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الفري�ضة الغائبة
حماية املبلغني وال�ضهود كاآليه مهمة ملكافحة الف�ضاد واإهدار املال العام

ال تكفي النصوص القانونية أيا كان نصيبها من الشدة وإحكام الصياغة حلماية املال العام أو غريه من   
املوارد الوطنية من الفساد واإلفساد، فالقوانني ال تطبق إال علي جناة، وهؤالء اجلناة يعملون يف شبكات منظمة، 
فعمليات الفساد الكربي ال يقوم هبا شخص واحد، ولكن أشخاص متعددون ختتلف مناصبهم ومواقعهم وتتفق 
رغباهتم يف الولوغ يف املال احلرام. من هنا تأيت أمهية تقدمي محاية حقيقية للمبلغني عن الفساد والشهود عليه، 
فهؤالء املبلغون والشهود هم عصب مكافحة الفساد، وهم الذين يتعني أن تشملهم محاية غري عادية من جهات 
الرقابة والتحقيق والضبط، فلوال مهتهم وغريهتم وأمانتهم وإجيابيتهم واستقامتهم، لرتع الفاسدون يف املال العام 

بأكثر مما تتحمله مقدرات شعوبنا وإمكانياته.

ومن عجب – وكل أمرنا يف مصر عجب - أنه علي الرغم من تصديق مصر علي األتفاقية ملكافحة 
الفساد، ونشرها باجلريدة الرمسية، إال أهنا مل تقم بالوفاء بالتزاماهتا وتعديل تشريعاهتا لتتوافق مع تلك األتفاقية، 
ومن أهم التشريعات اليت يتعني أن يتم تعديلها وسد النقص فيها، تشريع يضمن محاية حقيقية للمبلغني والشهود 
ضد العسف واجلور الذي يقوم به أنصار الفاسد وأتباعه، خاصة فيما لو جنحت جهود املُبلغ أو الشاهد يف 
وضع الفاسد خلف القضبان، هنا يكون اإلنتقام أشد والتنكيل أقسي، ويتحول اُلمبلغ إىل عربة ملن يعترب حيت 

ال يظهر شاهد جديد يساهم يف وضع فاسد جديد، حيث جيب أن يكون. 

يف ظين أن الندوه اليت نظمتها اجملموعة املتحدة يوم الثالثاء املوافق 8 يونيو 2010 بعنوان »محاية 
الشهود واملبلغني يف قضايا إهدار املال العام ضمن فعاليات مشروع »أنشطة جمتمعية لتعزيز الشفافية« هي فاعليه 
من اهم فاعليات ذلك املشروع املبارك، وقد تكون بذاهتا دافعا إيل اإللتفات لتلك القضية اجلوهرية ووضعها علي 

أجندة عمل املنظمات املدنية، واملشرعيني املصريني. 

فعلي الرغم من أمهية األوراق الثالث اليت ُقدمت من رئيس حمكمة اإلستئناف بطنطا هشام رءوف، 
واحملامي واحلقوقي البارز محدي األسيوطي، ورئيس الوحدة القانونية باجملموعة املتحدة احملامي عبد احلميد سامل 
واملداخالت الشفوية الرفيعة اليت قدمها املستشار زغلول البلشي نائب رئيس حمكمة النقض والكاتب الصحفي 
سعد هجرس مدير حترير جريدة العامل اليوم، فضال عن مداخالت املشاركني الذين بلغوا تسعني خبريا؛ فإن 
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الشهادات احلية اليت قدمها بعض الشهود واملبلغني كانت هي واسطة العقد يف هذه املناسبة. 

قدم أربعة من الشهود واملبلغني يف قضايا هزت الرأي العام شهادات علي ما تعرضوا له من عنت 
نتيجة إبالغهم عن الفساد واملفسدين، وهو اإلبالغ الذي أدي إيل وضع الفاسدين خلف القضبان من ناحية 
ولكنه من ناحيه أخري ونتيجة غياب تشريع حيمي الشهود جعلهم عرضة للتنكيل والبطش من أنصار الفاسدين 
القضايا اليت شهدوا فيها واختالف مراكزهم  تباين  التنكيل والبطش رغم  وشفعائهم؛ والغريب تعرضوا لذلك 

اإلجتماعيه. 

املهندس حيىي حسني الذي رفض كل الضغوط للموافقه علي سعر البيع البخس لشركة عمر افندي، 
الريف  املعروف عبد اهلل سعد صاحب مزارع  الذي أصابه مع رجل األعمال  والتنكيل  الضغوط  يتساوي يف 
األورويب الذي أبلغ عن رشوة طلبت منه يف وزارة الزراعة، ومها يتساويان مع احملاسبة سهري الشرقاوي اليت كشفت 
فضيحة أكياس الدم الفاسدة اليت أطاحت بعضو جلنة السياسات وعضو جملس الشعب رجل األعمال هاين 
سرور، واحملاسب السيد أمحد غازي احملاسب بشركة انفوكو والذي كان قد مت إيقافه عن العمل وفصله لتحركه 

ضد الفساد يف الشركة. 

يف تقديري فإن نشر أعمال تلك الندوة، رمبا حفز أعضاء الربملان أو اعضاء جلنه الشفافية والنزاهة 
اأو وزارة التنمية األدارية أو حيت وزارة الداخلية أو العدل علي أن تتقدم إيل الربملان املنتظر انتخابه يف أكتوبر 
القادم بتشريع جديد يقدم محاية ضافية للمبلغني والشهود حيت تتسع قاعدهتم ويزداد عددهم، ويعرف الفاسدون 
واملفسدين أهنم مالحقون ومطاردون من املصريني الشرفاء مجيعا – وما أكثرهم – وليس من أجهزة الضبط 

والرقابة وحسب. 

أما هؤالء الذين أضريوا جراء مواقفهم الشريفة ضد الفساد فإن نشر أعمال هذه الندوة يرسل إليهم 
رسالة تقول »شكرا لكم حنن معكم وسنؤازركم« ولو كره املفسدون. واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. 

المحامي بالنقض
نجاد البرعي

الشريك الرئيسي – المجموعة المتحدة

القاهرة 22 يونيو 2010
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نبذة عن امل�ضروع :

تعزيز  ىف  املدىن  اجملتمع  إشراك  إىل  الشفافية  لتعزيز  جمتمعية  أنشطة  “حنو  مشروع  يهدف 
الشفافية عن طريق املشاركة ىف النفقات واملوارد العامة، ومكافحة الصور املختلفة إلساءة استخدامها، 

ويسعى املشروع إىل حتقيق ثالثة أهداف حمددة هى: 

تعزيز ممارسات املواطنني جتاه حاالت إهدار املال العام من خالل إعداد التقارير عن املمارسات 	 
الفاسدة ىف اجملتمع وتقدميها إىل اجلهات املسئولة، ويؤدى هذا اهلدف إىل تفعيل تلك السلطات، 
بطريقة غري مباشرة ىف مكافحة حاالت إهدار املال العام من خالل االستجابة لضغوط اجملتمع. 

حاالت 	  وتوثيق  ورصد  العام  اإلنفاق  ملراقبة  واالحتادات  احلكومية  غري  املنظمات  قدرات  بناء 
إهداره. 

متكني ضحايا إهدار املال العام واالستيالء عليه.. إحالة تظلماهتم إىل القضاء. 	 

ومن أجل حتقيق تلك األهداف يسعى املشروع إىل تنفيذ سلسلة من األنشطة التالية: 

إعداد وتطوير أدلة فنية وإجرائية تشمل إرشادات تفصيلية عن سبل مراقبة اإلنفاق العام، واجلهات . 1
املختصة مبحاسبة املسئولني عنه.

لقاءات توجيهية للمنظمات غري احلكومية، احملامني، أعضاء اجملالس احمللية عن كيفية مراقبة املال . 2
العام. 

وحدة دعم قانوىن، مزودة مبكتبة قانونية متخصصة، وخط ساخن الستقبال شكاوى املواطنني، . 3
العام من خالل، شبكة من احملامني املدربني  تكون من مهامها رصد وتوثيق وقائع إهدار املال 
وأعضاء اجملالس احمللية علي رصد وتوثيق وقائع إهدار املال العام، شبكة من اجلمعيات األهلية يف 
عدد من احملافظات تعمل علي رصد وقائع إهدار املال العام، تلقي البالغات من املواطنني عن 

طريق اخلط الساخن. 

كما هتتم الوحدة برصد ومتابعة التقارير اليت تصدرها اجلهات الرقابية ألداء األجهزة احلكومية، وما 
ترصده الصحافة املصرية من وقائع إهدار املال العام.
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ندوات حول بعض القضايا احمللية املتعلقة بإهدار املال العام. . 1

محالت إعالمية بالصحف واجلرائد واملواقع اإللكرتونية تستهدف باألساس تعزيز الشفافية. . 2

ا�ضتمرارية العمل

كما تتحقق االستمرارية من خالل تشجيع اجملتمع على اختاذ خطوات ذاتية لدرء حاالت إهدار 
املال العام بعد اكتساب املعرفة واخلربة. 

وتطمح اجملموعة املتحدة أن تصل بنهاية املشروع إىل جعل املواطنني أكثر إهتمامًا واجيابيًة ىف رصد 
وقائع إهدار املال العام واإلبالغ عنها.

وبالفعل قد قام فريق عمل املشروع باجملموعة املتحدة ىف تكوين ستة )6( احتادات نوعية للحفاظ 
على املال العام يضم اجلمعيات الراغبة وذلك ىف مخس حمافظات، هى )الدقهلية – الغربية – البحرية – 
اإلسكندرية – أسوان( كما تطمح يف أن تصل بنهاية املشروع إىل تكوين احتادات نوعية ىف احملافظات 
الباقية وهى السويس واملنوفية وأسيوط، حيث ستعمل اجملموعة على مساعدهتم ىف التواصل مع اجلهات 

املاحنة، واحلصول على متويل لتنفيذ مشروعات مشاهبة. 

سبتمرب  ىف  وتنتهى   2008 سبتمرب  ىف  بدأت  سنتان،  هى  املشروع  هذا  مدة  أن  بالذكر  اجلدير 
2010 ويعمل املشروع ىف حمافظات )القاهرة الكربى، الدقهلية، الغربية، املنوفية، السويس، البحرية، 

اإلسكندرية، الفيوم، أسيوط، أسوان(. 

 واهلل الموفق

   حسين كامل
 مدير مساعد مشروع

 نحو أنشطة مجتمعية لتعزيز الشفافية



اأوراق النقا�ش





حماية ال�شهود واملبلغني يف 
ق�شايا اإهدار املال العام

اإعداد
الأ�ضتاذ - حمدي الأ�ضيوطي

املحامى بالنق�ض
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مقدمة

  على قدر خطورة وأمهية موضوع محاية الشهود واملبلغني وخباصة يف قضايا الفساد والرشوة واستغالل  
املال العام، إال أن التشريع املصري جاء خاليًا من النص عليها بالرغم من الدور املهم للشاهد سواء 
كان أحد العناصر اجلديرة باحلماية لكونه شاهدا على وقائع جرمية ارتكبت أو كمبلغ الذي يساهم يف 

كشف اجلرمية. 

وعلى الرغم من النصوص العديدة اليت بالغت يف تنظيم الشهادة والبالغ بدءاً من إعالن الشاهد 
وتنظيم شهادته واإلدالء ببيانات كافية عن امسه وسنه وصنعته وإقامته والنظر إىل الشهادة بوصفها التزاما 
واألمر بضبطه  بل  وتغرميه،  الشهادة  أداء  الشاهد عن  نكول  إىل حد جترمي  الذي وصل  قانونيًا،األمر 

وإحضاره. 

دستور  من   63 املادة  عليه  نصت  دستوري  التبليغ كحق  حبق  املصري  املشرع  إقرار  رغم  وأيضًا 
1971، واليت كفلت حق كل فرد يف خماطبة السلطات العامة كتابة أو بتوقيعه. 

إال أن التشريع املصري سواء كان قانون اإلجراءات اجلنائية أو العقوبات أو القوانني اخلاصة مل تبِد 
أي اهتمام حبماية املبلغني أو الشهود، األمر الذي يستلزم أن نعرض هلذه العوارض بشرح واف وباختصار 
غري خمل بدءاً من نظرة على املعاهدات واالتفاقات الدولية يف جمال محاية الشهود واملبلغني وكذلك نظرة 

على القوانني العربية. 

مث ننتقل وبشئ من التفصيل إىل موقف القانون املصري من محاية الشهود واملبلغني خاصة يف قضايا 
الفساد اليت أكد التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية اإلدارية أن اجلهاز اإلداري 
للدولة يفرز كل عام ما يزيد على 70 ألف قضية فساد خمتلفة حتفظ منها 40 ألفًا وحيكم يف أقل من 

ألفني. 

وننتهي يف ورقتنا إىل توصيات لعالج هذا اخللل، ونلمح بأمهية وضرورة وضع برنامج حلماية الشهود 
واملبلغني يستلزم إجراء تعديالت تشريعية. 
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المبحث األول: المعاهدات الدولية وحماية الشهود والمبلغين
نظرة على محاية املبلغني والشهود ىف ضوء املعاهدات واالتفاقيات الدولية

أواًل: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

نصت املادة 8 /4 من االتفاقية واليت طلبت من كل دولة طرف يف هذه االتفاقية “أن تنظر يف إرساء تدابري 
ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إىل مثل هذه 

األفعال أثناء أداء وظائفهم”. 

بينما نصت املادة 33 من ذات االتفاقية على أنه “تنظر كل دولة طرف يف أن تدخل يف صلب نظامها 
القانوين الداخلي تدابري مناسبة لتوفري احلماية من أي معاملة ال مسوغ هلا ألي شخص يقوم حبسن نية وألسباب 

وجيهة بإبالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال جمرمة وفقًا هلذه االتفاقية”. 

الفساد  ويالحظ أن ما جاء بنصوص هذه االتفاقية مل يتم تفعيله يف مصر فال يوجد لدينا تشريع جيرم 
أساسًا أو نص حيمى املوظف العام أو املكلف خبدمة عامة إذا ما قام بالتبليغ عن جرمية وقعت وعلم هبا أثناء 

أو بسبب تأدية عمله. 

)uncap( ثانيًا: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

نصت املادة 32 /1 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على محاية الشهود واخلرباء والضحايا، حيث 
نصت على أن “تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفقًا لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياهتا، 
لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين ُيْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمرّمة وفقًا هلذه االتفاقية وكذلك ألقارهبم 

وسائر األشخاص وثيقي الصلة هبم عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمل”.

وأجازت املادة أن تشمل التدابري املتوّخاة يف الفقرة 1 من هذه املادة، ودون مساس حبقوق املدعى عليه، مبا 
يف ذلك حقه يف حماكمة حسب األصول. 

وطالبت بإرساء إجراءات لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثاًل، بالقدر الالزم واملمكن 
عمليًا، بتغيري أماكن إقامتهم والسماح، عند االقتضاء، بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم وأماكن تواجدهم 
أو بفرض قيود على إفشائها؛ وطالبت أيضًا بتوفري قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم 
على حنو يكفل سالمة أولئك األشخاص، كالسماح مثاًل باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، 

مثل وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة.

وطالبت أيضا بأن تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة 
األشخاص املشار إليهم يف هذه الفقرة من املادة، وتسري أحكام هذه املادة أيضًا على الضحايا إذا كانوا شهوداً. 

وطالبت االتفاقية بأن تتيح كل دولة طرف، رهنًا بقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا 
وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق 

الدفاع.
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المبحث الثاني: حماية الشهود وحماية المبلغين في مصر والدول العربية 
التشريع  ما بني  اجلد  الشهود واملبلغني مأخذ  العربية أخذ موضوع محاية  الدول  قلياًل من  أن عدداً  يبدو 

وصعوبة التطبيق. 

الجزائر

عام 2006 أصدرت اجلزائر قانونًا ملكافحة الفساد ومحاية الشهود واملبلغني. 

وجاء نص املادة 45 مؤكداً محاية الشهود واخلرباء واملبلغني والضحايا، وأورد عقوبة احلبس والغرامة لكل من 
يتعدى على الشاهد أو اخلبري أو ترهيبهم أو هتديدهم وكذلك املبلغني أو أفراد عائالهتم. 

بينما قررت نص املادة 47 من ذات القانون عقوبة احلبس أو الغرامة يف حالة عدم اإلبالغ عن جرائم 
الفساد لكل من يعلم حبكم مهنته أو وظيفته بوقوع جرمية منصوص عليها يف هذا القانون ومل يبلغ عنها السلطات 

املختصة. 

األردن

يف عام 2006 صدر قانون مكافحة الفساد والذي أعطى يف املادة 7 منه صالحيات للهيئة ىف إجراء 
التحريات الالزمة ملتابعة أى من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على بالغ من أى جهة.

ولكن ال معلومات حول صدور قانون أو الئحة تنفيذية حلماية الشهود واملبلغني. 

اليمن

ففي اليمن جاء قانون رقم 36 لسنة 2006 بشأن محاية املبلغني، وقد جاءت املادة 24 منه واليت نصت 
على كل شخص علم بوقوع جرمية من جرائم الفساد اإلبالغ عنها إىل اهليئة أو اجلهة املختصة مع تقدمي ما 
لديه من معلومات حوهلا لتتوىل دراستها للتأكد من صحتها واختاذ اإلجراءات القانونية بشأهنا وإلزام السلطات 
بالقيام بالتحريات والتحقق ىف جرائم الفساد املنشورة ىف وسائل اإلعالم، كما ألزم القانون اهليئة العليا ملكافحة 
الفساد ىف املادة 27 بأن توفر احلماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود واخلرباء واملبلغني عن جرائم الفساد. 

وأحالت أمر تنظيم هذا إىل الالئحة التنفيذية.

العراق

يف العراق قانون مكافأة املخربين الصادر عام 2008 ونصت املادة 1 أن اهلدف من هذا القانون والذي 
يهدف إىل تشجيع اإلخبار أو اإلدالء مبعلومات تؤدى إىل استعادة األصول واألموال اململوكة للدولة والقطاع 
العام والقبض على مرتكيب اجلرمية واختاذ اإلجراءات القانونية وتشجيع اإلبالغ عن اإلدالء مبعلومات عن حاالت 
الفساد سواء كان إداريا أو ماليا، ورصدت مكافآت للمخربين وملوظفي الدولة والقطاع العام وللمواطن الذي 

خيرب عن حاالت الفساد.



18

لبنان

قدم مشروع قانون ملكافحة الفساد ورد ىف نصوصه مواد حلماية الشهود واملبلغني إال أنه ما زال ىف إطار 
اإلعداد واملراجعة ومل يتم إقراره بعد.

من هنا يتضح أن تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مل يطبق ىف الدول العربية بالقدر الذي يوفر 
محاية للشهود واملبلغني وذلك إعماال لنص املادة 60 من االتفاقية واليت نصت على: 

“ تقوم كل دولة طرف وبالقدر الالزم باستحداث أو تطوير أو حتسني برامج تدريب خاصة ملوظفيها املسئولني 
عن منع الفساد ومكافحته وميكن أن تتناول تلك الربامج التدريبية ضمن مجلة أمور:...............

 “فقرة )ط(..الطرائق املتبعة ىف محاية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية”

ورغم هذا مل تتخذ أغلب الدول العربية ومنها مصر أية إجراءات حنو إصدار تشريع حلماية الشهود واملبلغني 
الشهود  وأيضا ىف جمال محاية  الفساد  مكافحة  قاصرا ىف جمال  املصري  التشريع  ويبقى  وأمهيته،  رغم ضرورته 

واملبلغني. 

واحلالة تدعو إىل هذا التشريع والذي جيب أن يشتمل على نصوص حلماية املبلغ والشاهد وبيان دور أجهزة 
الضبط القضائي ىف ذلك ضمانة حلمايتهم وأمهية ذلك ىف مكافحة اجلرمية.

موقف القانون المصري من حماية الشهود والمبلغين.

القانون املصري مل يرد فيه ما حيمى الشاهد أو املبلغ، إمنا كل النصوص الىت تتعلق بالشهود واملبلغني هي 
قانون  املادة 110 من  الشهود، فنصت  السلطة ىف مساع  بإعطاء احملقق كامل  تتعلق  تنظيمية  حمض نصوص 

اإلجراءات اجلنائية على أنه: “يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب اخلصوم مساعهم......”

أو تنظيم طريقة مساع الشهود فنصت مادة 112 من ذات القانون “أبان يسمع القاضي كل شاهد على 
انفراد” 

البيانات  ببيان اسم الشاهد ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعالقته باملتهم وعن تدوين هذه  أو ما يتعلق 
مبحضر اجللسة دون كشط أو حتشري، أو عن معاقبة كل من دعي إىل تأدية الشهادة ومل حيضر احلكم عليه 

بالغرامة أو أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره )مادة 117 اجراءات جنائية(. 

أو احلكم عليه بغرامة 200 جنيه ىف حالة حضوره وامتناعه عن الشهادة أو عن حلف اليمني ىف اجلنح 
واجلنايات )مادة 119 إجراءات جنائية(. 

وامليزة الوحيدة الىت وردت ىف قانون اإلجراءات اجلنائية، هو ما ورد باملادة 122 من أنه “للمحقق أن يقدر 
بناء على طلب الشهود املصاريف والتعويضات الىت يستحقوهنا بسبب حضورهم ألداء الشهادة”.
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وأيضا اهتم املشرع بتنظيم استدعاء الشهود سواء كان أمام النيابة العامة أو قاضى التحقيق سواء حضر 
الشاهد من تلقاء نفسه أو تكليفه باحلضور عن طريق احملضرين أو أحد رجال الضبط. 

أو ما نصت عليه املادة 277 من قانون اإلجراءات اجلنائية من أن للمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان 
حيضر من تلقاء نفسه إلبداء معلومات ىف الدعوى. 

لكن يتضح من استقراء نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية أن املشرع تعامل مع الشاهد على اعتبار انه ليس 
طرفا ىف اخلصومة اجلنائية وأيضا اعترب الشهادة واجب والتزام قانوين، ومن هنا كان للمحكمة أن ترد الشاهد 
إذا كان غري قادر على التمييز هلرم أو حداثة أو مرض أو ألى سبب آخر بإعتبار أن الشهادة تنص على وقائع 
مادية اومعنوية يصعب إثباهتا بالكتابة، وللقاضي ان يأخذ أقوال الشاهد على سبيل االستدالل إذا قامت منازعة 

جدية حول قدرة الشاهد على التمييز بوصفها عنصراً من عناصر اإلثبات. 

