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أوشـــك الـعــالم العرـبــي واإلســـالمي عـلــي ـمــوت إكلينيـكــي تجـــاه ـمــا يحـــدث حوـلــه ـمــن مـــؤامرات 

.. تحــاك ضــد مســتقبله ، وأقصــد بهــذا تـلـك الهجمــة األمريكـيـة أو الجريمــة المــدبرة ؛ مكتمـلـة األركــان 
يا الــذي ورث الحكــم عــن أبيــه برضــاء والقصــد المعلــن منهــا معاقبــة وتأديــب بشــار األســد حــاكم ســور

 اسـتعمل أسـلحة كيماويـة ضـد معارضـيه وقيـل أنـه.. شعبه في حقبـة التسـعينات مـن القـرن الماضـي 
وهــذه ذريعــة غريـبـة لـتـدمير ســوريا بعــد أن دمــروا العــراق ومـنـذ عشــرة ســنوات جماعـيـة أدت إـلـي إـبـادة 

 ال محاـلـــة ـثـــم الســــعودية أو بالضـــبط وبـعـــد عشــــرة ســــنوات قادـمـــة أعتـقـــد أن الـــدور آت عـلـــي مصــــر
 .المغرب حسب السيناريو البغيض الذي تنسج خيوطه اآلن 

لســـنا هنـــا فـــي مجـــال الـــدفاع عـــن األســـد وال ســـدنة حكمـــه ولكـــن األمـــر معلـــق بقـــراءة العبـــر 
ونسـوق شـاهدة علـي ذلـك فـي عصـر .. والعظات في تاريخنا العربي واإلسـالمي علـي مـر العصـور 

والتي ورثت حكم مصر بعـد نهايـة ) م١٣٨٢ – ١٢٥٠) ( هـ ٧٨٤ – ٦٤٨(البحرية دولة المماليك 
المغـول أو .. ه ٥٦٧حكم الدولة األيوبية الكردية األصل التي أسسها البطل صالح الـدين األيـوبي 

التتار قبائل عاشت في هضبة منغوليا تلك الهضـبة األسـيويه مـن أطـراف الصـين حتـى أواسـط أسـيا 
 درجـة تحـت الصـفر وفـي ٥٨ن النقيض إلي النقيض ففي الشـتاء تصـير فيها درجة الحرارة موتنتقل 

فـي التعامـل " الشـيزوفرينيا"الصيف ترتفـع بهـذا القـدر فـوق الصـفر ممـا أضـفي علـي أناسـها قـدرا مـن 
وجمـع شـتات هـذه م ١١٥٤ ه ٥٤٩وفي هذه المنطقة المتناقضة ولد جنكيز خان .. مع الشخصية 

المسـلمة " الخطـا "  ه علـي حسـاب قبائـل التـرك ٦١٧سـع غربـا عـام القبائل المتناثرة تحت لوائه وتو
التي كانت حائال بينه وبين الخوارزميين هـذه الدولـة المسـلمة التـي تحكـم الشـرق األدنـى فـي بـالد مـا 
ٕوراء نهر السند وايران وأفغانستان وسقطت هذه الدولة علي يـد المغـول أو التتـار واستشـهد أكثـر مـن 

 ...فأحرقوا موسكو واستولوا علي روسيا التي كانت تخضع للعالم اإلسالمي مليون مسلم وزادوا 
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 م ١٢٥٧ه٦٥٥وفـي بدايـة سـنة .. وكذلك هاجموا المجر وبولندا كواليتين للحكـم اإلسـالمي 
فكـان الزحـف حيالهـا وهـي التـي تحـوي بـين جنباتهـا " العـراق " جاء الدور علي بوابة العـرب الشـرقية 

وكانـت الحـرب فـي العـالم التـالي وأحرقـت .. ر خلفائهـا المستعصـم بـاهللا ببغـداد الخالفة العباسية وآخـ
لــوزير " الخســيس"بغــداد وألقــي بخــزائن الكتــب فــي نهــر الفــرات وصــارت كــوبري للمشــاة وكــان الــدور 

من أصل شيعي أهميته في تمكـين التتـار مـن العـراق كلهـا وطمـع األشـرار " العلقمي"الدولة العباسية 
زحف نحو دمشق في العالم التالي وعنـد بوابـة حلـب هـرب كثيـر مـن مواطنيهـا صـوب في مواصلة ال

ًســلة وقتلـوا خلـقـا كثيـرة وأســروا النســاء مصـر وبـعـد حصـار أســبوع اسـتولي المغـيـرون عـلـي المدينـة البا
وألول مـرة .. والذرية واستباحوا الخلق حتى إن عساكرهم كانت تمشي علي جثث الشهداء بال رحمة 

 كمــا ذكــر الــدكتور –ـيـتم أســر أكـثـر مــن ماـئـه أـلـف مــن النســاء والصــبيان ومــع هــذا الســقوط المــروع 
الشـــرق " مية بكلـيــة دار العـلــوم فـــي كتاـبــه والحضـــارة اإلســـاليســـري زـيــدان أســـتاذ الـتــاريخ اإلســـالمي 

أن عشــرات اآلالف قـد ســقطوا مـن الفقـهـاء شـهداء لتـلـك " اإلسـالمي ـفـي ظـالل الممالـيـك والعثمـانيين 
المـذابح التترـيـة حـتـى إن الجمـعـة أقيمـت ـفـي نـفـر قلـيـل بـعـد أن نـودي لـهـا باألـمـان وـفـرت اآلالف إـلـي 

عـة حتـى إن المصـلين تالحمـوا مـن كثـرتهم بـين  وأقيمـت صـالة الجم– كما هـو الحـال اآلن –مصر 
وهكـــذا قضـــي التـتــار أو المغـــول عـلــي الخالفـــة العثمانـيــة والعـــراق .. المســـاجد فـــي مصـــر الفاطمـيــة 

والدولة الخوارزمية بالشرق ولم يتبـق مـن العـالم اإلسـالمي سـوي مصـر والـيمن وبـالد الحجـاز والشام 
ه  ٦٥٨(حــاكم مصــر " قطــز"  واإلســالم المظـفـر وواصــل التـتـار زحفـهـم الغجــري فـقـيض اهللا للعروـبـة

 وهي بليدة من أعمال فلسـطين بـين –ليحمل اللواء ويقرر مواجهة التتار عند عين جالون ) م١٢٥٩
 لم ينتظر حتى يفاجئوه في القاهرة أو سيناء ولكنه استعمل المبـادرة ودارت –بيسان باألردن ونابلس 

 الجبـابرة واسـتعمل فـيهم القتـل والـذبح حتـى أفنـي عـدد وانتصر فيها قطز علي المغيـرين الحرب ىرح
كبير منهم واستشهد فيها عرب ومسلمين ليسوا بالقليل وانكسرت موجـه الجـيش الـذي ال يهـزم وعـادوا 

 .مدحورين بعد جالئهم عن دمشق وحلب وبغداد وبالد الشرق اإلسالمي حتى الصين 
 األمريكـي التتـرى صـوب العروبـة كلهـا لنعي من هذا الدرس التاريخي العام ؛ خطـورة التوغـل

بمسـلميها ومسـيحييها الـذي بـدأ بتـدمير أفغانسـتان وكسـر روسـيا ومحاولـة دحـض إيـران بالوقيعـة بـين 



                                                      
 

 
 
  

 ٦

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

 

 ـبـدعوى البحــث عــن أســلحة نووـيـة الـتـي ـلـم يجــدوها حـتـى ٢٠٠٣الشــيعة والســنة وـتـدمير العــراق عــام 
يا وغايتهم تبرر الوسيلة في تـدمير سـوريا اآلن أو حتى األسلحة الكيماوية جعلوا ذلك ذريعة في سور

 الدور علي القاهرة بـأي ذريعـة ليواكـب ٢٠٢٣لمصلحة إسرائيل الكبرى ويعد عشرة سنوات من اآلن 
 بـوطن مسـتقل لبنـي صـهيون وبعـد مائـه عـام يـتم التوسـع ١٩١٧" بـولفر " ذلك مائـه عـام علـي وعـد 

 .في دولتهم وبداية نهاية العرب 
اتف قــوي مــن أجــل صــد تلــك الهجمــات التتريــة األمريكيــة علــي العروـبــة إننــا نحتــاج إلــي تكــ

 .وضرورة التوحد العربي لمواجهة العدوان الخارجي .. واإلسالم بضرورة وقف نزيف الدم العربي 
 ... أيها العرب أفيقوا قبل فوات األوان ولنا في التاريخ عبرة وحكم وأمثال 
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 تحية طيبة وبعد ،

حمدي أحمد محمد خليفـة المحـامي بـالنقض / مقدمه لسيادتكم السيد األسـتاذ  

 الســــــــيد األســــــــتاذبصــــــــفتي وكــــــــيال عــــــــن .. �العليــــــــاية واإلداريــــــــة والدســــــــتور

دينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا بصفته رئيس مجلس أمناء م .. أحمد حسن زويل/دكتورال

 – الجـيــزة – أكـتــوبر –الكـــائن مقرهـــا بمديـنــة الشـــيخ زاـيــد ) مشـــروع مصـــر الـقــومي للنهضـــة العلمـيــة(
 . بالجيزة –حمدي خليفة الكائن بعمارة برج الجيزة القبلي / ومحله المختار مكتب األستاذ 

   

            )����( 

 �!!!" 

 .بصفته .. ة رئيس الجمهوري/ السيد الدكتور -١

 .بصفته .. رئيس مجلس الوزراء / السيد الدكتور  -٢

 .بصفته .. وزير التعليم العالي والبحث العلمي / السيد الدكتور  -٣

 .بصفته .. الممثل القانوني لصندوق تطوير التعليم / السيد األستاذ  -٤

 .بصفته .. وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات / السيد الدكتور  -٥

 .بصفته .. رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة / ندس السيد المه -6
  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

           - ٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠١٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

         ٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥ 

Mobile : 01098122033 – 0122193222 – 0104335555 

  Fax : 35729507  Tel : 35724444 ٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس   ٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون 

 Dubai : 00971561410105 – 009715011142331  ٠٠٩٧١٥٦١٤١٠١٠٥ – ٠٠٩٧١٥٠١١١٤٢٣٣١ –دبي 

Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.comالبريد االلكتروني 

www.HamdyKhalifa.com 
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 – مـيــدان التحرـيــر – بمجـمــع المصـــالح الحكومـيــة –وجـمــيعهم يعلـنــون ـلــدي هيـئــة قضـــايا الدوـلــة 
 .القاهرة 
 B2الكــائن مقرهــا بــالمبني .. رئــيس مجلــس أمنــاء جامعــة النيــل الخاصــة / الســيد الــدكتور  -٧

 .ية الصحراوي  طريق مصر إسكندر–بالقرية الذكية 
 ١٧٧٧المشـهر بـرقم (رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولـوجي / السيد الدكتور  -٨

 – شـارع محـي الـدين أبـو العـز ٢٧ويعلـن بمقـر المؤسسـة .. بصفته ) .. ٢٥/٥/٢٠٠٣في 
 . الجيزة –الدقي 

ه المخـتـار  ويعـلـن بمحـلـ– المـقـيم بمديـنـة الشــيح زاـيـد –محـمـود محـمـد جـبـر / الســيد المهـنـدس  -٩
 – اـلـدور األول – ـبـرج اليســر ٣ الكــائن – المحــامي -واـئـل خــاطر محمــد / مكـتـب األســتاذ 
 . الجيزة –جسر الكنيسة 

 . القاهرة – النزهة – شارع األمير ١٨ المقيم –محمد محمد صبري أحمد / السيد  -١٠

 . الغربية – المقيم بالمحلة الكبرى –حمدي الدسوقي الفخراني / السيد  -١١

 . الجيزة – شارع محي الدين أبو العز ٨ المقيم – نزار نبيل محمد سامي /السيد  -١٢

 – مديـنـة نصــر – الحـي الســابع – شــارع البحــارى ٣٥ المـقـيم –حــاتم حســن زكـي / السـيد  -١٣
 .القاهرة 

 . القاهرة – السالم – شارع تقسيم التجاريين ١٠٨ المقيم –مايكل ميشيل بهجت / السيد  -١٤

 . الجيزة– أكتوبر ٦ مدينة – المقيمة الحي األول – العشري ماجدة عبد الرازق/ السيدة  -١٥

 . الجيزة – أكتوبر ٦ المقيم –أيمن علي ماهر إبراهيم / السيد  -١٦

 . القاهرة– الزمالك – شارع حسن صبري ٦ المقيم –خلف أحمد عبد الوهاب / السيد  -١٧

        –  درـيــــم الـنــــد– المـقــــيم منطـقــــة الزـيــــرو –عمـــــرو أحمـــــد طلعـــــت محمـــــد توفـيــــق / الســـــيد  -١٨
 . الجيزة – أكتوبر ٦

 بمدينــــة       ٥ المقــــيم الحــــي األول مجــــاورة –ســــامي محمــــد عبــــد المقصــــود نصــــار / الســــيد  -١٩
 . الجيزة – أكتوبر ٦
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 – الظـــاهر – شـــارع طـــور ســـيناء ٦ المقـــيم –أحمـــد محمـــد أحمـــد محمـــد مشـــرفه / الســـيد  -٢٠
 .القاهرة 

      – الشــــيخ زاـيـــد –كان الحــــدائقى  شــــارع اإلســــ٦ المـقـــيم –هــــاني ـفـــايق لطـفـــي اهللا / الســــيد  -٢١
 . الجيزة – أكتوبر ٦

         )             %&�" '()��( 

 *+,� ')�- .)�	/( 

 0�"��� 

دعوى بطلب الفصل في نزاع قائم بشأن تنفيذ حكمين قضـائيين نهـائيين متناقضـين صـادرين   
 مـن القضـاء المـدني عـن وتغليـب الحكـم الصـادر.. من جهتـين قضـائيتين عـن ذات موضـوع النـزاع 

 .الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا 

 1��2��� 

.. أحمــد زويــل /  حينمــا حصــل الســيد األســتاذ ١٩٩٩تعــود واقعــات النــزاع الماثــل إلــي عــام   
علـــي جـــائزة نوبـــل فـــي الكيميـــاء عـــن اختراعـــه كـــاميرا لتحيـــل الطيـــف تعمـــل بســـرعة الفمتـــو ثانيـــة ، 

ليصــبح بــذلك أول عــالم مصــري وعربــي يفــوز بجــائزة .. يميائيــة باســتخدامها ودراســته للتفــاعالت الك
نوبل في الكيمياء ، وقد أدخل العالم كله في زمن جديد لم تكـن البشـرية تتوقـع أن تدركـه لتمكنـه مـن 

 .مراقبة حركة الذرات داخل الجزيئيات أثناء التفاعل الكيميائي 

 3-)45 �2( 

نتيجــة للـثـورة الهائـلـة .. زوـيـل /  للعـلـوم أـنـه ـقـد ـتـم تكــريم اـلـدكتور األكاديمـيـة الســويدية الملكـيـة  
في العلوم الكيميائية من خالل أبحاثه الرائدة في مجال ردود الفعل الكيميائية واستخدام أشعة الليـزر 

واســتخدام آالت التصــدير فائقــة " بكيميــاء الفمتــو ثانيــة " ، حيــث أدت أبحاثــه إلــي مــيالد مــا يســمي 
 .اقبة التفاعالت الكيميائية السرعة لمر
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 فـي علـم الكيميـاء قد أحدث ثورةفي حيثيات منحها الجائزة ألحمد زويل ، أن هذا االكتشاف   
 .وفي العلوم المرتبطة به 

 :�8 ��( ��	8��� /;( <� =)>� ?���� 

@��- A���( 

السياديين آنذاك في نقـل ثـورة العلـم إلـي مصـر فقد أبدي استعداده لدي المسئولين المصريين  
 .والنهوض علميا وتكنولوجيا بالشباب المصري العظيم 

