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 بين التحفظ واالستيالء  أموال اإلخوان املسلمين
 عباس قباري

 تمهيد
والرعاية املباشرة مللف التحفظ، لم يكن املسلك الذي انتهجه النظام في االستيالء على بالرغم من املتابعة الدؤوبة 

، بل كان على العكس    اإلخوان املسلمينأموال  
ً
 متماسكا

ً
 منطقيا

ً
 متعثرا

ً
، على وقع رفض اباالضطر بالغ    متخبطا

التي تسببت في اهتزاز األحكام    أو امتعاض بعض الجهات القضائية، أو بفعل اآلليات القانونية الحكومية املرتبكة

  القضائية والقرارات الحكومية واإلجراءات التنفيذية.

جماعة تتعرض لها التي ملة التعثر واالرتباك كانا السمة الرئيسية لهذا املسلك طوال سبع سنوات وحتى اآلن، فالح

الحرية والعدالة  االجتماعية والسياسية واالقتصاديةاإلخوان املسلمين وحزبها  كياناتها  تستهدف والتي    ، وكافة 

لم ، وقواعدهم الجماهيرية صاحبة االنتماء التنظيمي أو القرب الفكري،  ورموزهم السياسية  ،قياداتهم التنظيمية

فذة، وعشرات آالف أحكام السجن والحبس، بل تخطت وأحكام اإلعدام املنتقتصر على التصفيات الجسدية  

ر رسمية وغير رسمية(  االستيالء ذلك لعمليات ممنهجة من
ُ
ط
ُ
واإلفراط  ، على أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم)في أ

 منهم ومن غيرهم، يتبعها إصدار قوائم التحفظ على األمو 
ً
ال، توطئة في إصدار قوائم اإلرهاب التي تشمل آالفا

 ألموال لخزينة الدولة.لضم تلك ا

التي قام بها نظام عبد الناصر التأميم  والتي تم بموجبها االستيالء على الشركات واملصانع   ،(1) فيما يشبه عمليات 

انتهج النظام االنقالبي في عملية االستيالء على    (2)  واألصول اململوكة لألفراد واملؤسسات القائمة حينذاك  والبنوك

ات )مضطربة( حتي الوصول ملرحلة االستيالء على األموال و موال املنتمين لجماعة اإلخوان املسلمين ثالث توجه أ

 ضمها لخزينة الدولة. 

 

والذي جعل الحد األقص ى لتعويض أصحاب املؤسسات املؤممة خمسة عشر  1964لسنة  134م ، وقرار بقانون رق1961لسنة  117تمت عمليات التأميم وفق قانون التأميم رقم (1) 

 ألف جنيه وقد حكمت الدستورية بعدم دستوريته. 

لهذا القانون، وتؤول ملكيتها إلى إقليمي الجمهورية، كما تؤمم الشركات واملنشآت املبينة في الجدول املرافق    تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في وقد نصت مادته األولي على )  (2)

 الدولة(
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 التوجه األول: التحـفـظ قـرار حكومي
عدة خطوات تبادلية، تعاونية بين محكمة القاهرة لألمور املستعجلة والحكومة، فما أن اشتمل هذا التوجه على  

 
ً
تلك األحكام. وظل األمر كذلك  تصدر املحكمة حكما لتنفيذ  آنية  ، إال وتسارع الحكومة إلصدار قرارات حكومية 

، حتى تدخلت محاكم مجلس الدولة )محكمة القضاء اإلداري  
ً
 تعاونيا

ً
ة اإلدارية العليا( فتحول األمر  املحكم  –تبادليا

 . لصراع ثنائي بين فريقين، لكٍل منهما توجهه وتفسيره 

 الحظر والتحفظ  أواًل: نقطة البداية

الرئيس محمد مرس ي ومؤسسات الدولة املنتخبة، في سياق األحداث املتتابعة املصاحبة لحركة انقالب الجيش على 

وحلفائهم، كأحد األهداف األساسية لتلك التحركات، والتي أضحت   تزايدت إجراءات االستباحة لإلخوان املسلمين

 كن األحكام القضائية االستثنائية بمعزل عن إجراءات االستباحة تلك. عنوانا للمرحلة، لم ت

في الدعوي رقم    القاهرةمحكمة    أصدرت  2013سبتمبر  23بجلسة   لسنة    2315لألمور املستعجلة حكمها املبكر 

  ( التحفظ على جميع أموالها (، )حظر أنشطة جماعة اإلخوان املسلمينثالثة أمور جوهرية ) والذي تضمن (3)2013

 .(4) ( تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة إلدارة أموالهاو)

 . الذي يستند إليه نظام االنقالب حتى اليوم في كل تحركات التحفظ واالستيالءكان هذا الحكم بمثابة نقطة البداية  

 

 2015( أقام تلك الدعوي املحامي محمود عبدهللا سيد عضو األمانة املركزية لحزب التجمع اليساري ومرشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 3)

العربية وجماعة اإلخوان املسلمين املنبثقة عنه وجمعية اإلخوان املسلمين    ت املحكمة في مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم اإلخوان املسلين بجمهورية مصر( منطوق الحكم )حكم4)

يات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمع

رات واملنقوالت واألموال اململوكة  ية أو التنظيم آنفي البيان، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة واملنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقاالجماعة أو الجمع

م تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء إلدارة األموال والعقارات واملنقوالت رتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة املصرية، على أن يتلألشخاص املنتمين إليها إلدا

ية متعلقة باألمن القومي وتكدير األمن والسلم العام مع املتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائ

 ى عاتق الخزانة العامة(إضافة املصروفات عل 
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افعاتالحكم بذلك، قد تجاوز حدود االختصاص الذي رسمه   ب   قانون املر  ملحاكم األمور املستعجلة الذي ينصَّ

 هذا من جهة.  (5) من فوات الوقت على حالة االستعجال التي يخش ي عليها 

 يمس ما ال يسهل إحصاؤه من العالقات واألشخاص والكياناتمن جهة أخري فالحكم جاء  
ً
 فضفاضا

ً
نطبق امل   واسعا

 املصونة بالدستور والقانون.  الذمم املاليةعليها دون تعيين!، وتأثيره على مئات اآلالف من 

يص بافهو  )طدم  املواد  خاصة  ومنعت 40،  35لدستور  الخاصة،  وامللكية  األموال  لحماية  قواعد  وضعت  التي   )

و ماال توفره أحكام محكمة مستعجلة  وه (6) االعتداء عليهما في غياب أحكام نهائية باتة استنفذت كافة طرق الطعن

 ، فجزئية يفصل في أحكامها قاٍض واحد منتدب للتصدي لحالة وقتية طارئة 
ً
 عن مخالفته ألحكام الدستور فيما  ضال

 يخص تنظيم السلطة القضائية وتحديد والية كل جهة وحدود دورها واختصاصاتها. 

نقالب على الفور وسارعت في إصدار سلسلة من القرارات الحكم رغم ما ناله من انتقادات، تعاملت معه حكومة اال 

 وال و التحفظ ثم االستيالء في مرحلة الحقة. لتنفيذه، وأسست عليه توجهاتها فيما يخص إدارة األم

 قرار حكومي 

في غضون أسبوعين من إصدار الحكم  أصدر رئيس الوزراء الدكتور حازم الببالوي  بإصدار     2013أكتوبر    8  في

العدل    2013لسنة    1141رقم    القرار وزارة  عن  ممثل  برئاسة  مستقلة  لجنة  وتشكيل  الحكم  منطوق  بتنفيذ 

 .(7) بالقرار 

 

على االختصاص النوعي ملحاكم األمور املستعجلة )يندب في مقر املحكمة االبتدائية قاض من قضاتها 1968لسنة    13من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم    45( نصت املادة  )

 يها من فوات الوقت( يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم املساس بالحق، في املسائل املستعجلة التي يخش ي علل

كية  كم قضائي، وال تنزع امللمن الدستور على )امللكية الخاصة مصونة، وحق اإلرث فيها مكفول، وال يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال املبينة في القانون، وبح 35نصت املادة  ()

 للقانون( وامل
ً
 وفقا

ً
 على)املصادرة العامة لألموال محظورة وال تجوز املصادرة الخاصة، إال بحكم قضائي(  40ادة إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما

أكتوبر   8مكرر)ب( في  40تعجلة والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد بتشكيل لجنة تنفيذا ملنطوق حكم محكمة القاهرة لألمور املس 2013لسنة  1141صدر قرار رئيس الوزراء رقم  ()

، وممثلين عن وزارات الداخلية واملالية والتضامن االجتماعي والتنمية املحلية وممثلين عن الب  وتشكيل  2013
ً
نك املركزي وجهاز األمن القومي  اللجنة يضم ممثل عن وزارة العدل رئيسا

 امة لالستثمار(والرقابة اإلدارية والهيئة الع
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اإلخوان كح جماعة  أموال  على  التحفظ  للجنة  اإلداري  التشكيل  و  الحكومة  وقرار  املستعجلة  األمور  محكمة  م 

 
ً
 لالنقسام حول قرارات اللجنة بالتحفظ، بين املسلمين، صاروا في املرحلة التالية محل صراع قضائي طويل وأساسا

 أخر كما سيتضح بتلك الدراسة. )اللجنة والحكومة( من طرف و)قضاء محاكم مجلس الدولة( من طرف 

وزير التضامن االجتماعي   (8) بالقدر ذاته من سرعة االستجابة صدر قرار الدكتور أحمد البرعي  2013أكتوبر  9في  

)  2013لسنة    227رقم   بقرار رئيس ية اإلخوان املسلمينجمعبحل  ( ووضع أموالها تحت تصرف اللجنة املشكلة 

