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 . تمهيد 
السيد  برئاسةعشر  الخامسة الدائرة القاهرةحكمه جنايات صدرت مأ 2018ديسمبر  ٢٠في يوم الخميس 

المستشارين محمد يحي رشدان واسامه يوسف ابو  ةالسا ةاالستاذ المستشار محمد علي الفقي وعضوي
 الدوليةميعهم من العاملين في المعهد الجمهوري للشئون ج متهمربعين أواحد و  ببراءةقضي  شعيشع حكما  

ز الدولي للصحفيين ومنظمه كونراد اديناور من اطي ومؤسسه فريدم هاوس والمركالوطني  الديمقر  دوالمعه
ومنافع من  مواال  أدون الحصول علي ترخيص وتسلموا وقبلوا  ةدولي ةمنظمات ذات صف ةتهم انشاء وادار 
انشطتهم وما  ةمباشر  ةنتيج ةالمصري ةالدول ةبما يخل بسياد ةمصر العربي ةمهوريرج جت خامؤسسات وهيئا

 . جنبي غير مشروع أيقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل 
و أ الدوليةن تساعد ليس فقط المنظمات أوالتي يمكن  المهمة القانونيةالحكم علي عدد من المبادئ  ى انطو 

يضا تقدم أبشكل عام ولكن  ةوضاع حقوق االنسان والديمقراطيأ ةل في مجال تنميمعال في ةالراغب ةالمحلي
نها أكما و  القانونيةكانت طبيعتها  ا  أي ةليحوالم ةللعاملين في المنظمات والمؤسسات الدولي ةات مهمتطمين

حاول وت لها صياعن ترفض االناآل ىوربما حت ةفي القانون اال ان الحكوم ةن كانت ثابتإتؤكد علي مبادئ و 
 . عليها  االلتفافو أتجاهلها 

وحقوق  ةجل دعم الديمقراطيأمن جديد ان التعاون الدولي من  ان ذلك الحكم وما ورد فيه من مبادئ يؤكد
التي  ةوان المعاهدات الدولي. مر مهم وضروري أهو  ةموال نقديألو كانت  ىوحت كانت صور يا  أاالنسان 

عليها في احكامه ؛  لالستنادمام القضاء الوطني وتصلح أبها  ةمحاججالم تتن أوقعت عليها مصر يمكن 
 يمكن ان تستفيد من تقصيرها في الرد علي طالبي الحصول علي ترخيص بتأسيس منظمات ال ةوان الحكوم

 . و غيرها أو جمعيات أ
مجتمع ل اللعم مهما   صفحه ويشكل دعما   ٤٠يقع في  المهمةوعرض مبادئه  ءتهالحكم الذي نقوم بقرا

 .المدني في مصر 
  .الثبات ةدلأالتعليق علي الوقائع ورأي الحكم في :  ولا أ

 . ةاالثبات الرئيسي ةدلأفيما يتعلق ب ةعدد من النتائج المهم ىلإ الحكم ىانته
 . التي وقعت عليها مصر  ةوتخالف المواثيق الدولي ةلها وتهدد الديمقراطي ةالثبات ل قيم ةدلأكل  .١
 علي –  فيها عملون ي التي والمنظمات للمتهمين اتهامات من االثبات شهود قاله ما كل ان"الحكم بوضوح ان ل قا 

 جرائم ةدار إو  الوطني االمن تحريات وكذلك – والمخابرات الوطني االمن وضباط النجا بوأ ةفائز  ةالسفير  رأسهم



 

 

 الحقائق تقصي لجنه وتقرير والمخابرات ةاالداري ةابرقال ةهيئ يضا  أو  العام بالمال واالضرار االختالس ةمكافح
 والمواثيق باالتفاقيات الدولة والتزام الديمقراطية مبادئ مع تتسق ال ألنها بها تعتد ولم ةالمحكم طرحتها جميعها
 نا كمالح اعتبر ةببساط. ةالرسمي ةالجريد في نشرها بمجرد القانون  ةقو  لها صبحأو  مصر عليها صدقت التي الدولية