 %B ?�( 

وعلـي .. استحسـانا وترحابـا شـديدا مـن المسـئولين المصـريين .. زويـل / القت رغبة الـدكتور  
ســادس مــن  بال–بمديـنـة الشــيخ زاـيـد ) ثالثمائــة فــدان( فــدان ٣٠٠الفــور ـتـم تخصــيص مســاحة قــدرها 

إلنشــاء جامعــة علميــة وتكنولوجيــة تكــون معــول هــدم للركــود والتخلــف ..  محافظــة الجيــزة –أكتــوبر 
 .العلمي الذي عانت منه مصر لعقود طويلة 

 <�C��-( 

�����زو�����و�������א����������/������م�א�������א������ذ�א������������١/١/٢٠٠٠و��������� �

�–3�4��05א�0�,���1�2ن��/��وא�������.�+�-,+�א��ز�א*�()'א&�،..�!�#"�! �����/א������

�وز�����3א��<,�����1א�<�����=�وא� @���?�א�<,���0=�،����–>;������:�����8�9/�وز�����3א�6����7ن�،�وא�����������

�.�وز��3א�DE�FGEوא�����B���C6()'א&�–����)�A"�/وא������

 ��D���E�	��( F����� <�(; ����G H���� )IJ 1"�- F�2 ��K 

4 �LM/ A��N	� .�M� O�( *��2 0()��8 )>� P ���� 

هبطــت حماســة المســئولين فــي مصــر آـنـذاك للمشــروع نظــرا لظــروف سياســية .. وعـقـب ذـلـك  
 .تم وأد المشروع في مهده.. ومن ثم .. زويل في مسألة التوريث ورفضه التام لها / وأراء الدكتور 
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حيــث كــان يهــدف .. هــداف زويــل ولكــن مــع تغييــر فــي األ/ تــم ســلب فكــرة مشــروع الــدكتور  
زويل من المشروع تحقيق نهضة وطفرة علمية وتكنولوجية في مصر علي أن يكـون مشـروعه قوميـا 

 .ووطنيا ومملوكا لكل فرد في الشعب المصري 

 �	�T4( 0()��� U)�K ���&� �)T/( 

 �&)�V	
�( �+)�K WX�� :5 Y�Z�� 7��5 ��K 

&5 A��N	��� .�[�\ 

بسـلب فكـرة إنشـاء جامعـة ) وزيـر االتصـاالت آنـذاك(أحمـد نظيـف / تور حيث قام السيد الـدك 
ولكـــن لتحقـيــق أهـــداف منبـتــة الصـــلة عـــن المصـــلحة العامـــة الـتــي يهـــدف لهـــا .. علمـيــة وتكنولوجـيــة 

 .مشروع زويل 

���8)] ^��4_� ^�D� ?� ��5 (5 �+7��� W��	� ` a	J(=7�� <-���   

b-�+ P 5�- ��K ����G� @Q& ء��/d P 9�ء�)D_� ?� ��
�� �e�(  

 F���� f�>�� A�g( ��/�/�2 �M/5 �&)&�X P (�Z+ h�� 

 �ME��- P( 

 S/����� �C��i( F���/`�( :jkZ�� ��[ *M-5 <Vl 

 F���� ^���( f�>�� ���&d( 

أحمـــد /  مـــن الـــدكتور١٠/٧/٢٠٠٢بمكالمـــة هاتفيـــة أجريـــت قـبــل تـــاريخ .. إذ كاـنــت البدايـــة  
طالـبـا مـنـه تخصــيص قطـعـة أرض مســاحتها ال تـقـل .. وزـيـر اإلســكان آـنـذاك /  إـلـي الســيد ..نظـيـف 

 . فدان لوزارة االتصاالت ١٢٣عن 
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الثالثمائــة فــدان (وزيــل / حيــث قــام باســتقطاع جــزء مــن األرض المخصصــة ابتــداء للــدكتور  
 .وقام بال سند شرعي بمنحها لوزارة االتصاالت ) د أنفة الذكربالشيخ زاي

 P o�p� q�	8 �D�r(10/7/2002 

أحمـــد نظيـــف بأنـــه قـــد صـــار تخصـــيص قطعـــة / الســـيد .. وزيـــر اإلســـكان / أخطـــر الســـيد  
 !!!.األرض المطلوبة بمكالمته الهاتفية أنفة الذكر 

 w���	-(3/9/2002 :���_� U��;( 3���5  

 لـوزارة االتصـاالت آنـذاك أكـدت مـن خاللـه أنـه قـد تـم تـدقيق المسـاحة المخصصـة كتابا أخـر 
 ) . متر مربع٥٣٣٦٤ر٥٩٣( فدان أي ما يعادل ١٢٧ر٠٢٣وتبين أن مساحتها 

 z� ��4( ..( {�
�7 )M] P2002 

 جنـيـه أي أن إجمــالي ســعر المســاحة كلهــا ١١٨ر٧٥ـتـم االتـفـاق عـلـي أن يكــون ســعر المـتـر  
ثالـثـة وسـتون مليـون وثالثمائـة ســبعه وخمسـون ألـف ومـائتي وعشــرة ( جنيـه ٦٣٣٥٧٢١٠مبلـغ قـدره 

 .٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٣قامت وزارة االتصاالت بسدادها علي خمس أقساط خالل الفترة من ) جنيها 

 �Q& |��	+ }(� o�p�� �����- ~�C+`20/9/2004 

 ��/�)���� 9���	�� ���& S- �)��)����-( 

>+`� U��;( S-( 9`�)����� ( 

ومـن خــالل هــذا العـقـد تحـدد الـغـرض ـمـن بـيـع األرض سـالفة اـلـذكر ـلـوزارة االتصــاالت ليـكـون  
 ) .إلنشاء جامعة(

'��� `( ��K �Z� ` �)�-( 

א:�PR�2�S#Tא�D�>0�Qא�<30א)��P��OBKG�1���Eא��ض��و�א����I�JK����9�L�M3Fل�������� 

�و��2א�3Vط�א�'�U<�W�FX)�Z�;��[�\�Jא��Iאل��C��3V!��>��E4א�����G�U<�Dא��
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 ��
�� :�8 / �k��� ?� */�V�� ء�G� Q�CE	- F��� W�T/ ��5 

أطـلــق .. حـيــث ـقــام بإنشـــاء مؤسســـة أهلـيــة خاضـــعة لـقــانون الجمعـيــات والمؤسســـات األهلـيــة  
وذـلــك برئاســـته وعضـــوية لفـيــف ـمــن رجـــال ) ؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجيالم(عليهــا 

  .٢٠٠٣ لسنة ١٧٧٧وتم إشهارها برقم .. األعمال 

 z�Q- W	�� n( 

 وأورد ٢٠٠٤ لسـنة ٢٢١بل قام بتغليف هذه المؤسسة بصفة النفع العـام بموجـب القـرار رقـم  


	��������������فها ـفـي نظــام هــذه المؤسســة األساســي أن مــن ضــمن أهــدا���
��تهــدف نحــو تنمـيـة ��

 .المهارات اإلدارية والعلمية والتكنولوجية 

 )8Q��- )��G�( 
����מ��������������٢٠٠٤–�����������٢٠٠٣ون���
מ������� ����
"�א�!
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��ن���$���
	���	%�)���������	

	���(,�ذא�א�و��*�(	و��)�א�!�
�ون���������)����"����١٢ذ�

���%�٢٠٠٩.��
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 9`�>+`� U��;( �ME� 97��( '��� 7�md } ��K 

 �L�5 F���� ^��� ?� �M��4 ء�EZ��( F���� ^��� ?� 

 ���&�� 9����G� :�/�2 ��	� 3g �
�p� ء��/d } �2( 

 F���� 1CE�� W[( 3NE�( 

 تكلفــت علــي الدولــة مــا يزيــد علــي ولــم يتبــق ســوي همــزة الوصــل بــين األرض ومبانيهــا التــي 
 .المائة مليون جنيه وبين المؤسسة المذكورة المزعوم أن من أهدافها إنشاء جامعة أهلية 

 F�4 :�L� P(2006  

 ��	8��� *��+ ^�J( / ء��;��� ��� ����� W�T/ ��5 

جتمعـــات أصـــدر ســـيادته قـــرارا معـــدوما وـبــاطال ومخالـفــا للـقــانون وللعقـــد المـبــرم ـبــين هيـئــة الم 
 .ووزارة االتصاالت بشأن األرض سالفة الذكر 

 ��)��� �Q& ?�L+ d 
�1
ع����������������ط�و���א������מ�א��#�و��و����4ق�א�2�����א�	وא�!������	��7א�	��%%6א�	��

���������	�%	�"��4��7)��,د*�א���%��2� ���	
����	

	����א����ل��":9��"���=���א%�	����9د
���>)


�وذ�?�	
�ض�����1א�ذ#�������وא4د���1دאن�%�و�
�و�	دA@�B@ون��D�.�

 �)&�X a�I	� ��)��� �Q� ���)� Uء�)�-( 

 �/jk-( �����/� 

 ١٩٥٨ لسـنة ٢٩ذلـك أن المـادة األولـي مـن القـانون .. حيث أنـه معيـب باغتصـاب السـلطة  
اسـمي تـلـزم بصـدور الـقـرار بـذلك ـمـن رـئـيس بشـأن التصـرف فـي أـمـالك الدولـة بالمجـان أو بإيجــار 

فضـال عـن أن هـذا القـرار خـالف العقـد المبـرم  .. ة األرض عن ألف جنيـهالجمهورية إذا زادت قيم
عــدم التصــرف ـفـي األرض أو ـبـين هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة وـبـين وزارة االتصــاالت اـلـذي أوجــب 
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إضافة إلي العديد من العيوب الجوهرية التي تنـال  .. إيجارها إال بعد عشرة سنوات من التخصيص
 .من هذا القرار 

z� 1�( ..  �kki P ��8Q�� ��� ��K 

 �+�K)>+ q��+ h�� :jkZ�� �D(�- �-�4 b� 

 لســـنة ٢٥٥رئـــيس الجمهوريـــة قـــرارا بـــرقم / حيـــث استصـــدرت المؤسســـة رئاســـته مـــن الســـيد  
وكـــــــان ذـلــــــك بـتــــــاريخ ) جامعـــــــة النـيــــــل( بالموافـقــــــة عـلــــــي إنشـــــــاء جامعـــــــة خاصـــــــة بمســـــــمي ٢٠٠٦

الـذي نـص علـي أن تهـدف المؤسسـة سسـة األساسـي وذلك بالمخالفة لنظـام المؤ .. ١٥/٧/٢٠٠٦

 بمـا كـان يلـزم تعـديل هـذا النظـام األساسـي أوال ثـم البـدء فـي نحو إنشاء جامعة أهلية وليس خاصة
 .إجراءات الجامعة إال أن ذلك لم يحدث 

 S/����� �C�����-( ��C�� *�4( 

راسة بها للعام  أعلنت جامعة النيل الخاصة عن بدء الد٢٠٠٦وفي غضون شهر أغسطس  
 . ولكن ليس علي األرض والمباني التي كلفت الدولة مائه مليون جنيه٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي 

 *�
� ��8Q�� ��)���- )Dp� OZr ��d(B2 

رـغـم أن الـقـانون يســتلزم أال تـبـدأ الجامـعـة ـفـي ممارســة اتخــذت مـنـه هــذه الجامعــة مـقـرا لهــا  

 .ة والعلمية نشاطها إال بعد استكمال مقوماتها اإلنشائي

 �Q& 

 F��+ �� 0�� ��4( 

ظلـــت جامعـــة النيـــل الخاصـــة المـــذكورة تمـــارس نشـــاطها علـــي ســـبيل االســـتقرار واالســـتمرار  
أمـــا األرض والمبـــاني التـــي مـــن المفتـــرض أن تكـــون مقـــرا لهـــا فقـــد أهملـــت تمامـــا .. بالقريـــة الذكيـــة 

 .وتركت خرابا دون فائدة أو تحقيق ثمة نفع عام بها أو عليها 
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 �Q& 

 U��B F���-(25 )��E� 2011  

فقــد تــم فــتح كافــة ملفــات الفســاد المــالي واإلداري ومــن ضــمنها ملــف جامعــة النيــل وتكشــفت  
وأن كافــة اإلجــراءات المتخــذة بشـــأن األرض والمبــاني أنفــة اـلــذكر .. الحقــائق أمــام الحكومــة آـنــذاك 
 .معيبة ومخالفة للقوانين واللوائح 

 ��C�� *�4( 

 ـقـــام مجـلـــس أمـنـــاء المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم ٢٠١١شــــهر فبراـيـــر وفـــي غضــــون  
بالتنـازل طواعيـة ) الممنوح لها األرض والمبـاني بإيجـار اسـمي واحـد جنيـه للفـدان سـنويا(التكنولوجي 
 .لصالح الحكومة تنازال نهائيا غير مشروطا ) الغير مستخدمه(عن األرض 

 �E&( 

 لســنة ٣٠٥ الـقـرار رـقـم ١٩/٢/٢٠١١بـتـاريخ ) آـنـذاك (رـئـيس مجـلـس اـلـوزراء/ أصــدر الســيد  
 -: الذي تضمن ٢٠١١

�"������������������P�3�Faא�P���baא�*��C<��+�,-�U�<د����F��9.=�א�Cزل�א��Cل�א��� ��=,!�PdLא�aא

א�<�>���3����g���Pא��<,����1א���e��I�U��!�=B�����C6אE)�;���ع�א�aא3��d��Z���,!�e��Lא��-,��+��

��٠٣٢�١٢٧!�����PI�����<�Uא�����Z�����4������Va,;��وذ����٣٧٢�PC������٢٠٠٦�kא�����ز�א*�������1

�.......�"�Lאن

 z� ��4( 

وبموجـــب ـقــرار مـــن رـئــيس مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة المـــذكورة تـنــازل عـــن كاـفــة المخصصـــات 
صـدر القـرار رقـم .. ومن ثـم .. والمباني الموجودة علي األرض سالفة الذكر لصالح الحكومة أيضا 

  .١٤/٣/٢٠١١نازل بتاريخ  من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي هذا الت٢٠١١ لسنة ٣٥٦
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 ��
�� ��[5 %B / w���	- U��;��� ��� ����27/7/2011 

 %2� ��)���1000 �E
� 2011  

 ?�>+ =Q�� 

��א3:7א�Mא7دא��J!,�=�א��ض�وאa ��)=�א���Fد���K�V)3����9א���J.��+�א���ز�א*������������������ d(

�=0��٣٠٥�،�٣٥٦�PC���٢٠١١�1�,>�3א����gGوق��Cn�=�4�DE�FGEא�oوزא��U<�.�

%B z� ��45  

 %2� ��)���-1366 �E
� 2011 w���	- 27/10/2011 

 *�(�� �+7�� P �)�+ =Q�� 

 *+,� 
 ��
�وع�	�����א�!��و	��(א�	وא�!����������א%���Aמ�	د������زو���ل�������وמ�وא��#�و�و������	

�א�����א������F����"����وزא������B)����,�����א���	����Gא����������	
א�	(��
���وא�	���H"�א�	!

�)�

2"�وא��#�و�و����4
����Jא����ز���B–	د����א����Iزא��د���א2	�–���
,�K�)���א���
د

����	9���٢٠١١%�������9٣٠٥�،�٣٥٦�א��M	����س�א���وز�א���������
�א*����,�����وא�	�!��ول�א:

���9מ�����א!�

ل�א:����א�א"����٢٠١١%�����١٠٠����دوق��ط��و���א�������מ�(��	#������4ن�א%��


�ون�!���
�.א�Aز	��و�!

