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 امل٘ض٘ع
 

: معالي المستشار النائب العاـ الجميؿ 
 جئنا إليكـ اليكـ ، حامميف أنيف ما حكتو صدكر القائميف عمى إدارة جمعية رسالة 

، ننشد الحؽ الذم يعيش في ضمائركـ ، كالعدؿ الذم  (مقدـ الشككل   )الخيرية 
. أشربت نفكسكـ حبو ، كأقسمتـ يميف الكالء لو ، كمما نطقت شفاىكـ أك خطت أقالمكـ

 

جئنا إليكـ ، إيمانان منا جميعان بالدكر العظيـ الذم تقكـ بو النيابة العامة المصرية تحت 
عالء القيـ السامية بيف األفراد  قيادتكـ الحكيمة في حماية المجتمع المصرم كا 

. كمؤسسات الدكلة سكاء الرسمية أك العامة أك األىمية أك الخاصة 
 

يمانان منا أيضان لما يكليو سيادة النائب العاـ المصرم مف اىتماـ كبير لحماية أعراض  كا 
. الناس كسمعتيـ ، كعدـ التغكؿ عمييـ أك التجريح فييـ 

 

كلذا كانطالقان مف ذلؾ اإليماف ، قررت جمعية رسالة الخيرية المجكء إلي سيادتكـ معالي 
النائب العاـ الجميؿ مستغيثيف بكـ مما تعرض لو مف حمالت شرسة كىجمات ضخمة 

تيدؼ في المقاـ األكؿ إلي ىدـ ىذا الصرح العظيـ الذل يعد حصنان لمفقراء كالمساكيف 
كالمحتاجيف ، كبابان مفتكحان أماـ طمكحات شباب ىذا الجيؿ ، فقد كاف ذلؾ مدعاة 

ألصحاب النفكس المريضة ، كالمرتزقة ، لمقياـ بعدة حمالت تيدؼ في المقاـ األكؿ 
.  ىدـ ىذه المؤسسة كي يكصد باب مف أبكاب الخير في كجو أصحاب الفقر كالحاجة 



 

 

عمى مدار ثالث سنكات كالجمعية تعاني مف ىؤالء اليداميف المتغكليف  
قامت خالليا الجمعية باختيار عدة أساليب اجتماعية في صد ىذه اليجمات  

، إال أف ىذه المرة كانت اليجمات قكية جدان أعدت ليا خطة تفصيمية  
يمانان منا أيضان بدكركـ كقكة عممكـ في إرجاع ىيبة الدكلة  تيدؼ إلى سرعة ىذا اليدـ كا 
المصرية كدكرىا في حماية ىذا الشعب كالمجتمع المصرم مف أية أفعاؿ تشكؿ مخالفة 

عادة األمر إلي نصابو الصحيح ،  لمقانكف فقد قررنا المجكء لكـ لرد ىذه اليجمات كا 
: كذلؾ عمى التفصيؿ التالي 

 

الجمعية التي يمثميا الطالب ،كلدت نبتان طيبان حميدان مثمران لحركة طالبية بكمية اليندسة 
، كقد ازدىر نشاطيا   تحت إشراؼ مقدـ ىذه الشككل بصفتو1999جامعة القاىرة عاـ 

 . 2000 لعاـ 444إشيارىا كجمعية خيرية تحت رقـ سريعان ، كالقت ركاجان كاسعان كتـ 
 

تيدؼ في  (مقدـ ىذه الشككل  )كلما كاف ذلؾ ، ككانت الجمعية التي يمثميا الطالب 
المقاـ األكؿ إلى تنمية الشباب كاالرتقاء بػأخالقيـ كتربيتيـ التربية الصحيحة عمى 

بالمجتمع كينأل بيـ عف الضياع كاالنحراؼ سكاء األخالقي  مساعدة اآلخريف كالنيكض
أك الديني أك أف يصبحكا فريسة سيمة لمفراغ كاألفكار السمبية أك المتشددة ، كالتي 

عانت منيا الشعكب العربية كالشعب المصرم بصفة خاصة فى ظؿ ما أطمؽ عميو كذبان 
. ربيع الثكرات 

 

 ذلؾ ، ككاف اليدؼ الرئيسي لمجمعية ىك نشر ثقافة التطكع كاإليجابية بيف كلما كاف
الشباب ك العمؿ عمى تطكير المجتمع ، ك تقديـ يد العكف إلى كؿ المحتاجيف مف أبناء 

كالتي يبمغ عددىا - لذا فقد تعتمد بشكؿ أساسي في معظـ أنشطتيا . الكطف الغالي
عمى المتطكعيف مف الشباب كالذيف بمغ عددىـ -  نشاط مجتمعي ك خيرم 30أكثر مف 

 . 2020 شاب ك فتاه حتى عاـ 450,000ما يقرب مف 
كمف أىـ األنشطة التي تمارسيا الجمعية لمساعدة المحتاجيف كالنيكض بالمجتمع 

كالمكفكفيف كذكل االحتياجات الخاصة ، مساعدة  رعاية األيتاـ )كتخفيؼ حدة الفقر
األسر الفقيرة كتقديـ مبالغ شيرية لممحتاجيف إلعانتيـ عمى المعيشة ، 



 

 

محك األمية المجاني ،تجييز كعمؿ قكافؿ خيرية لممناطؽ النائية تحتكل عمى  
مساعدات مالية كغذائية ك طبية ، كما تقكـ الجمعية بعمؿ كتأسيس 

األسر الفقيرة لمساعدتيـ عمى التعفؼ   ألبناء  مشركعات صغيرة
كالكسب بجد مف عمميـ كدكف مد األيدم ، كما تقكـ الجمعية بتكصيؿ كصالت المياه 

كؿ ذلؾ تحت لكاء الدكلة . كتركيب األسقؼ لألسر المحتاجة في جميع المحافظات 
شراؼ كزارة التضامف االجتماعي  المصرية كقيادتيا الحكيمة ، كتمت كتتـ بمراقبة كا 

