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 وقائع ال

حتى    2016اتهمت النيابة المتهمين األول والثانى وآخرين أنهم فى غضون الفترة من عام 

 :تاريخه بداخل وخارج جمهورية مصر العربية

 أوالً: المتهم األول: 

عمداً بالداخل والخارج أخباراً وبياناٍت وإشاعاٍت كاذبة   -وآخر مجهول   –وهو مصرى، أذاع   (1

مقاالً بعنوان "السؤال الصحيح    2016/  11/  14حول األوضاع الداخلية للبالد، بأن نشر بتاريخ  

عاٍت  لماذا تؤيد هذا النظام" عبر موقع "مصر العربية" اإللكترونى أورد فيه أخباراً وبياناٍت وإشا

كاذبة منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار الدولة ألموال المصريين، لإليحاء  

ذلك  وكان من شأن  اقتصادياً،  الدولة  وتخبط  السويس  قناة  بفشل مشروع  العالمى  العام  للرأى 

مركزها   على  والتأثير  للبالد  القومية  بالمصالح  واإلضرار  واعتبارها  الدولة  هيبة  إضعاف 

قتصادى، وتكدير األمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على اال

 النحو المبين بالتحقيقات.

عمداً بالداخل والخارج أخباراً وبياناٍت وإشاعاٍت كاذبة    -وآخر مجهول   –( وهو مصرى، أذاع  2

 بعنوان "أرض النوبة لها مقاالً   2016/ 11/  22حول األوضاع الداخلية للبالد، بأن نشر بتاريخ  

وبياناٍت  أخباراً  فيه  أورد  اإللكترونى  العربية"  "مصر  موقع  عبر  أيضاً"  ورثة  ولها  أصحاب 

وإشاعاٍت كاذبة منها اضطهاد مؤسسات الدولة ألهل النوبة، وتهجيرها لهم قسرياً ونزعها ملكية  

لرأى العام العالمى بانتهاك  أراضيهم دون تعويض عادل وطرحها للبيع لغير المصريين، لإليحاء ل

الدولة لحقوق اإلنسان وارتكابها جرائم فى حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين، وكان من  

على   والتأثير  للبالد  القومية  بالمصالح  واإلضرار  واعتبارها  الدولة  هيبة  إضعاف  ذلك  شأن 

النا العام وإلقاء الرعب بين  س وإلحاق الضرر بالمصلحة  مركزها االقتصادى، وتكدير األمن 

 العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

عمداً بالداخل والخارج أخباراً وبياناٍت وإشاعاٍت كاذبة    -وآخر مجهول   –( وهو مصرى، أذاع  3

للبالد، بأن نشر بتاريخ   الداخلية  انتهكووا    2017/  11/  9حول األوضاع  مقاالً بعنوان "هكذا 

المسم الصفحة  "فيس بوك"  دستورنا" عبر  التواصل االجتماعى  اه "منتدى شبابنا" على موقع 

ادعى فيه عدم احترام مؤسسات الدولة للقانون، لإليحاء للرأى العام العالمى بانتهاك الدولة لحقوق  

واعتبارها  الدولة  هيبة  إضعاف  ذلك  شأن  من  وكان  والقوانين،  للدستور  ومخالفتها  اإلنسان 

بالد والتأثير على مركزها االقتصادى، وتكدير األمن العام وإلقاء واإلضرار بالمصالح القومية لل

 الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات. 



 

 ثانياً: المتهم الثانى: 

(  وهو مصرى، أذاع عمداً بالداخل والخارج أخباراً كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد، بأن 1

عبر لقاء مصور بموقع "مصر العربية"  االلكترونى تضمن خبراً    2016/  8/  18ريخ  أذاع بتا

ادعى فيه أن ثورة الثالثين من يونيو انقالُب عسكرُى، لإليحاء للرأى العام العالمى بعدم شرعية  

واإلضرار   واعتبارها  الدولة  هيبة  إضعاف  ذلك  شأن  من  وكان  المصرية،  الدولة  مؤسسات 

القومية   العام وإلقاء الرعب بالمصالح  للبالد والتأثير على مركزها االقتصادى، وتكدير األمن 

 بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

( وهو مصرى، أذاع عمداً بالداخل والخارج أخباراً كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد، بأن  2

التواصل   الحليم نشر عبر حسابه على موقع  فؤاد عبد  المسمى هشام  بوك"  االجتماعى "فيس 

منشورات تتضمن أخباراً كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون، لإليحاء للرأى العام العالمى 

وإلقاء  للقانون  الداخلية  بوزارة  العاملين  وانتهاك  بمصر،  المواطنين  لحقوق  انتهاكات  بوجود 

ات القضائية المختصة، وكان من شأن ذلك إضعاف القبض على المواطنين دون إذن من الجه

والتأثير على مركزها االقتصادى،   للبالد  القومية  بالمصالح  الدولة واعتبارها واإلضرار  هيبة 

وتكدير األمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين  

 بالتحقيقات.

أنهم إليهم  ال  ونسبت  بالمادتين  ارتكبوا  المؤثمة  قانون    1مكرراً/   102،  1)د(/  80جنح  من 

 العقوبات. 

وأمرت بتقديم القضية إلى محكمة جنح أمن دولة طوارىء مصر القديمة بجلستها المنعقدة يوم  

 لمحاكمة المتهمين وفقاً لنص مادتى االتهام سالفتى البيان. 2021/ 7/ 15الخميس الموافق 

 الدفاع

 المتهمين مما نسب إليهما تأسيساً على: نلتمس براءة 

من اعتبار األفعال المنسوبة للمتهمين األول والثانى    تضمنهفيما  بطالن أمر اإلحالة  :  الدفع األول

 جرائم مستمرة.

بطالن أمر اإلحالة فيما تضمنه من إحالة القضية الماثلة إلى محكمة جنايات أمن  :  الدفع الثانى

طوارىء   المادة  دولة  لنص  ذلك  رقم    19لمخالفة  الطوارىء  قانون    1958لسنة    162من 

لسنة   46من قانون السلطة القضائية رقم  15إجراءات جنائية، والمادة   331وتعديالته، والمادة 

 وتعديالته، وعدم اختصاص المحكمة والئياً بنظر الدعوى الماثلة.  1972



( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون  20، 14، 12بعدم دستورية المواد )  أصليا:   :لثالدفع الثا

،  96،  95،  94،  53،  5بشأن حالة الطوارىء، لمخالفتها لنصوص المواد )  1958لسنة    162

ونلتمس التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن أمام ( من الدستور،  237،  188،  184،  100،  97

تورية العليا للفصل فى مدى دستورية  ، أو إحالة القضية للمحكمة الدسالمحكمة الدستورية العليا 

 . 1979لسنة   48( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 29هذه المواد عمالً بنص المادة )

 ً : نلتمس وقف الدعوى الماثلة تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية  واحتياطيا

الجمهورية    20،  14،  12المواد   قرار رئيس  بشأن حالة   1958لسنة    162بالقانون رقم  من 

 . قضائية دستورية  39لسنة  103الطوارىء فى الدعوى الدستورية 

تين  ( عقوبات لمخالفتهما لنص الماد1مكرر/  102د،     80عدم دستورية المادتين )  :رابعالدفع ال

دى ، ونلتمس إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى م2014من دستور    71،  70

  1مكرر/  102د،    80دستوريتهما، أو التصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين  

 عقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا.

الخامس حاالت    :الدفع  من  حالة  واختلق  القانون،  تطبيق  فى  البين  الغلط  أصابه  اإلحالة  أمر 

المتوافرة باألوراق، مما جعل اتصال المحكمة بالدعوى اتصاالً  المشروع االجرامى الواحد غير  

 غير صحيحاً.

  1مكررا/  102د،    80بطالن أمر اإلحالة فيما تضمنه من تطبيق نص المادتين    :الدفع السادس

المادة   لنسخهما بموجب نص  العقوبات،  قانون  والمادة  2014من دستور    71/1من  من    29، 

 م الصحافة واإلعالم.بتنظي  2018لسنة   180القانون 

إنعدام الدليل الفنى على أن الصور الضوئية للبوستات المنسوبة للمتهم الثانى هو  :  الدفع السابع

من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور 

 الضوئية، وعلى عدم االعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم. 

د عقوبات على المتهمين األول    80عدم انطباق النموذج التجريمى الوارد بالمادة  :  ثامنال  الدفع

 . والثانى

وبيانات واشاعات كاذبة :  التاسعدفع  ال أخبار  اذاعة  لجريمة  والمعنوية  المادية  انتفاء األركان 

 . والمنسوب للمتهمين األول والثانى ارتكابها

 

 

 



 شرح الدفوع

من اعتبار األفعال المنسوبة للمتهمين األول والثانى    تضمنهفيما  بطالن أمر اإلحالة  :  ولاأل  دفعال

 جرائم مستمرة: 

اإلحالةال أمر  فى    ثابت من  للمتهمين  7/2021/  14الصادر  نسب  فى    أنه  أنهم  والثانى  األول 

عام   من  الفترة  وبيانات    2016غضون  أخبار  والخارج  بالداخل  عمداً  أذاعوا  تاريخه  حتى 

بالنسبة     2016/  11/  22،  14،  9أيام )    وإشاعات كاذبة...الخ، وجاء بأمر اإلحالة أن النشر تم  

 ثانى(. متهم البالنسبة لل 2016/ 18/8ول(، )لمتهم األ ل

ال بتحقيقات  يوم  وثابت  فجر  من  األولى  الساعات  فى  كان  المتهمين  على  القبض  أن  نيابة 

25 /6/2019 . 

وهو ما يفيد أن أمر اإلحالة اعتبر الجرائم المنسوبة للمتهمين من الجرائم المستمرة، األمر الذى 

يصيب أمر اإلحالة بالبطالن ألنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض  

وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق،    ، فضالً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون،عليهم

  والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثالثة سنوات من عدمه،

 وذلك على التفصيل التالى: 

الع  كقاعدة عامةليس بخفى أنه   تقع عن طريق  التي  ال  النيةتعد جميع الجرائم  جرائم  من قبيل 

 ،توافر عناصرها المادية حال  نها تدخل في مجموعة الجرائم التي ينتهي تنفيذها  أأي  وقتية.ال

رتكب بمجرد  و بغيرها من وسائل العالنية تُ أن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف  إف  ومن ثم،

ر الذي يمس الحق الذي فتعد الجريمة مستوفية ركنها المادي بمجرد النش  توافر ماديات الجريمة،

، فلو اتخذنا جريمة النشر عبر الصحف كمثال فهى جريمة وقتية وغير مستمرة يحميه القانون 

قد  الجريدة  تكون  أن  أيضا  أو مليون شخص، ويستوى فى ذلك  ألف شخص  الخبر  قرأ  سواء 

وزعت مائة نسخة فى مكان واحد أو مائة  ألف نسخة فى أماكن متعددة، تظل الجريمة مؤقتة  

 اصرها المادية. ألن تنفيذها انتهى بمجرد تحقق عن 

  التي يستغرق تحقق عناصرها المادية وقتاً طويالً هذا بخالف الحال بالنسبة للجرائم المستمرة  و 

رادة الجاني مسيطرة علي ماديات الجريمة  إوتكون فيها    ،وتظل تلك العناصر مستمرة وقائمة 

ا قتل شخص  ، أمةفجريمة حيازة أسلحة أو ذخائر دون ترخيص جريمة مستمر  .خالل هذا الوقت

 بطلق نارى فهى جريمة مؤقتة. 

  ،القبض بدون وجه حق  ،القذف  ، السب،السرقة  ،الضربأيضا  قبيل الجرائم الوقتية  كما يُعد من  

 النصب.. إلخ.  



من قبيل الجرائم المستمرة إخفاء األشياء المسروقة، إحراز مادة مخدرة، إدارة محل  فى حين يُعد  

 ...إلختسليم الصغير إلى من له الحق فى حضانتهعمومى بغير ترخيص، عدم 

  وهناك فارق بين اكتمال العناصر المادية لجريمة النشر وبين اآلثار التى تترتب على النشر، فال

رادة إطالما أن    ،تنوع وتعدد آثارها أو تفاعل الغير معها والتأثر بهايغير من طبيعة الجريمة  

 ت.الجاني لم يعد لها دور خالل هذا الوق

، بغض النظر عن وسيلة النشر سواء كانت  ممتد الثر  ات األالجرائم ذفجرائم النشر بطبيعتها من  

 . تقليدية أو حديثة

ولكن هناك من يذهب من شراح القانون إلى أن جرائم النشر عبر الوسائل التقليدية تختلف  

الحديثة ال تنزع عن من قام  عن جرائم النشر عبر الوسائل الحديثة، تحت زعم أن الوسائل  

 . بالنشر إرادته عكس الوسائل التقليدية

فنشر مقال فى جريدة تنعدم معه إرادة الناشر فى إمكانية حذف المقال أو تعديله ألن الجريدة  

الحالة   الجريمة فى هذه  ثم تكون  تعديله، ومن  المقال أو  إلغاء  ُطبعت وتم توزيعها، وال يمكن 

 مؤقتة. 

على صفحة بموقع التواصل اإلجتماعى "فيس بووك" يظل صاحب الصفحة أما نشر بوست   

هنا مستمرة ألن   الجريمة  تكون  ثم  تعديله، ومن  أو  البوست  إمكانية حذف  فى  بإرادته  متمتعاً 

 صاحب الصفحة ارتكب سلوك سلبى باإلمتناع عن حذف أو تعديل البوست منذ نشره.

فى التفرقة بين الطبيعة القانونية لجرائم    التفسيرولو سلمنا على سبيل الفرد الجدلى بصحة هذا  

فيها   تكون  األولى  بأن  الحديثة،  الوسائل  عبر  النشر  وبين جرائم  التقليدية  الوسائل  النشر عبر 

فإن صحة هذا التفسير )الفرض  الجريمة مؤقتة، فى حين الثانية تكون فيها الجريمة مستمرة،  

 لزم توافر عنصريين جوهريين: تستالجدلى( 

 .إدارتها أن يكون من نُسبت إليه جريمة النشر هو مالك الصفحة والمتحكم في األول:

أن تكون إرادته حرة، وغير مقيدة، حتى يمكن القول أنه اختار السلوك السلبى باإلمتناع   الثانى:

 عن إلغاء البوست أو تعديله بمحض إرادته، ولم يكن مجبراً على ذلك.