 3>/ ��8�� :5 *�4 ��/�V�� U7� 

 �=��,!�P��dLא�aא������ذ�א�����������א������,��W���pTא���/��������زو�����..�������.��Z�;��F�

��������B���C6م�א�����,>,���>3��Vوع�>�3��Fא�Q)���P���9C,��=<���d,��+�א�>�P��C��a�*���Cزو���

P���0,>א��(�qא�D���9rא�s��<����<�>�������P��<�>א��P����C>aص�א�X��:א��U��<����2Ouو�P���<�6

�aد����Pوא�P����C>aوא���w7�P��n�xز����P��Lא3��B7א*א�Dא�vز>���06����E�Pل�א�D���<�daא

�P>B30א,��*�C<א��+,-�=,!�Dv<�>א���y'23ض�>Gن���=,!�PC��0,��P<زvא��
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�.وאE!��0د�

 %B ?�( 

 b\�� ��)��� �Q� ��C/( 

 تـــم تســـليم األرض والمبـــاني المـــذكورة إلـــي مدينـــة زويـــل تحـــت ســـمع ١/١١/٢٠١١فبتـــاريخ 
 جامعــة النيــل الخاصــة والدارســين وبصــر الكافــة فــي مصــر والخــارج وعلــي األخــص القــائمين علــي

  .١١/١٢/٢٠١١وقد تحرر عن ذلك محضر االستالم الرسمي المؤرخ .. بها 

 �Q& 

 w���+ QE�(1/11/2011 

ومديـنــة زوـيــل هـــي الحـــائزة ـلــألرض والمـبــاني ســـالفة اـلــذكر  

حيــازة هادئــة ومســتقرة ومســتمرة منزهــة عــن كافــة عيــوب الحيــازة 

ازة واضــحة للكاـفـة ومعلـنـة مــن الغمــوض والخـفـاء ـبـل كاـنـت الحـيـ

ولـــم يعـتـــرض عليـهـــا أحــــد وقاـمـــت خاللـهـــا مديـنـــة زوـيـــل ـبـــإجراء 

العديد مـن التعـديالت اإلنشـائية والمعماريـة فـي المبـاني واسـتيراد 

وشــراء األجهــزة العلمـيــة والتكنولوجيــة المســـتخدمة وتركيبهــا وفـقــا 

 .لشروط التركيب الصحيح 
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 �E���� %�
�+ } �2( 

F�
25 �BjB *�d 

 *�� �� <��� ^(�� %
���:- 

 .معهد للعلوم الطبية ويضم مركز دراسات الشيخوخة واألمراض المصاحبة لها  -١
 .معهد علوم النانو والمعلومات ويضم مركز الكترونيات وأجهزة النانو  -٢

 .معهد التصوير والمرئيات ويضم مركز التصوير والتصنيع الميكروسكوبي  -٣

 .معهد الطاقة والبيئة والفضاء  -٤

 .معهد علوم االقتصاد والشئون الدولية  -٥

 .معهد التعليم الخيالي  -٦

 .معهد العلوم األساسية ويضم مركز الفيزياء النظرية  -٧

 */�V�� %
��� ��5:- 

تهـدف نحـو إعـداد كـوادر .. فهو عبارة عن جامعة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  
 .علمية وتأهيلها 

 b\��( ���V�� %
���(:- 

وهو كيان للصـناعات التكنولوجيـة ويمثـل منطقـة التواصـل .. فهو ما يسمي بهرم التكنولوجيا  
ـبـــين مــــا تـفـــرزه أنشــــطة البحــــث العلمــــي والتطــــوير المســــتمدة مــــن الجامعــــة والمعاهــــد البحثـيـــة ســــالفة 

 .وبين السوق المحلي والعالمي للصناعات التكنولوجية المتطورة .. الذكر 

���E�	�� F)& <��� ��J ��D 

علي التواصل مع أصحاب الصناعات وتدعيمهم بالخبرات العلميـة والتكنولوجيـة ومسـاعدتهم  
 .ٕفي تطوير صناعاتهم واحداث طفرة في هذه الصناعات 

 =)>�� |+�E�� f�>� ��8 z�( 

 ما تقدم يضحي ظاهرا أن مشروع مدينة زويل ليس مجرد جامعة .. ومن جماع .. هذا  
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 هــي صــرح عمــالق أهداـفـه ســامية وهــي الرـقـي ـبـالعلم والتكنولوجـيـا ـفـي مصــر علمـيـة أو مــا شــابه ـبـل
ومحاوـلـة اللحــاق بركــب التقــدم العلمــي والتكنوـلـوجي فــي العــالم اـلـذي طالمــا تخلفـنـا عـنـه بعشــرات بــل 

 .بمئات السنين 

 z� %��( 

*��2 O�( 0()�� �& <�(; �E��� 0()�� :5 %��( 

%ME��- ���]5 U�4 (5 ���� �8��� ��� 

 @)��- =)>�� ����� A�( �8��� <- 

 ��E���� 9�4{	�� ^���5( ��(��� ^���5 *�4 %��2 �/5 %�)-( 

 ��D���E�+( ����4 )>� ء��d P %&�
+ h�� 

*>�] �� (5 �-)� U)T	E� b� 

إال أن بعــــض أعــــداء النجــــاح وأصــــحاب المصــــالح وجــــامعي األمــــوال والمليــــارات قــــد قــــابلوا  
بحـــرب ضـــروس ونزاعـــات قضـــائية .. ه ينمـــو ويزدهـــر ويـبــدأ ـفــي تحقـيــق أهداـفــه المشـــروع حينمـــا رأو

 .معدومة السند قوامها الباطل ومخالفة القوانين 

 �Q& .. %8��� F��5 9�4��E�� @Q& ^(��+ ���d P( 

S���M/ S���L2 S��J ��[ ��K �M4��/5 W�	�r 

 S	C�	i S	���L2 S	��& ?� 

 S"���	�( SL2�E	� 

 */�Z��( '��� U;��J P <�(; �E��� ���J�- 1k2 ��&�J� 

 z� P �� ')�	�� 1E�( �� �>>��� 

z� )��\( �Dء ��4 *�4 

 وهو األمر الذي ال تجد معه مدينة زويل مناصا سوي اللجوء لعدالة المحكمة الموقرة  
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 مـن ٢٥لصريح نص المـادة للفصل في النزاع القائم بسبب هذين الحكمين أنفي الذكر وذلك إعماال 

 ���E+ h �4* 5:  ١٩٧٩ لسنة ٤٨قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

 : العليا دون غيرها بما يلي تختص المحكمة الدستورية 
 : ............................أوال 
 : ...........................ثانيا 
كمــين نهــائيين صــادر أحــدهما مــن أـيـة جهــة مــن الفصــل ـفـي الـنـزاع اـلـذي يـقـوم بشــأن تنفـيـذ ح: ثالـثـا 

 .جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي وأخر من جهة أخري منها 

 U)2��� ����� ������ ?&�)�� �MZ�k- �E���� F��	+ �E�� �Q� ��C/( 

 *�� �� �N"�� 

لصــادر فـيـه ماهيـة الـنـزاع القضـائي األول وأطراـفـه والهيئـة القضــائية مصـدرة الحـكـم النهـائي ا -١
 .الصالح المدينة 

ماهية النزاع القضـائي الثـاني وأطرافـه والهيئـة القضـائية مصـدرة الحكـم النهـائي الصـادر فيـه  -٢
 .لغير صالح المدنية 

 S���� S- q��L	��( Y2�E	�� �D(5 ��L�_ z�( 

 ��&Q�CE+ *�4 0��E�� P <>C�� q��k�� 

هم المدينة أن تكون تحت بصر وبصيرة إيضاح بعض النقاط الهامة والجوهرية التي ي -٣
 .الهيئة الموقرة حال الفصل في الطلب الراهن 

بيان أساس قبول الطلب الماثل شكال وموضوعا وأحقية مدينة زويل في طلب تغليب الحكم  -٤
  علي الحكم األخر ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠رقم 

 ^(�� *��L��� 0��E�� `(5 

 ١/١١/٢٠١١المشــار إليهــا ســلفا وذـلـك بتــاريخ عقــب اســتالم مديـنـة زوـيـل ـلـألرض والمبــاني  
  .٢٧/١٠/٢٠١١ الصادر بتاريخ ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦فاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ن
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 */�Z��( '��� <�(; �E��� 9;�J ��K 

حيـــازة هادـئـــة مســـتقرة ومســــتمرة وعلنـيـــة وواضـــحة وقاـمـــت بالعدـيـــد مـــن التـعـــديالت اإلنشــــائية  
اء واســتيراد المعــدات واألجهــزة واآلالت مــن مصــر والخــارج وذـلـك لتهيـئـة والمعمارـيـة والتجهـيـزات وشــر

 .المدينة للبدء في العمل البحثي والعلمي 

<�C��-( 

بمـــا أهلهـــا لـبــدء األبحـــاث العلمـيــة تحقيقـــا .. ـبــدأت معـــالم المدينـــة وتجهيزاتهـــا تظهـــر للعـيــان  
علمــــاء والبــــاحثين المصــــريين حيــــث التحــــق بهــــا العديــــد مــــن كبــــار ال.. ألهــــدافها الوطنيــــة والقوميــــة 

 :ومن هؤالء العلماء .. العالميين للمساهمة في النهضة العلمية المنشودة لمصر 
 .مجدي يعقوب / السيد األستاذ الدكتور  -
 .محمد غنيم / السيد األستاذ الدكتور  -

 .أحمد عكاشة / السيد األستاذ الدكتور  -

 .مصطفي السيد / السيد األستاذ الدكتور  -

 .محمد العريان / ستاذ الدكتور السيد األ -

مـــن العلمـــاء والبـــاحثين اـلــذين التحقـــوا بالمدينـــة إلجـــراء األبحـــاث واالختـبــارات التـــي .. وغـيــرهم كـثــر 
ستنســب نتائجهــا إلــي مصــر فــي النهايــة إعــالء للشــأن الــوطني فــي هــذه المجــاالت الطبيــة والعلميــة 

 .والتكنولوجية أمام العالم بأسره 

K �2 �E���� :5 `d 3�D� 

 وبعـــد أكثـــر مـــن عشـــرة أشـــهر مـــن حيازتهـــا ٢٠١٢فـــي غضـــون شـــهر أغســـطس مـــن عـــام  
يقومـون .. بالقـائمين علـي جامعـة النيـل الخاصـة .. الموصوفة سلفا لألرض والمباني والمشار إليهـا 

 .بالزج ببعض موظفيها وتابعيها وبعض ممن أطلقوا علي أنفسهم طالب 

 ����p& F`ء 

 واالستيالء علي البوابات ومنع .. االعتداء علي رجال األمن فيها باقتحام مدينة زويل و 
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.. وقاموا بوضع الخيام في جميع أنحاء المدينة وأقـاموا فيهـا .. الدخول منها أو الخروج إال برغبتهم 
 .استيالء منهم علي حيازة المدينة لألرض والمباني 

 �[�E� �E���� ��� �� n =Q�� )��� 

لتعــدي اـلـذي تمـثـل ـفـي محاوـلـة االســتيالء عـلـي حيازتهــا ـفـي المحضــر رـقـم ســوي إثـبـات هــذا ا 
 . حيازات جنوب الجيزة ٢٠١٢ لسنة ٢٧٧المقيد برقم ..  إداري الشيخ زايد ٢٠١٢ لسنة ٢١٩٧

 �Q& 

وبعد إجراء النيابـة العامـة للتحقيقـات وسـؤال كافـة األطـراف المعنيـة وعمـل التحريـات الالزمـة  
 .ي ثبوت الحيازة الجديرة بالحماية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وسماع الشهود انتهت إل

- ��J =Q�� )��� ������ �-��E��&��)2 ���[d ���  

بتمـكــين مديـنــة زوـيــل مـــن األرض والمـبــاني محـــل االعـتــداء  

ن عليـهــــا يع تـعــــرض المعـتــــدين وجامـعــــة النـيــــل والـقــــائمنــــوم

 . في ذلك اوالغير له
 �Q& 

فقـد .. محمـود محمـد جبـر / القـرار قبـوال لـدي أحـد المعتـدين وهـو المـدعو وحيث لم يلق هـذا  
 . مستعجل أكتوبر ٢٠١٢ لسنة ٢٧٥طعن عليه بطريق التظلم المقيد برقم 

 9�
�G�- ^(��+ =Q��( 

ومثـل خاللهـا المـتظلم الـمـذكور وأبـدي دفاعـه ودفوعــه الواهيـة الغيـر قائـمـة علـي سـند صــحيح  
كمـا قـام بإدخـال الممثـل القـانوني لجامعـة النيـل فـي الـتظلم ولـم .. القـانون من الواقـع والمسـتندات أو 

 .يقم بإعالنه إعالنا قانونيا صحيحا 
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 ��I�	
� U7�� P ����� 3��J 

 –طـــارق محمـــد خلـيــل / ر اـلــدكتو(بـعــدم انعـقــاد الخصـــومة بالنســـبة للمـــتظلم ضـــده الخـــامس  -١
 ) . بصفته رئيس جامعة النيل

 .قبول التظلم شكال  -٢

) محمـــود محمـــد جـبــر(وـفــي الموضـــوع برفضـــه وتأيـيــد الـقــرار المـــتظلم مـنــه وألزمـــت المـــتظلم  -٣
 .بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

 �
NK �Q& ��� 

محضــر رـقـم المحــامي العــام ـفـي ال/ ـبـل أن ذات ـقـرار التمكــين الصــادر مــن الســيد المستشــار  
..  حـيـازات جـنـوب الجـيـزة ٢٠١٢ لســنة ٢٧٧ المقـيـد ـبـرقم – إداري الشــيخ زاـيـد ٢٠١٢ لســنة ٢١٩٧

ٕحال انتقال الجهات اإلدارية والتنفيذية لتنفيذه واعادة تمكين مدينة زويـل مـن األرض والمبـاني سـالفة 
 .الذكر 

 ��	8��� ��
�� F�2 ��K / <��\ ��� ~��� 

 <�E�� ����D ���� �	C>- 

وهـذه .. بتقديم إشكال في تنفيـذ القـرار المشـار إليـه وذلـك بطريـق الـدعوى طالبـا وقـف التنفيـذ  
وبجلســـــة ..  مســـــتعجل أكتـــــوبر وتـــــداولت فـــــي الجلســـــات ٢٠١٢ لســـــنة ٣٠٠الـــــدعوى قيـــــدت بـــــرقم 

 : قضي فيها باآلتي١١/١٢/٢٠١٢

 ��	2( Q�CE+ U7�� P ����� 3��J 

 .بقبول اإلشكال شكال  -١
ـبــالرفض ، واالســتمرار ـفــي تنفـيــذ الـقــرار المستشــكل فـيــه وبتـغــريم المستشـــكل وفــي الموضـــوع  -٢

 .بمبلغ مائتي جنيه وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
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 اـلــتظلم مـــن ـقــرار التمكـــين ســـالف اـلــذكر والحكـــم أن الحكـــم الصـــادر ـفــي.. والجـــدير باـلــذكر  
قــد اســتندا فــي .. األخيــر الصــادر فــي دعــوى اإلشــكال المقامــة مــن جامعــة النيــل ضــد مدينــة زويــل 

قضائهما برفض الـتظلم ورفـض اإلشـكال واالسـتمرار فـي تنفيـذ قـرار تمكـين مدينـة زويـل مـن األرض 
 ـلــألرض والمـبــاني حـيــازة قانونـيــة انعـقــدت لهـــا إـلــي أن حـيــازة مديـنــة زوـيــل.. والمـبــاني ســـالفة اـلــذكر 

فضال عن أنها ثابتة مـن خـالل أقـوال الشـهود .. جميع أركان الحيازة الجديرة بالحماية جنائيا ومدنيا 
 وتحريات المباحث والمستندات وجميعها تؤكد أحقية المدينة في حيازة األرض والمباني محل النزاع 

 9�� n( 

بثمـة سـند مـن ) جامعة النيل(أو المستشكل في تنفيذه ) قرار التمكين(المتظلم من ذلك القرار  
وهــو األمــر اـلـذي حــدا بعداـلـة محكمــة المســتعجل .. الواـقـع أو المســتندات أو القــانون يـنـال ممــا تقــدم 

