك أيف مف بعد ك ال أعيننا

 قاضي التحقيق لـ يكاجو المتيـ باسـ فتحي  بالتحديد رغـ كجكد اسمو بيذا أف :الثانية المالحظة
الطريف اف قاضي التحقيق استدعي المتيمو الرابعة كالثبلثيف . الدليل لك كاف مكجكدا حقيقو 

  ثـ عرض عمييا رسـ كرككي لمكاقع 666  ص ٢٠١٢/ ١ /٢نانسي عقيل ، كفتح محضرا في 
 مف قاـ أف لمعرفو مكاف غرؼ كل متيـ مف المتيميف حيث الحريةالغرؼ داخل مقر منظمو بيت 

 التي يكجد بيا مكاتب األماكف يعمـ أف دكف لمغرفةبالضبط كاف قد صنف ما ضبطو كفقا 
.  المتيميف داخل المقر، كدكف تكصيف لممضبكطات اك فحكاىا 
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 عمي االحراز بعد ذلؾ كاثبت باإلطبلع اف قاضي التحقيق منفردا ىك مف قاـ :الثالثة المالحظة
 مبلحظاتيـ عمي ألخذ يقـك باستدعاء المتيميف أف كدكف ٢٠١٢/ ١/ ٤محتكاىا في محضر مؤرخ 

 عبلقة شخصيو لممتيميف ال أكراؽ تحتكؼ عمي المضبكطات كاف بعض خاصةتمؾ المضبكطات 
.   بالمتيميف شخصيا خاصة محمكلة التي تـ ضبطيا ىي حكاسب اآلليةليا بالعمل فالحكاسب 

 في محضره كأثبتيا المضبكطات التي قاؿ قاضي التحقيق انو اطمع عمييا إف: الرابعة المالحظة
فالثابت مف .  عند فض االحراز بمعرفتيا المحكمةتختمف كميا عف تمؾ التي عرضت عمي 

بيت " تخص المحكمة إلي ما كصل مف احراز إف ٢٠١٢ ابريل ١٨ بجمسةمحضر فض االحراز 
 الشخصية المحمكؿ اآللي الحاسب أجيزه تتضمف كالثانية لبلحراز إحداىماكرتكنتيف "ىما " الحريو

؟ ثابت مف محضر .فماذا عف االحراز التي طالعيا المحقق كحده .” كالتي تخص بعض المتيميف
 احراز تخص أربع قاضي التحقيق سامح ابك زيد اطمع عمي عدد أف ٢٠١٢ يناير ٤تحقيق 

 ١٨١ عشر صفحو مف صفحو ثبلثة كرتكنات اثبت ما فييا في أربعو ، في الحريةمؤسسو بيت 
 . المحكمة ما كصفو في تحقيقاتو لـ يجد طريقو الي أف التأكد مف المقارنة كيمكف مف ١٩٣الي 

 لما زعـ قاضي التحقيق انو ضبط بالكمية ما عرض عمييا مغاير أف تتأكد مف أف لممحكمةكيمكف 
.  بما في ذلؾ ىذا الدليل التدريبي المزعـكالحريةبمقر بيت 

 تقدير سبلمة إجراءات التحريز بشرط أف فيلمحكمة المكضكع السمطة المطمقة  " أفمف المقرر 
فإذا كاف ما ذكره الحكـ ال يكفى فى جممتو ألف –  سائغ استدالؿيككف تقديرىا مبنيًا عمى 

 الشرعي أرسل لمصمحة الطب الذؼ أخذت ىك بعينو الحرز التييستخمص منو أف حرز العينة 
لتحميل محتكياتو مما كاف يقتضى تحقيقًا مف جانب المحكمة تستجمى بو حقيقة األمر،  ألف 

الطعف  ) .االحتماؿ المكاد الجنائية يجب أف تبنى عمى الجـز ك اليقيف ال عمى الظف ك فياألحكاـ 
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لما كاف يبيف مف  " بأنو أيضا؛ كقضي  ( 1958/10/28 ؽ ، جمسة 28 لسنة 1059رقـ 
 جراـ إنما كاف 23.5 محضره أف المخدر يزف فيالمفردات المضمكمة أف الضابط حيف أثبت 

 حيف في أرفقت بذلؾ المحضر ك الصادرة مف إحدػ الصيدليات، التيذلؾ أخذًا مف شيادة الكزف 
أف الكزف الثابت بالتحقيق ك تقرير المعمل الكيماكػ ك قدره عشرة جرامات إنما يتعمق بمفافات 

المخدر الثبلث دكف قطعة القماش، فإف ما تساند إليو األمر المطعكف فيو مف أف ىناؾ تباينًا ك 
إختبلفًا فى الكزنيف ينبئ عف أف قضاء اإلحالة لـ يمـ بكاقعة الدعكػ ك لـ يمحص أدلتيا، فضبًل 

عف أف ذلؾ الخبلؼ الظاىرػ كاف يقتضى منو أف يجرػ تحقيقًا فى شأنو يستجمى بو حقيقة األمر 
تاريخ الجمسة -   ؽ  44لسنػػة  -  395الطعف رقـ " قبل أف ينتيى إلى القكؿ بالشؾ فى الدليل

 “. 593رقـ الصفحة  -  1رقـ الجزء   -  25مكتب فني  -  1974 / 06 / 16

 كلكي العدالة ىذا العبث الذؼ جرؼ في االحراز، لصالح أماـ ـ نطمب منؾأف إال أمامنالذلؾ ليس 
 كاف تمتفتكا القضية تستبعدكا كل ىذه االحراز مف أف في كجدانكـ عمي نحك صحيح األمريستقر 

 تقكمكا بتحقيق أف أك ، ٢٠١٢يناير  ٤ جمسة زيد في محضر أبك القاضي سامح أثبتوعف كل ما 
 في أثبتو ما أيف كتسألكنو ؛انتـ مف سيحقق كلكنكـ ستحققكف مع قاضي التحقيق بنفسو الكاقعةتمؾ 

 بيا؟ كلماذا أتي أيفمحضره مف احراز ككصفو بالتفصيل ؟ لماذا لـ تعرض عميكـ كعمينا ؟، كمف 
 أف اخشي فإنني زيد أبك قاض التحقيق سامح األستاذكمع كل االحتراـ لشخص السيد ... ؟ أخفاىا

 سيادتو قد يككف فيو تزكير أثبتو تمؾ الدعكؼ  فما أكراؽيككف ىناؾ تزكيرا معنكيا قد كقع في 
كما نعمـ كعرفو لنا الدكتكر أحمد دمحم إبراىيـ ػ فى شرحو لقانكف – كالتزكير المعنكؼ . معنكيا 

الذؼ يككف التغيير فى مضمكف المحرر أك ما يتصل بو بغير " كما بعدىا ىك 277العقكبات ص 
 عقكبات طرؽ ىذا التزكير فقالت 213الطريق المادؼ بحيث ال يدركو الحس ػ كقد بينت المادة 
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سكاء كاف ذلؾ بتغيير إقرار أكلى الشأف الذػ كاف الغرض مف تحرير تمؾ السندات إدراجو بيا اك 
فإذ كاف التزكير المادؼ كىك الذؼ " بجعل كاقعة غير معترؼ بيا فى صكرة كاقعة معترؼ بيا

يحصل فيو تغييٌر لحقيقة بطريقة مادية بحيث يترؾ أثرًا يدركو الحس كتقع عميو العيف ؛ فإف 
التزكير المعنكؼ ىك الذؼ ال يككف التغيير فيو في مادة المحرر كشكمو بل في معناه كمضمكنو 

. كظركفو كمبلبساتو بحيث ال يدركو الحس

 الشيكد كلـ نراه في أقكاؿ ؛ لـ نجده في العامة النيابة لنا أسندتوالزلنا نبحث عف النشاط الذؼ 
 مكافحو جرائـ إدارة لممعمكمات كالتكثيق العامة اإلدارةاحراز الدعكؼ فذىبنا نتممسو في تقرير 

" بيت الحريو " كالخاص بفحص مقر مؤسسو فريدـ ىاكس٢٠١٢ مارس ٥الحاسبات بتاريخ 
 المقر او لطبيعة نشاط ثابت إلي لم تتوصل المجنة أن" كالذؼ انتيي الي المضبكطةكالحكاسب 
 العميد عصاـ دمحم حافع ، كالعقيد المجنة كالتقرير مكقع عميو مف رئيس " محل الفحص المؤسسة

لكـ صكره مف ىذا التقرير المكجكد في اكراؽ تفريغ  كنقدـ.كليد عبد السبلـ كالعقيد حسيف سميماف 
 مقر منظمو بيت لطبيعة نشاط ثابت إلي المجنةلـ تتكصل .  لممتيميفالنقالة اآلليةالحكاسب 

 ستة اقل مف إال ببساطو ليس لو نشاط، فمـ يكف مضي عميو يـك ىكجـ ألنو في مصر الحرية
. اشير

شاركوا في تمويل أو  مولواقد "  المتيمين أن كان األولالجزء الرابع من االتيام . ٣-١-٣
العديد من األشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص ليا بالعمل المدني أو 

                                                           

 صكرة ضكئية  ن تقرير إدررة رملعلك ات ورلتكثيق بكزررة رلدرخلية ورلىت تفيد بعد رلتكصل لنماط اثبت لطبيعة  قر رو  نظمة  رملقد ة رفق تلك رملذكرة23حافظة رملستندرت رقم  رراج  مشكررًا  
 ".فريدم هاوس"بيت رحلرية 
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األىمي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة 
. “مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارستو في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع 

 ترسـ أف كمف كرائيا قاض التحقيق كاف يتعيف عمييا النيابة كذلؾ فاف كألنيا شخصيو ، الجريمة
سنترؾ  ...مرخصة كيانات غير أكيف ؼ طبيعأشخاص شارؾ في تمكيل أكلنا دكر كل متيـ فعل 

.  بشكل عاـ األمرىذا الجزء لدفاع المتيميف كبل عمي حده ؛ كنناقش 

تمكيل غير مشركع  – القضية في تمؾ لئلعبلـ جاذبيو األكثر ىذا الجزء مف االتياـ ىك أفلنعترؼ 
لك .!! المصرية الدكلة بسيادةبما يخل  – الحككمة مف األىميكيانات غير مرخص ليا بالعمل – 

 المادة مف نص بأكثر يقدمكا المتيميف أفكاف ىذا التياـ صحيحا لكاف لزاما عمي قضاه التحقيق 
 جزء مف النشاط الذؼ زعـ قضاه أنيا مف المفترض الرنانة الفخمةفيذه العبارات .. ج عقكبات ٩٨

.  كاف يمارسو بدكف الحصكؿ عمي ترخيص الحرية مقر بيت أف الحقيقةالتحقيق عمي غير 

 ديسمبر ٢٩ كحتي ٢٠١١ التي نحاكـ عمييا ىي مف مارس الزمنية الفترة أف نعمـ أنناكنؤكد 
 حسف سير الدفاع قد يردنا قميبل الي الخمف اك قميبل أف إلي ، كقد اشرنا في مقدمو مرافعتنا ٢٠١١

.  كلكننا سنبقي دائما ممتزميف بحدكد قرار االتياـ األماـ إلي

–  مف مركزىا الرئيس بكاشنطف  الحرية منظمو بيت أف الدعكؼ ما يستفاد منو أكراؽال يكجد في 
ف ، ؼ طبيعيأشخاصاقد مكلت  -  القاىرةناىيؾ عف العامميف فييا في كاشنطف اك مستشارييا في 

 مرسمو حكؿ أقكاؿىناؾ .  الدعكؼ مف بعض ما عمق بيا ساحة ميـ حتي ننظف أمرذلؾ 
 في محضر الدكلةالمكضكع كردت عمي لساف الشاىد محمكد عمي محمكد الضابط بمباحث امف 

مؤسسو فريدـ ىاكس  " بالجزء الثالث عشر١٢٢٤ حيث قاؿ في صفحو ٢٠١١ أكتكبر ٣
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 الحككمية غير المصرية بشكل مباشر لمعديد مف الكيانات مختمفة قدمت تمكيبل بمبالغ األمريكية
 حاصمة كتشمل ىذه الكيانات مؤسسات كمنظمات مجتمع مدني اإلنساف في مجاؿ حقكؽ العاممة

 إلي باإلضافة ، ككيانات غير مرخص ليا بذلؾ بأنشطتياعمي ترخيص مف كزاره التضامف 
لـ يقل سيادتو مف ىـ ىؤالء  !!. اإلنسافف ُيعرفكف باسـ ناشطيف في مجاؿ حقكؽ ؼ طبيعيأشخاص

؟ كالطريف اف األمكاؿ ؟ كال مقدار ىذه األمكاؿ ىذه المنظمة أعطتيـ سبب ألؼ ؟كال األشخاص
 ربما كاف ليا دكرا األسماء ىذه أف رغـ األسماء يستكضح منو عف تمؾ أك يسألوقاضي التحقيق لـ 

كالف قاضي التحقيق يعمـ .  نفسو الحرية القكمي مف بيت باألمف المزعـك اإلضرار في أىميو أكثر
 ٥ ال قضائيا فاف سؤالو التالي لو في محضر تحقيق إعبلميا قالو ليستخدـ إنما ما قالو شاىده أف

ىي الكيانات  ما"كاف فكرا بالمجمد الثالث عشر مف أكراؽ القضية  ١٢٢٥ ص ٢٠١١اكتكبر 
 األشخاص أسماءقفز فكؽ " ؟األمريكية التي تمقت تمكيبل مباشرا مف مؤسسو فريدـ ىاكس المصرية

 يقيمو مف بناء ، أف ينيار ما حاكؿ أف اف سئل كيخشى مكجكدة غير إنيا يعرؼ ألنوالطبيعييف 
 أمكاالقدـ ت لـ إذاً .  غامضا األمر يترؾ أف ىناؾ فضل األسماء أف ربما سئل فمما تبيف أك

نعـ .. مسجمو لجمعيات قدمنا اإلنساف حقكؽ أك التنميةف كي يعممكا في ميداف ؼ طبيعيألشخاص
 أفراداكلكف لـ نعطي … نعـ .. بيكت خبره استشاريو أك اتفاقيات عمل مع شركات تجاريو أبرمنا..

 كال العامميف القاىرة لو بمكتب عبلقة الدعكؼ ، ككل ذلؾ ال أكراؽ ىذا ما تفصح عنو األقل؛ عمي 
.  فيو طبعا 

 جميعا مسجمو تحت قانكف أنيا منحا سبق منا القكؿ الحرية مؤسسو بيت أعطتياالجمعيات التي 
نيا الجمعيات  كزاره التضامف االجتماعي عمي التمكيل كعمي النشاط مكافقة تمقت تمكيبًل بعد كا 

 كاف يتطرؼ كيشترط عمي تمؾ الجمعيات الحصكؿ عمي الحرية بيت أف ؛ بل المانحة الجيةكعمي 
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 الجمعياتكعمي كل حاؿ فكل عقكدنا مع .  عند تكقيع العقكد معيا االجتماعية كزاره الشئكف مكافقة
 ، فجميعيا كما ىك كاضح مف العقكد التي القاىرة في إقامتو المنكؼ المنظمة ليا بمقر عبلقةال 

 عدا تمؾ ٢٠١١ في كاشنطف ك كانت سابقو عمي مارس الحريةقدمناىا محرره مع منظمو بيت 
 كالتي كقعت مؤسسو االجتماعية كالرعاية لمتنمية التي منحناىا لجميعو السادات الكحيدة المنحة
 ككافقت عمييا طكيمة بعد مفاكضات ٢٠١١ يكنيك ١٦ في كاشنطف عقدىا معيا في الحريةبيت 

 لنظر تمؾ جمسة ألكؿ في اليـك التالي أؼ ٢٠١٢ فبراير ٢٧كزاره التضامف االجتماعي في 
 ٢٠٠٢لسنو٨٤ االىميو الجمعيات مف قانكف ١٧ المادة لنص إعماال؛ ذلؾ كمو كاف !!الدعكؼ 
 . التنفيذية البلئحة مف ٥٨ كالمادة

 بيكت خبره أك مدنيو أك مع شركات تجاريو الحرية منظمو بيت أبرمتياتبقي ىنا االتفاقيات التي 
 كالذؼ ىك إقامتو المنكؼ القاىرة ليا بنشاط مكتب مقر عبلقة  جميعيا ال أف أيضااستشاريو كنقرر 

 في كاشنطف كُجميا كاف قبل الحرية مؤسسو بيت أبرمتيامحل ىذه الدعكؼ، كلكف كميا اتفاقات 
 إليكما ينبئ بذلؾ البياف الذؼ قدمو المتيـ الثالث كالثبلثيف دمحم عبد العزيز  - ٢٠١١مارس 

 مف الحريةعدا اتفاقيات ثبلث عقدتيا منظمو بيت  - ٢٠١١ ديسمبر١٥ بجمسةقاض التحقيق 
 التنمية مع شركات  دعـ ٢٠١١ / ٨ /١ ، ك٢٠١١ /٨/ ٢ ك ٢٠١١ / ٤ / ١كاشنطف في 

 ؛ كىي كاف اإلنسافركز الكطني لحقكؽ ـكالتأىيل المؤسسي كالمعيد المصرؼ الديمقراطي ك اؿ
 احدىما مسجمو كفقا لقانكف الشركات أف إال ٢٠٠٢ لسنو٨٤كانت ليست مسجمو تحت القانكف 

بعدىا مف   كما٥٠٥ المكاد ألحكاـ مسجمتاف كفقا كالثالثة كالثانية ١٩٨١ لسنو ١٥٩ رقـ المساىمة
.  ككبلىما مسجل ايضا لدؼ مصمحو الضرائب ١٩٤٨ لسنو ١٣١القانكف المدني رقـ 

                                                           

 صٕسح ضٕئٛخ يٍ انغدم انزدبس٘ ٔػمٕد رأعٛظ ٔانجطبلبد انضشٚجٛخ نًشاكض  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح24زبفظخ انًغزُذاد سلى  ساخغ يشكٕساً  

 . انزٗ اثشيذ يؼٓب يُظًخ ثٛذ انسشٚخ ثٕاشُطٍ ارفبلٛبد– انششكبد –انًدزًغ انًذَٙ انًصشٚخ 
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 لنظاـ قانكني كالخاضعة في مصر المسجمة التجارية أك المدنية ، ىل الشركات األىـالسؤاؿ 
 ىي كيانات غير شرعيو؟ ثـ السؤاؿ التالي األىميةمختمف عف النظاـ القانكني الخاص بالجمعيات 

 فقط كفقا المسجمة الجمعيات التنمكؼ عمي األىمييقتصر العمل في المجاؿ ؿ  قاألىميةلو في 
 لبلتفاقيات التي تبـر ما بيف القانكنية الطبيعة؟ كالسؤاؿ الثالث ىك عف .٢٠٠٢ لسنو ٨٤لمقانكف 

 مينيو، كمدؼ شرعيتيا أك مدنيو أك كاف كصفيا القانكني شركو تجاريو أيا–  كشركو خارجية جية
؟  

 نشاط قانكني مشركع بعضيا ال أؼ التي يمكف ليا اف تعمل في األشكاؿيعرؼ القانكف عددا مف 
 مؤسسو اك أك ييدؼ الي الربح كيسمي شركو األخر الربح ك يسمي جمعيو كالبعض إليييدؼ 

غير ذلؾ ، فمعيار الفرؽ بيف الشكميف ىك ما ينتج عف النشاط فإف كاف الشركاء يبغكف عمبل ال 
 كاف الربح إف أمايحصمكف عمي الربح منو فيـ يشكمكف جمعيو كيخضعكف لقانكف الجمعيات ؛ 

 ما أيا شركو مينيو أك أشخاص شركو أك أمكاؿىدفيـ فيـ يشكمكف كيانا ربحيا قد يككف شركو 
 أنشطو مركزا لمدراسات كالبحكث ؛ جميعيا أك مكتبا ىندسيا أك لممحاماة ، مكتبا طبية عيادةكانت 

مشركعو كالكيانات التي تقـك بيا ىي كيانات شرعيو كفقا لمقانكف كاف كانت غير ذلؾ في عرؼ 
. المحركيف لتمؾ الدعكؼ 

كل جماعو  " بأنيا الجمعية كىك يعرؼ ٢٠٠٢ لسنو ٨٤ مف القانكف األكلي المادة نص إليننظر 
 أك اعتباريو أشخاص أك طبيعييف أشخاص غير معينو تتألف مف أكذات تنظيـ مستمر لمده معينو 

 عف عشره كذلؾ لغرض غير الحصكؿ عمي ربح األحكاؿمنيما معا ال يقل عددىـ في جميع 
  505 نبلحع مدؼ اقتراب ىذا التعريف مف تعريف القانكف المدني في المادة أفكيمكف ".مادؼ

عقد بمقتضاه يمتـز شخصاف أك أكثر بأف يساىـ كل منيـ في مشركع مالي   " أنيالمشركات  عمي 



93 

 

 ما قد ينشأ عف ىذا المشركع مف ربح أك مف خسارة القتساـ، بتقديـ حصة مف ماؿ أك مف عمل ، 
 المشيرة الجمعية ما بيف التفرقة كليس نكع النشاط اك طبيعتو ىك مناط كالخسارة الربح فاقتساـ؛ "

 اك المحاماة اك قانكف التجارة كفقا لمقانكف المدني اك قانكف المشيرة كالشركةكفق قانكف الجمعيات 
 في الشركات انيا األصل "أف الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرؼ األستاذيقكؿ  . الطبيةقانكف الميف 

 نشاطا تجاريا مماثبل لو عمي سبيل االحتراؼ أكلـ تمارس نشاطا تجاريا منصكص عميو  مدنيو ما
، بشرط المادؼ تعكد عمييا بالربح أغراض تقـك لتحقيق التيالشركات " عنده ىي المدنية فالشركة

 أف أك التجارة التي نص عمييا قانكف التجارية مف المياديف أيا ال يككف مف ضمف مياديف عمميا أف
 عمبل الشركةفإف مارست .  " التي نص عمييا ىذا القانكف التجارية األعماؿ مف أعمالياتككف 

 لسنو ١٧ رقـ التجارة مف قانكف ٨-٤ المنصكص عمييا في المكاد مف األعماؿتجاريا مف تمؾ 
 مثبل ١٩٨٣لسنو ١٧ رقـ المحاماة مف قانكف ٤ لممادةكفقا .  تعتبر شركو تجاريو فإنيا ١٩٩٩
 منفردا اك شريكا مع غيره مف المحاميف اك في صكره المحاماةيمكف لممحامي ممارسو مينو " فانو 

معني ذلؾ اف . كتقيد تمؾ الشركات في سجل خاص بنقابو المحاميف  "...لممحاماةشركو مدنيو 
. الشركات ايا كانت ىي كيانات شرعيو مادامت مسجمو كفقا لنظاـ قانكني معترؼ بو في الدكلو 

 أف األىمية عمل يمكف لمجمعيات أؼ تمارس أفكتفريعا عمي ذلؾ فإف مف حق تمؾ الشركات 
تمارسو الفرؽ الكحيد ىك اليدؼ مف ممارسو النشاط ، فحيث يككف لغرض غير الحصكؿ عمي 

فكفقا لممادة .  ربح مادؼ فيك جمعيو ، كحيث يككف لغرض الحصكؿ عمي ربح مادؼ فيك شركو 
تمتـز كل جماعة ذات تنظيـ مستمر لمدة  " األىمية لقانكف الجمعيات التنفيذية مف البلئحة ١٣

معينة أك غير معينة يككف غرضيا أك يقـك نشاطيا عمى العمل في مياديف تنمية المجتمع بغير 
                                                           

انؼمٕد انزٗ – اندضء انخبيظ – رُمٛر انًغزشبس ازًذ يذزذ انًشاغٙ –  ساخغ فٙ رنك انٕعٛظ فٙ ششذ انمبٌَٕ انًذَٙ نهذكزٕس ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘ 

. 175رمغ ػهٗ انًهكٛخ ص 
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قصد الحصكؿ عمى ربح مادؼ ، بأف تتخذ شكل جمعية أك مؤسسة أىمية ، خبلؿ سنة مف تاريخ 
 ، فإذا كاف الشكل القانكني الذؼ اتخذتو ىذه الجماعة يجيز ليا 2002 لسنة 84العمل بالقانكف 

أف تتعدد أغراضيا ، أك كاف نشاطيا قد تعدد في نطاؽ ىذا الشكل ، ككانت بعض األغراض أك 
األنشطة فقط ىي التي تخضع لحكـ الفقرة السابقة دكف األغراض أك األنشطة األخرػ ، جاز ليذه 
الجماعة أف تتخذ شكل جمعية أك مؤسسة أىمية بعد تخمييا عف ممارسة أؼ نشاط مخالف ، كما 
جاز ليا أف تفصل الغرض أك النشاط الذؼ يعد مف أغراض أك أنشطة الجمعيات أك المؤسسات 

.  األىمية ، كأف تتخذ إجراءات تأسيس جمعية أك مؤسسة أىمية غرضيا ىك القياـ بيذا النشاط

النص كاضح يمكف لمكياف الكاحد اف يعمل في مياديف نشاط الجمعيات ، كلكف إف كاف بعض 
 يبتغي الربح كبعضو غير ربحي عميو اف يسمخ النشاط غير الربحي كينشئ بو جمعيو أنشطتو

 لك اف كل المخالفةكبمفيـك . لمباشرتو  ، حيف يظل الجزء الربحي ممارسا لمنشاط ذاتو كشركو
 في لجنو تقصي أصدقائناىل سمع . أرادنشاط الكياف ربحي فبل يمكف لو اف يككف جمعيو حتي لك 

 الكطني بيذا النص ؟  كاألمفالحقائق كقضاه التحقيق 

 تعمل في ذات النشاط مع اختبلؼ اليدؼ كالدافع ، أفكالف كبل مف الجمعيات كالشركات يمكف 
 تشجيعا ليا كتقديرا الربحية ميزات حجبيا عف الشركات األىمية الجمعيات أعطيفاف المشرع قد 

 عمى تمؾ 2002 لسنة 84 رقـ األىمية مف قانكف الجمعيات 13المادة  كتمييزا لدكرىا فنصت 
 كاإلعفاء الدمغة مف الضرائب كرسـك كاإلعفاء مف رسـك التسجيل اإلعفاء مف تبدأ كىي اإلعفاءات

 المفركضة عمى ما تستكرده مف عدد كآالت كأجيزة كأدكات األخرػ  كالرسـك الجمركيةمف الضرائب 
 عقاراتيا مف جميع كا عفاء ككذا عمى ما تتمقاه مف ىدايا كىبات كمعكنات مف الخارج ،إنتاجكلكاـز 

 لسنو ٨٤مف القانكف  ١٣  المادةكغير ذلؾ مما ىك منصكص عميو في . الضرائب العقارية 
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 إلي مجاؿ تراه مادامت تيدؼ أؼ تعمل في أف الشركات كيانات شرعيو، كمف حقيا إذا . ٢٠٠٢
 إلي ال تيدؼ أف مف المفترض األخيرة الف األىميةالربح المادؼ كىي في ذلؾ ال تنافس الجمعيات 

.  الربح المادؼ

 نظاـ قانكني مصرؼ ، ىي شرعيو ؛ كانيا ايا أؼ الشركات  ما دامت مسجمو تحت أف األمر نياية
كانت مف حقيا اف تعمل في اؼ ميداف تريد، فخدمو الكطف ليست حكرا عمي نظاـ قانكني دكف 

–  معترؼ بو في القانكف المنشأة تتحدهنظاـ قانكني آخر ؛ فما داـ النشاط مشركعا كالشكل الذؼ 
 كاف نشاطيا ال ييدؼ أف مشركعو كلكف أنشطو تقـك بكل ما تريد مف أففمف حقيا –  قانكف أؼ
.  تشكل جمعيو لمباشره ذلؾ النشاط غير الربحي أف الربح فاف عمييا إلي

 أك التجاريةالطبيعة القانكنية لبلتفاقيات التي تتـ بيف الشركات ىنا يأتي السؤاؿ الثالث حكؿ 
 ؟الحر بيت قكمؤسس الدكلية غيرىا  كالجيات المانحة أك المدنية

 أك المانحة الدكلية كالجيات الشركة ما بيف المكقعة كفقا لطبيعة االتفاقيات القانكنيةتتحدد الطبيعة 
 مف تكقيع تعاقدات مع جيات أجنبية ما داـ الغرض الشركة مانع قانكني يمنع أؼغيرىا، كال يكجد 

 . العامة اآلداب أك مخالف لمنظاـ العاـ أكمف التعاقد ليس القياـ بجريمة 

ككفقا لمعرؼ الغالب فاف الجيات المانحة كالشركات المدنية تكقعاف اتفاقيو لتنفيذ مشركع معيف 
 أنشطة محدده، تقـك الجية المانحة مف خبلؿ تعاقدىا مع الشركة بمتابعة تنفيذ أنشطةيحتكؼ عمى 

 أكجو تقريرا ماليا عف المانحة الجية إلي باف تقدـ الشركةالمشركع كأكجو الصرؼ فيو، كتمتـز 
. الصرؼ كتقريرا فنيا عف مدؼ التقدـ في تنفيذ المشركع 
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 إلي تقارير لمتجسس ترسل مف مصر أنياسمعنا كممو تقارير مف قرار االتياـ ؛ كضعكىا عمي 
 اف تنتظر إلي يحتاج أف مف أكضح تعيش بيف جنباتنا كتعاكنكـ معيا أمريكا ؛ يا ساده أمريكا

 تعقد أك التي تتمقي منحا القانكنيةتقارير مف المجتمع المدني ؛ التقارير التي تكتبيا الكيانات 
 ىي بالضبط كتمؾ التقارير التي يتعيف عمي الككيل اف يرسميا أجنبيةاتفاقيات مع جيات مانحو 

 التي تنفذ الجية عمي أمكاال التي تقدـ الجيةالي المككل ، نعـ تقارير فنيو كماليو تشترطيا 
.   ذات التقارير ككشكؼ الحساب التي يتعيف عمي الككيل اف يقدميا الي المككل إنيا..المشركعات 

 كانت ىى نكع مف عقكد الككالة تقـك مف خبللو أيا التعاقد بيف الجية المانحة كالشركة أكاالتفاقية 
الشركة بتنفيذ المشركع بأمكاؿ الجية المانحة كتحت إشرافيا ، كيعتبر عقد الككالة مف العقكد 

 مف القانكف المدني عمى اف 699حيث تنص المادة . الكاردة عمى عقكد العمل فى القانكف المدني
كما نصت عمية ". الككالة عقد بمقتضاه يمتـز الككيل بأف يقـك بعمل قانكني لحساب ألمككل "

". لمرسكمة االككيل ممـز بتنفيذ الككالة دكف أف يجاكز حدكدىا " مف أف 1 بند 703المادة 

  مف 704/1 ،699مف المقرر طبقًا لممادتيف " كتقكؿ محكمة النقض المصرية فى ىذا الصدد 
القانكف المدني أف الككالة ىي عقد بمقتضاه يمتـز الككيل بأف يقـك بعمل قانكني لحساب المككل ، 
كأف الككيل ممـز بتنفيذ الككالة في حدكدىا المرسكمة فميس لو أف يجاكزىا فإذا جاكزىا فإف العمل 
الذؼ يقـك بو ال ينفذ في حق المككل ، إال أف لممككل في ىذه الحالة أف يقر ىذا العمل فإف أقره 

أصبح كأنو قد تـ في حدكد الككالة مف كقت إجراء العمل ال مف كقت اإلقرار مما مفاده أف المككل 
". ىك الذؼ يممؾ التمسؾ يتجاكز الككيل لحدكد الككالة

                                                           

رى لجٕل ْزا انطؼٍ  -  361سلى انصفسخ  -  3سلى اندضء   -  30يكزت فُٙ  -  1979 / 12 / 22ربسٚخ اندهغخ -   ق  49نغُــخ  -  207 انطؼٍ سلى  
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 األخص كل تصرفاتو كعمى في المككل يراقب الككيل أف كمفاد نص المادة كحكـ محكمة النقض 
 يتجاكز حدكد ككالتو كاف أف الحدكد المرسكمة لتمؾ الككالة ، فبل يجكز لمككيل في ينفذ ككالتو أف

تجاكزىا فبل يعتمد التصرؼ المتجاكز إال اذا اقره المككل فإذا لـ يقره المككل ال يعتد بو كال بأكجو 
ذا اقره حتى كلك بشكل الحق فيعتد بالتصرؼ بشكل كامل  704كتنص المادة . الصرؼ فيو ، كا 

إذا كانت الككالة ببل أجر كجب عمى الككيل أف يبذؿ فى - 1" مف القانكف المدني عمى انو 
تنفيذىا العناية التى يبذليا فى أعمالو الخاصة ، دكف أف يكمف فى ذلؾ أزيد مف عناية الرجل 

. فإف كانت بأجر كجب عمى الككيل أف يبذؿ دائما فى تنفيذىا عناية الرجل المعتاد. المعتاد 
عمى الككيل أف يكافى المككل بالمعمكمات الضركرية عما " مف القانكف المدني  705كتنص المادة 

 عمية قضاء محكمة النقض أكدكىك ما ". كصل إليو في تنفيذ الككالة ، ك أف يقدـ لو حسابا عنيا
عمى الككيل أف يكافى المككل "  مف القانكف المدني عمى أنو 705النص في المادة "مف اف 

يدؿ عمى أنو " بالمعمكمات الضركرية عما كصل إليو في تنفيذ الككالة كأف يقدـ لو حسابًا عنيا 
يجب عمى الككيل عند انتياء الككالة أف يقدـ لممككل حسابًا مفصبًل شامبًل لجميع أعماؿ الككالة 
مدعمًا بالمستندات حتى يتمكف المككل مف أف يستكثق مف سبلمة تصرفات الككيل ، عميو أف 

" . يكفى إليو صافى ما في ذمتو 

 أمكاؿلممحاكمة الجنائية بتيمة تمقييا - مركز ابف خمدكف – كقد تعرضت احدؼ الشركات المدنية 
بدكف ترخيص مسبق، كقد -  المفكضية األكربية –  الجيات المانحة إحدػمف جية خارجية مف 

 مبادغ قانكنيو ىامو تعد كأرست المتيميف في تمؾ الدعكؼ ببراءةحكمت محكمو النقض نيائيا 
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قالت محكمو النقض في ىذا الحكـ  .التنميةنبراسا حقيقيا لدعـ الحريات كتشجيع العمل في مياديف 
: التاريخي اف 

 المسجل في انو شركة تكصية بسيطة بيف المتيـ إنشائيا الشركة المدنية كما يبيف مف عقد أف- ١
 بغرض القياـ بالدراسات كاألبحاث العممية كدراسات الجدكػ ككضع النظـ فى أسرتوكأفراد 

المجاالت االقتصادية كالمالية كاالجتماعية كتقديـ االستشارات لمشركات كالييئات كالجمعيات كطبع 
.   كالخسائر األرباحكنشر كتكزيع البحكث كالدراسات كاف لمشركة ميزانية سنكية لحساب 