 وبتطبيق ما سلف على ما هو منسوب للمتهمين األول والثانى نجد ما يلى:

نى على موقع صحفى يسمى "مصر العربية"،  نُسب للمتهم األول نشر ثالث مقاالت األول والثا

والثالث على صفحة فيس بووك تسمى "منتدى شبابنا"، ونُسب للثانى أن موقع )مصر العربية(  

نشر مقطع مصور له، وأنه نشر مجموعة بوستات على صفحة فيس بووك تسمى "هشام فؤاد 

 عبد الحليم" 



مصر العربية( وال من أعضاء مجلس إدارة : المتهمين األول والثانى ليسا من مالكى موقع )أوالً 

 وبالتالى ال يمكن لهما حذف ما به محتوى.  ،وغير متحكمين فى المحتوى المنشور على الموقع

حيث أن إدارة   2017أن موقع مصر العربية محجوب ولم يمكن الولوج إليه من قبل عام   ثانياً:

  71لسنة   57012اإلدارى برقم   أمام القضاء  2017يوليو   20الموقع رفعت دعوى قضائية فى  

الموقع، وقضت   قرار حجب  وإلغاء  تنفيذ  بوقف  فيها  تطالب  وآخرين  الوزراء  رئيس  ق ضد 

، وتأيد هذا الحكم بموجب حكم  برفض الدعوى 2019أغسطس   27محكمة القضاء اإلدارى فى  

دات االول  )راجع حافظة المستن  2021مارس    15قضائية عليا فى    66لسنة    7813االدارية العليا  

تشتمل على صورة حكم القضاء االدارى، وصورة ضوئية من شهادة المحكمة االدارية العليا تفيد تأييد حكم  

 .  القضاء االدارى( 

بل إلغاء كل المحتوى المتواجد    ، وهو ما يفيد ضمنياً بإلغاء ليس فقط المقاالت المنسوبة للمتهمين

 . 2017أو تداوله أو التعليق عليه منذ  على الموقع، وعدم قدرة الجمهور على مشاهدته  

للمتهم األول أى    ثالثاً: ليس  المسماه "منتدى شاببنا"  بووك  الفيس  بها، وليس  صلأن صفحة  ة 

وكل ما قدمته  ،  76:  75وهو ما أكده بأقواله فى تحقيقات النيابة ص  مالكها أو المتحكم فيها،  

عجزت فيه االدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عن رصد    النيابة تقرير فنى

عليها،  القائم  أو  منشئها،  تحديد  عن  فيه  وعجزت  الصفحة،  لمستخدم  االلكترونية  البصمة 

  لها مشاركةبأن والدة المتهم األول    ، اللهم تحرياتوعجزت عن تحديد صلة المتهم بهذه الصفحة 

المقال المنشور كتبه زياد بط كاتب التقرير من هذه التحريات أن  ن است   مومن ث  على هذه الصفحة

وتجاهلت النيابة تقديم    وهو استباط فاسد ال يقطع بوجود أى عالقة لزياد بهذه الصفحة،   العليمى، 

أو القائم   صفحة ملك زياد العليمى أو أنه المتحكم فيهاهذه ال   يفيد على أنفنى حقيقى  أى دليل  

 .على إدارتها

أن الصفحة المسماه "هشام فؤاد عبد الحليم" كانت النيابة قد عرضت صورة ضوئية منها    بعاً:را

بأن    41،  40، فأجاب فى صفحتى  2021يونيه    28على المتهم الثانى بجلسة التحقيق معه يوم  

هذا الحساب ليس حسابه ونفى أى صله له بتلك الصفحة، وتقاعست النيابة عن تقديم أى دليل 

 . المتهم الثانى لتلك الصفحة أو أنه مديرها فنى يؤكد ملكية

  17حاكمة المنعقدة فى  مبل إننا تقدمنا للهيئة الموقرة بمذكرة طلبات بجلسة ال  ليس هذا فحسب

 ، طلبنا فيها من ضمن طلباتنا ما يلى: 2021أغسطس 

للمادتين    "ثانياً: وفقا  المشكلة  لالتصاالت  القومى  الجهاز  خبراء  من  لجنة  من    10،  1انتداب 

 بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون مهمتها ما يلى:   2018لسنة    175القانون رقم  



"البصمة   الصفحة  لتلك  التعريفى  الرقم  وبيان  الثانى،  للمتهم  المنسوبة  الصفحة  فحص 

االلكترونية"، وتحديد مستخدم تلك الصفحة، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأى رقم تليفون  

ول من عدمه، وتاريخ هذا الربط، وعما إذا كان هذا الربط ُمفعل أم غير ُمفعل، وداللة هذا محم

الربط فى الحالتين بشأن إثبات استخدام المتهم الثانى لتلك الصفحة وإثبات ملكيته لها، وإثبات  

 إدارته لها فى الحالتين". 

تقديم دليل فنى من جهة محايدة  إال أن الهيئة لم تستجيب لهذا الطلب حيث كنا نسعى من خالله ل

يؤكد انتفاء صلة المتهم الثانى بهذه الصفحة بالرغم أن النيابة لم تقدم أى دليل يؤكد صلته بهذه  

 الصفحة.

بصحة ما نُسب للمتهمين من أفعال )وال نسلم   فقط  ولذلك فلو سلمنا على سبيل الفرض الجدلى

بصحة ذلك أبداً( فإن العناصر األربعة السالف بيانها تؤكد أن الجرائم الواردة بأمر اإلحالة بحق  

المتهمين األول والثانى ال يمكن وصفها بأنها جرائم مستمرة، فالوسائط االلكترونية التى نُشرت  

ي  المقاطع ال  أو  المقاالت  تلك  أو فعليها   ،ملكونهاعليها  قانونية  أو  وليس لهم أى سيطرة مادية 

تنتفى عنهما أى إرادة   ثمومن    2019/ 6/ 25عليها، كما أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما منذ  

ا بحذف أو تعديل تلك المقاطع، وهذا كله فضالً عن حجبها عن الجمهور  م حرة بشأن امكانية تدخله 

بيانه )راجع حافظة المستندات بها الحكم الذى قضى برفض    على النحو السالف  2017من قبل  

 دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الحجب(. 

اعتبار األفعال المنسوبة للمتهمين األول والثانى    تضمنهفيما  ببطالن أمر اإلحالة  لذلك نتمسك  

 .جرائم مستمرة

 

القضية الماثلة إلى محكمة جنايات  ندفع ببطالن أمر اإلحالة فيما تضمنه من إحالة  :  الثانى  دفعال

  1958لسنة   162من قانون الطوارىء رقم  19أمن دولة طوارىء لمخالفة ذلك لنص المادة  

  46من قانون السلطة القضائية رقم    15إجراءات جنائية، والمادة    331وتعديالته، والمادة  

 اثلة. وتعديالته، وعدم اختصاص المحكمة والئياً بنظر الدعوى الم  1972لسنة  

 

 شرح عناصر الدفع

 على:   154مادة حيث نصت ال

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه  )

القانون، ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه  

فورا   لالنعقاد  المجلس  دعوة  العادي، وجب  االنعقاد  دور  في غير  اإلعالن  وإذا حدث  بشأنه. 



عليه. وفي جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعالن حالة  للعرض  

الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر، وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة، بعد  

موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض األمر على مجلس الوزراء  

على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وال يجوز حل مجلس للموافقة،  

 .(النواب أثناء سريان حالة الطوارئ

أن المتهمين جميعاً فى غضون الفترة   2021/  7/   14هذا وقد جاء بأمر اإلحالة الصادر فى  

ذكر أن تاريخ حتى تاريخه ارتكبوا الجرائم الواردة بأمر اإلحالة، ومن الجدير بال  2016من  

 (. ( وفقا لما جاء بمحضر الضبط2019يونيه    25القبض على المتهمين األول والثانى هو ) 

ومنذ القبض على المتهمين وحتى إحالتهما للمحاكمة انتهت أكثر من حالة طوارىء، كما انتهت  

 مدة مدها على النحو الذى رسمه الدستور، وذلك على التفصيل التالى: 

  208تم إعالن حالة الطوارىء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم    األولى:الحالة   (1)

بإعالن حالة الطوارىء بالبالد من جديد، لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من    2019لسنة  

يونيه    25وأثناء سريان هذه الحالة تم القبض على المتهمين فى  ،  2019ابريل    25

2019 . 

لمدة ثالثة أشهر تبدأ    2019لسنة    317ة  ثم تم مدها بموجب قرار رئيس الجمهوري   (2)

 . 2019يوليو   25من 

 .   2019أكتوبر  25هذا وقد انتهت حالة الطوارىء هذه، كما انتهت مدة مدها فى  

 . 2019أكتوبر   26وقد ظلت البالد بدون إعالن حالة طوارىء طوال يوم 

الثانية (3) الجمهورية    :الحالة  رئيس  قرار  حالة  2019لسنة    555صدر    بإعالن 

 . 2019أكتوبر   27الطوارىء بالبالد من جديد لمدة ثالثة أشهر تبدأ من 

لمدة ثالثة أشهر تبدأ من    2020لسنة    20وتم مدها بموجب قرار رئيس الجمهورية    (4)

 . 2020يناير   27

 . 2020ابريل  27هذا وقد انتهت حالة الطوارىء هذه، وكما انتهت مدة مدها فى مساء يوم  

الثالثة: (5) ق   الحالة  الجمهورية  صدر  رئيس  حالة   2020لسنة    168رار  بإعالن 

 . 2020ابريل   28الطوارىء بالبالد من جديد لمدة ثالثة أشهر تبدأ من 

لمدة ثالثة أشهر تبدأ    2020لسنة    391وتم مدها بموجب قرار رئيس الجمهورية    (6)

 . 2020/ 7/  17من 



 .  2020/ 10/ 16يوم  هذا وقد انتهت حالة الطوارىء هذه، كما انتهت مدة مدها فى مساء 

/  10/  25حتى مساء    2020/  10/  17وظلت البالد بدون حالة طوارىء لمدة تسعة أيام من  

2020 . 

 

الرابعة  (7) الجمهورية  :  الحالة  رئيس  قرار  حالة   2020لسنة    596صدر  بإعالن 

 . 2020/  10/  26الطوارىء بالبالد من جديد لمدة ثالثة أشهر تبدأ من 

لمدة ثالثة أشهر    2021لسنة    19بموجب قرار رئيس الجمهورية  وتم مدها بالبالد   (8)

 . 2021/  1/ 24تبدأ من  

الخامسة  (9) الجمهورية    :الحالة  رئيس  قرار  حالة   2021لسنة    174صدر  بإعالن 

تبدأ من   أشهر  ثالثة  لمدة  بالبالد من جديد  ،  2021/  4/  25الطوارىء  وفى ظل . 

 . 2021/ 7/  14ى سريان هذه الحالة صدر أمر إحالتهم للمحاكمة ف 

، تم مد إعالن حالة الطوارىء بالبالد بموجب قرار رئيس  وأثناء محاكمة المتهمين (10)

 2021/  7/ 24لمدة ثالثة أشهر تبدأ من  2021لسنة   290الجمهورية  

 

وحتى صدور أمر     2019يونيه    25فى  : أنه منذ القبض على المتهمين   األمر الذى يوضح

، تم إعالن حالة الطوارىء بالبالد خمس مرات، وتم مدها أربع مرات،  2021/  7/ 14اإلحالة فى  

الجديد،   وإعالنها  الطوارىء  مدة  مد  بين  فواصل زمنية  هناك  بدون  وكانت  البالد  حيث ظلت 

طوارىء ، كما ظلت البالد أيضا بدون حالة 2019أكتوبر  26طوال يوم   إعالن حالة طوارىء 

 . 2020/ 10/  25حتى مساء  2020/  10/ 17لمدة تسعة أيام من 

ومن ثم فإن حالة الطوارىء التى وقعت فى ظلها الجريمة المنسوبة للمتهمين قد انتهت فى  

انتهت مدة مدها فى  2019يوليو    24 قرار 2019أكتوبر    24، كما  قبل صدور  ، وذلك كله 

رار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية قد صدر فى بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، وحيث أن ق

فقد أضحت المحاكم العادية هى صاحبة االختصاص الوالئى بنظر هذه  لذا    2021يوليو    14

 . القضية، وليس محاكم أمن الدولة طوارىء

 من قانون السلطة القضائية على: 15تنص المادة 

لدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة فيما عدا المنازعات اإلدارية التي يختص بها مجلس ا)

 .المنازعات والجرائم إال ما استثني بنص خاص



 .(وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون اإلجراءات الجنائية

 من قانون الطوارىء على:  19وتنص المادة 

القضايا التي تكون محالة عليها عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر  )

 .وتتابع نظرها وفقاً لإلجراءات المتبعة أمامها

المحاكم إلى  قدموا  قد  فيها  المتهمون  يكون  ال  التي  الجرائم  العادية  أما  المحاكم  إلى   فتحال 

 .(المختصة وتتبع في شأنها اإلجراءات المعمول بها أمامها

 إجراءات جنائية على:  331وتنص المادة 

 ب البطالن على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى(. )يترت 

 ومن استقراء هذه النصوص يتضح عدداً من القواعد:

بالفصل   من قانون السلطة القضائية جعلت المحاكم العادية صاحبة الوالية العامة  15( المادة 1)

 .في كافة المنازعات والجرائم إال ما استثني بنص خاص

أناط بمحاكم أمن الدولة طوارىء نظر بعض المنازعات أثناء سريان   أن قانون الطوارىء( 2)

التي تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا  حالة الطوارىء، إال أنه عند انتهاء تلك الحالة  

 .رها وفقاً لإلجراءات المتبعة أمامهاوتتابع نظ تكون محالة عليها

إلى المحاكم المتهمون فيها قد قدموا  التي ال يكون  العادية    ةأما الجرائم  إلى المحاكم  فتحال 

 . المختصة وتتبع في شأنها اإلجراءات المعمول بها أمامها

انت  ومن ثم، فالجرائم التى وقعت من أحد المتهمين أثناء سريان حالة طوارىء، ولكنها ك (  3)

قيد التحقيق، ولم يتم التصرف فيها باإلحالة للمحاكمة إال بعد انتهاء حالة الطوارىء التى وقعت  

أمام محكمة أمن    -المتهم فى هذه الحالة-فى ظلها الجريمة المنسوبة إلى المتهم، فال يحاكم  

المادة   دولة طوارىء، بل يحال إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية، على النحو الذى أوضحته

 . من قانون الطوارىء  19

االختصاص الوالئى للمحاكم من النظام العام، فإن جزاء مخالفة تلك القواعد هو البطالن  (  4)

المادة   النحو الذى أوضحته  من قانون اإلجراءات الجنائية، خاصة أن األمر يتعلق    331على 

 . بصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية

 :على  154مادة حيث نصت ال



يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه  )

القانون، ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه  

فورا  لالنعقاد  المجلس  دعوة  العادي، وجب  االنعقاد  دور  في غير  اإلعالن  وإذا حدث    بشأنه. 

وفي جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعالن حالة  للعرض عليه.  

الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر، وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة، بعد  

. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض األمر على مجلس الوزراء  موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس

وافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وال يجوز حل مجلس للم

 .(النواب أثناء سريان حالة الطوارئ

بالبالد الطوارىء  حالة  إنتهاء  على  تترتب  التى  القانونية  فاآلثار  ثم  كافة  ومن  فقدان   هو 

لفقدانها سندها ومبررها    ،المستقبلية قوتها التنفيذية  ل  التى صدرت فى ظل هذه الحالة  القرارات

 .، حتى ولو أعلنت حالة الطوارىء بالبالد من جديدوركيزتها

ومن ثم ال يجوز االحتجاج بأن المتهم ارتكب الجريمة فى ظل حالة طوارىء كانت معلنة بالبالد،  

ناك حالة وكانت ه   2021وأن النيابة قد انتهت من التحقيق وأحالته للمحاكمة الجنائية فى يوليو  

طوارىء معلنة بالبالد، ألن هذا القول يتجاهل القاعدة التى وضعها المشرع بقانون الطوارىء  

ذاته، أنه بعد ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه إذا انتهت حالة الطوارىء بالبالد، ولم يحال  

عد إنتهاء حالة للمحاكمة، فيجب محاكمته أمام المحاكم العادية متى كانت إحالته للمحاكمة تم ب

فالظرف االستثنائى الذى أتاح محاكمة  الطوارىء التى ارتكب فى ظلها الجريمة المنسوبة للمتهم،  

المتهم أمام المحاكم االستثنائية يرتبط بالتاريخ الذى ارتكبت فيه الجريمة وال يرتبط بشخص  

ة بالبالد وتم إحالة  فمتى ارتكبت جريمة فى ظل حالة طوارىء معلن   المتهم وال بالجريمة ذاتها،

المتهم للمحاكمة قبل أن تنتهى تلك الحالة أتاح المشرع أن تكون محاكمته أمام محاكم أمن الدولة 

أمام   الحالة وصدر قرار إحالتها بعدها وجب أن تكون محاكمته  تلك  انتهت  إذا  أما  طوارىء، 

 . المحاكم العادية

إليه المنسوبة  لألفعال  المتهمين  ارتكاب  تاريخ  للمحاكمة  فمن  احالتهما  قرار  وحتى صدور  ما 

شهدت البالد إعالن الطوارىء بالبالد خمس مرات، ومدها أربع مرات، وبينها فواصل زمنية  

 على النحو السالف بيانه. 