 ةبدول يزري  االتهام محل تالمنظما عمل نأب يتعلق فيما ةالخارجي ةوزار  مسئولي قوالأو  ةالرقابي ةاالجهز  تحريات
 الديمقراطية يهدد به وشهدوا قالوه ما نأو  ؛ له ةقيم ال لغو هو االستقرار عدم ىلإ ويؤدي ةالدول ةسياد ويهدد القانون 
 .  1يهالع وقعت التي الدولية بالمواثيق ويزري 

 . الطويلة النفاق طوابير في الوقوف رفضهم وسببها ةجائر  ةالعاملين في المنظمات غير الحكومي اتهام ان .٢
 رفضهم هو الجائرة االتهامات بتلك الحكومية غير المنظمات في العالمين اتهام سبب ان بوضوح الحكم قال

من احكام  نه من المقرر قانونا  أوحيث "  فقال ةلطويلا النفاق طوابير في الوقوف وأ الحكم ةجنحأ تحت االنضمام
 والشعبية األهليةلكل العاملين في المنظمات  ةن تكون رسالأدوا محكمه النقض ان محاكمه المتهم ال تع

نفسهم رغم رفضهم الصارم للقانون االضافي ألذين وجدوا فاق وامامهم اآلأواللذين ضاقت بهم السبل وسدت 
أن ما إ ةتقول لهم ببساط 2العليا  ةالدستوري ةعمل الجمعيات واسقطته المحكم ينظملذي المعادي للحريات ا

وتبصموا وتقسموا ان  الطويلةوتقفوا في طوابير النفاق  بأوامره ةالحكم وتأتمرون صراح ةتحت اجنحتنضموا 
ابات تخاالنان  ن ال تقولوأو  بالضرورةال تلوثوا سمعتها التي هي سمعتكم  ىحت ديمقراطية الحكومةهذه 
 . 3"!!! ةمستباح ةن البالد منهوبأو أوالعمل السياسي مقيد  ةمزور 

                                                             

زم الفرد دوما وال يزايله سواء في مرحلة ما قبل اصل البراءة يال" إذ ان المقرر قانونا طبقا الحكام المحكمة الدستورية العليا ان  و "  قال الحكم بحصر اللفظ 1
تهمة او استقرار حقيقتها وال ينال من ذلك ما ال إلثباتاثنائها وعلى امتداد حلقاتها ، مؤدى ذلك االمتناع دحض اصل البراءة بغير ادلة جازمة المحاكمة او 

وهيئة الرقابة اإلدارية الوطنى وإدارة مكافحة جرائم االختالس واالضرار بالمال العام  قطاع االمنتحريات قرره باقى شهود االثبات بالتحقيقات وما اسفرت عنه 
الواردة من بعض الجهات المختلفة وما اسفر عنه تفتيش النيابة العامة لبعض مقار  وتقرير لجنة تقصى الحقائق وتقرير المخابرات العامة المصرية واالفادات

ديمقراطية والتزام الدولة باالتفاقيات والمواثيق الدولية ال تتسق مع مبادئ ال ألنهامة تطرح ادلة الثبوت سالفة الذكر ، المنظمات موضوع األوراق فان المحك
 .  39الحكم ص .” ة القانون بعد نشرها وفقا لألوضاع المقررة التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قو 

   . الخاص بالجمعيات االهليه والتي قضي بعدم دستوريته .  ١٩٩٩ لسنة  ١٥٣  المقصود هنا القانون 2

ن محاكمة المتهم ال تعدو ان ا" فانه من المقرر قانونا من احكام النقض " التمويل االجنبى " وحيث انه عن االتهام المسند الى المتهمين   " قال الحكم نصا  3
هم الصارم للقانون بهم السبل وسدت امامهم االفاق والذين وائموا انفسهم رغم رفض تكون رسالة له لكل العاملين في المنظمات الدولية والشعبية والذين ضاقت