 كمركز ابف خمدكف كبينيا كبيف ىيئة دعـ الناخبات كما يبيف األكربية التعاقد بيف المفكضية إف- ٢
 كالمرسل الى المتيـ كمف كتاب المفكضية 1997 يكليك سنة 23 في األكربيمف خطاب االتحاد 

 المكقع مف مسئكؿ المفكضية الكتابي اإلقرار كمف 2000 ديسمبر سنة 13 المؤرخ فى األكربية
 مشركع التربية أف مصر كالمصدؽ عمى خاتمو مف كزارة الخارجية المصرية كالممحق المرفق في

جزء مف برنامج يجرػ ( (peer كمركز ابف خمدكف باسـ األكربيكالحقكؽ االنتخابية بيف االتحاد 
 التي كاف المبالغ الديمقراطي كالتحكؿ المدنيمركز ابف خمدكف تنفيذه تحت عنكاف المجتمع 

 اإلقميمي البرنامج إطار فيخصصتيا المفكضية كدفعت لمركز ابف خمدكف كىيئة دعـ الناخبات 
 إعبلف أىداؼ مجاؿ الحقكؽ المدنية كالديمقراطية كمتكافقا مع فيلدعـ المنظمات غير الحككمية 

 االتحاد في األعضاء كتـ تكقيعو مف كل الدكؿ 1995 صدر فى نكفمبر سنة الذؼبرشمكنة 
 المعاىدة المتعمقة إطار كدكؿ الشراكة فى البحر المتكسط كمنيا مصر كيدخل ضمف األكربي

 التعاقدية العبلقة الحكـ كىك يصف كأضاؼ"  بيف المفكضية كمصر كالفني الماليبتنفيذ التعاكف 
 المالية لمركز ابف خمدكف اإلسيامات االتفاؽ عمى أف " األكربية كالمفكضيةبيف شركو بف خمدكف 

 عند المكافقة عمى المشركع كالثانية عند استبلـ المفكضية األكلى تدفع عمى ثبلث دفعات أفعمى 
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 تمت حتى حينو التي كالمصركفات األنشطة يعرض تفصيبل كافة الذؼ كالفني الماليلمتقرير 
 المرسل مف المركز كالمتضمف كافة التكاليف النيائي المالي لمتقرير المفكضيةكالثالثة عند قبكؿ 

المرتبطة بالنشاط محل المساعدة المالية مصحكبا بكافة المستندات المعتمدة كانو يجكز لممفكضية 
 تشكل مكضكع التي الخدمات في حالة قياـ المفكضية بالطعف في الدفعات أداء تأجيل األكربية

 دفعت لـ تكف تبرعات غير التيالمبالغ  " أف إليكانتيي الحكـ ...الخ .…الطمب الخاص بالدفع 
نما كفق تعاقد يفرض التزاما عمى كل مف طرفيو  كتزيد محكمو النقض . " مشركطة اك عطايا كا 

 األصل بحسب ىي– رع مف صكرىا ب كالتاليبةكمف حيث انو لما كانت "  كتقكؿ إيضاحا األمر
 عقدا يتصرؼ بو الكاىب فى مالو دكف المدني مف القانكف 486كعمى ما جرػ بو نص المدة 

كانو كلئف كاف لمكاىب المتبرع دكف اف يتجرد مف نية التبرع اف يشترط بعض الشركط – عكض 
 العديد إلقاء في تمثل أك–  الدعكػ فيكالحاؿ –  بمغت ىذه الشركط إذا انو إاللمف يمنحو الماؿ 

 إشراؼ كجو معيف كبشركط محددة تحت فيمف االلتزامات عمى مف يتسمـ الماؿ باف يصرفو 
 ما إذا مستنداتيا حتى بمصداقية يعتد بأكجو الصرؼ المخالفة كال أال لو كالذؼالمانح كمراقبتو 

فاف مجرد تسميـ الماؿ عمى ىذا النحك ال يعتبر تخميا .  يسترد ما دفعو أفارتاب فييا كاف لو 
 صاحبو أراده ىك ممـز بإعادتو اذا لـ يتـ صرفو فيما إذنيائيا عنو الف يد متسممو عميو عارضة 

نما تنفيذا لعقد مف عقكد المع ضة المدنية اككمف ثـ ال يككف ىذا التسميـ بصكرتو كفق عقد تبرع كا 
كمعنى الككالة فى  – كاجتماعي إنساني مشركع في فيو معنى مشاركة العاقديف إذ المسماةغير 

.  . أراده الذؼ الكجو في األخرقياـ احد الشركاء بإنفاؽ ماؿ الشريؾ 

                                                           

. 18/3/2003خهغخ –  ق َمض خُبئٙ 72 نغُخ 39725 انطؼٍ سلى  
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 أردنا ، التنمية ال نككف قد اطمنا في عرض الجانب القانكني لعمل الشركات في مجاؿ أفنرجكا 
.  نقطتاف ىامتافإلي نصل أفمف ذلؾ 

 ميداف ماداـ غير مخالف أؼ حق الشركات كما الجمعيات ثابت في العمل في أف :النقطو االولي
 الربح إلي احدىما ال ييدؼ أف الفرؽ بيف الشكميف القانكنييف الشرعييف كاآلدابلمنظاـ العاـ 

 مختمفة التزامات الدكلة الربح فترتب عميو إلي، كالثاني ييدؼ إضافية مزايا الدكلةكبالتالي تمنحو 
.   غيرىا أككسداد الضرائب 

 تنمكية تتعاقد مع شركات لتنفيذ مشركعات أف األجنبية مف حق المؤسسات أف :الثانية النقطة
 الككيل تحاسبو عمي ما ينفق كتتابعو لتتأكد مف انو يقـك إلي بالنسبةكشأنيا في ذلؾ كالمككل 

 تقارير حكؿ إلييا يقدـ أف الككالةبتنفيذ المشركع عمي النحك المتفق عميو ، كىك ممـز كفقا لشركط 
.  اإلنفاؽسير المشركع كطرؽ 

.   مكافقا لو أـ في كل ذلؾ ىك نكع النشاط ىل النشاط مخالف لمقانكف المصرؼ العبرة إف

 لـ تحصل عمي القاىرةكليس مف خبلؿ مقر في –  كمقرىا كاشنطف الحرية تعاقدت مؤسسو بيت 
 القانكف المصرؼ كمف كاقع العقكد التي ألحكاـمع شركات مسجمو كفقا - تصريح بالعمل لو 

 التي تمتـز تمؾ الشركات بالقياـ األنشطة فإف الحريةقدمناىا لمتعاقدات مع تمؾ المؤسسات كبيت 
 يمزمو  الحريةبيا ىي ؛ كعمي سبيل المثاؿ فإف عقد المعيد المصرؼ الديمقراطي مع  مؤسسو بيت 

 كبناء مكقع عمي االنتخابية العممية في السياسية المشاركةتشجيع " بتنظيـ تدريب لممدربيف عمي 
 ليككف تحت تصرؼ المختمفة في الدكؿ االنتخابيةشبكو االنترنت لجمع كل ما يتعمق بالخبرات 

 بأىمية الحمبلت التي تزيد مف كعي المكاطنيف أدارهالناخب المصرؼ، كتدريب الشباب عمي كيفيو 



101 

 

 أقساط ثبلثة سكؼ تسدد قيمو العقد عمي الحريةككاضح مف العقد اف مؤسسو بيت .االنتخابات
٪ بعد تقديـ تقارير عف نتائج المشركع ك تسكيو ١٠ ك٢٠١١٪ في نكفمبر ٤٠٪ عند التكقيع ك٥٠

 المعيد المصرؼ أفككاضح مف العقد  .٢٠١٢ ابريل ٣٠ المؤسسة التي سددتيا الماليةالمبالغ 
 تتابع الحريةلـ ينفقو كاف مؤسسو بيت   كبرد ماأنفقوالديمقراطي ممتـز بتقديـ تقارير ماليو عما 

 يتماف عمي كجو صحيح، ىك عقد ككالو بكل ما فيو كاإلنفاؽ التنفيذ أفتنفيذ المشركع لمتأكد مف 
 ماال أعطتو إنما المعيد الديمقراطي منحو ال ترد بإعطاء لـ تقـ الحريةمف معني، فمؤسسو بيت 

 شبيو مف عدـ الككالةالستخدامو فيما اتفقت عميو عمي استخدامو فيو ، كال نظف اف في عقكد 
 .   الشرعية

 كشركو دعـ الحرية بيف مؤسسو بيت ٢٠١١ مف ابريل األكؿ ذاتو يسرؼ عمي العقد المؤرخ كاألمر
 االنترنت مكقع عمي بإنشاء الشركة تقـك أف كالتأىيل المؤسسي حيث اتفق الطرفاف عمي التنمية
 يككف كسيمو أف إلي ، كييدؼ المكقع المصرية البرلمانيةلمتابعو االنتخابات "  شاىد أنت"بعنكاف 

 الستفادة كاف يككف مفتكحا المصرية البرلمانيةلكي تتجمع فيو كل المعمكمات عف االنتخابات 
 عمي ىذا المكقع االنتخابية العمميةالمكاطنيف كافو، كاف يتـ تسجيل كل االنتياكات التي تصاحب 

كقد تضمف العقد  . العربية كبالمغة كسبلمتيا العمميةلتككف تحت نظر مف يرغب في تقييـ تمؾ 
 الحرية بيت إلي كنكع المستندات المطمكب اف يقدميا الشركة إلي المبمغ المسمـ إنفاؽتفاصيل 

 .ككيفيو التصرؼ في قيمو ىذا العقد 

                                                           

 صٕسح ضٕئٛخ يٍ ػمذ ارفبق يؤعغخ ثٛذ انسشٚخ ثٕاشُطٍ يغ انًؼٓذ انًصش٘  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح 25زبفظخ انًغزُذاد سلى  ساخغ يشكٕساً  

  .انذًٚمشاطٙ ٔيشفك ثبنؼمذ رشخًخ نهؼمذ رًذ ثًؼشفخ لغى انزشخًخ ثبنًدًٕػخ انًزسذح ٔرسذ يغئٕنٛزٓب

 صٕسح ضٕئٛخ يٍ ػمذ ارفبق يؤعغخ ثٛذ انسشٚخ ثٕاشُطٍ يغ يشكض دػى انزًُٛخ  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح26زبفظخ انًغزُذاد سلى  ساخغ يشكٕساً  

  ٔانزأْٛم انًؤعغٙ ٔيشفك ثبنسبفظخ رشخًخ نهؼمذ رًذ ثًؼشفخ لغى انزشخًخ ثبنًدًٕػخ انًزسذح ٔرسذ يغئٕنٛزٓب
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 ُتسقط ىذا الجزء مف االتياـ سقكطا نيائيا كتجعمنا ننتقل المحكمة تمؾ العقكد كىي تحت نظر أف 
.  االتياـ الثاني إليمباشره 

.  االتيام الثاني . ٢-٣

تسمموا وقبموا مباشرة أمواال ومنافع من ىيئة في خارج جميورية مصر العربية في سبيل ارتكاب 
بأن تسمموا مباشرة من ,  من قانون العقوبات 1/ ج98الجريمة المنصوص عمييا بالمادة

بالواليات المتحدة األمريكية مبمغ أربعة  (بيت الحرية)المركز الرئيسي لمنظمة فريدم ىاوس 
بطريق التحويل  (ماليين وثالثمائة وواحد وتسعين ألف ومائة وأربعة وثمانون دوالر أمريكية

المباشر عمى الحسابات البنكية الخاصة ببعضيم ومن خالل إحدى الشركات العالمية لتحويل 
األموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان متصمة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر 

دارة فروع منظمة فريدم , يتم إيداع األموال فييا ليذه األعراض  وكان ذلك في سبيل تأسيس وا 
ذو الصفة الدولية المبينة في االتيام السابق بغير ترخيص من الحكومة  (بيت الحرية)ىاوس 

المصرية وبما يخل بسيادة الدولة  المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل 
. ممارستو في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع

 األفعاؿ إلي بالنسبةكما سبق فاف قرار االتياـ ىك الذؼ يحدد لمدعكؼ حدكدىا فبل نتعداىا ، كىك 
 أنيا أك كقاـ عمييا دليل صحيحة األفعاؿ تمؾ أف أما أمريف أال المتيميف ال يحتمل إليالتي نسبيا 

 لـ تحدث ك لـ يقـ أمكر المتيميف  إلي نسب قضاه التحقيق العادةعمي خبلؼ .  لـ تحدث كاذبة
 كانتـ ساده القانكف ال فاألحكاـ قاـ شؾ فيك لصالح المتيـ، أف أخرؼ كمره  . إطبلقاعمييا دليل 

 .  كالتخميف عمي الجـز كاليقيف ال عمي الشؾ أالتبني 
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 ، كعمي ذلؾ ٢٠١١ديسمبر ٢٩ كحتى ٢٠١١ مف مارس الفترةالنطاؽ الزمني لقرار االتياـ ىك 
 حتي مكتب بيت أك احدىـ أك المتيميف أف يثبت أف كقاضي التحقيق يتعيف العامة النيابةفإف 

 التي تقدمت بطمب لمحصكؿ عمي تصريح بالعمل لو قد تمقي مبمغ  أربعة مبلييف كثبلثمائة الحرية
.  ككاحد كتسعيف ألف كمائة كأربعة كثمانكف دكالر أمريكية ، فإف لـ يثبت ىذا فبل اتياـ

 أقكالوالمؤكد كفقا لما شيد بو السفير مركاف بدر المشرؼ عمي مكتب كزير التعاكف الدكلي في 
 األمريكية الحككمة تقـك أف باف ىناؾ اتفاؽ عمي ٣٨ ص ٢٠١٢ يكليك ٤ بجمسة المحكمة أماـ

 نشاط ىذه الجمعيات كفي حالو كأكجو الجانب المصرؼ بالجمعيات المخصص ليا تمكيل بإخطار
 القكمي يبمغ باألمف ىذه الجمعيات خاص إلحدػ نشاط أؼاعتراض الجانب المصرؼ عمي 

 كمكجو ٢٠٠٤ سبتمبر ٢٨كقد ثبت ىذا االلتزاـ في خطاب مؤرخ "  باالعتراضاألمريكيالجانب 
 الخارجية السيد ككليف باكؿ كزير إلي المصرؼ الخارجية الغيط كزير أبكمف السيد السفير احمد 

 ليس لدييا اعتراض عمي التكسع المصرية الحككمة أفكرغـ "  كالذؼ قاؿ لو فيو بالنص األمريكي
 كالحكـ الرشيد مف الديمقراطية التي تعمل في مجاالت الحككميةفي تقديـ التمكيل لممنظمات غير 

 ال نصر أننا رغم المصرية الحكومةواكرر توضيح موقف .… األمريكيجانب برنامج المساعدات 
 إطالع نظل عمي أن نحتفظ بالحق في أننا إال الكيان أوعمي حق االعتراض في اختيار النشاط 

  ". الكيان أوبالخطوات التي يتم اتخاذىا خالل عمميو االختيار بكامميا لمنشاط 

 األمريكية الككالة في كاشنطف مف منح مف الحرية كل ما تحصل عميو مؤسسو بيت أفمعني ذلؾ 
 . بأكؿ أكال كزاره التعاكف الدكلي بيا إخطار في مصر يتـ أنشطو عمي إلنفاقيا الدكلية لمتنمية
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 اإلخطارات كلممحكمة قاض التحقيق أماـ كزاره التعاكف الدكلي قدمت أف كيعضده األمريؤكد ىذا 
 المؤسسات التي تحصل عمي أسماء كالمتضمنة الدكلية لمتنمية األمريكية الككالةالتي تتمقاىا مف 

.  تمؾ المنح فيو إنفاؽمنح منيا كنكع النشاط الذؼ سيتـ 

 األمريكية المعكنة مف أمكاؿ تمقت الحرية كانت مؤسسو بيت إذمعني ذلؾ انو يمكف التأكد مما 
 إلي األمريكية المعكنة التي كانت ترسميا اإلخطارات محل االتياـ عف طريق مراجعو الفترةخبلؿ 

.  كزاره التعاكف الدكلي شيريا، كبانتظاـ 

 في قرار االتياـ قد كأكرده قاضي التحقيق إليو أشار المبمغ الذؼ أف ككجدنا اإلخطاراتراجعنا تمؾ 
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ مف الفترة في األمريكية المتحدة في الكاليات الحريةحصمت عميو مؤسسو بيت 

:  كىك ثابت عمي النحك التالي ٢٠١٠– ٢٠٠٧ الزمنية لمفترة

 ألف ٩٠٠  ستتمقى الحرية يفيد اف بيت ٢٠٠٧ابريل عاـ ٢  مؤرخ إخطار (1)
 ٢٠٠٦ عاـ األكليكقد تمقت ىذا المبمغ عمي دفعتيف  .١٨٠١دكالر كىك كارد بصفحو 

 كزاره ة إلي االمريكيالمعكنة المرسل مف باإلخطار دكالر كىذا ثابت ألف ٥٠٠كقدرىا 
 الف ٤٠٠ ، ك 1820 كالمستند بصفحو ٢٠٠٧ / ١٠ / ٢٢التعاكف الدكلي بتاريخ 

 كجميعيا  1866 كىذا ثابت مف الجدكؿ المرفق بممف الدعكؼ ص٢٠٠٧دكالر في 
.  بالجزء التاسع عشر مف ممف القضية

 كزاره إلي الدكلية لمتنمية األمريكية الككالة بالتزامات ماليو مرسل مف إخطار (2)
 مدرج فيو ٢٠٠٩ عف العاـ المالي األمريكية الككالةالتعاكف الدكلي عف التزامات 

 .  الحرية لصالح بيت ٢٠٠٨ مرحمو مف العاـ أمريكي دكالر ٣٤٩١٢٨٤
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 يمتحق كل المتيميف تقريبا أف في كاشنطف كاف قبل الحريةكبالتالي فكل ما تقاضتو مؤسسو بيت 
 تفكر أف السادس كالثبلثيف كقبل إلي كالثبلثيف الرابعة المتيمكف مف األقلعمي - بالعمل فييا
 كل تمؾ المبالغ كانت سابقو عمي أف األىـكلكف . في افتتاح مكتب ليا في مصر أصبل المؤسسة

اؼ انو . ٢٠١١ كحتي ديسمبر٢٠١١ مف مارس الفترة التي حددىا قرار االتياـ كىي الزمنية الفترة
 األمريكية المعكنة ىذا المبمغ كلكنيا تمقتو مف الحرية محل االتياـ لـ تتمق مؤسسو بيت الفترةفي 

 . ٢٠٠٩ إلي ٢٠٠٦ مف الفترة مف كزاره التعاكف الدكلي خبلؿ المقدمة الرسمية لئلخطاراتككفقا 

 المبالغ التي حصمت عمييا مؤسسو بيت إلي يستند أف إليكلكف لماذا اضطر قاض التحقيق 
 . 2011 مف مارس تبدأ لقرار االتياـ الزمنية ألمده أف رغـ 2009 في كاشنطف حتي عاـ الحرية
 التي حددىا كظف الزمنية الفترة ما يسعفو عمي بناء ىذا االتياـ في األكراؽ انو لـ يجد في اإلجابة

 لـ يحصل الحرية  بيت أف تثبت ألنيا األكراؽ ؟ببساطو لـ تسعفو الحيمة الدفاع لف يكتشف تمؾ أف
 محل االتياـ، كما لـ يسعفو تقرير لجنو تقصي الفترة في األمريكية المعكنة تمكيل مف أؼعمي 

.  الحقائق كال شيكده 

   لمعرفو ٢٠١١ يكليك ١٠تقرير لجنو تقصي الحقائق التي شكميا كزير العدؿ  .1
 مؤسسو أفقاؿ   – ١٩٦٠ككفقا لما كرد في صفحو  – األجنبي مكضكع التمكيل حقيقة
 أماـ دكالر فقط ، كفقا لما شيد بو ألف ٩٠٠ مبمغ ٢٠٠٧ قد تمقت في ابريل الحريةبيت 
 لـ األحكاؿكىذا الرقـ في كل  . المصرية العامة العقيد دمحم رمضاف ممثل المخابرات المجنة

 لمتنمية األمريكية الككالة أف المخابرات فالثابت إلي العميد دمحم رمضاف كال إلييكف يحتاج 
 مؤسسو بيت أعطت قد بأنيا ٢٠٠٧ابريل  ٢ كزاره التعاكف الدكلي في أخطرت قد الدكلية
 السياسي السممي في مصر اإلصبلح دكالر الستخداميا في مشركع ألف ٩٠٠ مبمغ الحرية
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 الصغيرة كالمنح المينية الدراسية  كالتكجيو كالمنح الفنية كالمساعدةعف طريق تقديـ التدريب 
.  ال تخطط لفتح مكتب في مصر لتنفيذ ىذا المشركع الحرية بيت أف أخطرتياكما "..

 ٢٠٠٧ في ابريل المنحة بتمؾ المصرية الحككمة أخطرت قد األمريكية المعكنة أف كالحقيقة
 . ٢٠٠٦ في عاـ لممؤسسة منحتيا أنياكمعني ذلؾ 

 اإلدارية الرقابةفي تحقيقات قاضي التحقيق قاؿ الشاىد ىشاـ دمحم فكرؼ عضك  .2
 انو مف خبلؿ التحريات ٢٠١١ أكتكبر ٥ في محضر التحقيق المؤرخ ١٤٦١بصفحو 

 ألف كسبعمائة مميكف إجمالي حصمت عمي مبمغ الحرية منظمو بيت أف"كالفحص تبيف لو 
نيا" دكالر  كفي رده عمي سؤاؿ !!.  الصرؼأكجو تسممت ىذا المبمغ كلكنو ال يقف عمي كا 

 أكربيو عده دكؿ أنيا ١٤٦٤ ليذا التمكيل قاؿ في ص المانحةعف مف ىي الجيات 
 قاضي التحقيق عف يسألو أفكاف مف المفترض  . األمريكية المتحدة الكاليات إلي باإلضافة

 في الحرية حساب لبيت أؼ ىذا الرقـ كفي إلي ، ككيف تكصل أجراه الفحص الذؼ ماىية
 كي تعمل بو في الحرية؟ كما ىك المبمغ الذؼ استخدمتو بيت إيداعو تـ المتحدةالكاليات 

.   القاضي كلـ يكضح الشاىديسأؿلـ .  جزء منو؟أـمصر ؟ ىل المبمغ جميعو 

شاىد ثالث تبرع برقـ جديد انو المقدـ محمكد عمي محمكد الضابط بقطاع مباحث  .3
 عمي مبمغ المؤسسة رصد حصكؿ ىذه أمكف" قاؿ انو ١٢٢٤ قاؿ في صفحو ألدكلوامف 

". األمريكية المعكنةاثنيف كنص مميكف دكالر مف ىيئو 

 قمقو ال يمكف الرككف مضطربة ككما نبلحع شياداتيـ الزمنية الفترة لـ يكضحكا الثبلثةالفرساف 
 .  إلييا
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 قاضي التحقيق بمحضر أماـ فايزه ابك النجا كزيره التعاكف الدكلي قالت في شيادتيا السيدة الشاىدة
 ثمانية حصمت عمي مبمغ الحرية مؤسسو بيت أف ٩٤٥-٩٤٤ ص ٢٠١٢يناير  ٢٦تحقيق 

 بياف بأؼ تثبت قكليا أف ، كلكنيا لـ تستطيع ٢٠١١ في عاـ األمريكية المعكنةمبلييف دكالر مف 
 فيما سبق كصادر إليو بكر اشرنا أبك نيي المستشارة ىناؾ خطاب صادر مف أفيساندىا ؛ بل 

 المصرية الحككمة لـ يكف مف ضمف المؤسسات التي ذكرت الحرية بيت أف يؤكد عمي 2011في 
، كعمي ذلؾ لـ يعكؿ قاضي التحقيق عمي 2011 بعيد يناير المتحدة تمقت تمكيبل مف الكاليات أنيا

. النقطة في تمؾ أقكاليا

 2011 لمعمل في مصر بعد يناير األمريكية المعكنة لـ يتمق تمكيبل مف الحرية بيت أف إذا أثبتنا
 في كاشنطف الحرية مؤسسو بيت أف خاليو تماما مما يفيد جاءت الدعكؼ أف مف ذلؾ األىـ، كلكف 

.   مبلييف دكالر كي يستخدمكىا في مصر أربعو لممتيميف الشخصية الحسابات إليقد حكلت 

 ألف ككاحد كتسعكف كثبلثمائة مبلييف دكالر األربعة المتيميف قد تسممكا تمؾ أف يقكؿ االتياـ 
 ، كمف يبعضيـ الخاصة الشخصية كثمانكف دكالر بطريق التحكيل عمي الحسابات كأربعةكمائو 

 متصمة خاصة كعبر استخداـ بطاقات ائتماف األمكاؿ لتحكيل العالميةخبلؿ احدؼ الشركات 
 كمف النيابةفكيف تكصمت . فييا ليذا الغرضاألمكاؿ إيداعمباشره بحسابات بنكيو خارج مصر يتـ 

خمفيا قضاه التحقيق ليذا االستنتاج كما الدليل؟ 

 قاضي التحقيق أماـ أقكالو يقكؿ المتيـ السادس كالثبلثيف مجدؼ محـر حسف مصطفي في 
ىك مقدار المبمغ   ردا عمي سؤاؿ حكؿ ما709  ص 2011/ 12/ 15بمحضر تحقيق رقـ 

" ؟ قاؿ المتيـ انو أنت كاستممتو بأمريكا الحريةالمالي الذؼ حكؿ مف المركز الرئيس لمنظمو بيت 
 استممت مف المركز 2011 نكفمبر نياية حتي 2011 في يكنيك القاىرة عممي لدؼ مقر بدايةمف 
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ككاف المتيـ نفسو قد سبق .… "أمريكي دكالر ألف كثبلثيف أربعة مبمغ بأمريكا لممنظمةالرئيسي 
 في المنظمة كل مرتبات االستشارييف العامميف لدؼ مقر أف مف التحقيقات 708كقرر في صفحو 

 نانسي عقيل 34 رقـ المتيمة يدخل فييا مرتب أف ال غير دكف أمريكي دكالر 4218 ىي القاىرة
 كىك يسدد 2011 أغسطس 21 دكالر شيريا كالذؼ بدأ عقدىا في اآلالؼ ستةكالذؼ تبمغ قيمتو 

يجار . حسابيا الجارؼ  إلي مباشره عف طريق التحكيل إلييا  القاىرة في المنظمة مقر مكتب كا 
 تمؾ المبالغ ىي إجمالي.  مف الممف ٧٠٩ المتيـ بصفحو ألقكاؿ كفقا أمريكي دكالر ١١٠٠ىك 

 . أمريكي دكالر كثمانية كثبلثمائة ألفتسعو  كخمسكف 

 عمي تفريغ االحراز الذؼ تـ بمعرفو النقيب ميندس خالد فباإلطبلعالمتيـ صادؽ فيما يقكؿ ؛ 
 بالمحاسب مجدؼ الخاصة" فبلش مكمكرؼ  "المتنقمة الصغيرةسعيد الجمل لكحده تخزيف البيانات 

محـر حسف كالتفريغ الخاص بالحاسب الشخصي لممتيـ الخامس كالثبلثيف باسـ فتحي دمحم عمي 
 المبالغ التي إجمالي أفمحمكد كالذؼ تـ بمعرفو النقيب ميندس صبلح عبد المنعـ سميـ تبيف 

 لمكاجيو المرتبات الحرية المقر الرئيس لمؤسسو بيت إلي القاىرةصدرت بيا مطالبات مف مكتب 
يجار  المكتب كغيره مف مصركفات التشغيل كالتي كاف يتعيف مكاجيتيا باعتبارىا مف الضركريات كا 

، نقكؿ بالقاىرة بافتتاح فرع ليا لممنظمةالتي يصر عمييا القانكف المصرؼ كي يكافق عمي التصريح 
الفرؽ ليس كبيرا في كل .  كسبعكف دكالركأربعة كثمانمائة ألف المبالغ ىك سبعو كخمسيف أجمالي
 أننا إال مراجعتيا ؛ المحكمة االحراز كنطمب مف إلي نشير أف مف الممكف أنناكرغـ . األحكاؿ

 كالمكجكدة التفريغات نقدـ صكرا مف ىذه لمحقيقة عمي الكصكؿ المحكمة نعيف أفالتزاما منا بكعدنا 

                                                           

 رشخًخ ػمٕد انؼبيهٍٛ االعزشبسٍٚٛ نًؤعغخ ثٛذ انسشٚخ ثبنمبْشح، عجك اٌ لذيُب  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح27زبفظخ انًغزُذاد سلى  ساخغ يشكٕساً  

، ٔرشخًزٓب رًذ ثًؼشفخ لغى انزشخًخ ثبنًدًٕػخ 2012 َٕٕٚٛ 5 ثدهغخ 11صٕسح ضٕئٛخ يٍ ػمٕد ػًم االعزشبسٍٚٛ ثبنهغخ االَدهٛضٚخ ثبنسبفظخ سلى 

  .انًزسذح ٔرسذ يغئٕنٛزٓب
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 كالمتيـ مجدؼ محـر ىك المستشار المالي  .بأنفسكـلديكـ  في االحراز كيمكنكـ الرجكع كالتأكد 
 المكتب عف طريق شركو إدارة ىذه المبالغ لمكاجيو مصركفات يتمقى، كىك مف كاف القاىرةلمكتب 
.  قاض التحقيقأماـ أقكالو كيسترف يكينيكف كما اقر في األمكاؿتحكيل 

 تتخذ مقرا ليا كاف تعد خططا كترصد مبالغ أف المنظمةالقانكف يفرض عمي  –
 . بأكراقيا تتقدـ أفقبل 

 ٣ عمميو التسجيل كمعو إدارة تستأجر مكتبا كتعيف مديرا مسئكال عف المنظمة –
 الخارجية إلي كالبرامج التي ستقدميا تالميزانيا إلعدادمستشاريف احدىما مالي 

 . المصرية

 اشير كانتيت فعبل حتي ستةعقكد جميع المستشاريف العامميف ال تزيد عمي  –
 محدده كاف بميمة طبيعي فعمميـ مرتبط أمر ، كىك المحكمة إلي القضية إحالةقبل 

. مف المتصكر اف تنتيي في كقت محدد 

 يككف لو حساب بنكي قبل الحصكؿ عمي أف القاىرةال يستطيع مكتب  –
 الشيرية لمكاجيو االلتزامات المخصصة المبالغ إرساؿ فيتـ الخارجيةتصريح مف 

. األمكاؿ دكالر شيريا عف طريق شركو لتحكيل األلفلممكتب كىي في حدكد خمسو 

.  عميوإجابتكـ اليـك كننتظر المحكمة مطركحا عمي أصبحما ىك كجو مخالفو القانكف ؟ سؤاؿ 

                                                           

 صٕسح يٍ انًطبنجبد انًبنٛخ انزٙ لذيٓب االعزشبس٘ انًبنٙ ثبنمبْشح انٙ انًكزت  انًمذيخ سفك رهك انًزكشح28زبفظخ انًغزُذاد سلى  ساخغ يشكٕساً  

 .انشئٛغٙ نًُظًخ ثٛذ انسشٚخ ٔانزٙ رجٍٛ زدى انًجبنغ انفؼهٛخ انزٗ أسعهذ يٍ انًكزت انشئٛغٙ انّٛ نًٕاخٓخ يصشٔفبد انًمش فمظ  ٔسٔارت االعزشبسٍٚٛ
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 خاصة حسابات إلي حكلت األربعة تمؾ المبلييف أفلكف قرار االتياـ يمضي في طريقو كيقكؿ 
قد يككف غيرنا فعل .؛ خارجية بحسابات مرتبطةببعض المتيميف ، كاستخدمت فييا بطاقات ائتماف 

 ال تفصح عف تمؾ المعمكمات كال تسعف الحرية بيت أكراؽ أفىذا كقد ال يككف كلكف المؤكد 
. قاضي التحقيق فيما ادعاه 

 إلي أمرىا المشكرة في غرفو منعقدة القاىرة محكمو استئناؼ أصدرت ٢٠١١ أكتكبر ٢٧بتاريخ 
 بالكشف عف سريو كاألجنبية منيا المصرية في مصر العاممة البنكؾ إداراترؤساء مجالس 
 تفصيميا بالكشفيف المرفقيف الكاردة كالكيانات فالطبيعيي األشخاص كخزائف كأماناتحسابات ككدائع 

 ١٠/ ٢٥ المؤرخة حصر قضاه التحقيق ٢٠١١ لسنو ١٧٣ رقـ القضيةبمذكره قاضي التحقيق في 
 كالحصكؿ عمي كافو البيانات باإلطبلع.… كذلؾ بالتصريح لكبل مف قاضيي التحقيق ٢٠١١/

 ٢٠١٢ ابريل ١٠ بجمسة المحكمةكنا قد طمبنا مف ".  بما سمف بيانوالمتعمقةكالمعمكمات 
 مف الطمب المقدـ لكشف سريو الحسابات كالقرار الخاص األصلبالتصريح لنا بصكره طبق 

 يتعاكف أف السيد قاض التحقيق رفض أف إال استجابت لنا أنيا رغـ المحكمة، كلكف السريةبكشف 
 كرقو مف محضر أكؿ لنا أرسل ، كليس القرار كمو بل السرية قرار كشف إالمعنا كلـ يرسل 

لـ يرسل لنا السيد قاض . بكشف الحسابات المحكمة كآخر كرقو كالذؼ يحمل قرار الجمسة
 عف تحقيق المحكمةببساطو يعيق قاض التحقيق . الحسابات اك  مف البنكؾ إخطار أؼالتحقيقات 

 مذكرتو أيضا ؛ لـ يرسل أماميا المحكمة التحقيق النيائي لمدعكؼ ىك ما تجريو أفالدعكؼ رغـ 
 اسـ أف السيد قاض التحقيق سنجد أرسموبمطالعو ما .  الطمب كمبرراتو  أسباب عمييا أقاـالتي 

 القاضي أرسمو مف المتيميف فيما أيا ، كلـ يرد اسـ ١ فريدـ ىاكس  ىي رقـ الحريةمنظمو بيت 
 بنؾ في أؼ مؤسسو فريدـ ىاكس ال يمكف اف يككف ليا حساب في أفكالقاضي يعمـ  . أكراؽمف 
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، المصرية الخارجية مكافقة تفتح حسابا بغير أفمصر ، فمكتبيا قيد التسجيل كال يمكف ليا 
كبالتالي فانو كضع اسميا في قائمو المؤسسات المطمكب التحرؼ عف حساباتيا في مصر يغدكا 

 . لمدىشة مثيرا أمراً 

 تمقكا عمي بأنيـ بعينيـ أشخاص يحقق في اتياـ أك قاض التحقيق كىك يتيـ أفمف الغريب 
 كشف حساباتيـ  القاىرة مبلييف دكالر ، ال يطمب مف محكمو استئناؼ أربعو الشخصيةحساباتيـ 