ومنع املشرع من أداء الشهادة كل من حكم بعقوبة يف جناية، ألن عقوبة اجلناية تسلب احملكوم عليه أهليته 
ألداء الشهادة.

ونظم املشرع املصرى من جيوز مساعهم كشهود وفقا ملا ما ورد بنص م 116 واملواد 283 و285 و286 
و287 و288 من قانون اإلجراءات اجلنائية.

كما نظم القانون أيضا حاالت جواز إمتناع الشاهد عن اإلدالء بشاهدته إذا كان هو أحد املتهمني، أو 
يكون أحد املتهمني من أقاربه أو من أصهاره أو أصوله أوفروعه إىل الدرجة الثانية أوزوجه حىت ولو بعد انقضاء 
عالقة الزوجية. وذلك ما مل تكن اجلرمية قد وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره األقربني. أو إذا كان 

هو املبلغ عنها أو إذا مل تكن هناك أدلة إثبات أخرى )املادة 286 من قانون(

وأيضا ما ورد بنص املادة 310 عقوبات الىت جرمت إفشاء األسرار لكل من األطباء واجلراحني أو الصيادلة 
أو غريهم إذا ما شهدوا أو أفشوا سراً أؤمتن عليه بسبب وظيفتهم. 

باإلضافة إىل ما ورد بنص املادة 65 و66 من قانون اإلثبات، فقد نصت املادة 65 من قانون اإلثبات 
واليت نصت على ان “املوظفني واملكلفني خبدمة عامة ال يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل 

إىل علمهم ىف أثناء قيامهم به من معلومات........”

واملادة 66 من ذات القانون واليت نصت على “ال جيوز ملن علم من احملامني أو الوكالء أو األطباء أو غريهم 
عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما مل يكن ذكرها 

له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة”

وهذا ما ورد أيضا ىف املادة 9 من قانون املهن الطبية رقم 65 لسنة 1940 واملادة 131 من قانون احملاماة 
17 لسنة 1983 
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القانون املصري يتعامل مع الشاهد بوسائل جربية

قررت املادة 117 من قانون اإلجراءات اجلنائية “فإذا مل حيضر من تلقاء نفسه رغم دعوته جيوز للقاضي 
أن يصدر امراً بضبطه وإحضاره”.

وإذا حضر وامتنع عن الشهادة أو حلف اليمني حيكم عليه باحلبس مدة ال تزيد على 3 أشهر أو بغرامة 
)مادة 119 من قانون اإلجراءات اجلنائية(

وإذا كان مريضًا تسمع شهادته ىف حمل وجوده وإذا تبني عدم صحة العذر جاز أن حيكم عليه باحلبس )مادة 
121 من قانون اإلجراءات اجلنائية(

بل أن املشرع املصرى محل الشاهد بالعديد من االلتزامات منها التزامه باحلضور أمام احملقق مىت متت دعوته 
والتزامه حبلف اليمني وأداء الشهادة والتزامه بذكر احلقيقة. 

ومل يشأ أن يرتك املشرع للشاهد تلك االلتزامات الختياره ألنه حبسب القانون يؤدى عماًل يتصل بتحقيق 
العدالة ومبصلحة اجملتمع بل وجيرم القانون نكوله عن الشهادة م 117 من قانون اإلجراءات اجلنائية. 

الضمانة الوحيدة ىف القانون املصري بالنسبة للشاهد 

الشهود  طلب  على  بناء  يقدر  أن  للمحقق  أنه  من  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  من  املادة 122  قررته  ما 
املصاريف والتعويضات الىت يستحقوهنا بسبب حضورهم ألداء الشهادة.

كل هذه النصوص الىت وردت بالتشريع املصري هي حمض نصوص تنظيمية ما بني استدعاء الشاهد عن 
طريق اإلعالن، أو الضبط واإلحضار ىف حالة رفضه احلضور رغم تكليفه أو توقيع احلكم عليه بالغرامة ىف حالة 
نكوله عن احلضور لسماع شهادته أو رفضه حلف اليمني؛ كل هذا دون النظر إىل محاية الشاهد من مغبة 
شهادته وذلك ممن شهد عليهم وضمان محايته وذويه من أى اعتداء أو اختاذ إجراءات تعسفية ضده وخاصة 

ىف قضايا الفساد. 

هل هناك إجراءات خاصة حلماية املبلغني ىف التشريع املصري؟

بالتبليغ كحق والتبليغ كواجب لكن تشمل هذا  تتعلق  يوجد نصوص منفردة بقانون اإلجراءات املصرى 
بقيود عديدة ىف الوقت الذي ال تضع أية ضمانة حلماية املبلغ بل أحيان كثرية ما يضع القانون قيودا على البالغ 

وخباصة فيما يتعلق باالصطدام بالدعاوى الىت تتطلب شكوى أو طلبًا أو إذنًا. 

حق التبليغ 

وهو حق كفله الدستور، إذ نصت املادة 63 منه على أنه » لكل فرد حق خماطبة السلطات العامة كتابة، 
وبتوقيعه...«

واختذت منه املادة 304 من قانون العقوبات املصري سببًا من أسباب اإلباحة، واليت نصت على أنه »ال 
حيكم هبذا العقاب على من أخرب بالصدق وعدم سوء القصد احلكام القضائيني أو اإلداريني بأمر مستوجب 

لعقوبة فاعله«

وباستقراء هذا النص جند أنه جعل التبليغ سببًا من أسباب اإلباحة ىف جرائم القذف والسب سواء أكان 
البالغ عن جرائم أو خمالفات إدارية أو أى فعل يستوجب عقوبة فاعله. 
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علة إباحة حق التبليغ

قد ارتأى املشرع أن مصلحة اجملتمع ىف الكشف عن اجلرائم وتعقب فاعليها هي مصلحة تعلو على مصلحة 
املبلغ عنه إذا ما اشتمل البالغ على واقعة قذف أو سب. 

وعلة أخرى هي مساعدة السلطات العامة على كشف عن اجلرائم واملخالفات حىت تصل إىل مرتكبيها 
وحماكمتهم وتوقيع العقاب عليهم ورغبة من املشرع ىف تشجيع األفراد على التقدم إىل السلطات لإلبالغ عن 

اجلرمية.

وحماولة من املشرع لتشجيع األفراد على مساعدة السلطات العامة ىف الكشف عن اجلرائم نص ىف العديد 
من مواد قانون العقوبات على بعض حاالت اإلعفاء للجناة من العقاب واعتربهم مبلغني وذلك إذا ما بادروا 
بإبالغ السلطات العامة وإرشادها عن اجلرمية قبل علمها هبا، وىف بعض احلاالت بعد علم السلطات هبا بشرط 

أن ميكنها من ضبط باقي اجلناة مرتكيب اجلرمية. 

الرشوة، وجعل بالغه سببا من أسباب  باعتبارمها شريكني ىف جرمية  الراشي والوسيط  وقد خص املشرع، 
اإلعفاء من العقاب وهو إخبار السلطة العامة باجلرمية قبل علم السلطات باجلرمية حىت يكون اإلبالغ عنها 
يؤدى إىل الكشف عن اجلرمية وعقاب مرتكبيها، وهذا ما نصت عليه املادة 107 مكرر من قانون العقوبات 
والىت نصت »يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة املقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة 

إذا أخرب السلطات باجلرمية أو أعرتف هبا« 

وخاصة أن جرمية الرشوة هي اجتار بالوظيفة العامة واستغالهلا وهى منوذج جلرائم الفساد واستغالل الوظيفة 
واالجتار هبا ويتمثل النشاط اإلجرامى فيها ىف صور ثالث هي األخذ والقبول أو الطلب.

فإذا مابادر الراشي أو الوسيط باعتبارمها شريكني ىف جرمية الرشوة بإبالغ السلطات العامة أعفي من العقاب 
مما يعد سببًا من أسباب اإلعفاء من العقاب وضمانة أيضا للمبلغ. 

وكذلك إعفاء املبلغ ىف اجلنايات واجلنح املضرة بأمن احلكومة من جهة اخلارج وما نصت عليه املادة 84 أ 
من قانون العقوبات املصري واليت أعفت كل من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات اإلدارية أو القضائية ىف تنفيذ 

اجلرمية وقبل البدء ىف التحقيق. 

وكذلك ما نصت عليه املادة 101 عقوبات، وما نصت عليه املادة 205 عقوبات اخلاصة باإلبالغ عن 
جرائم املسكوكات والزيوف املزورة املنصوص عليها ىف املواد 202 و202 مكررا و203 كل من بادر من اجلناة 

بإخبار احلكومة بتلك اجلنايات قبل استعمال العملة املقلدة أو املزيفة أو املزورة وقبل الشروع ىف التحقيق. 

إذا  التزوير  املرتكبني جلنايات  أعفت األشخاص  واليت  العقوبات  قانون  باملادة 210 من  ما ورد  وكذلك 
أخربوا احلكومة هبذه اجلنايات قبل متامها، وكذلك ما ورد بنص املادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن 

مكافحة املخدرات. 

وجاءت املادة 25 من قانون اإلجراءات املصري واليت أوجبت على كل من يعلم بوقوع جرمية جيوز للنيابة 
العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. 

بينما أوجب القانون على كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء تأدية عمله أو 
بسبب تأديته بوقوع جرمية من اجلرائم جيوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ عنها 

فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي )م 26 من قانون اإلجراءات اجلنائية( 
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وقد خال هذا النص من أية ضمانة للموظف العمومي الذي يبلغ عن جرمية قد وقعت وعلم هبا أثناء أو 
بسبب تأدية عمله، مما قد يعرضه خلطورة فصله أو التعسف ضده ممن أبلغ عنهم دون وجود محاية له تذكر. 

ترد  الىت  والشكاوى  التبليغات  يقبلوا  أن  القضائي  الضبط  مأموري  على  املصري  القانون  يوجب  بينما 
إليهم بشأن اجلرائم وأوجبت عليهم أيضا إرساهلا فورا إىل النيابة العامة، وأوجب القانون أيضا حصوهلم على 

اإليضاحات وإجراء املعاينة لتسهيل حتقيق الوقائع الىت تبلغ إليهم )مادة 24 من قانون اإلجراءات اجلنائية(. 

أثناء مجع االستدالالت أن  القضائي  الضبط  انه ملأموري  القانون على  املادة 29 من ذات  بينما نصت 
يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبها.

دور أجهزة الضبط القضائي ىف محاية الشهود واملبلغني.

ال يوجد ىف التشريع املصري ما يلزم أجهزة الضبط القضائي حبماية الشاهد أو املبلغ، بينما أجازت ملأمورى 
الضبط القضائي أن ميتنعوا وقت الشهادة من أن يعرتفوا عن املصدر الذي علموا منه عن اجلرمية. 

وتعترب حمكمة النقض عدم إفصاح الضابط عن مصدر حترياته أو اسم املبلغ أو املرشد الذي عاونه التأثري 
له على حجية أو عدم جدية هذه التحريات باعتبار أن ذلك من املسائل املوضوعية. 

ورغم من وجاهة هذا املبدأ إال أنه ال يتخذ مع املبلغ أو الشاهد إجراء ما أو دوراً ألجهزة الضبط القضائي 
ىف محاية الشهود أو املبلغني. 

تقييم لدور النيابة العامة ىف محاية الشهود واملبلغني 

النائبة عن اجملتمع واملمثلة له وتتوىل املصاحل العامة  النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى 
وختتص النيابة العامة أساسًا دون غريها بتحريك الدعوى اجلنائية وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو مبن تندبه 

لذلك من مأموري الضبط القضائي.

وكل ما ورد بشأن معاملة الشهود هو، وجوب احرتام الشاهد وحسن معاملته وتفادى توجيه أى تلميح 
أو تصريح إليه يفيد االستهانة بشأنه حىت ال يصل إىل حالة من إنكار الشهادة تضار هبا العدالة )مادة 162 

التعليمات العامة للنيابات ىف املسائل اجلنائية(

وأنه ال يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود مبظهر املتشكك ىف أقواهلم بإبداء مالحظات أو إشارات 
تبعث اخلوف ىف نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا اإلدالء به من حقائق )مادة 163 التعليمات 

العامة للنيابات ىف املسائل اجلنائية(

وألن اإلبالغ يكون ىف مرحلة مجع االستدالالت وذلك من اختصاص مأموري الضبط القضائي ال النيابة 
العامة، فمن مث قد خال التشريع لثمة دور للنيابة العامة ىف جمال محاية الشهود واملبلغني. 
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المبحث الثالث: اقتراح البدائل

ماهى الضمانات املطلوبة حلماية الشهود واملبلغني؟ 

مما ال شك فيه أن محاية الشهود واملبلغني هى أمر مهم خاصة ىف قضايا الفساد، لذا فيتحتم العمل على:

سن قانون حلماية الشهود واملبلغني خاصة ىف قضايا الفساد والرشوة واستغالل النفوذ وأيضا ىف جرائم 	 
غسيل األموال واستغالل النفوذ. 

إنشاء جلنة للشفافية والنزاهة مستقلة. 	 

تفعيل دور اإلعالم ىف حماربة الفساد والتوعية خبطورة الفساد وطرق مواجهته. 	 

رفع كفاءة وفعالية األجهزة الرقابية 	 

الفساد ومراجعة نصوص 	  يتعلق جبرائم  إجراء رمسي  أى  ملزمًا ىف  امراً  الشاهد  أو  املبلغ  اسم  يكون  أال 
التشريعات اليت تلزم بذلك. 

العمل على إصدار قانون احلق ىف تداول املعلومات وإتاحة احلصول على البيانات واملعلومات الصحيحة 	 
دون تعقيد. 

إنشاء جهة خمتصة لتلقى البالغات عن قضايا الفساد ويكون من اختصاصها أن تعمل على كفالة محاية 	 
املبلغني والشهود. 

رفع 	  على  القيود  ورفع  اجلنائية  واإلجراءات  العقوبات  قانوين  املصرية وخباصة  القوانني  تنقية  على  العمل 
أثناء تأدية  العام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه  القضائية ضد املوظف أو املستخدم  الدعوى 
التقدم بالبالغ، وإال يكون األمر برفع الدعوى  الوظيفة أو بسببها بأن يكون من حق املواطن العادي 

اجلنائية مقصوراً على النائب العام واحملامى العام ورئيس النيابة. 

تعديل نص املادة 210 من قانون اإلجراءات اجلنائية وأن جتيز للمجين عليه أو املدعى باحلق املدين إلقامة 	 
الدعوى اجلنائية ىف التهم املوجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه 

أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. 

متكني املدعى باحلقوق املدنية من إقامة الدعوى اجلنائية بطريق االدعاء املباشر ىف الدعاوى املوجهة ضد 	 
موظف عام أومستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. 





"حماية ال�شهود واملبلغني يف 
ق�شايا اإهدار املال العام"

اإعداد:
امل�ضت�ضار - ه�ضام رءوف

رئي�ض حمكمة ال�ضتئناف
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تمهيد وتقسيم

أواًل: حق التبليغ حق أصيل

املادتني 25، 26 من قانون اإلجراءات اجلنائية. 

ثانيًا: التنظيم القانوني للشهادة. 

تعريف الشهادة وماهيتها 

ثالثًا: الحماية التشريعية للمبلغ والشاهد. 
 سبب اإلباحة باملادة 304 عقوبات 	 1
 جرمية البالغ الكاذب	 2
 االستعمال املشروع للحق. املادتان 4، 5 من التقنني املدين. 	 3
 عدم جواز رد الشهود. املادة 82 إثبات واملادة 285 إجراءات جنائية. 	 4

رابعًا: ما هي الضمانات التي كفلها المشرع للمبلغ والشاهد في مواجهة اإلدارة. 

خامسًا: االتفاقيات العربية. 

سادسًا: االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

سابعًا: االستخالص
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تمهيد:

تبدأ الدعوي اجلنائية باإلبالغ عن واقعة معينة تشكل جرمية يف قانون العقوبات أو أي من القوانني 
اجلنائية اخلاصة، وقد يكون املبلغ هو اجملين عليه شخصيًا أو غريه، وتلي اإلبالغ سلسلة من اإلجراءات 
املتتابعة تبدأ مبرحلة مجع االستدالالت – واليت تبدأ فعليا باإلبالغ - وتقوم هبا الشرطة أو اجلهات الرقابية 
األخرى ذات االختصاص مث مرحلة التحقيق االبتدائي اليت تقوم هبا النيابة العامة مث إيل مرحلة احملاكمة 
سواء أمام حمكمة اجلنح إن كانت الواقعة تشكل جنحة أو خمالفة أو أمام حمكمة اجلنايات إن كانت 
الواقعة املبلغ عنها جناية،وهكذا يكون املبلغ عن الواقعة هو أحد شهودها يف املراحل التالية لإلبالغ 

سواء كان هو اجملين عليه شخصيًا أو غريه.

يف كل ذلك، ما هو موقف املشرع من املبلغ الشاهد وما هي الضمانات اليت تكفل له احلماية حال 
كون املشكو يف حقه من ذوي السطوة أو أصحاب النفوذ أو حالة كون املبلغ موظفًا عامًا والواقعة املبلغ 
عنها من وقائع الفساد املستشري يف البالد، فما هي الضمانات اليت حتول بينه وبني تعسف جهات 

اإلدارة ضده؟.

املسألة يف غاية الدقة فإن كشف الفساد حيتاج إيل من يبلغ عنه وعن القائمني به ولكن حىت يتخلى 
الناس عن السلبية يف مواجهة ما يشاهدونه أو يصل لعلمهم من قضايا الفساد أو وقائعه فإنه جيب أن 
تتوفر هلم من الضمانات ما يكفل هلم احلماية واألمان يف حال قيامهم بواجبهم يف هذا الشأن فإنه ال 
ميكن أن يعامل الناس مجيعًا علي أهنم شهداء أو من املستعدين للشهادة فإن القانون عادة يتعامل مع 
املخاطبني بأحكامه علي معيار يسمي لدي رجاله مبعيار الشخص املعتاد – أي شخص من أواسط 
الناس - وهو يف حالة مثل اليت نتحدث عنها يستلزم بشكل أو آخر أن يكون هناك من الضمانات اليت 

تكفل احلماية للمبلغ والشاهد يف وقائع جنائية يف مواجهة املبلغ ضده وجهات اإلدارة معًا.

الشاهد ؟ وهل هي كافية  للمبلغ  املصري  املشرع  اليت كفلها  الضمانات  ما هي  هو،  إذاً  السؤال 
حلمايته يف مواجهة املبلغ ضدهم من جانب ومن جهة أخري جهات اإلدارة؟، هذا هو موضوع البحث 

يف الصفحات التالية.

أواًل: حق التبليغ كحق أصيل لكل مواطن 

جيد هذا احلق سنده باملادة 63 من الدستور واليت تنص علي أن »لكل فرد حق خماطبة السلطات 
العامة كتابة وبتوقيعه وال تكون خماطبة السلطات العامة باسم اجلماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص 
االعتبارية« وجيد سنداً له أيضًا يف املادتني 25، 26 من قانون اإلجراءات اجلنائية، وقد نصت املادة 25 
منه علي أنه »لكل من علم بوقوع جرمية جيوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغري شكوى أو طلب أن 
يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها« ونصت املادة 26 من ذات القانون علي أنه 
»جيب علي كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء عمله أو بسبب تأديته 
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بوقوع جرمية من اجلرائم اليت جيوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ عنها 
فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي«. 

 وعلي هذا فقد وضع املشرع القاعدة العامة يف املادتني سالفيت الذكر من قانون اإلجراءات اجلنائية 
مستنداً إىل أصل دستوري مقرراً بذلك حقًا أصياًل لكل مواطن يف اإلبالغ عن اجلرائم ميت كانت معاقبًا 
عليها دون اشرتاط أن يكون املبلغ هو ذاته اجملين عليه أو أي من أقاربه أو أصهاره أو من هلم صلة ما 
به فهو حق مطلق للكافة، القيد الوحيد عليه هو أال تكون اجلرمية من اجلرائم اليت أخضعها القانون 
لقيد الشكوى أو الطلب كقيد علي حق النيابة العامة يف حتريك الدعوي اجلنائية بشأهنا مثل جرائم الزنا 
املشرع أن يتقدم اجملين عليه بشكوى للنيابة العامة ليكون هلا  والسرقة بني األصول والفروع اليت استلزم. 
حق حتريك الدعوي العمومية ضد مرتكبيها، ويظل اجملين عليه صاحب احلق يف الدعوي واستمرارها من 
عدمه ومثل اجلرائم املنصوص عليها باملادتني 8 و9 من قانون اإلجراءات اجلنائية واليت يشرتط ليحق 
اهليئة أو  العدل أو رئيس  العمومية فيها أن يسبق ذلك طلب من وزير  الدعوي  العامة حتريك  للنيابة 

املصلحة املختص.

وهكذا بعد أن قررت املادة 25 من قانون اإلجراءات اجلنائية حق التبليغ للكافة جعلته املادة 26 من 
ذات القانون واجبًا علي املوظفني العموميني واملكلفني خبدمة عامة فيما يتصل علمهم به أثناء وبسبب 
تأديتهم ألعمال وظيفتهم من جرائم جيوز للنيابة العامة حتريك الدعوي اجلنائية عنها دون شكوى أو 

طلب.

مث جند أن املشرع يف حاالت أخري جعل من تقاعس املواطن أو الشخص الذي علم جبرمية ومل يبلغ 
عنها سببًا لوقوعه حتت طائلة التجرمي مثل احلالة املنصوص عليها باملادة 84 من قانون العقوبات واليت 
جيري نصها علي أن »يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علي سنة وبغرامة ال جتاوز مخسمائة جنيه أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من علم بارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب ومل يسارع إيل 
إبالغه إيل السلطات املختصة. وتضاعف العقوبة إذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب. وجيوز للمحكمة أن 
تعفي من العقوبة زوج اجلاين وأصوله وفروعه« – وهي جرائم الباب األول من الكتاب الثاين )اجلنايات 
واجلنح املضرة بأمن احلكومة من جهة اخلارج( – ومثل احلالة الواردة باملادة 98 من قانون العقوبات 

أيضًا.