 (9) بق بقيدهاالقرار السا  الوزراء، وإلغاءمجلس 

اإلخوان   جماعة  التأمينات كانت  وزارة  من  قرار  بقيدها  املسلمين( وصدر  اإلخوان  )جمعية  أسست  قد  املسلمين 

 .  2013والشئون االجتماعية في مارس 

 ثانيًا: اعتبار اإلخوان منظمة إرهابية

    2014فبراير    24في  
ً
حكما لتصدر  ة  الكرَّ املستعجلة  لألمور  القاهرة  محكمة  اإلخوان أعادت  على جماعة   

ً
جديدا

 . (10) 2013لسنة  3343وفق حكمها في الدعوي رقم  منظمة إرهابيةن باعتبارها املسلمي

 

 

 

 

 

 

 

 ل حكومة لالنقالب أمين عام جبهة اإلنقاذ الوطني ووزير العمل في عهد املجلس العسكري إبان الثورة ( الدكتور احمد حسن البرعي وزير التضامن االجتماعي في أو 8)

  5في   129بقيد جمعية اإلخوان املسلمين واملنشور بالوقائع املصرية العدد  0132مارس  19الصادر بتاريخ   2013لسنة  644( أصدرت وزارة التأمينات والشئون االجتماعية القرار رقم )

 2013يونيه 

  وجاء منطوق الحكم فيها )حكمت املحكمة في مادة مستعجلة باعتبار جماعة اإلخوان املسلمين املحظورة منظمة إرهابية وألزمت املدعي عليهم( أقام تلك الدعوي املحامي سمير صبري  )

 ات، ...، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعالن باملصروف
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 قرار حكومي 

بتنفيذ حكم اعتبار    2014لسنة    579أصدر املهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء القرار رقم    2014أبريل    8في  

تنظيما    اإلخوان 
ً
من  (11) إرهابيا جملة  القوات   التكليفات  تضمن  وتكليف  بالحكم،  العربية  الدول  إخطار  أبرزها 

 . (12) املسلحة بحماية املنشآت

 تعزيز سلطة لجنة التحفظ على األموال 

قرار )الببالوي( ليعزز من سلطة لجنة  بتعديل    (13) 2014لسنة   950صدر قرار رئيس الوزراء رقم    2014يونيه    1في  

تها وإثبات الشخصية االعتبارية املستقلة لها، وضبط أدوارها اإلدارية وأمان  إدارة أموال اإلخوان بضبط تسميتها،

بتشكيل اللجنة وتسمية   2014لسنة    7995الفنية، ومواردها، وتمثيلها أمام القضاء، ثم صدر قرار وزير العدل رقم  

 (14) رئيسها

داري في إلغاء قرارات التحفظ على ا التعزيز وصدور هذين القرارين، هو أبرز ما استعانت به محاكم القضاء اإل هذ

 اعتبار اللجن
ً
 ة وقراراتها إدارية وليست ذات طبيعة قضائية. األموال لكونه جاء مؤكدا

 صحفي(15)عزت خميس ومن ثم بدأت اللجنة عملها برئاسة املستشار  
ً
 أعلنت فيه عن أعمالها في ، ثم عقدت مؤتمرا

ً
ا

 (16)2013ديسمبر  26

 

 2014يونيه  19في  25املنشور بالجريدة الرسمية عدد  2014يونيه  1الصادر بتاريخ  2014لسنة  950قرار رئيس الوزراء رقم  بموجب( تم تعديله )

ك في أنشطة الجماعة ، أربعة بنود توقيع العقوبات على من يشتر وشمل القرار  2014إبريل  9مكرر )د( بتاريخ  14والذي نشر بالجريدة الرمسة بالعدد  2014لسنة  579القرار رقم ( )

شرطة بحماية املنشآت العامة وتكليف الشرطة بحماية الجامعات وضمان الدول العربية بهذا القرار، وتكليف القوات املسلحة وال  إخطار  ،  إليهاتوقيع العقوبات على كل من انضم  

 سالمة الطالب.

 . 2014يونيه  19في  25( والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد )

   2013أكتوبر  20يين املستشار عزت خميس رئيسا للجنة إدارة أمالك "اإلخوان املسلمين" ، جريدة املال، ( تع14)

زير العدل املستشار عادل عبد الحميد، تم إقالته من رئاسة اللجنة ( تم تعيين املستشار عزت خميس رئيسا للجنة إدارة أموال اإلخوان املسلمين )املصدر السابق( بموجب قرار و 15)

 2016أبريل  21جنة حصر أموال اإلخوان ، األهرام ، " ننشر كواليس إقالة "عزت خميس" من رئاسة ل 2016في إبريل 

   2013ديسمبر  26 فيتو،  ،انتهاء املؤتمر الصحفي لرئيس لجنة حصر أموال اإلخوان ()
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 عدالة ثالثًا: حل حزب الحرية وال 

بناء على الطلب املقدم من رئيس لجنة شئون األحزاب السياسية، أصدرت املحكمة اإلدارية   2014أغسطس    9في  

 
ً
ء منطوقه )حكمت والذي جا قضائية،  60لسنة    49821، في الدعوي رقم  بحل حزب الحرية والعدالة العليا حكما

، وفي املو 
ً
وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الخزانة ضوع بحل الحزب  املحكمة بقبول طلب حل حزب الحرية والعدالة شكال

 على أن تقوم بالتصفية اللجنة املذكورة باألسباب(.  العامة للدولة

لجنة   تشكيل  باألسباب  ورد  الوزراءوقد  رئيس  األموال  برئاسة  تصفية  عملية  منها   تتولي  العيني  للحزب  اململوكة 

 . (17) واملنقول 

 قرار حكومي 

رقم    2014سبتمبر    11في   الوزراء  رئيس  قرار  املحكمة    (18) 2014لسنة    1617صدر  لحكم   
ً
تنفيذا لجنة  بتشكيل 

القرار لجنة التحفظ على أموال اإلخوان بمعاونتها، وتضم لجنة  ، وكلف بحل الحزب وتصفية أموالهاإلدارية العليا 

( من  كل  الوزراء  مجلس  لرئيس  باإلضافة  والعدالة  الحرية  حزب  أموال  التصفية  املر محافظ  وزير بنك  كزي، 

 (. الداخلية، وزير املالية، وزير العدل، ووزير العدالة االنتقالية

 لرابعًا: حظر تحالف دعم الشرعية وحزب االستقال

في إصدار أحكامها بحظر األنشطة والتحفظ على األموال، والتي طالت  محكمة القاهرة لألمور املستعجلةاستمرت 

 وروابط األلتراس. ، وحركة حماس،  إبريل 6، حركة باإلضافة لإلخوان

 

     2014أغسطس  10لحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته، اليوم السابع باملستندات.. ننفرد بنشر نص باملستندات حكم اإلدارية العليا حل حزب ا ()

واملنشور بالجريدة   2014سبتمبر  21الصادر بتاريخ     2014لسنة    1711، وقد تم تعديله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2014أكتوبر    9في    41يدة الرسمية عدد  تم نشره بالجر (  )

 2014سبتمبر  21مكرر)أ( في  38الرسمية عدد 
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  (تحالف دعم الشرعيةبحظر أنشطة جماعة )  (19)2014/ 2808أصدرت حكمها في الدعوي    2014سبتمبر    29في   

 للتحالف! ( 20) حزب االستقاللوالذي اعتبرته تحالًفا لدعم اإلخوان كما اعتبرت 
ً
 سياسيا

ً
 ذراعا

 قرار حكومي 

 1859لشرعية وحزب االستقالل وفق  قرارها رقم  م بحظر تحالف دعم ا نفذت الحكومة الحك  15/10/2014بتاريخ  

 (21) 2014لسنة 

في      2014نوفمبر    22ثم 
ً
قرارا الوزراء  مجلس  وحزب   أصدر  التحالف  أموال  على  التحفظ  تنفيذ  مهمة  بإسناد 

 (22)  املحظورة(إدارة أموال جماعة اإلخوان االستقالل للجنة )

 خامسًا: صراع ثنائي 

 ارات املتسارعة تلك،  ألحكام والقر أنتجت حركة ا
ً
 ثنائيا

ً
 قانونيا

ً
املستعجلة والحكومة محكمة األمور  طرفاه )  صراعا

 أخري. ( من جهة محكمة القضاء اإلداري واإلدارية العلياعبر  قضاء مجلس الدولة( من جهة، و)ولجنة التحفظ

جهته   من  اإلداري  في  القضاء  املستعجلة  األمور  محكمة  تصدره  ما  اختصاصه يعتبر  على  عدوانا  الصدد  هذا 

إدارة أموال  كونها قرارات إدارية تصدرها لجنة )  اف قرارات التحفظبإيق وبالتالي أصدر أحكامه املتتالية  (  23) الوالئي 

لها والحكم بإيقافها  جماعة اإلخوان املحظورة العليا، التصدي  ثم يحق ملحكمتي القضاء اإلداري واإلدارية  ( ومن 

 تم بالفعل في دعاوي عدة. وإلغائها وهو ما 

 

 وجاء منطوق فيها   رئيس محكمة أم( أقام تلك الدعوي املحامي محمد عمرو مصطفي عبد الرازق،  )
ً
)حكمت املحكمة في مادة مستعجلة حظر أنشطة جماعة  ن الدولة العليا سابقا

 امة( لعتحالف دعم اإلخوان ( وذراعها السياس ي )حزب االستقالل( )وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعالن وأضافت املصاريف على عاتق الخزانة ا تحالف دعم الشرعية) واملسماة  

  الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين باستئناف حكم محكمة األمور املستعجلة بحظر أنشطة الحزب وأيدت محكمة مستأنف القاهرة لألمور املستعجلة رئيس حزب االستقالل  ( قام  )

 2014/ 11/ 30الحكم في جلستها املنعقدة في 

 2014ر أكتوب 30الصادر في  44( نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد )

 2014نوفمبر  27في  48املنشور في الجريدة الرسمية عدد  2014لسنة  2092ر بذلك قرار رئيس الوزراء رقم صد( )

   2014مارس  7أشهر أثارت الجدل، الشروق،  6أحكام في  4(محكمة األمور املستعجلة.. 23)
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نما يتم بموجب أحكام محكمة األمور املستعجلة، وقرارات الحكومة على كون التحفظ على األموال إ  في املقابل تصر

، وليست قرارات إدارية مستقلة، وبالتالي يكون طريق الطعن عليها  مجرد أعمال إجرائية لتنفيذ حكم قضائياللجنة  

ة مصدرة الحكم، وهو ما دأب على تأكيده املستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ أمام محكمة األمور املستعجل 

(24) . 