 لممحكمة يقدـ بيده أفربما طمب ككشف الحسابات كلـ يجد شيئا مريبا كعز عمييـ ...لمتأكد 
 لـ الحرية مف مستشارؼ بيت القضية كل المتيميف في ىذه أف ؟ كىكذا نجد مدعاةمستندات تبطل 

 بكشف سريو الحسابات القاىرة محكمو استئناؼ إلي في طمب قاض التحقيق أسماؤىـ إدراجيتـ 
 الغريب بل كالمريب ؟  باألمر ىذا أليس

اثبت تقرير  "٣٩ كرد بحصر المفع تحت رقـ ٢٢٠٠ مبلحظات قاضي التحقيق بصفحو ةفي قائـ
 بالكشف عف سريو حسابات المتيـ باسـ فتحي دمحم عمي محمكد فقد قالبنؾ المركزؼ المصرؼ اف

/ ١/ ١ لديو حسابا ببنؾ كريدؼ اجريككؿ مفتكح بالجنيو المصرؼ بدء التعامل عميو بتاريخ أفتبيف 
 ثبلثة ٢٠١١ /١١ /٣٠ التي تمت عمي الحساب حتي الدائنة الحركات إجمالي كبمغت ٢٠١١

 ألف كستكف جنييا، منيا ست تحكيبلت بنحك مبمغ كاحد كعشريف كأربعة كثمانمائة ألفكعشركف 
 قاـ بسحبيا ٢٠١١سبتمبر  ١٤ ابريل كحتي ٢٠ مف الفترةجنيو مف ثبلث منظمات دكليو خبلؿ 

 ، لـ إليومف ناحيو لـ نرؼ تقرير البنؾ المركزؼ المشار  . اآللي الصرؼ ماكينةجميعا عف طريق 
 ، التقرير الكحيد الذؼ تسممناه مكجكد بالجزء العشريف كالحادؼ تسممناىا التي النسخةيكف في 

 بأؼ خاصة معمكمات أؼ ، كال يتضمف ٢٠٢٤-١٩٩٧ كالعشريف مف ممف الدعكؼ مف صفحو
، التقرير يتكمـ عف الحرية في قائمو االتياـ مف مستشارؼ بيت المدرجة األسماء مف ىذه أسماء
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 سمخت منو أكراؽ ىناؾ أفكلكننا الحظنا . منظمتيف فقط ىما ككنراد اديناكر كالمعيد الديمقراطي 
 جنيو ىي كل ما ألف كعشريف ثبلثة األحكاؿفي كل  . ١٢- ١ مف األكراؽال نعمـ عنيا شيئا ىي 
 أف المتيميف قد استطاع الحرية كاحد مف مستشارؼ بيت أف يثبت أفاستطاع قاض التحقيق 

 مبلييف دكالر أربعو مف أكثرتمخض الجبل فكلد فأرا ، كمف اصل .…يجمعيما في حسابو الجارؼ 
.  احد مف المتيميف قد تمقاىا عمي حسابوأفلـ يقدـ قاضي التحقيق دليبل كاحدا عمي 

 أمكاال كجد القاىرة في الحرية اثبت انو عند مداىمو مقر بيت أيضا في مبلحظات قاضي التحقيق 
 المقر بو عدد كافر مف أفكقاؿ .… جنيو كخمسمائة ألف كميا ال تتجاكز ، اف تمؾ االمكاؿسائمو

 أك جنيو ألف عشريف إثباتوإذنا ىذا كل ما استطاع !!. خمسو ..المكظفيف ىل تعرفكف عددىـ 
 أربعو المكتب ، مف اصل بخزينة جنيو نقدا كخمسمائة كألفيزيد قميبل في حساب لدؼ باسـ فتحي 

.  مبلييف دكالر

–  صحيح العامة النيابة ما قالتو أف–  دائما الحقيقةكالجدؿ عكس – عمي انو حتي لك سممنا جدال 
 لشخص ما ال تشكل خارجية ؛ كجكد حسابات ةفما ىي المشكل–  انو غير صحيح أثبتناكقد 

 مكاف عف طريق أؼ مف حسابو في ألمكاؿ في القانكف المصرؼ ، سحب شخص ما جريمة
 أمكاؿ شخص أؼتمقي  . جريمة ال يشكل في القانكف أيضا السحب الفكرؼ أجيزهاستخداـ بطاقات 

القانكف يعاقب لك  ..األمكاؿ فيما تستخدـ تمؾ المشكمة. عمي حسابو بشكل مجرد ليس لو عقاب 
 ما قالو السيد إلي أخرؼ تعالكا نستمع مره .  مخالفو لمقانكف أنشطو تستخدـ في األمكاؿكانت تمؾ 

 كما بعدىا ٥٨ ص٢٠١٢ يكليك ٤ جمسةقاؿ في محضر . ىنا أمامكـالمقدـ محمكد عمي محمكد 
 النشاط التي كانت تزاكلو طبيعةىل تبيف لؾ مف تحرياتؾ "  حكؿ المحكمةردا عمي سؤاؿ مف 

 كانت تتعمق بالندكات األنشطة " أجاب الغير مصرح ليا؟ ةالمنظمات كالجمعيات االجنبي
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 اإلنساف حقكؽ ثقافة عمي برنامج األحزابكالمؤتمرات كتدريب نشطاء سياسييف كتدريب شباب 
 كبعض المنظمات كانت تقـك بتسفير شباب لمحصكؿ الديمقراطية كالممارسةكالتحكؿ الديمقراطي 

 كاف ىناؾ إذ انو عندما سئل عما إلي نشير أفكنحب . “ ٢٠٠٦عمي دكرات في الخارج منذ عاـ 
 كذكر األنشطةايكه فيو بعض " القكمي المصرؼ لتمؾ الجمعيات ؟ قاؿ لؤلمفنشاطا يعد مخالفا 

 كال نحف تمؾ األنشطة فيما قالو ال نفذنا مثل تمؾ رأينا كمنظمات كلكف بصرؼ النظر عف أنشطو
.  المنظمات التي تكمـ عنيا 

 أك تككف مخالفو لمنظاـ العاـ أف عمكما ايا ما كاف مف نفذىا ال يمكف األنشطةكما تركف فإف ُجل 
 كالحككمات المتسمطة لمنظـ بالنسبة كالتدريب عمييا تخالف القانكف الديمقراطية القانكف ، أكاآلداب 

 اإلنساف القكمي لمف ينتيؾ حقكؽ األمف تيدد اإلنساف حقكؽ ثقافة تتسمط ، أفالتي ترغب في 
 جديدة، الندكات كالمؤتمرات تفتح كعي الناس كالمشاركيف فييا عمي آفاؽ األرضفيعذب كيفسد في 

 تككف تمؾ أففترض ـكاف مف اؿ. ... يفتح عقكؿ مف يستبد بيـ أفلمتفكير ال يريد الحاكـ المستبد 
 خاصة كلكننا ككما سنرؼ الحككمات ىي الحككمات الثكرة محل تقدير مف حككمات بعد األنشطة

 في حككمات أساسياً  عابره لمحككمات  ككانت ضمعا القضيةكاف لدينا شاىده ىي مف فجرت تمؾ 
 إلي أالف.  فمنرجئو لكقتوكلكفكل حديث في كقتو جميل ... لتنتقـ فجاءت الثكرة بيا أطاحت فاسدة
.  االتياـ أدلو

 نناقش نقطو محدده، كىي ما تقاضاه المستشاركف أف ال نغادر ىذا الجزء بغير أفعمي انو يتعيف 
 تقاضكا منافع؟  أنيـ يككف دليبل عمي أف ، ىل يمكف الحريةالمتيمكف عف عمميـ مع بيت 

 يقدمكف خدمات استشاريو لمؤسسو بيت أنيـ المتيميف جميعا لـ ينكركا أف نؤكد أفمف الميـ 
 الحككمة كمقابمو المتطمبات التي تشترطيا القاىرة بشاف نشاطيا في افتتاح مقر ليا في الحرية
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 تصكرات لنفقات أك خطط إعداد مكتب ليا في مصر مثل بإنشاء كي تمنح التصريح المصرية
.   حضكر اجتماعات معيـ أك الخارجية الرد عمي استفسارات أكتنفيذىا 

 في الكاليات الحرية المتيميف قد كقعكا عقكدا ليذا الغرض مع منظمو بيت أف نؤكد أفكمف الميـ 
عدا –  اشير ستةتزيد مدتيا عف   الألمده لمعمل كاستشارييف بعقكد محدده األمريكية المتحدة
–  استشاريو بشكل مستقل بأعماؿكميمتيا كانت القياـ -  نانسي عقيل عقدىا لمده سنو المتيمة

 تككف ممزمو بالتفرغ لمعمل ، كليا اف تقدـ خدمات أفكدكف  – الشركةكليس بصفتيا مكظفو في 
 كينتيي ٢٠١١ أكتكبر ٣؛ دمحم عبد العزيز بدء عقده في . أخرؼ استشاريو لشركات اك مؤسسات 

 استشارؼ لتقديـ خدمات في مجاؿ خبرتو، كالمتيـ باسـ فتحي أيضا كيعمل ٢٠١٢ يكليك٣١في 
 . 2011 يكليك 30 كينتيي ٢٠١١ يكليك ٣ عقده كيبدأ استشارؼ بذات الشركط أيضايعمل 
 كينتيي في 2011 يونيو 1   عقده في كيبدأ ذاتو مع مجدؼ محـر الذؼ يعمل استشارؼ كاألمر

 الحريةؤسسو بيت ـ المتيميف يعممكف كمستشاريف ؿأف إلي نشير أف كييمنا .2011اغسطس ٣١
 مف مستندات كخطط كاجتماعات القاىرة في المنظمةفي كاشنطف لتجييز ما يتطمبو تسجيل مكتب 

 ٢٠١١ أكتكبربدئت عقكدىـ في  -عدا نانسي عقيل –  جميعيـ أفدلينا عمي ذلؾ  .كأكراؽ
 بعد الخارجية كزاره إلي أكراقيا الحرية ، كقد قدمت منظمو بيت ٢٠١٢ يكليك ٣١كانتيت في 

 التأسيس التي أكراؽ؛ كما ىك ثابت مف ٢٠١٢ ديسمبر ٢٦مارثكف طكيل مف المفاكضات في 
كيتراكح . منيا لؤلصل مطابقة صكره المحكمة إلي الخارجية كقدمت كزاره المحكمة إليقدمناىا 

 دكالر ليست منافع كلكنيا ٨٤٥ دكالر بينما اقل مرتب ىك ٦٠٠٠اعمي مرتب ليؤالء المستشاريف 

                                                           

 . انًمذيخ يغ رهك انًزكشح27 ساخغ يشكٕساً ػمٕد ػًم اعزشبسٍٚٛ انًُظًخ ثبنمبْشح، ٔانزٗ لذيُب رشخًزٓب ثبنسبفظخ سلى 
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 سنفصمو في إيجاز قانكنيو كمشركعو قامكا بيا كال عقاب عمييا ، كىك أعماؿ عمي مكافآت
. مكضعو مف بعد

 األمريكية الحككمة مف أخذت قد األمريكية الحرية مؤسسو بيت أكانت سكاء األحكاؿفي جميع 
 ذلؾ أف فاف الثابت معكنة أؼ لـ تتمق أك مبلييف دكالر أربعو أك الف دكالر تسعمائة قدرىا معكنة
 أيا أف إثبات كقبميا قاض التحقيق  لـ تستطيعا النيابة أف ؛ المؤكد الماثمة لو بالدعكؼ عبلقةال 

 في إلنفاقيا أمكاؿ حساب أؼ عمي أكمف المتيميف الحاضريف قد تمقي عمي حسابو الشخصي 
نما غير مشركعو ؛ أمكر  إدارة دكالر ىي نفقات ألف كل ما تمقيناه لـ يزيد عمي سبعو كخمسكف كا 

 التي نص عمييا قانكف الخاصة الذؼ افتتحناه تمبيو لممتطمبات القاىرة في المنظمةمكتب 
..  … لمحصكؿ عمي تصريح بالعمل في مصر الخارجية كتعميمات كزاره األىميةالجمعيات 

 

 

 

 

 

القسم السابع 

 قضاه التحقيق بشكل عام أدلوعن 
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أفمف أسس بنيانو عمى تقكػ مف هللا كرضكاف خير أـ مف أسس "يقكؿ هللا تعالي في محكـ التنزيل 
 مف هللا بشارةىذه " بنيانو عمى شفا جرؼ ىار فانيار بو في نار جينـ كهللا ال ييدؼ القـك الظالميف

 عذاب أآلخرهسبحانو كتعالي الظالمكف ال ييدييـ هللا كلكف يضميـ، ليـ في الدنيا خزؼ كليـ في 
.  عظيـ

 قضاه التحقيق بنيانيـ أقاـ ٣٦ -٣٠ كمستشارييا كىـ المتيمكف مف الحرية لمنظمو بيت بالنسبة
 مف ممف الدعكؼ كالمعنكف قائمو ٢٢ ك٢١ في الجزء رقـ أكردكىا األدلةالذؼ بنكه عمي عدد مف 

:  ىي ما يمي أدلتيـ أفككاضح . بادلو الثبكت 

.  شيكد الدعكؼ . ١

 برئاسة ٢٠١١ لسنو ٧٢١٨ بقرار كزير العدؿ رقـ المشكمةتقرير لجنو تقصي الحقائق . ٢
.  المتيميف أقكاؿكبعض . المستشار الدكتكر عمر الشريف مساعد كزير العدؿ لمتشريع

.  كزاره التعاكف الدكلي إخطارات. ٣

 . المصرية العامة المخابرات إفادات. ٤

. تقرير البنؾ المركزؼ المصرؼ بالكشف عف سريو حسابات المتيـ باسـ فتحي دمحم عمي . ٥

-  مكافحو جرائـ الحاسباتإدارة–  لممعمكمات كالتكثيق العامة اإلدارةالتقرير المبدئي الكارد مف . ٦
 . الفنيةقسـ المساعدات 

 . المصرية الضرائب ة مصمحإفادات. ٧
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.  كزاره التضامف االجتماعيإفادات. ٨

. محاضر الضبط كالتفتيش . ٩

 بشأف فحص الداخمية بكزارة لممعمكمات كالتكثيق العامة اإلدارةالتقرير الفني الصادر عف . ١٠
 . الدكلية عمي شبكو المعمكمات المعمنة كأىدافيا الدكلية كعناكيف المنظمات أسماء

 في مكجكدة التحقيق غير ة قضاإلييا التي ارتكف األدلة بعضا مف تمؾ أف أكال نقرر أفكييمنا 
تقرير البنؾ المركزؼ المصرؼ بالكشف عف سريو حسابات " الممف الذؼ تسممناه ؛ مف بينيا 

المتيـ باسـ فتحي دمحم عمي ، فيذا التقرير ليس مكجكدا في الممف الذؼ حصمنا عميو ، ىناؾ 
تقرير لمبنؾ المركزؼ كلكنو عف حسابات مؤسسو ككنراد اديناكر كالدكتكر اندرياس يا ككبس 

 ، الدكليةكالمعامبلت التي تمت عمي الحساب ، ككذلؾ المعيد الديمقراطي الكطني لمشئكف 
كالمعامبلت التي تمت عمي ىذا الحساب ، ال كجكد في ىذا التقرير الذؼ ىك في الجزء العشريف 

السـ باسـ فتحي دمحم عمي  كال لبيت " ٢٠٢٤ الي ص ١٩٩٧كالجزء الحادؼ كالعشريف مف ص 
 مف مصمحو إفادات" ىناؾ أف قاض التحقيق في مبلحظاتو مف إليو أشار ما كأيضا ؛ الحرية

 لجنو تقصي أرفقتيالـ نجد ليا ظل في الممف الذؼ تسممناه ، كال في المرفقات التي " الضرائب
 نتابع قاض التحقيق فيما ادعاه أف كال نستطيع اإلفاداتالحقائق بتقريرىا، فبل نعرؼ ما ىي تمؾ 

 لممعمكمات العامة اإلدارة" تقارير صادره مف أؼ لـ نجد أيضا ؛ األكراؽ تكذبو ادعاهالف كثير مما 
 عمي شبكو المعمنة كأىدافيا الدكلية كعناكيف المنظمات أسماء بشأف فحص الداخمية بكزارةكالتكثيق 

 ىك ؟ ال نعرؼ ؛ أيف مضمكنو إلي كأشار إليو قاض التحقيق استند أفرغـ  “ الدكليةالمعمكمات 
ـْ فإننا األحكاؿفي كل . مف صكره لمممف ربما ؟ أكثرىل ىناؾ  ي  َ  مف حيث األدلة سكؼ ُنِق

.   المتيميف إلي التيـ إسناد بشكل عاـ كجدكاىا في إلييا االستناد إمكانية
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 ٤٤٣مجمكعو القكاعد ص – ١٩٦٤ مف يكنيكاألكؿصادر في  تقكؿ محكمو النقض في حكـ ليا
 عمييا كاف يككف لمدليل مطركحة األدلة باف تككف مشركطة األدلة في تقدير المحكمة حرية إف"

 أك بو كأخذت كناقشتو كناقشو الدفاع ، المحكمة كاف يككف الدليل مطركحا عمي األكراؽاصل في 
 الدفاع لو ة عمي فحكاه كمناقشالمحكمة إطبلع يسفر ىذا الدليل بعد أف ، كعمو ىذا احتماؿ أطرحتو
".  يتغير بيا اقتناعيا ككجو الرأؼ في الدعكؼ حقيقةعف 

؛ أما في "تأكيد الحق بالدليل، يقاؿ اثبت حجتو أؼ أقاميا كأكضحيا : " اإلثبات في المغة ىك
إقامة الدليل أماـ القضاء بالطرؽ التي : " فيك (البينة)اصطبلح فقياء القانكف فإف اإلثبات أك 

كبالتالي فإف تأكيد " . حددىا القانكف عمي كجكد كاقعة قانكنية متنازع عمييا بما ينبني عميو مف آثار
كجكد الكاقعة محل النزاع اك نفييا ال ُيقبل مف غير إثبات، كأف يعتمد القاضي في حكمو عمى 

 الدكتكر عز األستاذبيد اننا نتابع التعريف الذؼ قاؿ بو . فصاحة الخصـ كقكة عبارتو، كنحك ذلؾ
تقديـ الدليل المقبكؿ أماـ القضاء بالطرؽ المقررة عمى كاقعة "  ىك  اإلثبات أف األميفالديف 

فاف كاف الدليل غير مقبكؿ إثبات،  أؼ الدليل المقبكؿ ىك مفتاح ".قانكنية محل نزاع بيف الخصـك 
 الكاقعة لكقكع إثباتاً  يشكل أف يستخمص منو بطريق المزـك العقمي ما يمكف أف ال يمكف أكعقبل 

 الدعكؼ بشكل عاـ ، كنحف أدلوؼ تمؾ المبادغ النيرات نناقش دعمي ق. فانو مردكد عمي مف قدمو
 دفاعو إبداء يؤثر عمي حق كل متيـ في أف ما سنتناكلو ىنا ال يجب أفىنا نؤكد مف جديد 

.  منفردا

.  الشيود أقوال. ١-٢-٣

 أجيزه في كأعضاءتبدكا تمؾ الدعكؼ ككأنيا قضيو شيكد بامتياز، كزراء سابقيف كسفراء كبار 
 . األمف أجيزه الكطني كغيرىـ مف كاألمفالمخابرات 
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 ىؤالء المذيف يغيركف أنيـ. جاء ذكر المنافقيف في سبع كثبلثيف آية مف آيات القرآف الكريـ 
الحقائق كيقمبكف الكبلـ يخادعكف هللا كىك خادعيـ كيخشكف الناس كهللا احق اف يخشكه  ، كىؤالء 

 سبيل،  قاؿ تعالى في سكرة أؼ إلي ييتدكا أفيستطيعكف معو   يضميـ ضبلال الأفحق عمي هللا 
ذا قامكا لمصبلة قامكا كسالى يراءكف الناس : " النساء  إف المنافقيف يخادعكف هللا كىك خادعيـ كا 

مذبذبيف بيف ذلؾ ال إلى ىؤالء كال إلى ىؤالء كمف يضمل هللا فمف تجد لو . كال يذكركف هللا إال قميبل 
إف هللا جامع المنافقيف كالكافريف في جينـ "   ثـ  أنذرىـ بجينـ مع الكافريف فقاؿ" . سبيبل 
 كمع ذلؾ لك تصكرنا الجحيـ ىاكية مف طبقات كل منيا أسفل األخرػ كأشد عذابآ ، . “جميعا 

أما الطابق األخير فمخصص بنص القرآف . لكاف الكفار في الطابق قبل األخير مف الياكية 
  " . إف المنافقيف في الدرؾ األسفل مف النار كلف تجد ليـ نصيرا: " قاؿ تعالى . لممنافقيف 

كزف  "أف ردىـ ؛ فمف المقرر أك الشيكد بأقكاؿ األخذ ليا مطمق التقدير في المحكمة أفمف المقرر 
 ميما كجيو أقكاليـ الشيكد كتقدير الظركؼ التي يؤدكف فييا شيادتيـ كتعكيل القضاء عمي أقكاؿ
 المنزلة محكمو المكضكع تنزلو إلي مف مطاعف كحاـ حكليا مف الشبيات كل ذلؾ مرجعو إلييا

 محكمو النقض في أحكاـذلؾ ىك ما استقرت عميو "إليوالتي تراىا كتقدره التقدير الذؼ تطمئف 
 يككف  قد عايف ما يشيد عميو بنفسو اك اتصل بو اتصاال أف في الشاىد األصل . متتابعة أحكاـ

إذ رايت مثل الشمس فاشيد “ " ص" عف الرسكؿ األثركثيقا يتيح لو اف يشيد عميو كقد كرد في 
ال  فتقكؿ في كاسعة سمطات المحكمة تعكد كتعطي أخرؼ  محكمو النقض مره أف؛ عمي " فدع كا 

 ينقميا بركاية األخذ مف المحكمةليس في القانكف ما يمنع " تاليو لو كأحكاـ ١٩٦٤ /٦/ ٢حكـ 
                                                           

 ( .  143 ـ 142 )

 .  140 رلنساء آية 

 .  145:  رلنساء 
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 ككانت تمثل الكاقع في الدعكؼ حقيقة قد صدرت عنو األقكاؿ تمؾ أف رأتشخص عف آخر متي 
 الشيكد أىميو عبئ كبير في تبيف مدؼ المحكمة تمقي عمي عاتق الكاسعة السمطة تمؾ إف". 

 كالكاذب ال يمكف أيضا، األخبلقية األىمية كلكف القانكنية األىمية ىنا ليست كاألىمية ، لمشيادة
.   صادقيف ألدانوالتعكيل عمي شيادتو 

. عندما يحنث الشاىد بالقسم-  فايزه ابو النجاالوزيرة. ١-١-٢-٣

 شيادتيا أف إال فييا األساسي كالشاىد القضية محركو ككأنيا تبدكا الشاىدة تمؾ أفعمي الرغـ مف 
 ككما سنثبت لـ تر ألنيا عمي جانب كبير مف الشؾ، ليس فقط كأخذىا بحذر إلييايجب النظر 

المتيمكف ىـ بعض مف . شيئا ككذبت في بعضا مما ىك ثابت، كلكنيا خصـ صريح لممتيميف 
 الشاىدة ييدـ نظاما فاسدا كانت  أفالشباب الذؼ جاىد كدفع ثمنا كاعتقل مثل باسـ فتحي مف اجل

  9/9/2012 أماـ عدالة المحكمة بجمسة  الرئيسالنيابة شاىده السابقة الكزيرةقالت  . أركانواحد 
، عمينا " حقكؽ الشعب كالكطفبرعاية أقسمت ككزيره في عده حككمات أنا"  بحصر المفع ٥١ص
 أك كانت ممف يبركف بالقسـ إذ كعمي ما ألشاىده نمحص ىذا القكؿ جيدا كنحكـ منو عمي أف

. يتنكركف لو 

 كقد ترأس الحككمة في تمؾ الفترة 2001تكلت فايزة ابك النجا كزارة التعاكف الدكلي في نكفمبر 
 كزاره الدكتكر احمد نظيف أثناء ، كاستمرت في مكقعيا 2004الدكتكر عاطف عبيد حتي عاـ 

 ألشاىده رئيسا الكزراء المذاف خدمت معيما أفالطريف . آخر رئيس كزراء في عيد الرئيس مبارؾ 
 في النيل جزيرة بالسجف عشر سنكات لبيعو عقكبة يقضي األكؿ طره، مزرعة في سجف أالفىما 
 إىدار مف قيمتيا كالثاني محكـك عميو بسنكات ثبلث كتغريمو كاحد كنصف المميكف جنيو في بأقل

 النجا في الكزارتيف يكسف كالي ، حبيب العادلي ، انس أبك لمسيدةمعيما يقبع زمبلء  .ماؿ عاـ 



121 

 

كعشرات غيرىـ منيـ مف حكـ عميو كمنيـ مف ينتظر كالزالت .. اباظو أميفالفقي ، زىير جرانو ، 
.   التحقيقات تجرؼ 

 في عيدىا المختمسة األمكاؿ عاطف عبيد، كالتي بمغ حجـ حككمة عضكا في الكزيرةكانت تمؾ 
 عمي السابقة مميكف جنيو؛ ككشف تقرير الرقابة اإلدارية عف أف الخمس سنكات 500 مف أكثر
في تقرير .  في مصرلمغاية ألف حالة فساد كبيره 80 كزاره عاطف عبيد  شيدت أكثر مف إقالة

لمنظمة الشفافية الدكلية التي تعني بمكافحة الفساد في مختمف دكؿ العالـ  أنو في فترة حككمة 
 مميار جنيو، حسب ما جاء في 100الدكتكر عاطف عبيد كصل حجـ الكسب غير المشركع إلى 

 500كما كصل حجـ أمكاؿ الرشاكػ . إحصائيات الجياز المركزؼ لممحاسبات في ذلؾ الكقت
 عاطف حككمةفي عيد . مميكف جنيو كحجـ أمكاؿ غسيل األمكاؿ أكثر مف خمسة مميارات جنيو

 280 بمغ حجـ الديكف المتعثرة بالبنكؾ حكالي الرئيسية أعمدتيا احد الشاىدةعبيد التي كانت 
 مديًنا مف رجاؿ 38 مميار جنيو تخص 25: مميار جنيو حسب تقرير البنؾ المركزؼ، منيا

.  ممياًرا لبنؾ القاىرة كحده 11األعماؿ منيا 

٪ مف المصريكف يعيشكف تحط خط الفقر؛ ٤٥ مصالح الشعب فإف الكزيرة الشاىدة رعايةبفضل 
٪ مف عدد ٩٠ مصريو بمغت مستكيات الفقر فييا قرية ألف٪ ال يجدكف ماء نظيفا، كىناؾ ٤٠

 في عشر الحادؼ التقرير اإلنمائي  أصدر برنامج األمـ المتحدة ٢٠١٠ يكنيك ٢٦في . سكانيا
كيتناكؿ أكؿ " بناة المستقبل: الشباب فى مصر"سمسمة تقارير التنمية البشرية فى مصر بعنكاف 

جزء بالتقرير المصاعب التى يكاجييا الشباب كيخمص إلى كجكد مجمكعة مف القيكد المتشابكة 
أكال تردػ حالة التعميـ فى مصر، حيث نجد أف : تعيق انتقاؿ الشباب إلى مرحمة الرشد كتشمل

                                                           

 .http://www.almo3lm.net/vb/showthread.php?t=12773  رراج يف ذلك رملكقج راللشرتوين 

����%20��%20���%20������%20����������%20http:/www.almo3lm.net/vb/showthread.php?t=12773.
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تسربكا % 17 األساسيلـ يستكممكا التعميـ  ( سنة29-18)مف الشباب فى الفئة العمرية % 27
، حيث كاالجتماعي االقتصادؼباإلضافة إلى الكضع . لـ يمتحقكا قط بالتعميـ % 10مف المدرسة ك

مف السكاف ضمف الفئات الفقيرة التى تعانى مف صعكبة فى االلتحاؽ % 20 حكالييصنف 
بالمدارس، السيما اإلناث فى األسر الفقيرة البلئى ترتفع نسبة عدـ التحاقيف بالتعميـ عمى نحك 

ممف لـ يمتحقكا بالتعميـ؛ % 82كحيث تشكل اإلناث  (%80) المناطق الريفية فيكبير كبخاصة 
٪ مف حجـ ٩٠ مصالح الشعب بمغت بطالة الشباب رعاية عمي أقسمت التي الكزيرةفي عيد 
.  في مصر، كاغمبيـ يقل عمره عف الثبلثيف عاما ، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئيةالبطالة

 عشر عاما كانت ثبلثةمنيا  – الماضية كالعشريف ألسبعو األعكاـ خبلؿ المصرية الحككمةتمقت 
 بميكف ٣٤ مف أكثر الفترةنقكؿ تمقت مصر خبلؿ تمؾ – فييا فايزه ابك النجا كزيرا لمتعاكف الدكلي 

 الشاىدة فإف 2011 الي ٢٠٠٧ مف الفترة كحدىا ، كفي المتحدةدكالر مساعدات مف الكاليات 
 مميكف يكرك كذلؾ بخبلؼ ٥٨٥ فقط  بمغت األكربي مساعدات اقتصاديو مف االتحاد أدارت

 مف دكؿ كالدانمارؾ كالسكيد كفنمندا كفرنسا كمف الشاىدةالمساعدات التي تتمقاىا مصر كتديرىا 
 كىذا ىك أمكاؿتمؾ ىي حجـ ما بددتو الكزير فايزه ابك النجا مف . كغيره لمتنميةالصندكؽ الككيتي 
 .  كأممو رعاية مصالحو رعاية عمي أقسمت أنياالشعب التي تقكؿ 

 لـ يكف جنائيا إف مسئكلو فالشاىدة، كبالتالي تضامنية كفقا لمدستكر لمكزارة السياسية كالمسئكلية 
 كحتي قياـ ٢٠٠١فسياسيا عف كل المفاسد التي شابت عمل الحككمات التي شاركت فييا منذ عاـ 

  التي كاف ٢٠١١ يناير٢٥ قياـ ثكره إلي أدتكل تمؾ المخازؼ كالمفاسد كالتي .   يناير ٢٥ثكره 
 فالتحقيقات األحكاؿكفي كل .. فييا أساسيا سببا الشاىدة كانت ،المتيميف ضمف مف حرضكا عمييا

                                                           

 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=245965انزمشٚش يُشٕس فٙ  
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انيار النظاـ .  نعجز عف كصفو قريبا جدا أف كربما نرؼ ما يمكف مستمرةحكؿ ىذا الفساد الزالت 
الحزب –  تنتقـ لمنظاـ الذؼ سقط ، كلحزبيا أفالذؼ كاف يمثل ليا سندا كحصنا ؛ كاف البد 

 عمي ٢٠١٠كالذؼ دخمت مجمس الشعب عاـ –  القضاء بحمو أمرالذؼ – الكطني الديمقراطي 
قكائمو كىك المجمس الذؼ كاف التزكير الذؼ شاب انتخاباتو سببا قكيا النتفاضو المصرييف عاـ 

 بيف نظاـ انيار كتحاكؿ بقاياه االنتقاـ كنظاـ جديد يتشكل كيحاكؿ مف القضية ؛ كانت ٢٠١١
.   الشمسإليسيـ لينظركا ك يرفعكا رؤأف أقامكه

 ما قبل قرار االتياـ لف نناقشو ، فيك لغك ال قيمو لو كال يفيد الفترة عف الشاىدةكل ما قالتو 
 قرار االتياـ مف إلييا أشار التي الفترة حديث خرافو ، الميـ أك يككف حديث صدؽ أفالمتيميف 
 ٩٤٤ قاض التحقيق في ص أماـ الشاىدة تقكؿ الفترةعف تمؾ . ٢٠١١ ديسمبر إلي ٢٠١١مارس 

 أقكاليقررت في سابق " ٢٠١٢يناير  ٢٦ مف ممف الدعكؼ محضر تحقيق بتاريخ ٩٤٥ك
 قد كاألجنبية المصرية المباشر لبعض المنظمات الغير حككميو األمريكي التمكيل أفبالتحقيقات 

 الشاىدةما ىك دليل "  مميكف دكالر ٤٠ حكالي إلي ٢٠١١ مف عاـ األكؿكصل خبلؿ النصف 
 االستماع جمسة في الجديدة األمريكية السفيرة أكدتوىذا ما  "٩٤٤ في ص الشاىدةعمي ذلؾ ؟ترد 

 تفصيبل األمر الشاىدة، كتزيد "بالقاىرة عمي ترشيحيا سفيره األمريكي الككنجرس بمكافقة الخاصة
 أمريكيةتـ تخصيص ىذا المبمغ كتمكيل مباشر لثبلث منظمات غير حككميو  " الصفحةفي نفس 

 الشاىدة، كتستطرد " كىي المعيد الجميكرؼ كالمعيد الكطني الديمقراطي كمنظمو بيت الحريو 
 مميكف األربعيف مبلييف دكالر مف اصل مبمغ ٨ كاف نصيبيا الحريةمنظمو بيت  "أففتقرر 
. ببساطو ىي غير صادقو .”دكالر
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 ١٩٨١ بقرار مف كزير العدؿ في ممحق تقريرىا المبيف بصفحو المشكمةتقكؿ لجنو تقصي الحقائق 
 محل الكاقعة بما لدييا مف معمكمات عف الخارجية رد كزاره المجنة إليكرد " مف ممف الدعكؼ 

 بمجنة االستماع ة آف باترسكف قررت في معرض جمساألمريكية السفيرة أف متضمنةالتقصي 
 ٢١ مصر بتاريخ إلي ترشيحيا سفير بمناسبة المنعقدة األمريكي بمجمس الشيكخ الخارجيةالعبلقات 

 الدكلية كالمؤسسة المعيد الجميكرؼ الدكلي كالمعيد الديمقراطي الكطني أف قررت ٢٠١١يكنيك 
 فيما المتحدة تدعيما لدكر الكاليات الماضية األسابيع مميكف دكالر خبلؿ ٤٠ تمقكا االنتخابيةلمنظـ 

 كىي التي مف المسئكلة الكزارة ىي الخارجيةكزاره ".يتعمق بعمميو التحكؿ الديمقراطي في مصر
فادتيا االستماع ىذه جمسة في األمريكية السفيرة تككف تابعت ما قالتو أفالمفترض   أفاده ىي كا 
 أف تكذب؛ قد يقكؿ قائل الشاىدة..األجنبي مشكمو لتقصي الحقائق حكؿ التمكيل لمجنةرسميو 

 الحرية زجت باسـ بيت الشاىدة أفىناؾ تضارب في المعمكمات بيف الكزارات ، كلكننا نصر عمي 
 بالنظاـ الفاسد لئلطاحة المصرية الحقكقية انتقاما لمدكر الذؼ لعبتو مع المنظمات القضيةفي تمؾ 