عليه يف  واجبًا  للمواطن كقاعدة عامة جعله  التبليغ حقًا  املشرع كما جعل من  فإن   وعلي هذا 
حاالت أخري مث جعل التخلف عن أداء هذا الواجب جرمية يف بعض احلاالت. 

ثانيًا: التنظيم القانوني للشهادة في القانون المصري

نظم املشرع املصري الشهادة بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون اإلثبات يف املواد املدنية 
والتجارية - ونصت املواد من 60 وحىت 98 علي الشهادة وأحكامها وكيفية أدائها إيل آخر ذلك - 
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وأورد قانون اإلجراءات اجلنائية تنظيمًا للشهادة أمام قاضي التحقيق )والذي تتويل إجراءه النيابة العامة( 
باملواد من 110و حىت 122 وأمام احملكمة باملواد 277 حىت 294.

تعريف الشهادة وماهيتها:

الشهادة هي تقرير إنسان ملا يكون قد رآه أو مسعه بنفسه أو أدركه حباسة من حواسه وهي من األدلة 
القولية اليت تعتمد عليها احملاكم يف أحكامها.

بإذنه وتكون  أو مسعه  ما وقع حتت بصره  الشاهد  فيقول  مباشرة  تكون  أن  الشهادة  واألصل يف 
الشهادة عادة شفوية يديل هبا الشاهد مبجلس القضاء وهذه هي الصورة الغالبة للشهادة ويوجد صور 

أخري مثل الشهادة السماعية والشهادة بالتسامع والشهادة بالشهرة العامة.

والشهادة السماعية ختتلف عن الشهادة املباشرة يف أن الشاهد يشهد مبا مسع رواية عن غريه، فهو 
يشهد أنه مسع الواقعة يرويها له شاهد يكون هو الذي رآها بعينه أو مسعها بأذنه إن كانت مما يسمع.

والشهادة بالتسامع غري الشهادة السماعية فهي شهادة مبا تتسامعه الناس وال تنصب علي الواقعة 
املراد إثباهتا بالذات بل علي الرأي الشائع بني مجاهري الناس عن هذه الواقعة، فصاحبها ال يروي عن 
شخص معني وال عن الواقعة بالذات بل يشهد مبا تتسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع بني اجلماهري 

يف شأهنا فهي غري قابلة للتحديد وال حيمل صاحبها مسئولية شخصية فيما يشهد به.

وأخرياً الشهادة بالشهرة العامة ليست شهادة باملعين الصحيح بل هي ورقة مكتوبة حترر أمام جهة 
رمسية وتدون فيها وقائع معينة يشهد هبا شهود يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة فهي تفرتض 
وجود موظف عام يديل أمامه الشهود مبعلوماهتم عن الواقعة املراد إثباهتا، وجيب أن يكون للشهود معرفة 

شخصية هبذه الواقعة ولكن ليس عن طريق حمدد بل عن طريق الشهرة العامة.

ثالثًا :الحماية التشريعية للمبلغ والشاهد:

عرفنا املبلغ والشاهد وأن األول يتحول إيل أحد الشهود بعد قيامه باإلبالغ، وكذلك أنه قد يكون 
اجملين عليه شخصيًا أو غريه، ولكن هل وفر املشرع املصري محاية ما هلذا الشخص حالة كونه عرضة 
لإليذاء من اجلاين أو من أي من احمليطني به أو مساعديه أو رفاقه بل قد يكون ذلك من جهة رمسية 
ما حالة كون اجلرمية املبلغ عنها من جرائم املال العام وكون املبلغ موظفًا عامًا فهذا األخري رغم أنه ملزم 
باإلبالغ وفق نص املادة 26 من قانون اإلجراءات اجلنائية إال أنه يتعني كما كان لزامًا عليه اإلبالغ فإن 
له احلق يف احلماية وتوفري الضمانات الكفيلة بعدم املساس به، سواء كان ذلك يف بدنه باإليذاء أو يف 
عيشه بعدم اإلضرار به وظيفيًا، إذ الغالب أن يكون هناك من املشكو يف حقهم من هو أعلي منه منصبًا 

وأقوي منه نفوذاً وأشد منه بأسًا حبيث يستطيع اإلضرار به.
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الوقائع اليت تعرض فيها موظفون عموميون لتعسف جهات اإلدارة وتعنتها خاصة يف حالة اإلبالغ 
عن وقائع فساد والشهادة بشأهنا كثرية ليس هذا مقام سردها ولكن حنن معنيون ببيان ما إذا كانت هناك 

مثة محاية تشريعية للمبلغ يف مثل هذه احلاالت أم ال.

وعلي هذا فإننا جند أن املشرع املصري وضع سببًا إلباحة فعل املبلغ باملادة 304 من قانون العقوبات 
هذا من الناحية التجرميية، أما من اجلانب املدين فإن املشرع جعل من قاعدة االستعمال املشروع للحق 
املنصوص عليها باملادتني رقمي 4، 5 من التقنني املدين سببًا إلباحة فعل املبلغ وعدم خضوعه للمسئولية 
املدنية، وهكذا فإننا نعرض لكل من احلالتني وكيف ميكن اعتبارمها ضمانة للمبلغ والشاهد، باإلضافة إيل 

احلالة األخرية وهي محاية الشاهد من الرد بالنص علي عدم جواز ذلك مث رأينا يف ذلك.

1- سبب اإلباحة بالمادة 304 عقوبات 

نصت املادة 303 من قانون العقوبات علي أن »يعاقب علي القذف بغرامة ال تقل عن مخسة 
آالف جنيه وال تزيد علي مخسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف يف حق موظف عام أو شخص ذي 
صفة نيابية عامة أو مكلف خبدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو اخلدمة العامة 
كانت العقوبة غرامة ال تقل عن عشر آالف جنيه وال تزيد علي عشرين ألف جنيه«، ونصت املادة 
القصد احلكام  بالصدق وعدم سوء  العقاب علي من أخرب  أنه »ال حيكم هبذا  304 عقوبات علي 
القضائيني أو اإلداريني بأمر مستوجب لعقوبة فاعله« مؤدي ذلك أن املشرع أباح فعل املبلغ حالة كون 
بالغه مقدمًا إيل احلكام القضائيني واإلداريني وعلي أن يكون املبلغ قد أبلغ بالصدق وحسن النية ضد 

املبلغ ضده وبأمر يستوجب عقوبة فاعله أي فعل جمرم. 

ومن ثم يشترط إلباحة فعل المبلغ:

 أن يكون التبليغ ألحد احلكام القضائيني أو اإلداريني وهم رجال السلطة العامة املختصني بتلقي 
اإلدارية  للمخالفات  بالنسبة  اإلدارة  رجال  أو  التبليغ  علي  ترتتب  اليت  اإلجراءات  واختاذ  البالغات 

والتأديبية اليت يقرتفها املوظفون العموميون.

وأن يكون اإلخبار بالصدق واملقصود من صدق الواقعة صحتها يف ذاهتا، ويستفيد املبلغ من اإلباحة 
إذا تقدم ببالغه ودعمه مبا يعلمه من أدلة أو مل يدعمه بأي دليل ولكن حتققت صحة بالغه بناء علي 

إجراءات قامت هبا السلطات العامة.

وأن يكون ذلك حبسن نية، مبعين أن يستهدف املبلغ حتقيق املصلحة العامة ومعاونة السلطات العامة 
يف التعرف علي اجلرائم ومرتكبيها وينتفي حسن النية إذا كان املبلغ يعلم بكذب البالغ أو كان يعتقد 

صحته ولكنه يهدف إيل التشهري باملبلغ ضده.
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وأخرياً أن يكون األمر املبلغ به يستوجب عقوبة فاعله، أي يشكل فعاًل إجراميًا معاقبًا عليه أو تأديبيًا 
يف حالة املوظفني العموميني.

وهكذا فإن علة اإلباحة أن اجملتمع له مصلحة جوهرية يف أن يعلم باجلرائم اليت ترتكب كي يتخذ يف 
شأهنا اإلجراءات اليت حيددها القانون فمن يبلغ السلطات العامة حيقق للمجتمع هذه املصلحة.

ولكي يتضح األمر يتعني بيان جرمية البالغ الكاذب والعالقة بينها وبني سبب اإلباحة املذكور وكيف 
أنه مقرر للمبلغني عن الوقائع اجملرمة بشكل جمرد.

2- جريمة البالغ الكاذب

القصد  سوء  مع  بأمر كاذب  أخرب  من  »وأما  أنه  علي  العقوبات  قانون  من   305 املادة  نصت 
فيستحق العقوبة ولو مل حيصل منه إشاعة غري األخبار املذكورة ومل تقم دعوي مبا أخرب به«. 

وقد جري قضاء حمكمة النقض علي أنه “من املقرر أن الركن األساسي يف جرمية البالغ الكاذب 
هو تعمد الكذب يف التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون املبلغ عاملًا علمًا يقينيًا ال يداخله أي شك يف أن 
الواقعة اليت أبلغ هبا كاذبة وأن املبلغ ضده برىء منها. كما أنه يلزم لصحة احلكم بكذب البالغ أن يثبت 

للمحكمة بطريق اجلزم توافر هذا العلم اليقيين وأن تستظهر ذلك يف حكمها بدليل ينتجه عقاًل)1(.

وقضت بأنه من املقرر قانونًا أنه يشرتط لتحقيق جرمية البالغ الكاذب توافر ركنني مها ثبوت كذب 
الوقائع املبلغ عنها وأن يكون اجلاين عاملًا بكذهبا ومنتويًا السوء واإلضرار باجملين عليه وأن يكون األمر 

املخرب به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو مل تقم دعوي مما أخرب به )2(.

مما تقدم يتبني أن املشرع حني قرر سبب اإلباحة املشار إليه يف املادة 304 من قانون العقوبات إمنا 
قصد بذلك حاالت اإلبالغ الصادقة عن وقائع جنائية أو تأديبية جتب معاقبة فاعلها، ومن مث مل يرتب 
مسئولية علي املبلغ إال يف حالة كذب التبليغ محاية حلقوق الغري،و لكن له االستفادة من سبب اإلباحة 

يف حالة صدق التبليغ وذلك حىت حيمي الناس وحيثهم علي التبليغ عن اجلرائم وحماربة الفساد.

3- االستعمال المشروع للحق. 

نصت املادة 4 من التقنني املدين علي أن »من استعمل حقه استعمااًل مشروعًا ال يكون مسئواًل 
عما ينشأ عن ذلك من ضرر«.

)1( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق جلسة 1972/5/14.

)2( الطعن رقم 203 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/5.
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ونصت املادة 5 من ذات القانون علي أنه “يكون استعمال احلق غري مشروع يف األحوال اآلتية:

إذا مل يقصد به سوى اإلضرار بالغري.	 أ

إذا كانت املصاحل اليت يرمي إيل حتقيقها قليلة األمهية حبيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغري 	 ب
من ضرر بسببها.

إذا كانت املصاحل اليت يرمي إيل حتقيقها غري مشروعة.	 ج

وقضت حمكمة النقض بأن مفاد النص يف املادتني الرابعة واخلامسة من القانون املدين أن من استعمل 
حقه استعمااًل مشروعًا ال يكون مسئواًل عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغري، وأن استعمال احلق يكون 
غري مشروع إذا مل يقصد به سوي اإلضرار بالغري، وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال 

احلق)3(. 

إساءة  نظرية  اعترب  املشرع  أن  املدين  القانون  من  اخلامسة  املادة  نص  »مؤدي  بأن  أيضا  وقضت 
استعمال  والتعسف يف  القانون  وفروع  نواحي  تنتظم مجيع  اليت  األساسية  املبادئ  من  احلق  استعمال 
ففي  احلق،  اخلروج عن صورة  أو  الرخصة  باخلروج عن حدود  إما  احلق ال خيرج عن إحدى صورتني 
استعمال احلقوق كما يف إتيان الرخص جيب أال ينحرف صاحب احلق عن السلوك املألوف للشخص 

العادي)4(.

وقضت بأن »النص يف املادتني 25، 26 من قانون اإلجراءات اجلنائية يدل علي أن إبالغ اجلهات 
املختصة مبا يقع من اجلرائم اليت جيوز للنيابة العامة رفع الدعوي اجلنائية عنها بغري شكوي أو طلب يعترب 
حقًا مقرراً لكل شخص وواجبًا علي كل من علم هبا من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة 
أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك محاية للمجتمع من عبث اخلارجني علي القانون، ومن مث فإن استعمال 
هذا احلق أو أداء هذا الواجب ال ترتتب عليه أدين مسئولية قبل املبلغ إال إذا ثبت كذب الواقعة املبلغ 
عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنكاية مبن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن 
تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبني أن املبلغ كان يعتقد بصحة األمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه 

شبهات تربر التبليغ فإنه ال وجه ملساءلته عنه)5(. 
وهكذا يتضح أن املشرع مل يرتب املسئولية املدنية علي من استخدم حق التبليغ واستعمله دون قصد 
اإلضرار بالغري أو اإلضرار به والكيد له، ومن مث فهذه ضمانة أخري للمبلغ بعدم الوقوع حتت طائلة 

املسئولية املدنية.

)3( الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29 / 6 / 1997.

)4( الطعن رقم 22 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981. 

)5( الطعون ارقام 1697 ، 1723 1760، 1755 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 1989(.
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4- عدم جواز رد الشاهد. 

الشهود ألي سبب من  أنه »ال جيوز رد  اجلنائية علي  اإلجراءات  قانون  املادة 285 من  نصت 
األسباب«.

ونصت املادة 82 من قانون اإلثبات علي أنه “ال جيوز رد الشاهد ولو كان قريبًا أو صهراً ألحد 
اخلصوم إال أن يكون غري قادر علي التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو ألي سبب آخر”.

ومن مث مل يأخذ املشرع بنظام رد الشاهد، إذ األصل أن تقدير أقوال الشهود من سلطة حمكمة 
املوضوع هلا أن تأخذ مبا ورد هبا أو جزء منها ميت اقتنعت هبا أو ال تأخذ هبا وإمنا حدد املشرع حاالت 
حمددة باملادة 82 من قانون اإلثبات حالة عدم قدرة الشاهد علي التمييز لألسباب الواردة بالنص وعدم 
جواز رد الشاهد ال خيضعه بالتبعية للمسئولية حالة قبول رده، ومن مث فهذه ضمانة آخري حيت ال تكون 

حائاًل بني الناس واإلدالء بشهادهتم خوفًا من الوقوع يف املسئولية املدنية حالة ردهم وقبول الرد.

رابعًا: ما هي الضمانات التي كفلها المشرع للمبلغ والشاهد في مواجهة تعسف اإلدارة

هذه ال جند هلا أثراً يف القانون املصري وهي حاالت كثرية حني يقوم املوظف العام الذي مني إيل 
علمه واقعة فساد أو واقعة معاقب عليها باإلبالغ عنها، فإن املشرع مل يضع أي ضمانة له يف مواجهة 
جهة اإلدارة اليت غالبًا ما يكون هو أحد العاملني هبا فال جند مثة ضمانة له يف مواجهة ما ميكن أن تتخذه 
اإلدارة من إجراءات تعسفية قبله سواء اختذت شكل العقاب اإلداري أو املضايقات اليت من املمكن أن 
تتسبب يف احلرمان من الرتقية للدرجات األعلى يف وقت الحق أو اخلصومات املالية بشكل أو آخر أو 
النقل إيل جهات بعيدة عن حمل إقامته، إيل آخر ما ميكن أن تتخذه اإلدارة من إجراءات مع موظفيها 
هي يف حقيقتها من أشكال العقاب مع إمكانية أن تسبغها اإلدارة باملشروعية إخفاء للغرض األساسي 

منها وهو معاقبة املوظف علي قيامه باإلبالغ.

خامسًا: االتفاقيات العربية

المتحدة وجمهورية مصر  العربية  اإلمارات  بين حكومة دولة  القانوني والقضائي  التعاون  اتفاقية 
العربية وتم التوقيع عليها في 5 / 2 / 2000.

املادة 23 منها  الرابع حلضور الشهود واخلرباء يف املواد اجلزائية، مث نصت  الباب  أفردت االتفاقية 
وحتت عنوان حصانة الشهود واخلرباء علي أنه »ال جيوز إخضاع الشاهد أو اخلبري الذي مل حيضر بالرغم 

من إعالنه بالتكليف باحلضور ألية عقوبة أو إجراء تقييدي«.

وال جتوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد احلرية الشخصية للشاهد أو اخلبري – أيًا كانت جنسيته - 
الذي حضر بناء علي تكليف باحلضور، أما السلطات القضائية للطرف الطالب يف إقليم ذلك الطرف 
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بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة علي مغادرته إقليم الطرف املطلوب منه كما ال جيوز مقاضاته أو 
احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير اخلربة املقدم منه.

وتنتهي احلصانة املمنوحة للشاهد واخلبري واملنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني إذا انقضت مدة 
ثالثني يومًا متتابعة اعتباراً من تاريخ إخطاره من قبل اجلهة اليت كلفته احلضور بأن وجوده مل يعد مرغوبًا 
فيه. وكانت لديه فرصة املغادرة وظل رغم ذلك متواجداً يف إقليم الطرف الطالب أو غادره مث عاد إليه 
مبحض إرادته وال تتضمن هذه املدة الفرتات اليت كان فيها الشاهد أو اخلبري غري قادر علي مغادرته إقليم 

الطرف الطالب ألسباب خارجة على إرادته«.
ونصت املادة 11 / 3، 4 من اتفاقية حول املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم 

اجملرمني بني حكومة اإلمارات العربية املتحدة والسودان علي ذات مضمون النص السالف البيان.
ونصت املادة 22 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي علي ذات مضمون املادة السابق 

بيانه وحتت عنوان »حصانة الشهود واخلرباء«.
بينما تضمنت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الفصل الثالث من الباب الثالث كاماًل وخصصته 
إلجراءات محاية الشهود واخلرباء وحتت هذا العنوان وتضمن املواد من 34 وحىت 38 فنصت املادة 35 
علي عدم جواز خضوعه ألية جزاءات أو تدابري حالة ختلفه عن احلضور للشهادة ونصت املادة 36 
علي مضمون الوارد بالنص السابق ذكره وأوردت املادة 37 ضمان عدم العالنية والسرية وضمان توفري 

احلماية األمنية للشاهد واخلبري وأسرمها فنصت على:
تتعهد الدولة الطالبة باختاذ كل اإلجراءات الالزمة لكفالة محاية الشاهد أو اخلبري من أية عالنية 	 1

وعلي  خبربته  أو  بشهادته  اإلدالء  عن  الناتج  للخطر  أمالكه  أو  أسرته  أو  تعريضه  إيل  تؤدي 
األخص:

كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إيل الدولة الطالبة ووسيلة ذلك. 	 أ
كفالة سرية حمل إقامته وتنقالته وأماكن تواجده. 	 ب
كفالة سرية أقواله ومعلوماته اليت يديل هبا أمام السلطات القضائية املختصة.	 ج

أو اخلبري وأسرته 	 2 الشاهد  تقتضيها حالة  اليت  الالزمة  بتوفري احلماية األمنية  الطالبة  الدولة  تتعهد 
وظروف القضية املطلوب فيها وأنواع املخاطر املتوقعة.

سادسًا: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
نصت املادة 32 منها وحتت عنوان محاية الشهود واخلرباء والضحايا علي أن:

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفقًا لنظامها القانوين الداخلي وضمن حدود إمكانياهتا . 1
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لتوفري محاية فعالة للشهود واخلرباء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمرمة وفقًا هلذه االتفاقية 
وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص وثيقي الصلة هبم عند االقتضاء من أي انتقام أو ترهيب 

حمتمل.

جيوز أن تشمل التدابري املتوخاة يف الفقرة 1 من هذه املادة ودون مساس حبقوق املدعي عليه . 2
مبا يف ذلك حقه يف حماكمة حسب األصول : 

الالزم 	 أ بالقدر  مثاًل  األشخاص كالقيام  اجلسدية ألولئك  احلماية  لتوفري  إجراءات  إرساء 
املعلومات  إفشاء  بعدم  االقتضاء  عند  والسماح  إقامتهم  أماكن  بتغيري  عمليًا  واملمكن 

املتعلقة هبويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود علي إفشائها.
توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم علي حنو يكفل سالمة 	 ب

أولئك األشخاص كالسماح مثاًل باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت مثل 
وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة.

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخري بشأن تغيري أماكن إقامة . 3
األشخاص املشار إليهم يف الفقرة 1 من هذه املادة.

تسري أحكام هذه املادة أيضًا علي الضحايا إذا كانوا شهوداً.. 4

الضحايا وأخذها . 5 آراء وشواغل  إمكانية عرض  الداخلي  بقانوهنا  رهنًا  دولة طرف  تتيح كل 
بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة علي حنو ال ميس 

حبقوق الدفاع.

ونصت املادة 33 حتت عنوان محاية املبلغني علي أن:

تنظر كل دولة طرف يف أن تدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة لتوفري احلماية 
من أي معاملة ال مسوغ هلا ألي شخص يقوم حبسن نية وألسباب وجيهة بإبالغ السلطات املختصة 

بأي وقائع تتعلق بأفعال جمرمة وفقًا هلذه االتفاقية.

سابعًا: االستخالص

للمبلغ  الضمانات  بعض  وضع  املصري  املشرع  أن  استخالص  ميكننا  فإنه  السابق  العرض  بعد 
والشاهد:

تقرير سببا إلباحة فعله جنائيًا )التبليغ عن واقعة( باملادة 304 من قانون العقوبات ميت كان بالغه 	 1
صادقًا وحبسن نية – دون سوء قصد – أي دون قصد اإلضرار بالغري، وكان الفعل املبلغ عنه 

يشكل جرمية معاقبًا عليها. 
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مل يرتب املشرع املسئولية املدنية عن اإلبالغ باعتبار أن املبلغ استخدم حقًا قرره القانون استخدامًا 	 2
مشروعًا دون قصد اإلضرار أو الكيد بالغري.