وكل حالة من إعالن حالة الطوارىء أو مدها هى حالة دستورية قائمة بذاتها، ومؤقته، وال يجوز  

ؤقت عنها، والقول بعكس ذلك يناهض المبادىء الدستورية لألسباب إسقاط الطابع االستثنائى والم

  التالية:

وهذا هو المبرر الدستورى الذى  إن كانت كل حالة طوارئ مستقلة بذاتها عن سابقتها )  أوالً:

تطرحه السلطتين التنفيذية والتشريعية للفواصل الزمنية بين كل مد للطوارىء، وكل إعالن جديد  



جميع سلطات (، فعلى  حتى اليوم  2017لطوارىء من  لتبرير اإلعالن المتكرر لحالة ا  الحالة،لهذه  

ببد المتعلقة  تلك    و أ  ء حالة الطوارىء، الدولة أن تطبّق كافة أحكام قانون الطوارئ سواء تلك 

  نتقى ما ترغب فى تطبيقه، وتمتنع عن تطبيق ما ال يتوافق مع رغبتها المتعلقة بنهايتها، ال أن ت

المادة   لنص  الصحيح  التطبيق  واإلصرار على عدم  والدستور،  القانون  من    19دون سند من 

والمادة   الطوارىء،  القضائية    15قانون  السلطة  قانون  لحالة  من  شكلي  إنهاء  أمام  يجعلنا 

، ويفقد المواطنين كافة الضمانات الدستورية والقانونية التى يجب كفالتها لهم عند  الطوارئ

 . الطوارىء إنتهاء حالة

آثارها  ثانياً: كافة  إنقطاع  الطوارىء  حالة  إنهاء  على  للقضاء   يترتب  العامة  بالوالية  المتعلقة 

العادى فى نظر المنازعات والجرائم التى نشأت فى ظل هذه الحالة طالما لم تحال للمحكمة أثناء 

 من قانون الطوارىء.  19سريان هذه الحالة على النحو الذى فصلته المادة 

أن الطبيعة االسثنائية والمؤقتة لمحاكم أمن الدولة طوارىء مرتبطة بصريح النص الذى   الثاً:ث

انتزع االختصاص من القضاء العادى على نحو استثنائى، ومن ثم يدور هذا االستثناء وجوداً 

طوارىء حيث    19وعدماً مع حالة الطوارىء المعلنة، وهذا هو ما نصت عليه صراحة المادة  

مح  تلك  تختص  سريان  أثناء  للمحاكمة  وتحال  ترتكب  التى  بالجرائم  الدولة طوارىء  أمن  اكم 

ينعقد   ظلها  فى  للمحاكمة  تحال  ولم  الحالة  تلك  سريان  أثناء  ارتكبت  التى  الجرائم  أما  الحالة، 

 االختصاص بشأنها للقضاء العادى حتى لو أعلنت حالة الطوارىء من جديد.

  ات المحكمة تلك القضية، ولكن باعتبارها القضاء العادىومن ثم يتمسك الدفاع بأن تنظر ذ

الطبيعى( بتلك    )القاضى  األخيرة  اتصال  إلن  طوارىء،  دولة  أمن  محكمة  باعتبارها  وليس 

من قانون السلطة القضائية،    15من قانون الطوارىء، والمادة    19الدعوى جاء مناهضا للمادة  

 مما يسقط عنها اختصاصها الوالئى. 

تعتبر محاكم أمن الدولة التى تستند فى وجودها إلى قانون الطوارئ  وقد ذهب الفقه إلى أنه )ال  

محاكم عادية ذات والية خاصة كمحاكم أمن الدولة الدائمة المنشأة طبقاً    1958لسنة    162رقم  

  ، وإنما هى فى حقيقتها محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ1980لسنة    105للقانون رقم  

كما أسلفنا، ومن ثم فإن واليتها تنحصر فى الجرائم التى تختص بنظرها دون غيرها، وفى فترة  

فال والية قضائية لها حتى بالنسبة إلى تلك الجرائم متى انتهت  الطوارئ فقط،    حالةسريان  

حفظ حالة الطوارئ، وكل حكم يصدر خالفاً لحدود هذه الوالية يعتبر منعدماً قانوناً مع مراعاة الت

، وبالتالى فهى ال تنتمى إلى القضاء الجنائى العام من قانون الطوارئ  19الوارد فى نص المادة  

إذ    –إحدى المقومات األساسية للقضاء العادى    –حيث يتخلف فيها عنصر الدوام واالستمرار  

رهون  تبقى ما بقيت حالة الطوارئ وتنتهى بانتهائها أو على وجه الدقة أن وجودها واستمرارها م

بفترة معينة وهى قيام حالة الطوارئ التى تفترض ظروفاً استثنائيةً يمر بها الوطن واستمرار  



ن موقوتة بهذه المرحلة، وبالتالى فهى محكمة استثنائية، بحيث إذا و نفاذها فواليتها القضائية تك 

م لكى تعود  زالت هذه الحالة انحسر اختصاص هذه المحاكم بقوة القانون عن جرائم القانون العا

كما أن أحكامها ال تقبل الطعن بأى وجه من الوجوه بل تصبح نهائية بعد    ،إلى قاضيها الطبيعى

التصديق عليها من رئيس الجمهورية وعلى وجه الخصوص فهى غير خاضعة لرقابة محكمة 

تفرض عليها   وأن  للقضاء،  العامة  بالضوابط واالتجاهات  تلزمها  أن  لها  يتاح  النقض، مما ال 

أحمد سيف    -( )كتاب مدى دستورية قانون الطوارىء.اللتزام بالمبادئ األساسية للعمل القضائىا

 صادر عن مركز هشام مبارك للقانون(  -االسالم المحامى 

 كما استقرت محكمة النقض المصرية على: 

لتعلقة  " الموضوع  محكمة  على  مطروحاً  دائماً  يعتبر  الوالئى  اإلختصاص  بعدم  بالنظام  الدفع 

و لو لم يدفع به أمامها فال يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم    ،العام

إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع الدفع به ألول مرة أمام محكمة النقض   . (ويجوز 

  1976/    04/    14تاريخ الجلسة    -ق    41لسنــة    594من الطعن رقم    1الفقرة رقم    -النقض  )

 ( 931رقم الصفحة  27مكتب فني 

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور  )

في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام األوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من  

، وكذلك الجرائم المعاقب عليها  هايقوم مقامه ولو كانت في األصل مؤثمة بالقوانين المعمول ب 

يسلب  لم  الشارع  وأن  مقامه،  يقوم  ممن  أو  الجمهورية  رئيس  من  إليها  وتحال  العام  بالقانون 

المحاكم صاحبة الوالية العامة شيئاً ألبته من اختصاصها األصيل الذي أطلقته الفقرة األولى من  

بالقانون ر  15المادة   الصادر  القضائية  السلطة  قانون  ليشمل    1972لسنة    46قم  من  المعدل، 

  - القضائية  56لسنة    5919الطعن رقم  (     )إال ما استثنى بنص خاص  -الفصل في الجرائم كافة  

 (1987مارس    16جلسة 

استثنائية  ) محاكم  طوارئ  العليا  الدولة  أمن  محاكم  أن  على  استقر  المحكمة  هذه  قضاء  وكان 

تقع بالمخالفة ألحكام األوامر التي يصدرها  الجرائم التي    اختصاصها محصور في الفصل في

رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في األصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك  

وأن  القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ،  

الذي أطلقته   امة شيئاً البتة من اختصاصها األصيلالشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الوالية الع

لسنة    ٤٦من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم    ١٥الفقرة األولى من المادة  

المعدل، ومن    ١٩٥٤لسنة    ٣٩٤ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون    ١٩٧٢

ختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في  ثم فإنه ال يحول بين المحاكم العادية وبين اال

ويكون االختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية    ،القانون سالف الذكر مانع من القانون

والمحاكم االستثنائية ال يمنع نظر أيهما فيها من نظر األخرى، إال أن تحول دون ذلك قوة األمر  



نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية    المقضي، وال يغير من هذا األصل العام ما

من أنه: " إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها    ١٩٨١لسنة    ١رقم  

ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى  

من  ٣٢)طوارئ( وتطبق هذه المحاكم المادة النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة 

قانون العقوبات . " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل  

م اإلفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في  د وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لع

د رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة  األحوال المماثلة. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة ق

فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن واليتها األصلية  العادية صاحبة الوالية العامة،  

تلك وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن االختصاص الفعلي  

ا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر  إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" . لم

وفقاً لقواعد  -بعدم االختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إال أنه يعد في الواقع    -مخطئاً    -

مانعاً من السير فيها، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول    -التفسير الصحيح للقانون 

ر بنصه في الفقرة األولى من مادته الثامنة والستين على  أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستو 

أن : " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات ال  

قد تخلت على غير سند من    -محكمة الجنايات    -يوفرها قضاء استثنائي، وما دامت المحكمة  

ديها، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين ي 

النقض للطعن فيه بطريق  العامة  حكمها يكون قابالً  النيابة  في مجال    -. لما كان ذلك، وكانت 

هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل    - المصلحة والصفة في الطعن  

جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة    وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من  ،الصالح العام

لها   يكن  لم  وإن  األحكام  في  تطعن  اتهام-أن  كانت    -كسلطة  بل  الطعن،  في  خاصة  مصلحة 

في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام    -في صورة الدعوى-المصلحة هي للمتهم، وتتمثل  

  -حقه في الطعن بطريق النقض    المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها

في الحكم الذي قد يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في االنتصاب    -متى توافرت شروطه  

 . عنه في طعنها قائمة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون

مكتب فنى سنة    -2007/  1/  10جلسة    -الدائرة الجنائية  -قضائية  ٦٧لسنة    ١١٥٧٨لطعن رقم  )ا

 (23صفحة   -5قاعدة-58

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن ال يملك رفعها قانوناً وعلي  )

( المادة  به  تقتضي  ما  بالقانون  63خالف  المعدلة  الجنائية  اإلجراءات  قانون  لسنة    121( من 

1956   ً عرض  توال يحق لها أن ت   فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانونا

تملك  وال  األثر،  معدوم  إجراءات  من  عليه  بني  وما  حكمها  كان  فعلت  هي  فإن    لموضوعها، 

المحكمة االستئنافية عند رفع األمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين 



باب   باعتبار أن  الدعوى  المستأنف وعدم قبول  الحكم  القضاء ببطالن  أن يقتصر حكمها على 

لقبولها وهو أمر من   الشارع  التي فرضها  الشروط  لها  تتوافر  إلى أن  المحاكمة موصد دونها 

م لتعلقه بوالية المحكمة واتصاله بشروط أصيل الزم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة  النظام العا

 ( 384ص   23مجموعة المكتب الفني س  3/1972/ 13)نقض    .(اتصال المحكمة بالواقعة 

 

 : 2021لسنة  876أمر اإلحالة استند إلى المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 

 وقد نصت المادة الثانية منه على: 

 )تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم( 

ليس من حق رئيس الوزراء أن يحدد بقرار إدارى منه إختصاصات المحاكم على نحو يخالف  

هو نص    -وفقاً لقواعد التدرج التشريعى )الهرم التشريعى(-واألولى بالتطبيق    الدستور والقانون

وارىء، فالقرار اإلدارى ال يلغى وال ينسخ النص القانونى، ولكن العكس  من قانون الط  19المادة  

 صحيح. 

فإذا كان قانون الطوارىء قد أتاح لرئيس الجمهورية إحالة بعض القضايا للمحاكمة أمام محكمة  

أمن الدولة طوارىء، كما أتاح له تفويض غيره فى هذه االختصاصات، وقام بتفويض رئيس  

الشأن هذا  فى  من  الوزراء  سلطات  وبالطبع  الشأن،  هذا  فى  الجمهورية  رئيس  سلطات  فإن   ،

الضمانات   السلطة وفق  تلك  تكون ممارسة  أن  بل يجب  التشريعى،  النص  تتجاوز  فوضه، ال 

قانون   التى رسمها  الحدود  ووفق  والمنصفة،  العادلة  المحاكمة  فى  للحق  والقانونية  الدستورية 

 نى السلطة القضائية واإلجراءات الجنائية. الطوارىء بصريح نصوصه، وكذا نصوص قانو

ببطالن أمر اإلحالة فيما تضمنه من إحالة القضية الماثلة إلى محكمة جنايات أمن    نتمسك  لذلك

وتعديالته،    1958لسنة    162من قانون الطوارىء    19دولة طوارىء لمخالفة ذلك لنص المادة  

والمادة    331والمادة   جنائية،  ا  15إجراءات  قانون  القضائية  من    1972لسنة    46لسلطة 

 وتعديالته، وعدم اختصاص المحكم والئيا بنظر تلك الدعوى.

 

( من قرار رئيس الجمهورية  20،  14،  12بعدم دستورية المواد )  ندفع أصليا::  الدفع الثالث

،  95،  94،  53،  5بشأن حالة الطوارىء، لمخالفتها لنصوص المواد )  1958لسنة    162بالقانون  

ونلتمس التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن  ( من الدستور،  237،  188،  184،  100،  97،  96

العليا  الدستورية  المحكمة  إحالأمام  أو  مدى  ،  فى  للفصل  العليا  الدستورية  للمحكمة  القضية  ة 



لسنة   48( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  29دستورية هذه المواد عمالً بنص المادة )

1979 . 