. ككافة األجيزة الرقابية الممثمة فى الدكلة 
 

كفى سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف الجمعية تقـك بالتعاكف مع الدكلة كالحككمة 
كالجيات المختصة كتحت إشرافيـ بالمشاركة فى العديد كالعديد مف المشركعات القكمية 

يمانان منيا كالقائميف عمييا بالقيادة  ك المبادرات الرئاسية لمنيكض بالمكاطف ، كا 
عبد الفتاح السيسي كدعكتو الكطنية لحماية صحة المكاطف / الحكيمة لمسيد الرئيس 

المصرم كغيرىا مما يساىـ في بناء المجتمع المصرم كالنيكض بو كبأبنائو ، فقد 
: ساىمت الجمعية 

 جنية مصرم لصالح صندكؽ تحيا مصر في مبادرتو 5,000,000بمبمغ  (1 )
 . 2015عاـ  (سى)الخاصة بالقضاء عمى فيركس 

 

 كخصصت مبمغ 2017تعاكنت الجمعية مع جامعة القاىرة فى عاـ   (2 )
 لمجامعة مف اجؿ استخداميـ فى سداد المصركفات الدراسية لمطمبة 1,000,000
 .الغير القادريف 

 

عقدت الجمعية بركتكككؿ تعاكف مع كزارة التضامف االجتماعي لتقديـ خدمات  (3 )
، ك بناء عمية 2017تكصيؿ المياه ك تركيب أسقؼ المنازؿ ك الصرؼ الصحي عاـ 

 ، 1,530،000مف المشركع بإجمالي مبمغ ك قدرة  % 20ساىمت الجمعية بقيمة 
 ك فى إطار التعاكف ما بيف جمعية رسالة ك كزارة التعاكف 2020فى عاـ  (4)

االجتماعي ك المؤسسة القكمية لتنمية األسرة ك المجتمع لمتعاكف فيما بينيـ لتحقيؽ 
عبد الفتاح  / ، التى أطمقيا السيد الرئيس" حياة كريمة " ىدؼ مبادرة 



 

 

السيسي لمتخفيؼ عف كاىؿ المكاطنيف بالمجتمعات الفقيرة في الريؼ  
كبالمناطؽ العشكائية في الحضر مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة الخدمية  

مف التمكيؿ   % 20كالتنمكية كاإلنتاجية، ك تشارؾ فييا الجمعية بنسبة 
 .المطمكب لتنفيذ ىذه المشركعات

 

شاركت الجمعية بالتعاكف مع كزارة التضامف االجتماعي فى إغاثة القرل كاألسر  (5)
 أسرة 1850 كبمغ عدد المستفيديف حكالى 2020المتضررة مف السيكؿ فى مارس 

 . فرد1250باإلضافة الى 
 

كغيرىا اآلالؼ كاآلالؼ مف األنشطة اإليجابية كالمثمرة كالفعالة التى تقكـ بيا الجمعية 
لصالح الكطف كأبنائو باالشتراؾ مع الدكلة كالجيات الحككمية لممساعدة كلك بجزء 

بسيط فى التنمية كالنيكض بالمجتمع المصرل ، 
 

كحاليا كنظرا ألحداث فيركس ككركنا كالظركؼ التى تمر بيا البالد تقـك الجمعية بتعزيز 
– كجبات غذائية )نشاطاتيا ك المساعدة فى مكاجية ىذه الجائحة عف طريؽ تكفير 

مبادرة تحدم " مساعدات مادية أطمقت تحت مبادرة كبيرة أطمؽ عميو – كراتيف غذائية 
، كىي مسابقة خيرية بيف كبار الفنانيف كالرياضييف كرجاؿ األعماؿ كاالعالميف  "الخير

المتضرر األكبر مف "  أسرة  مف العمالة اليكمية 100,000بيدؼ  الكصكؿ لمساعدة 
. الجائحة التى تمر بيا البالد 

 

 كىك األمر الذل أثار حفيظة المشكك فى حقيـ بفئاتيـ الثالثة مف المتربصيف 
كالمؤتمريف طالبي المنافع لميجـك عمى الجمعية كالمشرفيف عمييا باالفتراء كالكذب 

كىك ما  .كالتضميؿ ، فأقامكا حممة شعكاء ضد الجمعية الشاكية كحممتيا سالفة البياف 
:  نستعرضو فى الكقائع التالية

 
 
 



 

 

  (الظاىريف الحقيقييف  )ما صدر عف المجمكعة األكلي  (أكالن ) 
كىـ الحسابات الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي  

: عمى التفصيؿ التالي   (الفيس البكؾ  )
 

 KoolYa sha3bbق٘ه يا شؼةTV: "   ـ ٍا صذس ػِ احلساب املؼُْ٘ تــ 1

 :املشن٘ فٚ حقٖا األٗيل  (شيَاء اىْقية  )ذقذيٌ   "  
 

:  معنكف بػػ  (فيديك  ) تداكؿ مقطع مصكر 31/3/2020حيث أنو كبتاريخ - 
" كذبة تحدم الخير مبادرة رسالة كرقؾ في الزبالة " 

 

( ، اليكتيكبالفيس بكؾ )  التكاصؿ االجتماعيمكاقععمى " قكؿ يا شعب " عمى قناة 
عمى خالؼ – حتكم ىذا الفيديك لقاء مع سيدة تدعى إ، كقد  تقديـ شيماء النقيب

أنيا رأت أف القائميف عمى جمعية رسالة الخيرية يقكمكف باستالـ – الحقيقة كالكاقع 
لقائيا في صندكؽ  صكر البطاقات الشخصية مف المكاطنيف المستحقيف لممساعدة كا 

عمى أكثر مف – آنؼ البياف – القمامة ، كقد حاز ىذا المقاء مكضع مقطع الفيديك 
 مميكف مشاىدة ، ككانت كؿ مقاطع الفيديك عبارة عف سب كقذؼ في حؽ جمعية 6.7