بـأكتوبر نحــو رفـض اـلـتظلم المقـام عـلـي ذلـك الـقـرار ورفـض اإلشــكال المقـام ـمـن جامعـة النـيـل بطـلـب 
 .إيقاف تنفيذه 

(�Q& %���  

 .نهائي لعدم الطعن عليه بثمة مطعن بما يجعله حائزا لحجية األمر المقضي  

 �[j��( 

 مســتعجل ٢٠١٢ لســنة ٢٧٥أن ـقـرار التمكــين المشــار إلـيـه والحكــم الصــادر فــي اـلـتظلم رقــم  
 مســتعجل أكتــوبر أكــدا علــي ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠أكتــوبر والحكــم النهــائي الصــادر فــي اإلشــكال رقــم 

 -:قة قاطعة وهي إرساء حقي
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أحقـيـــــــــــــة مديـنـــــــــــــة زوـيـــــــــــــل للعـلـــــــــــــوم  

والتكنولوجـيـا ـفـي حـيـازة األرض والمـبـاني 

 .محل النزاع 
( �Q& 

بخالف ما قضت به المحكمة اإلدارية العليا فـي النـزاع القضـائي الثـاني الـذي سـيرد تفصـيله  
 .األمر الذي يحق للمدينة تقديم طلبها الماثل لعدالة المحكمة الموقرة 

 ��/�B :5*/�V�� 0��E�� �� 

 لســـنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥فعـقــب صـــدور ـقــرارات رئاســـة مجـلــس اـلــوزراء أرـقــام  
  .١/١١/٢٠١١ والمنفذ علي الطبيعة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١ الصادر أخرها بتاريخ ٢٠١١

 */�Z��( '��� %��
	- 

ذلـك علـي  و١١/١٢/٢٠١١أنفة الذكر إلي مدينة زويل وتحرير محضر رسمي بذلك بتاريخ  
مــرأى ومســمع مــن الجميــع فــي مصــر والخــارج وعلــي األخــص مــنهم جامعــه النيــل والقــائمين عليهــا 

لم يحـرك أيـا مـنهم سـاكنا ولـم يطعـن علـي تلـك القـرارات التـي علمـوا بهـا يقينـا وتـم تنفيـذه .. وطالبها 
 .في مواجهتهم 

 z� %��( 

 وتســليم األرض والمبــاني ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦وبعــد ســتة أشــهر كاملــة مــن تنفيــذ القــرار رقــم  
.. لمدينـة زويـل وقامـت بإعـدادها وتجهيزهـا وجعلـت منهـا مكانـا صـالحا للبحـث العلمـي والتكنوـلـوجي 

  ق أمام محكمة القضاء ٦٦ لسنة ٣٢٣٤٩حمدي الفخراني وآخرون الدعوى رقم / أقام السيد 
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 :بطلب .. اإلداري 
تحويل جامعة النيـل مـن جامعـة خاصـة إلـي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن  -

 .جامعة أهلية 

 بمــــا ٢٠١١ لســــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥وقــــف تنفيــــذ ثــــم إلغــــاء القــــرارات أرقــــام  -
 .يترتب علي ذلك من آثار 

 S���8 ?�)M�- z� ��4( 

 ق أمــام ذات محكمــة القضــاء ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠أقامــت جامعــة النـيـل الخاصــة اـلـدعوى رـقـم  
 .ية الحكم بذات الطلبات أنفة الذكر اإلداري بغ

 ��&( ^(5 ?�( 

يتضــح لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة أن هــاتين اـلـدعوتين أقيمـتـا طعـنـا  

ـــوم والتكنولوحيــــا وحيازتهــــا لــــألرض  ـــي تســــليم مدينــــة زويــــل للعـل عـل

 .والمباني محل النزاع بين الطرفين 
 9�
�G�- S+�4��� S+�& 3�(��+ �2( 

 <�(; �E��� ��j\ 3�V� U��7_� �MG ����L/d 3�\�+( �ME4 <�8�- 

 ��&�E� F���/` )8Q�� hC��� S+�4��� YK� ��k- 

12����( :�/����( ����N�� ��M	C��i(  

:�/���� ?� ��N[ �E� *�4 */�Z��( '� � �M+;��J F��2( 

وعقــب ضــم اـلـدعوتين لالرتـبـاط وليصــدر فيهمــا حكمــا واحــدا أصــدرت عداـلـة محكمــة .. هــذا 
 القاضي منطوقة  .. ١٨/١١/٢٠١٢اء اإلداري حكمها بجلسة القض
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حمـــدي ( ق ٦٦ لســـنة ٣٢٣٤٩بعـــدم قـبــول اـلــدعوى بالنســـبة للمـــدعي األول ـفــي اـلــدعوى رـقــم : 5)` 

وبعـــدم قبولهـــا بالنســـبة لـــرئيس المجلـــس .. لرفعهـــا مـــن غيـــر ذي صـــفة ) الدســـوقي الفخرانـــي
وبقبــول تــدخل رئــيس مجلــس أمنــاء .. غيــر ذي صــفة األعلــى للقــوات المســلحة لرفعهــا علــي 

 ٣٢٣٤٩مدينــة زوـيــل للعلــوم والتكنولوجـيــا خصـــما منضــما للجـهــة اإلدارـيــة فــي اـلــدعوى رـقــم 
 .وبقبول جميع طلبات التدخل االنضمامي للمدعين في الدعويين ..  ق ٦٦لسنة 

  ��/�B:ر السـلبي لـرئيس الجمهوريـة ٕ بعدم قبول الدعويين شكال بالنسبة لطلب وقف تنفيذ والغاء القـرا

باالمتنـــاع عـــن تحويـــل جامعـــة النيـــل مـــن جامعـــة خاصـــة إلـــي جامعـــة أهليـــة النتفـــاء القـــرار 
 .اإلداري 

 �!!!!V��B: لســــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥ بقـبـــول اـلـــدعويين شــــكال بالنســــبة للـقـــرارات أرـقـــام 

وبوقــف .. ه  بجميــع أجزائــ٢٠١١ لســنة ٣٥٦وبوقــف تنفيــذ القــرار ..  المطعــون فيهــا ٢٠١١
 بالنســـــبة لجـــــزء مـــــن األرض ٢٠١١ لســـــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٠٥تنفيـــــذ القـــــرارات أرقـــــام 

والمبني المقـام عليـه الـذي ستشـغله جامعـة النيـل علـي النحـو المبـين باألسـباب مـع مـا يترتـب 
 .علي ذلك من آثار 

يرها وألزمــت الجهــة اإلداريــة المصــروفات وبإحالــة الــدعوى إلــي هيئــة مفوضــي الدولــة لتحضــ 
 .ٕواعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 

 �Q& 

 ���>�� .�)�5 Y+)� n ��J( 

ع .  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤هــذا القضــاء فقــد طعنــوا عليــه بــالطعون أرقــام  
وقـررت ضـم الطعـون الثالثـة لالرتبـاط .. التـي تـداول النـزاع أمامهـا .. أمام المحكمـة اإلداريـة العليـا 

 .هم حكما واحدا وليصدر في
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اســتجدت بعــض األمــور الـتـي غـيـرت .. أـنـه أـبـان ـتـداول الـنـزاع أمــام المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا  
من المراكز القانونية وكشفت عـن أحقيـة مدينـة زويـل فـي األرض والمبـاني محـل النـزاع دون منـافس 

 .وال منازع 

 ^(�� )��� : 

 أكتـوبر ١١/١٢/٢٠١٢ مسـتعجل بجلسـة ٢٠١٢ لسـنة ٣٠٠رقـم دعوى صدور الحكم فـي الـ
والــذي أكــد علــي أحقيــة مدينــة زويــل فــي األرض ) محــل النــزاع األول المــذكور بصــلب هــذا الطلــب(

 نهائي لعدم الطعن عليه بثمة مطعن أصبح وهذا الحكم .. والمباني محل التداعي وفي حيازتها لها 

 */�V�� )���:  

رـئـيس الجمهوريــة اـلـذي تضــمنت /  مــن الســيد ٢٠١٢ لســنة ١٦١صــدور القــرار بقــانون رقــم 
 مادته األولي بأن 

تنشـــــأ مدينـــــة زويـــــل للعلـــــوم والتكنولوجيـــــا  

مؤسســـــــة علمـيــــــة بحثـيــــــة ذات شخصـــــــية 

 غيـر هادفـة للـربح 
	������������اعتبارية 

) مشـروع مصــر الـقـومي للنهضــة العلمـيـة(

������	���������א������زא������	���	دس���
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�	������א���������� ويجــوز #"���!� ����

 .لها أن تنشئ فروعا أخري 
 :�/��- ��)��� �Q& �(�>-( 

أضحت يد مدينة زويـل علـي األرض والمبـاني محـل التـداعي مسـتندة إلـي هـذا القـرار بقـانون  
 وليس إلي القرارات اإلدارية المطعون عليها أمام المحكمة اإلدارية العليا 

 ���V�� )��� : 

مــــنح األرض والمبــــاني محــــل التــــداعي لمدينــــة زويــــل التــــي أن القــــرار بقــــانون المشــــار إليــــه 
 أصبحت هيئة عامة وأموالها وامالكها امواال عامة بما ال يجوز المساس بها بأي حال من األحوال 

 z� :�8 �� 

المحكمة اإلدارية العليا لجماع مـا تقـدم ولآلثـار المترتبـة علـي صـدور الحكـم وحيث لم تلتفت  
وكــذا اآلثــار المترتبــة علــي ..  مســتعجل أكتــوبر ســالف الــذكر ٢٠١٢نة  لســ٣٠٠فــي اإلشــكال رقــم 
 . أنف البيان ٢٠١٢ لسنة ١٦١القرار بقانون رقم 

 ���l ��&7�D��( ��M��d )�+ n( 

 أصــدرت حكمهــا فــي الطعــون متقدمــه الــذكر بالمخالفــة للحكــم محــل ٢٤/٤/٢٠١٣وبجلســة  
 :المنازعة األولي إذ قضت بأن 

 ����� 3��J 

 .ع شكال .  ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤بقبول الطعون أرقام : ال أو
 ق فيمـــا ٦٦ لســـنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩إلغـــاء الحكـــم المطعـــون فـيــه الصـــادر ـفــي اـلــدعويين :  ثانـيــا

 .منه ) ثانيا ، ثالثا(تضمنه من البندين 
 في الشق العاجل القضاء مجددا بقبول الدعويين المنصوص عليهما بالبند السابق شكال ، و: ثالثا 
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وـقــف تنفـيــذ الـقــرار الســـلبي باالمتـنــاع عـــن تحوـيــل جامـعــة النـيــل مـــن جامـعــة خاصـــة إـلــي  - أ
 .جامعة أهلية 

 بجمـيـــــع ٢٠١١ لســــــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥ وـقـــــف تنفـيـــــذ الـقـــــرارات أرـقـــــام  - ب
 .أجزائها ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، علي النحو المبين باألسباب 

 .ع مع إلزام طاعنيها المصروفات .  ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٤٥٢٤قمي رفض الطعنين ر:  رابعا

 %��� �Q&(*"����  

لـم يشـير فـي أسـبابه أو بوقف تنفيذ القرارات وما يترتـب عليهـا مـن آثـار وعلـي الـرغم مـن أنـه  
ٕواذا ـكــان الحكـــم المشـــار إلـيــه .. منطوـقــة إـلــي التســـليم أو التمـكــين وـمــن ـثــم فـهــو غـيــر جـــائز التنفـيــذ 

ومـن ثـم فهـو بـذلك يكـون حكمـا التسليم أثر من آثار إيقاف التنفيذ أعتبر 

  .سالبا للحيازة

 z� :�8 �� 

 ومن جملة ما تقدم يتجلى ظاهرا لعدالة الهيئة الموقرة أننا أمام حكمين قضائيين متعارضين 

 ^(�� %��� : 

مسـتعجل  ٢٠١٢ لسـنة ٣٠٠وهو ذلك الصادر من محكمة أكتـوبر الجزئيـة فـي الـدعوى رقـم 
والذي أكد علي أحقية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في األرض والمباني محـل التـداعي .. أكتوبر 

 .وفي حيازتها وأن هذا الحكم هو حكم نهائي حائز لحجيته 

 */�V�� %��� ��5:  

 لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤فقــد صــدر مــن المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا فــي الطعــون أرقــام 
والذي من شأنه سـلب حيـازة األرض والمبـاني محـل التـداعي مـن ) في الشق المستعجل(ع .  ق ٥٩

 .مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
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����M/ ��[ �2 S���� ?�Q& ?� j8 :5 ��J( 

j�N	
� 9�- �E&�)�� �"���	�� ��M	��� ��&��CE+( 

 <B��� �MZ�k- F��	�� �E����� ��� A¡ =Q�� )��� 

��� ������ 0��E�� �Q& P <>C�� U)2��� �� 

)8Q�� *C��� S���� S- 

�E& ?� 

نكــون بصــدد مواجهــة حكمــين متعارضــين صــادرين عــن موضــوع واحــد أحــدهما مــن القضــاء 
 .العادي واآلخر عن القضاء اإلداري 

  �V��B :     Y!�- ��!L�d <!B��� ��k�� ����� <�(; �E��� 7�+

    ���� ������ ~��(��- �	-�V�� A�����   :��	� U)2��� �

            @Q!&( <!B��� �!�k�� P <!>C�� a	J �M+b>- 3g

 *��	��8 A�����: 

�� �����(��* :  <I�	
� A] P ?��7�[ ��k�� �Q& <� S"���	�� S���� :5

 A�� <[�- H�
�� ��(7( 

^(�� %���K 

مسـتعجل  ٢٠١٢ لسـنة ٣٠٠صادر من محكمة أكتـوبر لألمـور المسـتعجلة فـي الـدعوى رقـم  
 .ملتزما بقواعد القضاء المستعجل من عدم المساس بأصل الحق وتوافر ركن االستعجال.. أكتوبر 

 */�V�� %��� �Q8( 

فإـنــه وـلــئن ـكــان صـــادرا ـمــن المحكـمــة اإلدارـيــة العلـيــا إال أـنــه صـــادر ـفــي الشـــق العاجـــل مـــن  
طلـب وقـف (سـتعجل النزاع الذي كان مطروحـا علـي محكمـة القضـاء اإلداري ففصـلت فـي الشـق الم

 وقــد تــم الطعــن علــي ذلــك الحكــم ١٨/١١/٢٠١٢وأصــدرت حكمهــا فــي ذلــك الشــق بجلســة ) التنفيــذ
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مـــع االلتـــزام بقواعــــد .. أمـــام المحكمـــة اإلدارـيـــة العليـــا فأصـــدرت حكمهـــا أـنـــف البيـــان ) المســـتعجل(
 .القضاء المستعجل من عدم المساس بأصل الحق وتوافر ركن االستعجال 

 %B ?�( 

ولكنهمــا صــادرين مــن .. أن هــذين الحكمــين يعتبــرا متســاويين فــي الدرجــة القضــائية يتضــح  
وهـــو ـمــا يـبــرر تـقــديم الطـلــب .. وـقــد تعارضـــا ـفــي آثارهـمــا القانونـيــة .. هيئـتــين قضـــائيتين متـغــايرتين 

 .الراهن لعدالة المحكمة الدستورية 

���	���� ����� :5( ����`� :�- 3L2( AZ� �2 ������  

الدفع بعدم قبول الدعوى علـي سـند مـن أن األحكـام محـل التنـاقض الماثـل ليسـت وحيث عن  
أحكامـــا نهائـيــة ـفــي موضـــوع اـلــدعوى فإـنــه مـــردود ـبــأن األحكـــام الصـــادرة ـفــي مـــادة تنفـيــذ وقتـيــه مـــن 
ٕالقضـاء العـادي وفـي الشـق المسـتعجل مـن القضـاء اإلداري وان كانـت حجيتهـا وقتيـة تـزول بصــدور 