كانت تلك الثنائية هي  -باستثناء حكم املحكمة اإلدارية العليا القاض ي بحل حزب الحرية والعدالة  -في تلك املرحلة 

  الحاكمة فيما يخص قرارات لجنة التحفظ على أموال اإلخوان وأصدرت بشأنها محا
ً
كم القضاء اإلداري أحكاما

 . (25)  التنفيذ  عديدة بإيقاف

( الصراع، حتي وصلت  بعدتصاعدت حدة  بإصدار فيما  دستوري  غير  منحًى  املستعجلة  األمور  محكمة  التخاذ   )

، ما أدى إلقامة  (26) أحكامها بوقف أحكام محكمة القضاء اإلداري، وهو ما تسبب في غضب قضاة مجلس الدولة

فصل في بيان جهة االختصاص في الطعن أمام املحكمة الدستورية لل 36لسنة  37التنازع رقم وي دع البنك املركزي 

إلي    على قرارات لجنة التحفظ على األموال، تقرير هيئة مفوض ي املحكمة الدستورية  األحكام   وجوب تنفيذانتهى 

، إال أن البنك املركزي تنازل عجلةالصادرة من محكمة القضاء اإلداري وعدم االعتداد بأحكام محكمة األمور املست 

 
ً
 لهذا الصراع  محمد أبو تريكة، وُيَعُد قرار التحفظ على أموال الالعب (27) عن الدعوي الحقا

ً
 واضحا

ً
 (28) عنوانا

 

 لحكم األمور املستعجلة الصادر    2015مايو    11ض تظلم أبو تريكة.. واألخير يرد: ربح البيع، الخليج أونالين‘  اء املصري يرف القض  ()
ً
)وأوضح خميس أن قرار التحفظ "جاء تطبيقا

 بالتحفظ على جميع أمالك وأموال قيادات اإلخوان( 

  68لسنة    68619ق املقامة من محمود عليوة قرمة، والدعوي رقم    68لسنة    48955الدعوي رقم    كما في  2014صدرت أحكام عدة بوقف تنفيذ قرارات لجنة التحفظ خالل عام    ()

 ب ق املقامة من السيد السيد عبد املطل 68لسنة  50495ق املقامة من محمد عبد الرحيم محمد إبراهيم حبيب، والدعوي رقم 

قرارات األمور املستعجلة عدوان وهدم للدستور.. أحكامنا واجبة النفاذ والطعن أمام اإلدارية العليا، البوابة  لة:  ( إيقاف األحكام يثير غضب القضاء اإلداري.. نائب رئيس مجلس الدو )

  2018أبريل  9نبوز 

    2017يناير  14ل اإلخوان، املصري اليوم، البنك املركزي يتنازل عن دعوي تنازع األحكام الصادرة بالتحفظ على أموا ()

 ق.  69لسنة  54261بالتحفظ على أموال الالعب محمد أبو تريكة في الدعوي رقم ( حكمت املحكمة اإلدارية العليا بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من لجنة إدارة أموال اإلخوان )

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://cutt.us/BwLdt
https://cutt.us/tHY1h


Page 9 of 29 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 12, 2019     

 التجاه محاكم مجلس الدولة، رفضت محكمة القضاء اإلداري دعوي التحفظ التي أقامها 
ً
في غضون ذلك وتأكيدا

يد النائب العام ورئيس لجنة   حفظ على مبلغ خمسة مليار جنيه من أموال اإلخوان تحت املحامي )سمير صبري( للت

 .(29) التحفظ على أموال اإلخوان 

 التوجه الثاني: التحفظ وتدابير مواجهة اإلرهاب 
 انتهجته حكومة االنقالب باعتماد آلية اللجان اإلدارية لتنفيذ أحكام محكمة األمور املستعجلة التوجه األول الذي  

تلبية أهداف   في التحفظ على أموال اإلخوان، واجهته عقبات عدة، أدت الضطراب اإلجراءات وعدم جدواها في 

 النظام، الذي ال يرغب في االكتفاء بالتحفظ على أموال اإلخوان وإدارتها، بل  
ً
لالستيالء عليها وضمها   يسعي حثيثا

 لخزائن الدولة. 

النظ انتهج  املضطربة  املرحلة  تلك  إصدار  لتجاوز  على  اشتمل   
ً
جديدا  

ً
توجها استثنائيةام  تبعتها  قوانين  أحكام  ، 

 . وقرارات إدارية، قضائية

   اإلرهاب أواًل: تشكيل دوائر

املتحدث  صرَّح    2013ديسمبر    24إلرهاب، وفي  حول تشكيل دوائر خاصة با  حكومي  بدأ حديث   2013في ديسمبر  

 ومة  ملجلس الوزراء السفير هاني صالح )أن الحك  الرسمي
ً
بتخصيص دوائر قضائية لسرعة الفصل في    اتخذت قرارا

 . (30) قضايا اإلرهاب...(

 إلى 
ً
حٍد بعيد عن مدى التدخل الحكومي في شئون القضاء، وحرص النظام االنقالبي على اتخاذ جاء التصريح معبرا

السياسيين   منافسيه  مع  خصومته  تواجهها  التي  العقبات  إلزالة  استثنائية  قضائية  )اإلخوان  تدابير  وباألخص 

 

ه رئيس ق املرفوعة أمام محكمة القضاء اإلداري  من املحامي سمير صبري ضد وزير التضامن االجتماعي والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفت 68لسن  8061( الدعوي رقم )

 .2014/  12/   16عة اإلخوان املسلمين واملحكوم فيها بعدم القبول بجلسة لجنة إدارة أصول وأمالك جما

  2013ديسمبر  24املتحدث الرسمي للحكومة: دوائر قضائية مختصة لسرعة الفصل في قضايا اإلرهاب، الوطن،  ()
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دوائر   6قاهرة بتشكيل  املسلمين(. وفيما يبدو أنه استجابة سريعة لقرار الحكومة، صدر قرار محكمة استئناف ال

 بعد تصريحات املتحدث الرسمي بأيام!  (31) لنظر قضايا اإلرهاب

)رئيس   نصور عدلي متكرر اإلفصاح عن تدخل جديد في شئون القضاء حيث تحدث املستشار    2014يناير    26في  

قاهرة بزيادة عدد  لرئيس محكمة استئناف ال  مناشدتهعن  (32) الجمهورية املؤقت بعد االنقالب( في خطاب تلفزيوني

 فيما بعد.  
ً
 دوائر اإلرهاب، وهو ما تم االستجابة له أيضا

صريحات رئيس محكمة استئناف القاهرة للرد بت   املستشار نبيل صليب تكرار مسلك النظام املحرج للقضاء دفع  

في   الوطن  اإلرهاب  2014يناير    31لجريدة  قضايا  في  الدوائر  تشكيل  أو  إلغاء  أو  إنشاء  أن   
ً
من    مؤكدا غيرها  أو 

إن ما تناولته بعض الصحف من مناقشة الدكتور  اختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده وأضاف )

لنظر القضايا املتعلقة باإلرهاب هو أمر ال أساس  حازم الببالوي خالل زيارته للنائب العام إنشاء دوائر متخصصة  

بين السلطات وعدم تدخل كائن من كان في أعمال السلطة   له من القانون ... وشدد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل

 (33) ...(القضائية وشئونها 

ءات التحفظ على من ذلك يتضح رغبة سلطة االنقالب في تسريع وتيرة صدور األحكام الجنائية لتوفير تغطية إلجرا

 بعدما اهتزت قرارات لجنة إدارة أموال اإلخوان املستندة على أحكام محكمة األمور املستعجلة.  ،األموال

 ثانيًا: حكم قطع طريق قليوب 

اإلرهاب دوائر  تشكيل  في  الحكومة  لجهود  ثمرة  يعتبر  محكمة  فيما  أصدرت  الخيمة،  شبرا   5بجلسة     جنايات 

 هو الحكم  2014يوليو
ً
جنايات بالتحفظ على أموال اإلخوان املسلمين، فيما يعرف ره محكمة  األول الذي تصد  حكما

قليوببقضية   رقم  (  34) قطع طريق  القضية  باإلضافة    2013لسنة    7294في  املحكمة  قليوب قررت  جنايات قسم 

 

  1320ديسمبر  26نايات لنظر قضايا )اإلرهاب( من أول يناير، املصري اليوم، دوائر من محاكم الج 6تشكيل  ()

   2014يناير  26كلمة الرئيس عدلي منصور كاملة األحد ( )

   2014يناير  31رهاب" من اختصاص ي.. وال يستطيع أحد التدخل فيها، الوطن، ( "صليب" تحديد دوائر خاصة بـ "اإل 33)

  