 مل جيز املشرع رد الشهود ومن مث مل يرتب مسئولية علي الشاهد ميت قبل رده.	 3
من جانب آخر فإن املشرع املصري مل يضمن بأي حال محاية أو مثة ضمانات ضد تعسف اإلدارة 

يف مواجهة املبلغ املنتمي إيل إحدى تلك اجلهات.
نشري هنا اىل أن حق املوظف العام يف الطعن علي أية قرارات إدارية أو إجراءات إدارية تتخذ ضده 
قائم ال شك يف ذلك ولكن املقصود هو أنه جيب أال يتعرض املوظف العام نتيجة قيامه باإلبالغ عن 
واقعة فساد إيل اضطهاد أو تعنت أو تعسف من جهة اإلدارة دون أن يكون حقه يف اللجوء للقضاء 
إللغاء تلك اإلجراءات تكئة يف اختاذها، إذ إن التقاضي يكلف املوظف ماديًا وجيهده ويضريه يف كل 

األحوال حىت حيصل علي حقه.
مل تتضمن االتفاقيات العربية سوى ضمانات محاية للشاهد يف البلد اآلخر حال ذهابه للشهادة 

هبا.
وأما االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد فقد أوردت أطراً عامة وتركت للدول املوقعة عليها حرية اختاذ 
ما تراه من إجراءات كفيلة حبماية الشهود واملبلغني، ومن مث أقرت مبدأ احلماية دون توضيح تفصيالت 

وكيفية ذلك.
مقترحات: 

نري أن املشكلة تتمثل يف توفري احلماية والضمانات للموظفني العموميني حال قيامهم باإلبالغ عن 
وقائع فساد، فهؤالء ال محاية هلم وال ضمانات حقيقية تكفل حرية أدائهم ألمانة الشهادة سوي القواعد 
العامة املقررة لكل مواطن والسابق بياهنا ونري عدم كفايتها يف هذه احلالة، ومن مث نري أنه جيب إجراء 

تعديل تشريعي يكفل اآليت : 
عدم جواز نقل املوظف العام املبلغ عن واقعة فساد أو الشاهد عليها حيت تنتهي احملاكمة عن 	 1

الواقعة املبلغ عنها.
عدم جواز إيقاف أي من املخصصات املالية للموظف العام طوال مدة احملاكمة.	 2
عدم جواز توقيع أية جزاءات علي املوظف طوال مدة احملاكمة وإرجاء القرارات بشأن أي خمالفة 	 3

يرتكبها حىت ذلك التاريخ.
ذلك أنه جيب أن يكفل للموظف اجلو العام الذي يساعده علي أداء أمانة الشهادة دون أن يكون 

عرضة للضغط عليه باستغالل حاجته.



"حماية ال�شهود واملبلغني يف 
ق�شايا اإهدار املال العام"

اإعداد:
عبد احلميد �ضامل

املحامي واملدير التنفيذي للوحدة القانونية باملجموعة املتحدة
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مقدمة:

العام  املال  إهدار  ملناقشة حاالت  حمامون   – املتحدة  اجملموعة  نظمتها  اليت  اللقاءات  من  عدد كثري  يف 
الوكالة  مع  بالتعاون  تنفذه  اليت  الشفافية«  لتعزيز  جمتمعية  أنشطة  »حنو  مشروع  إطار  يف  وذلك  باحملافظات 
األمريكية للتنمية الدولية، دائما كان يتكرر سؤال علي لسان احلاضرين هل يحمي القانون المصري المبلغين 
والشهود في قضايا الفساد عموما وإهدار المال العام بشكل خاص أم ال؟، وبرزت أمهية وضرورة اإلجابة 
عن هذا التساؤل مع ظهور عدد من احلاالت اليت مت التنكيل هبا أو تعرضت ملضايقات أو مت فصلهم من عملهم 
عقب اإلبالغ عن وقائع إلهدار املال العام، وأبرز تلك احلاالت هي السيدة/ سهري الشرقاوي مسئولة قسم 
املراجعة بإدارة احلسابات بوزارة الصحة واليت فجرت قضية أكياس الدم امللوث »هايدلينا«، واملتهم فيها عضو 
جملس الشعب السابق هاين سرور، وقد بادرت هذه السيدة بتقدمي بالغ إيل اجلهات الرقابية تضمن تفاصيل 
الواقعة، إال أهنا فوجئت بقرار نقل من وظيفتها وظيفة أخري مبستشفى الصحة النفسية بالعباسية. وعلي الرغم 
من أن القضاء املصري قد ألغي هذا القرار بعد مرور ما يقارب الثالث سنوات إال أن وزارة الصحة رفضت 
تنفيذ القرار، بدون إبداء أية أسباب هلذا الرفض. هذا فضال عما تعرضت هلا من دعوي قضائية أقامها املبلغ 
ضده بدعوي أن ما نشر عنه من أقوال يف الصحف ميثل سبًا وقذف يف حقه، إال أن القضاء انتصر هلا يف هناية 

األمر وأبرأها من تلك التهم.

وتلك ليست احلالة الوحيدة إمنا يتكرر األمر مع السيد / أمحد غازي رئيس اللجنة النقابية بالشركة املصرية 
الستخالص الزيوت باإلسكندرية والتابعة للبنك األهلي املصري )أنفوكو(، والذي كان ضحية حملاربته إهدار 
املال العام يف شركته، فقد تقدم أمحد غازي بعدد من البالغات علي مدار حنو عامني يعرض فيها لعدد من 
املخالفات املالية واإلدارية واليت تؤدي إيل إهدار املال العام، ويطالب جهات التحقيق ببحث تلك املخالفات، 
إال أن األمر إنتهي بفصله من عمله ومنعه من دخول مقر الشركة عقب إصدار الشركة قرار بفصل دون التحقيق 
معه، وعلي الرغم من أنه عضو للجنة نقابية إال أن ذلك مل يشفع له أو يكفيه لعدم التنكيل به، وهو اآلن مازال 

جيوب احملاكم العمالية حبثًا عن حقه املسلوب.

وهذه احلاالت وغريها تؤكد ما رصدته التقارير الدولية واحمللية واحلكومية أيضا علي انتشار الفساد، فقد أشار 
التقرير الصادر من منظمة الشفافية الدولية إيل أن مصر يف عام 2009 جاءت يف املرتبة 115 على مستوى 
180 دولة يف العامل كما جاء يف املرتبة األخرية بني الدول العربية، وقد شهدت الرتتيبات الدولية ملصر تأخراً 

ملحوظًا حيث كانت حتتل مصر املرتبة 105 عام 2007، واملرتبة 70 يف عام 2006.)6(

وسوف تتناول هذه الورقة محاية املبلغني والشهود يف القانون املصري من خالل استعراض عدد من النقاط 
-حمل للمناقشة- منها الوسائل القانونية اليت يستخدمها الفاسدون للتنكيل باملبلغني والشهود، وكذلك استعراض 
النصوص القانونية اليت وفرت صراحًة أو ضمنا محاية املبلغني، مع عرض للحماية القانونية اليت وفرهتا االتفاقية 

الدولية ملكافحة الفساد حلماية املبلغني والشهود.

 /http://ar.wikipedia.org/wiki 6( الفساد_يف_مصر(
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1- الوسائل التي تستخدم للتنكيل بالمبلغين:

تتعدد الوسائل القانونية اليت تستخدم يف التنكيل باملبلغني واإلساءة إليهم بدءاً من تعسف اجلهات اإلدارية يف 
استخدام سلطتها لنقل وندب وعزل املوظفني العموميني مروراً باستخدام نصوص قانون العمل لتوقيع العقوبات 
اليت قد تصل إيل الفصل من العمل، باإلضافة إيل تباطؤ وختاذل بعض جهات التحقيق املنوط هبا الفصل يف 

البالغات املتعلقة بالفساد، وأخرياً املالحقة القضائية ضد املبلغني والشهود، وذلك علي النحو التايل:

1-1 تعسف الجهات اإلدارية في استعمال سلطتها مع العاملين لديها: 

 حيظر قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم 47 لسنة1978 علي العامل أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن 
أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غري ذلك من طرق النشر، إال إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس 
املختص. أو أن يفشي األمور اليت يطلع عليها حبكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمات تقضي 

بذلك، ويظل هذا االلتزام بالكتمان قائمًا ولو بعد ترك العامل اخلدمة.

فإذا ما ربطنا ذلك مبا نصت عليه املادة 63 من قانون العقوبات واليت جعلت من إطاعة املوظف رئيسه 
سببًا من أسباب اإلباحة، حيث نصت علي أنه »ال جرمية إذا وقع الفعل من موظف أمريي يف األحوال اآلتية: 
أوال: إذا ارتكب الفعل تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته اعتقد أهنا واجب عليه. ثانيا: إذا 
حسنت نيته وارتكب فعال تنفيذا ملا أمرت به القوانني أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال 
جيب على املوظف أن يثبت أنه مل يرتكب الفعل إال بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده 
كان مبينا على أسباب معقولة.” وهو ذاته ما أوردته املادة )78( من قانون العاملني املدنيني بالدولة علي أنه 
“ كل عامل خيرج على مقتضي الواجب يف أعمال وظيفته أو يظهر مبظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة 
جيازى تأديبيًا. وال يعفى العامل من اجلزاء استناداً إيل أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا أثبت أن ارتكاب املخالفة 
كان تنفيذاً ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إيل املخالفة ويف هذه احلالة 

تكون املسئولية على مصدر األمر وحده.

خنلص من ذلك إيل أن تلك النصوص ال تضع قيوداً علي املوظف يف كشف وقائع الفساد فقط، بل تعفيه 
من املسئولية إذا ما ثبت أنه قام بذلك تنفيذاً ألمر رئيس حىت ولو ترتب عليه هذا التنفيذ جرمية يعاقب عليها 

القانون. 

وإذا ما أخذنا يف االعتبار سلطة اجلهة اإلدارية يف نقل املوظف من وظيفة إيل أخري واليت نصت عليها 
املواد 54 و55 و56 من قانون العاملني بالدولة)7(، جند أن املوظف يقع أسرياً للجهة اإلدارية اليت يعمل هبا، 

)7( نصت املادة  54 من قانون العاملني املدنيني بالدولة علي أنه »مع مراعاة النسبة املئوية املقررة يف املادة )51( من هذا 

القانون جيوز نقل العامل من وحدة إىل أخرى من الوحدات اليت تسرى عليها أحكامه، كما جيوز نقله إىل اهليئات 
العامة واألجهزة احلكومية ذات املوازنة اخلاصة هبا ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه 
دوره يف الرتقية باألقدمية أو كان بناء على طلبه.  ويستثىن من النسبة املئوية سالفة الذكر الوحدات املنشأة حديثا. وال 
جيوز نقل العامل من وظيفة إىل وظيفة أخرى درجتها اقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة املختصة بالتعيني.، 
كما نصت املادة )55( من ذات القانون علي أنه«استثناء من أحكام املادة السابقة جيوز بقرار من وزير املالية =    
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وال يستطيع البوح أو العمل علي كشف أي وقائع تفيد جهات التحقيق يف كشف املتورطني يف الفساد. وكأن 
املشرع ليس فقط مينع من كشف وقائع الفساد وإمنا حيث عليها. 

يف  وإفراطها  اإلدارية  اجلهة  وتعسف  بطش  من  العاملني  محاية  مغاير يف  موقف  فله  املصري  القضاء  أما 
استخدام سلطتها، ويظهر التعسف يف استعمال السلطة بوضوح إذا ذهب رجل اإلدارة بقراره لتحقيق أغراض 
جتانب املصلحة العامة اليت سعي إليها املشرع من القانون، مثل استعمال السلطة بقصد االنتقام أو استعمال 
السلطة بقصد حتقيقًا نفع شخصي ملصدر القرار أو لغريه، أو استعمال السلطة حتقيقا لغرض سياسي، وقد 
يكون قرار رجل اإلدارة يف إطار الصاحل العام، إال أنه أخطأ يف حتديد مدي األهداف املنوط به حتقيقها أو كيفية 
استعمال الوسائل اليت بني يديه، وهناك العديد من األمثلة والتطبيقات القضائية علي تعسف جهة اإلدارة يف 

استعمال سلطتها، سوف نعرض منها ما يتعلق بتأديب املوظفني.

لإلدارة احلق يف أن تؤدب املوظفني من خمتلف الدرجات إذا ما اقتضي الصاحل العام ذلك، ولكن لسالمة 
التأديب جيب أن يستويف إجراءاته وأركانه املقررة، إال أن اإلدارة قد تلجأ إيل توقيع عقوبات مقنعة، هتربا من 
إجراءات التأديب، وهبذا الصدد تقول احملكمة اإلدارية العليا”. ال يلزم لكي يعترب القرار اإلداري مبثابة اجلزاء 
التأدييب املقنع أن يكون متضمنًا عقوبة من العقوبات التأديبية املعينة وإال لكان جزاء تأديبيا صرحيًا، وإمنا يكفي 
أن تتبني احملكمة من ظروف األحوال ومالبساهتا أن نية اإلدارة اجتهت إيل عقاب املوظف، ولكن بغري إتباع 
اإلجراءات واألوضاع املقررة لذلك، فاحنرفت بسلطتها يف القرار لتحقيق هذا الغرض املسترت فيكون القرار مبثابة 
اجلزاء التأدييب املقنع ويكون عندئذ مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة”،)8( وتقول يف حكم آخر »يكون 
هناك احنراف يف استعمال السلطة إذا اختذت اإلدارة قراراً حلماية أغراض غري اليت قصدها الشارع من منحتها 

تلك السلطة، حىت ولو كانت هذه األغراض تتصل بالصاحل العام..«)9(

أما عن سلطة نقل املوظفني نقال مكانيا أو نوعيًا فيخول املشرع اإلدارة سلطة نقل موظفيها من مكان 
إيل آخر، ومن وظيفة إيل أخري )النقل النوعي( وفقا ملقتضيات الصاحل العام، ولعدم التضييق علي اإلدارة يف 
اخلصوص مل يورد املشرع قرارات النقل بني القرارات اليت خيتص القضاء اإلداري برقاهتا، ولكن يشرتط ألعمال 
القضاء  فإن  أغراض أخري،  لتحقيق  إذا اختذت ستار  أما  لذاهتا  النقل مقصودة  قرارات  أن تكون  املبدأ  هذا 
اإلداري قد جري من زمن بعيد علي إخضاع هذه القرارات لرقابتها ومن أحكام احملكمة اإلدارية العليا يف هذا 
املقام ما قضت به من أنه »..... ومرد االختصاص يف شأن هذه القرارات يرجع إيل ما يعيبها، سواء ملخالفتها 

= بعد موافقة اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة نقل العامل من وحدة إىل أخرى يف احلالتني اآلتيتني:
1 ـ إذا مل يكن مستوفيا االشرتاطات الوظيفية اليت يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية يف الوحدة اليت يعمل هبا.

2 ـ إذا كان زائدا عن حاجة العمل يف الوحدة اليت يعمل هبا وىف هذه احلالة يلغى متويل وظيفته من موازنتها أو بنقل 
هذا التمويل إىل اجلهة املنقول إليها.

أما املادة )56( فقد نصت علي »جيوز بقرار من السلطة املختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من 
نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة يف نفس الوحدة اليت يعمل هبا أو يف وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل يف 

الوظيفة األصلية تسمح بذلك. وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد اخلاصة بالندب.
)8( احلكم الصادر يف 1956/6/23 )س1 ص 924(- القضاء اإلداري  للدكتور سليمان الطماوي – اجلزء األول – ص 

.894
)9( حكم القضاء اإلداري الصادر يف 1955/11/17 )س 10 ص 33( – املرجع السابق.
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نص املادة 47 من التوظيف)10( أو لصدورها مشوبة باالحنراف بالسلطة، وتنكب وجه املصلحة العامة بإعطاء 
بأن نقل  املبدأ قضت  الواقع هدفًا غري مشروع«)11(، وإعمال هلذا  للنقل، حالة أهنا ختفي يف  أسباب ظاهرة 

املوظف بدون رغبته إيل جهة يكون جمال الرتقية فيها مقفواًل يعترب تصرفًا مشوبًا بعيب االحنراف. 

وتتعدد وتتشعب طرق تعسف اإلدارة يف استعمال سلطتها منها أن تلجأ اجلهة اإلدارية إيل التعسف يف 
استعمال سلطتها يف وضع تقارير الكفاية للموظف هبدف التنكيل به،)12( أو بتهديد املوظف يف تطبيق نظام 

سيئ إلجباره علي اختاذ موقف ال يرضيه أو حىت استخدام سلطتها يف فصل املوظف تعسفيا.

إال أنه رغم موقف القضاء املصري املشرف يف التصدي للتعسف يف استعمال السلطة، إال أنه يظل بطء 
التقاضي عائقًا أمام املوظف ووسيلة ضغط جديد يف يد رجل اإلدارة، األمر الذي قد يدعونا إيل  إجراءات 

التفكري يف وسائل وسبل جديدة لتفادي هذا األمر. 

المالحقة القضائية لمكتشفي الفساد:

القضائية  املالحقات  منها  باملبلغني  للتنكيل  تستخدم  أخري  وسائل  جند  العمل،  عالقات  إطار  وخارج 
ملكتشفي الفساد، وأقرب واقعة شاهدة علي ذلك قيام رئيس جملس الدولة بتقدمي بالغ ضد صحيفيت »املصري 
اليوم« »واليوم السابع« لنشر قرار احملامي العام لنيابة األموال العامة باحلفظ يف قضية رشوة رجل األعمال فريد 
مخيس لقاضيني من قضاة جملس الدولة، بل اعترب أن النشر كان فيه مساس هبيبة القضاء. علي الرغم من أن 
النيابة العامة قد حفظت القضية تأسيسا علي أن إحالة املتهمني إيل احملاكمة اجلنائية فيه ما ميس هبيبة القضاة 

وهو ما امساه بـ)مصلحة جمتمعية شديدة االعتبار(، وليس النتفاء اجلرمية وعدم تلقي القضاء الرشوة.

يف  مشهور  صابر  والصحفي  »الشروق«  جريدة  باإلبالغ ضد  األسبق  اإلسكان  وزير  قيام  أيضا  ونذكر 
11 مايو 2010 لنشره وقائع فساد خاصة بالفرتة اليت تويل فيها – سليمان - وزارة اإلسكان، والتحقيقات 
اليت جتريها نيابة األموال العامة عن تلك الوقائع يف التحقيق رقم 408 لسنة 2009 حصر حتقيق أموال عامة 

عليا.

اليوم«  إبراهيم سليمان جلريدة »املصري  الواقعة إيل األذهان مالحقة وزير اإلسكان األسبق  تلك  وتعود 
علي أثر نشرها مقال بالعدد رقم )73( بتاريخ 18 ابريل 2004 حتت عنوان »تفتيش مكتب وزير اإلسكان 
- تعليمات للوزير بتجميد نشاطه حىت انتهاء التحقيقات وذلك مبعرفة جهة رقابية رفيعة املستوى« واهتمهم فيه 

بسبه وقذفه والتشهري به، إال أن حمكمة جنايات القاهرة قد قضت برباءهتم من التهمة املوجه إليهم.

بعد كشفهما  التأديب،  جلنة  إيل  مكي  وحممود  البسطويسي  هشام  املستشارين  احالة  ينسي  أحد  وال 
لالنتهاكات اليت شابت االنتخابات، وقد قضت احملكمة التأديبية يوم اخلميس 18 مايو 2006 برباءة املستشار 

)10( يقصد هبا املادة 47 من القانون 210 لسنة 1951 

)11( حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ 13 يناير 1962 – املرجع السابق

)12( خيضع العاملون حىت درجة معينة لنظام تقارير الكفاية لضمان أداء واجبات الوظيفة علي النحو األمثل ويرتب املشرع آثاراً ضارة 

علي بعض مستويات التقارير، وقد تري اإلدارة لسبب أو آلخر أن تستخدم هذه السلطة اخلطرية استعمااًل منحرفًا
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حممود مكي، وتوجيه اللوم للمستشار هشام البسطويسي بتهمة اخلروج على التقاليد القضائية واإلضرار بسمعة 
القضاء املصري، حبديثه حملطات تليفزيون فضائية وصحف عن جتاوزات يف االنتخابات التشريعية اليت أجريت 

العام املاضي.

النيابة العامة واإلبالغ عن الفساد:

من خالل ما يزيد على مائة بالغ عن لوقائع تتضمن إهداراً للمال العام ميكننا أن نقول إن تصرفات النيابة 
العامة يف كثري من األحيان تكون عائقًا أمام املبلغني عن إهدار املال العام، فنجد علي سبيل املثال أن النيابة 
العامة ال تقبل بغري حضور املبلغ شخصيا وترفض أن حيضر عنه وكيل قانوين، هذا فضال عن عدم استخدام 
النيابة العامة صالحياهتا املخولة له مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية لندب احد احملققني لسماع أقوال املبلغ يف 
احملافظة اليت يقيم هبا، وتصر علي مساع أقواله يف احملافظة اليت أحيل إليها البالغ، فعلي سبيل املثال إذا تقدمت 
الكلية  النيابة  إيل  العام  النائب  إهدار مال عام يف جنوب سيناء، وحييلها  واقعة  العام عن  النائب  إيل  ببالغ 
املختصة ومنها إيل النيابة اجلزئية، فتجد نفسك مضطراً إيل السفر إيل مدينة الطور مثال لإلدالء بأقوالك، هذا من 
جهة ومن جهة أخري فإن تصرف النيابة العامة يف كثري من البالغات حبفظ البالغ دون التحقيق فيه أو بذلك 
جهد ملحوظ فيه لكشف هذا اإلهدار، وهذا األمر يفتح الباب أمام ضرورة دراسة توجهات القضاء بشكل عام 

وجهات التحقيق بشكل خاص يف قضايا إهدار املال، وما أسباب ذلك وآثاره علي انتشار الفساد. 

حماية المبلغين والشهود وفقًا لالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد:

االتفاقية محاية  تناولت  إبريل2005، وقد  الفساد يف 20  الدولية ملكافحة  االتفاقية  صدقت مصر علي 
املبلغني والشهود واخلرباء فيما تضمنته املادة 32 حيث نصت على أن جيب علي كل دولة طرف اختاذ تدابري 
الذين  واخلرباء  للشهود  فّعالة  لتوفري محاية  إمكانياهتا،  الداخلي، وضمن حدود  القانوين  لنظامها  وفقا  مناسبة 
ُيْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمرّمة وفقا هلذه االتفاقية وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص وثيقي الصلة هبم عند 
االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمل. وأجازت املادة أن تشمل التدابري املتوّخاة - دون مساس حبقوق 

املدعى عليه مبا يف ذلك حقه يف حماكمة حسب األصول:-

إرساء إجراءات لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال، بالقدر الالزم واملمكن عمليًا، . 1
بتغيري أماكن إقامتهم والسماح، عند االقتضاء، بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم وأماكن تواجدهم 

أو بفرض قيود على إفشائها.

توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم على حنو يكفل سالمة أولئك األشخاص، . 2
كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غريها من 

الوسائل املالئمة.

وقد ألزمت االتفاقية الدول األطراف أن ُتدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة لتوفري 
احلماية من أي معاملة ال مسوّغ هلا ألي شخص يقوم، حبسن نّية وألسباب وجيهة، بإبالغ السلطات املختصة 

بأي وقائع تتعلق بأفعال جمرّمة وفقا هلذه االتفاقية.
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وحول مدي تأثري االتفاقيات واملعاهدات الدولية ما حتدثه من تغريات يف البنية التشريعية، فمن املعروف أنه 
بشكل عام هناك رأيان فيما يتعلق بوضع املعاهدة الدولية يف التشريع الوطين، الرأي األول: يري أن املعاهدة 
الدولية هي عقد يوضح االلتزامات املتبادلة بني الدول، وأن املخاطب باملعاهدة الدولية هي الدولة، وبالتايل فإن 
نصوص املعاهدة الدولية ال تسري داخل الدولة ما مل تقم األخرية بصياغتها يف شكل قانون داخلي، والرأي 
بني  الوطنية علي خالف  احملاكم  أمام  مباشر  تطبيقها بشكل  الدولية ميكن  املعاهدات  أن  إيل  يذهب  الثاين 
معتنقي هذا الرأي الذين يري بعضهم أن املعاهدة الدولية تأخذ مقام التشريع الوطين، ويري البعض اآلخر أهنا 
يف مقام الدستور وتعلو علي التشريع، ويري البعض الثالث أهنا يف مرتبة أدين قليال من الدستور وأعلي قليال 

من التشريع.

ولقد استقر الفقه يف مصر على أن القانون الدويل العام هو القانون األعلى الذي تعطى له السيادة على 
سائر القوانني ويرتتب عليه سيادة قواعد القانون الدويل على القوانني الوطنية، مبعىن أن اختصاص الدولة مقيد 
بقواعد القانون الدويل العام “وينتج من مراجعة أحكام القانون الدويل أن العمل قد جرى على االعرتاف بسيادة 
الدول  الداخلي، وأن احرتام  القانون  الدويل يسمو على  القانون  العام وفقا لثالث قواعد: أن  الدويل  القانون 

اللتزاماهتا الدولية مقدمة على التزاماهتا الداخلية، وأن احملاكم الدولية مقدمة على احملاكم الوطنية.)13( 

للسلطات  ملزمة  الدولة،  إقليم  على  وسارية  نافذة  تصبح  الدولية  »االتفاقية  أن  إىل  الرأي  هذا  ويذهب 
الوطنية ولرعايا الدولة مىت أبرمت بطريقة سليمة وروعيت فيها كل األوضاع اليت يتطلبها القانون الدويل، فضال 
عن األوضاع اليت يتطلبها دستور الدولة«)14(.ويستمد هذا اجلانب من الفقه الذي يرى مسو النصوص الواردة 
باملعاهدات واالتفاقيات الدولية على نصوص القانون الداخلي وجهة نظره من نصوص القانون املصري نفسه 
حيث إن املشرع املصري نص صراحة على أن العمل بالقواعد اليت أوردها يف شأن تنفيذ األحكام األجنبية يف 
مصر، ال خيل بأحكام املعاهدات املعقودة أو اليت تعقد بني اجلمهورية وبني غريها من الدول يف هذا الشأن وذلك 
وفقا لنص املادة 301مرافعات، »وهو بذلك قد ربط مسألة تنفيذ األحكام األجنبية يف مصر مبصدر ينفتح 
على التنظيم الدويل ويصب فيه، أال وهو املعاهدات الدولية اليت تكون مصر طرفًا فيها،بل إنه قد جعل هذه 
املعاهدات صراحة يف مركز أعلى من التشريع املصري يف هذا اجملال، سواء كان إبرامها سابقا على هذا التشريع 
ويبلغها  املعاهدات  املصري على » رئيس اجلمهورية يربم  الدستور  املادة)151( من  له)15(. وتنص  أو الحقا 
جملس الشعب مشفوعة مبا يناسبها من البيان وهلا قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع 

املقررة« وحتدد املادة السالفة شروطًا ثالثة لنفاذ املعاهدات الدولية واملتمثلة يف اإلجراءات التالية:

إبرام املعاهدة. ( 1

التصديق على املعاهدة. ( 2

نشر املعاهدة باجلريدة الرمسية. ( 3

)13( القلم وما يسطرون لألستاذ جناد الربعي – احملامي بالنقض

   –  8 الدويل-اجمللد  للقانون  املصرية  الوطين-اجمللة  والقانون  الدويل  القانون  بني  غامن-العالقة  حافظ  د.حممد   )14(

سنة1952.
)15( د.أمحد قسمت اجلداوى-مبادئ القانون الدويل اخلاص-طبعة1988-ص166.
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وقد خرج مبدأ مسو االلتزامات الناشئة عن االتفاقيات الدولية على تلك الناشئة عن أحكام القوانني الوطنية 
من دائرة القانون الدويل العريف إىل دائرة القانون الوضعي املكتوب، وذلك من خالل النص صراحة على هذا 
املبدأ يف املادة )27( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات سنة1969 واليت تنص على أنه: »... ال جيوز لطرف 
يف معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذه هذه االتفاقية«. أما القضاء يف مصر فقد استقر 
على مبدأ مسو املعاهدات واالتفاقيات الدولية على القانون الداخلي وتواترت أحكامه مؤكدة هذا املنحى، ويف 
هذا قضت حمكمة النقض بأن »النص يف املادة 301 من قانون املرافعات على أن العمل بالقواعد املنصوص 
عليه يف الفصل اخلاص بتنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية - ال خيل بأحكام املعاهدات املعقودة واليت 
تعقد بني مجهورية مصر العربية وغريها من الدول - مؤداه أن تكون املعاهدة بعد نفاذها هي القانون الواجب 

التطبيق يف هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون املرافعات«)16(.

وهناك العديد من اإلتفاقيات الدولية اليت توقع عليها الدولة وهي ختتلف يف مسمياهتا ويف مدي إلزاميتها 
يف بعض األحيان.)17(

 - ق  2660-سنة59  رقم  ونقض  جلسة1999/4/20،   – ق  لسنة67   1441 رقم  النقض  يراجع   )16(

2660-سنة59  رقم  ونقض  جلسة1999/4/20،   – ق  لسنة67  رقم 1441  ونقض  جلسة1996/3/27، 
ق - جلسة1996/3/27. وقد أخذت حمكمة أمن الدولة العليا املشكلة وفقا لقانون الطوارئ عام 1986 هبذه 
القاعدة يف القضية الشهرية بقضية » إضراب عمال السكة احلديد« حيث قضت بأن املعاهدة الدولية تنسخ ما 
يتعارض معها يف قانون العقوبات وأقرت بقانونية حق اإلضراب رغم أن اإلضراب مازال مؤمثَا يف مصر مبقتضى املادة 
املادة 124 عقوبات ضمنيا  بالنسبة للدفع بنسخ  إنه  )124( عقوبات، وجاء يف حيثيات هذا احلكم » وحيث 
باالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن مصر قد وقعت عليها ونصت املادة)8( على انه: 
تتعهد الدول األطراف يف االتفاقية احلالية أن تكفل أ(.........ب(.......ج(......... د( احلق يف اإلضراب على 
أن ميارس طبقا للقوانني يف القطر املختص.....وهذا النص قاطع الداللة يف أن على الدولة املنضمة لالتفاقية التزام 
بأن تكفل احلق يف اإلضراب مبعىن أنه صار معرتفا به كحق مشروع من حيث املبدأ وال جيوز العصف به كليا وجترميه 
على اإلطالق....... والقاضي الوطين ال يطبق املعاهدة تأسيسا على أن الدولة قد التزمت دوليا بتطبيقها وحسب 

بل يطبقها باعتبارها جزءاَ من قوانني الدولة الداخلية إذا ما مت استيفاؤها للشروط الالزمة لنفاذها داخل اإلقليم.
)17(  ونعرض فيما يلي لعدد من أشكال املعاهدات واالتفاقات الدولية: 

1. معاهدة: Treaty: املعاهدة يف القانون الدويل هي اتفاق بني دولتني أو أكثر أو غريها من أشخاص القانون الدويل 
وموضوعه تنظيم عالقة من العالقات اليت حيكمها هذا القانون، ويتضمن حقوقا والتزامات تقع علي عاتق أطرافه، ويكون 
هدفها تنظيم موضوعات تتصل مبصاحل اجملتمع الدويل كله. واملعادة حتدث نتائج قانونية وتعاجل قضايا معينة كتسوية قضية 
سياسية أو إنشاء حلف أو حتديد حقوق والتزامات كل منها، ويتم عقد املعاهدات بطرق رمسية وقانونية تبدأ باملفاوضات 
ويليها التوقيع من قبل املندوبني املفوضني ، وإبرامها من قبل رئيس الدولة ، مث تبادل وثائق اإلبرام اليت يضفي عليها الصفة 

التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
2. اتفاقية: convention:االتفاقية عبارة عن اتفاق دويل أقل أمهية من املعاهدة ، علي الرغم من أن بعض الوثائق 
الدولية مل متيز بينهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشئون االجتماعية واالقتصادية والتجارية...إخل أو 
تسوية نزاع بني الطرفني مع بيان احلقوق واالمتيازات لكل منهما، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، وتتعهد الدول 

املوقعة باحرتامها ورعايتها.
3. االتفاق:Agreement : إن كلمة االتفاق يعين تفاهم أو تعاقد دويل لتنظيم العالقات بني األطراف املعنية يف 
مسألة ما أو مسائل حمددة يرتب علي تلك األطراف التزامات وحقوق يف ميادين السياسة واالقتصاد والثقافة والشؤون 
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حماية المبلغين والشهود في القانون المصري:

نلقي الضوء يف هذا اجلزء علي احلق يف اإلبالغ يف القانون واحلماية اجلنائية للمبلغني.

الحق في اإلبالغ: 

يعترب التبليغ عن اجلرائم بشكل عام من احلقوق األساسية لإلنسان اليت كفلتها املواثيق الدولية والتشريعات 
الوطنية، بل إن هذا احلق يرقى إىل مصاف الواجب يف كثري من األحيان وذلك عند ممارسته من قبل املوظفني 
العموميني، إذ قد حيول التبليغ عن اجلرمية يف كثري من األحيان دون وقوعها، وكذلك تفادي النتائج اخلطرية اليت 
قد تنجم عنها، األمر الذي يسهم يف بناء الثقة والطمأنينة يف اجملتمع، ويؤدي إىل تعزيز مشاركة األفراد بشكل 
خاص واجملتمع بشكل عام يف مكافحة اإلجرام بشىت صوره، ومعاونة السلطات العامة يف القيام بواجباهتا على 

هذا الصعيد.

واألفراد  احلكومية  غري  واملنظمات  املدين  اجملتمع  حق  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  أقرت  وقد 
واملنظمات احمللية يف املشاركة النشطة يف منع الفساد وحماربته والكشف عنه فنص املادة 13 من االتفاقية ببندها 
للمبادئ األساسية  أنه” 1. تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقا  األول علي 
واملنظمات غري  األهلي  اجملتمع  مثل  العام،  القطاع  إىل  ينتمون  أفراد ومجاعات ال  لتشجيع  الداخلي،  لقانوهنا 
احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، على املشاركة النشطة يف منع الفساد وحماربته، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق 

بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر”.

الفكرية . وقد يتخذ االتفاق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابر فيكون اتفاق مؤقت أو طويل األجل أو ثنائيا أو متعددا 
....إخل، واالتفاق أقل شانا من املعاهدة واالتفاقية، وجيري التوصل إيل االتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع وخيضع لإلبرام 

والنشر. واالتفاق مصطلح قانوين التفاق بني دولتني أو أكثر علي موضوع معني له صفة قانونية ملزمة.
1.الربوتوكول:Protocol : تستعمل كلمة برتوكول للداللة علي جمموع اإلجراءات واالستعدادات املتخذة علي أثر 
التوقيع  علي معاهدة ما متهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديالت املتعلقة عادة باخلطوات اإلجرائية . وقد 
يتم الربتوكول مبعين تعديل التفاقية قائمة ومعقودة بني دولتني أو أكثر وتأيت يف الدرجة الرابعة بعد املعاهدة واالتفاقية 

واالتفاق.
املؤمتر  منظمة  وميثاق  املتحدة  األمم  ميثاق  مثل  دولية  منظمة  إلنشاء  دويل  اتفاق  هو  charter:امليثاق  2.امليثاق: 

اإلسالمي، وميثاق جامعة الدول العربية.
3.مذكرة تفاهم: Standing under Memorandum :مذكرة التفاهم هي اتفاق مبدئي للعالقات بني الدول 
أو بني الدولة وأحدي املنظمات الدولية موضوع معني حىت يتبلور، وتشمل عدة موضوعات وهي إطار للعالقة، يصاغ 

فيما بعد ليصبح اتفاقية أو معاهدة أو غري ذلك.
4.اتفاق علي إيضاح قانوين: Accord: يستعمل مصطلح Accord عادة علي االتفاقيات اليت تنظم اليت تنظم 
املسائل السياسية يف حالة االتفاق املتعلق باملصطلحات السياسية بني الدولة واألطراف املتخاصمة أي اتفاق إيضاحي 

لتعريف وتفسري وشرح املصطلحات الواردة يف املعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات الدولية.
5.وثيقة تعهد: document of Letter :هي الوثيقة الدبلوماسية اليت تتعهد مبوجبها أحدي الدول بأحد األمرين، 
أما أن ال خترق االتفاقات املعقودة سابقا بينها وبني دول أخري ، أو بان االمتياز اخلاص الذي منحتها إياه دولة أخري 

ال يؤثر علي حقوق وامتيازات كل منهما
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وشجعت كافة بنود االتفاقية علي مشاركة املنظمات احلكومية وغري احلكومية واألفراد يف مكافحة الفساد 
فعرضت املادة اخلامسة من االتفاقية إيل إلزام الدول املوقعة علي هذه االتفاقية بضرورة وضع وتنفيذ وترسيخ 
سياسات فعالة ومنسقة ملكافحة الفساد وتعزيز املشاركة اجملتمعية وذلك فيما نصت عليه بالبند األول من أنه“ 
»تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة 
ملكافحة الفساد، تعزز مشاركة اجملتمع وجتسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون واملمتلكات العمومية 

والنـزاهة والشفافية واملساءلة«. 

كما نصت الفقرة الثانية من املادة 39 من ذات االتفاقية علي أنه “2- تنظر كل دولة طرف يف تشجيع 
رعاياها وغريهم من األشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها على إبالغ السلطات الوطنية املعنية 

بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل جمرّم وفقا هلذه االتفاقية.

وقد نظمت املادتان 25 و26 من قانون اإلجراءات اجلنائية عملية اإلبالغ عن اجلرائم سواء أكان هذا 
اإلبالغ من املواطنني العاديني أم من املوظفني العموميني، فنصت املادة 25 من قانون اإلجراءات اجلنائية علي 
أنه” “لكل من علم بوقوع جرمية جيوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة 
العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”، كما نصت املادة 26 من ذات القانون علي أنه” جيب علي 
كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء تأدية أو بسبب عمله تأديته بوقوع جرمية من 
اجلرائم اليت جيوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو اقرب 

مأمور من مأموري الضبط القضائي”.

وتقول حمكمة النقض عن احلق يف اإلبالغ عن اجلرائم: إن “التبليغ عن اجلرائم ليس حقا مقصوراً علي من 
تقع عليه اجلرمية وإمنا هو تكليف واجب علي األفراد كافة القيام به ملصلحة اجلماعة”)18(

كما قضت إيل أن »مفاد نص املادة 26 من إجراءات جنائية أن واجب التبليغ عن اجلرائم اليت يعلم هبا 
املوظفون العموميون أو املكلفون خبدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل يف واجبات 

وظائفهم مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب«)19(

ومما جتدر اإلشارة إليه، أن اإلبالغ عن اجلرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص ال يعد من قبيل 
الوشاية وخيرج عن نطاق األسرار الوظيفية اليت يتعني كتماهنا وعدم إفشائها، بل إن السر الوظيفي ذاته يتعني 

إفشاؤه إذا كان القصد منه احليلولة دون وقوع جرمية أو كان القانون يوجب القيام بعملية اإلفشاء.

الحماية الجنائية للمبلغين والشهود في القانون المصري:

قد يري البعض أن القانون اجلنائي املصري بشقيه اإلجرائي والعقايب قد خال من محاية للمبلغني أو الشهود، 
إال أن املتعمق يف نصوص القانون اجلنائي املصري يري عدداً من النصوص القانونية تكفل محاية املبلغون، منها 

ما سوف نطرحه للنقاش يف النقاط التالية:

يتمتع املبلغون بالضمانات القانونية اليت وفرها املشرع للمواطن العادي بشكل عام فيما يتعلق بالتقاضي 	 
من قبض وتفتيش واحتجاز أو إيذائه بدنيا أو معنويا، كما أن املشرع قد جرم عدداً من املمارسات اليت قد 
ميارسها املوظفون العموم يف سبيل أداء وظيفتهم، فجرم تعذيب املتهمني حلملهم علي االعرتاف كما جرم 

)18( )) الطعن رقم 2044 لسنة 17 ق – مكتب فين 7 ع اجلزء رقم 1 صفحة رقم 405.

)19( أحكام النقض جلسة 1959/6/1 س 10 ق 131 ص 589 – شرح اإلجراءات اجلنائية للمرصفاوي ص 189  



48

استعمال القسوة مع آحاد الناس اعتمادا علي وظائفهم، هذا فضال عن جترمي أن يقوم موظف عمومي 
بإجبار أحاد الناس علي عمال -يف غري احلاالت اليت جييز فيها القانون ذلك - أو استخدم أشخاصا يف 

غري األعمال اليت مجعوا هلا مبقتضى القانون.

هناك عدد من النصوص القانونية جتعل املبلغ يف مأمن من العقاب إذا ما قام باإلبالغ عن اجلرائم اليت 	 
علم هبا، فعلي سبيل املثال نصت املادة 304 من قانون العقوبات علي أنه “ ال حيكم هبذا العقاب على 
من أخرب بالصدق وعدم سوء القصد احلكام القضائيني أو اإلداريني بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة.”، 
كما نصت املادة 310 من ذات القانون علي أنه “ كل من كان من األطباء أو اجلراحني أو الصيادلة 
إليه مبقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤمتن عليه فأفشاه يف غري  القوابل أو غريهم مودعًا  أو 
األحوال اليت يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز 

مخسمائة جنيه مصري....”

املبلغون والشهود من أرباب الوظيفة العامة يدخلون ضمن احلماية املقررة للموظفني العموم واملنصوص 	 
عليه يف املادة 124 )ب( من قانون العقوبات علي أنه “ يعاقب بالعقوبات املبينة يف الفقرة الثانية من 
املادة 124 كل من اعتدى أو شرع يف االعتداء على حق املوظفني أو املستخدمني العموميني يف العمل 
باستعمال القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو التدابري غري املشروعة على الوجه املبني يف املادة 

.”375

وفرت املادة )375( احلماية القانونية حلق املواطنني يف العمل سواء أكانوا من أرباب الوظيفة العامة أم ال، 	 
حيث نصت علي “يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه كل من استعمل 
القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو تدابري غـري مشروعة يف االعتداء أو الشروع يف االعتداء على 
حق من احلقوق اآلتية: )أوال( حق الغري يف العمل..... ويطبق حكم هذه املادة ولو استعملت القوة أو 
العنف أو اإلرهاب أو التدابري غري املشروعة مع زوج الشخص املقصود أو مع أوالده. وتعد من التدابري غري 
املشروعة األفعال اآلتية على األخص: )أوال( تتبع الشخص املقصود بطريقة مستمرة يف غدوه ورواحه أو 
الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر قطنه أو يشتغل فيه. )ثانيا( منعه 
من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو مالبسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى. ويعاقب 
بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من حيرض الغري بأية طريقة على ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص 
خاصة( أو  )حكومية  وظائف  يشغلون  والذي  املبلغني  يستطيع  النص  وهذا  املادة.”  هذه  يف  عليها 

استخدامه يف درءا أي هتديد أو إرهاب يصيبهم نتيجة اإلبالغ عن الفساد.

ينظر القانون املصري إيل املبلغني علي أهنم شهود وأدلة إلثبات اجلرمية، ومن هنا جند أن النيابة العامة 	 
مطالبة باحملافظة علي األدلة، فنصت املادة )24( من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أنه “جيب على مأمور 
الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى اليت ترد إليهم بشأن اجلرائم وأن يبعثوا هبا فورا إىل النيابة 
العامة وجيب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن حيصلوا على مجيع اإليضاحات وجيروا املعاينات الالزمة لتسهيل 
حتقيق الوقائع اليت تبلغ إليهم أو اليت يعملون هبا بأي كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل 
احلماية  يطلب  أن  للشاهد  أو  للمبلغ  يتيح  الذي  األمر  وهو  الجريمة.«  أدلة  الالزمة على  التحفظية 

القانونية من مأموري الضبط القضائي. 

ال حيق ألطراف الدعوي رد الشهود وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية فنصت املادة 285 “ال جيوز رد 	 
الشهود ألي سبب من األسباب.” وبالتايل يكون الشهود يف مأمن من استبعادهم كدليل علي وقوع 
اجلرمية، األمر الذي يظل معه الشاهد جزءاً من أدلة النيابة العامة يف الدعوي اجلنائية جيب احملافظة عليها 

باستمرار.
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إال أنه يبقي التطبيق عائقًا أمام إنفاذ هذه احلماية، وخصوصا مع تباطؤ اإلجراءات القضائية وعدم اكرتاث 
بعض اجلهات القضائية ببالغات إهدار املال العام إذا ما قورنت باجلرائم اجلنائية األخرى، فقد حتظي قضية 
سب أو قذف يف حق وزير أو هيئة نظامية بقدر اكرب من اهتمام النيابة العامة يف التحقيقات وسرعة إحالتها 

إيل احملاكمة عن تلك القضايا املتعلقة بإهدار املال العام.