رسالة كالتحقير مف شأنيا كاتياميا بأبشع التيـ ، كعمى النحك الكارد تفصيالن بمقاطع 
 .الفيديك المرفقة بيذا البالغ 

 

بتاريخ – سالفة البياف - فيديك عمى ذات القناة  (2)كما قامت بنشر عدد  -
 : ذكرت فييما 5/4/2020
أنيما لشيكد عياف ممف قدمكا صكر بطاقاتيـ الشخصية لمقائميف عمى جمعية رسالة " 

الخيرية ، كأنيـ لـ يحصمكا عمى أية مساعدات مف الجمعية ، كقد كصفكىا بالكذب ، 
:  كمف بينيـ مف قالت نصان 
" قدمنا فى قبض السيسي كمخدناش كماف " 

 

 
 



 

 

 
كقامت المشكك في حقيا بذلؾ باعتبارىا مذيعة ، عمى الرغـ مف أف قناة  

النيار قد نفت ككنيا تعمؿ بتمؾ الكظيفة لدييا في بياف رسمي قامت  
. بنشره عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي ، كعمى النحك الكارد تفصيالن بالفيديك المرفؽ

 

 (الفيس بكؾ  )كما قامت بنشر بكست مكتكب عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي - 
تضمف ىجكمان عمى جمعية رسالة الخيرية كالقائميف عمى إدارتيا ، كقد احتكل ىذا 

 :البكست عمى عبارات تحمؿ سبان كقذفان مثؿ 
الجمعية عاممو مركز "" بتمـ مالييف كتحطكا كفى كرشيا " 

طبي كبير تقكـ بالتركيج لو ، كىك عبارة عف مبنى فاضي 
كأف الجمعية تقكـ بمـ المكاد الغذائية كأدكات كيربائية " ، " 
كتضعيا في مخازف ، كيقـك أمناء  (الخاصة بالتبرع )

المخازف بالتصرؼ فييا بالبيع بثمف بخس عكضان عف 
أف مجمس إدارة الجمعية " ، " تكزيعيا عمى مستحقييا 

"  بينصب عميؾ 
 

كما قامت بنشر فيديك آخر عمى ذات الصفحة تياجـ فيو الجمعية ، كجيت فيو - 
ت السب كالقذؼ لجمعية رسالة الخيرية كالمسئكليف عنيا ، فقد ابعض االتيامات كعبار

: كصفتيـ بػػ 
ال يعرفكف شيئان " ، " كأنيـ متسكليف " " أنيـ شحاتيف " 

أنيـ يعممكف لتحقيؽ تارجت " ، "  العفة كال الكرامة  عف
 "كيأخذكا نسب مف التبرعات 

كما قامت بنشر فيديك آخر عمى ذات الصفحة عبارة لقاء مع أحد األشخاص قاـ - 
 مميكف جنيو لنفسيا مف فمكس 100باتياـ الجمعية بأنيا قامت ببناء برج بأكثر مف 

. التبرعات كنكع مف التحريض عمى القائميف عمييا 
 



 

 

:  المشكك فى حقو الثاني( عمي عزب ) ما صدر عف الحساب المعنكف بػػ  (2)
 

:   معنكف بعبارة 2020 مارس 28حيث قاـ بعمؿ فيديك بتاريخ - 
اآلف عاجؿ ىك كمو كذب في كذب فيف فمكس تحدم " 

"  الخير ، فعالن شكفكا ذلة مكظفيف رسالة لمناس الغالبة 
 

حتكل ىذا الفيديك عمى صكرة لتكدس مجمكعة مف األشخاص ، تحدثت إحداىـ إ كقد 
:  بصكت كاضح في الفيديك كتقكؿ عدة عبارات شممت اتيامان بالسرقة مثؿ  

" بيحطكا الفمكس بجيكبيـ " 
 

كما قاـ بنشر الفيديكىات الخاصة بالمشكك فى حقيا األكلي مف خالؿ صفحتو - 
. الشخصية المشار إلييا كنكع مف التكاتؼ ضد جمعية رسالة الخيرية 

 

المشكك فى حقو   " Ehab Mostafa: " ما صدر عف الحساب المعنكف بػػ  (3)
شيماء  ) بإعادة نشر الفيديك المعد بمعرفة 2020 / 3 / 31حيث قاـ بتاريخ : الثالث 
:  المشكك فى حقيا األكلى ككتب عميو عبارة   (النقيب 

كذبة تحدم الخير مف جمعية رسالة ، التعاكف فيصؿ ، " 
"  مبادرة رسالة كرقؾ في الزبالة 

 

المشكك فى حقو " شكرم عبد الرحمف : " ما صدر عف الحساب المعنكف بػػ    (4)
 بإعداد بكست احتكل عمى اتيامو لجمعية 2020/ 3/ 22حيث قاـ بتاريخ : الرابع 

رسالة الخيرية أنيا إخكانية ، كأف الفمكس التي تقـك بجمعيا بتركح عمى كفالة أسر 
كقد أرفؽ بيذا البكست صكرة مفبركة مكتكب . اإلرىابييف ، كتمكيؿ كتجنيد اإلرىاب 

:  عمييا 
بأمكالكـ يقتمكنكـ ، كأف جمعية رسالة تمكؿ اإلرىاب " 

كاإلرىابييف كتتستر خمؼ الدعاية ألعماؿ الخير لجمع 
"  األمكاؿ 

 



 

 

 ككصؼ الصكرة بأنيا تجمع بيف المتحدث الرسمي لجمعية رسالة ، 
 مع قائد لكاء الفاركؽ بالجيش الحر بسكريا ، كصكرة أخرم  

أيضان مفبركة تجمع المتحدث الرسمي لجمعية رسالة مع محمد البمتاجي  
. في اعتصاـ رابعة 

 
المشكك فى حقو  ( Mohamed Sallam) ما صدر عف الحساب المعنكف بػػ  (5)
كىى صكرة غير " مؤسسة عيف مصر " حيث قاـ بنشر صكرة مأخكذة مف : لخامسا