  2014يوليه  5 الشروق قليوب" طريق  "قطع في اإلخوان قيادات  على الحكم منطوق  ننشر ()
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التحفظ على  اتها  واملؤبد والسجن، التي طالت الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة والعديد من قيادألحكام اإلعدام  

 على إدارة تلك األموال وفقا للقانون 
ً
 . أموال املدانين وتعيين رئيس الوزراء قيما

 (35) أيدته محكمة النقض فيما بعد ،( هو حكم أول درجةحسن فريدالحكم الذي أصدره املستشار ) 

 كوميقرار ح

إدارة أموال جماعة اإلخوان لجنة )  بتكليف  2014لسنة    2145صدر قرار رئيس الوزراء رقم    2014نوفمبر  25بتاريخ  

 .(36) ( بتنفيذ حكم الجنايات بالتحفظ وحرمان املشمولين بالحكم من التصرف فيها املحظورة

 ثالثا: قوائم اإلرهاب 

 .(37) 2015لسنة  8رقم  قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيينأصدر السيس ي )قرار بقانون(  2015فبراير  17في 

 ينظم عمليات التحفظ على األموال. تشريعي ريعد القانون أول تدبي

وأخري  اإلرهابية  للكيانات  قوائم  إعداد  العامة  للنيابة  فسمح  بامتياز،  استثنائية  سلطات  القانون  أنشأ  حيث 

، )بالتحقيقات واملستندات(تعرضها على دائرة من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مشفوعة  لإلرهابيين،  

(، وللنيابة الحق في طلب تجديدها بذات اإلجراءات في حال لم  ثالث سنواتب ملدة ) على قوائم اإلرهاويكون اإلدراج 

 يسبغ عليهم وصف اإل 
ً
 نهائيا

ً
 رهاب.يصدر على املشمولين بها حكما جنائيا

 على جملة من التعريفات التي توضح غاية القانون وأهدافه. 
ً
 نص القانون أيضا

جميع األصول واملمتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما  )بأنها    األموالعرف القانون  

تجارية والصكوك واملحررات املثبتة لكل ما في ذلك املستندات والعمالت الوطنية أو األجنبية واألوراق املالية أو ال

 (     تقدم أيا كان شكلها وجميع الحقوق املتعلقة بأي منها

 

    2016 أكتوبر 26 مصراوي، للنهاية، البداية من  قليوب.. طريق قطع وآخرين.. بديع ضد نهائي حكم أول  بعد (35)

 2014ديسمبر  18في  51الرسمية عدد ( تم نشر القرار بالجريدة )

 2015فبراير 17مكرر)ز( في  7الرسمية بالعدد نشره بالجريدة ( تم )
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جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو نه )لتمويل بأكما عرف ا

كل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت وذلك بقصد مهمات أو آالت أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بش

أو بتوفير مالذ آمن إلرهابي   العلم بأنها ستستخدم في ذلكاستخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو  

 (أو أكثر أو ملن يقوم بتمويله بأي من الطرق املتقدم ذكرها 

ي يفرض على نقل األموال أو تحركها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف الحظر املؤقت الذوعرف تجميد األموال بأنها )

 (ئم اإلرهابفيها وذلك بناء على قرار اإلدراج على قوا 

 غير محدد إلجراءات تمس أموال معصومة يحميها الدستور،  
ً
 واسعا

ً
يتضح من التعريفات أن القانون يشمل نطاقا

 التي طلبت النيابة إدراجها على القوائم.  بيعة األسماء واألعدادطوقد أكد الواقع هذا التوسع غير املبرر في 

جنايات  اسم حكمت بإدراجهم محكمة    1536ك القوائم ضمن  كان وضع الالعب املصري محمد أبو تريكة على تل

 على آلية إعداد تلك القوائم ولفت االنتباه لخطورتها.   (38) القاهرة
ً
 واضحا

ً
 مثاال

 خطوات اإلدراج  

دوائر  إحدى  على  القائمة  تعرض  ثم  تحقيقات،  من  بحوزتها  ما  وفق  اإلدراج  قوائم  النيابة  تعد  القانون،  حسب 

، وحظر جمع حظر األنشطة ها،  ( أبرز 7ى إقرارها )بقوة القانون( جملة أمور نصت عليها املادة )اإلرهاب ويترتب عل

الكيان وأعضائه، ووضع األشخاص على قوائم املنع من السفر والترقب، وسحب جواز    وتجميد أموالاألموال،  

وفق ما يصدره وزير    ال املجمدةبتحديد من يدير األمو السفر أو إلغائه وتجميد أموال اإلرهابي، ثم تقوم املحكمة  

 العدل من قرارات

مسعي   يتضح  فندتها  بهذا  التي  األولي  املرحلة  خالل  األموال(  إدارة  )لجنة  قابلت  التي  العقبات  ملعالجة  القانون 

 الدراسة.  

 

 حصر أمن دولة 2014لسنة  635دائرة السادسة شمال في القضية رقم عرائض كيانات إرهابية بمحكمة جنايات القاهرة ال 2017لسنة  5( جاء حكم اإلدراج في  العريضة رقم 38)
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 وكيف سعي قرار السيس ي لتحصين القرارات التي كانت محال للطعن واإليقاف.

 (39)   تعديالت قانون قوائم اإلرهاب

 باألساس، إال أنه تم تعديله أكثر من مرة بقوانين قد أضافت بالرغم من كون قانون  
ً
 استثنائيا

ً
القوائم اإلرهابية قانونا

 استثناءات على االستثناءات.

 التعديل األول   

 أبرز تعديالته:  (40)  2017لسنة  11القانون رقم 

)يقدم طلب اإلدراج        ( كالتالي3)  تم تعديل املادة  علومات(التحقيقات "و" املبعد أن كان قرار اإلدراج يعتمد على )  -1

  
ً
بالتحقيقات أو املستندات أو التحريات أو املعلومات املؤيدة لهذا من النائب العام إلي الدائرة املختصة مشفوعا

 (الطلب 

لتمنح   )أو(التعديل كلمة  املستندات( جاءت ب  "و"على النيابة تقديم )التحقيقات    توجباملادة األصلية املعدلة كانت  

 بين األمور األربعة  االختياراملحكمة حق 

خطورة التعديل تتمثل في إمكانية اإلدراج على قوائم اإلرهاب وما يتبعه من قرارات بتجميد األموال والتحفظ عليها  

 قد يتم بناء على تحريات ضباط األمن الوطني أو معلومات مرشدي املباحث!

 . بدال من ثالثلخمس سنوات  دة مدة اإلدراجزيا -2

مكرر( التي تسمح للنائب العام في حال توافر معلومات عن وجود أموال متحصلة من نشاط    8أضيفت املادة )  -3

إصدار قرارات التحفظ على األموال ومنع تصرف مالكيها     على القوائم  )أو غير مدرج(  إرهابي لكيان أو شخص مدرج

 ة خالل شهرائرة املختص ذلك على الدثم عرض  أو حائزيها،

 

الذي أعفي النيابة من مصروفات نشر قوائم اإلرهاب بالوقائع املصرية وتم نشر ذلك    2020لسنة    2لقانون رقم  ( من التعديالت للقانون التي تخرج عن موضوع الدراسة ما ورد با39)

 2020ابريل 14ب(في مكرر) 2التعديل بالجريدة الرسمية عدد 

 2017أبريل27)تابع( في  17( نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 40)
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 التعديل الثاني 

 بامتياز، حيث أضاف للمصطلحات الحاكمة في القانون تعريفات    2020لسنة    14القانون رقم   
ً
 اقتصاديا

ً
جاء تعديال

 جوهرية مالية: 

 )الشركات واالتحادات وما في حكمها(  أضاف لتعريف الكيان اإلرهابي

)و  األموال  لتعريف  املالية  صو )األ (  األخرى األصول  أضاف  االقتصادية    –ل  الطبيعية    –املوارد  واملوارد    – النفط 

القانونية   واألدوات  اإلليكتروني    –الوثائق  أو  الرقمي  بالشكل  املثبتة  واملحررات  املصرفي    –الصكوك   – االئتمان 

وال  لى هذه األمخل مترتبة عأي فوائد أو أرباح أو مصادر د  –الشيكات السياحية واملصرفية واالعتمادات املستندية  

أي أصول أخري استخدمت أو)يحتمل( استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو   -أو األصول أو متولدة منها

 خدمات( 

)أو حصة في ملكية مشتركة(   ( فيما يخص تجميد األموال واألصول اململوكة للكيان أو اإلرهابي7وأضاف للمادة )

 بشكل مباشر أو غير مباشر(  يتحكم فيها نها أو التيا )العائدات املتولدة موكذ

 باألساس   قانون قوائم اإلرهاببالرغم من كون  
ً
 على قاعدة عدم جواز التوسع تحفظيا

ً
، فقد مثلت تعديالته خروجا

النيابة العامة   في االستثناء، وانتقلت من محاولة قانونية لضبط اإلجراءات ومعالجة العوار الذي طال إجراءات 

األ ولج إدارة  اإلرهابموال،  نة  قضايا  في  التجاري(  )القانون  يشبه  ملا  استثناءات لتتحول  املشرع  أضاف  فقد   ،

اقتصادية صرفة من شأنها نقل معركة النظام مع اإلرهاب من نطاق الجماعات واألشخاص املدرجة على قوائم 

 . القضايالشركائهم التجاريين حتي لو كانت الشراكة في مراحل سابقة عن اإلرهاب 

 . ال تحتاج النيابة تقديم أكثر من التحريات واملعلومات لتحصل على قرارات اإلدراجلوقت ذاته ا في

قرارات مستقلة بالتحفظ للمدرجين على قوائم اإلرهاب أيضا، أضافت التعديالت صالحيات للنائب العام في إصدار  

 دافه!ألصلي من أهو)غير املدرجين( وهو مسلك غير مفهوم أدي لتفريغ القانون ا
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بهدف سرعة حسم القضايا، نجد التعديل زاد وفي الوقت الذي روجت فيه السلطة مسعاها إلصدار هذا القانون  

 مدة اإلدراج من ثالث لخمس سنوات!