 نيي بكر مساعد كزير التعاكف الدكلي المسئكؿ عف الدكتكرة السيدةفي خطاب صادر مف . 
 القائـ إلي كمكجو ٢٠١١ يكليك ٢٤ بتاريخ األمريكية المتحدةالتعاكف االقتصادؼ مع الكاليات 

 ترشيحيا ة آف باترسكف خبلؿ جمسالسفيرة ، عف تصريحات بالقاىرة المتحدة سفير الكاليات بأعماؿ
 أكالً  اذكر أفاسمحكا لي "  التي قالت فييا األمريكي بمجمس الشيكخ الخارجية لجنو العبلقات أماـ

 عف أنني، كاعتقد العممية تقدـ في ىذه إلحراز في محاكلو المتحدة الكاليات حككمةما تقـك بو 
نفسي قد شعرت بارتياح شديد لما حصمت عميو بعض مجمكعاتنا في مصر مف قبكؿ مثل المعيد 

 الف كظيفتيـ ىي عمي كجو التحديد ىي االنتخابية لمنظـ الدكلية كالمؤسسةالكطني الديمقراطي 
 بالقميمة مبالغ ليست باستثماركلذ قمنا . …السياسية العمميةمحاكلو لتعميـ المنخرطيف حديثا في 

 قالت ما األمريكية السفيرة أف لك صدقنا إذا".  مميكف دكالر عمي ىذه المنظمات األربعيف قرابة
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 كفقا لما نقمتو مساعده السفيرة إلييا أشارت لـ يكف مف بيف المنظمات التي الحريةقالت فاف بيت 
 النجا شاىده قاض التحقيق التي أبكببساطو فايزه . كزير التعاكف الدكلي المصرؼ فايزه ابك النجا

 أف تكذب كىي ال تتكرع في المصرية الكرامة عف األكؿ المدافع أنياصكرت نفسيا كصكركىا عمي 
 أك كذبيا التشيير بمنظمو غير حككميو كتعريض العامميف فييا كمعيا لخطر السجف نتيجةيككف 
 .  اإلعبلمي التشيير األقلعمي 

مقابمة السيدة :  جاء في تقرير لجنو تقصي الحقائق بعنكاف أكال الشاىدةدليل جديد عمي كذب 
   ٢٠١١ /٧ / ١٨فايزة أبك النجا كزيرة التعاكف الدكلي كالتخطيط يـك االثنيف المكافق يـك / السفيرة 

 . ١٩٥٢الي ص١٩٥١ص

لكحع في اآلكنة األخيرة أف : أسفرت ىذه المقابمة عف إدالء السيدة الكزيرة بالمعمكمات اآلتية 
جيات  حككمية أمريكية درجت عمى استخداـ برنامج المعكنة األمريكية لمنفاذ داخل مصر 

 تحت ستار برامج إعانات تقدـ لمجمعيات األىمية سكاء المرخصة أك غير المرخصة أمنياكاختراقيا 
ليا بالعمل في مصر، بل كأيضا إلى بعض المنظمات األجنبية التي تكجد ليا فركع كمكاتب تعمل 

 الضركرؼ ، كأضحى مف . في مصر بدكف ترخيص مف الحككمة المصرية عمى األراضي الكطنية 
قياـ الحككمة المصرية بإعادة النظر في برنامج المساعدات األمريكية بالكامل لمعرفة مدػ 

.  األضرار التي تترتب عميو مقارنة بالفكائد المتحققة مف كرائو 

في نياية المقابمة قامت الكزيرة بتسميـ المجنة ممف عبارة عف تقرير مقدـ مف كزارة التخطيط 
كالتعاكف الدكلي يتضمف صكر ضكئية لمستندات عف التمكيل األمريكي المباشر لبعض المنظمات 

:  غير الحككمية التي تعمل في مصر تحت إطار برنامج الديمقراطية كالحكـ كيشتمل عمى 
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  األمريكيمذكرة  معمكمات مقدمة مف كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلى عف التمكيل 
 " 2004المباشر لبرنامج الديمقراطية كالحكـ المكجو لممنظمات غير الحككمية منذ عاـ 

تخمص في أف الحككمة األمريكية قد استقطعت مف برنامج المعكنة األمريكية لمصر مبمغ 
 مميكف دكالر في الفترة األخيرة كقدمتيا لمنظمات المجتمع المدنى المصرػ بما في ذلؾ 40

"  ممحكظة لـ يرد ذكر لمؤسسة بيت الحرية  " IRI , NDIمنظمتي 

   مباشر في إطار برنامج أمريكي بالمنظمات المقدـ ليا تمكيل مبدئيبياف 
" . الديمقراطية كالحكـ 

  بعض البرقيات بالمعمكمات الكاردة مف بعض السفراء المصرييف بسفارات براتسبلفيا
" . كسفارة كاشنطف 

 . المجنة إلي كال في المستندات التي قدمتيا الكزيرة لـ يرد عمي لساف الحرية اسـ بيت أفكالطريف 

 أماـفي محضر استجكابيا .  ؟ ىاكـ الدليلالشاىدةىل تريدكف دليبل جديدا عمي عدـ صدقيو تمؾ 
اف عناكيف النشاط الذؼ  "٥٠ قالت بحصر المفع في صفحو ٢٠١٢ سبتمبر٩ جمسة في المحكمة

 الحككمةتقـك بو المنظمات ال غبار عمييا كلك كاف اليدؼ برغ كشفاؼ لكاف التمكيل بعمـ 
إذ ".  عبلمات استفياـاثأر مما المصرية الحككمة التمكيل كاف بغير عمـ أف كلكف ما تـ المصرية

كنت كذكبا فكف ذككرا مثبل يضرب لمف يكذب ثـ ينسى فيحدث بخبلؼ قكلو األكؿ ، كمف الميـ 
 ترسميا بانتظاـ الي الدكلية لمتنمية األمريكية الككالة التي كانت اإلخطارات إلي الشاىدة نحيل أف

كزاره التعاكف الدكلي ، تبيف فييا مقدار ما منحتو كألؼ شئ منحتو ، كالمشركع الذؼ سينفذ ، تمؾ 
 قاضي التحقيق فيما اتيمنا بو مف اف المتيميف تسممكا إلييا ىي بالضبط التي استند اإلخطارات
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 سر كمحاكلو كزيره التعاكف الدكلي األمرلـ يكف في  ..األمريكية المعكنة مبلييف دكالر مف أربعو
 أمر األمريكية المعكنة اف ليا مصادر سريو داخل المحكمة إلياف تقـك بدكر رأفت اليجاف كتكحي 

 مف ٥٠ في ص أمامكـ كقد قالت إلييا انظركا اإلعجاب مما يثير مف أكثر السخريةيثير مف 
 انو خبلؿ األمريكية الككالةانو تكصل لنا مف مصادرنا داخل  " ٢٠١٢ سبتمبر ٩ جمسةمحضر 

؛ كنا نظف اف  "ة مميكف دكالر عمي البرامج االمريكي١٠٥اشير مارس كابريل كمايك تـ صرؼ 
 القضاء اليـك أماـ في شيادتيـ إلييارجاؿ المباحث فقط ىـ مف يعتمدكف عمي المصادر كيستندكف 

ندرؾ اف رجاؿ كنساء نظاـ مبارؾ يستندكف ىـ ايضا الي مصادر سريو ، كنحف نعمـ اف تمؾ 
 . األساسالمصادر في الحاليف غير مكثكؽ فييا كربما ىي متخيمو في 

.  عبد المنعم حسين شمتوتأساموعن الشاىد . ٢-١-٢-٣

 ىذا إلي ؟ استمعكا الحقيقة الشيكد في ىذه الدعكؼ لـ يككنكا يقكلكف أفىل تريدكف دليبل عمي 
 حمف أفيقكؿ الشاىد بعد . الخارجية بكزارة الحككمية المنظمات غير إدارةالشاىد الذؼ ىك مدير 

بالجزء العاشر مف أكراؽ  ٩٦٦ بصفحو ٢٠١١ نكفمبر ٣ بجمسة قاض التحقيق أماـاليميف 
 منظمو ٣٣ تقدمت حكالي الماضية الست سنكات أك الخمس قرابة انو أكضح أف أكد بداية" القضية
 أف" كيستكمل الشاىد بقكلو.… عمييا المكافقة غير حككميو لفتح فركع ليا في مصر كلـ تتـ أجنبية

 بفتح فركع ليا في مصر كمخالفو نشاطيا التالية ىك قياـ المنظمات اإلدارة لدؼ المؤكدةالمعمكمات 
كىي منظمات غير حككميو  ...الحرية بيت أكمؤسسو فريدـ ىاكس . ١ لمقانكف كىي بالمخالفة
 المكافقة رغبتيا في فتح فركع ليا في مصر كلكف لـ يتـ أبدت دكليو كىذه المنظمات أمريكية
 ٢٦ تقدمت بالطمب في الحريةكما يقكلو الشاىد ىك كذب صريح فمنظمو بيت ...عمييا

، كىي قد استأجرت مكتبيا 2012 يكنيك 5بجمسة  ٩ رقـ بالحافظة كىك ما قدمناه ٢٠١١ديسمبر
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 أساسيجار مقر ليا ىو شرط ئولم تكن تقدمت بالطمب فاست مف يكنيك األكؿ في القاىرةفي 
 لم تكن مؤسسو بيت قاضي التحقيق  أمام يسأل ، وبالتالي فيوم كان السفير باألوراقلمتقدم 

 حضراتكـ اف أماـ يكذب فقد قاؿ بأنوالطريف انو يكذب كىك عالـ  ...الحريو قد تقدمت بالطمب
 التأسيس أكراؽ كانت تستكمل الفترة ك انو طكاؿ تمؾ القاىرة إلينانسي عقيل قد زارتو بعد كصكليا 

.  ترجمو ككقتإلي كتحتاج ة التأسيس تقدـ بالعربيأكراؽ، كاف 

.  عن الشاىد محمود عمي محمود .  ٣-١-٢-٣

 بتاريخ قاض التحقيق أماـ كىك يقكؿ الدكلةكد عمي محمكد ىك ضابط في مباحث امف ـالشاىد مح
ردا عمي سؤاؿ عف - بالجزء الثالث عشر مف أكراؽ الدعكؼ  -  ١٢٢١ بصفحو ٢٠١١اكتكبر ٣

في المذكرتيف مف  كل ما " منو قاؿالمرسمة بيا في المذكرات أدليمصدر المعمكمات التي 
 الكطني، كتأكدت تمؾ المعمكمات بالتحريات األمف بقطاع السريةمعمكمات كردت مف المصادر 

 ال يستطيع بأنو أفاد إليوكبسؤالو عف مصادر تمؾ المعمكمات التي كردت ". ...التي قمت بيا 
".  عنيا الف في ذلؾ ما يعرضيـ لمخطر ككذلؾ مصمحو العمل في القطاعاإلفصاح

لكال أف القضاء قد استقر عمى جكاز األخذ بالشيادة المنقكلة  عف آخريف لما تعرضنا لما أدلى بو 
فقد . ضابط مباحث أمف الدكلة مف أقكاؿ في التحقيق سكاء أماـ قاضى التحقيق أك أماـ المحكمة  

كمع ذلؾ فإننا نتعرض لما أدلي بو نقبل عف . أقر بأنو ينقل معمكماتو كأكراقو عف المصادر 
.  المصادر في حدكد المبادغ التي أرساىا القضاء لقبكؿ الشيادة المنقكلة 
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أكؿ ىذه المبادغ ىك أف يصح االعتداد بالشيادة المنقكلة عف الغير متى أطمأنت المحكمة إلى 
 حتى لك أنكر ىذا الشاىد صحة صدكرىا عنو إذ المرجع في . صحة صدكرىا عمف نقمت عنو 

  .تقدير الشيادة كلك كانت منقكلة إلى اطمئناف المحكمة إلى مطابقتيا  لمحقيقة

إف حرية المحكمة في تقدير األدلة مشركطة بأف تككف األدلة  مطركحة عمييا كأف :المبدأ الثاني 
يككف لمدليل أصل في األكراؽ  كما قالت محكمة النقض مرارا أف يككف الدليل مطركحا عمى 

كعمة ىذا ػ كما قالت محكمة النقض . المحكمة كقد ناقشتو كناقشو الدفاع كأخذت بو أك أطرحتو 
احتماؿ أف يسفر ىذا الدليل ػ بعد إطبلع المحكمة عمى فحكاه كمناقشة الدفاع لو ػ عف " أيضا ػ 

   ".حقيقة يتغير بيا اقتناعيا ككجو الرأؼ في الدعكػ 

 يمكف لممحكمة كالذؼ-  ذاتيا الشيادةفما ىك الدليل عمي عمميو النقل بصرؼ النظر عف مضمكف 
انو حضكر .  أف تناقشو كيناقشو الدفاع لتطمئف إلى صحة صدكر الشيادة عمف نقمت عنو 

كليس ثمة في . الشخص المنقكؿ عنو أماـ المحكمة ، أك أف يككف النقل ثابتا بحكـ قضائي بات 
القانكف أية كسيمة أخرػ إلثبات صحة نقل ركاية عف آخر عمى كجو اليقيف الذػ يستمزمو اإلثبات 

ال يصح لممحكمة أف  )): كىذا ما قررتو محكمة النقض صراحة كبحكـ حاسـ إذا قالت . الجنائي 
 (. (تؤسس حكميا عمى شيادة  منقكلة عف شخص مجيكؿ لـ تسمع أقكالو 

                                                           

 . 894 صفحة 163 رقم 14 جممكعة أحشام رلنقض س 9/12/1963 نقض 

 .  391 ص 106 رقم 8 جممكعة أحشام رلنقض س 9/4/1957نقض 

 .  33 ـ  دفاع عن رلكطن للدكتكر عصمت سيف رلدولة ـص 443 ص 15 جممكعة رلقكرعد رلقانكنية س 1/6/1964نقض 

 .  34 و33 ـمراج سابق ص 550 صفحة 444 رقم 3 جممكعة حممكد عمر ازء 24/2/1936نقض 
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ذلؾ . إلى ىنا يككف كل ما نقمو ضابط مباحث أمف الدكلة عف مصادره غير قابل لبلعتداد بو 
كلكف ىذا الرفض ذاتو ال ييدر ما نقمكه فقط بل ييدر . ألنو رفض ذكر أسماء أكلئؾ المصادر 

 بو قد كضعكا أنفسيـ في مكضع غير مشركع كٌأقامكا سدا منيعا إذقيمتيـ أنفسيـ كشيكد أيضا ، 
 .مف مبادغ الشريعة  كقكاعد القانكف كأحكاـ القضاء  يحكؿ دكف  أىميتيـ  لمشيادة  

إذ ال يمكف أف تتعارض .. حجة كاىية ...إخفاء شخصية المصدر بحجة مراعاة مصمحة األمف 
فبلبد مف تغميب مصمحة العدالة .. مصمحة األمف مع مصمحة العدالة كحتى لك كقع ادني تعرض 

كحجب شخصية المصادر يحـر الدفاع مف تمحيص كفحص كتحقيق .. عمى أية مصمحة أخرػ 
.  كمناقشة الدليل المطركح 

ككشف المصادر كمناقشتيا في ساحة القضاء كتبيف نكعيتيا كالتحقق مف شرعية الكسيمة التي 
اتبعت لمتكصل إلى معمكماتيا ، كتمكيف الدفاع مف تقييـ أشخاص المصادر كالطعف عمييـ كعمى 

.  كسيمتيـ في التكصل إلى المعمكمات كل ذلؾ مف لزكميات حق الدفاع 

 لعقيدتيا كعمى مدػ اقتناعيا بجدية أك المحكمة يؤثر بصكرة أك أخرػ عمى تككيف أفكمف شأنو 
 . عدـ جدية المعمكمات 

 الحريةفي شأف مؤسسو بيت  – ؼ كمو غير حقيقالمزعكمة ما قالو الشاىد كمصادره أف أثبتناكقد 
 المعكنة قد حصل عمي مميكنا كنصف المميكف دكالر مف الحرية بيت أف أكردفقد  – األقلعمي 

 التي شمميا الفترة كجو مف الكجكه سكاء قبل أؼ ىذا القكؿ غير صحيح عمي أف كتبيف األمريكية
                                                           

 . 34ص  : 29دفاع عن رلكطن للدكتكر عصمت سيف رلدولة  ن ص  رراج يف ذلك 

 .  61و 60 ص 2007 ررفعة رألستاذ أمحد نبيل رهلاليل يف قضية رغتيال رفعت حمجكب ـ تقدمي رمحد ررغب رحملا ى ـ  ركز همام  بارك للقانن ـ عام 
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  بالجزء الثالث عشر مف التحقيقات١٢٣١الشاىد يقكؿ في . قرار االتياـ اك في فتره قرار االتياـ 
مف   بدئت تقريباالحرية تمكيبل مف بيت المصرية التي تمقت خبلليا الكيانات الزمنية الفترة أف"

 كمازالت ٢٠١١حكالي خمس سنكات كزادت مف حكالي عاميف ككصمت معدالت عاليو بعد يناير 
 إطارفي  ". ٢٠١١ أغسطس شير نياية التحريات في إجراء نياية في تمقي التمكيل حتي مستمرة

 فكالثبلثيالعزيز كىك المتيـ الثالث   دمحم عبداألستاذالتعاكف التاـ مف المتيميف مع التحقيقات قدـ 
 كشفا تضمف جميع المنح كاالتفاقيات التي عقدتيا مؤسسو بيت ٢٠١١ ديسمبر 15 تحقيق بجمسة

 فاف بيت ٢٠١٠ -٢٠٠٩ مف األكلي الفترة في ٢٠١٢-٢٠١١ ك٢٠١٠-٢٠٠٩الحريو مف 
 ٩٣٨٢٨ مبمغ بإجمالي كزاره التضامف االجتماعي بمكافقة أىميو لجمعيات قدمت سبعو منح الحرية
 ؛ كما كقعت سبعو اتفاقيات عمل مع أمريكي كعشركف دكالر كثمانية كثمانمائة إلفا كتسعكف ثبلثة

 . أمريكي كخمسو عشر دكالر ألفا كتسعكف ثبلثة ٩٣٠١٥ مبمغ بإجماليشركات مدنيو كتجاريو 
 رفضت كزاره أىميو جمعيات ألربعو بتقديـ منح المؤسسة قامت ٢٠١٢-٢٠١١ مف الفترةكفي 

 جمعيو السادات إلي المقدمة الرابعة المنحة عمي ثبلث منح منيا ككافقت عمي المكافقةالتضامف 
 جميعيا مبرمو مع المركز الرئيسي لمنظمو بيت أفكيبلحع عمي تمؾ المنح . دكالر ألف ١٥بقيمو 
 الكزارة كافقت أىميو جمعيات إلي في اغمبيا كأنيا بيا ، القاىرة لمكتب عبلقة في كاشنطف كال الحرية

 كما كافقت عميو نفذ كما اعترضت عميو لـ ينفذ ، كلكف األخرعمي بعض المنح كرفضت البعض 
 الصغر كليست عمي النحك الضخـ الذؼ حاكؿ الشاىد متناىية مبالغ أنياالميـ قبل ذلؾ كبعده 

.    بيا إييامنا المعركفةكمصادره غير 
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 يمكف لك استكممنا أننا النياية شيكد قضاه التحقيق كلكننا اكتشفنا في أقكاؿ نتابع أفكاف يمكف 
 أننا المرافعة في مقدمو تمؾ أعمنا دكف كيشكت نحارب طكاحيف اليكاء كىك ما إلي لتحكلنا األمر
.  قضاه التحقيقأدلو لننتقل الي دليل جديد مف كأالف. نخشاه

 ٢٠١١ لسنو ٧٢١٨ بقرار وزير العدل رقم المشكمةتقرير لجنو تقصي الحقائق . ٢-٢-٣
.   المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لمتشريعبرئاسة

 المجنة كلكننا سنناقش عمل المجنة الغير قانكنيو كال لمتكصيفات التي عرضت ليا لآلراءلف نعرض 
 فايزه ابك النجا ، تقكؿ الشاىدة الكزيرة أفكار مف بنات أنيا لجنو تقصي الحقائق أىميو . أكلومف 

كقمت بتكجيو رئيس الكزراء  "٥١ ص ٢٠١٢ /٩/ ٩ بجمسة المحكمة أماـفي معرض شيادتيا 
".   كمف كزير العدؿ تشكيل لجنو تقصي حقائق في ىذا المكضكع باإلجماعفمجمس الكزراء ...

( 17) انو تـ تشكيل المجنة بمكجب  قرار  صدر مف مجمس الكزراء  بجمستو رقـ األولي المالحظة
كزير العدؿ تشكيل لجنة تقصى / تكلى السيد المستشار "   جاء بو 3/7/2011المنعقدة بتاريخ 

حقائق حكؿ حجـ كاستخدامات المعكنات األمريكية المكجية لممجتمع المدني المصرؼ كمدػ 
مشركطية ىذه المعكنات ، كأف تتكلى المجنة إعداد بياف بمبلحظاتيا عمى ىذه المعكنات 

  لك اعتبرنا ىذه ".كمشركطياتيا كاستخداماتيا لمعرض عمى مجمس الكزراء في اجتماع قادـ 
خركج الخبير عف الحدكد  "أف في مقاـ الخبير فانو مف المقرر في قضاء محكمو النقض المجنة

 " بطبلف عممو إلي في الحكـ التمييدؼ يؤدؼ المحددة مجاكزتو لصبلحياتو أكالتي رسمت لو 

.  ؟ االجابو الإلييا أسندت التي الميمة عف المجنةىل تحدث تقرير 
                                                           

.   ٔيب ثؼذْب 1948اندضء انؼششٌٔ ص  

 .  ٢٠٠١دٚغًجش ٢٤ خهغّ ١٩٧٠ نغُّ ١٨٤٤انطؼٍ سلى  
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 االتفاقيات التي بمكجبيا تتـ عمميو أك كانت ىناؾ شركطا ترتبط بالمنح إذالـ يكضح التقرير عما 
 بشكل عاـ ؛ لـ يناقش التقرير عمميو التمكيل ذاتيا الحككمية لممنظمات غير األجنبيالتمكيل 
 كلكف الجيات المانحة الجية مف بمبادرةال تتـ –  كلغيرىا األىمية لمجمعيات بالنسبة – أنياككيف 
 التي الكحيدةالشركط .  كتقترحيا كتقترح طرؽ التنفيذ كتكمفتيا األفكار ىي التي تضع المتمقية

 مبالغ التمكيل في الغرض الذؼ خصصت لو ، في سبيل إنفاؽ يتـ أف ىك المانحةتضعيا الجيات 
؛ بالضبط كما يراقب المككل عمل ككيمو، كتمـز الجيات اإلنفاؽ عمميات ة المانحالجيةذلؾ تراقب 

لـ .لـ تنفقو  تقارير ماليو حكؿ طرؽ الصرؼ كترفق بيا مستندات كترد مابإرساؿ لمتمكيل المتمقية
.  يتطرؽ التقرير لشئ مف ذلؾ 

 كمف تمقاء نفسيا مدت عمميا مف التقصي حكؿ حجـ التمكيل المجنة إف الثانية المالحظة
 غير دقيقو، جاءت في تقريرىا أكردتيا التي األرقاـ جميع إف إال التمكيل  بشكل عاـ إلي األمريكي

 المعكنة دكالر مف ألف تسعمائة قد تمقت مبمغ الحرية مؤسسو بيت أف زعمت أنيا مثبل أثبتناكقد 
 المبمغ يفكؽ ىذا أف كزاره التعاكف  إلي  األمريكية المعكنة إخطارات كلكف الثابت مف األمريكية

. الرقـ 

 ذكرت كبلما عاما مبيما ال المعكنة عندما تحدثت عف استخدامات المجنة أف الثالثة المالحظة
 في المجنة يصدر عف لجنو يشكميا كزير العدؿ كيترأسيا مساعد كزير العدؿ لمتشريع قالت أفيجب 

 لمجمعيات في الغالب ذا صبغو سياسيو تتمثل األجنبي الغرض مف التمكيل أف  "١٩٩٣صفحو 
 معينة انتصارا ألغراضفي ابتغاء التدخل في شئكف الدكلة عف طريق استخداـ المعكنات تحقيقًا 

 التي تحقق ذلؾ كبالطبع فاف ذلؾ ليس األمكاؿ عف طريق ضخ أخرؼ لفئة في المجتمع عمي فئة 
 انو يمثل خركجًا عمي التكازف الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر المجتمع إذفي مصمحة المجتمع 
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 الذكباف في باقي إلي أفراده تفككو كتعظيـ االختبلفات كالخبلفات فيو بداًل مف سعي إليكيؤدؼ 
 شئ أؼ القانكنية الناحية ال تعني مف العبارة نبلحع فإف تمؾ أف؛ كما يمكف " أمتيـ كأفرادعناصر 

.   المساف ة شقشقإليكلكنو اقرب ما تككف 

 مف ضمف المؤسسات التي تعمل في الحرية مؤسسو بيت أف إلي ١٩٨٦ في صفحو المجنةانتيت 
 اكتفت كأنيا لـ تبذؿ جيدا مناسبا المجنة أف نؤكد ىنا عمي أفكيمكف . مصر بدكف ترخيص

. بالقشكر

 إلي كمقرىا كاشنطف كانت تقـك بتنفيذ مشركعاتيا عبر منح تقدميا الحرية مؤسسو بيت :أوال
 أؼ تراخيص مف أؼ كاتفاقات تعقدىا مع شركات تجاريو كىذا العمل ال يستمـز األىميةالجمعيات 

 لممنحة المتمقية الجية الـز ٢٠٠٢لسنو ٨٤ رقـ ة، كقانكف الجمعيات االىميجية أؼنكع ، كال مف 
 كزاره التضامف  االجتماعي كىك ما مكافقة بالحصكؿ عمي المانحة الجية منو كليس ١٧ المادةفي 

.  لممنح كقد ناقشنا ىذا بالتفصيل فيما سبقالمتمقيةكانت تقـك بو الجمعيات 

 ٢ ثبلث إخطارات كزاره التعاكف الدكلي عبر أخطرت قد الدكلية لمتنمية األمريكية الككالة إف :ثانيا
 بيت إلي متنكعة منحت مبالغ بأنيا ٢٠٠٨ أكتكبر ك في ٢٠٠٧ أكتكبر ٢٢ ك ٢٠٠٧ابريل 
 لف تقـك الحرية باف منظمو بيت أخطرتيا كنكع النشاط الذؼ قدمت تمؾ المنح لتنفيذه ، كما الحرية

 المجنة كيسقط قكؿ المصرية الحككمةبفتح مكتب ليا في مصر، كىك ما يجعل التمكيل يتـ بعمـ 
 التحايل إلي ىك السعي الدائـ كما اظير التقرير المانحة بعض الجيات نيةالدليل عمي سؤ " باف

".   المعكناتأمكاؿ في ضخ الشرعيةعمي القكانيف كعدـ إتباع الطرؽ 
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 األشكاؿ كىي لجنو قانكنيو قد ارتكبت خطأ في تكصيف بعض المجنة أف ىك :الثالثة المالحظة
 شكل قانكني ال أؼ أف ١٩٨٦ في ص المجنة كسايرىا في ذلؾ قاض التحقيق، اعتبرت القانكنية

 ىي شكل األىمية الجمعيات  إف غير قانكني،أك يعتبر غير شرعي األىمية الجمعيةيأخذ شكل 
 عمل بأؼ تقـك أف نص عمييا القانكف المصرؼ، كيمكف ليا متعددة قانكنيو أشكاؿكمف ضمف 

. تشاء 

 قضاه أف بالمغالطات لكال المميء في الرد عمي ذلؾ التقرير أنفسناجيد أف ف ما كاف لنا إننا
. أدلتيـالتحقيق اعتبركه ضمف 

.  وزاره التعاون الدولي إخطارات. ٣-٢-٣

 يقكؿ لئلدانة كليس لمبراءة كاستدالؿ قاض التحقيق  بيا دليل اإلخطارات تشكل تمؾ الحقيقةفي 
 الحريةكما تبيف حصكؿ منظمو بيت  "٣٤ المبلحظة ٢١٩١قاض التحقيق في مبلحظاتو ص 

 أمريكي كثمانكف دكالر كأربع مئاتي كألف ككاحد كتسعيف كثبلثمائة مبلييف أربعوعمي تمكيل قدره 
 رغـ ككنيا منظمو مخالفو كلـ تبـر اتفاقات مع كزاره ٢٠٠٩ كحتي ٢٠٠٧ مف عامي الفترةفي 

 محل الفترة تمكيبلت خبلؿ إيو لـ تتمق الحرية مؤسسو بيت أف قاض التحقيق أكدكما  ". الخارجية
 ٢١٩٢ ص٣٥ رقـ المبلحظة رقـ في أكرد عندما ٢٠١١ديسمبر  – ٢٠١١االتياـ مف مارس 

 المتبادلة لبلستعبلمات بشأف المكاتبات العامة الييئة بمعرفو المعدة الترجمة عمي بإطبلعو"الي انو 
 لمتنمية كالككالة األمريكية األمريكية المعكنةبيف كزاره التعاكف الدكلي في مصر ككبل مف ىيئو 

 ىناؾ مؤسسات سماىا حصمت عمي تمكيل لمعمل أف تبيف لو بالقاىرة األمريكية كالسفارة الدكلية
 مف الفترة في إال لـ تحصل عمي تمكيل الحرية مؤسسو بيت أف محل االتياـ حيف الفترةفي خبلؿ 

". كقدره تسعمائو الف دكالر ٢٠٠٧
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 تتمقي أف أمريكية مؤسسو أحقيو قاطعو في انو بصرؼ النظر عف اإلخطارات تمؾ أف إالال نظف 
 لـ الحرية فاف مؤسسو بيت األحكاؿ انو في كل إال األمريكية المتحدة في الكاليات ة امريكيأمكاال
لـ –  حكلت مبالغ ماليو بأنيا محل االتياـ، كىك ما ينفي االتياـ الفترة مبالغ في أؼ أصبلتتمق 

.    حسابات المتيميفإلي– تتمقاىا 

 . المصرية العامة المخابرات إفادات. ٤-٢-٣

 نقبل عف المخابرات ٣٦ رقـ المبلحظة ٢١٥٩ - ٢١٩٤يقكؿ قاضي التحقيق في مبلحظاتو ص
يح بذلؾ مف ر ىناؾ منظمات افتتحت مكاتب ليا في مصر دكف الحصكؿ عمي تصأف " العامة
 ظمت تعمل بصكرة غير شرعية بالببلد كأنيا كالتضامف كالعدالة االجتماعية الخارجيةكزارتي 
 أنشطتيا يناير بممارسة كافة أحداث بعد أنشطتيا يناير كتكسعت في أحداث قبل أنشطتياممارسة 

داخل الببلد كفتح فركع لمكاتبيا في بعض المحافظات في مصر دكف ترخيص كاف  بينيا مؤسسو 
 كتكلي مسئكليتيا المتيميف نانسي جماؿ الديف حسيف كالشريف احمد صبحي منصكر الحريةبيت 

".  كباسـ فتحي كدمحم عبد العزيز

 التي يتحدث عنيا قاضي التحقيقات في اإلفادة أف نكضح لعدالة المحكمة أففي البداية نكد 
 أكردتو يخص المخابرات العامة ما باألكراؽ، كاف كل ما كجد األكراؽمبلحظتو لـ نجد ليا اثر في 
 ما كرد عمي ١٩٦٠ التي كردت مف المخابرات بصفحات اإلفاداتلجنة تقصي الحقائق في بياف 

 دكالر ٩٠٠٠٠٠سسة بيت الحرية مبمغ ؤلساف العقيد دمحم رمضاف ممثل المخابرات مف مف تمقي ـ
 التي فتحت مكتب ليا في مصر دكف األجنبية المنظمات أف مف ١٩٨٤ كما جاء بصفحة ٫

تصريح ىي منظمة بيت الحرية كاف المسئكليف عنيا ىـ شريف منصكر كباسـ فتحي كدمحم عبد 
. ٢٠١١ كانو تـ افتتاح المكتب بيكنيك ٫العزيز
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 كأصرتؤسسة ليا كجكد سابق في مصر ـ اؿأف جاء قاضي التحقيق بتمؾ المبلحظة مف أيففمف 
ضافتيـ المتيميف الجدد أسماء أضيف أيفمف  ،ا بنفسوأنشطة تمارس أنيا أكعمي البقاء فيو   كا 

 تشكؾ في صدقيو استخراج القاضي أسئمة المخابرات الكاردة لمجنة تقصي الحقائق؟ إفادةعمي 
 . األكراؽلمدليل مف 

تقرير البنك المركزو المصرو بالكشف عن سريو حسابات المتيم باسم فتحي دمحم عمي .٥-٢-٣
 .