 :حقيقة بكصفيا أنو 
شريؼ عبد العظيـ رئيس مجمس إدارة جمعية / الدكتكر " 

/ رسالة مع أحد القيادات اإلخكانية اإلرىابية المدعك 
محمد البمتاجي إليياـ الناس بأف الجمعية تابعة لمجماعة 

 "اإلرىابية 
 

كحممة شرسة كممفقة تيدؼ إلى ىدـ تمؾ المؤسسة التى تعمؿ تحت قيادة الدكلة 
شريؼ عبد العظيـ غير متكاجد بيذه / الحكيمة ،  كذلؾ عمى الرغـ مف  أف الدكتكر 

الصكرة تمامان كأنيا صكرة كاذبة تحمؿ مكاصفات شخص أخر ، ال عالقة لو بالدكتكر 
شريؼ عبد العظيـ ، كال عالقة لمصكرة المنشكرة بصكرتو الحقيقية بؿ أنيا لشخص 

 .أخر غير شخص الشاكي ،  عمى النحك المبيف بالمرفقات 
: كعمى ذات الدرب كالمنكاؿ كاالتفاؽ الجنائي سايرىـ المشكك في حقيـ اآلتييف 

( -:Nabil Ahmed makled ، Rehab Hamza،  mohammed salah، Hurass 

Elmasry،  Ahmed kamal sisi ،Mona Salama ،أبن سليمان، Adam 

Elmasry،Ahmed kamal،محمد العقيلي، عال عادل جاد ، Wafaa amer، yahia 

Alex، رحاب حمزة ، Dalia nada، Fadia mohammed،أحمد سليمان ، Nabil 

makaled،،حسين سيد أحمد  Ehab mostafa، Khaled elaswad)  

 

 
 



 

 

 اىقائَني ػيٚ إداسج تؼض احلساتاخ  )ٍا صذس ػِ اجملَ٘ػح اىثاّيح  ( اّياًال ) 
  :(اىَٕ٘يح  ٗ حساتاخ اىفيل 

 
حيث تبيف لنا بمراجعة مجمكعة الحسابات التالى ذكرىا انيا حسابات فيؾ تحمؿ أسامى 
قد تككف غير حقيقية كىك ما يؤكد رغبة المشكك فى حقيما االكؿ كالثالث فى االضرار 

 بيف جمكع الشعب المصرل كذلؾ باعادة نشر قبسمعة الشاكى كالتاثير السمبى عمي
المحتكل المذككر الذل جاء عمى حسابات المشكك فى حقو االكؿ مع اضافة عبارات 

مكررة كتكجية اتيامات باطمة ال سند ليا مف كاقع القانكف كثبت عدـ صحتيا بالتقارير 
الرسمية المعدة بعرفة المجنة المشكمة تحت اشراؼ كزارة التضامف االجتماعى ، كعبارات 

ككؿ ىذة التصرفات اليدؼ منيا ىك التشكيؾ فى سمعة  اخرل تشكؿ سبا كقذفا ،
الجمعية الشاكية كمحاكلة اظيار كؿ ىذة االتيامات كأنيا حقيقة يرددىا الكثير مف 

:  األشخاص مستخدميف فى ذلؾ الحسابات الكىمية التالي ذكرىا 

عمى مكقع التكاصؿ –  كمنا مصر  ، عاشقة مصر )
، مصرم رافع رأسي فكؽ ، صفحة -االجتماعى تكيتر

ىنبنى مصر اسامو كماؿ،  صفحة سكر بره، صفحة 
 إعداـ ، صفحة رجاؿ مصر 16أحباء مصر،صفحة كتيبة 

 2األكفياء، صفحة االكاء عمر سميماف خفايا كأسرار 
(   ،صفحة كالـ في الصميـ ، صفحة أخبار األسكندرية 

 

ككؿ ىذة الصفحات كاالككنتات عبارة عف عينة بسيطة كصغيرة مف ىذة الحممة 
 (مرفؽ بيذا البالغ كؿ المحتكل الذل قامت بنشرة ىذة الحسابات الكىمية)   .الشعكاء

كقد تالحظ لمطالب أف المشكك فى حقيـ جميعان يقكمكف بتبادؿ نشر ذات المحتكم 
السابؽ مف فيديكىات كبكستات ككتابة تعميقات عمييا كنكع مف المؤامرة عمي الجمعية 

. كالتكاتؼ ضدىا 



 

 

كذلؾ عمى النحك الثابت تفصيالن فى الفيديكىات كالبكستات المشار إلييا ،  
. كالفالشة المرفقة ، كالمتضمنة جميع األلفاظ كالعبارات التى أذيعت بيا

 
بالكذب - جمعية رسالة كالعامميف بيا – كتمؾ العبارات تتضمف كصفان لممذككريف 

كالتدليس كتزكير إرادة المتبرعيف ، كذلؾ مف خالؿ عبارات تتضمف كقائع ثبت تمفيقيا 
كعدـ صحتيا كفقان لما أسفرت عنو أعماؿ كتقارير المجنة المشكمة مف السيدة الدكتكرة 

، فضاّل عف تضمينيا - كما ذكرنا سابقا - كزير التضامف االجتماعي / الفاضمة 
التشيير كالتشكيؾ فييا كفى القائميف عمييا إضراران بالجمعية ، كذلؾ مف خالؿ مخاطبة 
المالييف منركاد مكاقع التكاصؿ االجتماعي الغير مميز ، كتناكلتيا العديد مف القنكات 

. الفضائية الخاصة
 

لما كاف ذلؾ ، ككاف ذلؾ التصرؼ مف جانب المشكك فى حقيـ يشكؿ جريمتى القذؼ 
كالسب المنصكص عمييما فى قانكف العقكبات كفقان لمنمكذج القانكنى الكارد فى نصى 

 مف قانكف العقكبات المصرم ، ككذا الجرائـ المبينة بالقانكف 306 ، 302المادتيف 
.  الخاص بمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات 2018 لسنة 175رقـ 

 