نلتمس وقف الدعوى الماثلة تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية    واحتياطياً: 

قرار رئ   20،  14،  12المواد   بالقانون رقم  من  الجمهورية  بشأن حالة   1958لسنة    162يس 

 قضائية دستورية   39لسنة  103الطوارىء فى الدعوى الدستورية 

 

 شواهد دفع الدستورية 

 

 الدستور يحدد نظام الحكم وشكل الدولة: 

والتي تشكل مع نصوصه نسيجاً مترابطاً،   1/2014/ 18إن ديباجة الدستور المصري الصادر في  

المادة  ال  وك   لنص  يتجزأ طبقاً  من الدستور، تضمنت على لسان شعب مصر صاحب   227ال 

 : السيادة

".... يكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق   

 ا الذي عانى طويالً ..." ن عن شعب  ي استبداد ... ونرفع الظلمأ الباب به أمام أي فساد و 

قيامه،  كشفت  فقد   الواجب  الحكم  نظام  ونوع  الدولة،  نوع  الدستور عن  نصوص  مع  الديباجة 

فالدولة ديمقراطية، ونظامها جمهوري ديمقراطي، وحكومتها مدنية، وأغلق الدستور الباب أمام 

   .، سواء في أي شكل أو صورة من صور االستبدادىتحول الحكم في مصر إلي نظام استبداد

 الشعب وليس باسم الحاكم:  أحكام القضاء تصدر باسم

على أن سيادة القانون أساس للحكم في الدولة، كما ينص في   94و  1وينص الدستور في المادة 

( على أن ".... وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء وحيدته ضمانات أساسية 94المادة )

 ."لحماية الحقوق والحريات

( حق التقاضي، وحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، 97وصان في المادة )

(  98ومنع محاكمة الشخص إال أمام قاضية الطبيعي وحظر المحاكم االستثنائية، وكفل في المادة )

( فلسفة إصدار األحكام وتنفيذها، فهي ال تصدر باسم  100حق الدفاع، وبين الدستور في المادة )

لحاكم، وال تنفذ باسمه، وإنما تصدر وتنفذ باسم الشعب، صاحب السيادة، وأوجب على الدولة ا

هذا   تجريم  أمر  يترك  ولم  تنفيذها،  تعطيل  أو  تنفيذها  عن  االمتناع  القضاء وجرم  أحكام  تنفيذ 

( على أن "السلطة القضائية مستقلة تتوالها  184السلوك للمشرع، وينص الدستور في المادة ) 



القانون  المحا ويبين  للقانون،  وفقاً  أحكامها  وتصدر  ودرجاتها،  أنواعها  اختالف  على  كم 

 ."صالحيتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم

( إلي القضاء االختصاص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما 188وأسند في المادة )

م يمنح رئيس الجمهورية أي اختصاص بالتصديق على األحكام ولتختص به جهة قضائية أخرى،  

المادة )أو بإلغائها أو بطلب إعادة المحاكمة الدولة في  ( بمواجهة اإلرهاب بكافة  237، وألزم 

صورة وأشكاله، لكنه قيدها بوجوب ضمان احترام الحقوق والحريات العامة، فال يجوز لسلطات 

اإلرهاب ذريعه للتحلل من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور  الدولة أن تتخذ من مواجهة  

 قضائية عليا(.  63لسنة  35942)راجع حكم االدارية العليا  .للمواطنين

 الدستور حدد ضوابط إعالن حالة الطوارىء: 

لذلك،   الالزمة  والضوابط  اإلجراءات  الطوارئ، وحدد  حالة  إعالن  نظم  قد  الدستور  إن  حيث 

األقصى   )والحد  المادة  في  عليه  المنصوص  الوجه  على  ومدها،  إعالنها  ونظم  154لمدة   ،)

رقم   بالقانون  القرار  في  حالة    1958لسنة    162المشرع  إعالن  أسباب  الطوارئ  حالة  بشأن 

قانون   من  المستمدة  اإلدارة  جهة  وسلطات  إعالنها،  قرار  في  المطلوبة  والشروط  الطوارئ 

ء مدة إعالن حالة الطوارئ، والمحاكم المختصة بالفصل في  الطوارئ والتي لها أن تمارسها أثنا

القضايا المتعلقة بالجرائم التي تقع بالمخالفة لألوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم  

لقانون الطوارئ،   ( من القرار بالقانون المشار إليه على أن "ال  12وتنص المادة )مقامه وفقاً 

وال تكون هذه   ،وه في األحكام الصادرة من محاكم أمن الدولةيجوز الطعن بأي وجه من الوج

 ."األحكام نهائية إال بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

"يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف   ه ( على أن 14المادة )كما ينص في   

ياً كان أكل العقوبات أو بعضها  العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي  

نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء 

الحكم مع حفظ الدعوى، أو مع األمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة األخيرة  

 ً  .يجب أن يكون القرار مسببا

 ."...إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه فإذا صدر الحكم بعد

( على أن "لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته 17وينص في المادة )

المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها في كل أداء في الجمهورية أو في منطقة أو  

 ."مناطق معينة منها

( على أن "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر  19المادة )وينص في  

 .امهامليها، وتتابع نظرها وفقاً لإلجراءات المتبعة أإالقضايا التي تكون محالة 



قدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة،    أما الجرائم التي ال يكون المتهمون فيها قد

 ."شأنها اإلجراءات المعمول بها أمامهاوتتبع في 

( على أن "يسري حكم الفقرة األولى من المادة السابقة على القضايا 20كما ينص في المادة ) 

 .التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً ألحكام هذا القانون

كور بالنسبة لألحكام التي ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذ

تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، واألحكام 

 ."التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة

ا على موافقة  الدستور ال يتيح العدوان على استقالل القضاء، وال يعلق حجية أحكامه أو نفاذه  

 الحاكم: 

هو حماية    األول:،  حيث أن الحماية التي كفلها الدستور للقضاء وردت على ثالثة مستويات

استقالل السلطة القضائية، باستقاللها بشئون أعضائها كافة وبمنع تدخل جهة اإلدارة في شئون  

جهات القضاء، وحماية استقالل القضاة وحظر عزلهم، وحظر التدخل في شئون العدالة، وجعل  

لقاضي يتعلق بحماية عمل ا  : والمستوى الثانيذلك جريمة من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم،  

القضايا،   في  التدخل  وتجريم  أمامه  المنظورة  القضايا  في  سلطة  أية  تدخل  والمستوى بحظر 

يخص احترام نتيجة عمل القاضي بوجوب تنفيذ األحكام التي تصدر، وتجريم تعطيل أو    :الثالث 

 .االمتناع عن تنفيذ األحكام

ى السلطة التنفيذية بوجه  وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في قضائها على أنه يتعين عل

قبل صدوره، أو يحول بعد   خاص أال تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً 

قضائياً، وال أن يحور   لعمل تشريعي أن ينقض قراراً  كامالً، وليس  نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً 

في القضية رقم   1996/ 15/6حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة  راجع  "  .اآلثار التي رتبها

 ."قضائية دستورية 16لسنة   34

  162من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم    20و    14و    12ومن حيث أن نصوص المواد   

بشأن حالة الطوارئ تضمنت منح رئيس الجمهورية سلطة التصديق على األحكام    1958لسنة  

نهائية إال بعد تصديق رئيس الجمهورية    الصادرة من محاكم أمن الدولة ولم تعتبر تلك األحكام

إليها وسلطة األمر بإعادة  عليها، كما منحته سلطة إلغاء األحكام الصادرة من المحاكم المشار

( المادة  له  وأجازت  أخرى،  دائرة  أمام  في  17المحاكمة  مقامه  يقوم  من  عنه  ينيب  أن   )

بالت االختصاص  ومنها  القانون  في  عليها  المنصوص  األحكام،  االختصاصات  على  صديق 

 .وبإلغائها، وباألمر بإعادة المحاكمة



ومن حيث إن رئيس الجمهورية طبقاً للدستور ال يملك أي سلطة تسمح له بالتعرض لألحكام    

التي    ( من الدستور155الجنائية إال في حدود ممارسة حق العفو المنصوص عليه في المادة ) 

أي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها،  تنص على أن " لرئيس الجمهورية بعد أخذ ر

 ."وال يكون العفو الشامل إال بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

ولم يمنح الدستور رئيس الجمهورية سلطة التصديق على أحكام القضاء أو إلغائها أو األمر 

قواعد التي يحددها القانون لنفاذه سواء ، فحكم القضاء الجنائي نافذ بذاته وفقاً للبإعادة المحاكمة

من تاريخ صدوره، أو بفوات مواعيد الطعن، أو باستثناء طريق الطعن المقرر قانوناً وتعليق  

نفاذ الحكم الجنائي على تصديق رئيس الجمهورية يمسخ الحكم عمالً إدارياً من مرتبة أدنى من  

ر حاجة إلي تصديق جهة إدارية أو مسئول  فئة أخرى من أعمال اإلدارة التي تنفذ بذاتها من غي 

جائز   غير  تدخالً  يشكل  وجه  على  القضاء  حكم  وقيمة  وقوة  طبيعة  من  ويغير  عليها،  إداري 

 .دستورياً في عمل القضاء

كما أن ما تضمنته النصوص المشار إليها من منح رئيس الجمهورية االختصاص بإلغاء الحكم  

يبقى معه للقضاء أي استقالل، ويحيل القضاء جهة إدارية الصادر من المحاكم المشار إليها ال  

تابعة لرئيس الجمهورية الذي يتحكم في نتيجة عملها، ويتحول الحكم من عمل قضائي إلي 

، وجاء على خالف  عمل إداري من طبيعة أعمال اإلدارة التي يجوز للرئيس أن يتدخل لسحبها

حكم القاضي إال قاضي مثله، وال يلغي حكم    القاعدة في شأن أحكام القضاء، وهي أنه ال يلغي 

القانون،   يحدده  وبطريق طعن  القانون،  ألحكام  محكمة مختصة طبقاً  إال  رئيس  محكمة  وقيام 

تجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلي  ي الجمهورية بإلغاء الحكم على الوجه المشار إليه  

هورية أي اختصاص يسمح له بطلب مرحلة إعدام الحكم، كما أن الدستور حجب عن رئيس الجم

إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته، وإقحام المشرع لرئيس الجمهورية في  

في   تدخالً محظوراً  الدستور، ويشكل  بظل أي نص من نصوص  يستظل  هذا االختصاص ال 

ال استقالل  على  وعدواناً  السلطات،  بين  الفصل  بمبدأ  وإخالالً  القضاء،  وتكون  أعمال  قضاء، 

و    100و    94و    5نصوص القانون المشار إليها مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد  

 .من الدستور  188و   184

قد عصم القضاء من تدخل السلطة التنفيذية في شئونه أو في شئون العدالة    وإذا كان الدستور

يز له التأثير في القضايا، وليست لم يمنح الدستور رئيس الجمهورية أي اختصاص يجوالقضايا، و 

النصوص المشار إليها    حعقباً أو رقيباً على أحكام القضاء فإن سمامله صفة قضائية تجعل منه  

في ظل نص في    –لرئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم وبإلغائه وباألمر بإعادة المحاكمة  

من المحاكم المشار إليها في   قانون الطوارئ ال يسمح للمتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده 

يجافي المبادئ األساسية للعدالة التي تحكم عمل القضاء، ويهدر مبدأ المحاكمة    –قانون الطوارئ  

( من الدستور والتي تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته  96المقرر في المادة )  العادلة



الدفاع ع فيها ضمانات  له  تكفل  قانونية عادلة،  .." في محاكمة  نفسه  المحكمة    ن  وقد وضعت 

العادلة بأنها " العليا المحاكمة  المحاكمة المنصفة" لتكون غاية كل محاكمة جنائية  الدستورية 

المتهم، وليس تحقيق عدل شكلي  أمام قاضي وتنتفي  هي إنصاف  المتهم  بوقوف  فيه  يكتفي   ،

القضاء   يصير حكم  كان  إذا  العادلة  والمحاكمة  المنصفة  جهة    وهو –المحاكمة  أعمال  حاصل 

بيد سلطة غير سلطة القضاء، ويبقى معلقاً غير نافذ حتى يصدق عليه    –التحقيق والدفاع والقضاة 

رئيس الجمهورية، وله أن يلغيه وأن يأمر بإعادة المحاكمة، بحسب النتيجة التي يريدها ويقبلها  

القضاء لرئي  القانون، وهو أمر ينطوي على تسخير  الجمهورية،  دون معيار أو ضابط من  س 

وعلى إخالل بمبدأ المحاكمة العادلة، وتشوب نصوص المواد المشار إليها شبهة مخالفة المادة  

 قضائية عليا(. 63لسنة   35942)راجع حكم االدارية العليا  .( من الدستور96)

 النصوص الطعينة تنال من قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة:  

المادة  ا في  فرض  الدستور  ارتكاب  53)ن  كانت ظروف  وإذا  المواطنين  بين  المساواة  مبدأ   )

الجريمة قد تؤثر على العقوبة التي يحددها المشرع وكان إعالن حالة الطوارئ يستدعي أحياناً  

ذلك على عدالة المحاكمة أو على    التوسع في تجريم بعض السلوك، فإنه ال يجوز أن ينعكس أثر

فمبدأ فيها،  الصادر  الحكم  ارتكاب    احترام  لوقت  يكون  ال  أن  يوجب  المواطنين  بين  المساواة 

ثير على الحق في المحاكمة العادلة، وال يجوز أن ينتقص من  أالجريمة أو ظروف ارتكابها ت 

حقوق متهم من غيره ألن ذلك يخل بالحماية القانونية المتكافئة التي يجب أن يتمتع بها جميع  

ولم يمنح المشرع رئيس الجمهورية سلطة التصديق  ية،  المواطنين متى تماثلت مراكزهم القانون

بإعادة محاكمة   إلغائها واألمر  أو سلطة  العادية،  الجنائية  القضايا  الصادرة في  األحكام  على 

المتهم فيها، ونصوص القانون المتضمنة منحه هذا االختصاص بالنسبة لألحكام الصادرة من 

وبة بشبهة عدم الدستورية إلخاللها بمبدأ  المحاكم المنصوص عليها في قانون الطوارئ مش

 .من الدستور  53المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في المادة 

االختصاصات   الجمهورية  رئيس  منحت  التي  القانونية  النصوص  أن  إلي  االستناد  يجوز  وال 

ام الدستور  المشار إليها وردت في قانون الطوارئ الذي ينظم أوضاعاً استثنائية تبرر مخالفة أحك

لم يتضمن نصاً يجيز تعطيل أي حكم    2014فالدستور النافذ حالياً الصادر عام  حكامه،  أوتعطيل  

في    1923من أحكامه أثناء إعالن حالة الطوارئ على غرار ما نص عليه الدستور الصادر عام  

م ( حيث أجازا تعطيل بعض أحكا144في المادة )  1930( والدستور الصادر عام155المادة )

 –وعدم تضمين الدستور الساري– الدستور وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام األحكام العرفية  

قصد   –نص مماثل لنص المادتين المشار إليهما  –الصادر بإرادة شعب مصر صاحب السيادة

وفي   أحكامه  تطبيق  التخلي عن  وعدم  الدولة  سلطات  جميع  على  الدستور  احترام  فرض  منه 

ئ الضامنة والحامية لحقوق وحريات المواطنين، والستقالل القضاء، والحظر على  مقدمتها المباد

كما  السلطتين التنفيذية أو التشريعية أن تعطل أي حكم من أحكام الدستور مهما كانت الذريعة،  



( قيد سلطتها في هذا  237أن الدستور حين ألزم الدولة بمواجهة ومكافحة اإلرهاب في المادة ) 

مان الحقوق والحريات العامة، فالدستور لم يضح بحقوق وحريات المواطنين،  الشأن بقيد ض

وصانها وحماها في كل الظروف ورد عنها كل يد تمتد إليها باالنتقاص أو الحرمان أو العدوان  

 .في أي وقت ولو عند إعالن حالة الطوارئ

سي األعلى الذي يرسي  كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن الدستور هو القانون األسا 