اثبت تقرير البنؾ المركزؼ المصرؼ " ٣٩ رقـ المبلحظة ٢٢٠٠يقكؿ قاض التحقيق في مبلحظاتو 
انو بالكشف عف سريو حسابات المتيـ باسـ فتحي دمحم عمي محمكد تبيف اف لديو حسابا في بنؾ 

 مبمغ ٢٠١١ /١١ /٣٠ق التي تمت عمي الحساب حتي ف حركاتو الداغإجمالي....كريدؼ اجرككؿ
 كستكف جنييا منيا ست تحكيبلت بنحك مبمغ كاحد عشريف كأربعو كثمانمائة ألف كعشركف ثبلثة

 لـ نجد اؼ تقارير لمبنؾ المركزؼ أننا األولي والمالحظة". الف جنيو مف ثبلث منظمات دكليو
بل التقرير الكحيد المكجكد بالممف . الحرية شخص مف متيمي بيت أؼ أكتتضمف اسـ باسـ فتحي 

 ىك تقرير يتضمف حسابات مؤسستي ككنراد اديناكر ٢٠٢٤ الي ص ١٩٩٧كىك في صفحو 
. كالمعيد الكطني الكطني الديمقراطي

 اف الجيات المعنيو التي ١٩٨٥ في صفحو أكرد تقرير لجنو تقصي الحقائق أف الثانية والمالحظة
 في األمكاؿكحده غسل "... مف معمكمات عف المكضكع ىي المجنةتـ مخاطبتيا كلكنيا لـ تكاؼ 

 نناقشو ىك رد عمي صاحبو ال أك أمامنا دليل لـ يطرح أؼكقد سبق منا القكؿ باف ". البنؾ المركزؼ 
. قيمو لو في مجمس القضاء
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اداره مكافحو جرائم –  لممعمومات والتوثيق ة العاماإلدارةالتقرير المبدئي الوارد من .٦-٢-٣
. الفنيةقسم المساعدات - الحاسبات

 تقرير مبدئي كيغفل التقرير النيائي ، إلي يشير قاض التحقيق في مبلحظاتو أفمف الطريف 
 المجنة لم تتوصل  "الحرية مؤسسو بيت إلي عندما يشير كصراحةالتقرير النيائي يقكؿ ببساطو 

 التقرير المبدئي الذؼ أفالطريف ".  محل الفحصالمؤسسة أو المقر لطبيعة نشاط ثابت إلي
جارؼ استكماؿ الفحص ككتابو التقرير "  مف انو  قاؿ أكثر قاضي التحقيق لـ يتضمف إليو أشار

 محكمو أؼ كال في جنائية تعرض في محكمو أفكىي كممات ال تصمح " كعرضو عمي سيادتكـ 
. اإلطبلؽعمي 

.  وزاره التضامن االجتماعيإفادات. ٧-٢-٣

 قاض التحقيق كاف يبحث أف يؤكد القضية أكراؽ كزاره التضامف االجتماعي ضمف إفادات إيراد
 منظمو مسجمو في مصر، ىي منظمو أنيا الحرية بيت اً  كرقو ليضعيا كدليل، لـ تقل ابدأؼعف 

تقـك بتمكيل مشركعات لبعض الجمعيات . ، كمقرىا كاشنطف األمريكية المتحدةمسجمو في الكاليات 
 اف تعمل الحريةعندما قررت بيت  . الكزارة مكافقة، كالتي الزميا القانكف بالحصكؿ عمي المصرية

مباشره في مصر تقدمت بطمب لمحصكؿ عمي تصريح لمكتب ليا في مصر ، كقدمت الطمب في 
 كزاره التضامف لـ إفادة أفكلكف يبلحع  .الخارجية ، بعد مفاكضات مع كزاره ٢٠١١ /١٢/ ٢٦

 الحرية كافقت لمؤسسات مصريو عمي تمقي منحا مف مؤسسو بيت الكزارة تمؾ أف إلي إطبلقاتشير 
 مف كزاره التضامف مكافقة حاسـ كيعتبر أمر، كىك أنشطوكعمي تنفيذ ما اتفقت معيا عميو مف 

 .   المصرية بتقديـ منح لممنظمات الحرية تقـك بيت أفعمي 
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. محاضر الضبط والتفتيش .٨-٢-٣

.  عنو كتـ تحريزه أسفرتىناؾ عدد مف المبلحظات عمي محاضر الضبط كالتفتيش كما 

 انو ٢٠١٢يناير  ٤ السيد قاض التحقيق قد اثبت في محضر مستقل مؤرخ أف األولي المالحظة
 التي احتكتيا كلكف تبيف عند فض االحراز بمعرفو األكعيةاطمع عمي احراز كصفيا ككصف 

 كجرؼ حجبو ؛ المحكمة ككصفو ال كجكد لو كلـ يتـ عرضو عمي إليو أشار كل ما أف المحكمة
.   ال قيمو لو كال كجكد أنظاركـكالدليل الذؼ لـ يعرض عمي 

 السيد قاض التحقيق لـ يكاجو المتيميف بالمضبكطات كلـ يحصل عمي أف الثانية المالحظة
 األختاـال يجكز فض "  فانو  الجنائية اإلجراءات مف قانكف ٥٧ المادةاقكاليـ عمييا ككفقا لنص 

 أك األشياء ككيمو كمف ضبطت عنده ىذه أك بحضكر المتيـ إال ٥٦ك٥٣ طبقا لممادتيف المكضكعة
".   بعد دعكتيـ لذلؾ 

 التحريز المنصكص عمييا في إجراءات" أف قضاء النقض قد استقر عمي أفكعمي الرغـ مف 
 عمي لممحافظة قصد بيا تنظيـ العمل إنما الجنائية اإلجراءات مف قانكف ٥٧ ك٥٦ ك٥٥المكاد 

 اطمئناف إلي في ذلؾ األمرالدليل خشيو تكىينو كلـ يرتب القانكف عمي مخالفتيا بطبلنا بل ترؾ 
 ما اثبت القاضي انو اطمع عميو لـ يصل أف المحكمة عندما تكشف " سبلمو الدليلإلي المحكمة

 نترؾ لضميرىا تقدير قيمو ىذا الدليل فإننا كلـ يكاجو بو المتيمكف كلـ يتؤخذ عميو مبلحظتيـ إلييا
. المحكمة يطرح عمي أف ال قيمو ليا ىي دليل يمكف متفرقة أكراقا أف اعتبرنا أفكما يسفر عنو 

                                                           

 ٦٦نغُّ ٢٥٦ٔانطؼٍ سلى ١٥٩ صفسّ سلى ١ سلى اندضء ٥٠ يُشٕس فٙ يدًٕػّ انًكزت انفُٙ انغُّ ١٩٩٩ يبسط ١١ خهغّ ٦٠نغ٥٧٦٩ُّانطؼٍ سلى  

 . ١٩٩٨/ ٢ / ٣ق خهغّ 
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 مستندات أؼ لممتيميف لـ تتضمف النقالة الشخصية اآللي الحاسب أجيزه إف الثالثة المالحظة
 أف حتي أك، الحرية مف مقر مؤسسو بيت محظكرة أنشطو إدارة جريمة قياـ إلي تؤدؼ أفيمكف 

 شخصيو أكراؽ ىي الشخصية عمي الحكاسب فاألكراؽنشاطا يديره ىذا المقر قبل تسجيمو ؛ 
لممتيميف كفي اغمبيا  صكرا شخصيو كمستندات شخصيو لمالكييا كعمي سبيل المثاؿ فاف ىناؾ 

 القكمي ك باألمف مستندات تضر أنياصكرا لباسـ فتحي مع الدكتكر البرادعي جرؼ تحريزىا عمي 
ىناؾ مستندات تـ نسخيا مف جياز المتيـ مجدؼ محـر تخص عممو السابق كمحاسب في رابطو 

 . المرأة العربية

 القائـ عميو النقيب ميندس خالد ٢٠١٢ / ٢ / ١٠ انو ثابت في محضر التفريغ األخيرة المالحظة
 ، بالقاىرة الحريةسعيد الجمل انو قاـ بفحص جياز حاسب الي تجميع محمي خاص بمكتب بيت 

 أف طبيعي ذلؾ أمر محل الفحص؛ كىك بالقضية ما يتعمق ثمة بالفحص تبيف عدـ كجكد بأنو كأفاد
 يستخدـ فييا جياز أف يمكف أنشطو أيوالمكتب لـ يكف قد صرح لو بالعمل بعد كلـ يكف باشر 

.  أصبل اآلليالحاسب 

 بشأن الداخمية بوزارة لممعمومات والتوثيق العامة اإلدارةالتقرير الفني الصادر عن .٩-٢-٣
 . الدولية عمي شبكو المعمومات المعمنة وأىدافيا الدولية وعناوين المنظمات أسماءفحص 

 ىك ممف إلينا ما سمـ أف اخشي المائة لممرة ىك أيف مثل ىذا التقرير كال نعرؼ األكراؽلـ نجد في 
 محالة ىناؾ إف عمي ىذا النحك فاف معناه األمر لـ يكف إف لممحكمة، ألنومختمف عما سمـ 
  . المذيف يناط بيـ الفصل فيياالقضاة الدعكؼ ليس عف الدفاع فقط كلكف عف أكراؽعمديو لحجب 

القسم الثامن 
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. في الدفاع عن المتيمين شريف منصور ودمحم عبد العزيز

 عف الدفاع عف المتيميف الشريف احمد أالفانتيينا فيما سبق مف الدفاع العاـ في الدعكؼ كننتقل 
. صبحي منصكر كدمحم عبد العزيز

 في حق المتيمين الشريف 1/ ج 98ندفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عمييا بالمادة . ١
: منصور ودمحم عبد العزيز 

...... المتيم الواحد والثالثون الشريف احمد صبحي منصور . ١-١

بحثنا عف دكر المتيـ الشريف منصكر في ىذه القضية كما يمكف أف يسند إليو مف اتيامات 
 مف 1/ج98جاءت بالقيد كالكصف عنو لكي تكتمل أركاف الجريمة المنصكص عميو في المادة 

قانكف العقكبات كاألدلة عمي ارتكابو ليا لـ نجد أال بعض األقكاؿ المرسمة كالتي أف صحت فيي ال 
تعدك حتى أف تككف جريمة فيك كاف خارج الببلد كقت تحريؾ القضية كلـ يستجكب بالتحقيقات 
كجميع المتيميف قررا انو مدير لبرامج المنظمة في منطقة الشرؽ األكسط كانو متعاقد مع المركز 

: الرئيس مباشرة كذلؾ كما يمي 

أقكاؿ المتيمة نانسي عقيل عف المتيـ الشريف منصكر 

تقكؿ المتيمة الرابعة كالثبلثيف نانسي جماؿ الديف عقيل بمحضر استجكابيا أماـ قاضي التحقيقات 
 المقر الرئيسي لمنظمة بيت الحرية إلي عند زيارتيا أنيا 659 صفحة 2011 ديسمبر 7بجمسة 

بالكاليات المتحدة تقابمت مع معظـ العامميف المسئكليف بالمركز الرئيسي أىميـ رئيس المنظمة 
ديفيد كريمر كنائبة ركبرت ىرماف كمدير البرامج تشارلز دف باإلضافة الي مسئكؿ البرامج عف 

. منطقة الشرؽ االكسط كيدعي شريف منصكر كىك مصرؼ الجنسية
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أقكاؿ المتيـ باسـ فتحي عف المتيـ الشريف منصكر 

 كيف بدأت ىذه الصمة ؟ :س

 مكظفيف بيذه الكظيفة الخاصة بالمستشاريف لمبرامج بيطمب عمى االنترنت كاف إعبلف أنا قرأت :ج
كقدمت عمى االنترنت كتمقيت رد عمى بريدؼ االلكتركني بالمكافقة كيعتكا لي العقد ككقعتو كأرسمتو 

 لممكتب بتاعيـ الي في شارع عائشة التيمكرية رقـ أتكجوليـ بالبريد االلكتركني كبعديف كمفكني أف 
بمنطقة جاردف سيتي فالتحقت بالعمل ىناؾ لمدة ثبلثة أشير انتيى في أكتكبر الماضي كلما  (6)

التحقت بالعمل في أكؿ يـك أكضحكا لي أف المنظمة قيد التأسيس في مصر كجارؼ اتخاذ 
اإلجراءات القانكنية مع كزارة الخارجية المصرية التي اشترطت كجكد مقر أكال كمكظفيف قبل البدء 

في إجراءات التسجيل  

 مف الذؼ أخبرؾ بيذا األمر؟ :س

ؿ البرامج في المقر الرئيسي في ئكؿ برامج فريدـك ىاكس شريف منصكر كىك مسئك ىك مس:ج
كاشنطف  

 مكاتبات مكضحة ما قرره لؾ بشاف السير في إجراءات أك ىل أطمعؾ عمى أؼ مستندات :س
الترخيص ؟ 

 ايكه ىك أطمعني عمى مذكرة داخمية بينو كبيف منظمة فريدـك ىاكس في كاشنطف تفيد انو حدث :ج
لقاء بينو كبيف المكظفة المسئكلة عف المنظمات في كزارة الخارجية المصرية كاألكراؽ التي طمبتيا 

. كزارة الخارجية المصرية إلنياء إجراءات التسجيل 
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مف المجمد السابع 681 ك 680صػ

أقكاؿ المتيـ مجدؼ محـر عف المتيـ الشريف منصكر 

ككيف حدث إجراءات تعيينؾ بالعمل في المنظمة المذككرة ؟ : س 

أنا بعت السى في اك بياف الحالة خبلؿ االنترنت مف خبلؿ اإلعبلف المي عممكا كبعدىا بعتكا : ج 
ليو أيميل يعنى بريد الكتركني كقالكا ليو أنيـ كافقكا عمي بياف الحالة المى بعتو كتـ تحيد المقابمة 
مع األستاذ دمحم عبد العزيز كاألستاذ الشريف منصكر كتمت المقابمة المبدئية بالفعل كبعد أسبكع 

لمنظمة / دمحم حسف كىك المستشار المالي / قالكا ليو أف في مقابمة ثانية شخصية مع األستاذ 
فريدـك ىاكس في أمريكا الف حسب القكاعد بتاعتيـ أف الـز عمشاف يكافق عمى تعييف محاسب 

مالي يككف شخص مالي في المنظمة 

  مف المجمد الثامف713ك 707صػ

 

محمكد عمى محمكد بجياز األمف الكطني عف المتيـ الشريف منصكر نجدىا كما / أقكاؿ المقدـ 
: يمي 

 كمف ىـ األشخاص المسئكلة عف أدارة نشاط مؤسسة فريدـ ىاكس في مصر ؟ :س

المدير –المدير التنفيذؼ لفرع المؤسسة في مصر كنانسي عقيل - دمحم عبد العزيز/  المدعك:ج
باسـ فتحي / اإلدارؼ بمكتب المؤسسة في مصر كيشرؼ عمى أعماؿ مدير المشركعات المدعك
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دمحم عمى كىـ مصرييف الجنسية ،كيتكلى منصب المدير االقميمى لممؤسسة بمنطقة الشرؽ األكسط 
سمير جراح كاألخير كاف سابقا يقـك بالتردد عمى مصر خاصة خبلؿ عامي        /االردنى 

 حتى تـ منعة مف دخكؿ الببلد لرصد تحركات لو ضارة 2010 حتى أكائل عاـ 2009، 2008 
الشريف احمد منصكر كىك مصرؼ امريكى كمقيـ / باألمف القكمي المصرؼ باإلضافة إلى المدعك 

بأمريكا كيتكلى مسئكلية مدير البرامج بمؤسسة فريدـ ىاكس كذلؾ باإلضافة إلى العديد مف 
.  المسئكليف عف إدارة المؤسسة كفركعيا عمى مستكػ العالـ األمريكييف

: التعميق 

يقرر جميع المتيميف اف المتيـ الشريف احمد صبحي منصكر يشغل منصب مدير اك مسئكؿ 
 اإلثباتالبرامج بالمركز الرئيسي لمنظمة بيت الحرية عمي مستكؼ الشرؽ األكسط، كيقرر شاىد 

محمكد عمي محمكد باف المتيـ يتكلي مدير البرامج بمؤسسة فريدـ ىاكس ضمف المسئكليف عف 
.  لو بمقر القاىرة مف قريب اك بعيدعبلقة مؤسسة بيت الحرية كفركعيا في العالـ، فبل إدارة

 عممية التأسيس القانكنية إلتماـكاف كل الدكر الذؼ قاـ بو المتيـ ىك استئجار مقر لفرع المنظمة 
التي نصت عمييا البلئحة التنفيذية لقانكف الجمعيات األىمية كأيضًا كفقًا الشتراطات كزارة 

 المؤسسة بالكاليات المتحدة األمريكية إدارةالخارجية، ككاف ذلؾ كمو بمكجب تفكيض كتابي مف 
. لممتيـ إلتماـ عممية التأسيس

كانو ككفقًا لما قرره باقي المتيميف عف المتيـ الشريف احمد صبحي منصكر انو مسئكؿ برامج 
 ضابط قطاع اإلثبات شاىد أكدهبالمنظمة بمركزىا الرئيسي بالكاليات المتحدة األمريكية كىك ما 

 الكطني محمكد عمي محمكد مف عمل المتيـ بالخارج، فاف المتيـ ىك مسئكؿ برامج عف األمف
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 التي ينفذىا المركز الرئيسي ببيت الحرية عمي مستكؼ الشرؽ األكسط كمكظف بالمؤسسة األنشطة
 نشاط يذكر في مصر، كما بأؼ المتيميف لـ يقـ بأقكاؿ فرع المؤسسة كما ىك ثابت أف، كما األـ
 اإلطبلؽ جميع المتيميف قرركا أسماء االستشارييف المكجكديف بالقاىرة دكف ذكر المتيـ عمي أف
 ضمف الذيف يقكمكا بإجراء المتابعة الفنية ألنشطة المنظمة داخل مصر كمف ثـ فبل نستطيع بأنو
 يحكـ عممو بالمنظمة الذؼ عممو خارج مصر كيطبق عميو القانكف أف اتياـ حيث أؼ إليو نسند أف

 يمكنا مف تطبيق نصكص مكاد األكراؽ يعمل لدييا كال يكجد لو اػ دكر نيائيا فى التيالدكلية 
 .االتياـ عميو

: عن المتيم دمحم أحمد عبد العزيز . ٢-١

.  بالتحقيقات أقكالويقكؿ المتيـ دمحم احمد عبد العزيز في 

 ما صمتؾ بمؤسسة فريدـك ىاكس ؟ :س

 2008 أنا اعمل استشارؼ بعقد محدد المدة بيذه المؤسسة منذ عاـ :ج

 ما طبيعة عممؾ تحديدا ؟ :س

 أنا استشارؼ لبرامج جكالت دراسية بالمؤسسة حيث اختص بعممية االتصاؿ مع المتدربيف عمى :ج
ىذه البرامج كما اختص باألمكر المكجستية  الخاصة بالتأكد مف كصكؿ الكفكد أك المتدربيف 

. كانتظاـ البرامج في الجزء الخاص بي 

 منذ متى كأنت تباشر ىذا االختصاص ؟ :س
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 إلي لمكضكع التنسيق في الجكالت بشتغل في مكضكع متابعة المنح الصغيرة كده باإلضافة أنا :ج
 حتى اليـك  2008بعممو مف 

 كما كيفية متابعتؾ لممنح الصغيرة ؟ :س

 مف مؤسسة فريدـ ىاكس بكاشنطف أك عف طريق جاية إلي بالمتابعة الفنية لممنح بختص أنا :ج
المكتب اإلقميمي لمؤسسة فريدـ ىاكس باألردف حيث أقـك بمتابعة تنفيذ األنشطة لمتأكد مف تنفيذىا 

. مثل المؤتمرات كبعض الكرش التدريبية حيث أقـك أحيانا بحضكر جانبا منيا 

 كمنذ متى كأنت تباشر ذلؾ االختصاص ؟ :س

  2009 متابعة الجانب الفني لممنح بدء منذ عاـ :ج

 مف المجمد السابع 621ك620صػ 

 

ككيف التحقت بمنظمة فريدـك ىاكس األمريكية ؟ / س

 عف كظائف عمى شبكة االنترنت بيككف طالب مستشاريف لمبرامج كقدمت اإلعبلفعف طريق / ج
مف خبلؿ االنترنت حيث أرسمت السيرة الذاتية الخاصة بي ثـ أجريت مقابمة شخصية مع شخص 
يدعى سمير جراح كده المدير اإلقميمي لمؤسسة فريدـ ىاكس باألردف كبعديف ىك أرسل لي العقد 

عمى القاىرة عف طريق البريد االلكتركني كتعاقدت معيـ لمدة سنة قابمة لمتجديد  

 كأيف يقع مقر المنظمة بالقاىرة ؟ :س
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 كنت بمارس عممي مف البيت عف طريق شبكة 2011 كحتى منتصف2008 أنا مف عاـ :ج
االنترنت أنما منذ منصف العاـ الحالي كحتى االف يكجد مقر لمنظمة فريدـ ىاكس بجاردف  سيتي 

.  شارع عائشة التيمكرية كاعمل بو بعض الكقت 6بالقاىرة رقـ 

 كمف ىك المسئكؿ المباشر عف برامج مؤسسة فريدـ ىاكس بمصر ؟ :س

نانسي /  كاف قبل كده األستاذ سمير جراح الي ىك المدير اإلقميمي لمكتب األردف كحاليا ا:ج
عقيل  

 كىل تـ الترخيص لممنظمة التي تعمل بيا مف كزارة الخارجية المصرية لمعمل في مصر ؟ :س

 الي اعرفو انو مف بعد الثكرة بحكالي شيريف يعني تقريبا في شير مارس الماضي منظمة فريدـ :ج
ىاكس بكاشنطف أرسمت لي بالبريد االلكتركني مفادىا أنيـ بيفكركا يعممكا ترخيص لكف أنا لـ اىتـ 

. بيذا المكضكع ألني استشارؼ 

 كىل تـ إنياء اجرءات الترخيص ؟ :س

 معرفش :ج

 كمف المسئكؿ عف إنياء إجراءات الترخيص لمكتب منظمة فريدـ ىاكس بالقاىرة؟ :س

 معرفش :ج

  مف المجمد السابع622ك621صػ 

: أقكاؿ المتيمة نانسي عقيل 
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 7قررت المتيمة نانسي جماؿ الديف عقيل في محضر استجكابيا أماـ قاضي التحقيق بتاريخ 
 عف طاقـ العمل بمقر منظمة فريدـ ىاكس في مصر فأفادت بأنيـ 653 بصفحة 2011ديسمبر 

بخبلفيا األستاذ باسـ فتحي كيعمل استشارؼ كأيضا األستاذ دمحم عبد العزيز كيعمل مسئكؿ برامج 
. استشارؼ لممنظمة

: أقكاؿ المتيـ باسـ فتحي دمحم 

ما صمتؾ بالمدعك دمحم عبد العزيز المنسق العاـ بمؤسسة فريدـ ىاكس؟ : س

دمحم عبد العزيز بيشتغل معانا في مكتب القاىرة كيتكلي مسئكلية متابعة بعض البرامج : ج
كاستشارؼ فني مثل كظيفتي تمامًا كىك في ىذه الكظيفة قبل حضكرؼ الستبلـ العمل في يكليك 

. الماضي

 المجمد السابع 690ص 

 أقكاؿ المتيـ مجدؼ محـر حسف 

قرر المتيـ عند سؤالو مف قاضى التحقيق عف  طبيعة صمو كبل مف دمحم عبد العزيز كالشريف 
منصكر كدمحم حسف بمنظمة فريدـك ىاكس األمريكية ؟ 

بالنسبة لدمحم عبد العزيز ىك يعمل كمنسق لمنظمة فريدـك ىاكس في مصر ككظيفتو استشارؼ : ج 
كبالنسبة لشريف منصكر يعمل كمدير لبرامج المنظمة في منطقة الشرؽ األكسط كمنيا مصر أما 

. بالنسبة لدمحم حسف يعمل كمحمل مالي لممنظمة في أمريكا كجميعيـ مصرييف

مف ىـ العاممكف بمقر المنظمة بالقاىرة ؟ : س 
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باسـ فتحي / دمحم عبد العزيز كيعمل مستشار كمنسق لممنظمة في القاىرة كاألستاذ / األستاذ: ج 
يعمل أيضا كمستشار كمنسق برامج بالقاىرة كاألستاذة نانسي كتعمل مديرة الفرع كمسئكلة عف 

نشاء الفرع االستاذه  . نسمو احمد تعمل كسكرتيرة بالمقر / إجراءات تسجيل فرع المنظمة كا 

 مف المجمد الثامف 713ك 707صػ

عف المتيـ دمحم عبد العزيز " األمف الكطني"أقكاؿ الضابط محمكد عمي محمكد 

 عند قياـ قاضي التحقيقات بسؤالو عف 6/10/2012 بمحضر سؤالو بجمسة 1237 بصفحة 
األشخاص المسئكليف عف أدارة نشاط مؤسسة بيت الحرية في مصر بأنيـ دمحم عبد العزيز المدير 

. التنفيذؼ لفرع المؤسسة في مصر كنانسي عقيل المدير اإلدارؼ بمكتب المؤسسة في مصر 

عف طريق إعبلف لممنظمة 2008ثبت مف ىذه األقكاؿ أف المتيـ قد التحق بالعمل بالمنظمة عاـ 
عمى االنترنت اػ قبل النطاؽ الزمف لمقيد الكصف المحدد فى قرار اإلحالة ككاف  يقـك بعممو مف 
منزلو ككانت تمؾ األعماؿ التي يقـك بيا قبل اتخاذ مقر لمفرع كالشركع في ترخيصو كاف تكاجده في 

 اليد كغير مقيد بو أك ممـز عميو كما ىك أصابعالفرع يعتبر كاف التزاما أدبيا منو كمعدكد عمى 
 ككاف عمى سبيل استخدامو بدال مف تركة خالي كبدال مف إالـ المنظمةثابت بعقده المحرر مع 

ممارسة أعمالو مف منزلو كيؤكد ذلؾ أنو كغيره مف المتيميف قد قرركا أف ىذا الفرع لـ يمارس 
أعماال فعميو نيائيا كانو لـ ينفذ عمبل كاحدا لحسابو كمف ثـ فكجكد ىذا المقر اك عدـ كجكده ال 
. يرتبط بصمة المتيـ بالمنظمة األـ فى امريكا فيك يعمل لدييا سكاء كجد ىذا الفرع اك لـ يكجد 

 من قانون العقوبات في حق 1/ج98عن انتفاء الركن المادو لمجريمة المؤثمة بالمادة . ٢
 : المتيمين 
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:  عمى 1/ ج 98تنص المادة 

كل مف انشأ أك أسس أك نظـ أك أدار في الجميكرية المصرية مف غير ترخيص مف الحككمة 
جمعيات أك ىيئات أك أنظمة مف أؼ نكع كاف ذات صفة دكلية أك فركعا ليا يعاقب بالحبس مدة 

. ال تزيد عمى ستة أشير أك بغرامة ال تتجاكز خمسمائة جنيو 

كبتطبيق ىذه المادة عمى المتيميف الماثميف سنجدىا كميا لـ تحدد نيائيا قياـ اػ مف المتيميف بأؼ 
أفعاؿ خبلؿ الفترة الزمنية لمقيد كالكصف المقدميف بو لممحاكمة تشكل جريمة حيث أنيـ جميعا 

يرتبطكف بعقكد عمل مع المنظمة األـ في كاشنطف كيعممكف لحسابيا مف قبل استئجار المقر الذيف 
اضطركا الستئجاره لشركعيـ في أنشاء فرع لمنظمة فريدـ ىاكس بالقاىرة كذلؾ طبقا لمشركط 

 أسامة شمتكت المسئكؿ عف تمقى السفيرالكاردة بتعميمات كزارة الخارجية كطبقا لما اقر بو السيد 
الطمبات بكزارة الخارجية في شيادتو أماـ المحكمة بضركرة كجكد مقر كمدير لو يمثل المنظمة في 
التعامل كتقديـ األكراؽ أما عف ككف المتيـ دمحم عبد العزيز قد تكاجد في ىذا المكاف فيك لـ يكف 
ألدارتو بل لمتابعة أعماؿ المنظمة األـ بكاشنطف مف خبللو استغبلليـ لو دكف أف يتعامل مباشرة 

مع اػ مف المنظمات األخرػ بالقاىرة سكاء بتمكيل اػ مف تمؾ المنظمات أك القياـ بأعماؿ 
لحساب ىذا الفرع  كىذا ثابت باألكراؽ كاإلحراز المكجكدة بالقضية كما أف اػ مف شيكد اإلثبات 
قد قرر بقياـ ىذا الفرع حتى بالتعاقد مع المتيميف لمعمل لحسابو بل أف كافة العقكد المقدمة مف 
المتيميف منذ فجر التحقيقات قد أثبتت أنيـ يعممكف في كظيفة مستشار لممنظمة األـ بكاشنطف 

. التي ىي الطرؼ الثاني في ىذا العقد 
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كعمى الرغـ مف ذلؾ فإذا افترضنا قياـ تمؾ المنظمة بعقد تعاقدات مع مستشاريف ليا بالقاىرة فإذا 
لـ ينص العقد عمى القانكف الذؼ يحكـ عبلقتيـ سيككف القانكف المصرؼ المختص ىك الذؼ يحكـ 

:  كالذؼ نص عمى 2003 لسنة 12تمؾ الحالة كفى حالتنا الماثمة يككف قانكف العمل رقـ 

تسرػ أحكاـ ىذا الباب عمى العقد الذؼ يتعيد بمقتضاه عامل بأف يعمل لدػ صاحب  : 31مادة 
.  العمل كتحت إدارتو أك إشرافو لقاء أجر 

عمى أف عقد العمل ىك الذؼ يتعيد فيو أحد :  مف القانكف المدني 674كما تنص المادة 
المتعاقديف كىك العامل بأف يعمل في خدمة المتعاقد اآلخر كتحت إدارتو أك إشرافو مقابل أجر 

. يتعيد بو المتعاقد اآلخر كىك صاحب العمل 

كالتساؤؿ الذؼ ممكف أف يثكر ىنا ىل يخضع العاممكف بفركع الييئات األجنبية لقانكف العمل ؟ 
العبرة بما تنص عميو نظـ الييئات كالككاالت الدكلية، كحيث أف ىذه الجيات ال يمكف أف تككف "

مف كحدات الحككمة اإلدارية أك المحمية أك كحدات القطاع العاـ كما أف العامميف بيا ليسكا مف 
عماؿ الخدمة المنزلية، لذا نرػ أف األصل ىك سرياف أحكاـ قانكف العمل عمييـ فيما لـ يرد بو 

" . نص أخر في ىذه المكائح كالنظـ

ككما ىك مكضح أعبله، فإف عنصر التبعية مف العناصر المميزة لعقد العمل كتتمثل تمؾ التبعية 
شرافو كرقابتو كعمى ذلؾ فإف العمل الذؼ يقـك بو الشخص  في خضكع العامل لصاحب العمل كا 
شراؼ ىذا األخير ال يخضع لقانكف  لحسابو الخاص كليس لحساب شخص آخر تحت رقابة كا 

. العمل 
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شراؼ صاحب العمل خضكع العامل لؤلكامر كالتكجييات التي  كيقصد بالتبعية كالعمل تحت إدارة كا 
يصدرىا رب العمل كالتي تتعمق بتحديد العمل المطمكب ككيفية القياـ بو ككقت كمكاف أدائو كحق 

. صاحب العمل في تكقيع الجزاء عمى العامل إذا لـ يراع األكامر المكجية لو 

كال يشترط أف تككف التبعية تبعية كاممة يشرؼ بمكجبيا صاحب العمل عمى العامل إشرافًا كامبًل 
في كل تفاصيل العمل كجزئياتو مف الناحية الفنية، فقد يكتفي صاحب العمل باإلشراؼ عمى 

الظركؼ الخارجية دكف أف يتدخل في العمل مف الناحية الفنية كتمؾ التي تسمى التبعية اإلدارية أك 
. التنظيمية كىى تكفى لمقكؿ بتكافر التبعية في عبلقة العمل 

كعميو فأف كل عبلقة المتيـ دمحم عبد العزيز بفريدـك ىاكس ىي عبلقة تعاقدية تبعية يحكميا 
 .القانكف المدني كقانكف العمل دكف غيرىما 

 مف 1/ ج98كمف ثـ ينتفي الركف المادؼ المتكافر في حق المتيميف كالمنصكص عميو بالمادة 
قانكف العقكبات كالخاصة بإنشائيـ أك إدارتيـ أك تنظيميـ لجمعيو ذات صفو دكليو دكف ترخيص 

.  غير متكافر فما ىي تمؾ المظاىر المادية المسندة إلييـ باألكراؽ 

حيث يعرؼ الفقياء عادة الركف المادؼ لمجريمة بأنو فعل ظاىرؼ يبرز الجريمة كيعطييا كجكدىا 
ككيانيا في الخارج أك ىك كقكع فعل أك امتناع عف فعل حرمو القانكف بما يجعل الجريمة تبرز إلى 
الكجكد تامة كانت أك ناقصة كانطبلقا مف ىذه التعريفات يمكف القكؿ أف الركف المادؼ يقـك أساسا 

. عمى عنصر السمكؾ اإلجرامي كأحيانا يككف ىذا العنصر كافيا كلكحده لذلؾ 

                                                           

200952واٌضاالدكتورأحمدحسنالبرعى،الوسٌطفً،صاألستاذعبدالحمٌدلطببالل،الموسوعةالعمالٌة،مطبعةعالءالدٌن،

 2003135و128و127،صالمانوناإلجتماعى،دارالنهضةالعربٌة،
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فالسمكؾ اإلجرامي يعرؼ بأنو القياـ بفعل أك االمتناع عف القياـ بفعل يحرمو القانكف فيك تصرؼ 
كبالمقارنة بيف التعريف المعطى لمسمكؾ اإلجرامي كالتعريف المعطى . الشخص إزاء ظركؼ معينة

لكف ىناؾ مف يرػ . لمركف المادؼ لمجريمة نتبيف أىمية أك قيمة السمكؾ في تكفر ماديات الجريمة
بأف السمكؾ ال قيمة لو فما ىك إال مجرد عارض كمظير لمشخصية اإلجرامية فالجاني ال يعاقب 
ألنو قاـ بسمكؾ كلكنو يعاقب ألف شخصيتو خطيرة عمى المجتمع كما سمككو إال دليل عمى تمؾ 

. الخطكرة 

كما أف السمكؾ شرط الـز مف أجل أف ينسب لشخص ما اقتراؼ جريمة أؼ لقياـ اإلسناد المادؼ، 
فبل يمكف تصكر جريمة دكف أف تككف نتيجة لسمكؾ إجرامي فيك سبب النتيجة حينما يثبت تكفر 
ليو كالى النتيجة كذلؾ ينصرؼ العمـ كاإلرادة باعتبارىما عنصرؼ الركف  العبلقة السببية بينيما، كا 
المعنكؼ في الجرائـ القصدية كالسمكؾ كذلؾ ىك محل الصفة غير المشركعة التي يقـك بيا الركف 

الشرعي لمجريمة إذ ىك ما يعتني بو المشّرع ككل كاقعة تنتفي عنيا صبغة السمكؾ ال يتصكر 
.  مبدئيا أف تككف محبل لمتجريـ

ج ىي مف جرائـ الفاعل المتعدد كىى 98كحيث أف طبيعة الجريمة المنصكص عمييا بالمادة 
جريمة سمككيا المادؼ ذك مضمكف نفسي يتمثل الحدث النفسي الناشئ منو في تبلقى نية صاحبة 

بنكايا غيره عمى ىدؼ مشترؾ ىك أف ينشئ منو أك منيـ جمعية أك ىيئة أك نظاما مف أؼ نكع 
كاف عمى صفة دكلية أك أف يؤسس أك ينظـ أك يدير ىذه الجمعية أك الييئة أك ىذا النظاـ دكف 

. ترخيص بذلؾ مف الحككمة 

نما الجمعية  كما ىك محظكر إنشاؤه أك تأسيسو أك تنظيمو أك إدارتو ليس مطمق الجمعية األجنبية كا 
. ذات الصفة الدكلية أؼ التي تباشر نشاطيا في أكثر مف دكلة 
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كقد أسندت النيابة العامة لممتيميف الكاحد كالثبلثيف كالثالث كالثبلثيف  تيمة التأسيس كاالدارة   

 كالمراد بالتأسيس في ىذه الجريمة بالمادة سالفة البياف ىك تعييف الرؤكس اإلدارية كرئيس المنظمة 
كالنائب كالسكرتير كالمقصكد باإلدارة ىي اإلمساؾ بزماـ المبادرات كاتخاذ القرارات كالعمل عمى 

. تنفيذىا كتحمل المسئكلية  

كما أف المقصكد بقكؿ أف ىذه األفعاؿ تمت دكف ترخيص مف الحككمة ىك أف يككف المتيـ قد 
طمب الترخيص كرفض طمبو أك أال يككف قد طمبو عمى اإلطبلؽ أك أف يككف قد طمبو كمنح إياه 

 .بناء عمى غش منو في البيانات التي تقدـ بيا 

كبتطبيق ىذه المظاىر المتعددة عمى سمكؾ المتيميف كاألفعاؿ التي قامكا بيا يتضح لنا انتفاء 
:-   الركف المادؼ كعدـ تكافره في حقيما لؤلتي 