 أركانيا ػ سالفة البياف ػكقد تكافرت لتمؾ الجرائـ التي صدرت عف المشكك في حقيـ - 
: المادية كالمعنكية ، كذلؾ عمى النحك التالي 

 

: مف قانكف العقكبات عمى أف  ( 302 )المادة جرم نص 
يعد قاذفان كؿ مف أسند لغيره بكاسطة إحدل الطرؽ " 

 مف ىذا القانكف أمكران لك كانت 171المبينة بالمادة 
صادقة ألكجبت عقاب مف أسندت إليو بالعقكبات المقررة 

....... "  لذلؾ قانكنان أك أكجبت احتقاره عند أىؿ كطنو ، 
: مف ذات القانكف عمى أنو  ( 171 )كما جرل نص المادة 

كؿ مف أغرل كاحدان أك أكثر بارتكاب جناية أك جنحة " 
بقكؿ أك صياح جير بو عمنان أك بفعؿ أك إيماء صدر 



 

 

منو عمنان أك بكتابة أك برسكـ أك صكر شمسية أك رمكز 
أك أية طريقة أخرم مف طرؽ التمثيؿ جعميا عمنية أك 
بأية كسيمة أخرم مف كسائؿ العالنية يعد شريكان في 

فعميا ، كيعاقب بالعقاب المقرر ليا إذا ترتب عمى ىذا 
أما إذا . اإلغراء كقكع تمؾ الجناية أك الجنحة بالفعؿ 

ترتب عمى اإلغراء مجرد الشركع في الجريمة فيطبؽ 
. القاضي األحكاـ القانكنية في العقاب عمى الشركع 

كيعتبر القكؿ أك الصياح عمنيان إذا حصؿ الجير بو اك 
ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية في محفؿ عاـ أك 
طريؽ عاـ أك أم مكاف أخر مطركؽ أك إذا حصؿ 

الجير بو أك ترديده بحيث يستطيع سماعو مف كاف في 
مثؿ ذلؾ الطريؽ أك المكاف أك إذا أذيع بطريؽ الالسمكى 

. أك بأية طريقة أخرم  
كيككف الفعؿ أك اإليماء عمنيان إذا كقع في محفؿ عاـ أك 
طريؽ عاـ  أك في مكاف أخر مطركؽ أك إذا كقع بحيث 
يستطيع رؤيتو مف كاف في مثؿ ذلؾ الطريؽ أك المكاف 

 .
كتعتبر الكتابة كالرسـك كالصكر ك الصكر الشمسية 

كالرمكز كغيرىا مف طرؽ التمثيؿ عمنية إذا كزعت بغير 
تمييز عمى عدد مف الناس أك إذا عرضت بحيث 

يستطيع أف يراىا مف يككف في الطريؽ العاـ أك أم 
مكاف مطركؽ أك إذا بيعت أك عرضت لمبيع في أم 

" . مكاف
 
 
 



 

 

 في شأف  2018 لسنة 175 مف القانكف رقـ 27كما جرل نص المادة 
: مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات عمى أنو 

 
في غير األحكاؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف ،  " 

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف ، كبغرامة ال تقؿ 
عف مائة ألؼ جنيو ، كال تزيد عمى ثالثمائة ألؼ جنيو أك 
بإحدل ىاتيف العقكبتيف ، كؿ مف أنشأ أك أدار أك استخدـ 
مكقعان أك حسابان خاصان عمى شبكة معمكماتية ييدؼ إلي 

" . ارتكاب أك تسييؿ ارتكاب جريمة معاقب عمييا قانكنان 
إذا : "  مف ذات القانكف عمي أنو 34كما نصت المادة 

كقعت أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا 
القانكف بغرض اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سالمة 

المجتمع كأمنو لمخطر أك اإلضرار باألمف القكمي لمبالد أك 
بمركزىا االقتصادم أك منع أك عرقمة ممارسة السمطات 
العامة ألعماليا أك تعطيؿ أحكاـ الدستكر أك القكانيف أك 
المكائح أك اإلضرار بالكحدة الكطنية كالسالـ االجتماعي ، 

" . تككف العقكبة السجف المشدد 
 

:   مف ذات القانكف عمى أنو 36كما نصت أيضان المادة 
في األحكاؿ التي ترتكب فييا أم مف الجرائـ المنصكص " 

عمييا في ىذا القانكف باسـ كلحساب الشخص االعتبارم ، 
يعاقب المسئكؿ عف اإلدارة الفعمية إذا ثبت عممو بالجريمة 
أك سيؿ ارتكابيا تحقيقان لمصمحة لو أك لغيره بذات عقكبة 

. الفاعؿ األصمي 
كلممحكمة أف تقضي بإيقاؼ ترخيص مزاكلة الشخص 

االعتبارم لمنشاط مدة ال تزيد عمى سنة ، كليا في حالة 



 

 

العكد أف تحكـ بإلغاء الترخيص أك حؿ الشخص االعتبارم 
بحسب األحكاؿ ، كيتـ نشر الحكـ في جريدتيف يكميتيف 

"  كاسعتي االنتشار عمى نفقة الشخص االعتبارم 
 

:  كما استقر الفقو بأف القذؼ
ىك إسناد كاقعة محددة تستكجب عقاب مف تنسب إليو أك " 

، كيتبيف مف ذلؾ التعريؼ أف قكاـ " احتقاره إسنادان عمنيان 
القذؼ فعؿ اإلسناد الذل ينصب عمى كاقعة محددة مف 
. شأنيا عقاب مف تنسب إليو أك احتقاره عف أىؿ كطنو 

 
كيتخذ ىذا المساس صكرة . ىى مساسو بشرؼ المجنى عميو كاعتباره  :عمة ذلؾ 

.  خطيرة ، فاإلسناد مكضكعو كاقعة محددة مما يجعؿ تصديقيا أقرب إلى االحتماؿ 
ىذا فضالن عف أف اإلسناد العمنى يتيح مجاالن كبيران مف الذيكع كاالنتشار فييبط بشرؼ 