ن ذلــك ال يحــول دون وجــوب تنفيــذ هــذه األحكــام طالمــا صــارت نهائيــة بمــا حكــم فــي الموضــوع إال أ
من شأنه استنهاض والية هذه المحكمة إلزالة التناقض الذي يثور عنـد تنفيـذها وتحديـد أي منهـا هـو 

 .الواجب االعتداد به 
 )١٤/٤/٢٠٠٢ ق دستورية عليا جلسة ٢٢ لسنة ١٠الطعن رقم (

   ��/�V�� ������ :  � S���� :5        U;�!��� ��8�	- ��&�J5 ��[ ��M��d �����( S"���	�

 U;��J U7�� P S���� ���[ ��K %B ?�( U;���� ��
- )\��( ��/���� 

 S���� :��� �)T/ 

المتعارضين محل الطلب الماثل لم يفصل أيا منهما فـي موضـوع النـزاع علـي ملكيـة األرض  
 .والمباني محل التداعي فصال حاسما 

 ��d( ��ME� j8 ��[ 

فـــإن كالهمـــا يكـــون صـــادرا فـــي المســـألة .. مـــن ظـــاهر األوراق دون المســـاس بأصـــل الحـــق  
 .) الملكية(وهي مسألة الحيازة واألحقية في وضع اليد دون أصل الحق األولية المعروضة 
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 ^(�� %��� :���( 

أحقيــة  مســتعجل أكتــوبر قضــت نهائيــا بثبــوت ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠الصــادر فــي الــدعوى رقــم  
 .مدينة زويل في حيازة ووضع يدها علي األرض واألعيان موضوع النزاع 

*/�V�� %��� ��5 

بوقــــف تنفـيـــذ القــــرارات اإلدارـيـــة ) فــــي شــــق عاجــــل(والصــــادر مــــن المحكمــــة اإلدارـيـــة العلـيـــا  
 اـلــذي حــازت بموجـبــه مديـنــة ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦المطعــون عليـهــا وعـلــي األخــص ذـلــك الـقــرار رقــم 

 ) .ابتداءا(لمباني محل التداعي زويل األرض وا

 �/�] ?� 

إذا صح القول بأن الحكم متضمنا التسليم بنـاء علـي مـا قضـت بـه المحكمـة مـن وقـف لتنفيـذ  
وعلي الـرغم مـن أن الحكـم لـم يتضـمن فـي أسـبابه أو منطوقـه .. القرارات وما يترتب عليها من آثار 

لشق العاجل قد قضـت بوقـف التنفيـذ ومـا يترتـب ولم يتطرق للتسليم أو التمكين إال أن المحكمة في ا
فيكـون الحكـم .. ولما كانت القرارات مصدرا لحيازة مدينة زويل لعين التداعي .. علي ذلك من آثار 

الصــادر واألمــر كــذلك قــد تعــرض لحيــازة المدينــة بالســلب علــي النحــو الــذي قــرر فيــه بــالوقف ومــا 
 . يترتب علي ذلك من آثار 

?�(  %B 

ارض بين الحكمين محل هذا الطلب فأحدهما أكد أحقية مدينـة زويـل فـي حيازتهـا يتضح التع
سـلب الحيـازة ـمـن ) بفـرض صـحة ذلـك(ووضـع يـدها علـي األعيـان محـل التـداعي واألخـر مـن شـأنه 

 .وهذا يعتبر من أجلي صور تنازع األحكام .. مدينة زويل 
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          <!�C��- @Q!�CE+ }( 0�!"��� 9�)&�L��� ?� %�J ..   :�!�/ �!Eء ����4 =7!? 

 <�C��- ��&�J5 Q�CE+ } S"���	� S��J 7�>-. 

أن مدينــة زويــل قــد أقامــت ضــد الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلداريــة .. فالثابــت بــاألوراق  
ع إشــكاال بطلــب إيقــاف تنفيــذه .  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤أرقــام العليــا فــي الطعــون 

 .ع .  ق ٥٩ لسنة ٢٤٩٩٦لعدم جواز التنفيذ قيد  برقم 

 �J�)[ ��j\ ?� 3N"(5 

بـــأن القـــرارات اإلداريـــة الموقـــوف تنفيـــذها بموجـــب ذلـــك الحكـــم وعلـــي األخـــص منهـــا القـــرار 
ـقــد ـتــم .. االرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي  اـلــذي حـــازت بموجـبــه مديـنــة زوـيــل ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦

 .تنفيذها بالفعل 

 ����� @Q& *�4 ��� �m :�8 �� �&( 

أن تقضــي بشــكل صــريح وواضــح بإعــادة الحــال إـلـي مــا كاـنـت علـيـه أو إعــادة تســليم األرض 
 .من مدينة زويل إلي أي جهة أخري 

 ����� z�+ �- *L�+ n �� �&( 

حكم وسـلب حيـازة مدينـة زويـل لـألرض دونمـا نـص صـريح فيـه بما ال يجوز معه تنفيذ هذا ال 
 .بذلك 

 z� 1�( 

 .. ورغم أحقية مدينة زويل فيما أبدته من أسباب في اإلشكال المقام منها والمشار إليه سلفا  
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فــإن ذلــك بمفهــوم .. إال انــه فــي حــال إصــدار المحكمــة اإلداريــة العليــا حكمــا بــرفض هــذا اإلشــكال 
يعتبـر ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦ا منها بأن قضاءها بإيقـاف تنفيـذ القـرارات ومنهـا القـرار المخالفة يعد إقرار

 .حكما سالبا لحيازة األرض والمباني محل التداعي من مدينة زويل 

 )&� �� ��"� )�jء 

مدي التعارض بين ذلك الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا وبين الحكم الصـادر مـن  
بمـا يبـرر .. كد علي أحقية مدينة زويل في حيازة األرض ووضع يـدها عليهـا القضاء المدني الذي أ

 .للمدينة التقدم لعدالة المحكمة الدستورية بطلبها الراهن 

& ?�?��7�>�� S���� S- '���	��( �-���� =�� SZ� �E 

نا ا ما أضـففإذ.. عن موضوع واحد احدهما من القضاء العادي والثاني من القضاء اإلداري  
 الماـثـل طـلـبظــر الويجــب أخــذها ـفـي االعتـبـار أـبـان ن األخــرى الـتـي تـفـرض نفســها دالئلإـلـي ذـلـك اـلـ

تغليـــب الحكـــم الصـــادر مـــن القضـــاء المـــدني علـــي ذلـــك الصـــادر مـــن القضـــاء والتـــي تؤكـــد وجـــوب 
 :لك علي النحو التالي اإلداري وذ

�� � <����^( :         %!2� :�/�!�- ��)!��� :5161    �E!
� 2012 �!>��    ��!
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        '��� @Q!& *!�4 �!E����� ��!��D ��/�/�2 ��8)� ��/5 �2 �� )��8 0��E�� <�

   n( */�Z��(+              S!"���	�� S!���� *+��!>� S	!���� ?!� �!�5 ���d ')�	

 ��k�� �Q& <� 

 �8)�� :5 ��J( �/�- .)�� �
	��� A�� (5 */�/����: 

 .الوضع الشرعي الذي يجعل للشخص االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية 
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 ^(�� @��`� : 

اء كالفقيـــه ذهـــب إـلــي عـــدم وجـــود معنـــي محـــدد لتعريـــف الحـــق المكتســـب فـــي أحكـــام القضـــ 
Planiol والعميد Ripert .  

 */�V�� @��`�( : 

حاول تحديد تعريف للحق المكتسب فعرفه بأنه هو الـذي ال يجـوز للقاضـي أن يمسـه بسـوء  
 .أو يسلبه من صاحبه 

 �Q& .. �/�- =��7_� :�/���� P �
	��� A�� W�)�+ ?�6( 

 . الشخص جراء قانون وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها 

 :�4�/ ��/�/���� �8�)��(: 

 ^(�� 0�E��:  

المراكــز القانونـيـة النظامـيـة ، ويطـلـق عليهــا المراكــز القانونـيـة الموضــوعية أو التنظيمـيـة ألن  
 .مضمون المراكز القانونية محدد بإجراء قانوني عام كالقوانين واألنظمة 

 */�V�� 0�E�� : 

يطـلـــق عليهــــا المراكــــز القانونـيـــة الشخصــــية للدالـلـــة عـلـــي طابعهــــا مراكــــز قانونـيـــة فردـيـــة ،  
 .الشخصي 

 �[j��( : 

أن الحــق المكتســب يرتـكـز عـلـي مـبـادئ العداـلـة واســتقرار المراـكـز القانونـيـة الـتـي نشــأت وفـقـا  
 .لألسانيد والقوانين 

z� :�8 �� 

 النــزاع الــراهن يتجلــى وبتطبيــق جملــة المفــاهيم الفقهيــة والقضــائية أنفــة البيــان علــي واقعــات 
أنه علي الفرض الجدلي بـأن كافـة الحقـوق التـي اكتسـبتها مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا .. ظاهرا 
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 ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥عـلـــي األرض والمـبـــاني محــــل الـتـــداعي بموجــــب الـقـــرارات اإلدارـيـــة أرقــــام 
ة العلـيـا ـفـي الطـعـون  ـقـد بطـلـت أو أوـقـف تأثيرهــا بموجــب حكـم المحكـمـة اإلدارـيـ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦
 . ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣، ٤٥٢٤أرقام 

:5 `d 

فـقـــد أنشــــأ حـقـــا ..  الصــــادر مــــن رـئـــيس الجمهورـيـــة ٢٠١٢ لســــنة ١٦١الـقـــرار بـقـــانون رـقـــم  
 .مكتسبا ومركزا قانونيا جديدا للمدينة علي أرض ومباني النزاع 

:5 z� 

اإلداريـــة الســـابقة والتـــي أوقـــف هـــذا القـــرار بقـــانون منبـــت الصـــلة تمامـــا عـــن كافـــة القـــرارات  
تنفـيـذها ـبـالحكم المشــار إلـيـه وـلـم يكــن مترتـبـا عليهــا حـتـى يمكــن القــول ـبـأن مــا بـنـي عـلـي باطــل فهــو 

فإن القـرار بقـانون المـذكور لـم يصـدر مترتبـا عليهـا وال .. فعلي فرض بطالن تلك القرارات .. باطل 
وأنشـأ حقـا قانونيـا مكتسـبا جديـدا للمدنيـة ال بل صدر مستقال قائما بذاتـه .. معتكزا علي ما جاء بها 

 .يجوز المساس بها 

K :�/�2 ?� *�(�� U7��� 3>/ ��61 �E
� 1963 :5 *�4 ������ 9����� :��-  

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو  
 .خدمة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية 

 ��8 :5 *�4 :�/���� 9� ?� ��/�V�� U7��� 3>/ 

 :يتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات اآلتية  
 .ومركزها اسم الهيئة  -١

 .الغرض الذي أنشئت من أجله  -٢

 .بيان األموال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة  -٣

 .نشئت من أجله ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أ -٤
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/<!!3  اـلـذي ٢٠١٢ لســنة ١٦١رـئـيس الجمهورـيـة الـقـرار بقــانون رقــم / فـقـد أصــدر الســيد  

 :5 *�4 *�(�� �+7�� 

تنشــأ مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة  
.. مقرهــا الشــيخ زاـيـد ) ي للنهضــة العلمـيـةمشــروع مصــر القــوم(مســتقلة غـيـر هادفــة لـلـربح 

 .... محافظة الجيزة .. بالسادس من أكتوبر 

فضـال عـن أنـه أوضـح مقـر هـذه .. ح هذا القـرار اسـم الهيئـة بشـكل جلـي وصـريح وضوقد أ 
 .بأنها األرض واألبنية محل التداعي .. المدينة ومركزها 

قا مكتسبا جديـدا للمدينـة علـي أرض النـزاع وهو ما يؤكد أن هذا القرار أنشأ مركزا قانونية وح 
 ـفــإن وـجــود ..ا هتنفـيــذ ال يـنــال مـنــه الـقــرارات اإلدارـيــة الســـابقة ومـــا جـــري عليهـــا مـــن طعـــون أوـقــف

ـم  ـرار بـقـانون رـق ـا عـلـي أرض الـتـداعي مســتمدا مــن الـق  ســالف ٢٠١٢ لســنة ١٦١المديـنـة حالـي

 .الذكر وليس من القرارات الموقوف أثرها 

�& �Q&( 

القانوني الجديد الذي ال يجوز المساس به بتنفيـذ حكـم منبـت الصـلة تمامـا عنـه وعـن المركز  
 .سبب اكتسابه 

�/5 z� 

من األصول والثوابت ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها فهذا مـا تقضـي بـه  
 يتفـــق كمـــا ال.. العداـلــة ويســـتلزمه الصـــالح العـــام إذ ـلــيس مـــن العـــدل فـــي شـــيء أن تتهـــدد الحقـــوق 

 .والصالح العام أن يفقد الناس الثقة واالطمئنان علي استقرار حقوقهم 
لـــذلك جــــاء الدســـتور مؤـكـــدا لـهـــذا األصـــل الطبيـعـــي بحظــــر المســـاس ـبـــالحقوق المكتســــبة أو  

 .بالمراكز القانونية التي تمت أال بقانون 
 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم (
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 ، ٤٥٢٤ومــن جمــاع مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن الحكــم الصــادر فــي الطعــون أرقــام  
ق إذ ينـــال ويوقـــف تنفيـــذ القـــرارات اإلداريـــة الســـابق الطعـــن عليهـــا وهـــي ٥٩ لســـنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣

 . الصادرة عن مجلس الوزراء ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥القرارات أرقام 
 أن يكون لهذا الحكم ثمة تأثير أو مساس بمركـز قـانوني الوحإال أنه ال يجوز بحال من األ 

 .جديد وحق مكتسب منحه قرار بقانون للمدينة ال يمت بصلة بالقرارات الموقوف أثرها 

��  <�����V�*/ :            ��!
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ـمــواال عاـمــة ، العـقــارات والمنـقــوالت الـتــي للدوـلــة أو لألشـــخاص االعتبارـيــة العامـــة ، تعتـبــر أ -١
والتـــي تكـــون مخصصـــة لمنفعـــة عامـــة بالفعـــل أو بمقتضـــي قـــانون أو مرســـوم أو قـــرار مـــن 

 .الوزير المختص
 .وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم  -٢

4 ��C�� )�	�� F��+ ���K( :5 *� 

الدوـلـة الوطنـيـة واألشــخاص االعتبارـيـة العامــة التابعــة لهــا بالنســبة لألمــوال العامــة المملوكــة  
ألن المـال العـام ال يجـوز ..  من القانون المدني ٨٧/٢لها ال يجوز التنفيذ ضدهم وذلك وفقا للمادة 

مملوكــة للدوـلـة ـيـؤدي فالتنفـيـذ عـلـي األمــوال ال.. التصــرف فـيـه وـلـذلك يكــون التنفـيـذ علـيـه غـيـر جــائز 
 .إلي اإلخالل بهيبة الدولة ويمس الثقة المفروضة فيها 

  ١٧٦ ص ٢٨١ طريق التنفيذ بند – ، عبد الحميد أبو هيف ١١٢ ص ١٣٤بند .. محمد حامد فهمي (
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 )  وما بعدها ٢٣٦ ص ٢١١ ، أحمد أبو الوفا بند ١٢ ص ١٣نظام التنفيذ بند .. ،عبد الباسط الجميعي 

� 3L2 ��8 ��>�� 9� P Y�E�� ��� 

بعــدم جــواز الحجــز عـلـي أرض كاـنـت مملوكــة لمصــلحة األمــالك ملكــا خاصــا وذـلـك بســبب  
إقامــة محافظــة اإلســكندرية مخـبـأ عليهــا ممــا يعنــي تخصيصــها للمنفعــة العامــة وقــررت المحكمــة أـنـه 

ا ماداـمـت بـذلك تعتبـر األرض موضـوع إجــراءات الحجـز مـن األـمـوال العامـة فـال يجــوز الحجـز عليهـ
 .محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة 