هم ببساطة اما ان تنضموا تحت اجنحة الحكم وتأتمرون االضافى المعادى للحريات الذى ينظم عمل الجمعيات واسقطته المحكمة الدستورية العليا تقول ل



 

 

لنهوض  ضروري جداا و شبه حكومي وهو أو حكومي أهلي أساس لكل نشاط الجنبي هو األ التمويل .٣
  .مصر

 مولهال وتإي مجال أشبه حكومي في  وأو حكومي أهلي أ ي نشاط أنه ال يكاد يوجد أ"  قال الحكم حصرا  
مع توجهات  ةو تتصادم هذه االنشطأتقع انحرافات ن أ؛ ويحدث في بعض االحيان ةجنبيأمنح ومساعدات 

؛ وهنا تثور العواصف لتقتلع كثير من الحقوق ةال تتفق مع التوقعات والمالئمات التي تريدها الدول ةرسمي
ليها إمما يسئ  بأكثر صرم ةعسم ىلإنها تسئ أ ةيثبت في كل مر  ةاجراءات قمعي إلىوالواجبات وتلجأ 

طار حمالت التحريض يتردد إفي و . جنبيأو تدخل من طرف أو موقف ما خاطئ أموقف فكري مرفوض 
المعلومات  ةن ثور أ والكل يعلم ةجنبيأجهات  ىلإكثير من الهراء حول االسرار والتقارير التي تباع 

التحركات  إلى والمصرفية قتصاديةالااع من االوض ءشيالتي اخترقت كل  ةواالتصاالت واتجاهات الدول
ن تباع وتشتري فكل أسرار تستحق أليست  السياسيةا حزاب ومواقفهاتجاهات األ إلى اإلسالمية واألنشطة

 4" .االنترنت والمساعدات واالتفاقيات التي تقدم لمصر ال تأتي من فراغ  ىمنشور عل ءشي
ن اطلق مثل تلك الوصاف عليه أوالتهريب و  ةيساسو الجعمال أمن  التمويل الجنبي ليس عملا ان . ٤

في مصر من دعم  ةالمسجل ةا حصلت عليه الجمعيات الهليمن أهدفه شحن الرأي العام ضد المتهمين و 
من دعم  ةالحكم ل يمكن مقارنته بما تحصل عليه الحكوم ىعل ةاجنبي خلل السنوات الثلث السابق

 . جنبي في مشروع واحد لهاأ

                                                                                                                                                                                                                

ها هي سمعتكم بالضرورة واال تقولو ان تبصموا وتقسموا ان هذه الحكومة ديمقراطية حتى ال تلوثوا سمعتصراحة بأمره وتقفوا في طوابير النفاق الطويلة و 
 .  من الحكم 38  ص مراجعة  يمكن" ة االنتخابات مزورة او ان العمل الشعبي مقيد او ان البالد منهوبة ومستباح

ويحدث في بعض ي او شبه حكومي في اى مجال اال وتموله منح ومساعدات اجنبية انه ال يكاد يوجد نشاط اهلى او حكوم "  قال الحكم بحصر اللفظ 4
التي تريدها الدولة وهنا تثور العواصف لتقتلع كثيرا  األحيان ان تقع انحرافات او تتصادم هذه األنشطة مع توجيهات رسمية ال تتفق مع التوقعات والمالءمات

موقف فكرى مرفوض او تصرف ما خاطئ  ة يثبت في كل مرة انها تسئ الى سمعة مصر بأكثر ما يسئ اليهامن الحقوق والواجبات وتلجا الى إجراءات قمعي
سرار والتقارير التي تباع لجهات اجنبية والكل يعلم ان ثورة المعلومات او تدخل من طرف اجنبي وفى اطار حمالت التحريض يتردد كثيرا من الهراء حول اال