1- مستخلصات ومقترحات:

خنلص من العرض السابق للوضع التشريعي أن البناء القانوين املصري ال يفتقر كليا إيل النصوص القانونية 
اليت توفر محاية قانونية للمبلغني والشهود يف قضايا الفساد، بقدر ما يفتقر إيل تطبيق تلك النصوص القانونية 
واستخدامها سواء من قبل املبلغني ووكالئهم من احملامني أو من قبل جهات التحقيق. واعتقد أن تدريب عدد 
من احملامني وكذلك وكالء النائب العام علي كيفية استخدام النصوص القانونية احلالية يف محاية الشهود واملبلغني 

سوف يكون له أثر كبري يف تفعيل تلك النصوص القانونية.

1-1. جيب أن تكون هناك برامج محاية متكاملة لتقي املبلغ من تنكيل املبلغ ضدهم، علي النحو الذي بينته 
البالغات  تلك  لتلقي  هناك جهة حمددة  تكون  أن  الربامج  تلك  وتتطلب  الفساد،  ملكافحة  الدولية  االتفاقية 
ونظرها، وأن يتيح هلا القانون سلطة مراجعة القرارات والشكاوي الصادرة ضد املبلغ أو الشاهد للتأكد أهنا غري 

متعلقة بإبالغه عن الفساد. 

1-2. جيب إعادة النظر يف عدد من القوانني لكي تتفق مع االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد علي رأسها قانون 
العاملني املدنيني بالدولة، بشكل يوفر هلم محاية حقيقية من الفصل أو النقل أو الندب طوال فرتة التحقيق مع 
املبلغ ضده، مثال ذلك أن يلزم املشرع قبل فصل العامل أو نقل عرض األمر علي احملكمة، أو أن ينص املشرع 
علي عدم تنفيذ تلك القرارات إال حبكم من احملكمة املختصة. وذلك يف حالة كون املوظف قد أبلغ عن واقعة 
فساد قبل صدور القرار، كما جيب مراجعة التشريعات اليت تتضمن مفهوم السرية ووضع تعريف حمدد وملموس 
للمعلومات اليت تدخل يف إطار السرية، ويف هذا اإلطار حنث الدولة علي إصدار قانون يتيح حق نقل وتداول 

املعلومات.

1-3. جيب إعادة النظر يف القيود اليت يفرضها قانون اإلجراءات اجلنائية علي حتريك الدعوي العمومية ضد 
املوظفني العموم، وذلك علي غرار ما نصت عليه املادة 123 من قانون اإلجراءات اجلنائية واليت استثنت جرمية 
االمتناع املوظف عن تنفيذ القانون أو حكم قضائي، كما جيب أن تشمل تلك املراجعة ما نصت عليه املادة 

63 من قانون اإلجراءات اجلنائية من أسباب اإلباحة.

1-4. جيب علي جهات التحقيق أن تويل اهتمامًا أكرب بالبالغات والشكاوي املتعلقة بقضايا الفساد وإهدار 
املال العام، مبا يف ذلك سرعة التحقيقات والتصرف يف البالغات، حىت ال يكون األمر مطمعًا للمفسدين.
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دور الإعالم فى حماية ال�ضهود واملبلغني

�ضعد هجر�ض
مدير حترير جريدة العامل اليوم

قبل أن نسأل عن دور اإلعالم ىف محاية الشهود واملبلغني جيب أن نسأل عن دوره ىف محاية أبنائه، فالصحافة 
ال تستطيع ىف ظل األوضاع احلالية محاية الصحفي نفسه ىف حال تناوله لقضايا الفساد، والدليل على ذلك 
أن بعض الصحفيني الذين تعرضوا لقضايا الفساد مت التنكيل هبم، داخل مؤسساهتم أو ىف احملاكم، وصدرت 
أحكام ضد بعضهم بالفعل، والسبب ىف ذلك يعود لعدد من األمور أمهها أن الصحافة الزالت خاضعة لتهديد 
سيف احلبس ىف قضايا النشر باإلضافة إىل خضوعها للعديد من املواد القانونية اإلستبدادية املوروثة من عصور 
االحتالل الربيطاين ومازالت نافذة حىت اليوم، ورغم أن كل الدول الدميقراطية نبذت كل القوانني والعقوبات 

السالبة للحريات واستبدلت عقوبة احلبس ىف قضايا النشر بالغرامة املالية.

مازالت الصحافة ىف مصر تعاىن من غياب املعلومات األساسية ونقص الشفافية نتيجة لعدم وجود قانون 
يتيح الوصول للمعلومات ويضمن حرية تداوهلا، وكذلك النفوذ املتزايد لرجال األعمال وللثروة عموما وسطوة 
املال على الصحافة سواء نتيجة االمتالك املباشر للصحف اخلاصة أو نتيجة لورقة اإلعالنات اليت تنشر ىف كل 

الصحف مبا ىف ذلك الصحافة القومية.

بداية  من  مستمرة  بصورة  الطوارئ  حالة  وجود  عام  بشكل  الصحافة  دور  ىف  أيضا  املؤثرة  األمور  ومن 
الثمانينيات حىت اآلن باإلضافة إىل العيوب املهنية الشديدة اليت طرأت على مهنة الصحافة ىف السنوات األخرية 
مثل اخللط املعيب بني التحرير واإلعالن وبني اخلرب والرأى وكذلك تفشى ظاهرة اشتغال كثري من الصحفيني 
جبلب اإلعالنات وهو أمر خيالف ميثاق الشرف الصحفي وقانون نقابة الصحفيني وأيضا انتشار ظاهرة سلبية 
أخرى هي عمل كثري من الصحفيني بوظيفة تسمى املستشار اإلعالمي لرجل األعمال وهذا تعارض مصاحل 
واضح فمثل هذه الوظيفة ال غبار عليها إذا قدم الصحفي الستقالته أو حصل على األقل على إجازة بدون 
بوظيفة  يقبلون  الذين  الصحفيني  أن هؤالء  املشكلة هي  لرجل األعمال، لكن  أثناء خدمته اإلعالمية  مرتب 
املستشار اإلعالمى يستمرون ىف اجلمع بني هذه الوظيفة وبني وظيفتهم ىف صحفهم ومبا أن »اخلادم« ال يستطيع 
أن خيدم »سيدين« فهنا ينشأ تعارض املصاحل الذي يؤثر على قدرة الصحافة ىف القيام بدورها ىف الكشف عن 

قضايا الفساد.



�شهادات حيـة
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يحيى ح�سني عبد الهادى 
مسئول خرج من كل مناصبه 

بسبب إبالغه عن فساد صفقة بيع عمر افندى

كانت صفقة بيع شركة عمر أفندى واحدة من اكرب وأخطر قضايا إهدار املال العام يف مصر..فالصفقة اليت 
نفذهتا احلكومة ببيع فروع وأصول الشركة املنتشرة يف كل حمافظات مصر تسببت يف خسارة ماليني اجلنيهات 
على الدولة بسبب السعر املتدين اليت بيعت به هذه الشركة ملستثمر سعودي..الصفقة وتفاصيلها كشفها للرأي 
العام وقتها أحد أعضاء اللجنة السرية اليت شكلها حممود حمىي الدين وزير االستثمار لوضع سعر للبيع تقدمة 
احلكومة للمشرتى وهو حيىي حسني عبد اهلادي وكيل وزارة االستثمار ورئيس شركة »بنزايون –عدس - ريفوىل« 
السابق والذي أدىل بشهادة تفصيلية على دورة يف اإلبالغ عن فساد الصفقة وقيامه بتقدمي بالغ للنائب العام 

ضد املسئولني عن الصفقة وبعد ذلك كيف مت االنتقام منه فيما ختلت الدولة عن محايته.

بدأ حيىي حسني شهادته بقوله، كنت مدير مركز إعداد القادة ووكيل أول وزارة االستثمار وعضو جملس 
إدارة شركة بنزايون وعدس وريفوىل وعينت يف اللجنة الرمسية لبيع شركة عمر أفندى يف أواخر عام 2005 وحىت 
مارس 2006 مع توجيهات مباشرة شفوية من رئيس الشركة القابضة نقال عن الوزير بأن نضع أنفسنا يف موضع 
املشرتى عند التقييم رغم أننا منثل البائع، مبعىن أننا نرغب يف املكسب وحتقيق اكرب عائد ومن يريد الشراء يكون 

يف ذهنه خبس البضاعة وىف النهاية نصل إىل نقطة التقاء فلماذا نبخس حاجتنا من األساس؟

قوة شركة عمر أفندى تكمن يف أصوهلا الثابتة من مباين يف أرقي األماكن يف كل حمافظات مصر ومهما 
حاولنا يف اللجنة وصلنا إىل حد أدين يصل إىل 1300 مليون جنيه مبا فيها سعر االسم التجاري والقيمة احلقيقية 
هي 3 مليارات جنيه وقتها وهو أمر ال حيتاج دلياًل وأى مواطن مصري يستطيع أن يقيم هذه العقارات، وهو 
األمر الذي دفع كاتب صحفي كبرياً بقيمة فاروق جويدة يكتب مقااًل عن بيع عمر افندى عام 2007 بعنوان 

»يا بالش« حينما مسع سعر الدولة.

ويستكمل عبد اهلادي شهادته بقوله، نزلت بنفسي وسألت عن سعر الشقة يف »الفورسيزون« وكانت قد 
وصلت إىل 2 مليون دوالر فكم يساوى مقر عمر أفندى يف عديل أو عرايب أو فرع شارع عبد العزيز فإذا مجعنا 
مثن املقرات يف القاهرة فقط ومساحاهتا 50 ألف مرت وإذا افرتضنا أن سعر املرت 10 آالف جنيه لكان السعر 

500 مليون جنيه وهو مثن الصفقة بالكامل.

هذا التقييم رفضه الوزير وأعطى التقييم بعد ذلك إىل شركة خاصة واليت قيمت البيع حبوايل 450 مليون 
جنيه كحق إنتفاع وأن تظل األصول ملكًا للدولة وطلب من اللجنة أن توقع على مذكرة تقر بأننا أخطأنا يف 
التقييم األول ونوصى بالتقييم الثاين وبذلك نتورط يف التقييم الثاين حىت ال يظهر اختالفنا للناس وتظهر قيمته 
االصلية وحدثت مشادة مع »هادى فهمي« رئيس الشركة القابضة وقتها وحاولت أن اشرح له أن التقييم اجلديد 
يهدر 650 مليون جنيه من قيمة الصفقة األساسى وهى الفرق بني الثمن األصلى وبني سعر البيع ولكنه رفض 
وأقنعوىن بالتوقيع على املذكرة بدون التقييم وأهنا هبذا الشكل ليس هلا تبعات قانونية مؤكدين أن كلمة نوصى ال 

تشكل جرمية قانونية وأن من حياكم على اخلطأ هو صاحب القرار.

 فقمت بإبالغ جهاز الرقابة اإلدارية ووافقوين على أن ما حيدث يف عملية البيع جرمية بال شك ولكن 
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العتبارات أن املتهمني لديهم حيثية سياسية مل يتحرك املوضوع خطوة أخرى. 

بالنسبة يل احلسبة مل تكن هكذا فأنا ال أخاف من مسألة البشر ولكىن أخاف من مساءلة اهلل وأنا شاهد 
على جرمية إهدار للمال العام وأنا مؤمتن على هذا املال من 80 مليون مصري ألىن موظف من قبل الشعب 
ومنتدب يف هذه اللجنة الضيقة السرية اليت ال يعرف أحدا عنها شيئا وكنت خائفًا من سؤال اهلل ففكرت ملاذا 
ال أبلغ أصحاب املال احلقيقي الـ80 مليونًا وبالفعل اجتهت للنائب العام وقدمت بالغًا للنائب العام ورويت 

فيه قصة ما حدث. 

ويواصل عبد اهلادي شهادته بقوله.. مل أكن معارضا سياسيا وأنا كنت ىف حلظة تقدميي للبيان موظف كبري 
ىف الدولة وكنت طوال الوقت متوقعًا أن أتعرض لألذى بسبب موقفي.. أذى من رئيسي املباشر ومن رئيس 

الشركة القابضة وكنت طوال الوقت مستبعداً أن يتم البيع هبذا الفارق الفاجر.  

وحني قدمت البالغ يوم 5 مارس 2006  توقعت أن الدولة مبفهومها الشامل ستقف معي.. مل أكن أعلم 
أن الدولة قد أختطفت..وىف يوم 6 مارس 2006 تقدمت الدولة ممثلة ىف الشركة القابضة للتجارة ورئسيها 
هادى فهمي ببالغ مضاد يتهمين فيه بسب وقذف الرؤساء وإفشاء األسرار وهو موقف ال يليق بالدولة فاملبلغ 

البد من محايته.

الوزراء وقال أن بالغي  املتحدث باسم رئيس جملس  الوزراء خرج  يونيو وبعد اجتماع جمللس  وىف يوم 8 
يضر مبناخ االستثمار ىف مصر ويضر باإلصالح االقتصادي ويعرض مصاحل الدولة العليا للضرر ويعرض صاحبه 

للمسالة القانونية أيضا.

بأن احلكومة ستحول  وهنا تيقنت أن الدولة لن حتميين وشدة االهتامات اليت وجهت يل اعطتىن شعوراً 
أوراقى للمفىت ىف هناية األمر بتهمة اخليانة العظمى، إال إن النائب العام السابق ساحمه اهلل حفظ البالغ ىف 
أسبوعني بأسرع ما يكون وقال ىف مؤمتر صحفي إن اجلرمية مل تتم بعد وهى البيع بالسعر املتدين اجلرمية ملتفا 
بذلك حول أصل املسألة وهى قيام احلكومة ممثلة ىف الشركة القابضة بالشروع ىف تسهيل االستيالء على املال 
العام كان جيب على البائع االلتزام بعدة ضوابط أمهها االحتفاظ باألصول لتربير البيع بسعر قليل والتنازل عن 
البيع بسعر أعلى..وبعد حفظ البالغ وهجوم احلكومة على، أصبحت ىف مرمى نريان  األصول كان يتطلب 
»سفاالت« كتاب احلزب الوطين وصحف احلكومة..وتركت رئاسة شركة بنزايون ومت إلغاء انتدايب كوكيل أول 
وزارة وبقيت وكيال للوزارة فقط ألهنا درجة ثابتة ال يستطيعون سحبها مىن إال أهنم عزلوىن ىف النهاية من عضوية 
مجيع جمالس إدارات شركات كنت عضواً هبا مثل مدينة اإلنتاج االعالمى واملتحدة الدولية للسياحة والصندوق 
القومي لتمويل التدريب وصندوق إعانات الطوارئ للعمال وعدت ملركز إعداد القادة الذي كنت رئيسه مرؤوسًا 
هذه املرة وأنا اآلن مدرب بال حماضرات أذهب كل يوم إىل عملي أقرأ الصحف وأتابع أحوال الفساد ىف مصر 
ووضعت ىف القائمة السوداء من املمنوعني من الظهور ىف التليفزيون احلكومي اليت تضم املرحوم عبد الوهاب 
املسريى واملستشارة هنى الزيىن وعدداً من رموز الشرفاء ىف مصر واختارين أصدقائى اجلدد منسقًا عامًا حلركة »ال 

لبيع مصر«.

ويضيف عبد اهلادى أنه أيًا ما كان األذى الذي تعرض له فهو ال يساوى احتفاء مواطن مصري ال أعرفه 
ليعانقين ويقبل رأسي.. ال شيء يساوى اعتزاز أوالدى مبا  يقف ليحيين ىف إشارة مرور أو ىف الشارع يقف 

فعلت..فاخلاسر هو من خسر نفسه حينما باع ضمريه وشارك ىف ضياع حقوق املصريني.
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عبد اهلل �سعد 
ُمبلِّغ َخِسر َمشروعه 

بسبب انتقام وزير الزراعة األسبق يوسف والى 

تعرض عبد اهلل سعد رئيس شركة الريف األوروىب النتقام عنيف من نافذين ىف الدولة بسبب إبالغة عن رشوة 
طلبها أمحد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة األسبق ليقوم بتسليمه عقد متليك ألرضه بطريق مصر - إسكندرية 
الصحراوي ومت حبس مستشار الوزير، إال أن الوزير يوسف واىل قرر االنتقام من سعد حىت بعد أن خرج من الوزارة 
ووصل انتقام الوزير إىل درجة اضطر فيها سعد ىف النهاية لوقف املشروع والبحث عن أى وسيلة للخروج منه وإىل 

تفاصيل الشهادة.  

مصر-  طريق  شرق   49 بالكيلو  أفدنة   2105 مساحتها  أرض  باستصالح  الزراعة  وزارة  مع  قصيت  بدأت 
إسكندرية الصحراوي، قيمة الفدان وقتها كانت 200 جنيه وصرفنا عليه الستصالحه من 40 إىل 50 ألف جنيه 
واختذت خطوات متلك األرض مثل باقي املالكني من وزارة الزراعة وبالفعل أخذت كل املوافقات املطلوبة من املناجم 
واحملاجر والري واآلثار والقوات املسلحة وجاء وقت استالم العقد النهائي وجاء احد جرياين ىف األرض وقال »انته 
ليك عقد عند أمحد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة وقتها وأكد يل أنىن لن آخد العقد إال عندما ادفع له رشوة مثل 
باقي مالك االراضى«. مث كرر العبارة مرتني »هتدفع.. هتدفع« عندما أظهرت انىن ال أوافق على هذا الكالم وأضاف 
أن امحد عبد الفتاح يلقبونه »مبالك ارض مصر«، وانه الرجل القوى ىف الوزارة. وكان املبلغ املطلوب للرشوة 2 مليون 
جنيه. إال انىن قررت أن ال ادفع مليما ىف رشوة ألحد الن كل اجراءاتى كانت سليمة فلماذا أدفع رشوة فقالوا يل أن 
كل الناس فعلت ذلك ولن حتصل على العقد إال بعد موافقة امحد عبد الفتاح وعلى آثر ذلك أبلغت الرقابة اإلدارية 
بعدما قدمت شكاوى عديدة لوزير الزراعة يوسف واىل ومل يتم التحقيق فيها وقلت لرجال الرقابة اإلدارية أن يل عقد 
قطعه أرض استصلحتها بالكامل وسددت كامل مثنها ورفض رئيس هيئة استصالح األراضى تسليمي العقد طبقا 
للقوانني املعمول هبا وطالبتهم مبا هلم من سلطة التدخل من أجل أن أحصل على عقدي..وردوا على بأهنم يعلمون 
عن هذا الرجل الكثري وأن تسليمي العقد ليس دورهم وقالوا يل إنىن رجل وطين وأنه جيب أن أساعدهم ىف القبض 
عليه وبالفعل ساعدهتم ومت القبض عليه يوم 16 مارس 2004 وهو متلبس بالرشوة وكنت أتوقع أن حصل على 
عقدي بعد دخوله السجن وانىن مبلغ عن الرشوة فتتم مساعديت إال أن معانايت لألسف الشديد بقيت مستمرة طيلة 
5 سنوات كاملة أشكو جلميع املسئولني وأكتب نداءات لكل الناس وأذكرهم أنىن مبلغ عن رشوة وقمت بدور وطين 

إال أن كالمي كله ذهب أدراج الرياح.

وبدأ مسلسل من االضطهاد والتعسف والتخريب ضد مشروعي وهو املسلسل الذي بدأت حلقاته بدخول امحد 
عبد الفتاح إىل السجن، حيث وضعين يوسف واىل وزير الزراعة السابق ىف »دماغه« انتقاما مىن على ما فعلته مع عبد 
الفتاح، حيث أصدر الوزير السابق تعليماته باالنتقام مىن، حيث رفضوا تسليمي العقد وقرروا إعادة تقدير مثن األرض 
مرة أخرى وجاء السعر اجلديد بزيادة 60 ضعفًا عن السعر الذي دفعة جرياين ىف األرض وشكوت لكل اجلهات مرة 
أخرى ومل أجد أمامي سوى الشراء هبذا املبلغ الضخم ورفضوا تسليمي العقد مرة أخرى إال بعد التوقيع على إقرار 
موثق ىف الشهر العقاري بانين لن أرجع عليهم أمام القضاء بعد دفع هذا الثمن ووضعوا اإلقرار ىف العقد وذهبت 
إىل الشهر العقاري لتوثيق العقد إال أن العقد هبذه الصيغة الشاذة مت رفضه ىف الشهر العقاري الذي أكد املسئولون 
فيه أن اإلقرار الذي أجربت على التوقيع عليه خمالف للقانون وطلبت منهم رفضًا رمسيًا..وبعد شد وجذب حصلت 
علي العقد ىف النهاية بعد أن دفعت زيادة إضافية قدرها 11 مليون جنيه على مثن األرض األصلى الذي كنت قد 
سددته..وذلك بأوامر الوزير الذي شكل جلنة قامت بإعادة تثمني األرض وذلك ملضاعفة السعر على رغم حصول 

جرياين على األرض بسعر أقل من ذلك بكثري.. وهو ما اعتربته عقوبة امتناع عن دفع 2 مليون جنيه رشوة!
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ومل تنته قصيت مع وزارة الزراعة عند هذا احلد فلقد كانوا طوال الوقت يبحثون عن أى منفذ الستكمال انتقامهم 
مىن وكانت طريقتهم اجلديدة هي التحذير من التعامل مع شركيت حبجة أنىن أبيع أراضى بدون عقد متليك وبعد أن 
فشلوا ىف مسعاهم نقلوا تنفيذ االنتقام من وزارة الزراعة عقب خروج واىل من الوزارة إىل الري وبدأ البحث عن أى 
نقطة ضعف أخرى لإلضرار ىب فبدأ يبحث عن وجود آبار خمالفة عندي ىف األرض وأهنا موجودة بدون ترخيص 
رغم أىن أملك موافقة من الري قالوا بعد ذلك إهنا مزورة فطلبت موافقة جديدة وامتنع عن إعطائى ترخيصًا رغم أىن 
طلبتها أكثر من مرة وكانت تلك خطوة لردمها بعد ذلك وطالبتين الوزارة بردمها وكذلك البحريات رغم أن أرضى 

ليس هبا اى حبريات من أى نوع! 