وظائفها   لها  ويرسم  العامة،  السلطات  ويحدد  الحكم،  نظام  عليها  يقوم  التي  واألصول  القواعد 

ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحقوق والحريات العامة، ويرتب الضمانات  

وتتبوأ مقام الصدارة  األساسية لحمايتها، وتستوي قواعده على القمة من البناء القانوني للدولة،  

في   التزامها  الدولة  على  يتعين  التي  اآلمرة  القواعد  أسمى  باعتبارها  العام  النظام  قواعد  بين 

تشريعاتها، وهذه القواعد واألصول هي التي يرد إليها األمر في تحديد ما تتواله السلطات العامة 

األصل العام الذي يقضي  من وظائف أصلية، وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من

بانحسار نشاطها في المجال الذي يتفق وطبيعة وظيفتها، وإذا كانت هذه األعمال االستثنائية قد  

و التحديد، فال يجوز ألي من تلك السلطات أن تتعداها إلي   أوردها الدستور على سبيل الحصر

ينئذ مخالفة دستورية تخضع  غيرها، أو تجور على الضوابط والقيود المحددة لها، فيشكل عملها ح

للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور للمحكمة الدستورية    –متى انصبت على قانون أو الئحة    –

وقانون الطوارئ  ا بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها،  هالعليا دون غير

بمكنات معينة تحد بها من  هو محض نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها  

الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السالمة العامة أو األمن القومي  

للبالد، وتبعاً لذلك ال يجوز التوسع في تطبيقه ويتعين التزام التفسير الضيق ألحكامه، ويجب  

أن    –أو من ينيبه    وتتمثل في رئيس الجمهورية  –على السلطة التي حددها قانون الطوارئ  

تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ ، وبما ال يخرج عن الوسائل التي تتفق مع أحكام  

الدستور، وإال وقع ما اتخذته في حومة مخالفة الدستور، ونصوص الدستور ال تتعارض أو  

مها من خالل  تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظ

بالضوابط  يتقيد  أن  يتعين  الطوارئ  لحالة  المنظم  والقانون  أحكامها،  مجموع  بين  التوفيق 

المقررة للعمل التشريعي، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور األخرى، إذ أن صدور قانون 

الطوارئ بناء على نص في الدستور ال يعني ترخيص هذا القانون في تجاوز باقي نصوص،  

وز أن يتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعه إلهدار أحكامه ومخالفتها،  وال يج

ويظل قانون الطوارئ على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي  

 . مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين 

بجلسة  " العليا  الدستورية  المحكمة  رقم    2013/ 2/6حكم  القضية  قضائية    15لسنة    17في 

 ."دستورية



بعدم دستورية    نلتمس التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا  لذلك

( بالقانون  20،  14،  12المواد  الجمهورية  رئيس  قرار  من  حالة   1958لسنة    162(  بشأن 

(  237،  188،  184،  100،  97،  96،  95،  94،  53،  5الطوارىء، لمخالفتها لنصوص المواد ) 

من الدستور ، أو إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد  

 . 1979لسنة  48( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  29 بنص المادة )عمالً 

نلتمس وقف الجنحة الماثلة تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية    واحتياطياً:

بالقانون رقم    20،  14،  12المواد   الجمهورية  قرار رئيس  بشأن حالة   1958لسنة    162من 

قضائية دستورية )مرفق شهادة من المحكمة    39لسنة    103الدستورية  الطوارىء فى الدعوى  

 الدستورية بحافظة المستندات(. 

 

الرابع )   :الدفع  المادتين  دستورية  لنص  1مكرر/  102د،     80بعدم  لمخالفتهما  عقوبات   )

، ونلتمس إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل  2014من دستور    71،  70تين  الماد

د،    80فى مدى دستوريتهما، أو التصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين  

 عقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا:  1مكرر/ 102

 شواهد عدم الدستورية 

 د على:  80حيث نصت المادة 

وبغرامة ال تقل عن  مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن خمس سنوات    "يعاقب بالحبس

بالخارج جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين    500جنيه وال تجاوز    100 كل مصرى أذاع عمداً 

حول األوضاع الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك    أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة

اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هبيتها أو اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه 

 " االضرار بالمصالح القومية للبالد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب

 :عقوبات على 1/مكرر  102المادة نصت فى حين 

أذاع عمداً  يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسين جنيهاً وال تجاوز مائتي جنيه كل من  )

ذا كان من شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بين  إ أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة

بالمصلحة الضرر  إلحاق  أو    الناس 

 ....................................................................................( .العامة

 : من الدستور على أن 70تنص المادة 



مكفولة، )  واإللكتروني  والمسموع  والمرئي  الورقي  والنشر  والطباعة  الصحافة  حرية 

ملكية وإصدار الصحف وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق  

 .وإنشاء وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، ووسائط اإلعالم الرقمي

وتصدر الصحف بمجرد اإلخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء 

 .(وتملك محطات البث اإلذاعي والمرئي والصحف اإللكترونية

 من الدستور على:   71ونصت المادة 

بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل اإلعالم المصرية أو مصادرتها أو وقفها    يحظر)

 أو إغالقها. 

 .ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة

، أما الجرائم وال توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العالنية

يض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض األفراد، فيحدد  المتعلقة بالتحر

 .(عقوباتها القانون

يتيحا الحبس فى قضايا   1مكرر/  102د،    80نص المادتين    ومن ظاهر هذه النصوص يتضح أن

حظر الحبس فى قضايا النشر والعالنية إال فى ثالث حاالت    2014النشر والعالنية، لكن دستور  

 على سبيل الحصر فقط، هى: 

 . الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف( 1) 

 . بالتمييز بين المواطنين  ( الجرائم المتعلقة2) 

 .بالطعن في أعراض األفراد رائم المتعلقة( الج3) 

ومخالفتهما   1مكرر/  102د،    80وهو ما يوضح العوار الدستورى الذى أصاب نص المادتين  

 . 2014من دستور  70الصريحة لنص المادة 

طرق النشر المنصوص    1مكرر/  102ويقصد بعبارة "بطريق النشر والعالنية" الواردة بالمادة  

كل من حرض واحداً أو  قانون العقوبات المصرى والتى نصت على: "   من  171عليها بالمادة  

بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو  أكثر بارتكاب جناية أو جنحة  

بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها  

يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها   وسائل العالنيةعلنية أو بأية وسيلة أخرى من  

 .إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل



أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي األحكام القانونية في  

 .العقاب على الشروع

من قانون العقوبات    171وهذا هو ما أكدته محكمة النقض ) أن طرق العالنية قد وردت فى المادة  

  1950مايو    22جلسة    -ق  20لسنة    338على سبيل البيان ال على سبيل الحصر( "نقض رقم  

د طارق أحمد    –مشار إليه فى كتاب جرائم النشر واالعالم    734مجموعة الربع قرن ص    –

 " 140ص   -2021الطبعة الثالثة  - النهضة العربية دار -فتحى سرور 

وحيث أنه قد جاء النص على عدم جواز توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تقع  

بطريق النشر فى الدستور األخير، ولم تكن هذه القاعدة الدستورية ضمن دستور نصوص دستور  

ن العقوبات عند إقرارها وإنفاذها كانت من قانو   1مكرر/   102، مما يفيد أن نص المادة    1971

  2014متوافقة مع الدستور الذى صدرت فى ظله، ولكن تغير البناء الدستورى المصرى فى عام  

، وأضحى من الالزم 2014من دستور   71،  70جعل هذه المادة تخالف مضمون نص المادتين 

حالة للمحكمة الدستورية العليا  تعديل مواد قانون العقوبات السالف بيانها، ووقف تطبيقها أو اإل 

قانون   ونصوص  الجديد،  الدستورى  النص  بين  التعارض  هذا  لكون  دستوريتها،  مدى  لتبيان 

حالة من حاالت عيب عدم الدستورية الطارئ، حيث أن عيوب عدم  العقوبات سالفة البيان يمثل 

 :1الدستورية قد تكون أصلية، وقد تكون طارئة 

 الدستورية األصلي:عيب عدم -1

وجاء هذا النص مخالفاً   ، وتتحقق هذه الحالة عندما يكون هناك نص قانونى صدر في ظل دستور

لذلك الدستور، ونشأ نزاع في هذا الشأن أمام القضاء أثناء سريان نفس الدستور، سواء كان هذا 

النزاع يتعلق بإجراءات إصدار التشريع أو بمضمون النصوص الواردة به، فيسمى هذا العيب  

 بعيب عدم الدستورية األصلي.

 عيب عدم الدستورية الطارئ:-2

 العيب في حالتين: ويتحقق هذا

)الحالة األولى( عندما يكون هناك نص تشريعي صدر في غيبة وجود دستور بالبالد، وبعد ذلك  

 صدر دستور وأضحى النص القانوني مخالفاً للنص الدستوري. 

 
الدستورى فى 1 بالقضاء  الدستورية  العليا-  قضاء    )راجع المستشار عادل عمر شريف-  نائب رئيس المحكمة الدستورية 

(1988 –ر الشعب دامطبعة –مصر   

 



وجاء هذا النص متوافقا مع الدستور    ،)الحالة الثانية( عندما يصدر نص قانونى في ظل دستور

م صدر دستور جديد بالبالد أو تم تعديل الدستور القديم، وأصبح النص  الذى صدر في ظله، ث 

 . الجديد الدستوريالقانوني مخالفاً للنص 

 ففي الحالتين  يسمى هذا العيب بعيب عدم الدستورية الطارئ.

من قانون    1مكرر/  102حيث أن نص المادة    الذى ينطبق على النزاع الماثل هو  وهو العيب  

تبنى المشرع    2014ولكن بعد إصدار دستور    1971فقة مع نصوص دستور  العقوبات كانت متوا

المادة   من  الثانية  الفقرة  في  في   71الدستوري  للحرية  سالبة  عقوبات  توقيع  جواز  بعدم  نصاً 

الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العالنية مما جعل المواد العقابية سالفة الذكر تقع في حومة  

أل الدستورية  للحرية  المخالفة  سالبة  عقوبات  على  تنص  تقع    -الحبس –نها  التي  الجرائم  على 

وذلك نظراً لألهمية    التشريعيفي قمة الهرم   يأتي   الدستوربطريق النشر أو العالنية، وحيث أن  

 . الدساتير في األنظمة القانونية  التي تحتلها

الفقهنا  ه  ومن  الدستور  المعروف  بالمبدأ  الدستوري  جاء  يعنيوا  بسمو    )علو  لذي 

نصوصها    في روحها أو   فإذا ما تعارضت هذه القواعد  على سائر القواعد القانونية  الدستور

 .مرجعاً عليها (  النص الدستوري  مع الدستور كان

المادتين   بعدم دستورية  عقوبات لمخالفتهما لنص    1مكرر/  102د،    80لذلك نتمسك بدفعنا 

، ونلتمس إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل  2014من دستور    71،  70تين  الماد

فى مدى دستورية هذا النص، أو التصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 

 عقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا، لألسباب السالف بيانها.  1مكرر/ 102

 

الغل:  الخامسالدفع   القانون، واختلق حالة من حاالت  أمر اإلحالة أصابه  البين فى تطبيق  ط 

المشروع االجرامى الواحد غير المتوافرة باألوراق، مما جعل اتصال المحكمة بالدعوى اتصاالً  

 غير صحيحاً:

منذ الوهلة األولى لمطالعة أمر اإلحالة يتضح الخطأ البين فى تطبيق القانون الذى أصاب أمر  

)ارتكبوا هذه   بزعم أننا أمام مشروع إجرامى واحدمتهمين للمحاكمة  اإلحالة، حيث أحال جميع ال

ووفقا لما جاء بأمر  -حتى تاريخه( رغم أننا فى الحقيقة    2016األفعال فى غضون الفترة من  

أمام أفعال متعددة، وقعت فى أوقات متباينة ومتباعدة، وعبر أدوات ووسائل مختلفة،    -اإلحالة

 من أشخاص متعددين ومختلفين، وال يجمهعم أى غرض أو هدف مشترك.

بل هو حالة قانونية وواقعية  ،  امى الواحد ليس حالة متخيله فى ذهن النيابةفالمشروع اإلجر

واحد هدف  لتحقيق  واحد  بنسيج  واألفعال  األفراد  بين  تربط  كافة  ،  ومادية  إرادة  تكون  وأن 



لكونها حالة قائمة بذاتها لها عناصرها وظروفها  ،  األطراف قد توافقت على ميالد هذه الحالة

المستقلة   له شروط وعناصر ومالبسات   -بالطبع–ومالبساتها  الذى  ذاته  الفعل اإلجرامى  عن 

 . مستقلة بذاته أيضا

السلوك   أو  الفعل  إرتكاب  على  سابق  مفترض  شرط  تعد  والقانونية  الواقعية  الحالة  وهذه 

الركن  االجرامى عن  تختلف  وهى  المشروع،  هذا  تحقيق  نحو  اإلرادة  توافر  يجب  وبالتالى   ،

ومن ثم يجب إقامة الدليل اليقينى  ائى للسلوك اإلجرامى ذاته ومستقلة عنه.،  المعنوى والقصد الجن 

الوثيقة بين المشروع اإلجرامى والفعل اإلجرامى وتوافر رابطة السببية  ،  على توافر الرابطة 

، حيث خلت األوراق من ثمة  توافر تلك الرابطة على  بينهما، وال يمكن اعتبار التحريات دليالا 

توافر المشروع اإلجرامى الواحد الذى يتيح إحالة كل المتهمين للمحاكمة من    دليل حقيقى على

 : من مشارب متابينة  خالل أمر إحالة واحد، فجمعت بين متهمين

 الجيزة(  -البحيرة -بنى سويف -مصر القديمة  -)المقطم من مناطق جغرافية متفرقة  (1)

متنوعة2) وإذاعة  نشر  وسائل  العربية  ( من خالل  فيس    -)موقع مصر  شبابنا صفحة  منتدى 

- برنامج بتوقيت مصر على قناة العربية - ك  صفحة مسماه هشام فؤاد عبد الحليم فيس بوو   - بووك

بووك فيس  والحريات  للحقوق  أزهرى  مسماه مرصد  فيس    -صفحة  عبيد  عابد  مسماه  صفحة 

 بووك( 

متباينة 3) توقيتات  فى   )   (9  ،14  ،16  /11  /2016 -  15 /8/2016 -  16/6/2019 -  

19 /3/2019 .) 

مقال بعنوان أرض   -)مقال بعنوان السؤال الصحيح لماذا تؤيد النظام  ( وحول مواضيع متعددة4)

لقاء مصور عن ثورة    -مقال بعنوان هكذا انتهكوا دستورنا  -النوبة لها أصحابها ولها ورثة أيضا

منشورات بتعذيب    -تتضمن أخبار كاذبة بوجود معتقلين بالسجونمنشورات    -الثالثين من يونيو

منشورات عن تردى األوضاع المعيشية    -مسجونين إلكراهم على اإلعتراف بجرائم لم يرتكبوها

 منشور عن تعذيب مساجين داخل برج العرب(.  -بمحافظة البحيرة

تبيان أل أو  الواحد  اإلجرامى  المشروع  أى مظهر من مظاهر  قانونية  فى ظل غياب  ى حالة 

وواقعية ومادية تربط بين األفراد واألفعال بنسيج واحد لتحقيق هدف واحد، فنحن أمام شتات  

تم جمعه عنوة فى أمر إحالة واحد دون سند من الواقع أو القانون لذلك يمكن لنا استبعاد أى  

لسبب جمعهم  متهم من هذا األمر، كما يمكن كذلك إضافة أى متهم آخر لغياب أى معيار واضح  

، وسايرته النيابة فى ذلك دون أن  فى قضية واحدة إال تخيالت فى عقل محرر محضر التحريات

 الذى دفعها لتقديمهم مجتمعين فى محاكمة واحدة. طتوضح عناصر هذا االرتبا



حالة من حاالت   القانون، واختلق  تطبيق  البين فى  الغلط  أمر اإلحالة أصابه  بأن  نتمسك  لذلك 

جرامى الواحد غير المتوافرة باألوراق، مما جعل اتصال المحكمة بالدعوى اتصاالً  المشروع اال

 غير صحيحاً.