التحركات واألنشطة اإلسالمية الى اتجاهات األحزاب ومواقفها التي اخترقت كل شيء من األوضاع االقتصادية والمصرفية التي  واالتصاالت واتجاهات الدولة
يء منشور على االنترنت والمساعدات واالتفاقيات التي تقدم لمصر ال تاتى من فراغ وهذه القضايا السياسية ليست اسرارا تستحق ان تباع او تشترى فكل ش

 من الحكم .  38يمكن مراجعة ص "" ي ان تطرحها الصحافة ينبغ



 

 

من التمويل االجنبي بشتي صوره  علىجهزتها ومؤسساتها تحصل أبجميع  ةالمصري ةن الدولأ"  لحكمقال ا
 ةبشأن تحسين النتائج الصحي ةاالمريكي ةمن الواليات المتحد ةالحصول علي منح ةوآخرها اتفاقي ةدول عديد

 بالجريدةالمنشور  ٢٠١٨ة لسن ١٧٤رقم  ةمصر العربي ةبقرار رئيس جمهوري ةوالصادر  ةالمستهدف ةللمجموع
ي عن كمريأوثالثون مليون دوالر  ةبمبلغ اجمالي قدره خمس ٢٠١٨ / ١٠ / ١٨في  ٤٢بالعدد رقم  الرسمية

 ٢٠١٨ /٩ /١٣التضامن االجتماعي في الصحف بتاريخ  ةكما صرحت وزير . ةاالمريكي ةالمعون ةطريق هيئ
مليارات وتسعون مليون جنيه  ثالثةبلغ موات ث سنقل من ثالأللجمعيات قد بلغ في  األجنبيةان حجم المنح 

 5!!”  المختلفة بأنواعهاوفرع  ةومؤسس ةلف جمعيأن وخمسي ةخمس إلىمصري وعدد الجمعيات قد وصل 
 . الحكم رساهاأ التي القانونية المبادئ: ثانياا 

 . علي النحو التالي المهمة القانونيةمبادئ الحكم عدد من ال ىرسأ
 . المبدأ الول

ليها الرد و الجمعيات عأمن تقصيرها في الرد علي طالبي تأسيس المنظمات  الحكومةان تستفيد مكن ل ي
 ةو دوليأكانت  ةجنبيأ ةو المنظمأ الجمعيةه لها القانون فإن تكاسلت اعتبرت دفي الميعاد الذي حد

 . القانون  ةبقو  ةمسجل
 إلىمحل االتهام لطلبات تسجيل  ةالدوليمات لمنظيوم من تاريخ  تقديم ا ٦٠ن مرور مده أ ةاعتبرت المحكم

 الدوليةلتلقي طلبات التسجيل من المنظمات  ٢٠٠٢ة لسن ٨٤نون التي حددها القاة الجه – ةالخارجي ةوزار 
والتي  ٢٠٠٢ ةلسن ٨٤من القانون  ٦ ةنص الماد إلى القانون استنادا   ةبقو  ةيكفي جدا العتبارها مسجل –

 خالل  لذلك المعد الخاص السجل في  للجمعية األساسي النظام ملخص بقيد اإلدارية ةجهال تلتزم "ن أ ىتنص عل
                                                             

اذ ان  قانونا   عمال مؤثما   ال يعدومن ثم وبانزال ما تقدم وقرره الشهود وما اقر به الغالب من المتهمين فان التمويل االجنبى   " قال الحكم بحرص اللفظ 5
ة يجعل من التمويل الدولي فان اسباغ هذه الصفة على القضية الماثل" عونة االمريكية الم" مصدره هو المعونات المالية الواردة من الجهات األجنبية مثل 

وغيرها من االوصاف التي تطلق عادة على القضايا لشحن  المحمود والمرغوب فيه لتعزيز العالقات بين الدول والشعوب عمال مماثال للجاسوسية والتهريب
األجنبي بشتى الصور من دول عديدة واخرها  لدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها تحصل على التمويلالرأي العام وتعبئته ضد المتهمين فيها ، فا