: مف األشخاص ، كيعنى ذلؾ – بؿ كغير محدكد – المجنى عميو لدم عدد كبير 
جسامة الضرر الذل يحتمؿ نزكلو بو ، كىذه االعتبارات جعمت القذؼ أشد جسامة مف 

إذ  يؤلـ القذؼ نفس المجنى عميو إذا . سائر جرائـ االعتداء عمى الشرؼ كاالعتبار 
كقد ينزؿ القذؼ بالمجنى . ارتكب في حضرتو أك نمي إلى عممو ، كىك ما يغمب حدكثو 

.   عميو أفدح األضرار المادية أك المعنكية إذا اختمت ثقة مجتمعو فيو 
 

: كفى ذلؾ قضت محكمة النقض 
مف المقرر أف القذؼ الذل يستكجب العقاب قانكنان ، ىك " 

الذل يتضمف إسناد فعؿ يعد جريمة يقرر ليا القانكف 
عقكبة جنائية أك يكجب احتقاره المسند إليو عند أىؿ 

"  كطنو 
 ( 106 – 19 – 17س  – 8/2/1966نقض  )

 



 

 

: كقد استقر الفقو كالقضاء عمى أف
اإلسناد ىك تعبير عف فكرة أك معنى فحكاه نسبة كاقعة " 

معنى ذلؾ أف جكىر اإلسناد ىك تعبير  . إلى شخص 
كالتعبير يعني الكشؼ عما يدكر في الذىف كى يعمـ بو 

. الغير ، فيك كسيمة لنقؿ الفكر مف شخص إلى آخر 
فتستكل كسائؿ التعبير سكاء كانت قد كقعت بالقكؿ أك 

كتستكل أساليبو حدكثو سكاء . بالكتابة أك باإلشارة 
أكانت نسبة الكاقعة إلى المجنى عميو عمى سبيؿ اليقيف 
أـ عمى سبيؿ الشؾ ، كسكاء كانت صريحة أك ضمنية ، 
كما يستكل أكانت سردان لمعمكمات شخصية أـ مجرد نقؿ 

 "عف الغير 
/ القسـ الخاص كفقان ألحدث التعديالت  ،األستاذ الدكتكر– كيراجع أيضان، كتاب شرح  قانكف العقكبات  )

محمكد نجيب حسنى، أستاذ القانكف الجنائي بكمية الحقكؽ جامعة القاىرة،  دار المطبكعات الجامعية  ،  
  (  كما بعدىا 708  ، صػػ 2018الطبعة السادسة 

 

: كفى ذلؾ ذىب الفقو أيضان 
القذؼ جريمة تقع بإسناد كاقعة معينة تمس الشرؼ " 

كاالعتبار إلى شخص معيف ، كفى ضكء ذلؾ يرتكز الركف 
لى مساسو بالشخص ،  المادل عمى الكاقعة المسندة كا 
فالكاقعة كالشخص ىما المحكراف المذاف ترتكز عمييما 

. جريمة القذؼ 
كبناء عمى ذلؾ يتحقؽ اإلسناد بنسبة أمر إلى شخص 

كيستكل نسبة الكاقعة إلى الشخص عمى سبيؿ . معيف 
. اليقيف أك بصكرة تشكيكية أك عمى سبيؿ الظف كاالحتماؿ
كيستكل أف ينسب الجاني الكاقعة إلى المجنى عميو عمى 
أنيا مف معمكماتو الخاصة أك بكصفيا ركاية ينقميا عف 

.  الغير أك إشاعة يرددىا 



 

 

كال يحكؿ دكف كقكع ىذا اإلسناد أف تككف الكاقعة 
المسندة إلى المجني عميو قد سبؽ إعالنيا مف قبؿ أك 

"  سبؽ نشرىا 
جرائـ االعتداء عمى – الكتاب الثاني – القسـ الخاص – كيراجع أيضان، كتاب الكسيط فى قانكف العقكبات  )

أحمد فتحي سركر، أستاذ القانكف الجنائي بكمية الحقكؽ جامعة القاىرة،  دار / االشخاص كاألمكاؿ ، األستاذ الدكتكر
 (  كما بعدىا 323 ،صػػ 2019النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ، طبعة 

 

كمف ذلؾ يتضح أف اإلسناد فى القذؼ كالسب كما يتحقؽ بكؿ صيغة كالمية أك كتابية 
تككيدية ، يتحقؽ أيضان بكؿ صيغة كلك تشكيكية مف شأنيا أف تمقى فى أذىاف الجميكر 

. كلك كقتية أك ظنيان أك احتماالن كلك كقتييف فى صحة األمكر المدعاة – عقيدة 
 

: كفى ذلؾ قضت محكمة النقض 
اإلسناد فى القذؼ يتحقؽ كلك كاف بصيغة تشكيكية  " 

 فى األذىاف عقيدة كلك  متى كاف مف شأنيا أف تمقى
كقتية أك خطأ أك إحتماالن كلك كقتييف فى صحة األمكر 

"  المدعاة 
 ( 94 – 15 – 12س  – 17/1/1961نقض  )

 

: كما قضت أيضان 
اإلسناد فى القذؼ يتحقؽ أيضان بالصيغة التشكيكية " 

متى كاف مف شأنيا أف تمقى فى الركع عقيدة أك ظنان أك 
إحتماالن أك كىمان ، كلك عاجالن فى صحة الكاقعة أك 

"  الكقائع المدعاة 
 

: كفي ذلؾ اتفؽ الفقو عمى أف 
اإلسناد المعاقب عميو ىك الذل يكجب احتقار المسند إليو 

عند أىؿ كطنو ، فيك الذل يحط مف قدر المسند إليو 
ككرامتو فى نظر الغير ، كأف ينسب لغيره أنو مزكر أك 

أك احتقاره " كال يراد بقكؿ الشارع . مدلس أك كذاب إلخ 



 

 

أف يككف اإلسناد مف شأنو تحقير " عند أىؿ كطنو 
الشخص عند أىؿ الكطف  بأكممو بؿ يكفى أف يككف 