حينما اشتد الضغط علّى قررت أن أتراجع عن موقفي وأن أحبث عن وسطاء حلل األزمة وبالفعل وصلت وقابلت 
وزير الري السابق الدكتور حممود أبو زيد وسألته ملاذا يستمرون ىف االنتقام مىن وطلبت أن أعتذر للدكتور يوسف 
واىل وان أغري شهاديت ىف القضية »إذا كان ده احلل إلهناء احلرب »اليت ال أملك القوة ملواجهتها فلقد كان عندي 
قبل األزمة أكثر من 3000 عامل وأسرهم وصلوا اليوم إىل 200 وهو ما يعىن توقفي عن العمل بعد ذلك وزادت 
على الضغوط املادية واملعنوية وأنا ليست لدى املقدرة على دخول صراع للكبار..وذهب دأبوزيد وأبلغ يوسف واىل 
الذي يشغل منصبًا سياسيًا كبرياً خارج السلطة برغبيت ىف الصلح إال أن واىل رفض بشدة وقال »ده لسه ماشفش 
حاجة« وبعد هذه اجللسة حبوايل 40 يومًا قامت ضد املزرعة محلة أمنية هدمت أسوار أرضي من الكيلو 52 إىل 
الكيلو 54 غرب طريق مصر - إسكندرية حبجة إهنا خمالفة رغم إين الوحيد على طول الطريق الذي مل خيالف حدود 
أرضى وبعد عدة شهور وجدت مئات من رجال الشرطة يقومون بردم اآلبار بدعوى أن موافقة الري على اآلبار غري 

صحيحة وذهبت ألشكو مما حدث ىف جملس الوزراء ولكن بال جدوى.

وانتقلت املواجهة ملرحلة أكثر ضراوة، حيث أجتمع هيئة التنمية الزراعية وقررت فسخ عقدي مع اهليئة بدعوى 
أنىن حصلت على موافقة مزورة.

ومع مرور األحداث وزيادة الضغوط على بعد شهاديت ضد الفساد أيقنت أن الشهادة »كمني« للمبلغ والشاهد 
الراشي..فاالنتقام مىن بعد إبالغى عن واقعة الرشوة ومن احلكومة مل يتوقف..ووصلوا  وأهنم هبذه الطريقة حيمون 
بتفكريهم إىل مرحلة التفكري ىف جتريدي من األرض متاما وأقاموا دعوى لفسخ عقدي املسجل معهم مستمرة بال 
انقطاع، فاملهم عندهم أن يفسخوا العقد وبعدها أذهب للقضاء حىت أقضي باقي عمري أحبث عن العودة ألرضى 
وأضطرت حتت قسوة الضغوط أن أبيع األرض بربع مثنها ملن يستطيع محايتها من أصحاب النفوذ وبدأ ذلك ىف 
منتصف عام 2007 وىف نوفمرب 2008 هجموا مرة أخرى على باقي األرض وقاموا بردم 8 آبار مياه وذهب اثنان 
من الشخصيات العامة إىل »يوسف واىل« مرة أخرى لوقف االنتقام فقال هلم باحلرف »اهلل يعينوا على اللى جاى« 
ومل أتوقف عن الشكوى لكل املسئولني وإبالغ كل اجلهات الرقابية والصحافة مبا حيدث ملشروعي من ختريب متعمد 
بسبب شهاديت ىف قضية فساد، رغم اىن رجل األعمال الوحيد الذي مل يأخذ قرضًا من البنوك أو اشرتى األرض 

بأقل من سعرها وكان ورقى كله سليمًا.

وبدأت أفكر ىف املواجهة بشكل خمتلف حلماية نفسي وقررت أن أحبث عن حقي أمام القضاء من أجل الدفاع 
عن نفسي فقررت التوقف عن إرسال الشكاوى واستبداهلا ببالغات للنائب العام ضد وزير الرى السابق واهتمته بكل 
االهتامات ومن بينها اهتامات حياكم عليها القانون بالسب والقذف وكان كل أملى أن اذهب للنيابة وأقول شهاديت 
عن الوزير وأفتح حتقيقا فيما جيرى يل ولكن مت حفظ كل هذه البالغات بتعليمات عليا وحىت الوزير مل حيرك ضدي 
أى دعوى مدنية ومر املوضوع وكأن شيئًا مل يكن، فلقد قدمت هذه البالغات ىف 2008 وحنن اآلن ىف 2010 

ومل يتم أى حتقيق فيها.

وىف النهاية قررت أن أتنازل عن الشركة واألرض فأنا لست مستعدا الستكمال هذه املعركة غري الشريفة بيين وبني 
أصحاب النفوذ الذين لن يتورعوا عن تلفيق أى هتمة ضدي بعد ذلك ألكون عربة ملصر كلها لذلك أقول ال أمان 
الى مبلغ أو شاهد ىف ظل هذه األوضاع املخلة..فالفساد أصبح مركبًا واإلبالغ ىف مصر أصبح عماًل انتحاريًا.. 

فليست هناك إرادة حقيقة من أجل مواجهة هذا الفساد الذي تتزايد وتريته يوما بعد يوم. 
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�سهري ال�رشقاوي
مكافأة إبالغى عن األكياس الفاسدة..النقل للعباسية !

 

حينما ثارت قضية أكياس الدم امللوثة ىف وزارة الصحة، تتبع اجلميع أخبار شبكات الفساد اليت كشفتها 
التأثري  توابع  الربملان واليت أظهرت للجميع  نافذين من أعضاء  الوزارة ورجال أعمال  القضية ما بني  حتقيقات 
املؤسف لتزاوج السلطة برأس املال والذي جتلى ىف حالة هاين سرور رئيس جملس إدارة شركة »هايدلينا« منتجة 
هذه  خضم  ىف  الالفت  بالوزارة..  اخلاصة  التوريدات  من  األسد  نصيب  على  تستحوذ  واليت  األكياس  هذه 
التفاصيل املثرية أن مفجرة القضية كانت جمرد موظفة صغرية مضطهدة ىف قسم احلسابات بالوزارة وهى سهري 

الشرقاوي اليت تعرضت للكثري من األذى بعد إبالغها للجهات الرقابية بتفاصيل الصفقة امللوثة.

قالت سهري ىف شهادهتا..ىف عام 2005 كشفت فساد داخل إدارة احلسابات ىف ميزانية مشروع »الفيشيوال« 
اخلاصة  الصرف  مراجعيت الستمارات  أثناء  واكتشفته  جنيه  مليون   2 وتزوير حبوايل  اختالس  عبارة عن  وكان 
التسويات  قسم  رئيس  عنها  واملسئول  متفاوتة  واملبالغ  مكررة  أمساء  هبا  باستمارة  وفوجئت  املشروع  بتسويات 
بالوزارة، فأبلغت اجلهاز املركزي للمحاسبات الختاذ الالزم ومت حتويلها للنيابة اإلدارية رغم أهنا كانت جيب أن 
حتول للنيابة العامة وكان متهمًا ىف هذه القضية رئيس قسم املراجعة ومراقب عام احلسابات بالوزارة وعدد من 
املوظفني وانتهت التحقيقات خبصم 7 أيام من رواتبهم واالستمرار ىف عملهم رغم أهنم استولوا على هذه املبالغ 

وسددوا بعد ذلك جزءاً منها كان حوايل 96 ألف جنيه. 

ورغم قيامي بكشف هذا الفساد إال انىن مت نقلى إىل شئون العاملني وجلست سنة كاملة على مقعدي بدون 
عمل وبدون مستحقات سوى مرتيب. 

مت نقلى بعد ذلك إىل الشئون القانونية وبدأت أطالب بالعودة إىل مكاين بقسم احلسابات وأخذت حكمًا 
الفيشيوال وقف ضد  الذي كشفت اختالسه ىف مشروع  القسم  بأن أعود إىل مكاين مرة أخرى ولكن مدير 
عوديت وقال للجميع »على جثيت أن تعود سهري الشرقاوي مرة أخرى إىل القسم« وأثناء مشادتى معه مسعت 
الدكتور أشرف الغنام من بنك الدم يتحدث عن أكياس الدم امللوثة اليت توردها شركة »هايدلينا« إىل الوزارة واليت 
أكدت معامل مخس جامعات أهنا غري مطابقة للمواصفات وأهنا ملوثة وفاسدة وهبا عفن وبكترييا واملادة السائلة 
باألكياس غري صاحلة..أخذت تقرير اجلامعات واجتهت إلبالغ مباحث األموال العامة اليت اختذت اإلجراءات 
الالزمة وتأكدت من صحة البالغ واليت أبلغت بناء عليه نيابة األموال العامة اليت اختذت اإلجراءات الالزمة 
وقامت بتحرياهتا مث قامت بالقبض على هاين سرور رئيس الشركة وقامت بتحريز أكياس الدم وانتهت القضية 

حببس املتهمني ثالث سنوات وغرامة 70 ألف جنيه. 
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وتتابع الشرقاوي شهادهتا بقوهلا. وبعد أن مت كشف دوري ىف القضية تعرضت لتهديدات بالقتل واهتامات 
وهجوم ألفاظ بذيئة على ىف التليفون. ورغم إبالغى عن واقعة الفساد اليت كان متورطَا فيها شخصيات قيادية 
بالوزارة إال أن املسئولني ىف الوزارة قرروا نقلى إىل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ورفعت قضية ىف جملس 
الدولة ألعود مكاين مرة أخرى ومت تعييين مديراً ماليًا وأداريًا لألغذية ىف املستشفى ومتكنت من تنظيم الوجبات 
وألزمت الشركة بتحسينها خاصة الفاكهة ومتكنت من ذلك بالفعل بشهادة التمريض وأجربت الشركة على تغيري 
أصناف الفاكهة اليت كانت توردها للمستشفى وبشهادة اجلميع غريت أنواع الفاكهة الثابتة للمرضى صيفًا وشتاء 
وهى مثار الربتقال وألول مرة يرى نزالء العباسية مثار الكمثرى والتفاح والعنب واخلوخ حىت أهنم كانوا يصيحون 

عند رؤيتها ويتبادلون التهاين بسبب ظهورها ألول مرة ىف وجبات املستشفى.

وىف املستشفى كان فيه خوف مىن ىف البداية إىل أن زال هذا اخلوف إىل أن حاول أحد األشخاص الذي 
اختفى ومل حيقق  بعد ذلك  منه مث  وانقذىن زمالئي  املرضى طعين »بكاتر« كان خيفيه ىف مالبسه  ختفى بني 
املستشفى ىف الواقعة رغم وجود شهود وبعدها قررت أن أعود إىل عملي األصلى بالوزارة  وبالفعل أخذت حكمًا 
من احملكمة ىف شهر مارس 2009 بالعودة إىل وظيفيت بقسم احلسابات بالوزارة رغم أهنم كانوا رافضني متاما 
عوديت ملكاين لكن الوزير الدكتور حامت اجلبلي أمر بعوديت ملكاين وبعد تعنت رئيس القسم بقبويل مرة أخرى ىف 

قسم احلسابات اخرتت أن أذهب لقسم الصيدلة وتسلمت عملي هبا ومستمرة فيه حىت اآلن. 
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اأحمد غازي 
الفصل جزاء الكشف عن الفساد 

فى المؤسسة المصرية الستخالص الزيوت »أنفوكو« 

أخطر أنواع الفساد هي اليت تبقى بعيداً عن متابعة وسائل اإلعالم. حيث جيد الفساد نفسه ىف مناخ موات 
للنمو واالزدهار دون خوف من كشف أو خشية من سؤال..وىف قضية املؤسسة املصرية الستخالص الزيوت 
النباتية باإلسكندرية منوذج صارخ على عدم قدرة األجهزة الرقابية على مالحقة فساد كشف أمحد غازي رئيس 
اللجنة النقابية للعاملني باملصنع وزمالؤه باللجنة تضمن إهداراً للمال العام واستغالاًل للنفوذ من أجل الرتبح..
ويقول أمحد غازي ىف شهادته أن املؤسسة املصرية الستخالص الزيوت النباتية اليت يعمل هبا مملوكة بالكامل 
للبنك األهلى املصري مبوجب عقد بيع ىف 19 ديسمرب 1999 وهى شركة تنتج كسب الصويا وزيت القطن 
وزيت الصويا وهي شركة هبا وحدة استخالص زيوت، ومن املسلم به ىف هذا اجملال أن أى شركة فيها وحدة 
استخالص ال ميكن أن حتقق خسائر إال أن مالكها اجلدد قالوا إهنا حتقق خسائر رغم أن رأمساهلا ىف هذا الوقت 

كان 17 مليون جنيه فكيف حتقق خسارة.

وحبكم موقعى كرئيس للجنة النقابية للعاملني باملؤسسة وجدت أن من واجيب أن أقف ضد الفساد الذي 
كنت شاهدا عليه ىف املؤسسة من أجل احلفاظ على املال العام ألن البنك ماله من أموال املواطنني أو هكذا 
فهمت وقررت ان اذهب للقاء حسني حممد امحد مدير أمن البنك وأن أكتب مذكرة حلسني عبد العزيز رئيس 

البنك األهلى ىف هذا الوقت وأرسلناها بعد ذلك إىل النائب العام

وتضمنت المذكرة الوقائع التالية: 

أن املنشأة تدار بنظام املفوض العام وال يوجد جملس إدارة يشرف عليه قطاع أمناء االستثمار ويتقاضون 	 
مرتبات باهظة ورغم ذلك ال نراهم أبدا.

داخل 	  والشراء  البيع  ىف  املتحكم  وهو  حممد  منصور  األستاذ صبحي  هو  للمبيعات  مدير  املؤسسة  ىف 
املؤسسة، ولدينا وقائع تؤكد إهداره للمال العام باالشرتاك مع املفوض األسبق للشركة األستاذ حيىي حسني 
حيث تسببا ىف ضياع ما يقرب من 2 مليون جنيه على املؤسسة بعدما رفضا بيع 1000 طن زيت كان 
سعر الطن 9600 جنيه وهم كانوا وقتها ىف زيارة للكويت وذلك سنة 2008 حىت اخنفض سعره إىل 
760 جنيه للطن وحينما انتقدهم األستاذ رشاد داوود متت إقالته رغم أنه مساعد املفوض العام وذلك 

حىت ال يفضحهم مع اإلدارة اجلديدة للبنك.
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قيام سائق املفوض السابق بصرف آالف اجلنيهات بفواتري استهالك وقود وشرائط كاسيت وصلت إىل 	 
حد حتطيم سيارة »بيجو« تكلفت 22 ألف جنيه دون خصم مليم منه.

جديدة 	  سيارة  شراء  مت  اجلنيهات، كما  عشرات  بلغت  السابق  للمفوض  احملمول  اهلاتف  فواتري  صرف 
بآالف  إصالحها  ومت  له  خمصصة  أخرى  سيارة  وجود  رغم  جنيه  ألف   156 مببلغ  السابق  للمفوض 
السابق بقرية »دميوند بيتش«  السيارة متواجدة بصفة دائمة مع زوجة املفوض  اجلنيهات، وكانت هذه 

وكانت املؤسسة تسدد مثن وقودها وغرامات وخمالفات املرور اخلاصة هبا.

صرف بدل إجازات سنوية للمفوض األسبق أربعة شهور بقيمة 36 ألف جنيه رغم عدم تواجده باملؤسسة 	 
كل شهر ما ال يزيد على أربعة أو ثالثة أيام ودفع راتب مايو 2009 رغم عدم حضوره إال يوم 8/ 5/ 

.2009

ما كلف 	  وهو  املباشر جلهات حكومية كرشوة  باألمر  املؤسسة  إنتاج  الزيت  جراكن  من  آالف  صرف 
املؤسسة عشرات األطنان من الزيت وخسارة هذه األموال. 

مت تأجري خمازن املؤسسة ألحد العمالء بدون مقابل كما كان حيصل على إنتاج الشركة بأسعار ختتلف عن 	 
غريه مما تسبب ىف ضياع حقوق املؤسسة وتعطيل ماكيناهتا.

قمنا بتحرير حمضر تضمن هذه املخالفات برقم 9334 لسنة 2008 أدارى مينا البصل وأبلغنا اجلهاز 	 
املركزي للمحاسبات إال أنه مت حفظ احملضر.

وأبلغنا ىف البالغ سيادة النائب العام أن البنك كان على علم بكل هذه التفاصيل حيث سبق وأرسلنا ىف 	 
عام 2007 خطابات مسجلة تتضمن هذه الوقائع للمسئولني ىف البنك ومل يتحرك أحد.

رفض البنك بيع اخلردة املوجودة ىف املؤسسة حيث حضر أكثر من مشرٍت وعرضوا ثالثة ماليني جنيه كانت 	 
كفيلة بإدخال الغاز للمؤسسة الذي كان بدوره سوف يوفر 7800 جنيه كل يوم للمؤسسة وهو فرق 
السعر بني التشغيل بوقود السوالر ووقود الغاز مع االحتفاظ بآالت املؤسسة ألن وقود الغاز ال يهلك 

اآلالت مثل أى وقود آخر. 

تعمد ختريب بيع مصنع األجولة والسكوت على ذلك وسرقة بعض مواتريه اآلن يبيعونه خردة.	 

بيع مصنع للزجاج ومصنع نظارات وهم ىف حالة جيدة 	 

سكوت إدارة البنك سنوات طويلة على ضياع رأس مال املؤسسة دون حماسبة رغم أن إنتاج املؤسسة من 	 
كسب بنوعية قطن وصويا ال ميكن أن خيسر ألن تكلفة بيع الكسب فقط تغطى تكلفة اإلنتاج وتربح 

املؤسسة من بيع الزيت وخملفات الكسب.
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عدم جتديد منشآت املؤسسة حىت تتهالك باإلضافة لرفض إدخال الغاز الطبيعي للمؤسسة.	 

وبعد هذا البالغ الذي يتم التحقيق فيه بدأت اإلداره جتهز يل ولزمالئي دعاوى سب وقذف وجمموعة 	 
هتم أخرى ىف حق املفوض ورجال إدارة املؤسسة..وبعدما يئسنا من حترك النيابة بدأنا نفكر أن نثري األمر 
ىف اجمللس احمللى باإلسكندريه وقدمنا شكوى برقم 1053 لسنة 2008 بأن هذه املؤسسة تعاىن من 
فساد مايل وإداري فقرروا عمل جلنة تشاهد على الطبيعة ما حدث وخرجوا بتوصية بأن املؤسسة بالفعل 
هبا فساد مايل وأدارى وأنه جيب أن توضع حتت إشراق مايل وأدارى مباشر للبنك فقررنا الذهاب هبذه 

التوصية للمحافظ إال أنه مل يتحرك.

وىف النهاية لفقوا لنا هتمة »سب« الرئيس األعلى وهو رئيس البنك األهلى وأحضروا شهود زور من زمالئي 
ليؤكدوا هلم ذلك، وبالفعل كتبوا مذكرة ضدي تفيد هبذا املعىن، وكان هذا اإلجراء خمالفًا للقانون ألن إجراءات 
النقايب يشرتط عند إجراء التحقيق معي  العادي ألن املنصب  العامل  النقابية ختتلف عن  اللجنة  فصل عضو 
متهيدا لفصلي أن حيضر ممثل الحتاد العمال معي ىف التحقيقات ومل جيدوا ىف النهاية سوى خصم 5 أيام من راتيب 
كجزاء إدارى متهيدا للبحث عن إجراء آخر لفصلي أنا وزمالئي الذين حاولوا اإلبالغ عن الفساد الضارب ىف 
املؤسسة وىف كل يوم يقومون بتلفيق التهم غري الصحيحة واالجتاه لقسم الشرطة لتقدمي بالغات ضدنا ومت نقلى 
من عملي كمحاسب بالشركة إىل وظيفة كاتب وأصبحت بدون عمل رغم أنىن كنت احملاسب الوحيد خريج 
التجارة املوجود باملؤسسة لكن ال احد استمع لشكوانا أو حقق ىف الوقائع اليت عرضناها مبستنداهتا على اجلهات 
املسئولة والراى العام وحنن اآلن نواجه شبح الفصل ىف أى حلظة بعدما أصدر رئيس البنك تعليماته للمفوض 
العام اجلديد بضرورة إقصائنا من املؤسسة ألننا من وجهة نظرة مشاغبون وحاولنا كشف الفساد ىف مؤسسة 

ميلكها املودعون ىف البنك حفاظًا على أمواهلم وعلى مصلحة شركتنا.   



مرفقات
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نص البالغ الذى تقدم به يحيى حسين عبد الهادى للنائب العام فى قضية بيع عمر أفندى

سيادة النائب العام.. مقدم هذا البالغ إىل سيادتكم مواطٌن مصرٌي تشَرف خبدمة املال العام على مدى 
الفرتة  الغايل.. وقد تعودنا طوال هذه  الوطن  أبناء هذا  حوايل ثالثني عامًا، شأنه يف ذلك شأن املاليني من 
على مواجهة احنراٍف هنا أو قصوٍر هناك.. ننجح أحيانًا ونفشل أحيانًا أخرى.. إال أن النقلة النوعية املتبجحة 
والفاجرة يف االجرتاء على حرمة املال العام وممتلكات الشعب قد جتاوزت يف الفرتة األخرية أى قدرٍة على التصور 

والتخيل واالحتمال.

البشري  العقدين األخريين هلجمات آحاٍد وجمموعاٍت متناثرة ومتكاثرة من اجلراد  فقد تعرضت مصر يف 
الوطن  وبينما شرفاء  البعض..  وأفلت  العدالة  قبضة  بعضها يف  الوطن، سقط  ينهش يف حلم  الذي  املتوحش 
ومؤسساته الرقابية والقضائية منشغلة مبقاومة هذه املفارز املتقدمة من جراد الفساد، كان السرب الرئيسي يتجمع 
وحيتشد وخيطط يف مكاٍن بعيد لينقض مرة واحدة يف هجمة مباغتة يقضي فيها على األخضر واليابس.. ومل 

يضيع وقتًا.. إذ بدأ منذ اللحظة األوىل يف تنفيذ خطته وخريطته.