ئج الصحية للمجموعة المستهدفة والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية اتفاقية الحصول على منحة من الواليات المتحدة االمريكية بشان تحسين النتا
اجمالى قدره خمسة وثالثون مليون دوالر امريكى عن طريق بمبلغ  18/10/2018في  42ور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم المنش 2018لسنة  174رقم 

لدولى مهمة االشراف على ذلك كما ان وزيرة التضامن االجتماعى قد صرحت في الصحف وتتولى وزارة التعاون ا"  USAID" الوكالة االمريكية للتنمية 
نوات ثالثة مليارات وتسعون مليون جنيه مصري بعد ان بلغ عدد ان حجم المنح األجنبية للجمعيات قد بلغ في اقل من ثالث س 13/9/2018بتاريخ 

 .الحكم  ص٣٩ مراجعة  يمكن" مسون الف جمعية ومؤسسة وفرع بانواعها المختلفة الجمعيات والمؤسسات االهلية في مصر ما يزيد على خمسة وخ



 

 

 المادة في  إليها المشار بالمستندات مصحوبا   القيد طلب بتقديم  المؤسسين  جماعة ممثل قيام تاريخ من ا  يوم ستين
 نأ المحكمة واعتبرت". القانون  بحكم ا  قعوا القيد اعتبر  إتمامه دون  يوما   الستون  مضت فإذا ، القانون  هذا من(  5)

 يقيم وال القانون  لقوة ةمسجل المنظمة يجعل القانونية المدة وفوات عليها االعتراض دون  التأسيس طلبات تقديم مجرد
 . 6 مصر في بها مرخص غير منظمات وادارة انشاء تهمة عليها القائمين حق في
 

 .الثاني المبدأ
 
 ان باعتبارها ةقانوني ةصف عملها علي يضفي ةالمنظم وأ ةالجمعي مع ةوميكحلا ةالرسمي الجهات تعامل نإ

 العليا اللجنة بسماح أنه الحكم اعتبر.  عملها علي وافقت قد الدولة ان معناه اعتراض أي دون  العلني وجودها
 االنتخابات ةقبرامب – ةمسجل غير نهاأب المتهمة – المنظمات هذه في موظفين بصفتهم المتهمين لبعض لالنتخابات

 . 7 عملها وقانونيه شرعيتها علي دليل هو ٢٠١١ عام غضون  في ةالبرلماني
                                                             

البيان على الوقائع محل الدعوى فالثابت من المستندات المقدمة من دفاع  من قانون الجمعيات سالف"  6" ما كان ذلك وبانزال المادة ول"  قال الحكم نصا 6
فريدوم يم طلب الى قطاع المؤسسات غير الحكومية بوزارة الخارجية بقيد المعهد وأيضا طلب مقدم من منظمة المتهمين انه سبق للمعهد الجمهورى الدولى بتقد

ة لشئون المنظمات غير الحكومية بالموافقة على افتتاح فرع المنظمة في مصر وكذا خطاب موجه الى الى نائب مساعد وزير الخارجي" بيت الحرية " هاوس 
وط الواردة به وكذا خطاب بموافقة زير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية يفيد موافقة الوزارة على طلب المنظمة وفقا للبنود والشر المنظمة من نائب مساعد و 

اريخ والشروط الواردة وبناءا عليه فانه بمجرد تقديم هذه الطلبات مع عدم اعتراض وزارة الخارجية عليها خالل ستون يوما من ت المنظمة على تلك البنود
وزارة الخارجية قد قامت بالرد على طلب منظمة فريدوم الطلب فيعتبر في حكم القانون قد تمت الموافقة على تأسيس وإدارة هذه المنظمات فضال عن ان 

واحكام ويضاف الى ذلك انه  بالموافقة طبقا للبنود والشروط الواردة و وافقت المنظمة المذكورة على جميع ما جاء بالموافقة من بنود" بيت الحرية "  هاوس
علم ما انتهى اليه وان هذا ظمات تقدمت لوزارة الخارجية لتوقيع اتفاق نمطى لكنه ال يبدر بالتحقيقات اقر بان العديد من تلك المن زكىبسؤال الشاهد مروان 