  وسيد السويركي ،  صفوان ثابت من قرارات التحفظ وأحكام اإلدراج شملت رجال أعمال مثل    لواقع جديدوهو ما أدي  

 (41)  وغيرهم

 ون اإلرهاب رابعًا: قان

  (42) 2015لسنة  94رقم  مكافحة اإلرهابصدر قانون  2015أغسطس  15في 

بستة أشهر، و كان الترتيب املنطقي هو صدور قانون مكافحة اإلرهاب أوال ثم   القوائم اإلرهابيةصدر بعد قانون  

 يتبعه قانون القوائم اإلرهابية. 

   (43) 2020لسنة   15، ثم القانون 2017لسنة  11ثم تم تعديله بالقانون 

 الدراسة كالتالي: (، نورد منها هنا ما يدخل في نطاق قانون عقوبات خاص باإلرهابالقانون وتعديالته بمثابة )

على   - باالطالع  أو من يفوضه  العام  للنائب  القانون  والودائع واألمانات  سمح  البنكية  الحسابات  معلومات 

 والخزائن.

 املقار واألماكن واألمتعة واألثاث وتعيين حارس عليها. فظ على منح القانون للنيابة العامة سلطة التح -

ء من األموال واملتحصالت املقض ي بمصادرتها لسداد  بتخصيص جز  سمح القانون لرئيس مجلس الوزراء -

املسلحة   القوات  أفراد  على  اإلرهاب  عن  الناجمة  لألخطار  اإلجباري  التأمين  وثيقة  في  الدولة  التزامات 

 والشرطة. 

 

   2020سبتمبر  9آلن؟ الجزيرة نت، ( استهداف رجال أعمال بارزين بمصر.. ملاذا ا41)

 2015أغسطس  15)مكرر( في  33( نشر بالجريدة الرسمية عدد 42)

 2020مارس  3مكرر)أ( في  9( نشر بالجريدة الرسمية عدد 43)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://cutt.us/vITJf


Page 16 of 29 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 12, 2019     

ال  يد   في  تعديالتجاءت  في  في إسباغ أوصاف اإلرهاب، ليصبح أداة سياسية  يتوسع   ملسعي حكومي 
ً
جملتها تأكيدا

إنهاءالدولة   في  األنشطة   تستخدمها  على  يمنتها  فرض  أو  منافسته،  يحتمل  من  أو  ملنافسيها  السياس ي  الطموح 

ع وكشف الحسابات البنكية، ومن ثم حظر األن شطة والتحفظ و االستيالء على األموال االقتصادية والتجارية وتتبُّ

 بحجة اإلرهاب.

 خامسًا: مجالس مكافحة اإلرهاب 

  د إقرار حزمة القوانين املنظمة ملكافحة اإلرهاب أصدر السيس ي  وبع   2017يوليو    26في  
ً
 قرارا

ً
رقم   بقانون   جمهوريا

 . (44) ان نعقاد البرمل بالرغم من ا املجلس القومي ملواجهة اإلرهاب والتطرف(بإنشاء )  2017لسنة  355

املجلس األعلى الذي أنشأ ) (45) 2018لسنة  25القانون رقم ولم تمر تسعة أشهر حتي تم إلغاء ذلك القرار بموجب 

 ( ملواجهة اإلرهاب والتطرف

تمتع بسلطات ال محدودة في إقرار ما يراه، وشملت املهام املوكلة للمجلس في إقرار استراتيجية    في نسختيهاملجلس  

 وخارجًيا، نستعرض منها ما يتداخل مع مجال الدراسة املاثلة: شامل
ً
 ة ملواجهة اإلرهاب والتطرف داخليا

متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ نصت املادة الثالثة على )ملواجهة اإلرهاب والتطرف    القومياملجلس  ار إنشاء  في قر 

لية للعناصر والتنظيمات اإلرهابية ووضع اإلجراءات على أموال الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين، ورصد التحويالت املا

 
ً
 (ر تمويل اإلرهاب ملصادالالزمة لتكثيف جهود الجهات املختصة تجفيفا

ملكافحة اإلرهاب فقد جاء ضمن الغرض من إنشائه )...    ملواجهة اإلرهاب والتطرف  األعلىإنشاء املجلس  أما قانون  

 .( ..وتعقب مصادر تمويله بجميع صوره وأشكاله، 

في هذا   وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل اإلرهاب والتطرف مع تكثيف الجهودكما ورد باملادة الرابعة )

 ( املجال

 

 2017يوليه  26مكرر)ط( في  29( نشر بالجريدة الرسمية عدد 44)

 2018أبريل23مكرر)ب( في   16(نشر بالجريدة الرسمية عدد 45)
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املجلس وفق اختصاصاته تلك يعمل على سد كافة الفجوات التي قد تتواجد بآليات مواجهة اإلرهاب، فمن جهة 

توحيد الجهود الداخلية واإلشراف على كافة األجهزة   حاول ، وييضع آليات للتعاون الدولي بشأن مكافحة اإلرهاب

امل يفتح  أخري  جهة  من  أمامها،  العقبات  من  لتذليل  ملزيد  عليها جال  بنيت  التي  االستثنائية  والتدابير  اإلجراءات 

اإلرهاب ملواجهة  املفتوحة  حا  االستراتيجية  إعالنه  مع  بالتزامن  إنشائه  في  رغبته  السيس ي  أعلن  وقد  سيما  لة ال 

واملستمرة حتي اآلن بقرارات تصدر بوتيرة منتظمة تفرض حالة الطوارئ ومن   (46) 2017الطوارئ للمرة األولي في إبريل  

 (47) تمدها ثم

 التوجه الثالث: تدابير االستيالء ونقل األموال لخزينة الدولة
األمور املستعجلة بالحظر املتحفظ عليها لم يتوقف منذ الحكم األول الذي أصدرته محكمة السجال حول األموال 

وهو ما دفع النظام لحركة دؤوبة من املعالجات التشريعية والتنفيذية    (48) على أموال اإلخوان املسلمين والتحفظ  

 من تلك املعالجات لم تحالتي استعرضناها في التوجهين السابقين
ً
نقل تلك األموال املتحفظ سم أمر  ، إال أن أيا

دار قانون مستقل يعالج بصورة مباشرة قضية التصرف في األموال املتحفظ أدي إلص  ، وهو ماعليها لخزينة الدولة 

 . عليها

يستخدم القانون هذه املرة آليات القانون املدني في مصادرة األموال وحجزها تحت يد الغير والتحفظ على العقارات 

الشهر املراالعقاري   بآليات  قانون  في  استثنائية وردت  آليات  عبر  ذلك  يصنع  العرائض( ،  على  )األوامر  فعات مثل 

تي يصدرها قاض ي األمور الوقتية ومن ثم تعرض على )محكمة األمور املستعجلة إلصدارها في و)أوامر التكليف( ال

 صورة أحكام( 

 

 ير كنيستين في طنطا واإلسكندرية ( إعالن حالة الطوارئ في مصر عقب تفج 46)

  2021يناير  21أشهر في مصر، األناضول،  4.. تمديد حالة الطوارئ 15( للمرة الـ47)

 2013سبتمبر  23مستعجل القاهرة الصادر بجلسة  2013لسنة  2315( الحكم في الدعوي رقم 48)
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        2018لسنة   22أواًل: قانون 

القانو  النواب  رقم  أصدر مجلس  التحفظ والحصر واإلدارة  )  2018لسنة    22ن  في بتنظيم إجراءات  والتصرف 

   (49)(إلرهابيينأموال الجماعات اإلرهابية وا

سنوضح   كما  ويضع  يحصن  القانون  الطعن،  من  اإلخوان  أموال  على  التحفظ  لجنة  تشريعية أعمال   
ً
حلوال

الصراع )التي تحدثنا عنها أعاله( لصالح )محكمة   و يحسم ثنائية للعقبات التي قابلتها خالل الفترة املاضية  استثنائية  

 ولة. ور املستعجلة ولجنة التحفظ( مع إبعاد محاكم مجلس الداألم

 .(التحفظ والحصر واإلدارة والتصرفلها مطلق التصرف في أربعة إجراءات ) لجنة قضائية كما يشكل القانون 

ن على   فضال  عدم الدستورية القانون به الكثير من مطاعن   ِّ
البي  التنفيذية واالفتئات  التام للجهات  عن االنحياز 

للمحاكما القضائية  أحكامه وعدم جواز   اإلدارية والجنايات والنقض  الختصاصات  نهائية   عن 
ً
مجتمعة، فضال

 الطعن عليها. 