 )٨١٦ ص ١٩ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٣/٤/١٩٦٨محكمة النقض (
 اـلــذي أنشـــأ ٢٠١٢ لســـنة ١٦١وباســـتقرار ـمــواد وبـنــود القــرار بـقــانون رـقــم .. لمــا ـكــان ذـلــك  

 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجي تحت مسمي 

 "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية " 
نحها الشخصية االعتبارية العامة وذات القرار منح للمدينة مركزا رئيسيا لها هو مدينة الشيخ وم

 ).األرض والمباني محل التداعي.. (  الجيزة –السادس من أكتوبر .. زايد 

��� �)&�X *NL� �� �&( 

ت أو وأموالهــا وأمالكهــا مــن عـقـارا.. وبالضــرورة أن باـتـت المديـنـة هيـئـة عامــة تابعــة للدوـلـة  
 . منقوالت هي أمالكا عامة 

������ ¤j���( 

ذلك أنها .. المساس بها ال يجوز بأي حال من األحوال التنفيذ عليها أو الحجز عليها أو  
 .مخصصة بال جدال لمنفعة عامة 

1k�� �� �&( 

ع ال يمكـن . ق٥٩ لسـنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤بأن الحكم الصـادر فـي الطعـون أرقـام  
وال يجـــوز أيضـــا االســـتيالء عـلــي .. وجـبــرا عـلــي المديـنــة بوصـــفها الجدـيــد كهيـئــة عامـــة تنفـيــذه عيـنــا 

 .أمالكها العقارية أو المنقولة أو الحجز عليها بوصفها أمالكا عامة 
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وحيث أن هذا الظرف والوضع القانوني الجديد لم يكـن تحـت نظـر المحكمـة مصـدرة الحكـم  
 .الظرف يحول دون تنفيذ الحكم المشار إليه األمروحيث أن هذا .. المشار إليه سلفا 

   ���V�� <����� :       �E�4 ���d ����� %��� Q�CE+ ���N	��)  z� ;��D ')C- (    |	E�!� �!�

                 h!�� �!M+���MI	� F�!&( �!E���� *!�4 ACE�� F���� ^���- ��)"5 ?� z� ?4

         �!�ED :�!��� h��� ?� )V85 3C��+ ..          �(��� *!�4 z!� U��!k\ ?!4 j!LK �

 Sk�!!�� :�b!!G� (5 �!!E����- S���!!��� (5 Q!!�CE	��- S��)&!!* .. �!!��ء ���!!�

         ��CE�� %IJ 1� ���E	+ ` ���
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 �E���� ?� '���. 

 ����- 
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 .يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر من استعمل حقه استعماال مشروعا ال  

 :5 *�4 3>/ �2 �
���� U7��� :5 `d 

 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  
 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  - أ

إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة األهميـة بحيـث ال تتناسـب البتـة مـع مـا  - ب

 . بسببها يصيب الغير من ضرر

 �Q& .. U7��� ?� ��/�V�� U)�C�� 3>/ �2(203 :5 *�4 :�/���� 9� ?�  

عـلـي أـنـه إذا كــان ـفـي التنفـيـذ العيـنـي إرهــاق للمــدين جــاز ـلـه أن يقتصــر عـلـي دـفـع تعــويض  
 .نقدي ، إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضررا جسيما 

 



                                                      
 

 
 
  

 ٤٣

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

 

 :5 *�4 Y�E�� ���� F��J5 9)+��+ ��>�� �Q& P( 

الء الحكومــة علــي عقــار ممـلـوك ألحــد األفــراد جبــرا عــن صــاحبه دون اتخــاذ إجــراءات اســتي 
ـنــزع الملكـيــة للمنفعـــة العاـمــة المنصـــوص عليهـــا ـفــي الـقــانون ـفــإن ذـلــك يعتـبــر بمثاـبــة غصـــب ويظـــل 
صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا االستيالء ويكـون لـه الحـق فـي اسـترداد هـذه الملكيـة وذلـك مـا 

العقـــار إليـــه مســـتحيال فعندئـــذ يســـتعاض عنـــه بـــالتعويض النقـــدي تطبيقـــا لقواعـــد لـــم يصـــبح رد هـــذا 
المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو األصل وال يصار علي عوضـه ، أي التعـويض 

 .إال إذا استحال التنفيذ العيني .. النقدي 
 )١٩٥ ص ١ ج ٤٨ س ٢٦/١/١٩٩٧ ق جلسة ٥٩ لسنة ٣٧٢٥الطعن رقم (

��8 :�- *L2  

وهــــو التنفيــــذ بطريــــق .. األصــــل هــــو تنفيــــذ االلتــــزام تنفيــــذا عينيــــا وال يصــــار إلــــي عوضــــه  
 .إال إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد .. التعويض 

 )١١٢٩ ص ٣٨ س ٢٠/١٢/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ٣٦٠الطعن رقم (

 :�- z�Q8 *L2( 

 األصـــل هـــو تنفيـــذ االلتـــزام تنفيـــذا عينيـــا وال يصـــار إلـــي عوضـــه أو التنفيـــذ مـــن المقـــرر أن 
بطريــق التعــويض إال إذا اســتحال التنفيــذ العينــي ، وأن تقــدير تحقــق تلــك االســتحالة ممــا يســتقل بــه 

 .قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسبابا سائغة 
 )ق٥٧ لسنة ٢٥١٧ ، ٢٤٦٩ الطعنان ١٦/٥/١٩٩١جلسة (

 :�8 �� z� 

 بصفته باستالمها بتـاريخ طالبوكان الثابت أن األرض والمباني محل التداعي حينما قام ال 
 كانـــــت عبـــــارة عـــــن أرض صـــــحراوية مقـــــام عليهـــــا المبـــــاني بـــــدون أي تشـــــطيبات أو ١/١١/٢٠١١

 .تجهيزات 
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ممارســـة المديـنــة فته ـفــي إجـــراءات التشـــطيبات والتجهـيــزات الالزـمــة لبداـيــة طاـلــب بصــــبــدأ ال 
ومـن أجـل تحقيـق هـذا الغـرض قـام بـإجراء تعـديالت إنشـائية وهندسـية .. لنشاطها التعليمـي والبحثـي 

 .في المباني 

 ���E		� z�( 

مـع طبيـعـة األجـهـزة مـثـل تـوفير غــرف فائـقـة النظاـفـة خاليـة ـمـن ذرات الـتـراب وأصــبحت هــذه  
 ا الغرف مجهزة بكيماويات ال يمكن العبث بها أو تغييره

���+ z�(
 ������ � 

مـن المعاهـد البحثيـة ـفـي المدينـة فـي مجــاالت اإلنتـاج العلمـي مـثـل تكنولوجيـا النـانو ، عـلـوم  
 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، المواد ، العلوم الطبية الحيوية 

 z�Q� 

 .فقد تم تجهيز مبنيين بأحدث األجهزة العلمية التي تم شراؤها بماليين الجنيهات  

 9���MI	�� ^��	8�-( �Q& 

 <���� P ء�Z�� z]( *�4 �E���� 3+�- 

ـبـل أن األبحــاث تجــري حالـيـا داخــل المعامــل فيمــا يخــص المشــاكل الحيوـيـة داخــل جمهورـيـة  
 .والتي تشمل أمراض الشيخوخة ، مرض السكر ، مرض الفشل الكبدي والكلوي.. مصر العربية 

 )8Q��- )��G�( 

لقصــيرة ـقـد ـتـم نشــر عــدد واحــد وعشــرين بحـثـا علمـيـا لعلمــاء المديـنـة ـفـي أـنـه ـفـي هــذه الفـتـرة ا 
 .الدوريات والمجالت العالمية وقد شاركوا في ثالثة عشر مؤتمرا دوليا لعرض نتائج أبحاثهم 

 �K�"_�- �Q& 

 ٢٠١٣/٢٠١٤إلـــي أن المدينـــة أعلنـــت عـــن قبـــول أول دفعـــة مـــن الطـــالب للعـــام الدراســـي  
وهــؤالء بخــالف مــن سيحصــلون .. مــا يزـيـد عـلـي ثالـثـة آالف طاـلـب وطالـبـة وبالفعــل تـقـدم إـلـي اآلن 
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واـلــذين ســـيتم اختـيــار عـــدد ثالثماـئــة ـمــنهم مـمــن يتمـيــزون .. عـلــي شـــهادة الثانوـيــة العامـــة هـــذا الـعــام 
 .بالكفاءة 

 z� :�8 �� 

وكان الثابـت وبـال مـراء أن تلـك التجهيـزات واالعـدادات واألجهـزة والمعـدات قـد تكلفـت حتـى  
جميعهـا مـن أمـوال الدولـة وأمـوال السـادة ) مـائتي مليـون جنيـه( مليـون جنيـه ٢٠٠اآلن ما يزيد علـي 

 .المتبرعين المهتمين بأمور الوطن ونهضته العلمية 

 )��� &Q� 8> [*ء 

 ���
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- �k��� ��kE��-( <- <�����- �E���� 

ذلـــك أن المعامـــل والمراكـــز البحثيـــة الموجـــودة بالمدينـــة تحتـــوي علـــي مـــواد شـــديدة الخطـــورة  
مـــواد .. تحتـــاج إلـــي متخصصـــين علـــي درجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة للتعامـــل معهـــا ومـــن هـــذه المـــواد 

ة ، فضــال عــن وجــود كميــة ليســت بقليلــ) أحمــاض وأمــالح(مســرطنة ومشــعة ، مــواد كيمائـيـة خطيــرة 
شديدة االنفجار التي تم منحها للمدينة علي سبيل العهـدة وتخضـع إلشـراف ) نيتروجلسرين(من مادة 

 .وهي عهدة تسلمتها المدينة بالملليجرام لفرط خطورتها .. األمن الوطني بوزارة الداخلية 

 <���	�� :¢K z�Q� 

بالقــائم .. ية محققــة مــع المدينــة بطريقــة التنفيــذ الجبــري الغاشــم ســيؤدي حتمــا لكارثــة إنســان 
 .بالتنفيذ والمنطقة الكائنة بها المدينة بالكامل 

 ��8 z� *�d W"5 

العمــل بالمدينــة هــو مصــدر رزقهــم .. أن المدينــة بهــا مــا يقــرب مــن مائــه وخمســون موظفــا  
 .األوحد أي أن ثمة مائه وخمسون أسرة مصرية يتكسبون رزقهم من وراء المدينة 
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لمدرســــين والعلمــــاء والبــــاحثين مــــن صــــفوة العقــــول والنوابــــغ الــــذين نأمــــل فــــي عــــن الســــادة ا 
االســتفادة مــن علمهــم ونبــوغهم لتحقـيـق صــالح هــذا الــوطن بــدال مــن أن يــتم اختطــافهم لخــارج الــبالد 

 .لالستفادة منهم 

 z� :�8 �� 
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 الحكـم المشـار إليـه سـلفا يضحي ظاهرا وبجالء تـام تـوافر اسـتحالة قاطعـة تحـول دون تنفيـذ 
 :علي المدينة وذلك للدواعي السابق شرحها تفصيال والتي نوجزها فيما يلي 

ففـــي حالـــة نزعهـــا .. أن ثمـــة أجهـــزة ومعـــدات بالمدينـــة بالغـــة الدقـــة والحساســـية تـــم تركيبهـــا  -١
 .وهي أجهزة بماليين الجنيهات .. سيعرضها ذلك للتلف 

هـا لمنـع دخـول ذرات التـراب إليهـا وهـذا التجهيـز تكلـف أن ثمة غرف فائقة النظافة تم تجهيز -٢
 .مبالغ طائلة 

 .أن المعدات في المعامل معرضه للتلف والكسر إذا ما تم نقلها  -٣

ٕأن تجهيزات واعـدادات المدينـة تكلفـت علـي الدولـة والمتبـرعين مـا جـاوز مـائتي مليـون جنيـه  -٤
 .مهددة بالضياع 

لقـائمين بالتنفيـذ أو األشـخاص المجـاورين للمدينـة أن ثمة خطورة شديدة علي األرواح سواء ل -٥
لوجــود عناصــر مشــعة ومــواد قابلــة لالنفجــار ـبـل شــديدة االنفجــار فضــال عــن مــواد حمضــية 

 .شديدة الخطورة 

ة مهــددين مديـنـأن ثمــة ماـئـه وخمســون أســرة يعولهــا ماـئـه وخمســون باحــث وموظــف يعمــل بال -٦
 .بالتشرد وضياع مصدر رزقهم 

مــاء وبــاحثين مــن صــفوه العقــول النابغــة فــي مصــدر العــالم ســيهجرون أن ثمــة مدرســين وعل -٧
 .الوطن لو تم هدم هذا الصرح 
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أن الغاـيـة مــن هــذه المديـنـة وذـلـك المشــروع ـلـيس اـلـربح وال االســتثمار وال الكســب ـبـأي شــكل  -٨
 .. ٕوانما الغرض هو النهوض بالتعليم والتكنولوجيا وهـو هـدف وطنـي قـومي.. من األشكال 

 .ال يجوز هدمه لصالح مشروع خاص قائم علي تحقيق األرباح ال أكثر 

 z� :�8 �� 
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 بصـــفته وبالمشـــروع برمـتــه طاـلــبيتجـلــى واضـــحا مـــدي األضـــرار الجســـيمة الـتــي ســـتلحق بال 
م هـدم وباألموال العامة وأموال المتبرعين وبمستقبل النهضة العلمية والتكنولوجيـة فـي مصـر إذا مـا تـ

 .هذا الصرح العمالق المنتظر منذ عقود طويلة من الزمن 

? <�E�� ����� AN�+ �2 h�� ��)"�� *& ��K <-���� P(!! 