  1مكررا/ 102د،    80: بطالن أمر اإلحالة فيما تضمنه من تطبيق نص المادتين  السادس  دفعال

من    29، والمادة  2014من دستور    1/ 71من قانون العقوبات، لنسخهما بموجب نص المادة  

 بتنظيم الصحافة واإلعالم:  2018لسنة   801القانون  

 د على:  80نصت المادة 

  100"يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن  

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً بالخارج أخباراً أو   500جنيه وال تجاوز  

مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك أضعاف بيانات أو إشاعات كاذبة أو  

الثقة المالية بالدولة أو هبيتها أو اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه االضرار 

 بالمصالح القومية للبالد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب" 

 :1مكررا/  102ونصت المادة 

لحبس وبغرامة ال تقل عن خمسين جنيهاً وال تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً يعاقب با"

أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بين  

 ."الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

 على: 2014من دستور    71فى حين نصت الفقرة الثانية من المادة 

وال توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العالنية، أما الجرائم  "...

المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض األفراد، فيحدد  

 " .عقوباتها القانون

 على:  29اإلعالم ونص فى المادة بشأن تنظيم الصحافة و  2018لسنة  180ثم صدر القانون 

ال يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العالنية، فيما عدا  "

أعراض  في  بالطعن  أو  المواطنين  بين  بالتمييز  أو  العنف  على  بالتحريض  المتعلقة  الجرائم 

 ".األفراد

بالجريدة واإلعالم  الصحافة  تنظيم  قانون  نشر  بالعدد  وقد  )هـ(  34)   الرسمية  بتاريخ    ( مكرر 

27 /8/2018 . 

 . 2003لسنة  95د عقوبات بموجب التعديل بالقانون   80وكان آخر تعديل على المادة 



بشأن تعديل    2006لسنة    147كان بالقانون رقم    1مكرر/  102فى حين كان آخر تعديل للمادة  

 . 2006/  7/ 15التعديل فى  بعض أحكام قانون العقوبات المصرى، وصدر 

هو نص الحق على مواد اإلتهام   2018لسنة    180من القانون رقم    29ومن ثم يكون نص المادة  

  180من قانون تنظيم اإلعالم رقم    29لذلك يكون نص المادة  عقوبات(،    1مكرر/   102د،    80)

النشر أو العالنية التى  التى ترتكب بطريق  الجرائم  هو الواجب التطبيق طالما أن    2018لسنة  

تتعلق األفراد   ال  بالطعن في أعراض  أو  المواطنين  بين  بالتمييز  أو  العنف  ،  بالتحريض على 

( قاعدة القانون األصلح للمتهم، وذلك على النحو  2( قاعدة الناسخ والمنسوخ، ) 1وذلك لسببين: ) 

 التالى: 

 ها بالقانون المدنى المصرى: السبب األول: إعماالً لقاعدة الناسخ والمنسوخ المنصوص علي

 حيث نصت المادة الثانية من القانون المدني على:

ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحةً على هذا اإللغاء، أو يشتمل على  "

نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده 

 ."ذلك التشريع

 جاء بالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني بخصوص المادة سالفة الذكر:وقد 

النسخ  هو  وهذا  تشريع الحق،  يتضمنه  بنص صريح  يتم  أن  التشريع  نسخ  في  واألصل   ..."

 ً وللنسخ الضمني صورتان: فإما أن يصدر تشريع جديد    ،الصريح، إال أن النسخ قد يكون ضمنيا

القديميشتمل على نص يتع وفى هذه الحالة يقتصر   ،ارض تعارضا تاما مع نص في التشريع 

النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كامالً  

وضعا من األوضاع أفرد له تشريع سابق، وفى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة  

  ..."رض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تالهوتفصيالً ولو إنتفى التعا 

من قانون العقوبات، نصتا على عقوبة الحبس فى الجرائم    1مكرر/  102د،    80وحيث أن المواد  

 التى ترتكب عن طريق النشر والعالنية على النحو السالف بيانه.

عقوبة سالبة للحرية في    توقيع نصت على عدم جواز    180من القانون    29ولما كانت المادة  

بالتحريض على  (  1)  إال إذا كانت الجريمة تتعلق ،  الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العالنية

فإنها تكون بذلك قد  ،  .بالطعن في أعراض األفراد(  3)بالتمييز بين المواطنين أو  (  2) العنف أو  

طالما الجريمة   عقوبات 1مكررا/ 102د،   80نسخت كافة عقوبات الحبس المقررة فى المادتين  

د، فتكون  بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض األفراال تتعلق  

هى الواجبة التطبيق على النزاع وخاصة أن االتهامات الموجهة للمتهمين األول والثانى ال تتعلق  

 د.لطعن في أعراض األفرابالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو با



 لكن قد يتسائل البعض وما هى عالقة القانون المدنى بالقوانين العقابية؟ 

قاعدة الناسخ والمنسوخ فى القانون المدنى المصرى هى قاعدة تتعلق بكافة التشريعات، وتنظم  

 . كيفية تطبيقها، وتضع الخطوط الفاصلة حال التعارض بينهما سواء كان تعارض كلى أو جزئى

فضالً على سبق تطبيق كافة المحاكم لهذه القاعدة، ومنهم بالطبع كافة المحاكم الجنائية، ويراجع  

في قضية النيابة  فى ذلك حكم محكمة أمن الدولة طوارىء فى قضية إضراب عمال السكة الحديد  

 . 1987إبريل  16كلى شمال(، الصادر فى    121األزبكية ) 86سنة   4190العامة رقم 

 من قانون العقوبات:  5لثانى: إعماالً لقاعدة القانون األصلح للمتهم طبقا لنص المادة السبب ا

 ( من قانون العقوبات على: 5نصت المادة ) 

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع  "...

 .للمتهم فهو الذي يتبع دون غيرهالفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح 

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه 

 يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى أثاره الجنائية. 

غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم باإلدانة فيها، وكان عن فعل وقع مخالفاً 

ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة ال يحول دون السير فى الدعوى  لقانون ينهى عن  

 أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها" 

نصت على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة    2018لسنة    180من القانون    29ولما كانت المادة  

الجريمة ال تتعلق بالتحريض  للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العالنية، طالما  

األصلح   تكون  فإنها  األفراد،  أعراض  فى  بالطعن  أو  المواطنين  بين  بالتمييز  أو  العنف  على 

كما أن األفعال  ،  عقوبات، تقرران الحبس والغرامة  1مكررا/  102د،    80للمتهم ألن المادتين 

ين المواطنين أو بالطعن فى  المنسوبة للمتهم الثانى ال تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز ب 

هى الواجبة التطبيق،    2018لسنة    180من القانون    29ومن ثم تكون المادة    أعراض األفراد،

والمتهم الثانى وفقا لما جاء بأمر اإلحالة هو  وخاصة أنها مادة تتعلق بتنظيم الصحافة واإلعالم  

  71إعماالً لنص الفقرة الثانية من المادة  صحفى مقيد بنقابة الصحفيين، وقد صدرت هذه المادة  

هى المادة واجبة التطبيق    2018لسنة    180من القانون    29، من ثم فالمادة  2014من دستور  

 (.على المتهم الثانى الصحفى هشام فؤاد

من    1مكررا/  102د،    80لذلك نتمسك ببطالن أمر اإلحالة فيما تضمنه من تطبيق نص المادتين  

من القانون    29، والمادة  2014من دستور    71/1لنسخهما بموجب نص المادة    قانون العقوبات،

 بتنظيم الصحافة واإلعالم.  2018لسنة  180



 

إنعدام الدليل الفنى على أن الصور الضوئية للبوستات المنسوبة للمتهم الثانى    الدفع السابع:

صمم على جحد كافة  هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ون

 الصور الضوئية، وعلى عدم االعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم: 

 

العيوب   النيابة طمس  الدعوى حاولت من خاللها  بأوراق  لها  أمام حالة مختلقة ال أساس  نحن 

اإلجرائية التى أصابت التحقيقات، حيث نسبت للمتهم قيامه بكتابة عدة بوستات، وعندما واجهته  

الضوئية لهذه البوستات أكد أنه لم يكتبها وال يعرف عنها شىء، كما أكد على انتفاء  بالصور  

صلته بصفحة الفيس بووك الموجودة بهذه الصور الضوئية، وكان لزاماً على النيابة أن تقدم دليل  

من الهيئة الموقرة    2021/  8/  17فنى يدحض أقوال المتهم، وقد طالب دفاع المتهم الثانى بجلسة  

من القانون رقم  10،  1تداب لجنة من خبراء الجهاز القومى لالتصاالت المشكلة وفقا للمادتين  ان 

 بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون مهمتها ما يلى:   2018لسنة  175

"البصمة  الصفحة  لتلك  التعريفى  الرقم  وبيان  الثانى،  للمتهم  المنسوبة  الصفحة  )فحص 

يد مستخدم تلك الصفحة، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأى رقم تليفون  االلكترونية"، وتحد

محمول من عدمه، وتاريخ هذا الربط، وعما إذا كان هذا الربط ُمفعل أم غير ُمفعل، وداللة هذا 

الربط فى الحالتين بشأن إثبات استخدام المتهم الثانى لتلك الصفحة وإثبات ملكيته لها، وإثبات  

 فى الحالتين(. إدارته لها 

ومن ثم نؤكد على أننا نجحد كافة الصور الضوئية إال أن الهيئة الموقرة لم تستجيب لهذا الطلب،  

 . وعلى عدم اإلعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم المنسوبة للمتهمين األول والثانى،

فيه؟ أو أنه هو من  فما هو الدليل على أن المتهم هو صاحب هذا الحساب؟ أو أنه هو المتحكم  

 كتب تلك العبارات؟ أو أنه هو من نشرها؟ 

قضت محكمة النقض بأن "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على  فقد  

دفاعهم، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات واألدلة  

  32م س   1981- 6- 30ق جلسة   48لسنة   149)الطعن رقم    المطروحة عليها بما يكفى لحمله"

  212( )الطعن رقم  40ص    24س    1973- 1-6ق جلسة    37لسنة    84( )الطعن رقم  1973ص  

ق جلسة   31لسنة    245( )الطعن رقم  1ع   439ص   23م س    1972-3-21ق جلسة    37لسنة  

 (  1373ص   17م س  14-6-1966

محكمتن  بقضاء  عليه  المستقر  من  كان  "محكمة  ولما  أن  المصرية(  النقض  )محكمة  العليا  ا 

ادعائهم   لدعم  والثابتة  القاطعة  أدلتهم  تقديم  إلى  الخصوم  تكلف  أن  إليها  الموضوع غير منوط 



دفاعهم.  لتأييد  أو مساعدتهم  النظر  بلفت  أيضا غير منوطة  بل  ليس هذا فحسب....  ودفاعهم، 

وغنى عن البيان أنه  ها من مستندات.  ويكون معها الحق والعدل أن تقضى بما هو معروض أمام 

إذا ما جحدت الصور الضوئية فإنها ال تحوز أية حجية في مجال االثبات وقد قضى تأييدا لذلك 

  241)الطعن رقم    أن )الصور الشمسية للمحرر ال حجية لها في االثبات متى جحدها الخصم("

 ( 1993- 7-21جلسة   –ق   59لسنة 

 النقض أنه: محكمة في قضاءمن المقرر  لما كان ذلك، وكان

"ال حجية لصور األوراق في اإلثبات إال بمقدار ما تهدى إلى األصل إذا كان موجوداً فيرجع  

حتجاج بالصورة إذا أنكرها إليه كدليل في اإلثبات. أما إذا كان األصل غير موجود فال سبيل لإل

ومن ثم ال تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة   ،الخصم

ولم ترد على    ،عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأنتثريب  وال    ،الورقة المقدمة من الطاعن

 . ما أبداه من دفاع"

رقم) الطعن  في  مدني  في و   .12/1982/ 19جلسة    -قضائية    49لسنة    407 نقض 

لسنة   687الطعن رقم   فيو   .1984/ 28/2جلسة    - قضائية    50لسنة    55و    598 يقمر الطعنين

 (.  279ـص 29السنة  1/1978/ 24جلسة   -قضائية   43

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات    2018لسنة    175وقد نصت المادة األولى من القانون  

 فى التعريفات ما يلى: 

: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى تخول له دون  الحساب الخاص

 غيره الحق فى الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خالل موقع أو نظام معلوماتى.  

: أى معلومة إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو  الدليل الرقمى

سب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها  مأخوذة من أجهزة الحا

 باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

معلومة إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو  وحيث أن أوراق هذه خلت من أى 

ة وما فى حكمها، ويمكن تجميعها مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتي 

خلت من أى دليل يفيد أن  كما وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة، 

، وكل ما قدم الصور الضوئية للصفحات المنسوبة للمتهم الثانى هو الذى يدخل عليها ويستخدمها

ال يدعمها أى دليل فنى يؤكد أن هذه  ضد المتهم الثانى فى هذه القضية ما هى إال أقوال مرسلة   

الصفحة هي الحساب الخاص بالمتهم، أو بيان رقم الهاتف المحمول أو األرضي مطلق خدمة  

االنترنت الخاصة بحساب المتهم، أو بيان اسم صاحب الخط ومحل اقامته، أو تفريغ محتويات  

ه، حيث قدمت النيابة مجموعة  الحساب/ الصفحة، أو تبيان كتابة المتهم للعبارات المؤثمة من عدم



من الصور الضوئية التى جحدها المتهم وأكد انتفاء صلته بها، ومن ثم ال يمكن إدانته استناداً 

 إليها.

لذلك نتمسك بإنعدام الدليل على إرتكاب المتهم أليا من األفعال الواردة بأمر اإلحالة، ونصمم  

 بها كمستند في مواجهة المتهم. على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم اإلعتداد 

 

د عقوبات على المتهمين األول   80الدفع الثامن: عدم انطباق النموذج التجريمى الوارد بالمادة  

 والثانى: 

 د عقوبات على: 80نصت المادة 

  100"يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن  

أخباراً أو   أذاع عمداً بالخارججنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى    500جنيه وال تجاوز  

بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك اضعاف 

المالية بالدولة أو هبيتها أو اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه االضرار الثقة  

 بالمصالح القومية للبالد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب" 

 أن نميز بين أمرين:   وقبل تناول أركان الجريمتين ومدى توافرهما بحق المتهمين من عدمه، يجب

 ل: أن نميز بين من قام بفعل اإلذاعة، وبين من صنع المحتوى الذى تم إذاعته.األمر األو 

 األمر الثانى: أن نميز بين محل قيام أركان الجريمة، وبين اآلثار المترتبة على ارتكابها. 