اإلسناد مف شأنو تحقير المسند إليو عند مف يخالطيـ أك 
 "يعيش فى كسطتيـ 

 

: كفى ذلؾ قضت محكمة النقض 
أف القانكف إذ قضى فى جريمة القذؼ عمى أف تككف "  

الكاقعة المسندة مما يكجب عقاب مف أسندت إليو أك 
احتقاره عند أىؿ كطنو ، فإنو لـ يحتـ أف تككف الكاقعة 
جريمة معاقب عمييا ، بؿ اكتفى بأف يككف مف شأنيا 

احتقار المجنى عميو عند أىؿ كطنو ، فإذا نسب المتيـ 
أنو  (كىك ميندس بإحدل البمديات  )إلى المجنى عميو 

استيمؾ تكران بغير عمـ البمدية مدة ثالثة شيكر ، كأف 
تحقيقان أجرم معو فى ذلؾ ، سكاء أكاف اإلسناد مككنان 

"  لجريمة أـ ال 
 (. 205 – 142 – 6ج – مج القكاعد القانكنية  – 22/3/1943نقض  )

 
: كفى ذلؾ قضت محكمة النقض عمى أنو  

كيتحقؽ اإلسناد بمجرد اإلخبار بكاقعة معينة تحتمؿ " 
الصدؽ كالكذب ، كذلؾ ألف ىذا اإلخبار مف شأنو أف 

يمقي في ركع الجميكر كلك بصفة مؤقتة احتماؿ صحة 
الكاقعة ، كىك ما يكفى كحده لممساس بشرؼ المجنى 

" عميو كاعتباره 
،  " 251 ، ص 83 ، رقـ 1 ، مجمكعة أحكاـ النقض ، س 1950 يناير سنة 16نقض  )

 (. 94 ، ص 15 ، رقـ 12 ، س 1961 يناير سنة 17نقض  )
 
 



 

 

: كفى ذلؾ استقر الفقو عمي أف 
ىك - مف الكجية المكضكعية - الشرؼ كاالعتبار " 

المكانة التى يحتميا كؿ شخص في المجتمع ، كما يتفرع 
عنيا مف حؽ في أف يعامؿ عمى النحك الذل يتفؽ مع 

ىذه المكانة ، أم أف يعطى الثقة كاالحتراـ المذيف 
. تفتضييما مكانتو االجتماعية 

أما الشرؼ كاالعتبار مف الكجية الشخصية فيعنى شعكر 
حساسو بأنو يستحؽ مف أفراد  كؿ شخص بكرامتو كا 
"  المجتمع معاممة كاحترامان متفقيف مع ىذا الشعكر  

/ القسـ الخاص كفقان ألحدث التعديالت ، األستاذ الدكتكر– كيراجع أيضان، كتاب شرح  قانكف العقكبات  )
محمكد نجيب حسنى، أستاذ القانكف الجنائي بكمية الحقكؽ جامعة القاىرة،  دار المطبكعات الجامعية ، 

  (  كما بعدىا 695 ، صػػ 2018الطبعة السادسة 
 

: كما استقر القضاء كالفقو عمى أف 
ال تقـك جريمة القذؼ إال إذا كاف إسناد الكاقعة التى 

" تستكجب عقاب المجنى عميو أك احتقاره عند أىؿ كطنو 
، كمف ثـ كانت عالنية اإلسناد أحد " إسنادان عمنيان 

أنيا كسيمة عمـ : عناصر الركف المادم لمقذؼ ، كعمتيا
أفراد المجتمع بعبارات القذؼ كشرط لتصكر إخالليا 

. بالمكانة االجتماعية لممجنى عميو 
 

العالنية ىى الركف المميز لجريمة :  العالنية كطرقيا
القذؼ ، كجرائـ النشر عمى العمـك ، فخطكرة ىذه الجرائـ 

. ال تكمف فى العبارات المشينة ذاتيا ، إنما فى إعالنيا 
. كعمى النحك الذل رسمو القانكف 

 
 



 

 

:   استقر الفقو كالقضاء المصرم عمى أف 
. القصد الجنائي في جريمة القذؼ ىك القصد العاـ " 

بمعنى أنو يتعيف لتكافر القصد الجنائي في ىذه الجريمة 
أف تتجو إرادة الجاني إلى إسناد عبارات القذؼ قاصدان 

 "عالنيتيا مع عممو بذلؾ 
 

:  حيث قضى بأف 
القانكف ال يتطمب في جريمة القذؼ قصدان خاصان ، بؿ " 

يكتفى بتكافر القصد الجنائي العاـ الذل يتحقؽ فييا متى 
نشر القاذؼ أك أذاع األمكر المتضمنة لمقذؼ ، كىك عالـ 
أنيا لك كانت صادقة ألكجبت عقاب المقذكؼ في حقو أك 
احتقاره عند الناس ، كال يؤثر في ذلؾ أف يككف القاذؼ 

حسف النية أم معتقدان صحة ما رمي بو المجنى عميو مف 
" كقائع القذؼ 

 

: كفى ذلؾ ذىب الفقو إلى أنو 
يتعيف أف تتجو إرادة الجاني إلى إسناد كاقعة القذؼ إلى " 

المجنى عميو مع عممو بذلؾ كأنيا لك صحت ألكجبت 
"  عقابو أك احتقاره 

جرائـ االعتداء عمى – الكتاب الثاني – القسـ الخاص – كيراجع أيضان، كتاب الكسيط في قانكف العقكبات  )
أحمد فتحي سركر، أستاذ القانكف الجنائي بكمية الحقكؽ جامعة القاىرة،  دار / االشخاص كاألمكاؿ ، األستاذ الدكتكر

 (  كما بعدىا 347 ،صػػ 2019النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ،طبعة 
: كفى ذلؾ ذىبت محكمة النقض 