وأيضا ما قرره الشاهد  –ى رد في مثل هذه الطلبات االختصاص من شان وزارة الخارجية فقط وان معلوماته الخاصة ان اغلب هذه المنظمات لم تحصل عل
بطلبات االفتتاح فروعها في مصر ثم تقدمت  تقدمت منظمتى المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى  2015م اسامه عبد المنعم شلتوت بالتحقيقات انه في عا

جريمة تأسيس وإدارة المنظمات ذات الصفة الدولية بغير ترخيص من  االمر الذى يتضح معه انتفاء. منظمة بيت الحرية بطلب الفتتاح فروعهم في مصر 
 .  37ع الحكم ص راج،  الحكومة المصرية من األوراق

ق واقوال الشاهدين سالفى الذكر ان وزارة الخارجية المصرية كانت على علم تام بنشاط المعهد الجمهورى الدولى من ان الثابت مما سب "  قال الحكم نصا 7
ظمات التي قدمت طلب بالموافقة على ذلك ولم تعترض عليه طوال فترة الخمس سنوات وبتطبيق ذلك أيضا على باقى المن 2006تاريخ تقديم الطلب في عام 

ويضاف الى ذلك ما نص عليه البروتوكول " بيت الحرية " بموافقة وزارة الخارجية على الطلب المقدم من منظمة فريدوم هاوس فضال عن ما جاء  –
األلمانية سالفة الذكر وذلك في ضوء االحكام البيان فهو يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية على عمل المنظمات المصرى االلمانى سالف 

ويضاف الى ذلك أيضا ان اللجنة العليا لالنتخابات قد سمحت لبعض المتهمين بصفتهم . ي أشار اليها البروتوكول الموقع بين مصر وألمانيا والضوابط الت



 

 

 
 . الثالث دأالمب
 مقابل لهم مرتبات هي – المسجلة غير ىحت – المنظمات وأ الجمعيات في العاملون  يتلقاها التي الموال ان

 يجعلهم لوبالتالي فإن ذلك  النتخابيةت ملالح إدارةمثل  ةبرامج مشروع ىو علأمعيشتهم  ىعل ينفقونها عملها
 . 8 هاجنبي اموال تلقي جرائم في مساهمين ل فاعلين

 . ةملحظات ختامي
الدكتور سعد الدين ابراهيم والعاملين في مركز بن خلدون  ةيشكل هذا الحكم مع الحكم الصادر ببراء . ١

 ةآي ببراءةق والحكم الصادر  ٧٢ة لسن ٣٩٧٢٥النقض في الطعن رقم  ةمن محكم اإلنمائيةللدراسات 
علي خالف احكام  ةالبشر وتكوين جمعيتجار في اال تهم من 2017بريل أ ١٦آخرين في  ٧حجازي و

 ةكل االتهامات التي تطال المجتمع المدني والعاملين فيه بواسط ىعل قضائيا   تشكل ردا   ةكامل ةالقانون حلق
 .ةالميبواقها االعأو  ةالحكومات المتعاقب

حجازي  ةآي ةفي قضي ةصدرت حكمي البراءأالتي  ةان المستشار محمد مصطفي الفقي هو رئيس الدائر . ٢
رئيس  ةحين كانت محكمه النقض برئاس. حكمها  ةالتي نحن بصدد قراء ةالمنظمات االجنبي ةثم قضي

يم براهين االد الدكتور سعد ةالحكم الصادر ببراء ةهي صاحب ةالنقض المستشار فتحي خليف ةمحكم
 .  ةوالعاملين بمركز بن خلدون للدراسات اإلنمائي