أف المتيميف لـ يتفقكا معا في تاريخ كاحد أك تبلقت نيتيـ عمى التعاكف معا عمى ىدؼ :اكال 
مشترؾ ىك أنشاء كأداره منظمة ذات طابع دكلي بالقاىرة فيك كما ثابت يقينيا أماـ عدالة المحكمة 

أنيـ لـ يرتبطا باػ عبلقة مف قبل بل أف المتيـ دمحم عبد العزيز عمـ مف خبلؿ شبكة االنترنت 
بكجكد كظيفة لدػ مؤسسة فريدـ ىاكس بكظيفة مستشار لدػ المؤسسة كلـ يشغل اػ مف المتيميف 
مناصب رئيسية بالمؤسسة كرئيس ليا أك مسئكؿ عف اإلدارة كال يستطيع أؼ مف المتيميف أف يككف 

 قرار أك اتخاذه بنفسو كأف العبلقة التي تربطيـ بيذه المنظمة األجنبية ىي إصدارمسئكال عف 
عبلقة عمل كما سمف كال تستطيع اػ جيو في مصر االعتراض عمى عقكد العمل أك العقكد 
االستشارية التي تعقدىا تمؾ المنظمة مع العامميف لدييا فيذيف األمريف تحديدا يحكميـ القانكف 

                                                           

 354-351الشرحوالتعلٌكعلىلانونالعموباتفمهاولضاءاالمجلدالثانًالمستشارصبريالراعًصـ
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الذؼ يقع فيو المركز الرئيسي ليذه المنظمة بالخارج كعميو فاف اليدؼ المشترؾ الذؼ تحدثت عنو 
 في ركنو المادؼ غير متكافر في حق اػ مف المتيميف ألنيـ عندما تقدمكا لمعمل 1/ ج98المادة 

بالمنظمة األـ بكاشنطف لـ يكف بغرض أنشاء فرع ليا أك أدارتو بل كانكا ليشغمكا كظيفة مقابل أجر 
كىذا أمر ال يقع تحت دائرة التجريـ كما أف نيتيـ لـ تتبلقى أبدا في الرغبة في أنشاء فرع بالقاىرة 
بل كاف ىذا قرار المركز الرئيسي الذؼ أعمميـ بو فقط كلـ يكمفيـ باف يقكمكا بيذا العمل بل تعاقد 

. مع احد المختصيف بذلؾ 

أما عف المقصكد بقكؿ أف ىذه األفعاؿ تمت دكف ترخيص مف الحككمة  كما جاء بشرح : ثانيا 
 ج ىك أف يككف المتيـ قد طمب الترخيص كرفض طمبو أك أال يككف قد 98الركف المادؼ لممادة 

 .طمبو عمى اإلطبلؽ أك أف يككف قد طمبو كمنح إياه بناء عمى غش منو في البيانات التي تقدـ بيا

 كعينت 2011كحيث أنو قد ثبت أف مؤسسة فريدـ ىاكس قامت باستئجار المقر في شير يكنيك 
 ليذا الغرض كأخذت في تجييز المستندات المطمكبة كترجمتيا حتى تقدمت األشخاصاحد 

كقدمت ما يؤكد ذلؾ أماـ جية التحقيق قبل انتيائو كذلؾ  26/12/2011بالمستندات كميا في 
 مع عدـ اإلخبلؿ بنظـ 2002 لسنة 84طبقا لنص المادة األكلى مف قانكف الجمعيات رقـ 

الجمعيات المنشأة بقانكف أك استنادًا إلى اتفاقيات دكلية تبرميا جميكرية مصر العربية، يعمل 
. بأحكاـ القانكف المرافق في شأف الجمعيات كالمؤسسات األىمية 

كيجكز التصريح لممنظمات األجنبية غير الحككمية، بأف تمارس أنشطة الجمعيات كالمؤسسات 
األىمية الخاضعة ألحكاـ القانكف المشار إليو، كفقًا لمقكاعد المقررة فيو، كيصدر التصريح مف كزارة 

. الشئكف االجتماعية بناًء عمى االتفاؽ الذؼ تبرمو كزارة الخارجية مع ىذه المنظمات 
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كنصت المادة الثالثة مف البلئحة التنفيذية لمقانكف عمى الشركط التي المستندات التي يجب اف 
 رفق طمبيا كقد قامت منظمة فريدـ ىاكس بعمل ىذه اإلجراءات كقدمت المستندات المنظمةتقدميا 

التي نصت عمييا ىذه المادة بالمغة االنجميزية كأرفقت معيا ترجمة رسمية معتمدة مف كزارة العدؿ 
كاتخذت مقرا لممنظمة طبقا ليذه المادة كىذه اإلجراءات مف الطبيعي أف تستغرؽ فترة زمنية 

لتجييزىا كلـ يثبت باألكراؽ أف الجية اإلدارية قد رفضت ىذا الطمب بالتصريح بل لـ ترد عميـ بعد 
كبالتالي فيذا يؤكد أنو لـ تتـ أؼ أفعاؿ دكف ترخيص مف الحككمة فمـ يثبت أف المتيـ قد طمب 
الترخيص كرفض طمبو أك لـ يقدـ طمب عمى اإلطبلؽ أك أف يككف قد طمبو كمنح إياه بناء عمى 

. غش منو في البيانات التي تقدـ بيا كىذا األمر يعد منتفي تماما 

كأما عف الحكمة مف تطمب ترخيص الحككمة بإنشاء أك تأسيس أك تنظيـ أك أدارة الجمعية :  ثالثا
أك الييئة ذات الصفة الدكلية ىك التحقق مف طبيعة ىذه الجمعية أك الييئة أك النظاـ كمف ككنو أك 
ككنيا مف األنظمة أك الجمعيات أك الييئات التي ال تخفى كراءىا غرضا سياسيا مريبا ميما كاف 

. اليدؼ الذؼ نسبتو إلى نفسيا في الظاىر 

فقد تنسب إلى نفسيا غرضا بريئا بينما يككف غرضيا في كاقع األمر ضارا بسبلمة االنعقاد الفكرؼ 
لمرأؼ العاـ كىداما لسمـ المجتمع ميما استتر كراء الغرض العممي أك األدبي البناء فأنو بمطالعة 

التعريف بمؤسسة فريدـ ىاكس الكارد ببداية دفاعنا سيتضح لنا أف ىذه المؤسسة أغراضيا كنشاطيا 
معمف بالعالـ كمو بل انو معترؼ بو في المجتمع الدكلي كمو كالدليل عمى ذلؾ أف كزارة التضامف 
األجتماعى قد قبمت ككافقت عمى عدة منح كاردة منيا لبعض منظمات المجتمع المدني لتنفيذ 

أنشطة بعينيا ىي ذاتيا األنشطة كاألىداؼ المعمنة لتمؾ المؤسسة كمف ثـ فأف ىذه األنشطة بعيدة 
. تماما عف األضرار بسبلمة االنعقاد الفكرؼ لمرأؼ العاـ أك ىدامة لسمـ المجتمع 
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كما أف األنشطة التي جاءت بأمر اإلحالة كالمسندة لمفرع بالقاىرة أف قاـ المركز الرئيسي لمنظمة 
فريدـ ىاكس في أمريكا بتقديـ تمكيل لتنفيذ مشركعات كبرامج صغيرة مخصص لكل فئة بمبمغ ال 

ألف دكالر أمريكي إضافة لتنفيذ مشركعات كأنشطة أخرػ بالفعل مع أحد  ( 15)يزيد عف 
ألف دكالر مف خبلؿ مشركعيف األكؿ تحت عنكاف  (50)الكيانات المصرية بممغ تمكيل يقدر 

الذيف تنفذىما كيانات مصرية تتخذ شكل شركات مدنية تعمل " يشارؾ"كالثاني تحت عنكاف " يشاىد"
في مجاؿ المجتمع المدني كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كلـ يكف لمفرع دخل بيما نيائيا كذلؾ ثابت 

 تنفيذىما لمفرع ألنو قد ثبت يقينيا أف ىذه إسنادال يمكف ؼمف تاريخ القيد كالكصف لمقضية كمف ثـ 
األعماؿ تـ التعاقد فييا مع المنظمة األـ بأمريكا كبيف شركات مدنية ال تخضع لقانكف الجمعيات 

.  األىمية كتعمل بمصر مف عدة سنيف 

 مف قانكف 1/ ج98كمف جماع ما تقدـ يبدك جميا انتفاء الركف المادؼ المنصكص عميو بالمادة 
 .العقكبات في حق المتيميف 

 

 

 من قانون العقوبات في حق 1/ج98انتفاء الركن المعنوو المنصوص عميو بالمادة . ٣
 :المتميين الماثمين  

أف الجريمة في صكرىا الثبلثة مف الجرائـ العمدية كركنيا المعنكؼ ىك القصد الجنائي كنية ككعى 
. 
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فيجب أف تككف نية الفاعل قد انصرفت إلى إنشاء أك تأسيس أك تنظيـ أك إدارة جمعية أك الييئة 
ذات صفة دكلية أك نظاـ عمى ىذه الصفة مف كعى بعدـ كجكد ترخيص بذلؾ مف الحككمة أك أف 
تككف قد انصرفت إلى العضكية في ذلؾ التشكيل عف عمـ بعدـ كجكد ترخيص مف الحككمة بيذه 

العضكية فإذا قاـ الشؾ حكؿ تكافر الكعي بعدـ كجكد ترخيص الحككمة باف كاف قد قدـ إلى المتيـ 
ترخيص مزكر فانخدع بو كقت إقدامو عمى اإلنشاء أك التأسيس أك التنظيـ أك اإلدارة أك العضكية 

مف ىذا التعريف لمقصد الجنائي الذؼ يشكل الركف .فبل تتكافر الجريمة لتخمف ركنيا المعنكؼ 
 مف قانكف العقكبات يتضح انو يعتمد عمى 1/ج98المعنكؼ لمجريمة المنصكص عمييا بالمادة 

أمريف أكليما كىك  

أف تككف نية الفاعل قد انصرفت إلى إنشاء أك تأسيس أك تنظيـ أك إدارة جمعية أك الييئة ذات 
مف المقرر . صفة دكلية كالثاني ىك أف يككف عمى كعى بعدـ كجكد ترخيص بذلؾ مف الحككمة 

  أف 1970/4/13 ؽ ، جمسة 40 لسنة 233قانكنًا كفقا لقضاء محكمو النقض في الطعف رقـ 
تكافر ركف القصد الجنائي ، مما يدخل في سمطة محكمة المكضكع التقديرية التي تنأػ عف رقابة "

". محكمة النقض ، متى كاف استخبلصيا سميمًا مستمدًا مف أكراؽ الدعكػ 

كبمطالعة أقكاؿ المتيميف جميعا سنجد أنيـ ليس ليـ دكر في اتخاذ قرار أنشاء الفرع أصبل بل أف 
اتخاذ ىذا القرار كالنية عمى أنشاؤه كانت فكرة منظمة فريدـ ىاكس بأمريكا ككاف في سبيل إنشاء 

 كىذه األدكات كاردة بقانكف الجمعيات كما سمف إلنشائوىذا الفرع ىك تجييز األدكات البلزمة 
الذكر كبتعميمات كزارة الخارجية  كالتي تتمثل في تجييز مقر ليذا الفرع كبتعييف مسئكؿ عف 

تسجيل ىذا الفرع كقامت المنظمة باستغبلؿ مكظفييا الذيف تعاقدكا معيا قبل أنشاء ىذا الفرع في 
استغبللو حتى يتـ المكافقة عميو دكف أف تقـك بأجراء عمل أك برنامج أك دكرة تدريبية أك اػ عمل 
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أخر مف خبلؿ ىذا الفرع بل أف الجميع قرر أنو قيد اإلنشاء كأنيـ يتقاضكف راتبيـ مف المنظمة 
األـ في سبيل عمميـ كمستشاريف تستفاد المنظمة األـ مف خبراتيـ كمف ثـ فبل كجكد لمنية التي 

. تتطمبيا الركف المعنكؼ لمجريمة عند المتيميف أصبل 

أما عف األمر الثاني لمركف المعنكؼ كىك الكعي بعدـ كجكد ترخيص بذلؾ مف الحككمة فيذا األمر 
غير متكافر في حقيـ أيضا ألف مسألة كجكد الترخيص أك عدـ كجكده ال يمثل شيء بالنسبة ليـ 

فكل منيـ قد تعاقد مع المنظمة األـ لمعمل بكظيفة مستشار في تخصص معيف ككاف تاريخ 
تعاقدىـ راجع لكقت بعيد قبل الفترة الزمنية لمقيد كالكصف المقدميف بو لممحاكمة ككانكا قد التحقكا 

 لممنظمة عمى االنترنت في أكقات مختمفة ككانكا يقكمكف بأعماليـ مف إعبلفبالعمل عف طريق 
منازليـ ككانت تمؾ األعماؿ التي يقكمكا بيا قبل اتخاذ مقر لمفرع كالشركع في ترخيصو كاف 

تكاجدىـ في الفرع يعتبر كاف التزاما أدبيا منيـ غير مقيديف بو أك ممزميف عميو ككاف عمى سبيل 
استخدامو بدال مف تركة خالي كبدال مف ممارسة أعماليـ مف منازليـ كيؤكد ذلؾ أنيـ جميعا قد 

قرركا أف ىذا الفرع لـ يمارس أعماال فعميو نيائيا كانو لـ ينفذ عمبل كاحدا لحسابو كما أنيـ كانكا قد 
تقابمكا مع السيد  أسامة شمتكت المسئكؿ بإدارة المنظمات غير الحككمية بكزارة الخارجية إلنشاء 

نيـ كانكا في سبيل تجييز مستنداتيـ المطمكبة كالباقية لتسجيل الفرع  ىذا الفرع كما قرر بشيادتو كا 
لكف تحريؾ القضية ضدىـ بعد الفترة القصيرة التخاذىـ المقر ىك الذؼ منعيـ مف استكماؿ 

التسجيل أؼ أف نية التسجيل كاضحة كمؤكدة كبالتالي فأف األمر الذؼ قرره الركف المعنكؼ لمجريمة 
كىك الكعي بعدـ كجكد ترخيص بذلؾ مف الحككمة غير مكجكد ككاف سكؼ يككف ثابتا في حقيـ 
جميعا أذا لـ يكف ىناؾ نية منيـ أك مظاىر تؤكد أنيـ قد انتكػ عمى اتخاذ المقر كفتح فرع ليـ 
كمباشرة أعماليـ دكف أف يتقدمكا بطمب لمتصريح ليـ بذلؾ كىك ما لـ يحدث كمف ثـ يتأكد معو 
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 مف قانكف العقكبات 1/ج98المشار إليو بالمادة - القصد الجنائي – عدـ تكافر الركف المعنكؼ 
. في حق المتيميف جميعا 

:-   من قانون العقوبات1/د98انتفاء أركان الجريمة المنصوص عمييا بالمادة . ٤

:  مف قانكف العقكبات عمى 1/ د 98حيث تنص المادة 
يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات كبغرامة ال تقل عف مائة جنيو كال تجاكز ألف جنيو 
كل مف تسمـ أك قبل مباشرة أك بالكاسطة بأية طريقة أمكاال أك منافع مف أؼ نكع كانت مف شخص 

أك ىيئة في خارج الجميكرية أك في داخميا متى كاف ذلؾ في سبيل ارتكاب جريمة مف الجرائـ 
 مف ىذا 174ك (جػ) 98ك  (ب) 98مكررا ك  (أ) 98ك (أ) 98المنصكص عمييا في المكاد 

. القانكف 

 

 

 

 من قانون العقوبات في حق 1/د98عن انتفاء الركن المادو لمجريمة المؤثمة بالمادة . ١-٤
: المتيمين  

تسمـ أمكاؿ :  كأمر اإلحالة يأخذ صكرة1/ د98السمكؾ المادؼ المككف لمجريمة الماثمة طبقا لممادة 
أك منافع مباشرة أك بالكاسطة مف شخص أك ىيئة في خارج الجميكرية أك في داخميا متى كاف 

ذلؾ في سبيل ارتكاب جريمة تشكيل جماعة ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية أك القضاء عمييا أك 
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إلى قمب نظاـ المجتمع األساسية بالقكة أك إلى تحبيذ أك تركيج شيء مف ذلؾ أك جريمة تشكيل 
فرع لمثل ىذه الجماعة في الخارج أك في مصر أك جريمة العضكية فييا أك في فرع ليا أك جريمة 

 98ـ)االتصاؿ بيا أك بفرع ليا ألغراض غير مشركعة أك التشجيع عمى ىذا االتصاؿ أك تسييمو 
أك في سبيل ارتكاب جريمة تشكيل جماعة ترمى إلى مناىضة مبادغ الحكـ األشتراكى أك إلى  (أ

مقاكمة السمطات العامة أك إلى تركيج ذلؾ أك تحبيذه أك جريمة العضكية في مثل ىذه الجماعة أك 
جريمة التركيج لتمؾ المناىضة أك ليذه المقاكمة بأية طريقة عمنية أك غير عمنية أك جريمة حيازة 
محررات أك مطبكعات تتضمف التركيج لذلؾ أك تحبيذه أك جريمة حيازة كسيمة طبع أك تسجيل أك 

 98ـ  )عبلنية مخصصة كلك كقتيا لطبع أك تسجيل أك إذاعة ما يتضمف ذلؾ التركيج أك التحبيذ 
أك في سبيل ارتكاب جريمة تشكيل جماعة ذات صفة دكلية أك فرع ليا دكف  ........... (أ مكرر 

  ( ج 98ـ  )ترخيص مف الحككمة أك العضكية فييا أك في فرعيا بدكف ترخيص 

كيمـز في ىذه الصكرة أف يحدث تسمـ فعمى ألمكاؿ أك منافع الغرض منيا ارتكاب جريمة مف تمؾ 
الجرائـ بأف تككف تمؾ األمكاؿ نقكدا تخصص مثبل لدفع مرتبات يتقاضاىا مف يشكمكف الجماعة 

جاء في أمر اإلحالة أف .  الخ .... اإلجرامية أك ينضمكف إلى عضكيتيا اك يتصمكف بيا 
المتيميف قد تسمما كقببل أمكاال كمنافع مف ىيئو في خارج جميكرية مصر العربية ككاف ذلؾ سبيل 

بأف تسممكا مباشرة مف  ج مف قانكف العقكبات 98ارتكاب الجريمة المنصكص عمييا في المادة 
المركز الرئيسي لمنظمة فريدـك ىاكس بيت الحرية بالكاليات المتحدة األمريكية مبمغ أربعة مبلييف 
كثبلثمائة ككاحد كتسعيف ألف كمائة كأربعة كثمانكف دكالر امريكى بطريق التحكيل المباشر عمى 

الحسابات البنكية الخاصة ببعضيـ كمف خبلؿ احدؼ الشركات العالمية لتحكيل األمكاؿ عبر الدكؿ 
كبطريق استخداـ بطاقات ائتماف خاصة متصمة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتـ إيداع 
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األمكاؿ فييا ليذه األغراض ككاف ذلؾ في سبيل تأسيس كأداره فركع منظمة فريدـك ىاكس بيت 
الحرية ذؼ الصفة الدكلية المبينة في االتياـ السابق بغير ترخيص مف الحككمة المصرية نتيجة 

مباشرة ذلؾ النشاط كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف تمكيل أجنبي غير مشركع كذلؾ كمو 
. عمى النحك المبيف تفصيبل بالتحقيقات 

 عمى 1/ د98كبتطبيق السمكؾ األجراـ الكارد بالركف المادؼ لمجريمة المنصكص عمييا بالمادة 
ضحنا تفصيبل ليس ليـ دكر في كالمتيميف الماثميف نجد عدـ انطباقو ألف المتيميف كما سبق كأ

اتخاذ قرار أنشاء الفرع كانت فكرة منظمة فريدـك ىاكس بأمريكا ككاف في سبيل إنشاء ىذا الفرع 
 كىذه األدكات كاردة بقانكف الجمعيات كما سمف الذكر إلنشائوىك تجييز األدكات البلزمة 

كبتعميمات كزارة الخارجية  كالتي تتمثل في تجييز مقر ليذا الفرع كبتعييف مسئكؿ عف تسجيل ىذا 
 الزاؿ قيد اإلنشاء كأنيـ يتقاضكف راتبيـ مف القاىرة مقر أفجميع المتيميف  الفرع ، كقد اقر

المنظمة األـ في سبيل عمميـ كمستشاريف كمف ثـ ال يمكف الخمط بيف أعماؿ المنظمة األـ 
بكاشنطف فريدـ ىاكس المركز الرئيسي كبيف اإلجراءات التي كانت تتبع إلنشاء فرع ليا بالقاىرة 

فأعماؿ المنظمة األـ سكاء بتمكيل اػ مف المنظمات المجتمع المدني أك الشركات المدنية ال ترتبط 
 حيث أف كزارة التضامف ىي المختصة كحدىا باالعتراض عمى اػ إنشائوبمقر القاىرة المزمع 

 كأف 2002 لسنة 84تمكيل يرد ألؼ منظمة بمصر مف منظمة فريدـ ىاكس طبقا لمقانكف رقـ 
. المتيميف ما ىـ أال مستشاريف لدػ المنظمة األـ بأمريكا 

 مف أيف جاء السيد قاضى التحقيق بالمبمغ أربعة مبلييف كثبلثمائة ككاحد أالفالسؤاؿ المطركح 
كتسعيف ألف كمائة كأربعة كثمانكف دكالر امريكى بطريق التحكيل المباشر عمى الحسابات البنكية 
الخاصة ببعضيـ ال نعمـ فأؼ مف المتيميف لـ يثبت انو يممؾ حتى حساب بالبنؾ فى مصر أك تـ 
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 كاذبة إدعاءاتتقديـ كشف حساب مف احد البنكؾ يثبت تحكيل ىذا المبمغ لو كمف ثـ فيذه كميا 
 مف قريب اك بعيد عف تمقى إشارة ممف القضية كميا اػ في كال يكجد األكراؽ ليا مف أساسال 

 تحرير أثناء إال متكاجد بالببلد أصبل مصر كما انو لـ يكف في ألمكاؿالمتيـ الشريف منصكر 
 محـر قبل قبكؿ تعيينو كال يكجد فى األكراؽ ما يثبت تحكيل مجدؼ المقر كمقابمة المتيـ إيجارلعقد 

 كاف يتقاضى فقط راتبا مف عممو الذؼاػ مبالغ لو حساب بنكى أك المتيـ دمحم عبد العزيز 
 كقبل تحريؾ القضية فيل المرتبات التي كاف 2008 منذ عاـ بأمريكاكمستشار لدػ المنظـ األـ 

يتقاضاىا في سبيل عممو مع المركز الرئيسي الذؼ ال يرتبط بكجكد ىذا الفرع أك عدـ كجكده لو 
 كالخاص بتسمميـ أمكاؿ أك منافع في سبيل ارتكاب 1/د98عبلقة بالركف المادؼ الكارد بالمادة 

 .الجريمة المنصكص عمييا بالمادة السابقة بالتأكيد ىذا الركف أيضا غير متكافر فى حقيما  

 

 

 من قانون العقوبات في حق 1/د98عن انتفاء الركن المعنوو لمجريمة المؤثمة بالمادة . ٢-٤
 . المتيمين  جميعا

لما كانت الجريمة في الصكرة األكلى تسمما ألمكاؿ أك منافع اػ حيازة ليا كلما كانت في صكرتيا 
الثانية قبكال لمكعد بيذه األمكاؿ أك المنافع التي لـ تسمـ بعد ككانت في صكرتيا الثالثة تشجيعا عف 
طريق تسميـ ىذه األمكاؿ أك المنافع أك الكعد بتسميميا فإنيا في الصكر الثبلثة جريمة عمديو يمـز 

. لتكافرىا القصد الجنائي كركف معنكؼ يتألف مف نية ككعى 
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فيمـز في مستمـ األمكاؿ أك المنافع أف يككف كاعيا الغرض الذؼ سممت مف أجمة كما حددتو قاعدة 
التجريـ كيمـز في قابل الكعد بتمؾ األمكاؿ أك المنافع أف يككف كاعيا لمغرض الذؼ كعد بيا مف 
اجمو كاف يككف المشجع بيا أك الكعد بيا راميا كذلؾ مف كراء ىذا التشجيع إلى أف تستخدـ مف 

 الذؼ حددتو تمؾ القاعدة  فاف لـ يتكافر ىذا اإلجراميجانب مف تسمميا أك سيتسمميا في الغرض 
الكعي تخمف القصد الجنائي النتفاء العمـ بمبلبسة معينة تطمب القانكف أف تحيط بالسمكؾ فئ 

. سبيل أف تتككف بو الجريمة المنصكص عمييا 

كبتطبيق ىذا الركف المعنكؼ عمى المتيميف ككقائع القضية كضركرة أف يتكافر لدييـ الكعي 
في سبيل تأسيس بالغرض الذؼ تسمما مف اجمو تمؾ األمكاؿ كىنا كما حدده القيد كالكصف ىك 

كأداره فركع منظمة فريدـ ىاكس بيت الحرية ذؼ الصفة الدكلية المبينة في االتياـ السابق بغير 
. ترخيص مف الحككمة المصرية

فيذا األمر غير متكافر في حقيـ أيضا ألف مسألة كجكد الترخيص أك عدـ كجكده كما سمف 
كذكرنا ال يمثل شيء بالنسبة ليـ فكل منيـ قد تعاقد مع المنظمة األـ لمعمل بكظيفة تخصص 

معيف ككاف تاريخ تعاقدىـ راجع لكقت بعيد قبل الفترة الزمنية لمقيد كالكصف المقدميف بو لممحاكمة 
 لممنظمة عمى االنترنت في أكقات مختمفة ككانكا المتيـ إعبلفككانكا  قد التحقكا بالعمل عف طريق 

دمحم عبد العزيز يقـك بعممو مف منزلو ككانت تمؾ األعماؿ التي يقـك بيا قبل اتخاذ مقر لمفرع 
 اليد أصابعكالشركع في ترخيصو كاف تكاجده في الفرع يعتبر كاف التزاما أدبيا منو كمعدكد عمى 

 ككاف عمى سبيل األـ المنظمةكغير مقيد بو أك ممـز عميو كما ىك ثابت بعقده المحرر مع 
استخدامو بدال مف تركة خالي كبدال مف ممارسة أعمالو مف منزلو كيؤكد ذلؾ أنو كغيره مف 

المتيميف قد قرركا أف ىذا الفرع لـ يمارس أعماال فعميو نيائيا كانو لـ ينفذ عمبل كاحدا لحسابو كما 
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أنيـ كانكا قد تقابمكا مع السيد أسامة شمتكت المسئكؿ بإدارة المنظمات غير الحككمية بكزارة 
نيـ كانكا في سبيل تجييز مستنداتيـ المطمكبة  الخارجية إلنشاء ىذا الفرع كما قرر بشيادتو كا 
كالباقية لتسجيل الفرع لكف تحريؾ القضية ضدىـ بعد الفترة القصيرة التخاذىـ المقر ىك الذؼ 

منعيـ مف استكماؿ التسجيل أؼ أف نية التسجيل كاضحة كمؤكدة كبالتالي فأف األمر الذؼ قرره 
الركف المعنكؼ لمجريمة كىك الكعي بعدـ كجكد ترخيص بذلؾ مف الحككمة غير مكجكد ككاف 

 لـ يكف ىناؾ نية منيـ أك مظاىر تؤكد أنيـ قد انتكػ عمى إذاسكؼ يككف ثابتا في حقيـ جميعا 
اتخاذ المقر كفتح فرع ليـ كمباشرة أعماليـ دكف أف يتقدمكا بطمب لمتصريح ليـ بذلؾ كىك ما لـ 

المشار إليو بالمادة - القصد الجنائي – يحدث كمف ثـ يتأكد معو عدـ تكار الركف المعنكؼ 
.  مف قانكف العقكبات في حق المتيميف جميعا1/د98

 . تحريات جياز األمن الوطني فى حق المتيمين الماثمين صحةعدم . ٥ 

محمكد عمى محمكد بجياز األمف الكطني عف منظمة فريدـ ىاكس نجد /  بمطالعة أقكاؿ المقدـ 
 مرسمة تعتمد عمى خياؿ الشاىد ككميا تتحدث عف مؤسسة فريدـ ىاكس أقكاؿىذه األقكاؿ كميا  أف

بأمريكا كقاـ الشاىد بنسب أعماؿ ليا كأغراض مف نسيج خيالة عمى الرغـ مف اف ىذه المنظمة 
دكلية كمعمف أغراضيا لمكافة كأنيا تقـك بتمكيل منظمات مصرية بمكافقة الجية اإلدارية كزارة 
التضامف فإذا كانت أغراضيا كما نسجيا الشاىد مجرػ التحريات فمماذا يكافق ليا عمى ىذه 

 .التمكيبلت 

                                                           

:نجدهاكماٌلى

ماهًطبٌعةمؤسسةفرٌدمهاوساألمرٌكٌة؟:س
أسفرتالمعلوماتوأكدتالتحرٌاتأنالمؤسسةالمذكورةهًمؤسسةدولالعالموتمٌمعددمنأعضاءالحزبٌنالجمهوري:ج

والدٌممراطًاالمرٌكٌنوبعضرجالاألعمالوالمسئولٌنالحكومٌٌناالمرٌكٌنالسابمٌنوعناصرمنالمخابراتالمركزٌةاألمرٌكٌة
.السابمٌن

ماهًمصادرتموٌلمؤسسةفرٌدمهاوساألمرٌكٌة؟:س
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تعتمدفًتموٌلنشاطهاعلىالمنحوالهباتمنالمؤسساتوالوكاالتاألمرٌكٌةالمختلفةولدأمكنرصدحصولهذه:ج
.المؤسسةعلىمبلغاثنٌنونصفملٌوندوالرمنهٌئةالمعونةاألمرٌكٌة

وهلالمؤسسةفرٌدماألمرٌكٌةممرداخلمصرتمارسعملهامنخالله؟:س
6شارععائشةالتٌمورٌةبجاردنسٌتًأماملسمشرطةأسفرتالمعلوماتوالتحرٌاتعناتخاذهاممرفًمصروعنوانه:ج

.لصرالنٌلبالماهرة
وماهًالكٌاناتالتًتلمتتموٌالمنالمؤسسةالمذكورةعلىنحوماذكرت؟:س
مؤسسةفرٌدمهاوساألمرٌكٌةلدمتتموٌلبمبالغمختلفةبشكلمباشرللعدٌدمنالكٌاناتالمصرٌةالغٌرحكومٌةالعاملةفً:ج

مجالحموقاإلنسانوتشملهذهالكٌاناتمؤسساتومنظماتمجتمعمدنًحاصلةعلىترخٌصمنوزارةالتضامنبانتهائهاوكٌانات
.أخرىغٌرمرخصلهابذلنباإلضافةإلىأشخاصطبٌعٌنٌعرفونباسمناشطٌنفًمجالحموقاإلنسان

ماهًالكٌاناتالمصرٌةالتًتلمتتموٌالمباشرامنمؤسسةفرٌدمهاوساألمرٌكٌة؟:س
أسفرتالمعلوماتوالتحرٌاتمنلٌامالمؤسسةالمذكورةبتمدٌمتموٌلمالًمباشرلعددمنالكٌاناتالمصرٌةالتًتمارس:ج

84/2002المعهدالمصري(1:-وبعضهامرخصلهوفمالهذاالمانونوتلنالكٌاناتهًنشاطابعضهابالمخالفةلمانونالجمعٌاترلم
الدٌممراطًوهوغٌرمرخصلهمنوزارةالتضامناالجتماعً

مركزدارالمستمبللالستشاراتالمانونٌةودراساتحموقاإلنسانوهوغٌرمرخصلهمنوزارةالتضامناالجتماعً(2
الجمعٌةالمصرٌةللنهوضبالمشاركةوهىمرخصبهامنوزارةالتضامناالجتماعً(3
مركزهشاممبارنللمانونوهوغٌرمرخصلهمنوزارةالتضامناالجتماعً(4
مركزدعمالتنمٌةوالتأهٌلالمؤسسوهوغٌرمرخصلهمنوزارةالتضامناالجتماعً(5
مؤسسةعالمواحدللتنمٌةورعاٌةالمجتمعالمدنًوهىمرخصبهامنوزارةالتضامناالجتماعً(6
.جمعٌةالتنمٌةاإلنسانٌةبالمنصورةوهىمرخصبهامنوزارةالتضامناالجتماعً(7
وماهًلدرالبالغالمالٌةالتًتلمتهاالكٌاناتالواردفًإجابتنالسابمةمنمؤسسةفرٌدمهاوساألمرٌكٌة؟/س

18682دوالرامرٌكىلتنفٌذمشروعلتصوٌرعدةأفالموثائمٌةللناشطٌنالسٌاسٌٌنالمعهدالمصريالدٌممراطًمبلغ -1
10440ألفدوالرلتنفٌذمشروعلمرالبةاالنتخاباتألفدوالر،بمحافظةبورسعٌدواإلسكندرٌةوكذامبلغً

2مركزدارالمستمبل-.بالتعاونمعمركزدعمالتنمٌةوالتأهٌلالمؤسسً"ٌوشاهٌدى"البرلمانٌةالمادمةبعنوان
2400050-ألفدوالرمبلغ–دوالرلدفعمرتباتوشراءأجهزةلالستشاراتالمانونٌةودراساتحموقاإلنسانمبلغ

3015ألفدوالروذلنعلىدفعاتبعضهاوردللمركزوبعضهاوردلألشخاصالطبٌعٌٌنالنشطاءفًألفدوالر،
3توصلتالتحرٌاتلتلمٌهامبالغمنفرٌدمهاوس-الجمعٌةالمصرٌةللنهوضبالمشاركةالمجتمعٌة-.هذاالمركز

415ألفدوالرباإلضافةإلىمبالغتلمىمبلغ–مركزهشاممبارنللمانون-.األمرٌكٌةولمنتوصللمدرهذاالمبلغ
540ألفدوالرحصلعلىمبلغٌن-مركزدعمالتنمٌةوالتأهٌلالمؤسسً-.أخرىلمتتوصلالتحرٌاتإلىلدرلٌمتها

396-.السابكذكره-بالتعاونمعالمعهدالمصريالدٌممراطً"ٌوشاهٌدى"ألفدوالرلتنفٌذمشروعبعنوان،ومبلغ
لتنفٌذمشروعبعنوان-حصلعلىمبلغمنمؤسسةفرٌدمهاوس–مؤسسةعالمواحدللتنمٌةورعاٌةالمجتمعالمدنً

مدٌرالمركزولمتتوصلالتحرٌاتلمعرفة-ماجدسرور/وتمإٌداعهذهالمبالغفًالحسابالشخصًإلىالسٌد"تشبٌن"
7جمعٌةالتنمٌةاإلنسانٌةبالمنصورةحصلعلىعدةمبالغمالٌةمنفرٌدمهاوسلمتتوصل-.لدرهذهالمبالغتحدٌدا
.التحرٌاتلمعرفةلدرها