إذا كانت العبارات مكضكع القذؼ أك السب شائنة في " 
"  ذاتيا فإف عممو يككف مفترضان 

   (47 ، ص 13 ، رقـ13 ، مجمكعة األحكاـ ، س 1963 يناير 16نقض  )
 ( 687 ، ص 136 ، رقـ 1964 نكفمبر سنة 17نقض )

 ( 487 ، 82 ، رقـ 63 ؽ ، س 75 سنة 84686 ، الطعف رقـ 2012 مف أكتكبر سنة 10) 
 



 

 

:  كما قضت 
كأنو إذا حصؿ الحكـ عبارات قصد منيا النيؿ مف " 

"  المجنى عميو يعد كافيان لبياف القصد الجنائي 
  ( 593 ، ص 87 ، رقـ 48 ، مجمكعة األحكاـ ، س 1997 مايك سنة 18نقض  ) 

 

:  كقضت أيضان 
إذا كانت العبارة مكضكع االتياـ تشتمؿ عمى نسبة أمكر " 

إلى المجنى عميو تتضمف مساسان بسرفو كاعتباره لك كانت 
صادقة ألكجبت عقابو كاحتقاره عند أىؿ كطنو ، فإف العمـ 

"  مفترض إذا كانت ىذه العبارات بذاتيا شائنة كمفزعة 
 ( 258 ، ص 24 ، مجمكعة األحكاـ ، س 1973 فبراير سنة 11نقض  )

  ( 118 ، ص 15 ، رقـ 42 ، س 1990 يناير 20نقض  )
 

: كفى ذلؾ قضت محكمة النقض بأف 
سكء القصد يستفاد مف ذات عبارات القذؼ أك السب إذا " 

كانت شائنة بذاتيا أك مف الصراحة كالكضكح بحيث يككف 
مف المفركض عمـ القاذؼ بمدلكليا ، كبأنيا تمس 

"  المجنى عميو فى سمعتو أك يستمـز عقابو 
  

: كقضت أيضان 
القصد الجنائي يتحقؽ بنشر القاذؼ أك إذاعة األمكر " 

المتضمنة لمقذؼ ، كىك عالـ أنيا لك كانت صادقة 
ألكجبت عقاب المقذكؼ فى حقو أك احتقاره ، كىذا العمـ 
"  مفترض إذا كانت العبارات مكضكع القذؼ شائنة بذاتيا 

 ( 47 – 13 – 13س  – 16/1/1962نقض  )
 ( 348 – 78 – 10س  – 24/3/1959نقض  )

( 726 – 774 – 7ج – مج القكاعد القانكنية  – 4/1/1949نقض  )
 
 



 

 

: كقضى أيضان 
إف القصد الجنائي فى جرائـ القذؼ ليس إال عمـ القاذؼ " 

بأف ما أسنده لممقذكؼ مف شأنو لك صح أف يمحؽ بيذا 
ف كاف يجب عمى . األخير ضرران ماديان كأدبيان  كىذا الركف كا 

النيابة طبقان لمقكاعد العامة أف تثبت تكافره لدل القاذؼ ، 
إال أف عبارات القذؼ ذاتيا قد تككف مف الصراحة 

كالكضكح بحيث يككف مف المفركض عمـ القاذؼ بمدلكليا 
، كبأنيا تمس المجنى عميو فى سمعتو أك تستمـز عقابو 

كيككف مبنى ىذه العبارات حامالن بنفسو الدليؿ الكافي . 
"  عمى القصد الجنائي 

 ( . 358 – 270 – 3ج – مج القكاعد القانكنية  – 11/6/1934نقض  )
 

لما كاف ما تقدـ ، ككاف الثابت مف الفيديكىات المرفقة بيذه الشككل أف المشكك 
– كقائع -  إلى القائميف عمى جمعية رسالة –  فى حقيـ قد أسندت بطريقة عمنية

لك صحت ألكجبت عقابيـ – عمى غير الحقيقة كدكف سند مف قانكف أك كاقع 
مكاقع – كاحتقارىـ عند أىؿ كطنيـ ، ككاف ذلؾ عف طريؽ منبر كاسع االنتشار 

الفيس بكؾ كاليكتيكب كغيرىا ، كما نقؿ عنيما عبر كسائؿ - التكاصؿ االجتماعي 
اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة التى ليا نسبة مشاىدة عالية جدان بالنظر 
لمثيالتيا ، كىك ما يتحقؽ بو الركف المادل لجريمة القذؼ بعناصره الثالث في 
حؽ شخص معنكم ذات نفع عاـ كىي جمعية رسالة الخيرية حيث أف قدر ىذه 

الجمعية شرفيا ىك حصيمة الرصيد الذل تتمتع بيا بيف كافة المؤسسات الخيرية 
، كأجيزة الدكلة ، كالمكاطنيف، كما أف قيمة الفرد كقدره كاعتباره ىك الذل يتككف 

مف صفاتو كأخالقو كتصرفاتو كسمعتو سكاء ما يمس منيا شخصو كفرد في 
. المجتمع أك ما يمس عممو الذل يقـك بو فى تمؾ الجمعية

 



 

 

ىزىل 
يمتمس الطالب مف سيادتكـ التفضؿ كالتكـر باتخاذ الالـز 

نحك تحقيؽ ىذه الكقائع تحقيقان قضائيان بعد االستعانة 
كالحصكؿ عمى الدالئؿ كالقرائف الفنية لدم اإلدارة العامة 
لمباحث اإلنترنت كاالتصاالت ، كما يسفر كيكشؼ عنو 

التحقيؽ مف عناصر قائمة عمى إدارة ىذه الحممة البشعة 
كالشعكاء سكاء باالتفاؽ أك التحريض  أك المساعدة أك 

التمكيؿ كالتى تيدؼ في مجمكعيا إلى كسر األذرع 
المعاكنة لمدكلة المصرية في ىذه الظركؼ الصعبة التي 

. تمر بيا البالد  
 

كتفضمكا سيادتكـ بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير ،،، 
  2020 / 5/ 21تحريران فى يكـ 

                                                          مقدمو لسيادتكـ 
 
 
 

 
 
 