 

بشأن التمييز بين من قام بفعل اإلذاعة، وبين من صنع المحتوى  أما فيما يتعلق باألمر األول: 

د عقوبات يجرم فعل )اإلذاعة( وال يجرم    80نجد أن النموذج التجريمى للمادة    إذاعتهالذى تم  

 صناعة المحتوى الذى تم إذاعته.

ألن فعل اإلذاعة هو الذى يجسد الركن المادى لهذه الجريمة، وهو السلوك الوحيد المؤدى إليها،  

ذا النموذج على المتهمين  فما قيمة صناعة محتوى يظل حبيس األدراج دون إذاعته، وإلنطباق ه

يجب إقامة الدليل على أن المتهمين األول والثانى هما من قام بفعل )اإلذاعة( أى هما من أصدرا  

القرار بنشر هذا المحتوى على الموقع وقاما بتفيذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك، وخاصة أن  

قنية المعلومات فى التعريفات  بشأن مكافحة جرائم ت   2018لسنة    175المادة األولى من القانون  

 ذهبت إلى:



الموقع: مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات 

 والمعلومات للعامة والخاصة.

على    كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثرمدير الموقع:  

بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه    الشبكة المعلوماتية،

 . أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه

وبالرجوع لما هو منسوب للمتهمين، نجد أنه منسوب للمتهم األول نشر ثالث مقاالت مقال منهم  

على صفة تسمى "منتدى شبابنا" ومقالين على موقع "مصر العربية"، كما قام ذات الموقع بنشر  

للمتهم الثانى، وصور ضوئية لبوستات من صفحة منسوبة إليه، أنكر المتهم  منسوب  مقطع فيديو  

 ه بها، ولم تقدم النيابة أى دليل فنى يؤكد أنه مالك هذه الصفحة أو مديرها أو مستخدمها.صلت 

أما صفحة منتدى شبابنا فقد عجز التقرير الفنى الذى أعدته اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات 

  بوزارة الداخلية عن رصد البصمة االلكترونية لمستخدم تلك الصفحة، كما عجز عن إثبات من 

القائم عليها، وكذلك عجز عن إثبات صلة المتهم األول بإدارة تلك الصفحة، ومن ثم ينتفى عن  

 المتهم األول أى دليل على أنه هو الذى قام بفعل اإلذاعة على تلك الصفحة.

أما فيما يتعلق بالمقالين ومقطع الفيديو المنشورين بموقع "مصر العربية" فإدارة الموقع هى التى  

المادة ال ينطبق على    قامت بفعل ثم فالنموذج التجريمى لهذه  )اإلذاعة( وليس المتهمين، ومن 

 المتهمين األول والثانى. 

أما فيما يتعلق باألمر الثانى: بشأن التمييز بين محل قيام أركان الجريمة، وبين اآلثار المترتبة  

 على ارتكابها: 

إلى أن اإلذاعة التى تجسد الركن   ذهب الدكتور رمسيس بهنام  د عقوبات    80فى شرح المادة  

  - المادى لهذه الجريمة ال تحدث فى داخل  البالد، ولكن فى خارج البالد. )رجع د رمسيس بهنام

 ( 86،  85منشأة المعارف ص -جرائم القسم الخاص-قانون العقوبات 

الجر  ارتكاب  أما  البالد،  للجريمة خارج  المادى  الركن  قيام كافة عناصر  يستلزم  يمة  وهو ما 

داخل البالد وامتداد آثارها للخارج فال تنطبق عليه هذه المادة، شأن نشر مقال فى جريدة مصرية  

أو حوار فى قناة أو موقع الكترونى مصرى، فهنا اكتملت عناصر الفعل المادى داخل البالد، أما 

كانية مشاهدة إمكانية شراء نسخة من هذه الجريدة خارج البالد ألنها توزع بالخارج، أو توافر ام

خارج البالد فذلك ما هو إال أثر من آثار ارتكاب الجريمة بداخل  من  القناة أو الموقع لجمهور  

 البالد.



أما الجريمة التى ترتكب خارج البالد فهى التى تتحقق فيها كافة عناصر الركن المادى أو بعضها  

استوديو أو مراسل فى مصر، أو أن  خارج البالد كأن تكون القناة تبث من خارج البالد ولها  

 إدارة الموقع أو الصفحة من خارج البالد. 

للمتهمين األول والثانى ن سب    -بغض النظر عن مدى صحته من عدمه فى هذه الجزئية   -وما 

داخل البالد وليس خارجها ،حيث نشرمقالين منسوبين للمتهم األول، ومقطع  تمت  جميعها عناصر  

نى على موقع "مصر العربية" وهو موقع يصدر عن شركة مصرية  فيديو منسوب للمتهم الثا

تسمى أوتو للمحتوى االلكترونى، وبالرجوع للسجل التجارى لهذه الشركة نجدها شركة مساهمة  

 مصرية )راجع حافظة المستندات(. 

ول، ونشر على  ونشر على صفحة فيس بووك تسمى "منتدى شبابنا" مقال منسوب للمتهم األ 

بوو  فيس  بهذه  صفحة  صلتهما  المتهمين  أنكرا  وقد  البوستات،  بعض  الثانى  للمتهم  منسوبة  ك 

، ومن ثم لم يتوافر بحقهم ما  الصفحات، كما عجزت النيابة عن تقديم دليل فنى يثبت عكس ذلك

أيا من عناصر أركان تلك الجريمة خارج البالد أو داخلها، األ مر الذى يقطع بعدم  يثبت قيام 

 . د على المتهمين األول والثانى 80ريمى للمادة انطباق النموذج التج 

 

الدفع التاسع: انتفاء األركان المادية والمعنوية لجريمة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة  

 والمنسوب للمتهمين األول والثانى ارتكابها: 

 عقوبات على:  1/مكرر   102المادة نصت 

جنيهاً وال تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً  يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسين  )

أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بين  

 .الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

................................................................................... ).... 

والمنشور بالوقائع   1957/  5/  19الصادر فى    1957لسنة    112هذه المادة أضيفت بالقانون  

الصادر   1970لسنة    34مكرر)د(، وقد عدلت بالقانون رقم    39المصرية فى ذات التاريخ بالعدد  

، ثم حذفت منه  1970/  5/  28جريدة رسمية فى    22، والمنشور فى العدد  1970مايو    24فى  

لسنة    147و مغرضة أو بث دعايات مثيرة" وذلك بموجب المادة الخامسة من القانون  عبارة "أ

2006 . 

 يلزم لقيام هذه الجريمة توافر ركنين: 

 الركن المادي للجريمة: 



االجرامي،   النشاط  توافر  األول:  توافر عنصرين:  يشترط  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  لتحقق 

 المشرع لهذا النشاط. والثانى: توافر النتيجة التى استلزمها

 العنصر األول: عن توافر النشاط اإلجرامى:  

هو   الجريمة  لهذه  المادى  الركن  إلى  المؤدى  السلوك  أن  إلى  بهنام  رمسيس  الدكتور  يذهب 

)اإلذاعة(  أذاع عمداً أخبار وإشاعات تتميز بأنها كاذبة، أى يعلم الفاعل مغايرتها للحقيقة. )راجع  

 ( 307ص   -مكتبة الكتب القانونية -قانون العقوبات القسم الخاص –د رمسيس بهنام 

المخاطبين   إهتمام  تثير  بأمور  إنباء  أو  "إعالن  هى  الكاذبة  غير  واألخبار  االخبار  تكون  وأن 

 معلومة للجمهور قبل النشر، وقدمها صاحبها على أنها حقيقة ثابتة ومطابقة للواقع"

الكاذبة التعليق والرأي في وقائع معلومة للجمهور،  لذلك يخرج من نطاق جريمة نشر االخبار  

جرائم    –فال يسأل صاحب الرأي عن رأيه ولو كان خاطئا أو مبالغ فيه. )شرح د/ طارق سرور  

 دار النهضة العربية(.  – 469ص  2008الطبعة الثانية  –الكتاب األول   –النشر واالعالم 

حدثت فعالً بما ال يتفق مع حقيقتها . ) مرجع سابق  أما الشائعة الكاذبة: هى التعليق على واقعة  

 (. 307د. رمسيس بهنام ص 

لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تورد شيئاً عن كذب الخبر في ..  وقد قضت محكمة النقض " 

من قانون العقوبات الخاصة بنشر    ١٨٨وكان يجب لتطبيق المادة    ،وعن علم الطاعنة بكذبه ،  ذاته

األخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً، وأن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب ومتعمداً  

نشر ما هو مكذوب . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم إذ لم يستظهر في بيانه واقعة الدعوى أو سرده  

ي استند إليها في اإلدانة أو رده على دفاع الطاعنة سالف البيان عناصر الجريمة  ألدلة الثبوت الت 

بالقصور في البيان الذي يعجز محكمة النقض عن   التي دانها بها على هذا الوجه يكون معيباً 

إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم  القانون على الواقعة كما صار  مراقبة صحة تطبيق 

  .. إلعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعنالمطعون فيه وا

 ( 2019/ 2/ 2جلسة  -الدوائر الجنائية   قضائية ٨٧لسنة  ٩٨٤٨الطعن رقم )

 :أما عن العنصر الثانى: تحقق النتيجة التى استلزمها المشرع لهذا النشاط

البيانات  المشرع اشترط صراحة لتحقق الجريمة الواردة بالمادة، )أن يكون من شأن( األخبار أو  

تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة  أو اإلشاعات الكاذبة )

وهذه النتيجة ليست مفترضة أو متخيلة فى عقل محرر المحضر أو النيابة، وإنما يجب  (، العامة

ها. وال يكفى  أن يكون لها مظاهر تنطق بها أوراق القضية، ويمكن للمحكمة أن تبسط رقابتها علي 

أن يدعى محرر المحضر أو النيابة أن هذه األخبار أو االشاعات الكاذبة تؤدى "حتماً" إلى هذه 



النتيجة، بل يجب عليهما إقامة الدليل على كيفية تحقق تلك النتيجة وإال أضحى ما ذهبا إليه مجرد 

 .قول مرسل ال يمكن عقاب المتهم عليه

فقد عبرت عنه المادة بكلمة )عمداً( أى أن تنصرف إرادة الجانى    للجريمة: أما الركن المعنوى  

إلى إذاعة األخبار أو االشاعات الكاذبة وهو عالم يقيناً بأنها كاذبة . ) مرجع سابق د. رمسيس  

 (. 309بهنام ص 

إنه ال يجوز استخالص أو  وتبدو فائدة النص صراحة على توافر القصد في أمرين، أهمها:  

، فمسألة إثبات الركن المعنوي للجريمة منفصلة  ط عنصر العلم بمجرد إثبات كذب االخباراستنبا

تماما عن مسألة إثبات الركن المادي للجريمة . فالبد من إثبات أن المحرر كان يعلم بكذب  

الخبر وقت النشر، فإذا لم يبين الحكم عنصر العلم يكون قاصرا لعدم إستظهار عناصر الجريمة 

 ن الطاعن بها. التي أدا

د/طارق سرور   االعالم    –)شرح  و  النشر  االول    –جرائم  الثانية    – الكتاب    2008الطابعة 

 دار النهضة العربية(  – 469ص

المادة   لتطبيق  يجب  "أنه  النقض  محكمة  قضت  بنشر    188وقد  الخاصة  العقوبات  قانون  من 

القصد،   مع سوء  الكاذبة  يكو األخبار  وأن  كاذباً،  الخبر  يكون  الكذب،  أن  بهذا  عالما  ناشره  ن 

فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر في ذاته، وال عن علم    ومتعمدا نشر ما هو مكذوب،

الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصرا لعدم استظهاره عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها" .)الطعن  

 ( 1ق  1061ص  2، مجموعة الربع قرن، ج  1952مايو   20ق، نقض 22لسنة  451رقم 

على أن هناك صعوبة عملية فى تطبيق نص هذه المادة، وخاصة كلمة )كاذبة(،    -فضالً -وذلك كله  

فمن الذى يقرر أن ما ذكرته الماثل خبر كاذب أم صادق؟، وعلى من يقع عبء إثبات هذا الكذب؟ 

تى أحالت إن أصول المحاكمات الجنائية وتراث القضاء المصرى والعالمى يؤكدان أن النيابة ال

المتهمين للمحاكمة بهذه المادة هى الملزمة بتقديم دليل حاسم على أن المتهمين خالفوا هذا النص  

التشريعى ورددوا أخبار وإشاعات كاذبة، ليس هذا فحسب بل هى الملزمة كذلك بإقامة الدليل  

ار إلى  اتجهت إرادته  بأن ما يردده أخبار كاذبة ورغم ذلك  الجانى  تكاب هذه على توافر علم 

 الجريمة )العلم واإلرادة(.

مسك بأقوال المتهمين فى التحقيقات  توبالرغم من أن عبء اإلثبات ال يقع على المتهمين، فإننا ن 

الركن   أو  المادى  الركن  والثانى سواء  المتهمين األول  الجريمة بحق  أركان هذه  توافر  وبعدم 

 المعنوى، وذلك على النحو التالى: 

 المتهم األول زياد العليمى: أوالً: بشأن 

 ن سب إليه نشر ثالث مقاالت: 



األول على صفحة فيس بووك تسمى "منتدى شبابنا" المقال بعنوان )هكذا انتهكوا دستورنا( فى   

9 /11  /2016 . 

 والمقال الثانى  والثالث على موقع "مصر العربية": 

 . 2016/  11/  14بعنوان "السؤال الصحيح لماذا نؤيد النظام" بتاريخ   

 2016/ 11/  22وبعنوان "أرض النوبة لها أصحاب ولها ورثة" بتاريخ   

 أوالً الثالث مقاالت لم يعترف المتهم بأنه هو من قام بكتابتهم  

 من تحقيقات النيابة  ذهب زياد العليمى إلى  75فى صفحة 

 س: ما عالقتك بما يسمى منتدى شبابنا؟ 

 ج: أنا مش متذكر حاجة باإلسم دا

 ل تعرف القائم على إدارة هذا المنتدى؟ س: ه

 ج: أنا معرفش حاجة عن المنتدى دا 

 س: هل قمت بنشر  مقال معنون هكذا نتهكوا دستورنا؟ 

 ج: أنا مش متذكر إنى كتبت مقال باإلسم دا قبل كدا

 من تحقيقات النيابة 76بعد عرض المقال عليه ص 

 س: ما هو تعليقك على ما عرض عليك؟ 

ما   زى  أنا  والصورة ج:  لألسم  وبالنسبة  شبابنا،  بمنتدى  يسمى  ما  عن  حاجة  معرفش  قولت 

 فالمنتدى هو اللى يسأل عنهم، لكن أنا مكتبتش المقال دا قبل كدا

عندما عرض عليه المحقق مقال بعنوان )السؤال الصحيح لماذا نؤيد هذا النظام(،    91وفى صفحة  

 من تحقيقات النيابة:   92أجاب فى صفحة 

دلوقتى  )بالنسبة   المعروض عليا  وال الءللمقال  كاتبه  اللى  أنا  إذا كنت  متذكر  لكن  فأنا مش   ،

األفكار اللى مكتوبة فيه بعضها متفق مع وجهة نظرى، زى فكرة جهاز الكفته اللى تم االعالن  

 عنه باعتباره بيشفى من فيروس سى وااليدز واللى تم اإلشارة إليه اعالمياً باسم جهاز الكفته...(. 