 تذمر قضاة مجلس الدولة  

ا  2018أبريل    21في   ة  صدر  كفَّ الذي رجح  الحصرية على   محكمة األمور املستعجلة لقانون  الوالية  وجعلها جهة 

ه السابقة  مع موجة التذمر املتصاعدة من كبار مستشاري مجلس الدولة وقياداتأحكام التحفظ والتصرف بالرغم  

القانون، حيث صرح املستشار   بلغت ذروتها قبيل إصدار  نائب رئيس مجلس الدولة   عادل فرغليوالحالية والتي 

طل أن تدخل محكمة األمور املستعجلة في اختصاصات مجلس الدولة بااألسبق قبل صدور القانون بأسبوع،  

  (50) )مخالفة جسيمة( ومنعدم ويعد

 

 2018أبريل 21مكرر في  16( نشر بالجريدة الرسمية عدد 49)

  2018أبريل  13ة" باطلة ومنعدمة، الدستور،  نائب رئيس مجلس الدولة األسبق: أحكام "األمور املستعجل (50)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://cutt.us/bdxgU


Page 19 of 29 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 12, 2019     

نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك في بحث علمي أعده حول   محمد عبد الوهاب خفاجيوكما قدمنا، حديث الدكتور  

تنفيذ أحكام القضاء اإلداري قيام محكمة األ  واعتباره من قبيل الغلط الفادح واملفرط   مور املستعجلة بوقف 

 . جب املساءلة التأديبية، وبالرغم من ذلك صدر القانون والجهل غير املغتفر الذي يستو 

 أبرز التعريفات بالقانون 

 ، هي )األحكام الصادرة من محاكم القضاء املدني(  األحكام القضائية  -

 ، )محكمة األمور املستعجلة(  ة املختصة املحكم -

والتحفظ،   - القضائية  اإلجراءات  وال  اإلدارية )كافة  املال  على  التحفظ  إلي  تاريخ املؤدية  منذ  عليه  حفاظ 

   ..(التحفظ عليه .

النحو املبين بهذا القانون والقانون املدني وقانون املرافعات )التصرف في املال محل التحفظ على  التصرف،   -

   املدنية والتجارية(

األموال االستدالالت،   - عن  بالكشف  واملتعلقة  االختصاص  جهات  من  للجنة  تقدم  التي  األوراق  )جميع 

   ل تنفيذ األحكام القضائية(واألشخاص مح 

 ي يؤكد على: يتضح من تلك التعريفات توجه املشرع ومسلكه الجديد الذ

   .مدنية وليست جنائية أو إدارية أحكام القضاء وقرارات اللجنة  -

 اللجنة هي الجهة الوحيد لتنفيذ أحكامه  -
ً
 وقصرا

ً
 .حصرا

 ئية.تحصين قرارات اللجنة ومساواتها بدرجة ومنزلة األحكام القضا -
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أن القانون أبعد قرارات التحفظ والتصرف في األموال عن والية جهات التقاض ي التي داومت على يعني ذلك  

 كبيرة حتي إصدار األحكام )دوائر 
ً
إلغائها )محاكم مجلس الدولة(، وكذا جهات التقاض ي التي تستغرق أوقاتا

 اإلرهاب بمحاكم الجنايات( 

وهو ما جراءاته التنفيذية من والية )محكمة النقض(  أحكام التحفظ وإيهدف القانون إلخراج  من جهة أخري  

 سيأتي بعد. 
ً
 مستقال

ً
 يحتاج بيانا

 لجنة قضائية 

 ملاذا نص القانون على تشكيل لجنة قضائية هذه املرة ؟ 

قرارات ضمن األسباب الرئيسية الواردة بأحكام محكمة القضاء اإلداري و املحكمة اإلدارية العليا الصادرة بإلغاء  

فقراراتها إدارية   (شكلها رئيس الحكومة أو وزير العدل  كون هذه القرارات صدرت عن "لجنة إدارية"  التحفظ )

 (51) تخضع لسلطة قضاء اإللغاء بمحاكم مجلس الدولة.

تنشأ لجنة كما ورد بنص املادة الثانية )  تشكيل قضائي خالصلذا، عالج القانون تلك العقبة فجعل اللجنة ذات  

)  (52) ...(لعملها ذات تشكيل قضائي  قلة في أدائهامست الثالثة  بين  وفي املاد  تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من 

قضاة محاكم االستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل ويصدر بندبهم 

 (53) ...(قرار من رئيس الجمهورية 

 

ا  بتعيين أسماء أعضاء اللجنة وهو بالفعل مبطلب ملحكمة الجنايات    2017أغسطس    23( حاولت النيابة معالجة تلك الثغرة بتوفيق أضاع لجنة إدارة األموال حينما تقدمت في  51)

 إال أن ذلك لم يغير من اللجوء للقضاء اإلداري أو محكمة النقض للطعن على قرارات تلك اللجنة.  2017بمحكمة جنايات جنوب القاهرة في سبتمبر  25أصدرته الدائرة 

ت املتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو  ئي تختص دون غيرها باتخاذ جميع اإلجراءا( نص املادة كامال )تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضا52)

د علق بتنفيذ األحكام القضائية وتحديشخص ينتمي إلي جماعة أو شخص ينتمي إلي جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية فيما يت

 القضائية ، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة استئناف القاهرة وذلك إلي حين تدبير مقر مستقل لها(القائمين على التنفيذ الجبري لألحكام 

 )تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم االستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير53)
ً
ويصدر بندبهم قرار من العدل    ( نص املادة كامال

يع الحقوق املالية املقررة ألقرانهم وتصرف لهم من محكمة استئناف رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء األعلى ملدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاستها ألقدم األعضاء ولهم جم

 القاهرة شاملة الحوافز والبدالت( 
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 طبيعة األحكام التي تنفذها اللجنة 

 
ُ
طبيعة عمل اللجنة ومهامها، البد من الوقوف على طبيعة األحكام التي نظمها ذلك القانون وأسند تنفيذها فهم  حتي ت

 للجنة. 

محاكم   من  صادرة  املدنياألحكام  هي  القانون  القانون  وفق  املختصة  واملحكمة  لألمور ،  القاهرة  محكمة 

 . ر الوقتية لقاض ي األمو الصالحيات الرئيسية بالقانون جاءت ، و املستعجلة 

فهي   الحكم  يتناولها  التي  املوضوعات  والتصرفأما  واإلدارة  والتحفظ  اإلرهابية   الحصر  الجماعات  أموال  في 

 واإلرهابيين.

أحكام   إذن  اللجنة  تنفذها  التي  فتحفظية مؤقتة األحكام  األموال واألصول  استخدام  منها منع  الغرض  أعمال ،  ي 

لم تصبح نهائية     أحكام ابتدائيةلشخص أو كيان إرهابي صدرت في شأنه  إرهابية، تلك األموال واألصول مملوكة  

 بعد. 

 ثانيًا: المهام واألدوار  

 طبيعة مهام اللجنة 

القانون )  تنفيذ األحكام القضائية الصادرة باعتبار املهمة الرئيسية للجنة، ولعله الغرض من إنشائها وفق نص 

 ( جماعة أو شخص ينتمي إلي جماعة إرهابية 

تبر اللجنة تنفيذية، ال تبدأ عملها إال عقب صدور حكم، تتقيد في عملها بمنطوقه وحيثياته وحدوده، وال وعليه تع

 تملك التوسع فيه أو تقييد نطاقه. 

الحكم، تضمنها  التي  األموال  وتتبع  تتضمن مهامها حصر  أن  الطبيعي  املفهوم، من  املستندات   وفق هذا  وتجميع 

 ألموال، وإعالن ذوي الشأن باألحكام والقرارات، ثم لها تعيين الخبراء إلدارة األموال(. واألوراق الخاصة بتلك ا

 أخري هي من  
ً
، وأعمال من صميم عمل النيابة العامة كسلطة اتهام وتحقيقلكن القانون قد أسند للجنة مهاما

 على سبيل املثال التالي:  ، نذكر منهااملحكمة مصدرة الحكمسلطة 
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وهذه األعمال من مهمة النيابة أو املحكمة املختصة، فحلف  األقوال وتحليف اليمينيحق للجنة سماع   -

أمام النيابة واملحاكم،    الشهودينظمه قانون اإلثبات وهو ال يكون إال أمام املحكمة، أو    الخصوماليمين بين  

لف اليمين في حكم  كما أن حدود مهام اللجنة كما أسلفنا هو تنفيذ األحكام فلماذا تسمع األقوال وتطلب ح

 انتهت حدوده أمام املحكمة! 

، وتلك  إلزام الجهات والهيئات والبنوك بتقديم ما لديها مستندات ومعلومات وبيانات للجنة حال طلبه  -

النيابة العامة كجهة تحقيق أو املحكمة املختصة كجهة والية، وقد يتطلب األمر   أمور تقع في اختصاص

 ضوابط. لومات والحسابات البنكية وفق صدور حكم برفع السرية عن املع

القومي واعتبارات السرية للوثائق دون اإلخالل بمقتضيات األمن  )  وقد ورد بالقانون استثناء على هذا االختصاص

 ( والبيانات واملعلومات ذات الطبيعة األمنية الخاصة 

 بها املسموح و املستثنى!. االستثناء منح اللجنة سلطة تقديرية مستقلة عن سلطة محكمة املوضوع، تحدد 

النيابة ومحك إلي تمتع اللجنة بسلطات واسعة استلبت بها سلطات  بل  وهو ما يشير في املجمل   ،
ً
مة املوضوع معا

 في بعض األحيان.  تجاوزتهما

والسؤال األهم هنا، بعد بيان صفة األحكام وطبيعة األموال وطبيعة مهام اللجنة، ما سند اللجنة في طلب ضم 

 ل لخزينة الدولة؟ األموا

 التصرف في األموال

املستعجلة لألمور  القاهرة  محكمة  أمام  رفع دعوي  للجنة  يحق  القانون  أموال   ،بموجب  في  التصرف  فيها  تطلب 

 للقانون.  الطبيعة التحفظية  املتحفظ عليهم بنقلها للخزانة العامة للدولة، وهو ما يخالف

الح  املادة  نص  في  ورد  للجنة  األبرز  القانون االختصاص  من  عشر  في   ادية  القانون  هذا  غاية  يبدو  ما  على  وهو 

طوق الحكم قد نص على التصرف في املال فتنقل اختصاصها بالتصرف في األموال محل التحفظ متي كان من

 ملكيته إلي الخزانة العامة للدولة بناء على طلب تقدمه ملحكمة األمور املستعجلة .
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 دور محكمة األمور املستعجلة 

التظلمات    تصدر في  كما تفصل  )إرهابية/إرهابيين(،  الكيانات واألشخاص  باعتبار   
ً
أحكاما رئيس ي  املحكمة بشكل 

 ألحكام كما نظمها القانون. واستئناف ا

باملادة   القانون  رسمه  الذي  املستعجلة  األمور  محاكم  دور  في   
ً
توسعا ذلك  املدنية   45يعد  املرافعات  قانون  من 

ملحكمة االبتدائية قاٍض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم املساس بالحق في يندب في مقر اوالتجارية )

 (. ها من فوات الوقتاملسائل املستعجلة التي يخش ي علي

دعاوي موضوعية   فهي،  أما دعاوي التحفظ واالستيالء على األموال التي تحكم فيها املحكمة ضمن هذا القانون 

وتمس دون تمييز مراكز قانونية وذمم مالية وحقوق   ،بآالف البشر  تتعلقبالجملة    بامتياز، تصدر فيها أحكاما

، وهو ماال تستوعبه مهمة محكمة أسبغ عليها الدستور حمايته، ونظمت شئونها القوانين الرئيسية   ،شخصية 

 األمور املستعجلة التي رسمها القانون. 