وماهًاألهدافالتًترمىإلٌهامؤسسةفرٌدمهاوساألمرٌكٌةمنتموٌلالكٌاناتالمصرٌةالسابكذكرهابتلمًالمبالغ:س
بشكلمباشر؟

2007أوالالسٌطرةعلىالمجتمعالمدنًمنخاللالدعمالماديوالتموٌلالذيتمدمةلتلنالمنظماتحٌثبدأتمنعام:ج
بتأسٌسماٌسمىمنتدىالجٌلالجدٌدالختراقالمجتمعالمصريوالسٌطرةعلٌهلتنفٌذأهدافهافًممارسةالضغوطعلىالدولةوالنظام

.المائمأٌاكانمنخاللتوجٌهالتهاماتبانتهاكاتحموقاإلنسانوتضخمهاإعالمٌا
6ابرٌللتلمىدوراتتدرٌبٌةعلىكٌفٌةتغٌٌرأنظمةالحكموالتعرفعلىتبنىتسفروتمدٌمالدعمالالزملبعضعناصرشباب

التجربةالصربٌةفًهذاالمجالوالذيكانللمؤسسةالفضلفًدعموتأهٌللادةالتغٌٌرفًصربٌامنخاللاستغاللبعضاالدعاءات
حولأنظمةالحكمسواءبمصرأوالخارجلتشوٌهصورةالدولةخارجٌاوعدمالثمةبأوصافالمواطنٌنوالتحرٌضضدالدولةومؤسساتها
وسبكللمؤسسةتبنىبعضالمضاٌامثالاضطهاداأللباطفًمصروإثارتهابشكلتحرٌضًمنخاللالتمارٌروالبٌاناتالتًتصدرهابما
ٌؤدىلتحمٌكهدفهمالمتمثلفًحدوثصراعاتطائفٌةوعنصرٌةتؤدىإلىتمسٌمارضالدولةالمصرٌةإلىأكثرمندولهفتفمدمصر

.وضعهاإللٌمٌاودولٌاكدولةموجودةولوٌة
وماهومصدرتلنالمعلومات؟:س
.المصادرالسرٌةوالتحرٌاتوالتمارٌرالتًتصدرهامؤسسةفرٌدمهاوساألمرٌكٌة:ج
وماهًالدالئلوالشواهدعلىصحةماتوصلتإلٌهمنمعلوماتوتحرٌاتفًهذالشان؟:س
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: الدالئل كثيرة عمى كذب ىذا الشاىد نكرد منو إجابتو عند سؤالو عف 

كمف ىـ األشخاص المسئكلة عف أدارة نشاط مؤسسة فريدـ ىاكس في مصر؟  :س 

                                                                                                                                                                                                 

شواهدوأدلةاألهدافالمذكورةلمؤسسةفرٌدمهاوسوإنهاتستهدفكٌانالدولةالمصرٌةووحدتهاووحدةشعبهاهو:ج
25ٌناٌروزٌادةذلنالتموٌلفًالفترةاألخٌرةعماكانمناستمرارهافًتموٌلالكٌاناتالمصرٌةبمافٌهاغٌرالشرعٌةبمبالغكبٌرةبعد

لبلوإثارةلضاٌاحساسةومؤثرةفًالمجتمعالمصريخاصةفًالمرحلةاالنتمالٌةالحالٌةبالتدخلفًشئونالمجتمعالمصريمنخالل
.تموٌلالكٌاناتالمصرٌةوبعضأحزابوالنشطاءبشكلمباشرلتبنىوجهةنظرهم

ومامدىإدرانالكٌاناتالمصرٌةالتًذكرتهاآنفاألهدافمنظمةفرٌدمهاوساألمرٌكٌةحسبماذكرت؟:س
طبعاهممدركٌنلذلنوالدلٌلعلىذلنحصولهمعلىالتموٌلمنتلنالمنظمةوإحداثتلنالمؤسسةعلىالتعاملمعتلن:ج

.الكٌاناتدومادونغٌرهامنمؤسساتالمجتمعالمدنًاألخرىالشرعٌةوالتًتمارسنشاطفًتنمٌةالمجتمع
ذكرتسالفألوالنأنمؤسسةفرٌدمهاوستمارسنشاطهافًمصرفًالولتالحالًمنخاللاحدالممارالمخصص:س

لذلنبالماهرة؟
6جاردنسٌتًبالماهرةبالدوراألولفوقاالرضىالشمةالتًعلىٌسار–شعائشةالتٌمورٌةنعمهًلهاممربالفعلفً:ج

.السلم
ومنهماألشخاصالمسئولةعنأدارةنشاطمؤسسةفرٌدمهاوسفًمصر؟:س
المدٌراالداريبمكتبالمؤسسةفًمصر–المدٌرالتنفٌذيلفرعالمؤسسةفًمصرونانسًعمٌل-دمحمعبدالعزٌز/المدعو:ج

باسمفتحًدمحمعلىوهممصرٌٌنالجنسٌة،وٌتولىمنصبالمدٌراالللٌمىللمؤسسةبمنطمة/وٌشرفعلىأعمالمدٌرالمشروعاتالمدعو
سمٌرجراحواألخٌركانسابماٌمومبالترددعلىمصرخاصةخاللعامً/الشرقاألوسطاالردنى

200820092010حتىتممنعةمندخولالبالدلرصدتحركاتلهضارةباألمنالمومًالمصريحتىأوائلعام،
الشرٌفاحمدمنصوروهومصريامرٌكىوممٌمبأمرٌكاوٌتولىمسئولٌةمدٌرالبرامجبمؤسسةفرٌدمهاوسوذلن/باإلضافةإلىالمدعو

.باإلضافةإلىالعدٌدمناالمرٌكٌنالمسئولٌنعنإدارةالمؤسسةوفروعهاعلىمستوىالعالم
وماهودورسالفىالذكرفًتموٌلنشاطالكٌاناتغٌرالمشروعةالتًتمارسعملهابمصر؟:س
همجمٌعامسئولٌنعنأدارةنشاطفرعالمؤسسةفًمصروبالتالًتحدٌدواألتفاقمعالكٌاناتالعاملةفًمصرعلى:ج

المشروعاتوالبرامجالتًترغبالمؤسسةفًتنفٌذهافًمصرواختٌارالكٌاناتالمصرٌةالتًتمومبتنفٌذذلنوكذلناالتفاقعلىمبالغ
التموٌلالتًتموممؤسسةفرٌدمهاوسوهىأهدافوسٌاساتأمرٌكٌةلممارسةالضغوطعلىمصرفًالووالفوالسٌاساتالدولٌة

.واإلللٌمٌةالمختلفة
هلحصلتمؤسسةفرٌدمهاوسعلىاىتصارٌح؟:س
.المعلوماتأفادتعدمحصولالمؤسسةالمذكورةعلىاىتصارٌحأوموافماتمنالسلطاتالمسئولة:ج
ومنذمتىبدأتالمؤسسةالمذكورةفًاتخاذممرلهافًمصرلممارسةنشاطهامنخالله؟:س
تمرٌبامنحوالًسبعةسنواتوكانتتتخذممرسرىغٌرمعلنتمارسنشاطهامنخاللهوكانتٌتولىإدارتهفًذلنالولت:ج

2011اتخذتالمؤسسةممرجدٌدمعلنوعلٌهٌافطةباسمالمؤسسةوهوالسابكذكرهوفىالشهوراألولىمنعام–دمحمعبدالعزٌز/المدعو
.بالعنوانالمذكوربشارععائشةالتٌمورٌة

وهلاتخذتأٌامنالجهاتالمصرٌةالمختصةاىإجراءاتلانونٌةتجاهالمؤسسةالمذكورة؟/:س
علىحسبمعلوماتًلمتتخذإجراءاتلانونٌةتجاهمؤسسةفرٌدمهاوسوكانهذاتوجهالنظامالسٌاسًالسابكفًمصر:ج

متمثالفًوزارةالخارجٌةباعتبارهاالجهةالمسئولةعنمتابعةوإصدارالموافماتلممارسةالمؤسساتاألجنبٌةالعملفًمصروالتًكان
ٌتمإخطارهاأوالبأوللكلالمخالفاتوالتجاوزاتالتًترتكبهامؤسسةفرٌدمهاوسوغٌرهامنالمؤسساتاألجنبٌةالتًتمارسعملها
بمصربشكلغٌرشرعًوكذلنبالمؤسساتالحاصلةبالموافمةعلىالعملولكنهاترتكبمخالفاتفًممارسةنشاطهاعلىارضمصر

،حٌثكانتالنظامالسابكٌتخوفمنانتمادهومهاجمتهوالدعوىبانتهاكهالحموقوالحرٌاتالمتعلمةبممارسةنشاطفًمجالحموقاإلنسان
مماٌعرضمصالحمصرللخطرمنخاللتبنىالدولةالتًتتبعهاتلنالمؤسسةلسٌاسةضارةضدمصالحالبالدسواءااللتصادٌةأو

السٌاسٌةبالضغطعلىمصرفًالمضاٌاالمختلفةمنخاللهذاالملففكانٌتمصرفالنظرعناتخاذاإلجراءاتالمانونٌةضدالمؤسسة
.المذكورة

2010/هذهالمؤسسةتمولبمبالغكبٌرةطوالفترةنشاطهافًمصرماأمكنالتوصلإلًمعلوماتبشأنهمنتموٌلخالل:ج
2011.فمطٌزٌدعننصفملٌوندوالرولداثبتفًمذكرةالتحرٌاتماأمكنالتوصلإلٌهمنتفصٌالتمبالغفًهذاالشأن
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فيك قد نسب لكل متيـ كظيفة كدكر معيف في الفرع فقرر أف دمحم عبد العزيز مدير تنفيذؼ كىك 
مستشار مشركعات طبقا لعقده كقرر أف نانسي عقيل مدير ادارػ كىى طبقا لمثابت متعاقد معيا 

كاستشارية إلنياء إجراءات تسجيل فرع المنظمة كقرر أف باسـ فتحي مدير المشركعات عمى الرغـ 
: كذلؾ عند إجابتو عمى السؤاؿ .مف الثابت انو مستشار فنى 

 كمنذ متى بدأت المؤسسة المذككرة في اتخاذ مقر ليا في مصر لممارسة نشاطيا مف خبللو ؟ :س

 تقريبا مف حكالي سبعة سنكات ككانت تتخذ مقر سرػ غير معمف تمارس نشاطيا مف خبللو :ج
السابق ذكره كفى الشيكر األكلى مف –دمحم عبد العزيز /ككانت يتكلى إدارتو في ذلؾ الكقت المدعك

 اتخذت المؤسسة مقر جديد معمف كعميو يافطة باسـ المؤسسة كىك بالعنكاف  المذككر 2011عاـ 
فكما ىك ثابت اف دمحم عبد العزيز التحق بالعمل كمستشار لدػ المنظمة . بشارع عائشة التيمكرية 

 كلـ يكف لفرع المنظمة تكاجد فى مصر اال فى بداية أستئجار المقر في 2008االـ بامريكا عاـ 
 كليس مف سبع سنكات كما قرر مما يتأكد معو كذب ىذا الشاىد كبطبلف 2011شير يكنيو 

. تحرياتو 

األحكاـ الجنائية يجب أف تبني عمي األدلة التي يقتنع منيا القاضي "كحيث انو مف المقرر أف 
حيث انو .......كيجب اف تككف تمؾ األدلة صادرة عف عقيدة المحكمة ...بإدانة المتيـ اك براءتو 
 يدخل القاضي في تككيف عقيدتو بصحة الكاقعة التي أقاـ عمييا قضائو أك أفال يصح في القانكف 

 11/7/1996كذلؾ عمي ما جرؼ بو حكـ محكمو النقض في جمسة "بعدـ صحتيا حكما لسكاه
. ؽ 64 لسنة 14166الطعف رقـ 



169 

 

كاف كاف يجكز لممحكمة أف تعكؿ في تككيف عقيدتيا عمي التحريات "كما انو مف المقرر أيضا انو 
بحسبانيا قرينة تعزز ما ساقتو مف أدلة أال أنيا ال تصمح بمجردىا أف تككف دليبل كافيا بذاتيا أك 

قرينة مستقمة عمي ثبكت االتياـ كىي مف بعد ال تعدك اف تككف مجرد رأؼ لصاحبيا يخضع 
؛ ىذا ىك ما قضت بو " الحتماالت الصحة كالبطبلف كالصدؽ كالكذب إلي اف يعرؼ مصدرىا 

 . 1012 ص 153ؽ 39 س 3/11/1988محكمو النقض في الطعف الجنائي جمسة 

اإلحكاـ يجب أف تبني عمي األدلة التي يقتنع بيا القاضي "كقد تكاترت أحكاـ النقض عمي أف 
باإلدانة أك البراءة كالتي تصدر عف عقيدة يحصميا ىك مما يجريو مف التحقيقات مستقبل في 

تحصيل ىذه العقيدة بنفسو ال يشاركو فييا غيره كال يصح في القانكف أف يدخل في تككيف عقيدتو 
بصحة الكاقعة التي أقاـ قضائو عمييا أك عدـ صحتيا حكما لسكاه كانو كاف كاف األصل أف 

لممحكمة أف تعكؿ في تككيف عقيدتيا عمي التحريات باعتبارىا معززة بما ساقتو مف أدلة طالما أنيا 
كانت معززة لما ساقتو مف أدلة كانت مطركحة عمي بساط البحث أال أنيا ال تصمح كحدىا الف 

آذ أنيا ال تعدك أال أف تككف مجرد رأؼ .تككف قرينة معينة أك دليبل أساسيا عمي ثبكت الصحة 
لصاحبيا تخضع لمصحة كالبطبلف كالصدؽ كالكذب كبخاصة أذا لـ يبيف مجرؼ التحريات مصدر 

كاف كانت المحكمة قد حصمت أساس اقتناعيا عمي رأؼ محرر محرر التحريات فاف . تحرياتو 
حكميا يككف قد بني عمي عقيدة حصميا الشاىد مف تحريو المنعدـ كالمشككؾ في إجرائو ال عمي 

عقيدة استقمت المحكمة بتحصيميا بنفسيا فاف ذلؾ يعيب الحكـ المطعكف فيو مما يتعيف معو 
ىذا ىك ما انتيي اليو حكـ ”نقضو كاإلحالة بغير حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعف في طعنو

 . 392 – 79 – 34 س 17/3/1983النقض 
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عدـ صحو تحريات عضك ىيئة الرقابة األداريو ىشاـ فكرػ في حق مؤسسة فريدـك ىاكس . ٦
:  كحتمية استبعادىا 

ىشاـ دمحم فكرػ في محضر التحقيقات المجمد الخامس عشر مف صػ  الى /  بمطالعة أقكاؿ السيد 
، سنجدىا كميا تتحدث عف المنح المالية المقدمة مف الحككمة األمريكية 1480 كحتى 1453

لمنظمات المجتمع المدني المصرية تحت مسمى برامج الديمقراطية كالحكـ الرشيد كالخطابات 
المتبادلة بيف كزارة التعاكف الدكلي كالخارجية األمريكية كااللتزامات التي تقع عمى عاتق الطرفيف 

. بشأف ىذا التمكيل كما ىك كاضح بشيادتو في التحقيقات

كما كانت معظـ تحريات عف التمكيبلت الكاردة لجمعية انصار السنة الدمحمية ؛ كلـ تتطرؽ تحرياتو 
عف فرع منظمة فريدـ ىاكس في مصر بل كل ما جاء بأقكالو عف منظمة فريدـك ىاكس كانت 

:- عند اجابتة عمى األسئمة التالية

ما الذؼ أسفرت عنو تحرياتؾ بشاف المنح األمريكية المقدمة لمجمعيات كالمنظمات الغير : س 
مسجمو؟ 

 مف خبلؿ الفحص كالتحرؼ عمى ضكء التكميف الذؼ صدر لي مف لجنة تقصى الحقائق بكزارة :ج
العدؿ فقد قمت بجمع المعمكمات المؤيدة بالمستندات كتبيف لي مف الفحص حصكؿ عدد عشريف 
منظمة تقريبا جميعيا غير مسجمة بكزارة التضامف كالعدالة االجتماعية كلـ تكقع بركتكككؿ اتفاؽ 

 مميكف دكالر باإلضافة إلى مبمغ 22مع كزارة الخارجية كحصمت عمى منح أمريكية بمغت حكالي 
 كحتى منتصف شير يناير 2004 مميكف كأربعمائة ألف جنيو في الفترة مف منتصف عاـ 4

2011 . 
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 كما ىي تمؾ المنظمات الغير مسجمة التي حصمت عمى ىذا التمكيل االجنبى مف الحككمة :س
األمريكية؟ 

 أنا تمكنت مف حصر عدد عشريف منظمة غير مسجمة ىي منظمة بيت الحرية كحصمت عمى :ج
ألخ ........... مبمغ اجمالى مميكف كسبعمائة ألف دكالر كمنظمة 

 كىل تبيف لؾ أف ىذا التمكيل االجنبى المشار إليو قد تسممتو تمؾ المنظمات بالفعل ؟ :س

.   ايكه كلكف لـ أقف عمى كجو الصرؼ بالتحديد :ج

عضك الرقابة اإلدارية أنيا قد جاءت بعيدة عف الفترة الزمنية لقيد ككصف / كثابت مف أقكاؿ السيد 
 2011 كحتى شير يناير2004القضية فيك قد قرر أف فترة تمقى المنح كانت مف منتصف عاـ 

 كمف ثـ 29/11/2011 كحتى 2011أكؿ مارس بينما القيد كالكصف تحدث عف الفترة مف 
فميس لقكالة اك تحريات عبلقة بالقضية الماثمة ثـ انو لـ يذكر اػ معمكمات عف المتيميف الماثميف 
بأشخاصيـ بل تحدث عف تمكيل كرد لمنظمة فريدـك ىاكس بأمريكا مف المعكنة األمريكية كال يعمـ 

اكج صرفو فما عبلقتنا كعبلقة المتيميف كالقضية الماثمة بتمكيل لك صح فعبل مف المعكنة 
األمريكية لمؤسسة دكلية مقرىا بأمريكا كمف ثـ يككف طمب استبعاد شيادتو كعدـ التعكيل عمييا 

 . جديرا بالقبكؿ امرأ
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 القسم التاسع

 السادس والثالثين إلي المتيمين من الرابع والثالثين إليعن االتيامات الموجو 

 كىـ أساسا المتيميف باالشتراؾ إلي المسندة األفعاؿنخصص ىذا الجزء مف مذكرتنا لمناقشو 
. المتيميف الرابعة كالثبلثيف كالخامس كالثبلثيف كالسادس كالثبلثيف 

:- تتيـ النيابة العامة المتيميف، كىـ كبًل مف
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. نانسي جماؿ الديف حسيف عقيل/ الرابعة كالثبلثيف

. باسـ فتحي دمحم/ الخامس كالثبلثيف

. مجدؼ محـر حسف/ السادس كالثبلثيف

 2011 ديسمبر 29 إلي 2011 مارس أكؿ خبلؿ الفترة مف بأنيـ

 عمى ارتكاب جريمة إدارة 33 : 30اشترككا بطريقي االتفاؽ كالمساعدة مع المتيميف مف .1:أكال
بأف اتفقكا فيما , فركع لمنظمة ذات صفة دكلية في مصر مف غير ترخيص مف الحككمة المصرية 

ذؼ الصفة الدكلية كمركزه الرئيسي  (بيت الحرية)بينيـ عمى االلتحاؽ بفرع منظمة فريدـ ىاكس 
بالكاليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة كاالشتراؾ في إدارة شئكنو الفنية كالمالية كاإلدارية 
كساعدكىـ عمى ذلؾ باالشتراؾ في إجراء البحكث كالدراسات كا عداد كتنفيذ كاستطبلعات الرأؼ 

تمكيل .ككرش العمل كالدكرات التدريبية لبعض األحزاب كالقكؼ السياسية لحشد الناخبيف لصالحيا 
تقارير بنتائج مباشرة ذلؾ النشاط بمصر ككاف . العديد مف كيانات المجتمع المدني الغير مسجمة 

ذلؾ مف غير ترخيص مف الحككمة المصرية كبما يخل بسيادة الدكلة المصرية نتيجة مباشرة ذلؾ 
. النشاط كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف تمكيل أجنبي غير مشركع 

تسممكا كقبمكا مباشرة كبالكاسطة أمكاال كمنافع مف ىيئة في خارج جميكرية مصر العربية : ثانيا 
 مف قانكف 1/ ج98كفي داخميا ككاف ذلؾ في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة

ذؼ الصفة الدكلية كمركزىا  (بيت الحرية)بأف التحقكا بفرع منظمة فريدـ ىاكس , العقكبات 
الرئيسي بالكاليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة مقابل اشتراكيـ في إدارة نشاط فركع المعيد 
بمصر في صكرة مرتبات كمزايا عينية بطريق التحكيل المباشر عمي الحسابات البنكية الخاصة 
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ببعضيـ كبطريق التحكيل المباشر مف خبلؿ أحدؼ الشركات العالمية لتحكيل األمكاؿ ، ككاف ذلؾ 
ذؼ الصفة الدكلية بالقاىرة  (بيت الحرية)في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدـ ىاكس 

المبينة في االتياـ السابق بغير ترخيص مف الحككمة المصرية كبما يخل بسيادة الدكلة المصرية 
. نتيجة مباشرة ذلؾ النشاط كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف تمكيل أجنبي غير مشركع 

ثـ في الركف ،  في االشتراؾالعامة األركاف عف أكاللحسف الدفاع عف المتيميف سكؼ نتكمـ 
  .إليو ما ىك الدليل عمي ارتكاب كل متيـ لمفعل المسند كأخيرا لمجريمةالمعنكؼ 

 الشريؾ ىك مف يحرض عمي ارتكاب الفعل أفمف قانكف العقكبات  عمي  ( 40)تنص المادة  
 مف مف اتفق مع غيره أكالمككف لمجريمة إذا كاف ىذا الفعل قد كقع بناء عمى ىذا التحريض ؛ 

عمى ارتكاب الجريمة فكقعت بناء عمى ىذا االتفاؽ ؛ اك مف أعطى لمفاعل أك الفاعميف سبلحا أك 
آالت أك أؼ شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع عممو بيا أك ساعدىـ بأؼ طريقة 

.  تمؾ ىي صكر االشتراؾ الثبلثو. أخرػ في األعماؿ المجيزة أك المسيمة أك المتممة الرتكابيا 

 فبل جريمة فإف لـ تكف ىناؾ الجريمة قد ارتكب األصمي يككف الفاعل أف بداىةيفترض االشتراؾ 
 كىي في كل ٤٠ المادة حصرا في الكاردة يككف باحدؼ الصكر أفكيفترض االشتراؾ . اشتراؾ 
 يككف المتيـ عالما أف أيضا صكرا تحيط بكل مظاىر االشتراؾ ؛ كلكف يفترض االشتراؾ األحكاؿ

 لـ يككف قد اتفق معو عمي أف يسيل لمجاني غرضو أك يساعد أف كقاصد جريمة شارؾ في بأنو
 .  اإلجراميالنشاط 

 ص ١٧ السنة األحكاـ مجمكعو ١٩٦٦ ابريل ٤تقكؿ محكمو النقض في حكـ صادر منيا في 
 الجريمة كىك عالـ في الشريؾ قصد االشتراؾ أف ثبت إذااالشتراؾ بالمساعدة ال يتحقق إال  "٨١٨
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 فيبيا ، باف تككف لدية نية التدخل مع الفاعل تدخبل مقصكدا يتجاكب صداه مع فعمو كاف يساعد 
كاعتبرت محكمو النقض "  المسيمة الرتكابيا مساعدة تتحقق بيا كحدة الجريمةأك المجيزة األعماؿ

تدلل عمى قصد اشتراكيـ فى الجريمة التى دانتيـ بيا كأنيـ كانكا كقت كقكعيا "  إذ لـ المحكمة أف
عالميف بيا قاصديف الى االشتراؾ فييا كذلؾ ببياف عناصر اشتراكيـ كمظاىره بأفعاؿ ايجابية 

فاف ذلؾ ال يتكافر بو االشتراؾ بالمساعدة كال – تدلل عمى ىذا االشتراؾ كتقطع بو - صدرت عنيـ
 القانكف، مف ثـ فاف الحكـ يككف معيبا بما فييتحقق بو معنى كحدة الجريمة كما ىى معرفة 

". يستكجب نقضو

 ١٧٠قانكف العقكبات ص" في حكـ قديـ ليا ذكره المرصفاكؼ في كتابو أيضاكتقكؿ محكمو النقض 
 الحكـ في يذكر أف الضركرؼ لك انو ليس مف " ٢٢١ ص١٤ السنة الرسمية المجمكعةكنشر في 

 انو إالالكقائع المادية المككنة لبلشتراؾ المبنى عمى اتفاؽ الف االتفاؽ قد ال يككف ظاىرا ماديا 
 اعتبرت المحكمة المتيـ إذا أما.  بكجكد ىذا االشتراؾ أقنعتيا التي األسبابعمى المحكمة بياف 

 حكميا الكقائع المادية المككنة ليذا النكع مف االشتراؾ فمذلؾ في تبيف أفشريكا بالمساعدة فيجب 
 اقتصر عمى القكؿ باف المستفاد مف الذؼيعتبر باطبل بطبلنا جكىريا حكـ محكمة الجنايات 

". التحقيق اشتراؾ المتيـ باتفاقو مع بقية المتيميف كبتسييمو ليـ ارتكاب الجريمة

 االتفاؽ كصكره مف صكر االشتراؾ كعمي ما أف نكضح أف يستغرقنا حديث القانكف نحب أفكدكف 
االتفاؽ  الطرفاف عمي ارتكاب الفعل المتفق عميو ؼنية تتحد أفجرؼ بو قضاء النقض يتطمب 

كتقكؿ .يتطمب تقابل اإلرادات تقاببل صريحا عمى أركاف الكاقعة  الجنائية التي تككف محبل لو 
يشترط في االتفاؽ كطريق مف طرؽ االشتراؾ أف تتحد النية عمى ارتكاب " محكمو النقض انو 

                                                           

 .  718 ص 136 ق 16 أزكبو انُمض ط 19/10/1965  
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كعمى الحكـ أف يستظير عناصر ىذا االشتراؾ كطريقتو كأف يبيف األدلة . الفعل المتفق عميو 
  . الدالة عمى ذلؾ بيانا يكضحيا كيكشف عف قياميا ، كذلؾ مف كاقع الدعكػ كظركفيا

 االشتراؾ بالمساعدة ال يتحقق كما ىك متفق عميو في الفقو كالقضاء إال إذا ثبت أف الشريؾ أما
قصد االشتراؾ في الجريمة كىك عالـ بيا ، باف تككف لديو نية التدخل مع الفاعل تدخبل مقصكدا 
يتجاكب صداه مع فعمو كأف يساعد فى األعماؿ المجيزة أك المسيمة الرتكابيا مساعدة تتحقق بيا 

 .كحدة الجريمة 

 خبل الحكـ مف بياف قصد االشتراؾ في الجريمة التي داف المتيـ بيا كانو إذا فإنو األحكاؿفي كل 
كاف كقت كقكعيا بيا قاصدا االشتراؾ فييا فاف ذلؾ يككف في الحكـ قصكرا يعيبو بما يستكجب 

 .نقضو 

ذ كاف االشتراؾ ال يتحقق   القصد الجنائي البد أف فمعني ذلؾ بالجريمة كاف المشترؾ عالـ أف إالكا 
، كيريد ذلؾ جريمة المتيـ باالشتراؾ يعرؼ انو يشارؾ في أف يثبت أف يتكافر لديو، بمعني أفمف 

.  إليو ؼاالشتراؾ كيسع

تعمد إتياف األمر "  ىك  القصد الجنائيأف األشير عمى بدكػ  الفقيو الجنائي األستاذيقكؿ 
المككف لمجريمة في حدكدىا  المبينة قانكنا مع عممو بأنو يرتكب جريمة ، أؼ مع شعكره بأنو 

، كىذا التعريف يعبر عف اتجاه " يرتكب فعبل محرما عميو ، أك بأنو يمتنع عف فعل مفركض عميو 

                                                           

 .  624 ص 125 ق 34 أزكبو انُمض ط 11/5/1983  

 .  818 ص 154 ق 17 أزكبو انُمض ط 4/6/1966 

 (  439 ص 144 ق 6 ط 11/1/1955 ، 264  ص 79 ق 7 ازكبو انُمض ط 27/2/1956) 

  345 ص 1938األزكبو انؼبيخ فٙ انمبٌَٕ اندُبئٗ ـ اندضء األٔل ـ طجؼخ  
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كاضح نحك األخذ بنظرية اإلرادة ألف نية االعتداء عمى الحق الذؼ يحميو القانكف بالعقاب تعنى 
كالتعريف ذاتو يقكؿ بو الفقيو الجنائي . نية تحقيق النتيجة التي يتمثل فييا االعتداء عمى الحق

 كيكاد الفقيو القانكني المعركؼ الدكتكر السعيد مصطفى الشيير الدكتكر دمحم مصطفي القممي 
تكجيو اإلرادة إلحداث أمر يعاقب عميو "  اف يتطابق معيما ففي تعريفيما لمقصد بأنوالسعيد 

". القانكف عف عمـ بالفعل كمع العمـ بتجريمو  قانكنا 

 المادة الفعل تقكؿ إرادة المشرع المصرؼ يبدكا انو يعمي قميبل مف قيمو العمـ كاف لـ يغفل أفعمي 
تككف الجريمة عمدية إذا اقترفيا الفاعل "  مف قانكف العقكبات كىي تتكمـ عف القصد المباشر ٢٦

" . عالما بحقيقتيا الكاقعية كبعناصرىا القانكنية 

كالبحث في العمـ باعتباره أحد عنصرؼ القصد الجنائي ىك في الكقت ذاتو دراسة لنظرية مف أىـ 
نظريات القانكف الجنائي كىى نظرية الجيل أك الغمط فانتفاء العمـ الصحيح يعنى الجيل أك الغمط 

، كبذلؾ يتضح االرتباط كثيقا بيف قكاعد القصد الجنائي كنظرية الجيل أك الغمط ، فإذا قمنا أف 
العمـ بكاقعة يعد شرطا لتكافر القصد الجنائي ، كاف معنى ذلؾ أف الجيل كالغمط يعني انتفاء 

كيتطمب القصد . فيتعيف أف يحيط العمـ اكال بمكضكع الحق المعتدػ عميو  .  القصد الجنائي 
الجنائي أف يحيط العمـ بعناصر الركف المادؼ لمجريمة ، فيعمـ الجاني بخطكرة فعمو كنكع اآلثار 

التي تترتب عميو ، كبتكقع النتيجة اإلجرامية التي يحدثيا الفعل ، كيتكقع عبلقة السببية التي تربط 
ذا تكافرت لمجريمة ظركؼ مشددة تغير مف كصفيا تعيف أف يمتد العمـ إلى  بيف الفعل كالنتيجة، كا 

 يككف بالتكييف القانكني كغير القانكني أف يجب أيضاالعمـ . الكقائع التي تقـك عمييا ىذه الظركؼ

                                                           

  83 ـ ص 1948انًغئٕنٛخ اندُبئٛخ ـ طجؼخ  

 .  386 ـ ص 1963األزكبو انؼبيخ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد ـ طجؼخ  
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 يشمل أف يسبغ المجتمع كصفا عميو تعيف أك؛ فعندما يسبغ القانكف كصفا معينا عمي الفعل لمكاقعة
 المجني عميو إلي أسنده ما أف يعمـ الجاني أف القذؼ يجب جريمةعمـ الجاني ىذاف الكصفاف ففي 

 الفعل الذؼ يقـك بو ىك أف يعمـ الجاني أف الفعل الفاضح يتعيف جريمةيكجب  عقابو قانكنا ؛ كفي 
كباإلضافة إلى ذلؾ فإف فكرة الجريمة تتطمب تكيف الكقائع التي . فاضحا كفقا لمعيار المجتمع 

.   غير مشركعة في نظر قانكف العقكبات ، أؼ أنيا ذات صفة إجراميةكبأنيا الجريمةتقـك عمييا 

.  يحميو القانكف الذؼ فيي اتجاه الجاني عمي  نحك أكيد يقيني إلى االعتداء عمى الحق اإلرادة أما
كمف ثـ . كاإلرادة تتجو عمى ىذا النحك اليقيني األكيد ىي إرادة اتجيت مباشرة إلى مخالفة القانكف 

كلكف اإلرادة ال يتاح ليا ىذا االتجاه إال إذا استندت إلى عمـ يقيني ثابت . كاف القصد مباشرا 
بتكافر عناصر الجريمة ،  أما إذا كاف العمـ بيا محكطا بالشؾ ، بمعنى أف الجاني لـ يكف متأكدا 

.  كقت اقترافو فعمو مما إذا كانت ىذه العناصر متكافرة فبل سبيل إلى تكافر القصد المباشر

 اإلشارات بعض أف كلف نعيد تكرار ما ذكرناه ىنا كلكننا نظف كأدلتوكقد سبق كاف ناقشنا االتياـ 
 .  لمغاية ميمةقد تككف 

 باالشتراؾ كىـ  نانسي عقيل الثبلثة المتيميف أف ال سبيل لنكرانيا، كىي تؤكد ثابتةىناؾ حقائق 
 لـ يكف ألنو جريمةكباسـ فتحي كمجدؼ محـر لـ يتكافر لدييـ القصد الجنائي في االشتراؾ في 

.   ليشارككا فييا جريمة أصبلىناؾ 

 ، بعد لقاء مع ٢٠١١ قررت فتح مكتب ليا في مارس الحريةدعكنا نعيد التذكير باف مؤسسو بيت 
. كزير التضامف االجتماعي جكده عبد الخالق 
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كدعكنا نذكركـ باف المتيـ الحادؼ كالثبلثيف بصفتو ممثبل لبيت الحريو قد استأجر مقرىا في 
 الحرية بيت أف، كثابت في العقد ٢٠١١ مف يكنيك األكؿ مؤرخ إيجارجاردف سيتي بمكجب عقد 

 القاىرة إلي مكظفيو ىناؾ بالسفر كأحد قد فكض شريف منصكر األمريكية المتحدةفي الكاليات 
 ١٦ بتاريخ ٣٩٨٣ بكاشنطف برقـ المصرية القنصمية المكثق في الككالةكتأجير المقر بمكجب عقد 

.   ٢٠١١مايك 

 المادة بمكجب نص الحريةكدعكنا نذكركـ باف استئجار ىذا المقر كاف كاجبا عمي مؤسسو بيت 
 ترفق عقد أف التي تريد فتح مقر ليا األجنبية المنظمة التي تشرط عمي التنفيذية البلئحة مف الثالثة
 التي األكراؽ تجييزجر لغرض محدد ىك أفالمقر مست . طمب التصريحأكراؽ المقر مع إيجار

.   بالعملالحريةيطمبيا القانكف لمتصريح لبيت 

 كبيف المتيميف األمريكية المتحدة في الكاليات الحرية بيف مؤسسو بيت المحررةدعكنا نراجع العقكد 
. ، ماذا سنجد الجريمةباالشتراؾ في 