ولقد كان من حظي أن أشهد عدداً من وقائع االحنراف الالمعقول )إن جاز أن هناك احنرافًا معقواًل(، إال 
أنه ظل احنرافًا نشعر به ويكاد يدهسنا، ولكن يصعب تكييفه ومالحقته قانونيًا.. ففي ظل موروٍث ثقايف جيعل 
من أغلب مؤسسات اختاذ القرار يف الشركات واملصاحل والوزارات واجلامعات مؤسسات الرجل الواحد الذي 
ميلك سيف املعز وذهبه، ويف ظل نظام بريوقراطي جيعل من الوزير _ أي وزير _ رأس احلكمة ونبعها مبجرد 
تعيينه، ويعطي قرارات قدسية متنع مناقشتها داخل وزارته حىت ولو بدا للعيان تعارضها بوضوح مع املصلحة 
العليا للوطن، فإن كل قراراته وتصرفاته واختياراته مهما شاهبا من شطط واحنياز وشذوذ ومهما ترتب عليها من 
خراٍب ومصائب ومهما أحاط بدوافعها من شكوك، تظل بعيدة عن املساءلة القانونية املباشرة وتكون أقرب إىل 

املساءلة السياسية من ممثلي الشعب وقيادات الرأي العام، ال من النيابة العامة والقضاء.

السيد النائب العام:

إنين أعلم أن االحتفاظ بالقطاع العام أو بيعه جزئيًا أو كليًا، كلها “سياسات” يؤيدها البعض وخيتلف 
معها البعض.. أما اإلختالف عليه فهو أن البيع إذا ما مت فيجب أن حيقق أكرب عائٍد للمالك، وهو ما تتفق 
عليه كل النظم االقتصادية.. فإذا كان املطروح للبيع مااًل عامًا واملالك هو الشعب املصري، فاعتقادي أن أي 
ضغٍط من مسئول )مهما عال موقعه( لتحقيق البيع بأقل من قيمته العادلة يعترب “تسهياًل لالستيالء على املال 

العام” يستوجب املساءلة القانونية.

وقد استشعرٌت أن الوقائع اليت عايشتها خالل الشهرين املاضيني وبلغت ذروهتا خالل األيام القليلة املاضية، 
باإلضافة  القانونية،  املساءلة  تستوجب  جنائية  تشكل جرمية  البالغ،  هذا  سيادتكم يف  على  واليت سأسردها 
للمساءلة السياسية، ومن واجيب أال أكتم الشهادة وأن أضعها بني يدي هيئتكم املوقرة، بصفتكم محاة املال 

العام وسدنته.
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السيد النائب العام:

بالغي إليكم ينحصر يف الوقائع التالية:

أعلن الدكتور/ حممود حميي الدين وزير االستثمار يف منتصف العام املاضي عن طرح شركة »عمر أفندي« . 1
للبيع ملستثمر رئيسي، وأصر على البيع هبذه الطريقة دون مربٍر مقنع، بالرغم من أن الطريقة املثلى لبيع 
الشركات ذات األصول الثابتة الكبرية كشركة عمر أفندي هي بيع كل أصل )فرع( على حدة وليس البيع 

مجلة ملستثمر رئيسي.

أغفل الوزير يف هذا الطرح األول كل التقييمات املعتمدة من اجلهاز املركزي للمحاسبات واليت تزيد على . 2
املليار جنيه، واعتمد بداًل منها تقييمًا بالغ التدين )حوايل 450 مليون جنيه( قام به مكتب استشاري 
خاص لتسهيل البيع، ومع ذلك فإن عرض الشراء كان أدىن كثرياً من هذا التقييم املتدين )أصبح معلومًا 

للكافة أنه كان يف حدود 300 مليون جنيه من مركز سلطان الكوييت(.

أعلن الوزيرعن إعادة الطرح مرة ثانية على أن ٌتفتح املظاريف يف 2006/2/15 وبدا للجميع بوضوح . 3
إصرار الوزير على إنفاذ البيع هذه املرة بأي مثن مع تلفيق إطار قانوين هلذا اإلهدار، وبدأ ميارس ضغوطه 

املباشرة وغري املباشرة يف هذا االجتاه.

مت تكليفي بالعمل رئيسًا جمللس اإلدارة وعضواً منتدبًا لشركة األزياء احلديثة )بنزايون-عدس-ريفويل(، وهي . 4
إحدى شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للتجارة منذ حوايل 6 شهور )2005/8/25(.

أفندي، . 5 )عمر  هبا  املالية  القطاعات  ورؤساء  األخرى  الداخلية  التجارة  شركات  ورؤساء  استدعائي  مت 
يوم  »بنزايون«(  احلديثة  واألزياء  صيدناوي،  املصرية،  املصنوعات  بيع  »هانو«،  الراقية  األزياء  بيوت 
مسري  هادي  احملاسب/  برئاسة  بالزمالك  للتجارة  القابضة  الشركة  برئاسة  اجتماع  إىل   2005/12/28
فهمي رئيس الشركة القابضة وحبضور الدكتور/ مصطفى عيد مستشار وزير االستثمار حيث أوضحا لنا 
أنه صدر قرار بتوجيه من الوزير بتكليفنا بإعادة تقييم شركة عمر أفندي يف موعٍد أقصاه 4 أسابيع )صدر 
القرار بتاريخ 2005/12/26 وحبذف أسبوع إجازات عيدي األضحى املبارك وامليالد اجمليد يتضح أن 

الوقت املتاح هو 3 أسابيع فقط(.

بدأ الدكتور/ مصطفى عيد االجتماع بتقدمي عادي عن أساليب التقييم املختلفة، واتفقنا معه باإلمجاع . 6
على أن الشركات ذات األصول الثابتة الكبرية كشركة عمر أفندي ال تصلح معها طريقة حساب التدفقات 
النقدية املخصومة ألهنا تبخس الثمن بصورة مبالغ فيها جداً وظاملة هلذه امللكية العامة، وأن الطريقة املناسبة 
هي تقدير القيمة السوقية احلالية، وأحَل الدكتور/ مصطفى عيد على أن املطلوب مَنا هو عدم التهويل 
)ومل يذكر الشطر الثاين من العبارة وهو »أو التهوين« طوال االجتماع( وطلب مَنا أن نضع أنفسنا مكان 
املشرتي )!(، مث أكد احملاسب/ هادي فهمي على هذا الكالم وأفصح بتلميٍح يشبه التصريح بأن تلك هي 

رغبة الوزير وأن الوزير يتابعه بصفة مستمرة وأن تقييم أدائه مرتبٌط بالنجاح يف إمتام بيع عمر أفندي.
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فهمت )ومعي آخرون( املعىن الواضح من تشكيل هذه اللجنة وهو إعادة التقييم حبيث يأيت متدنيًا عن . 7
تقييم املكتب اخلاص )املتدين أصاًل( وهو 450 مليون جنيه، وشعرت )ومعي آخرون( باملهانة العتقاد 
احلالة(  هذه  يف  )البصم  للتوقيع  جاهزون  عامني  بأننا كموظفني  اخلصوص(  وجه  على  )الوزير  البعض 
باملوافقة على أي شئ يتفق مع رغبة الوزير السامية حىت لو تعارضت مع مصلحة املال العام، وقد كان 
قراري )ومعي آخرون( هو أن نؤدي ما مت تكليفنا به رمسيًا مبا يرضي ضمائرنا بداًل من االنسحاب وترك 

الساحة لتكليف من ليس عنده ضمري.

عقدت اللجنة العديد من اجللسات املضنية وقامت بالعديد من املعاينات على الطبيعة واستعانت بالعديد . 8
من اخلرباء مع احلرص الشديد على عدم التهويل )فمعظمنا مؤيٌد للبيع( أو التهوين )فكلنا حريصون على 
املال العام( وراعت اللجنة يف تقييمها لألصول الثابتة من األراضي والعقارات أال تزيد على سعر املثل 
اتقاًء لشبهة املغاالة، واستأذننا السيد رئيس  اجملاور بل اخنفضت عنه أحيانًا بنسٍب وصلت إىل %20 
أخرى  مرة  ووافقناه. ومل جنتمع  للتقرير،  النهائية  الصياغة  وإعداد  األرقام  بتجميع  نفوضه  أن  اللجنة يف 

ملراجعة ما قام به. 

استدعينا يف 2006/2/8 إىل مقر الشركة القابضة للتجارة بالزمالك ، حيث ٌطلب من كٍل منا التوقيع . 9
يف عجالة على التقرير النهائي للجنة ومت التوقيع على نسختني دون السماح ألٍي من األعضاء باالحتفاظ 
بصورة ضوئية منها، وجاء التقييم االقتصادي للشركة مببلغ 1139.2 مليون جنيه وهو ما يقل عن آخر 
تقييم معتمٍد من اجلهاز املركزي للمحاسبات من 7 سنوات )سنة 1999(، ويتضح ذلك من اجلدول 

التايل:

مقارنة التقييمات االقتصادية السابقة لشركة عمر أفندي بتقييم اللجنة )باملليون جنيه(

1993199619992006تاريخ التقييم
725.71035.511871139.2إمجايل القيمة االقتصادية

الكل على ال . 10 الذي أمجع  التقييم اخلاص  املليار جنيه ويزيد عن  الذي وقعنا عليه يزيد على  الرقم  ظل 
معقوليته )حوايل 450 مليون جنيه( حبوايل سبعمائة مليون جنيه. )إن قيمة 9 فروع فقط هي: سعد زغلول 
وعبد العزيز وعديل وعرايب ومراد وثروت ومكرم عبيد والدقي والعباسية، باإلضافة إىل خمزن امتداد رمسيس 

تزيد على املبلغ املعروض لشراء الشركة بالكامل(. 

استدعيت الجتماع بالشركة القابضة بالزمالك صباح اخلميس 2006/2/23، وٌطلب ميَن التوقيع الروتيين . 11
على مذكرة من ثالث صفحات دون لفت نظري ملا هو مدوٌن هبا، وعند تدقيقي يف حمتوياهتا فوجئٌت 
باحتوائها على فقرة ملخصها “أن أعضاء اللجنة ومعهم فريق العمل قد رأوا أن ما قاموا به من تقييم 
للقيمة السوقية احلالية هو من الطرق املعرتف هبا وهو جمرد تقييم اسرتشادي، ولكن يف حالة شركة عمر 
أفندي وتأسيسًا على ما جاء يف كراسة الشروط من احلفاظ على النشاط والعمالة وللصاحل الوطين العام 
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فإننا نوصي بأن الطريقة املناسبة للتقييم ليست الطريقة اليت قمنا هبا وإمنا األنسب هو طريقة التدفقات 
النقدية املخصومة ومرفق صورة من هذا التقييم الذي نوصي به”، ومل يكن هناك يف احلقيقة أي تقييم 

مرفق )أي أن املطلوب هو التوقيع على بياض(

ذهلت هلذه الصياغة الفضيحة وهذه التوصية اليت تتناقض مع كل البديهيات اليت بنينا عليها عملنا خالل . 12
الشهرين املاضيني، ورفضت التوقيع بشدة، واستغربٌت أن نوصي باتباع طريقة التقييم اليت تناسب املشرتي 
ال اليت تناسب البائع )الذي منثله( ومل أوقع إال بعد حذف عبارة »ومرفق صورة من هذا التقييم« وبعد 
أن قال هادي فهمي ومعه آخرون: إن هذه الصياغة هي احلل األمثل الذي مت التوصل إليه لتأمني أنفسنا 
دون أن نرتاجع عما توصلنا إليه، وسألٌت »تأمني أنفسنا ضد من؟« فلم أحصل على إجابة وإن كنٌت قد 

عرفت فيما بعد أن املقصود هو تأمني أنفسنا ضد غضب الوزير )ما أغاله من مثن إلرضاء الوزير!!(.

علمت بعد االجتماع حبقيقة ما مت وأدى إىل هذه الصياغة اليت وقعنا عليها آنفًا ويتلخص فيما يلي:. 13

عند عرض التقييم الذي توصلنا إليه على الدكتور/ حممود حمىي الدين ثار بشدة وعَنف احملاسب/ هادي 	 
فهمي ورفض الوزير اعتماد هذا التقييم واعتمد التقييم املتواضع السابق اعتماده يف الطرح األول والذي 

قام به أحد املكاتب اخلاصة.

مارس الوزير ضغوطًا شديدة إللغاء التقييم الذي توصلت إليه اللجنة خشية تسريب تفاصيله من أحد 	 
أعضائها لوسائل اإلعالم مستقباًل مبا يضع الصفقة كلها موضع االهتام، وكان املطلوب أن توقع اللجنة 
على مذكرة تتربأ فيها من التقييم الذي توصلت إليه وتوصي بتقييم آخر يتفق مع التقييم اخلاص الذي يريده 

الوزير، وقد شَكل احملاسب/ هادي فهمي فريق عمٍل مصغراً إلجياد خمرج آمن ٌيرضي الوزير.

رغم ضغوط الوزير املتواصلة، رفض فريق العمل أن يكون احلل هو إعادة التقييم مرة أخرى الستحالة 	 
موافقة عدد من أعضاء جلنة التقييم على ذلك، وتوصل فريق العمل إىل الصياغة املشار إليها ورضي عنها 
احلالية وأن  السوقية  القيمة  تقدير  تقييمهم طريقة  استخدموا يف  بأهنم  اللجنة  أعضاء  يقر  الوزير، وفيها 
تقييمهم اسرتشادي )!( ويوصون يف حالة عمر أفندي باتباع طريقة أخرى )هتبط بالقيمة إىل أقل من 
النصف( مقابل احتفاظ املشرتي بالنشاط وحقوق العمالة. )وكأن ما كنا نقوم به هو جمرد نوع من التسلية 

وتضييع الوقت وال عالقة له ببيع عمر أفندي(.

حنن نعلم متامًا أن قصة التزام املشرتي باحلفاظ على النشاط هي جمرد حملٍل إلنفاذ البيع، فال يوجد أي 	 
إلزام قانوين منا على املشرتي بعد أن يتملك الشركة بالفعل، كما أن التزامه باالحتفاظ بالنشاط ال مينعه 
من التصرف يف األصول اليت اشرتاها مبالليم وإعادة استغالهلا مباليني، فضاًل عن أن احتفاظه أو عدم 
احتفاظه هبذا النشاط ال ميثل أمهية ٌتذكر لالقتصاد الوطين إذ إننا ال نتحدث عن صناعة اسرتاتيجية مهمة 
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)من اليت ال يتحرج الوزير من بيعها(، وإمنا نشاط جتاري تزخر به مصر.

ميارس الوزير ضغوطًا رهيبة على جلنة البت إلنفاذ البيع للمشرتي السعودي حبوايل مخسمائة مليون جنيه . 14
باعتبار أن التقييم الذي اعتمده يقل عن هذا العرض مطمئنًا إىل أن التقييم اآلخر الذي قمنا به قد مت 
دفنه، وحبيث يفاخر أمام الرأي العام بأن عمر أفندي قد بيع بأعلى من قيمته )بينما احلقيقة الغائبة أنه 
قد بيع بأقل من قيمته حبوايل ستمائة مليون جنيه(.وقد نشرت بعض اجلرائد على لسانه فعاًل أن التفاوض 
على بيع شركة عمر أفندي سينتهي خالل األيام القادمة ونشرت أن العرض الوحيد قد جتاوز القيمة احملددة 
للشراء كسعر أساسي بنسبة 10% تقريبًا، وأن جلنة التقييم قد قدرت قيمة األراضي مببلغ 113 مليون 

جنيه فقط )والرأي العام ال يعلم أن هذا التقييم هزيل وأن هناك تقييمًا آخر قد أخفاه الوزير(.

بدأت بعض الصحف طوال هذا األسبوع يف نشر معلومات تفصيلية عن هذه الصفقة، بعضها كالٌم . 15
مرسل وبعضها وثائق حقيقية كقرار تشكيل جلنة التقييم وحمضر جلنة البت الذي أشارت له “العامل اليوم” 
مرتني، وأخشى يف ضوء ما ٌنشر أن يكون قد ٌدس على التقييم واملذكرة اللتني وقعنا عليهما أو ٌأرفق هبما 

تقييم آخر غري الذي قمنا به.

يوزع الوزير ضغوطه بالتساوي على جلان التقييم والبت اليت أصبح أعضاؤها من الرجال احملرتمني يف موقف . 16
غريب مل يواجهوه من قبل، فألول مرة يف حياهتم يكون املطلوب منهم هو تسهيل التفريط يف املال العام 
بداًل من تعظيم العائد منه، وأصبح كل مههم إجياد التخرجيات اللغوية اليت تنأى هبم عن الشبهات وال 
تلوث أياديهم بالتفريط املباشر ويرضى عنها الوزير.. ولكن املشكلة أن تراكم هذه التخرجيات اللغوية اليت 

نربئ هبا ذمتنا قد تتيح للسيد الوزير يف هناية املطاف إنفاذ عملية البيع رغم ما يشوهبا من خمالفات.

تتابعت تصرحيات الوزير ورئيس الشركة القابضة خالل األيام املاضية وكلها تؤكد على الشفافية )!( وأن . 17
إجراءات البيع سليمة وفقًا لتقييم املكتب اخلاص )مع إغفاٍل تام لذكر التقييم الذي قمنا به( وأن الوزير 
سريأس اجتماعًا للجمعية العامة للشركة القابضة خالل األيام القليلة املقبلة للنظر يف املوافقة على بيع شركة 
عمر أفندي.. وبعد أن أشارت بعض الصحف إىل وجود تقييم آخر مت إغفاله عمداً توالت التصرحيات 
املضادة ومن بينها تصريح رئيس الشركة القابضة للتجارة يف أهرام اجلمعة 2006/3/3 والذي يقول فيه 
“إنه يف ظل خطة البنك األهلى )املروج الرئيسي لعملية البيع( واليت تضمنت إعداد عدة بدائل لعملية 
البيع يف ضوء عدم جناح احملاوالت السابقة للبيع، فإنه مت إعداد تقييم اسرتشادي ألصول الشركة فقط 
دون حساب االلتزامات وذلك الستخدامه يف حالة أن يتقدم مشرتون لشراء عدٍد من األفرع وليس أسهم 

شركة عمر أفندي ككل”.
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السيد النائب العام:

أعلم علم اليقني أن هذا الكالم مناٍف متامًا للحقيقة واجرتاٌء عليها.. فالتقييم الذي قمنا به مل يكن يف 
أي حلظة اسرتشاديًا )إال يف الصياغة الفضيحة يف 2006/2/23( ومل يكن التقييم ألصول الشركة فقط وإمنا 
اشتمل أيضًا على اخلصوم، كما أنه انتهى بتقييم أسهم شركة عمر أفندي ككل.. من مث فقد بات واضحًا يل 
إصرارالوزير ورئيس الشركة القابضة على إنفاذ عملية البيع رغم ما يشوهبا من إهداٍر للمال العام، مطمئنني إىل 

أن احلقيقة )وأنا أحد شهودها( قد مت دفنها على عمٍق كبرٍي يضمن عدم ظهورها لألبد. 

السيد النائب العام:

لست متأكداً إن كان توقيعنا على الصياغات اللغوية اليت ارحتنا إليها يف جلنة التقييم ميثل خطًأ قانونيًأ أم 
ال، ولكنين متأكٌد من أن عدم إبالغكم هبذه التفاصيل )اليت قد تؤدي إلنفاذ البيع( خطيئة ال تغتفر. فإذا كان 
الفارق بني اخلطأ واخلطيئة حوايل ستمائة مليون جنيه من أموال هذا الشعب فليس أمامي خياٌر سوى أن أتقدم 

لسيادتكم هبذا البالغ طالبًا ما يلي:

التحقيق مع كٍل من الدكتور/ حممود صفوت حميي الدين وزير االستثمار واحملاسب/ هادي مسري فهمي . 1
رئيس الشركة القابضة للتجارة بتهمة الضغط لتسهيل االستيالء على املال العام.

إيقاف إجراءات بيع شركة عمر أفندي ملا يعرتيها من عواٍر ولشبهة ضياع حوايل ستمائة مليون جنيه على . 2
الدولة )مالك الشركة(.

بسط محايتكم السريعة واملباشرة على أعضاء جلنة البت وأعضاء اجلمعية العامة لشركة عمر أفندي والشركة . 3
القابضة للتجارة لكي ميارسوا عملهم مبنأى عن ضغوط الدكتور/ حممود صفوت حمىي الدين، ومبا حيفظ 
هلذا الشعب حقه، وأن متتد محايتكم ألعضاء جلنة التقييم وفريق العمل إلتاحة الفرصة هلم للشهادة مبا 

لديهم من تفاصيل.

عضو لجنة تقييم شركة عمر أفندي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

لشركة األزياء الحديثة)بنزايون-عدس-ريفولي(
مهندس/ يحيى حسين عبد الهادي
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�ضورة من ال�ضكوى التى مت اإر�ضالها للرئي�ض مبارك وكبار امل�ضئولني بالدولة لوقف م�ضل�ضل احلرب �ضد �ضركة الريف الوروبى



70

نداء ن�ضرته ال�ضركة بال�ضحف من اأجل وقف ردم الآبار



71

�ضورة من �ضكوى د.عبدالله �ضعد �ضد يو�ضف واىل وزير الزراعة ال�ضبق



72

اإقرار بعدم مقا�ضاة الوزراء بعد �ضراء الأرا�ضي



73

خطاب من د. يو�ضف واىل لوزير الداخلية يطالبه فيه ب�ضرعة اإزالة اأرا�ضى واأمالك ال�ضركة ل�ضالح �ضركة اأخرى



74

قرارات الإزالة ال�ضادرة �ضد ال�ضركة من وزير الزراعة احلاىل



75

�ضورة من م�ضتند طلب ف�ضخ عقد �ضركة الريف الأوروبي



76

بالغ �ضركة الريف الأوروبي �ضد وزير الري ال�ضابق



77

�ضورة من بالغ النائب العام بوقائع اإهدار املال العام باملوؤ�ض�ضة الوطنية ل�ضتخال�ض الزيوت النباتية بالإ�ضكندرية



78

�ضورة مل�ضروف �ضائق املفو�ض العام للموؤ�ض�ضة



79

�ضورة من ورقة �ضرف جراكن زيت اكرامية للتاأمينات الإجتماعية

�ضورة اأخرى من ت�ضريح خروج جراكن اكرامية ل�ضرطة املرور



80

�ضورة من مو�ضوع ن�ضرته �ضحيفة "ال�ضروق" عن وقائع اإهدار املال العام فى ال�ضركة