 دور قاض ي األمور الوقتية 

 لقاض ي األمور الو 
ً
على عرائض بالتحفظ على األموال بناء على طلب اللجنة   قتية في إصدار أوامرحدد القانون أدوارا

 )وفي هذا تداخل مع اختصاص محكمة األمور املستعجلة( باعتبارها املحكمة املختصة. 

كما له إصدار أوامره بحجز أموال املتحفظ عليه لدي الغير )وفق قاعدة حجز ما للمدين لدي الغير( في حالة قيام  

 لم يذكره حكم املحكمة بل على وجود    دي اللجنة لأدلة  
ً
أموال للمتحفظ على أمواله لدي الغير )وهذا يعد توسعا

 )
ً
 إضافة للحكم بعد صيرورته نهائيا

   كقاٍض لألمور الوقتية ومن الجدير بالذكر أن ما يصدره رئيس املحكمة االبتدائية  
ً
 قضائية، وإنما أمرا

ً
ليس حكما

 يصدره القاض ي كق
ً
يقدمها صاحب الشأن دون مواجهة الطرف اآلخر في غير جلسة وال رار بناء على عريضة  والئيا

 (. 54) حضور خصوم، كما يصدر بال حيثيات أو تسبيب 

 

 1968لسنة  13صدرها قاض ي األمور الوقتية في البابين العاشر والحادي عشر من قانون املرافعات املدنية والتجارية  رقم ( نظم قانون املرافعات األوامر التي ي54)
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 نسوق هنا بعض األمثلة التي وردت بالقانون الختصاصات قاض ي األمور الوقتية حتى تتضح الصورة 

 (56) األمر بإعالن ورقة أو عدم إعالنها   (55) ائها قلم الكتاب عن إعط  األمر بإعطاء الصورة التنفيذية األولي في حال امتناع

 (58) أمر تكليف شاغل الوحدة السكنية بأداء التزامات اتحاد الشاغلين (57) األمر بإنقاص مواعيد الحضور 

بأصحاب  إذن، طبيعة هذه   بالغ  يترتب عليها ضرر  تصدر إلدراك أمور بسيطة عاجلة، ال  األوامر وقتية تحفظية 

 ن وال تفوت حقوقهم املصونة التي ال تمس إال بحكم قضائي. الشأ

أما ما أسنده قانون التحفظ لقاض ي األمور الوقتية يختلف عن مهمته التي دللنا عليها في األمثلة، االختالف 

 من حيث ا
ً
 لحقوق التي يمسها، وحجم األموال اململوكة لألفراد واملؤسسات التي يسلبها.  جوهريا

 صول والحقوق العينية وحقوق الغير التعامل مع األ 

التي قررها القانون هو املساس بالحقوق العينية وإمكانية التأشير على املسجالت بما يمنع الغير  من األمور الخطيرة 

من االحتجاج بأي حق عيني أو شخص ي بعد تاريخ اإلخطار بالتأشير، وهو ما يسحب الحكم بالتحفظ على الغير 

.ممن لهم عالقات مع امل
ً
 تحفظ عليهم، ممن اشتروا العقارات أو األراض ي مثال

 في  
ً
والذي أضاف مادة    (59) 2020لسنة    186بالقانون رقم    قانون الشهر العقاري وهذا االختصاص، استلزم تعديال

التي    35برقم   العقارية  العينية  الحقوق  إنشاء  نظمت  النهائية مكرر  األحكام على  تتضمنها األحكام  آثار  ، وتنظيم 

 نعهم من أي إجراء يخص العقار.   ات املرافق والجهات والوزارات واملصالح الحكومية ملشرك 

 

 من قانون املرافعات  182دة ( ورد باملا55)

 من قانون املرافعات  8( ورد باملادة 56)

 من قانون املرافعات  66( ورد باملادة 57)

 2008لسنة  119ناء رقم من قالون الب 87( ورد باملادة 58)

 2020سبتمبر  5مكرر)ب( في    36جريدة الرسمية عدد رقم  بتنظيم الشهر العقاري، نشر بال  1946لسنة    114بتعديل بعض أحكام القانون    2020لسنة    186( صدر القانون رقم  59)

 2021يناير 5تابع في  4لوقائع املصرية عدد املنشور با 2020لسنة  9310وصدرت الالئحة التنفيذية لهذا التعديل بقرار وزير العدل رقم 
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 العقوبات 

معلومات   من  اللجنة  عليه  ما حصلت  بإفشاء  اتهم  أو  البيانات،  أو  باملعلومات  اللجنة  إمداد  املمتنع عن  يعاقب 

 وظفي الدولة من مخالفة قرارات اللجنة.بالحبس سنة وغرامة مالية والعزل من الوظيفة، وهو ما يعد تهديد مبطن مل 

 للقانون وعمل اللجنة  األثر الرجعي

تعرض أخطر ما أورده القانون علب اإلطالق، هو األثر الرجعي للقانون، وهو ما نصت عليه املادة السادسة عشر )  

  
ً
لإلجراءات واألوضاع  جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة ولها إعادة النظر فيها طبقا

 ( املنصوص عليها في هذا القانون 

بل ومن محكمة  إدارية وجنائية  )محاكم(  الصادرة ألصحابها من  األحكام  إهدار  في  الحق  )اللجنة(  يعطي  ما  وهو 

،
ً
وفي هذا معالجة انتقامية أكثر منها معالجة قانونية حيث يعطي القانون للجنة ليست محكمة    النقض أيضا

 . ارات أصدرتها محاكم مجلس الدولة أحقية نظر قر 

 قض فيما يخص أحكام املحاكم املستعجلة مبادئ محكمة الن

القاعدة في قضاء محكمة النقض أن األحكام املستعجلة هي أحكام وقتية ال تمس أصل الحق، كما ال تحوز ٌحجية  

 تتقيد بما انتهي إليه قاض ي األمور  أمام محكمة املوضوع التي تفصل في أساس الحق املتنازع عليه، وبالتالي فإنها ال

   (60)قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من األوراقاملستعجلة في 

( االختصاصين  كال  أعطي  األموال،  في  والتصرف  التحفظ  قضايا  يخص  فيما  املاثل  القانون  أن  الوقتي إال 

ا( ملحكمة األمور املستعجلة  واملوضوعي  على قانون املر
ً
 لقواعد محكمة النقض وأحكام استثناءا

ً
فعات وخالفا

، ثم جعلها دون غيرها صاحبة االختصاص الحصري، وهو ما يجعلنا أمام حالة ملتبسة ال يصبح الدستورية العليا

ة  بموجبها أمام املدانين أية محكمة أخري تنظر موضوع طعنه سوي محكمة مستأنف األمور املستعجلة. من جه

 ال   ة النقضمحكمأخري غل القانون يد  
ً
عن نظر هذه الدعاوي وجعل اختصاص محكمة األمور املستعجلة نهائيا

 

 ، محكمة النقض املصرية،    2012ماية 24قضائية جلسة  74لسنة  6699( الطعن رقم 60)
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في   تفصل  أن  املختصة  املحكمة  )... وعلى  على  نصت  السادسة حيث  املادة  في  القانون  بنص  عليه  الطعن  يجوز 

 من تاريخ قيد االستئناف  
ً
 ويعد الحكم ااالستئناف خالل ثالثين يوما

ً
 وغير قابل للطعن  لصادر في هذا الشأن نهائيا

 عليه(

 ثالثا: االستيالء على األموال وضمها لخزينة الدولة 

 بنقل األموال والعقارات اململوكة لورثة الرئيس   2021يناير  17في 
ً
أصدرت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة حكما

ها لجنة التحفظ على األموال في الدعوي التي رفعتها أمامآخرين لخزينة الدولة، وذلك    86محمد مرس ي )رحمه هللا( و

 . 2018لسنة  22في ظل القانون 

 خطوات ضم األموال 

تمر عملية ضم األموال لخزينة الدولة بعدة خطوات إجرائية تقوم بها اللجنة عقب صدور حكم من محكمة 

 األمور املستعجلة بحظر األنشطة والتحفظ على األموال كالتالي:

 ائمة املتحفظ على أموالهم إعداد ق  -1

عدت لجنة التحفظ قائمة الشخصيات املطلوب ضم أموالهم لخزينة الدولة، نصت املحكمة في حيثيات الحكم أ

هذه العبارة الدالة )... تبين لرئيس اللجنة بصفته أن األشخاص الصادر بحقهم الحكم من ضمن العناصر املنتمية  