فيمن يقوم بتلفيق االدعاءات وتحريض  ةومعمق ةنت تستدعي تحقيقات اضافيالثالث كا ةحكام البراءأان . ٣
واالدعاء عليهم بالباطل ولكن هذا لم يحدث حيث يكتفي  ةاالعالم ضد ابرياء وانهاكهم في تحقيقات طويل

وال  الدولةحد ال داخل أوال يهتم  ةطويل ةتم وضعهم بها لمد ةجهنمي ةللخروج من دائر  البراءة بأحكامالمتهمين 
وعلي سبيل المثال فقد وجه االستاذ . سباب تلك االحكامأفي التحقيق فيما يقال في  ةالقضائي ةمن المؤسس

                                                                                                                                                                                                                

ارة لك حسبما هو ثابت من الصورة الضوئية للخطاب الموجه من وز وذ"  2011" في هذه المنظمات بمراقبة االنتخابات البرلمانية في غضون عام موظفين 
من عدد من وصورة ضوئية  2012 – 2011الخارجية للجنة العليا لالنتخابات بشان التصريح للمعهد الجمهورى الدولى بالمراقبة على االنتخابات البرلمانية 

   . 37ص يراجع الحكم .بة االنتخابات والمرفقين باالوراق البطاقات االنتخابية الخاصة ببعض المتهمين بالتصريح لهم بمراق

عوائلهم ان األموال التي تلقاها المتهمين تعد رواتب شهرية للمتهمين لقاء وظيفتهم في هذه المنظمات سالفة الذكر ألغراض المعيشة لهم و ل"  قال الحكم نصا 8
توعية الناخبين بالعملية االنتخابية وذلك ارة الحمالت االنتخابية وكيفية مراقبة االنتخابات و وأيضا لالنفاق على البرامج االمقدمة للحزاب السياسية لكيفية إد

 .  39الحكم ص " حسبما هو ثابت من اقوال المتهمين بالتحقيقات



 

 

الذي حقق  ةوكيل النياب ىلإ ةاتهامات واضح –مركز بن خلدون  ةحد المتهمين في قضيأ –ياض خالد ف
ضد الدكتور سعد  ةعلي الشهاد نهم حرضوهأمحام جلبه له هؤالء الضباط ب ىلإضباط المباحث و  ىلإمعه و 

قوال ب كل األالمحقق هو من كت ةن وكيل النيابأو  ةيكون شاهد ملك في القضي نأالدين ابراهيم ووعدوه ب
 ةواكتفت المحكم ةلم يجر تحقيق تلك الوقائع الهام ومع ذلك فقط؛نه وقع عليها ألسانه و  ىالتي وردت عل

 ةن المجموعأكما . المحقق النيابةما قاله ضد الضباط ووكيل  قواله التي عدل عنه وان اثبتتأباستبعاد 
 وقتها ضدالمستشار حسام الغرياني  رئاسةب األعلىمجلس القضاء  إلى بشكاوى كانت قد تقدمت  ةالمتحد

ن عقدا مؤتمر صحفي اتهموا فيه العاملين أزيد بعد بو أاشرف العشماوي وسامح ين المستشار  قاضيي التحقيق
علي االنتخابات  ةللرقاب ةبانهم كانوا يرغبون في تقسيم مصر واستخدموا خرائط مخصصظمات في تلك المن

؛ ولكن منهمااتهامات لم يتضمنها قرار االتهام الصادر قسيم وكالوا للمتهمين نها خرائط التأالجمهور ب إلقناع
بو النجا ووزير أ فائزة الوزيرةببالغ ضد  قد تقدمتكانت  المتحدة المجموعةان كما  . تم اهمالها الشكوى 

االحاديث النائب العام قالت فيه أن  إلىعبد الخالق ووزير العدل محمد الجندي  ةالتضامن االجتماعي جود
القضاء ولم يتم التحقيق  ىعل مؤثما   تشكل تأثيرا   ةالمنظمات االجنبي ةالتي يدلون بها ضد المتهمين في قضي

 . !! ملف الدعوي  إلىبل تم ضمه في البالغ  
 

  