 مثبل مجدؼ محـر المتيـ الحرية العقكد جميعيا محرره بعد استئجار المقر الخاص ببيت أف. ١
 مف األكؿ كدخل حيز التنفيذ في ٢٠١١ مايك ٣١ كقع عقد العمل كاستشارؼ مالي في ٣٦رقـ 

 ٢٠١١ يكنيك ١٨ كقع عقد العمل كاستشارؼ فني في ٣٥ ؛ باسـ فتحي المتيـ رقـ ٢٠١١يكنيك 
 ٢٨ نانسي عقيل كقعت العقد كاستشارؼ فني في المتيمة ، ٢٠١١ يكليك٣كدخل حيز التنفيذ في 

كل تمؾ العقكد ناطقو باف تحريرىا كاف  .٢٠١١ اغسطس٢١يكليك كدخل عقدىا حيز التنفيذ في 
 تمييديو لمحصكؿ عمي التصريح لمقر لمنظمو كإجراءات المقر كذلؾ إيجارمعاصرا لتحرير عقد 

.  القاىرة في الحريةبيت 
                                                           

.  2012 َٕٕٚٛ 5 انًمذيخ يُب ثدهغخ 9 ثسبفظخ انًغزُذاد سلى 4 ساخغ يشكٕساً انًغزُذ سلى 
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 في نيكيكرؾ كمقرىا المسجمة الحرية تمؾ العقكد جميعيا محرره بينيـ كبيف مؤسسو بيت إف.٢
 كال شخصيو القاىرة مكتبا في لممؤسسةيكجد   الألنو شارع ككنيكتكت في كاشنطف؛ لماذا؟ ١٣٠١

 الشخصية ينشئكا ىـ إف كاف مف المقدر ليـ الثبلثةاعتباريو بل عمي العكس ىؤالء المتيميف 
 في مصر فيـ مف سيتقدمكف بطمب الحصكؿ عمي تصريح العمل لمكتب لممؤسسة االعتبارية

.  لمتصريحالمطمكبة األكراؽ كىـ مف سيجيزكف القاىرة

 فالعقكد كميا تنص الخبرة أك الككالة عقكد إلياقرب  اف تمؾ العقكد ليست عقكد عمل كلكنيا. ٣
 كاف اسمو فييا يقـك بعمل استشارؼ مستقل كليس أيا، كاف الطرؼ الثاني مؤقتة عقكد أنياعمي 

 الطرؼ الثاني فييا غير ممـز بتكريس كامل أفكظف لدؼ بيت الحريو، كالعقكد كميا تنص عمي ـؾ
 تقديـ خدمات استشاريو الي أك أخرؼ  كظيفة أؼ قبكؿ كبإمكانو االستشاريةكقتو لتقديـ الخدمات 

. اؼ مؤسسو اك شركو اخرؼ 

 كل العقكد تربط حصكؿ الطرؼ الثاني عمي المقابل المادؼ المحدد لو بتقرير يكضح فيو ما إف. ٤
.  فالمبمغ الذؼ سيحصل عميو ليس مرتبا ثابتا بقدر ما ىك مقابل خدماتأنشطةقاـ بو مف 

 اشير لممتيـ الخامس كثبلثة كالثبلثيف الرابعة لممتيمة كل العقكد تتراكح مدتيا بيف عاـ إف. ٥
 لمغاية المدة قصيرة في مجمميا عقكد أنيا أؼ.  اشير لممتيـ السادس كالثبلثيفثبلثةكالثبلثيف ك 

 تديره أف في مصر كاف مف المقرر لممنظمةكبيدؼ كاحد ىك تقديـ خدمات استشاريو لتأسيس مقر 
.  كالثبلثيفالرابعة المتيمةعند الحصكؿ عمي ترخيص 

كاف ستمدد إذا  بعد ما ا كاف عقدىـ قد انتيي فعبل، كلـ يكف قد تأكدالثبلثةاثناف مف المتيميف 
 الحصكؿ عمي تصريح لممكتب قد اكتممت أكراؽ  ذلؾ انو عند سؤاليـ لـ تكف ، الأـعقكدىـ 
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 ١٥ في  محـر ديسمبر كمجدؼ٧فمثبل سئل باسـ فتحي في . كبالتالي لـ تكف قد قدمت بعد 
كقدمت نسخو منيا . ديسمبر ٢٦ قدمت فعبل في كاألكراؽ ٢٠١١ ديسمبر ٧ديسمبر كنانسي في 

 . ٢٠١١ ديسمبر٢٩الي قاضي التحقيق في 

 يصدر كبعدىا يتقرر مف منيـ أف كانكا يعممكف فعميا انتظارا لمتصريح األقل عمي الثبلثةف ؼالمتيـ
.   ينصرؼأف كمف انتيي عممو فعميو أكثر أكسيمدد عقده لعاـ 

 القاىرة تحت التأسيس في المنظمة مقر إلي حجـ التحكيبلت التي كصمت أفالذؼ يؤكد ما نقكؿ 
 اشير ستة دكالر خبلؿ ألف ٥٧ لـ تزد عمي أقكاؿ بو مجدؼ محـر مف أدليكفقا لبلحراز كما 
 لممكتب ، فقط كركاتب في حدكد إيجار دكالر ١١٠٠ دكالر شيريا، منيا أالؼبكاقع عشره تسعو 

 ؛ كىي كما نرؼ مبالغ ال تصمح ؼ دكالر، فضبل عف نفقات التأسيس االخركخمسمائة األلف أربعو
.   فيو المشاركة حتي أك ظركؼ أؼ نكع كتحت أؼ نشاط مف أؼ إلدارة

 لتباشر ٢٠١١ أغسطس في ألقاىره إلي كالثبلثيف الرابعة المتيمةليسكا استثناء، فعندما حضرت 
 بادرت ككقعت عقد خدمات إنشاؤه المنكؼ القاىرة الحصكؿ عمي تصريح بالعمل لمكتب إجراءات

 عممت المتحدة المجمكعة أف أؼ كي تقدـ ليـ استشارات قانكنيو، المتحدة المجمكعةاستشاريو مع 
 الحصكؿ عمي تصريح مف أكراؽ في تقديـ لممساعدة الحريةبصفو استشارؼ مع مؤسسو بيت 

.  نقف نحف مدافعيف كىـ في قفص االتياـ؟ لماز ليا ، السؤاؿ ما الفرؽ المصرية الحككمة
.  االتيامات إلي كأالف

                                                           

 ٔانًمذيخ سفك رهك انًزكشح، صٕسح ضٕئٛخ يٍ ػمذ رمذٚى خذيبد اعزشبساد لبََٕٛخ ٔػمذ الرخبر االخشاءد 29 ساخغ يشكٕساً زبفظخ انًغزُذاد سلى 

انمبََٕٛخ نزأعٛظ فشع نًُطًخ ثٛذ انسشٚخ ثبنمبْشح يٕلغ ثٍٛ انًًثم انمبََٕٙ نهًدًٕػخ انًزسذح َٔبَغٙ ػمٛم انًزًٓخ انشاثؼخ ٔانثالثٍٛ، ٔيصسٕة ثًٓب 

. رشخًخ نزهك انؼمٕد رًذ ثًؼشفخ لغى انزشخًخ ثبنًدًٕػخ انًزسذح ٔرسذ يغئٕنٛزٓب
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 . األولاالتيام 

 عمى 33 - 30 باالشتراؾ بطريقي االتفاؽ كالمساعدة مع المتيميف مف الثبلثةاتيـ المتيمكف 
. ارتكاب جريمة 

بأف , إدارة فركع لمنظمة ذات صفة دكلية في مصر مف غير ترخيص مف الحككمة المصرية . ١
ذؼ الصفة الدكلية كمركزه  (بيت الحرية)اتفقكا فيما بينيـ عمى االلتحاؽ بفرع منظمة فريدـ ىاكس 

الرئيسي بالكاليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة كاالشتراؾ في إدارة شئكنو الفنية كالمالية 
.  كاإلدارية 

كساعدكىـ عمى ذلؾ باالشتراؾ في إجراء البحكث كالدراسات كا عداد كتنفيذ كاستطبلعات الرأؼ . ٢
. ككرش العمل كالدكرات التدريبية لبعض األحزاب كالقكؼ السياسية لحشد الناخبيف لصالحيا 

. المسجمةتمكيل عدد مف كيانات المجتمع المدني غير . ٣

. اعداد تقرير بنتائج مباشره ذلؾ النشاط بمصر. ٤

. كسكؼ نرؼ ما اذ كاف المتيميف قد شارككا في ايا مف تمؾ الجرائـ اـ ال 

.  نتكمم اإلدارةعن . ١
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 كتحمل مسئكليو المبادرات التي يقـك بيا المقر البلزمة ىي اتخاذ القرارات اإلدارة ؟ اإلدارةىي  ما
 العمكمية بالمصمحة المضرةكفقا لما قاؿ بو الدكتكر رمسيس بيناـ في كتابو شرح الجرائـ .

.   كما بعدىا ٢٧٧ص

 نفيا لـ يكف ة يتـ االشتراؾ فييا كجرائـ ؟ االجابأف ىل كاف المقر يقـك بمبادرات يمكف أالفالسؤاؿ 
 مقر في الحرية لعمميو استخراج تصريح كي يككف لمنظمو بيت إدارةىناؾ نشاط ليدار كانت ىناؾ 

 .  القاىرة

 محدده كي تحصل إجراءات الثالثة المادة في التنفيذية لبلئحة كفقا األىميةيطمب قانكف الجمعيات 
 الطريق الحريةاتخذت منظمو بيت  ...القاىرة عمي تصريح بفتح مكتب ليا في األجنبيةالمنظمات 

 فييا بشكل قانكني لتسييل الثبلثة ؛ عمل المتيمكف القاىرةالقانكني كاستأجرت مكتبا ليا في 
بالجزء السابع مف  ٦١٨ باسـ فتحي يقكؿ في صإلياستمعكا ...حصكليا عمي اعتراؼ القانكف 

 لو أكضحكا – الحريةبيت  – أنيـ "٢٠١١ ديسمبر ٧عند سؤالو في محضر تحقيق اكراؽ القضية 
 المصرية الخارجية مع زاره القانكنية اإلجراءات قيد التأسيس في مصر كجارؼ اتخاذ المنظمة أف

كانو اطمع عمي مستند ... التسجيل إجراءات كمكظفيف قبل البدء في أكالالتي اشترطت كجكد مقر 
 في كاشنطف تفيد انو حدث لقاء بينو كبيف كالمنظمة مكاتبو داخميو بيف المتيـ الحادؼ كالثبلثيف أك

ىل كانكا يكذبكف عمي باسـ فتحي  ". المصرية الخارجية عف المنظمات في كزاره المسئكلة المكظفة
 المنظمة تمضي في طريق التسجيل كالذؼ تقدمت كاإلجراءات ال ففعبل كانت المناقشات اإلجابة؟ 

 ىل تكافر القصد الجنائي لباسـ فتحي إذا. ٢٠١١ ديسمبر ٢٦ بعد استكماليا في النيائية بأكراقو
 ليشترؾ فييا جريمة نفيا فمـ تكف ىناؾ اإلجابة مقر لمنظمو دكليو ؟ إنشاء حريموفي االشتراؾ في 
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 كما يطمع عميو مف معمكمات كنص اإلجابات فقد بذؿ جيدا كتحرؼ ككانت كل األحكاؿ، كفي كل 
.  ما يقاؿ صحة تؤكد لو ٢٠٠٢لسنو ٨٤ القانكف الئحة مف الثالثة المادة

 المسئكؿ عف مكتب فريدـ أف التحقيقات بداية قاض التحقيق المتيـ باسـ فتحي ، قررت في يسأؿ
 يتـ أساس فعمي اؼ اإلجراءات تحت التأسيس كانو جارؼ استكمبل المنظمة باف أخبرؾىاكس 

 جميع أف ٦٨٥مباشره مشركعات كتمكيل منظمات مجتمع مدني مصريو ؟ يجيب المتيـ ص
 تمت مف خبلؿ منظمو فريدـ ىاكس في المصريةالتعاقدات مع  منظمات المجتمع المدني 

نما التعاقد أك لـ يقـ بالتمكيل القاىرةكاشنطف كمكتب   إجراءات إنياء لحيف المتابعة دكره كا 
 لمتمكيل لـ يشترط عمييا اؼ المانحة المنظمات أفقمنا مف قبل  ". المصرية الخارجيةالترخيص مف 

قانكف مصرؼ الحصكؿ عمي مكافقات كلكف مف يحصل عمي المكافقات ىك مف يتمقي التمكيل لك 
ال األىميةكاف مف الجمعيات   .  مطمكبة فبل تكجد مكافقات كا 

 في جريمة فعل يشكل أؼ لمخالفو القانكف كلـ يكف يشارؾ في إرادة أؼ لـ تتكافر لدؼ المتيـ 
. القانكف 

 يقكؿ في إليو عف سؤاؿ مماثل لقاضي التحقيق استمعكا أجاب ٣٦مجدؼ محـر المتيـ رقـ 
؛ كردا ٢٠١١ ديسمبر ١٥في محضر تحقيق  بالجزء الثامف مف أكراؽ القضية  ٧٠٩ الصفحة

 في مصر المنظمةعمي سؤاؿ لقاضي التحقيق ىل يدخل في اختصاصؾ كمسئكؿ مالي لفرع 
 بما يقدـ كيصرؼ مف مبالغ ماليو عمي تنفيذ برامج كدكرات تدريبيو ككرش المتعمقة المالية األمكر

طبعا يدخل في  " فكانت اإلجابة عمي تنفيذه في مصر؟ المنظمةعمل كخبلفو مما تقـك 
 لـ يتـ تفعيل ىذا الجزء مف أالفاالختصاص كالتكصيف الكظيفي لعممي كمسئكؿ مالي كلكف حتي 

 لست مسئكال أالف حتي كأنا القاىرةعممي الف المكتب بتاع منظمو فريدـ ىاكس لـ ينشأ رسميا في 
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، ما الذؼ تقصده ٧١٠؛ كاستفسر منو قاضي التحقيق في صفحو " مستشار ماليأناماليا كلكف 
 الفرع لـ يحصل أف"  مجدؼ محـر أجاب ؟ القاىرةباف فرع منظمو فريدـ ىاكس لـ ينشأ رسميا في 

 ماشييف في أنيـ في مصر كمعمكماتي مف كجكدؼ بالمقر المختصةعمي المكافقات مف الجيات 
 ىناؾ أخرؼ مره ".  كتأجير مقر كتعييف عامميف إنشاء اإلجراءات التأسيس كجزء مف ىذه إجراءات

 مف الثالثة لممادة القانكف المصرؼ ككفقا إطارانتفاء لمقصد الجنائي كاف المتيـ كزمبلئو يعمل في 
.   ككضكح حدكد عمموبصراحة لقانكف الجمعيات كىك يعرؼ التنفيذية البلئحة

 عنو التحريات مف أسفرتعف قكلو  فيما .  قاضي التحقيق مجدؼ محـر يسأؿ ٧١٣في صفحو 
 تمارس عمميا بالفعل عمي ارض الكاقع في مصر بدكف ترخيص مف خبلؿ فرعيا المنظمة أف

 مش شغاؿ المنظمة فرع أفالمي اعرفو  "فأجاب بجاردف سيتي؟ ة التيمكرؼ عائشةالقائـ في شارع 
 تمكيل لمنظمات مدنيو في مصر يتـ مباشره مف خبلؿ أك حاجو تتـ مف مشركعات كأؼ أصبل

.  أصبل مكافقة إلي ال يحتاج أمركىك " أمريكا في لممنظمةالمركز الرئيسي 

 كانا صادقيف ٣٦ ك٣٥ المكضكع كما ىك كبما يؤكد اف المتيميف ٣٤ المتيمةكتشرح نانسي عقيل 
 جريمةكلـ يتكافر لدؼ اؼ منيما بما فييـ نانسي عقيل القصد الجنائي فضبل عف انو لـ تكف ىناؾ 

في محضر تحقيق  بالجزء السابع مف اكراؽ القضية  ٦٤١؛ تقكؿ نانسي عقيل في صفحو أساسا
 تأسيس مقر بإجراءاتانا اعمل استشاريو لمؤسسو فريدـ ىاكس كميمتي القياـ  "٢٠١١ ديسمبر٧

 ككزارة الخارجية مف كزاره البلزمة في مصر كالحصكؿ عمي التصاريح كالمكافقات لممؤسسةاك فرع 
حتي " ، تقكؿ نانسي عقيل " عمميا في مصر كتنفيذ برامجيا في مصر المؤسسةالتضامف لتبدأ 

 لمحصكؿ عمي الخارجية لكزارة التقديـ إجراءات لـ يصدر الترخيص بالفعل كنحف بصدد اتخاذ أالف
 ةئيك معي صكره ضأنا " ٦٥٨ في المحضر ذاتو في صفحو أيضاً كقالت "... البلزمة المكافقة
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 كمعيا االنجميزية بالمغة كىي نسخو الخارجية لكزارة لتقديميا المجيزة مف مستندات الترخيص كاممة
 في ممحكظة في كأثبتياكقد سممتيا لقاضي التحقيق " العربية بالمغةترجمو رسميو مف كزاره العدؿ 

اؿ قاضي التحقيق ىل لمقر ؤ ردا عمي س٦٥١ في ص أيضاقالت نانسي عقيل . ذاتيا الصفحة
 كيانات إلي المنظمة مف المقدمةفرع منظمو فريدـ ىاكس في مصر دكرا ما في تسميـ مبالغ المنح 

 المالية األمكر دكر مف أؼ في مصر المنظمةليس لفرع  "أحابتالمجتمع المدني المصرؼ ، 
نما بتسميـ مبالغ المنح الخاصة  يككف ىذا بناء عمي تعامل مباشر بيف المركز الرئيسي كا 

 المقر في مصر بتفصيبلت ىذه المنح كالمنظمات إحاطة كيتـ فقط المعنية المصريةكالمنظمات 
 الفنية المتابعة ليا كذلؾ بغرض المخصصةالتي تحصل عمييا كالبرامج كالمشركعات 

 كزمبلئي في أنا بيا أقـك إلييا أشرت التي الفنية المتابعة أف"  لتكضح ٦٥٣كاستطردت في ص...
 فرع أك كليس كمكتب الحرية كاستشارييف بناء عمي تعاقد مع بيت الشخصيةالمقر بصفتنا 

 ذاتيا قالت في كضكح لقاضي التحقيق ردا عمي سؤالو في ص كالمتيمة".  في مصر لممنظمة
 كياف رسمي كفرع لبيت أك المقر لـ يفتتح رسميا كال يتـ استخداـ المقر المذككر كمكاف أف" ٦٥٨
نما الحرية ".  لتأسيس المكتبالمطمكبة اإلجراءات لتسيير المطمكبة باألعماؿ يستخدـ لمقياـ كا 

 إنما ؛ لجريمة أصمييف حتي فاعميف أك جريمة قد اشترككا في الثبلثة المتيميف أف يقاؿ أفال يمكف 
 ؛ لـ يتكافر لدييـ الركف الخارجية ة التي طمبتيا كزاركبالطريقةىـ يعممكف كفق القانكف كفي حدكده 

المادؼ الشتراؾ كلـ يتكافر لدييـ قطعا القصد الجنائي ، كال نقكؿ اف ىناؾ غمط في الكقائع 
 عمميو التأسيس األساسيفجميعيـ يقركف اف المقر لـ يؤسس ، كاف استئجار المقر كتعيينيـ ىدفو 

نما مف ذلؾ المقر ة انشطأيو لـ يجركا كأنيـ  ألعماؿ ة البلزمة كالفنياإلدارية الشئكف أداركا كا 
 . أكثراستخراج التصريح ال 
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 المصرية كبعض المؤسسات الحريةحتي ككف بعضيـ يتابع تعاقدات بيف المركز الرئيس لبيت 
التي تمقت منيا منحا ال يعتبر نشاطا لممكتب كلكنو نشاط لممتيـ في تعاقده مع المركز الرئيس 

 تقدـ منحا ماليا لمؤسسات أفلتنفيذ عمل مكافق لمقانكف فبل يكجد في القانكف ما يمنع مؤسسو مف 
 األىمية لمجمعيات بالنسبة إال ال يككف المنحة لقبكؿ مكافقةشرعيو مصريو كلكف الحصكؿ عمي 

.  المنحةكىك التزاـ قانكني عمي عاتقيا ىي كليس عمي عاتق مقدمي 

 المتيميف أف ىل ىناؾ دليل كاحد عمي نسأؿ أف المتيميف كلكف مف حسف الدفاع أقكاؿتمؾ 
 ؟ الحرية مؤسسو بيت أنشطو تحت التأسيس القاىرة مف المقر الذؼ ىك في أداركاباالشتراؾ قد 

 ىناؾ نشاطا كاف يدار مف أف ما يفيد شيكد قضاة التحقيق في القضيةلـ يقدـ .  ال يكجداإلجابة
 األكراؽ كتجييز التأسيس إجراءات الف ناحية أخرؼ  تأسيسو كمف لحداثة ناحية ، مف القاىرةمكتب 

. تأخذ كقتا طكيبل 

جراء رأو في عمل استطالعات المساعدةعن . ٢ .   بحوث ودراسات وا 

 التصريح ، أكراؽ إدارتو  تقتصر عمي تجييز أعماؿ ، ككانت القاىرةلـ يكف ىناؾ نشاط لمكتب 
 الثبلثة المتيميف أف كالذؼ يقكؿ فيو األكؿ قاض التحقيق بالجزء الثاني مف االتياـ أتي أيففمف 

في إجراء البحكث كالدراسات كا عداد كتنفيذ كاستطبلعات الرأؼ " باالشتراؾ ساعدكا باقي المتيميف 
. “ككرش العمل كالدكرات التدريبية لبعض األحزاب كالقكؼ السياسية لحشد الناخبيف لصالحيا 

 أك سكاء مف مقرىا في كاشنطف الحرية منظمو بيت أف الدعكؼ كميا دليل عمي أكراؽلـ نجد في 
 استطبلعات لمرأؼ العاـ أك بحكث أك دراسات أؼ أجرت قد القاىرةحتي مكتبيا تحت التأسيس في 
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 عمي حشد الناخبيف لصالحيا ؛ كبالتالي فيك حديث خرافو ال السياسية كالقكؼ لؤلحزاب تدريبات أك
.  عبء الرد عميوأنفسنانجشـ 

 حتي أك ايا مف المتيميف باالشتراؾ أك المتيـ مجدؼ محـر أفكلـ نجد ىناؾ دليل كاحد يؤكد 
.  مف ىذا القبيل ال مع المتيميف الرئيسييف كال مع غيرىـأنشطو قد شارؾ في األصمييفالمتيميف 

  في ص ٢٠١١ ديسمبر ٧ كل ما كجدناه ىك ما قالو المتيـ باسـ فتحي دمحم في محضر تحقيق
 لتقديـ خدمات ٢٠١١ ك في شير يكنياألمريكية تعاقدت مع منظمو فريدـ ىاكس أنا "٦٨٠

 مكقع بإنشاء خاص األكؿ بتابع برنامجيف أنا في مصر كتحديدا المؤسسةاستشاريو لمتابعو برامج 
 شريؾ كده بيدؼ أنت شاىد كالبرنامج الثاني اسمو أنت اسمو االنتخابية العمميةالكتركني لمتابعو 

 كمعايير كالسياسة بيف الديف العبلقة مف بينيا مختمفة عف مكضكعات نقاشية حمقات إجراء
 بكاشنطف كالجيات التي الحريةكقد قدمنا عقدؼ االتفاؽ ما بيف بيت ". النزيية الحرةاالنتخابات 

. تنفذ المشركع  كنبلحع ىنا عدد مف المبلحظات

 التنمية ىذاف المشركعاف تنفذىما مؤسستاف مصريتاف ىما مركز دعـ إف :األولي المالحظة
. كالتأىيل المؤسسي كالمعيد المصرؼ الديمقراطي 

 كمقرىا كاشنطف كبيف الحرية العقداف المحرراف ىما بيف مؤسسو بيت  أف:الثانية المالحظة
 كلكف القائـ الحرية كبالتالي فالنشاط لـ يكف ضمف نشاط مؤسسو بيت إلييماالمؤسستيف المشار 

 يشكل أف ما يمكف األنشطة ىناؾ في أفكبالتالي لك .  كاف ىي مؤسسات مصريو أياعمي النشاط 
 ىك شريؾ في األقل عمي أك القكمي فاف مف يقـك بتنفيذ النشاط ىك المسئكؿ عنو لؤلمفتيديدا 
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 سألكىـ القضاء كال حتي إلي مف المؤسستاف المصريتاف أياذلؾ، كلما كاف قضاه التحقيق لـ يقدمكا 
.  ىك ضربا عمي غير ىدؼجريمةعف النشاط فاف اعتبار المتيـ ىنا شريؾ في 

 قاضي أماـ شاىد قاض التحقيق المقدـ محمكد عمي محمكد قد اقر في شيادتو أفكيؤكد ما نقكؿ 
 المعيد المصرؼ الديمقراطي استمـ أف "١٢٢٦ رقـ بالصفحة ٢٠١١ أكتكبر ٥ بجمسةالتحقيق 

 لتنفيذ مشركع الحرية كاثنيف كثمانيف دكالر مف مؤسسو بيت كستمائة ألف عشر ثمانيةمبمغ 
 ككذا مبمغي مائو كاإلسكندرية لمناشطيف السياسييف ، بمحافظو بكرسعيد كثائقية أفبلـلتصكير عده 

 بعنكاف يك المقبمة البرلمانية دكالر لتنفيذ مشركع لمراقبو االنتخابات ألف كأربعيف دكالر ألف كأربعو
".  كالتأىيل المؤسسي التنميةشاىدؼ بالتعاكف مع مركز دعـ 

 في الحرية المستندات التي قدمناىا كتتضمف العقكد ما بيف مؤسسو بيت أفكبقطع النظر عف 
 كالتأىيل المؤسسي ىي بمبمغ كاحد التنميةكاشنطف كبيف المعيد المصرؼ الديمقراطي كمركز دعـ 

 أف الميـ أف إال الكطني األمف دكالر كليس بتمؾ المبالغ التي رددىا مرسمو ضابط ألفكتسعيف 
ىذا النشاط ىك نشاط مؤسسات ال نشاط مؤسسو بيت الحريو في كاشنطف كال مكتبيا تحت  
التأسيس في مصر ، ككل ما كاف المتيـ باسـ فتحي يقـك بو ىك التأكد مف اف المنظمات 

 . المقررة الميزانية تنفذ المشركع كما خططت لو كاف النفقات في حدكد المصرية

 لمؤسسات مصريو ال يعتبر نشاطا مخالفا األجنبية تمكيل المؤسسات أفىل نعيد التأكيد عمي 
 ال تمتـز الممكلة المؤسسة أف كاف محتكؼ النشاط الممكؿ بذاتو ضد القانكف ، كما أف إاللمقانكف 
 كلكف أنشطتيا ماؿ لتنفيذ أؼ نكع لتعطي منظمو مصريو أؼ مف مكافقة بالحصكؿ عمي أصبل
.  تمتـز بالحصكؿ عمي مكافقات الستبلـ التمكيل المصرية القانكنية األشكاؿبعض 
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 قاضي التحقيق أثبتو ما أف ذكرنا فإف ما ذكره قاضي التحقيق مف أفكغني عف البياف ككما سبق 
 لـ يكف صحيحا كاف ما قاؿ انو حرز ٢٠١٢يناير  ٤ عمي االحراز بتاريخ إطبلعوفي محضر 

.   كال نعرؼ عنو شيئاالمحكمةيتضمف دليل تدريبي لـ يتـ عرضو عمي 

. المرخصةتمويل كيانات المجتمع المدني غير . ٣

 جميع الكيانات التي تتمقي أف مف مذكرتنا عف األكؿ في الجزء بإسياب تحدثنا أنناعمي الرغـ مف 
 ال نعرؼ ما ىك أننا إال في كاشنطف ىي مؤسسات ككيانات شرعيو الحريةتمكيبل مف مؤسسو بيت 
 المكتب ىك إلي فكل ما كصل القاىرةىـ ال يمكلكف مف مكتب  . األمردخل المتيميف في ىذا 

عمميو تسجيل إلدارة  كياف كلكنيا مخصصو أؼ تمكؿ أف دكالر ال يمكف ألفنحك سبع كخمسيف 
 تمكيل تمؾ الكيانات كاف مف كاشنطف كعمي حساباتيا أفالمكتب، فضبل عف انو مف الثابت 

 مكافقات كلكف الجيات التي أك تراخيص إيوكعمميو التمكيل ال تستمـز الحصكؿ عمي .مباشره 
تتمقي ىذا التمكيل ككفقا لنسقيا القانكني ىي مف عمييا اف تحصل عمي مكافقات مف كزاره الشئكف 

 .  الكزارة ال تحصل باعتبارىا شركات ال تخضع لتمؾ أك كقد فعمت، االجتماعية

. االتيام الثاني 

 تسممكا كقبمكا مباشرة كبالكاسطة أمكاال كمنافع مف ىيئة في خارج جميكرية مصر العربية كفي 
 مف قانكف العقكبات 1/ ج98داخميا ككاف ذلؾ في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة

ذؼ الصفة الدكلية كمركزىا الرئيسي  (بيت الحرية)بأف التحقكا بفرع منظمة فريدـ ىاكس , 
بالكاليات المتحدة األمريكية بمحافظة القاىرة مقابل اشتراكيـ في إدارة نشاط فركع المعيد بمصر 
في صكرة مرتبات كمزايا عينية بطريق التحكيل المباشر عمي الحسابات البنكية الخاصة ببعضيـ 
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كبطريق التحكيل المباشر مف خبلؿ أحدؼ الشركات العالمية لتحكيل األمكاؿ ، ككاف ذلؾ في سبيل 
ذؼ الصفة الدكلية بالقاىرة المبينة في  (بيت الحرية)ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدـ ىاكس 

االتياـ السابق بغير ترخيص مف الحككمة المصرية كبما يخل بسيادة الدكلة المصرية نتيجة مباشرة 
. ذلؾ النشاط كما يقدـ في سبيل ممارستو في مصر مف تمكيل أجنبي غير مشركع 

.  عن المنافع نتحدث

 شرعيو إعماليـ أف أثبتنا، كقد ناحية مستشاريف مف كظيفة يعممكف في بأنيـالمتيمكف معترفيف 
 الحصكؿ عمي أكراؽ كجكدىـ كاف ضركريا النجاز أف أثبتنا ؛ كما أخرؼ  ناحيةكقانكنيو مف 

 مف الثبلثة فإف كل ما تسممو  المتيميف كأخيرا ثالثو ؛ ناحية مف الخارجيةترخيص مف كزاره 
 ىك راتبو بمكجب التعاقد المكقع بينو كبينيا األمريكيةة بالكاليات المتحدة ـالمركز الرئيس  لممنع

 المؤسسة في مصر ألنشطة المتابعات الفنية بإجراءالمركز الرئيسي لممنظمة كاستشارؼ ليا يقـك 
 تنفيذىا كيانات المجتمع المدني المصرية بمكجب التعاقد مع المركز الرئيسي لممنظمة سكاء كالتي
.  اتفاقيات مع الشركات المدنيةأك األىمية منح لمجمعيات أكانت

 الغمط في أسباب اإلباحة تزيل عف الفعل صفتو غير المشركعة كىي أفيقكؿ الفقو الجنائي 
 بو كقائع ال تحيط بمثمو في العادة، أحاطت تفترض انو قد أؼ في ظركؼ خاصة، قتفترض ارتكاب

. كيقرر القانكف سبب اإلباحة بالنظر ليذه الظركؼ التي تجرد الفعل عف خطكرتو عمي المجتمع

 باف يعتقد مرتكب الفعل تكافر الكقائع التي يقـك سبب اإلباحة أسبابكتعد مف صكر الغمط في 
 يدفعو بيا، فاف الكقائع التي يقـك عمييا سبب أفعاال فيأتي كمف يتكىـ خطرًا إلييا بالنظر اإلباحة
 ىي عناصر سمبية لمجريمة بمعني انو يجب التثبت مف انتفائيا كي يتحقق لمجريمة اإلباحة
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 الجريمة تنفي كقكع اإلباحةكجكدىا، كعمي ىذا النحك فاف تكافر الكقائع التي يقـك عمييا سبب 
كتطبق القاعدة .”الغمط في اإلباحة ينفي القصد الجنائي " الشييرة القانكنية القاعدة؛كىنا تأتي 

 تجرد مف كل خطأ، فالقصد الجنائي ينتفي كلك استند أـ الغمط عمي خطأ أقاـالسابقة سكاء 
 ىذا الخطأ أساس عمي ة خطأ كلكف تقـك المسئكلية غير العمدؼإلي اإلباحةاالعتقاد بتكافر سبب 

 كاف القانكف يجـر الكقائع ذاتيا باعتبارىا جريمة غير عمدية، فالغمط الجكىرؼ ال ينفي الخطأ إذا
 كل ما سبق في أخذنا أف. في كل الحاالت كلكنو ينفي القصد الجنائي في جميع الحاالت
 ال يؤثميا القانكف ، المركز األعماؿاالعتبار فاف المتيميف ينتفي لدييـ القصد الجنائي قكال كاحدا 

–  يعقد اتفاقات في مصر أك ليقدـ منحا إجراءات أيوالرئيس في كاشنطف ال يطمب منو القانكف 
 لـ يعمل بعد كىـ يعممكف القاىرة كليست كميا ؛ كمقر الكطنيةذلؾ مطمكب مف بعض الكيانات 

 كانت الحرية بيت أف كل ذلؾ إلي أضفنافإذ .  لو أكراؽ مف الخارجيةليجيزكا ما تطمبو كزاره 
 تبدؼ أف مف كزاره التضامف االجتماعي كدكف كبمكافقةتعمل مع منظمات غير حككميو مصريو 

 القصد الجنائي لـ يتكافر لدؼ أفاستياؤىا لتبيف لنا  – األقلعمنا عمي  – المصرية الحككمة
ذا األشكاؿ شكل مف بأؼالمتيميف   كميا فبل يبق منيا الجريمة سقط ىذا القصد سقطت معو كا 

. غؼش

 

لذلك نمتمس 

 . جنائية ببل مصركفات  مما ىك منسكب إلييـ المتيميفبراءة :اصميا

                                                           

.  و ا بعدها106للدكتكر حممكد جنيب حسين ص " دررسة أتصيلية  قارنة للركن رملعنكي يف رجلررئم رلعمدية" رراج يف ذلك رلنظرية رلعا ة للقصد رجلنائي 
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 . الرأفة استعماؿ منتيي :احتياطيا

لزاـ المدنية بعدـ قبكؿ الدعكؼ  القضاءاألحوالوفي جميع  .   رافعييا المصركفات كا 

 عن المتيمين

نجاد البرعي    

  المحامي بالنقض

حافظ أبو سعده  

 المحامي بالنقض 

 