 االقتصادية املنبثقة عنه( سلمين اإلرهابي والكيانات واملمولة والداعمة لتنظيم اإلخوان امل

 استصدار أمر من قاض ي األمور الوقتية  -2

 أمرين وقتيين من قاض ي األمور الوقتية استندت اللجنة في دعوي املطالبة بضم األموال لخزينة الدولة على صدور 

القاهرة للخزانة   بمحكمة جنوب  التصرف وضمها  من  واملنع  والكيانات  الشخصيات  بعض  أموال  على  بالتحفظ 

برقم  عامة،  ال أموال    2018لسنة    1األمر األول  و  1589بالتحفظ على  الصادر   اقتصاديكيان    1475شخص 
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كيان اقتصادي    268شخص و  614بالتحفظ على    2018لسنة    4، واألمر الوقتي رقم  (61)   2018سبتمبر    10بتاريخ  

 (62) مستشفى وشركة أدوية  30و

 رفع دعوي أمام محكمة القاهرة لألمور املستعجلة  -3

برفع دعوي أمام محكمة القاهرة لألمور املستعجلة   محمد ياسر أبو الفتوحم رئيس لجنة التحفظ املستشار  قا

جماعة اإلخوان املسلمين الصادر في الدعوي رقم   بناء على تلك األمور الوقتية واستند فيها إلي حكم حظر أنشطة(63)

لألمور املستعجلة،  2013لسنة    2315 القاهرة  السبع   الصادر من محكمة  النظام طوال  داوم  الذي  الحكم  وهو 

 سنوات في االستناد عليه رغم ما وجه إليه من انتقادات.  

 صدور حكم ضم األموال من محكمة القاهرة لألمور املستعجلة  -4

مستعجل   2013لسنة    2315إثر صدور الحكم رقم  صدر حكم في الدعوي ورد في حيثياته )..    2021اير  ين  17في  

والحصر ، قامت لجنة التحفظ  نشطة تنظيم اإلخوان املسلمين اإلرهاب والتحفظ على أمواله القاهرة بحظر أ

 ...( واإلدارة والتصرف في أموال الجماعات اإلرهابية واإلرهابيين باتخاذ إجراءاتها نحو تنفيذ الحكم

لة وكافة الحسابات  أحقية رئيس اللجنة في التصرف في كافة األموال العقارية والسائلة واملنقو كما نص على )

الخزا وأذون  والسندات  واألسهم  والخزائن  والودائع  كافة املصرفية  لدي  عليهم  املدعي  بأسماء  املسجلة  نة 

 (  64) (البنوك والبريد والبورصة وذلك بنقل ملكيتها للخزانة العامة للدولة 

م محكمة مستأنف األمور  حكم محكمة األمور املستعجلة هذا هو حكم أول درجة يحق لذوي الشأن استئنافه أما

 غير قابل للطعن ع
ً
 نهائيا

ً
 أمام أي جهة أخري حتي محكمة النقض ذاتها! (65) ليهاملستعجلة التي تصدر حكما

 

  2018أكتوبر  30(الوطن تنشر نص قرار قاض ي األمور الوقتية بمصادرة أموال اإلرهابية، الوطن ، 61)

 و 614( مستند| التحفظ على أموال 62)
ً
  268إخوانيا

ً
 يدعم اإلرهابيين، مصراوي،  كيانا

ً
      2019فبراير  14اقتصاديا

 2020سبتمبر  27،  (63)

    2021يناير  26ثيات حكم نقل أموال وممتلكات ورثة مرس ي وقيادات اإلخوان لخزينة الدولة، الشروق، ننشر حي -( خاص64)

املختصة م خالل عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى املحكمة  على )ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحك 2018لسنة    22( نصت الفقرة الثانية من املادة السادسة من القانون  65)

 من تاريخ قيد االستئناف ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نها
ً
 وغير قابل للطعن عليه( املنصوص عليها في هذا القانون أن تفصل في االستئناف خالل ثالثين يوما

ً
 ئيا
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 خـاتـمـة 
، بالغ في اإلجراءات االستثنائية، ال يكاد ينتهي من  يعد املسار

ً
 متعثرا

ً
 مهتزا

ً
الذي انتهجه االنقالب منذ البداية، مسارا

ا إحدى  التدا عالج  تلك  تراكمت  إذا  حتي  سابقتها،  من  وأقوي  أكبر  أخري  له  تخرج  حتي  االستثنائية لعقبات  بير 

االنقالب   قادة  يزعم  التي  السياسية  املواءمات  دائرة  التفكيك، وخرجت من  أو  الفهم  على  الوقت  مع  استعصت 

االنت دائرة  في  لتدخل  )الدولة(  اإلرهاب وحصار خصوم  ملكافحة   
ً
اضطرارا النظام  اتخاذها  بخصوم  والتنكيل  قام 

 وقرارات حكومية متعسفة.  السياسيين عبر تقنين الخطوات بقوانين استثنائية

ما يتأكد وفق هذه الدراسة وغيرها، من مجاراة القضاء والنيابة العامة لرغبات النظام الحاكم في مصر واتخاذ    رغم 

والتع البطالن  يشوبها  قد  ومعلومات  تحريات  بموجب  واألمن قراراتهما  املخابرات  ضباط  يكتبها  والتلفيق،  سف 

نصف الدور التي لعبته محاكم مجلس الدولة )القضاء اإلداري واإلدارية العليا( إال أنه ال يخفي على مالوطني،  

والتي اضطر النظام على وقع أحكامهما املتزنة إلي تغيير مساره والقيام بإصدار قوانين وتعديل أخري بصورة 

حتي  متعاقبة  الضوابط  ،  كافة  أسقط  التعبير،  جاز  إن  )تشهيلي(  قانون  إقرار  على  الحال  والضمانات استقر 

 ملعالجة غاية حكومية باالستيالء على أموال  
َ
 أكثر منه تشريعيا

ً
الدستورية، القانونية والقضائية، وفرض حال واقعيا

  (66) مليار جنيه  61غ بمبل  2018املعارضين التي قدرت حسب تصريح بعض الصحف املقربة للنظام في 

غير   بشكل  املستشار عزت خميس  النظام إلقالة  أمام محاكم  كما دفعت  الطعن  أسباب  أحد  تعيينه  الئق كون 

 القضاء اإلداري.

كونها محكمة تصدر أحكامها بشكٍل آني وفي وقت وجيز، كما تتكون   االعتماد على أحكام محكمة األمور املستعجلة

 قتية. للعمل باملحكمة االبتدائية محل نظر، نفس الحال ينطبق على قاض ي األمور الو هيئتها من قاٍض واحد ينتدب 

 

.. وإخ 1589( لجنة "أموال اإلرهابيين": مصادرة ممتلكات 66)
ً
      2018سبتمبر 11، الوطن،  مليار جنيه تقترب من خزانة الدولة 61وانيا
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للجنة في طريقة التشكيل وطبيعة القرارات لم تتغير بعد تشكيلها القضائي وظلت   في الوقت ذاته فالصبغة اإلدارية 

صاصاتها حرة الحركة بشكل تتعامل بنفس املنطق التي انتهجته اللجنة األولي، بل أصبحت اللجنة في ممارسة اخت 

 كما قدمنا. كبير غير متقيدة بضوابط النيابة العامة واملحكمة
ً
 ، في الوقت الذي تتمتع فيه بسلطتيهما معا

ما أثاره املسار الذي اتخذه االنقالب للتحفظ واالستيالء على األموال من لغط قانوني وقضائي وفقهي يتجه    رغم

ا  على  يتغول  استثنائي  كمسار  واألعراف لرفضه  والقانون  الدستور  ويناقض  األصيلة،  املحاكم  ختصاصات 

  أنه استمر في تحصينه والدفاع عنه. القضائية، إال

عبر   األموال  التحفظ واالستيالء على  إجراءات  أمام    تلك اآلليات،اتخاذ  بغطاء يجعلنا  انتقامية  تأميم  عمليات 

استثنائية ذات طبيعة  قضائي النظام محاكم  لها  اختار  املنصفون من خاصة،  ،  املتعسفة  أحكامها  على  اعترض 

في  ويضرها  البالد  باقتصاد  ذاته  الوقت  في  ويضر   
ً
واجتماعيا  

ً
سياسيا املظالم  ُيراكم  ما  وهو  والساسة،  القضاة 

الحاضر واملستقبل، يؤكد ذلك التوسع في إصدار قرارات التحفظ واالستيالء على األموال لتشمل كل من يعارض 

 ثروة )غير متصالحة( مع تدابيره. يمتلك االنقالب أو 

 عن 
ً
تلك التوجهات التي انتهجها االنقالب في تعامله مع خصومه السياسيين، ثم مع جميع املواطنين بعد ذلك، فضال

بين السلطات وآليات  في أداء وظائفها الدستورية وفق الفصل  تتساهل في إهدار تاريخ املؤسسات الرسمية  كونها 

،    نفسية  الحوكمة، تنم عن
ً
كما تسعي في مقدمة أهدافها لزرع الفتنة بين مفردات انتقامية ال تقيم للحقوق وزنا

الوطن وتفتيت اللحمة بين طبقاته ومؤسساته وقواه الحية، وتصعب مع الوقت تدابير الرجوع للصواب وتصنع 

 تشابكات يصعب على الجميع تداركها. 

كام والتدابير، باإلضافة ملا يقترضه من أموال ينفقها على مشاريع ك األحكما أن الثروات التي يهدرها النظام بمثل تل

على اإلصالح  تستعص ي  والديون  واملظالم  الفساد  ثقيلة من  تركة  أمام  تجعلنا  التخصص،  انتقاد أصحاب  محل 

 وتعجل بهدم الوطن 
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