عندما سأله المحقق عن مقال بعنوان )أرض النوبة لها أصحاب... ولها أيضا    93ى صفحة  وف

 من تحقيقات النيابة:   94ورثة(، أجاب فى صفحة 



أنا مش فاكر إذا كنت كتبت المقال دا وال الء، وأنا مش شايف أصالً حاجة فى المقال دا غير  )

إن الكالم المكتوب فيه مشكلة أو يمثل اتهام وقائع تاريخية لها عالقة بأهل النوبة، ومش شايف  

ولو كنت فاكر إنى كتبته كنت هقول عادى أنا اللى كتبته، النه مفهوش حاجة تمثل اتهام، وكله 

 (. عباره عن وقائع تاريخيه زى ما قولت

منتدى   وبصفحة  العربية  مصر  بموقع  صلته  أنكر  كما  المقاالت  بهذه  صلته  زياد  أنكر  هكذا 

النيابة عن تقديم دليل ضده واعتمدت فقط على تحريات الداخلية، وغاب عن   شبابنا، وعجزت 

 األوراق أى دليل فنى ضد المتهم زياد العليمى. 

 

 ثانياً: بشأن المتهم الثانى هشام فؤاد: 

 من تحقيقات النيابة معه: 36ص  2021/ 6/ 28فى جلسة التحقيق معه يوم 

 ؟ 30/6س: قررت أيضا بمشاركتك فى ثورة 

يونيه بإنى نزلت المظاهرات اللى فى ميدان   30يناير شاركت فى    25زى ما شاركت فى    ج: أنا

 التحرير حوالى يومين أو تالته 

 س: ما قولك فيما يشاع عن تلك الثورة المسماه باإلنقالب العسكرى؟ 

 ج: أنا بحب أحتفظ برأى 

 س: ما مدلول لفظ االنقالب العسكر؟ 

 ج: الء معرفش معناها

 فهمت منها؟ س: ماذا 

 ج: يتفهم من كلمة زى دى إن الجيش استولى على السلطة فى أى دولة

 س: ما الوسيلة التى تستخدم من قبل القوات المسلحة لالستيالء على السلطة حسبما قررت؟ 

لما الجيش اتحرك إلى قصر عابدين،  ومحمد    1952ج: هو فى مثله كثير منها اللى حصل سنة  

وزى ما حصل فى دولة ميانمار، والحديث فى هذه األمور أحب    نجيب استولى على السلطة

 احتفظ به لنفسى ومحبش اتكلم فيه 

 من تحقيقات النيابة مع المتهم:  40ثم فى ص  

أثبتت النيابة أنه بعرض الصور الضوئية لصفحة الفيس بووك المنسوبة اليه أنكر صلته بالحساب 

 المذكور وما نشر به 



 41وفى ص  

 ا عرض عليك؟ س: ما تعليقك بم

 ج: الحساب دا مش بتاعى ومليش عالقة باللى اتنشر عليه 

س: ما قولك فيما جاء بتحريات قطاع األمن الوطنى من استخدامك ذلك الحساب وأنك القائم على  

 النشر عليه؟ 

 ج: أنا بأنفى الكالم دا ألنه مش صحيح 

نقالب عسكرى، لكن اجابته  يونيه ا  30هكذا حاولت النيابة استنطاق المتهم الثانى بأن ثورة  

كانت واضحة ولم يعتريها أى شك من أنه يفضل االحتفاظ برأيه لنفسه، وعندما سألته النيابة  

ومثال من    1952تفهم إيه من الجملة دى، ذكر فهمه وضرب مثال من التاريخ المصرى عام  

وانتفاء صلته  دولة ميانمار، كما أكد إنتفاء صلته بالصور الضوئية للحساب المعروض عليه،  

بكل ما نشر على تلك الصفحات، فضالً عن عجز النيابة عن تقديم أى دليل فنى بأن تلك الصفحة  

 . هو مالكها أو من يقوم بإدارتها أو استخدامها

الجدلى   الفرض  انهيار   -فقط-ولو سلمنا على سبيل  المقاالت، فإن  المتهم األول كتب هذه  بأن 

)ال  عقوبات على    60الركن المعنوى يقطع بأن هذه األفعال تمت بحسن نية، وقد نصت المادة  

بمقتضى   مقرر  بحق  عمال  سليمة  بنية  ارتكب  فعل  كل  على  العقوبات  قانون  أحكام  تسرى 

االشريعة ومن  وإنما (،  فقط،  االسالمية  الشريعة  به  يقصد  )الشريعة( ال  لفظ  أن  بالذكر  لجدير 

  - يقصد به أن حكم هذه المادة ينصرف إلى كل الحقوق المقررة بالقوانين المختلفة )د رؤوف عبيد

 (. 504ص   1983  -15الطبعة   -مبادىء االجرراءات الجنائية فى القانون المصرى

 ادة: وبالتالى يشترط لتطبيق هذه الم

 ( أن يكون وقوع الفعل بمقتضى حق مقرر فى القانون 1)

  ( أن يكون استعمال الحق بحسن نيه. 2)

فيما يتعلق بمقال قناة السويس والذى كتب بعنوان )السؤال الصحيح لماذا نؤيد هذا النظام( فى  

ل بأنه كان إن أرادت أن تبين أن ما ورد بالمقال كان كاذباً عليها أن تقيم الدلي ، 2016/  11/  14

فى   كتابته  وقت  قناة   2016كاذباً  بأن مشروع  فمن صرح  سنوات،  بخمس  ذلك  بعد  وليس   ،

وكذلك  الجمهورية  رئيس  هو  للمصريين  المعنوية  الروح  رفع  أجل  من  كان  الجديدة  السويس 

رئيس هيئة قناة السويس آن ذاك الفريق مهاب ماميش)راجع حوافظ مستنداتنا(، كما أن النيابة  

أن توافيها بدراسة الجدوى االقتصادية للمشروع،    2021يوليو    7ن هيئة قناة السويس فى  طلبت م 



وبدالً من ارسال الهيئة لدراسة الجدوى التى تم إعدادها فبل تنفيذ المشروع، قامت بارسال دراسة  

 ، ولنا فى ذلك بعض المالحظات: 2021جدوى حديثة تم إصدارها فى 

  6هم زياد العليمى بهذه الدراسة ألن آخر جلسة تحقيق معه كانت يوم  أوالً: النيابة لم تواجه المت 

، وأرسلتها الهيئة للنيابة فى  2021يوليو    7، فى حين طلبت النيابة هذه الدراسة فى  2021يوليو  

، بالتالى النيابة تحاول أن تستند لدليل تم اصطناعه بعد الواقعة بأربع سنوات،  2021يوليو    11

 به ولم تسمع أقواله بشأنه. ولم تواجه المتهم 

ثانياً: بفرض أن زياد هو الذى كتبه، ألن زياد لم يذكر ذلك ونحن نمسك بما ذكره، فلو سلمنا  

السويس حول   قناة  هيئة  أعدته  الذى  الجدول  فإن  فقط  الجدلى  الفرض  سبيل  على  ذلك  بعكس 

ت  لم  أنها  يثبت  وبعده  المشروع  قبل  الهيئة  قبل  غ احصائيات عمل  ذلك  يتحقق  ولن  تكلفتها  طى 

عام )قبل    أربعون  األعوام  عن  الهيئة  ايرادات  اجمالى  أن  الدراسة  بهذه  جاء  فقد  األقل  على 

أى من   ايرادات   مليار  26.104تقدر ب    2015حتى    2011المشروع(  أن  دوالر، فى حين 

دوالرفقط،    راملي   27.422تقدر ب    2020حتى    2016الهيئة )بعد المشروع( أى عن األعوام من  

يرادات الهيئة فى أربع سنوات قبل المشروع وفى أربع سنوات بعد المشروع  إأى أن الفارق بين  

دوالر فقط  مليون    350دوالر فقط ال غير أى أن الفارق كل عام يقدر ب  ار  ملي   1.318يقدر ب  

ائد الشهادات واالنفاق وحفلة االفتتاح وسداد فو   الغير، وهو ال يمكن له أن يغطى تكلفة إنشائها

، ومن ثم فإن معادلة االرباح السنوية على هذا   دوالر مليار    20من  جميعها    تربواالتى    النبكية،

التقديرات حول  سنة ميالدية، وهو األمر الذى    40النحو لتكلفة االنشاء تحتاج على األقل   أن 

االنشاء بعد أربعون  الجدوى االقتصادية للمشروع متسعة ومتباينة فهناك من يرى أن تغطية تكلفة  

جيال القادمة علينا، وهناك من يرى أنها عام أمر جيد ألن هذا المشروع القومى من حقوق األ

هذا  فى  المشروع  هذا  أن  يرى  من  وهناك  بالضعف،  االقتصادية  جدواها  ويصف  كبيرة  مدة 

نية أطول  وكان من الممكن إرجاء تنفيذه أو تنفيذه على مدة زم  ،التوقيت لم يكن من األولويات

وهى بطبيعتها نسبية وتختلف من شخص    ،لتقليل التكلفة، ولذلك فكل هذه التقديرات مشروعة

آلخر، ولكن ال يجب فى كل األحوال معاقبة من يعارض المشروع وتعريضه للحبس مدة قد  

أو نائب برلمانى   كاتب مقالتصل لثمان سنوات لمجرد أنه أبدى رأى معارض، وخاصة لو كان  

، وحتى لو كانت  عضو هيئة عليا بحزب سياسى، فالنقد من واجباته المهنية والسياسيةسابق أو  

بزعم   للمحاكمة  وتقديمه  القانون عليها  يجب وضع سيف  نظره غير صحيحة ال  إذاعة وجهة 

هو واجب وطنى يحميه الدستور من حيث  هو الصحيح فإبداء رأيه    العكس  بل  أخبار كاذبة،  

ير ومن حيث دعوته للمواطنين بالمشاركة فى الحياه العامة، فإن لم  ضمانه لحرية الرأى والتعب 

شرعى- يبدى   سياسى  لحزب  العليا  الهيئة  وعضو  ومحامى،  سابق،  برلمانى  فى    -نائب  رأيه 

الجديد فمن   السويس  قناة  بحجم مشروع  الشأن، الذى  مشروع قومى  الرأى فى هذا  يبدى هذا 



جميعها يصب فى الصالح العام ومن أجل الخير    ومهما حمل هذا النقد من قوارص الكلم فإن

 العام لكل أبناء الشعب المصرى. 

  22أما فيما يتعلق بمقال )أرض النوبة لها أصحاب ولها ورثة أيضا( فقد نشر هذا المقال فى  

وتناول الحديث عن حق العودة للنوبيين مستعرضاً التطور التاريخى لعمليات    ،2011نوفمبر  

خزان أسوان األولى والثانية، وبسبب بناء السد العالى، وسنوات اإلجحاف    تهجيرهم بسبب تعليه

والظلم التى تعرض لها النوبييين على نحو دفع كل فئات وأطياف الشعب المصرى للتعاطف 

معهم، بل والسعى إلنهاء هذا األلم الذى أصابهم من خالل تبنى نص فى الدستور يلزم بذلك،  

على )تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد    2014ر  من دستو   236حيث نصت المادة  

سنوات(.، هو نص يلزم كافة مؤسسات   10سكان النوبة إلى مناطقهم األصلية وتنميتها خالل  

الدولة بالعمل على إعادة سكان النوبة إلى أراضيهم األصلية، ولكن المقال المنسوب لزياد انتقد  

 سياسات الدولة فى أمرين:

بتحديد المناطق المتاخمة للحدود    2014لسنة    444ل: صدور قرار رئيس الجمهورية  األمر األو

والتى يحظر فيها تواجد غير العسكريين، وجاء بهذا القرارووفقا للخريطة المرفقة به أن جميع  

للحدود، وجميعها   المتاخمة  المناطق  العالى من  السد  بحيرة  من  المناطق جنوب شرق وغرب 

األصلية، األمر الذى يعنى ضمنياً استحالة عودة النوبيين لهذه المناطق النه وفقا  مناطق النوبة  

 لهذا القرار ال يجوز تواجد غير العسكريين بها. 

الثانى: عندما أعلنت الدولة عن مشروع استصالح ال   مليون فدان، تم تقليصهم إلى   4األمر 

المليون فدان   20ن بمحافظة أسوان يوم  ألف فدا  102تم تخصيص مساحة  و  ،مليون ونصف 

نوبية، بما يفيد  الطق  امن الألف فدان بمنطقة )خور قندى( وهى    12، منها مساحة  2016أكتوبر  

لمصريين ومستثمرين عرب وأجانب، بما يفيد    طرحراضى التى تم تخصيصها ستأن هذه األ

المقال المنسوب  الحيلولة دون عودة النوبيين إلى هذه المنطقة على النحو الذى رسمه الدستور، و 

  ولكن الحقيقة التى نطق بها شاهد ، 2016نوقمبر   22هذا األمر نشر فى فيه  لزياد والذى انتقد  

األستاذ مصطفى على وهو  فى قائمة أدلة الثبوت  الذى أبرزت النيابة شهادته  الثالث    اإلثبات

يد، بأنه فى بيومى محمد الصعيدى محامى بالقطاع القانونى لشركة تنمية الريف المصرى الجد

تم التراجع عن تخصيص أراضى منطقة )خور    2017مؤتمر الشباب فى أسوان بمطلع عام  

 . قندى( لغير النوبيين، وسوف تقتصر على النوبيين

انتقد هذه السياسة فى تخصيص أراضى )خور   لزياد والذى  المنسوب  المقال  يفيد أن  وهو ما 

مما دفعها للتراجع عن هذا المسلك واإلعالن    قد نجح فى لفت انتباه السلطة  للمستثمرين  قندى(

أو   العرب  المستثميرن  وال  المصريين  لعموم  وليس  فقط  للنوبيين  المنطقة  هذه  تخصيص  عن 

األجانب، ومن ثم ال يمكن وصف هذا المقال أنه حمل أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة بل حمل  



طاء حتى يكون سلوكها متفقاً مع نص  الحقيقة التى دفعت السلطات لتصحيح ما وقعت فيه من أخ 

حتى سلمنا على سبيل الفرض  - ولذلك فإن ما نسب إلى المتهم األول    ،من الدستور   236المادة  

الفعل بارتكابه هذا  المادة    - الجدلى  نيه، مما يجعل  بحسن  ارتكبه  عقوبات هى األولى    60فقد 

القانون، وأنه استعمل هذا الحق بحسن  بالتطبيق، حيث  أن الفعل وقع بمقتضى حق مقرر فى  

لذلك نتمسك بانتفاء األركان المادية والمعنوية لجريمة نشر بيانات وأخبار واشاعات كاذبة  ،  نيه 

 . بحق المتهمين األول والثانى

 أما باقى عناصر الدفاع عن المتهم الثانى ستوالها زمالئى وفقاً لما اتفق عليه فريق الدفاع

 األول والثانى  ينلمتهمالدفاع الحاضر مع ا

 ياسر شكرى  -مالك عدلى  -راجية عمران  -يوسف عواض -أحمد فوزى – طارق خاطر 

 سارة ربيع  - محمود عباس -نبيه الجنادى - محمد عبد العزيز  -هشام على - محمد فتحى 
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