 .فإن اإلجابة علي هذا التساؤل بمنتهي الوضوح يكون.. حسبما أسفرت األوراق والحقائق  

 � ��ء 
والدســــتور لفــــة للقــــانون  باطلــــه ومخاقــــراراتفــــاألرض محــــل الـتـــداعي مخصصــــة للجامعــــة ب 

وأن اســـتمرارها علـــي هـــذه األرض هـــو أبهـــي صـــور إهـــدار المـــال .. وســـتنزع منهـــا أجـــال أم عـــاجال 
 .وأنها ال تقوم باالنتفاع من هذه األرض أو استغاللها .. العام 

 OZ��- ��8Q�� ��)���- �M���/ H��l �M/5 dB2 

مرارها علـي هـذا النحـو لـن يضـر بهـا فاسـت..  حتـى اآلن ٢٠٠٦هذا منـذ بدايـة نشـاطها فـي  
 .في شيء 

 z� :�8 �� 

فقــد أضـــحي ظـــاهرا أن حجـــم األضـــرار المادـيــة والمعنويــة الـتــي ســـتلحق بالمديـنــة ـمــن جـــراء  
 . ور ذكتنفيذ هذا الحكم الم
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وحجـم المنفعـة التـي قـد تعـود علـي جامـعـة النيـل الخاصـة التـي ال تمـارس نشـاطها فـي عــين  
 .ٕتداعي وانما بمبني تابع للقرية الذكية ال

 %B ?�( 

ٕوازاء هــذا الكــم مــن األضــرار التــي ســتلحق بالمدينــة فإنــه يســتحيل وبحــق التعــرض بموجــب  
 حيث أن القاعدة األصولية تقول بأن ..  في حيازته طالبالحكم المشار إليه سلفا لل

���	
� �� � ��ء ����� ���� �
فعـــة مـــن هـــدم هـــذا المشـــروع الـــوطني القـــومي اـلــذي مـــا لبـــث وهـــذا علـــي الفـــرض بوجـــود من 

 .المصريون أن يسعدوا بإنشائه حتى بات معرضا للخطر 

   1!-�)�� <����� :        %�!��	�� )��!k	� ��)!>�� �!
�p�� *!�d */�!Z��( '��� ^�![( :5

           <!�E�� �!���D *!�d Ub!\�� ?�( *D���E�	��)     z!� �N![ ')!C- (  �!���

   ��( :�/���� W��i( F��E�(       U�(�!
�� 5�Z�( F���� ^���� ����&d <V6( ��	��

              �V� <!-��� j!- ��(��� ¤j�5 �MNE� } )>� P �[�\ ����D 7�D( F���  �!�

J ����G� @Q& 1� §�) �[��� <�E�� ����D ( 

 ����- 

 الصـــادر مـــن رئاســـة مجلـــس الـــوزراء ٢٠٠٦ لســـنة ٢٧٣فقـــد أشـــرنا ســـلفا بـــأن القـــرار رقـــم  
ـقـد .. رض محــل الـنـزاع إـلـي المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي واـلـذي مــنح األ) آـنـذاك(

وبالمخالفـــة للقـــانون ..  لصـــدوره مـــن غـيــر مخـــتص ١٩٥٨ لســـنة ٢٩صـــدر بالمخالفـــة للقـــانون رقـــم 
وحيـث كـان عقـد تملـك األرض الصـادر مـن .. المدني الذي يؤكـد علـي أن العقـد شـريعة المتعاقـدين 

ـلـي وزارة االتصــاالت يشــترط عــدم التصــرف فــي األرض أو إيجارهــا إال هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة إ
 .ومع ذلك تم التصرف في األرض دون مراعاة ذلك .. بعد عشرة سنوات 
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 ��8 z�Q� �K�"_�ZK 

 .فإن هذا القرار يخالف الدستور ويهدر مبدأ المساواة ويهدر المال العام  

 U7��� 3>/ ��K8 ��	���� ?� )& ��X P �7�>����)��� �Q ( :5 *�4 

 .تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين  

 U7��� 3>/ ��829 :5 *�4  

الملكـيـــة العامــــة ، : تخضــــع الملكـيـــة لرقاـبـــة الشــــعب وتحميهــــا الدوـلـــة ، وهــــي ثالـثـــة أـنـــواع  
 .والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة 

 U7��� P(30 :5 *�4 �/  

 .العشب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام الملكية العامة هي ملكية  

 U7��� 3��2 ��833 :�-  

للملكية العامـة حرمـه ، وحمايتهـا ودعمهـا واجـب علـي كـل مـواطن وفقـا للقـانون ، باعتبارهـا  
 .سندا لقوة الوطن وأساس للنظام االشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب 

 ��8 z�Q� �m�	+( .. U7��� 3>/40 :5 *�4  

المواطنــون ـلــدي الـقــانون ســـواء ، وهـــم متســاوون ـفــي الحـقــوق والواجـبــات العاـمــة ، ال تميـيــز  
 .بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

 :���� �Q& P ������ ����	���� ����� F��J5 ?�( 

تميـيـز ـبـين أـفـراد  مــن الدســتور هــو عــدم ال٤٠المقصــود بالمســاواة الـتـي نصــت عليهــا المــادة  
 .الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية 

 ) ق٥ لسنة ١١٤ قضيه رقم ١٩٨٥ إبريل ١٦جلسة (

 :�- *L2 ��8 

 وانتهـاء بالدســتور القـائم لمـبـدأ ١٩٢٣ترديـد الدسـاتير المصــرية المتعاقبـة ـبـدءا بدسـتور ســنة  
 كافـة باعتبـاره أسـاس العـدل والحريـة والسـالم المساواة أمام القانون وكفالتها وتطبيقـه علـي المـواطنين



                                                      
 

 
 
  

 ٥٠

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

 

االجتماعي وعلي تقدير أن غايته صونا حقوق المواطنين وحرياتهم فـي مواجهـة صـور التمييـز التـي 
 .تنال منها أو تقيد ممارستها 
 )ق٧ لسنة ٢١ قضية رقم ١٩/٤/١٩٨٩جلسة (

 :�- z�Q8 *L2( 

نصـــوص عليهـــا ـفــي الدســـتور فحســـب مـبــدأ المســـاواة ال ينطـبــق عـلــي الحـقــوق والحرـيــات الم 
 .ٕوانما أيضا علي كافة الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين 

 )الحكم السابق (
 )ق٩ لسنة ٢٧ القضية رقم ١٩/٥/١٩٩٠جلسة (

 :�- z�Q8 *L2 ��8 

رهينـة بشــروطها ..  مـن الدسـتور مســاواة قانونيـة ٤٠المسـاواة المنصـوص عليهـا ـفـي المـادة  
د إلــــي طبيعــــة الحــــق الــــذي يكــــون محــــال لهــــا ، ومــــا تقضــــيه ممارســــته مــــن الموضــــوعية التــــي ترتــــ

سلطة المشرع التقديريـة لمقتضـيات الصـالح العـام فـي وضـع الشـروط الموضـوعية التـي .. متطلبات 
تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها األفراد أمام القانون بحيث يكـون لمـن تـوافرت فـيهم هـذه 

 .مارسة هذه الحقوق الشروط دون سواهم م
 ) ق٩ لسنة ٣٧ القضية رقم ١٩/٥/١٩٩٠جلسة (

لمــا كــان ذلــك وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة والدســتورية أنفــة الــذكر علــي القــرار الصــادر مــن  
 : والذي نصت مادته األولي علي أن ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢رئاسة مجلس الوزراء رقم 

�1א���e��I�=B�����C6אE)�;���ع�وو�zC��<�=��,!�e��Lא�P����baא�3����g���P�3��Faא��<,����"� 

���������=0��<�S{�z�3א��M�9��G�E�P><�B�P<��7)������Cא��P�><�B�(������yא���d<�=�|�����}~�

��Z�CB,;�אن�א��א����C���Iو���v��o�a!�>��وذ��s�gd��kא��א��=�א�;���*������م���������

٦١�،�٦٢�،�٦٣�PIאن�����٠٣٢�١٢٧�L�)٤�٥٣٣٥٣٤s�3<�T<�.�"�(�

 لتي تم منحها حق االنتفاع باألرض محل التداعي بالمجان وكانت الجامعة ا لما كان ذلك  
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هــي جامعــة خاصــة تتلـقـي مــن الطلـبـة الملتحـقـين بهــا أالف ) إيجــار أســمي واحــد جنـيـه للـفـدان ســنويا(
وهــو مــا يعــد معــه ضــررا جســيما بالمــال العــام أن تمــنح هــذه الجامعــة التــي تــدر .. الجنيهــات ســنويا

 .ني المقامة عليها مجانا أو بهذا اإليجار المزعوم األرض والمبا.. أرباحا طائلة سنويا 
فضـــال عـــن أن ذـلــك يعـــد وبحـــق افتئاـتــا علـــي الملكـيــة العامـــة واعـتــداء عليهـــا ومـــنح مـــن ال  

وهــو ـفـي الحقيـقـة نفعــا خاصــا محضــا وال يمــت .. يســتحق حــق المنفعــة بهــا ـبـزعم تحقـيـق النـفـع العــام 
 .بصلة للنفع العام 

أـنــه ال .. ؤكـــد ـبــال مـــراء ـمــن المـلــيس هـــذا فحســـب ـبــل أن  

ـتــم التعامـــل توجـــد جامعـــة خاصـــة ـفــي جمهورـيــة مصـــر العربـيــة 

هـــذه الطريقـــة وتـــم منحهـــا األراضـــي والمبـــاني التـــي تقـــام معهـــا ب

 عليها بالمجان 
ليتها لم تكلف الدولـة شـيئا بـل أن الثابـت أن وزارة االتصـاالت دفعـت ثمنـا لهـذه األرض  ويا 

 .ن جنيه بملغ تجاوز الثالثة وستون مليو
وبعـد .. ن مليـون جنيـه مائـة وخمسـوٕوقامت بعمل مباني وانشـاءات عليهـا بمبلـغ تجـاوز أربع 
 .يتم منح األرض والمباني التي تكلفت علي الدولة ما يجاوز المائة مليون جنيه .. ذلك كله 
تتقاضــــي مــــن طالبهــــا .. بإيجــــار أســــمي واحــــد جنيــــه فــــي العــــام للفــــدان لجامعــــة خاصــــة  

اوز ـثــالث أضـــعاف مـــا تتقاضـــاه أي جامعـــة خاصـــة أخـــري ســـبق وابتاعـــت األرض مصـــروفات تتجـــ
 .بمبالغ طائلة وأقامت عليها منشآتها بمبالغ طائلة أخري

جد جامعـة خاصـة فـي مصـر نوهو ما يمثل عين اإلهدار لمبدأ المساواة فمن المستحيل أن  
 بهـا أرض ومبـاني التـداعي تم منحها األرض والمباني بـذات الطريقـة واإليجـار االسـمي التـي منحـت

 .لجامعة النيل 
 ومن ثم يتضح وبجالء مدي العيوب الدستورية الجسيمة التي عابت القرار المشار إليه بما  
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 .يجعله جديرا باإللغاء وعدم االعتداد به وعدم سريان ثمة أثار له 
اتخاذهــا وممــا تقــدم جميعــه يتجـلـى ظــاهرا وبجــالء أن كاـفـة اإلجــراءات والتصــرفات الـتـي ـتـم  

حـتـى وصــلت األرض محــل الـتـداعي إـلـي جامعــة النـيـل هــي إجــراءات باطـلـة ومعدومــة ال ترـتـب ثمــة 
أثــار قانونيــة وتجعــل الجامعــة المــذكورة معدومــة الصــفة بخصــوص هــذه األرض وال يجــوز تســليمها 

 .إليها بأي حال من األحوال 

�-��  � :                !��� 7��!� ��!>/ A!�Zk	-( F�!�+ �!� 0�!� *!�4 ء�EZ��- :�/�

  P �!!�D���E�	��( F�!!���� <!!�(; �!!E��� �!!��J5 �)&�!!X a!!�I	�

            S!��J 7�!D( ?4 �]�E�� 0��E�� P <>C�� <B��� �MZ�� %���+

   S"���	� S���M/ ..   ��ME�- ��"�C��( ..   ء�L��� %�J ���¨+(

 ���/* ��)�* ����� ����;�L��� ?� Uء �_7��= 

      U7�!�� 3>/ ��K25      :�/�!��� ?!� 47  E!
�   �1979       ����	!���� �!���� :�!�- 

 :5 *�4 ������ 

 :تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلي  
 . الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح :أوال 

لفصــل ـفـي تـنـازع االختصــاص بتعـيـين الجهــة المختصــة مــن ـبـين جـهـات القضــاء أو الهيـئـات : ثانـيـا 
 وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحـد أمـام جهتـين منهـا ذات االختصاص القضائي ،

 .ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها 

����א�C^אع�א�'�d��Jم��KVن���n�����C�<���.�9(��06I�'�;CGد�������������02��I :ثالثـا F;א�

�����������������������P�9B�U�<�3�pص�����.=�وא���F�pא�Dذא�P�R�2و���*���dא��D��9B�U�<�P9B�P���U<

�9C<�J3p�.�
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 Ub\�� U)�C�� @Q& ��>©( 

 U7��� 3>/32 :5 *�4 :�/���� 9� ?�  

لكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الدسـتورية العليـا الفصـل فـي النـزاع القـائم بشـأن تنفيـذ  
 ) .٢٥(حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند الثالث من المادة 

 .القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين ويجب أن يبين في الطلب النزاع  
ولــرئيس المحكمــة أن يــأمر بـنــاء علــي طلــب ذوي الشــأن بوـقــف تنفيــذ الحكمــين أو أحـــدهما  

 .حتى الفصل في النزاع 

 U7��� 3>/ �Q8(34 :5 *�4  

يجـب أن تكـون الطلبـات وصـحف الـدعاوى التـي تقـدم إلـي المحكمـة الدسـتورية العليـا موقـعـا  
من محام مقبول للحضور أمامها أو عضوا بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار علي األقـل عليها 

 صــورة رســمية مــن ٣٢ ، ٣١وحســب األحــوال ، وأن يرفــق بالطلــب المنصــوص عليــه فــي المــادتين 
 .الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وأال كان الطلب غير مقبول 

5 9)�	�� F���� �Q& P( :5 *�4 ������ ����	���� ����� F��J 

 –منــاط قبــول طلــب الفصــل فــي النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــين نهــائيين متناقضــين  -١
 هو أن يكون أحـد الحكمـين صـادرا مـن أيـة جهـة مـن –وعلي ما جري به قضاء هذه الحكم 

جهـــــات القضـــــاء أو هيـئــــة ذات اختصـــــاص قضـــــائي واألخـــــر مـــــن جهـــــة أخـــــري وأن يكـــــون 
 .حكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ال

 )٥/١٢/١٩٨١جلسة " تنازع "  ق دستورية ١ لسنة ٩النقض رقم (
في ضوء ما استقر عليه قضاء هـذه المحكمـة أن منـاط طلـب الفصـل فـي النـزاع الـذي يقـوم  -٢

 قـــانون  مـــن٢٥بشـــأن تنفيـــذ حكمـــين قضـــائيين متناقضـــين ، طبقـــا للبنـــد الثالـــث مـــن المـــادة 
 هــو أن يكــون أحــد الحكمــين ١٩٧٩ لســنة ٤٨المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون 

صدرا مـن جهـة مـن جهـات القضـاء ، أو هيئـة ذات اختصـاص قضـائي ، والثـاني مـن جهـة 
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أخري منها ، وأن يكون قد تصادما ، ليغـدو متعـذرا عقـال ومنطقـا اجتمـاع تنفيـذهما معـا ممـا 
ستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين علي أسـاس يستوجب أن تتولي الد

ـمـن قواعــد االختصــاص اـلـوالئي لتحــدد عـلـي ضــوئها أيهمــا صــدر مــن الجهــة الـتـي لهــا والـيـة 
 .الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ 

 )١٤/٤/٢٠٠٢تنازع جلسة ( ق دستورية عليا ٢٢ لسنة ١٠النقض رقم (

 z� :�8 �� 

تطبيـــق جملـــة المفـــاهيم القانونيـــة والقضـــائية الدســـتورية أنفـــة الـــذكر علـــي واقعـــات الطلـــب وب 
 :الراهن يتجلى ظاهرا أنه جديرا بالقبول شكال وموضوعا وذلك لألسباب اآلتية 

   ^(�� �Z
�� :                 �!�M��d U��!]_� A-�!
��( �!�k�� �Q!& <!� S!"���	�� S!���� :5

      Q�	� ��� �� *�4 ��7�>+ �2 j�>C+         �!�� ��&Q!�CE+ 0�!�	D� ��kE�( j�4 ��

 F7�>	�� �Q& %
� ������ ����	���� ����� <\�+ �D�	
� �r. 

رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء بتـــاريخ / فالثاـبــت كمـــا أشـــرنا ســـلفا أن ثمـــة قـــرار صـــادر مـــن الســـيد  

  �2 /� �4* 5: ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ يحمل رقم ٢٧/١٠/٢٠١١

 ,���>3��Vوع�>�3��Fא����d>=�(<,���م�وא�������B���C6א�aא�P��dL!,��=�א�����Xאم�>���P��Cزو���

P���0,>א��P���9C,��(����oزא������S��FFp��אa ���)=�وא�D���VCaא�P��<�da!,��=�א��ض�א���

����qא�����06ل�א3��B7א*א�P��AL�5��..�Dא�o^���r–א�P��C����DE���FGEא������Vزא�����

�.א�vز>�Pو�d,���dL)�ن�

 ��)��� �Q� ��C/( 

 سالفة الذكر وأصـبحت حـائزة لهـا الحيـازة الهادئـة فقد تم تسليم مدينة زويل األرض والمباني 
 .المستقرة والعلنية 
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 المنازعـة لجامعـة زويـل فـي –حيث أن بعـض القـائمين والعـاملين والملتحقـين بجامعـة النيـل  
 ـقــاموا بالتعـــدي عـلــي حـيــازة مديـنــة زوـيــل ـلــألرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي وحـــاولوا ســـلب – الحـيــازة

 .حيازتها منها 

 %2� )L�� �E4 �)g �� �&(2197 �E
� 2012 ���; w���� =��7d  

.. وعقب قيام النيابة العامـة بـالتحقيق وجمـع االسـتدالالت والتحريـات وسـماع أقـوال الشـهود  
ومـنــع تـعــرض .. ة زويــل ـفــي التمـكــين ـمــن األرض والمبــاني محـــل الـتــداعي انتهــت إـلــي أحقـيــة مديـنــ

جامعة النيل وجميع المشكو في حقهم في ذلك المحضر والغيـر لهـا فـي حيازتهـا لهـذه األرض وتلـك 
 .المباني 

 S+�47 P */��� ء�L��� *�4 )��� ')4 %B 

 *�(�� ª�4���: 

مســتعجل أكـتـوبر المـقـام مــن احــد المشــكو  ٢٠١٢ لســنة ٢٧٥اـلـتظلم مــن ـقـرار التمكــين رـقـم  
متظلمـا مـن قـرار التمكـين مـدعيا ثبـوت األحقيـة فـي الحيـازة ) محمود محمـد جبـر/ المدعو(في حقهم 

 .إلي جامعة النيل وتابعيها 

 �
�� %�T	�� �Q& P *L2 �2(29/1/2013 

  .برفضه وتأييد قرار تمكين مدينة زويل من حيازة األرض والمباني أنفة الذكر 

 ��/�V�� ª�4���: 

 مسـتعجل ٢٠١٢ لسـنة ٣٠٠دعوى بطلب وقف تنفيذ قرار التمكين المشار إليه قيـدت بـرقم  
طلـبـت مــن خاللهــا وـقـف تنفـيـذ ذـلـك الـقـرار ومنحهــا الحــق فــي .. مقامــة مــن جامعــة النـيـل .. أكـتـوبر 

 .الحيازة لألرض والمباني أنفة الذكر 



                                                      
 

 
 
  

 ٥٦

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

 

 �
��(11/12/2012*L2  

وـقــد ..  واســتمرار حـيــازة مديـنــة زويــل ـلــألرض والمـبــاني المشـــار إليهــا بــرفض هـــذا اـلــدعوى 

 .أصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه 

O�� �Q&( 

أن القضــاء المــدني قــد جــزم وقطــع نهائيــا بأحقيــة مدينــة زويــل فــي حيــازة األرض والمبــاني  
 .محل النزاع ووضع يدها عليها 

 ª)\�� ����L��� �MG� ��5 

 �L��� *MK=��7ء �_

 الصــادر مــن رـئـيس مجـلـس ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦حـيـث أـقـيم طعــن عـلـي الـقـرار اإلداري رـقـم  
 ) .وغيره من القرارات(الوزراء والمانح لمدينة زويل حيازة األرض والمباني محل النزاع 

 ?�k�� �Q& P( 

ٕواعـــادة الحـــال إـلــي مـــا كاـنــت ) والـقــرارات األخـــرى(تمـــت المطالـبــة بوـقــف تنفـيــذ ذـلــك الـقــرار  
 .أي سلب الحيازة الممنوحة لمدينة زويل بموجب ذلك القرار .. ليه ع

 <�C��-( 

 ٥٩ لســـنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤قضـــت المحكمـــة اإلداريـــة العليـــا فـــي الطعـــون أرقـــام  
مـع مـا يترتـب علـي ذلـك مـن .. ع بوقف تنفيـذ ذلـك القـرار وغيـره مـن القـرارات المطعـون عليهـا . ق 
 .آثار

U��Z��� @Q& b
C+ 1�( Ub\��  

 ��B5 ?� z� *�4 �+�� �� 1� 

أي أن ذلـك  .. ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦بأنها إعادة الحال إلي ما كانت عليـه قبـل تنفيـذ القـرار  
 .يعني سلب الحيازة من مدينة زويل 
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 �ME� �MZ�� =��7_� ء�L���( 

وهـو .. المقصود قانونـا وقضـاءا بالتصـادم بـين األحكـام بمـا تغـدو متعـذرة التنفيـذ وهذا عين  
 .ما يوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التنازع 

 :�- 3L2( AZ� �M/5( ����` 

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبـول الـدعوى علـي سـند مـن أن  

ة فـي موضـوع األحكام محل التناقض الماثل ليست أحكاما نهائي

الدعوى ، فإنه مردود بأن األحكام الصادرة في مـادة تنفيـذ وقتيـه 

ـمـن القضــاء الـعـادي وـفـي الشــق المســتعجل ـمـن القضــاء اإلداري 

ٕوان كاـنـت حجيتهــا وقتـيـة ـتـزول بصــدور حكــم ـفـي الموضــوع إال 

أن ذلك ال يحـول دون وجـوب تنفيـذ هـذه األحكـام طالمـا صـارت 

ض واليـــة هـــذه المحكمـــة إلزالـــة نهائيـــة ، بمـــا مـــن شـــأنه اســـتنها

التـنـاقض اـلـذي يـثـور عـنـد تنفـيـذها وتحدـيـد أي منهــا هــو الواجــب 

 .االعتداء به 
 )١٤/٤/٢٠٠٢جلسة ) تنازع( ق دستورية عليا ٢٢ لسنة ١٠القضية رقم (
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 ..فــاألول .. هائيــا يتجلــى ظــاهرا أن كــال الحكمــين المتعارضــين محــل التنــازع قــد أصــبح ن 
 صــادر مــن :والـثـاني صــادر ـفـي مــادة تنفـيـذ وقتـيـه وـلـم ـيـتم الطعــن علـيـه ومــن ـثـم ـبـات واجــب النـفـاذ 
 .المحكمة اإلدارية العليا وال مطعن عليه ومن ثم من المفترض أنه واجب النفاذ 

 ?&�)�� ��k�� <�m �� �&( 

ورية العليـا فـي الفصـل فـي ذلـك مقبوال شكال وموضوعا موجبـا لتـدخل عدالـة المحكمـة الدسـت 
 .التنازع الموضح تفصيال سلفا 

   */�V�� �Z
�� :   :5 9�ZB)&�D             1!"(( U;�!��� P �!��J�� *!�4 %��2 ?&�)�� 0��E�� 

  ���� ..                 �M�()!]( �!M/�8�5 )K��!+ =�!�( U;�!��� ���!
� P <!>C�� :5 ��J(

              ��!"�C� �!D�� =Q!�� )!��� */��� ء�L��� �- �	« =)\5 :(7 �MG   %!��� 
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 ������ 

 ����- 

 :5 *�4 9)�	�� ������ ����	���� ����� :¢K 

هذه المحكمة وهي في مجال الفصل في النزاع الذي يقوم بشـأن تنفيـذ حكمـين متناقضـين ،  
ص بحيث تعتد بالحكم الصـادر مـن الجهـة التـي لهـا إنما تفاضل بينهما أساسا طبقا لقواعد االختصا

 .والية الحكم في الدعوى 
 )٥/١٢/١٩٨١بجلسة ) تنازع( ق دستورية عليا ١ لسنة ٩القضية رقم (

 :�- 3L2 ��8 

وحيث أن مناط قبول طلـب الفصـل فـي النـزاع الـذي يقـوم بشـأن تنفيـذ حكمـين نهـائيين طبقـا  
 لســـنة ٤٨لمحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  مـــن قـــانون ا٢٥للبنـــد ثالثـــا مـــن المـــادة 

 هـــــو أن يكـــــون أحـــــد الحكمـــــين صـــــادرا مـــــن أـيــــة جهـــــة مـــــن جهـــــات القضـــــاء أو هيـئــــة ذات ١٩٧٩
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اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخري وأن يكونا قد حسما النزاع فـي موضـوعه وتناقضـا بحيـث 
ب التناقض بين األحكام تنعقـد لهـذه المحكمـة يتعذر تنفيذهما معا بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسب

والية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أحكـام أكثـر مـن جهـة مـن جهـات القضـاء أو الهيئـات ذات 
االختصاص القضائي وال تمتـد واليتهـا بالتـالي إلـي فـض التنـاقض بـين األحكـام الصـادرة مـن محـاكم 

ية العليـا ال تعتبـر جهـة طعـن فـي هـذه األحكـام وال تابعة لجهة واحده منها ذلـك أن المحكمـة الدسـتور
اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمـا العوجاجهـا وتصـويبا 
ألخطائهــا بــل يقتصــر بحثهــا علــي المفاضــلة بــين الحكمــين النهــائيين المتناقضــين علــي أســاس مــن 

ئها أيهمــا صــدر مــن الجهــة الـتـي لهــا والـيـة الفصــل ـفـي قواعــد االختصــاص اـلـوالئي لتحــدد عـلـي ضــو
 .الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ 

 )١٣/١/٢٠٠٢جلسة ) تنازع( ق دستورية عليا ٢٣ لسنة ٢الطعن رقم (

 F��+ �� :�8 �� �/5 ��J( 

وكان الثابت وال شك أن االختصاص األصيل في الفصل في منازعات الحيازة موكـول إلـي  
 . سواء أكان قضاءا مستعجال أم عاديا القضاء المدني

P)� 1�( *CK ���>��  

فتصـــدر حكمـــا .. أن يلجـــأ إـلــي المحـــاكم المدنيـــة لتفصـــل فـــي موضـــوع النـــزاع عـلــي الحـيــازة   
واجب التنفيذ لما يحمل من صيغة تنفيذية تلزم النيابة العامة ورجال الضبط بتنفيـذ األحكـام الصـادرة 

 .من الجهات القضائية 

5 ��J(*/��� :�/���� : 

وقـد عـالج فـي الفـرع .. وأهمها حق الملكيـة .. قد تناول في القسم الثاني منه الحقوق العينية   
 ٩٤٩السابع مـن الفصـل الثـاني موضـوع الحيـازة كسـبب مـن أسـباب كسـب الملكيـة وذلـك فـي المـواد 

 .وما بعدها 
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  ACTION POSSESSOIREDة ثـم فـي دعـاوى حمايـة الحيـاز.. الحيـازة بصـفة عامـة   
 :وهي 

  LA COMPLAINTE    دعوى منع التعرض -١

  LA REIMETEGRANDE    دعوى استرداد الحيازة -٢
  LA DE NONCIATION DE – NOUVELLE OEUVER دعوى وقف األعمال الجديدة -٣

 ��K z] ` ��( 

ن المـــدني وقـــانون محلـــه القـــانو.. أن تفســـير مـــواد الحيـــازة وشـــرح دعـــاوى الحيـــازة مفصـــال  
المرافعــات وقــد أوضــحا صــراحة أن الحيــازة التــي يحميهــا القــانون بمقتضــي الــدعاوى الثالثــة متقدمــه 

وغيــــر الغامضـــــة         ..  PUBLIQUE الظــــاهرة  RAISIBLEالــــذكر هــــي الحيــــازة الهادئــــة 
NON EQUIVOQUE .  

 z� :�8 �� 

اص بـالنظر والفصـل فـي منازعـات وبالبناء علي جماع مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا أن االختصـ 
 .الحيازة بكافة أنواعها محصورا في محاكم القضاء المدني دون غيرها 

� �� +�("�L��� ���� 3ء �_7��= ¢K 

إلي مسألة الحيازة ولو بشكل غير مباشر كـان حكمهـا بـاطال ومعيبـا ومغتصـبا الختصـاص  
 .منوط بالقضاء المدني 

 %B ?�( 

ب وأســاس النــزاع الــراهن بــين مدينــة زويــل وجامعــة النيــل هــو نــزاع ٕواذ أوضــحنا ســلفا أن لــ 
 .علي حيازة األرض والمباني أنفة الذكر 

 ���
�� @Q& P <>K �2( 

  مستعجل أكتوبر ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠الحكم الصادر من القضاء العادي في الدعوى رقم  
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مديـنـة زويـل فـي حـيـازة  مســتعجل أكتـوبر اللـذين أجمـعـا علـي أحقيـة ٢٠١٢ لسـنة ٢٧٥والـدعوى رقـم 
 .هذه األرض والمباني ووضع يدها عليها 

 �
NK �Q& ��� 

بــل ومنــع تعــرض جامعــة النيــل أو غيرهــا لهــا فــي هــذه الحيــازة المتــوافر بهــا جميــع أركانهــا  
 .وشروطها 

 �Q& 

 ������ ����7_� ����� ?� �7�>�� %��� :5 ��J( 

 تغليـــب حكـــم محـــاكم القضـــاء المـــدني األمـــر الـــذي يوجـــب.. يتعـــارض ويتنـــاقض مـــع ذلـــك  
صـــاحبة الوالـيــة األصـــلية عـلــي منازعـــات الحـيــازة عـلــي ذـلــك الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة اإلدارـيــة 

 .العليا

 z�Q-( 

يكــون الطلــب الــراهن المقــدم مــن مدينــة وزيــل إلــي عدالــة المحكمــة الدســتورية العليــا المــوقرة  
 .قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون 

 �Q& 

 ������ ����7_� ����� ?� �7�>�� %��� Q�CE+ W2�- <D���� A��� ��� ?4( 

 U7��� ?� Ub\�� U)�C�� 3>/ ��K32 :5 *�4 ������ ����	���� ����� :�/�2 ?�  

ولــرئيس المحكمــة أن يــأمر بنــاء علــي طلــب ذوي الشــأن بوقــف تنفيــذ الحكمــين أو ........  
 .أحدهما حتى الفصل في النزاع 

 z� :�8 �� 

وكـــان الثابـــت مـــن خـــالل مـــا تقـــدم أن الحكـــم الصـــادر مـــن المحـــاكم المدنيـــة المؤيـــد لحيـــازة  
 مســتعجل أكـتـوبر ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠المديـنـة الطالـبـة ـلـألرض والمـبـاني محــل الـنـزاع وهــو الحكــم رـقـم 

زعـات هو األقـرب إلـي التغليـب والمفاضـلة لكونـه صـادرا مـن محكمـة مدنيـة مختصـة والئيـا بنظـر منا



                                                      
 

 
 
  

 ٦٢

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

 

أمــا الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلداريــة العليــا فهــو حكــم .. وأنــه قــد تــم تنفيــذه بالفعــل .. الحيــازة 
معـيـب ومغتصــب الختصــاص ـلـيس ـلـه فيمــا يخــص الحـيـازة كــأثر مترـتـب عـلـي صــدور الحكــم بوـقـف 

حـــو األمــر اـلــذي يجعـلــه جـــديرا بإيقــاف التنفـيــذ عـلــي ن.. تنفيــذ الـقــرارات وـمــا يترتــب عليـهــا ـمــن آـثــار 
 .عاجل 

 ����` 

وأنه باستقراء أسباب ومـدونات الطلـب الماثـل يتضـح وبجـالء مـدي الجديـة والمرجحـة لقبـول  
وهـو .. فضال عن توافر االسـتعجال والخطـر الـذي ال يمكـن تداركـه .. هذا الطلب شكال وموضوعا 

 .ما يجعل الشق العاجل بدوره قائما علي سنده من الواقع والقانون 

 -�Eء ���4 

+                  q)!25 �!��g U)2�!�� �!���� �!���4 ?!� �!�D���E�	��( F����� <�(; �E��� ��	�

 �E�� �
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م فـــي تنفيـــذ حكمـــين ئالفصـــل فـــي ـنــزاع قـــامتضـــمن بقـبــول الطلـــب الماثـــل شـــكال لكوـنــه طلـــب : أوال 
مـــن جهتـــين قضـــائيتين مختلفتـــين وهمـــا الحكمـــين الصـــادرين أولهمـــا مـــن نهـــائيين صـــادرين 

 مسـتعجل الجيـزة ٢٠١٢ لسـنة ٣٠٠ دائرة األمور المستعجلة في الدعوى رقـم محكمة الجيزة
 ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤وثانيهــا الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا فــي الطعــون أرقــام 

وحيــث انــه .. ع واللــذين تناقضــا مــع بعضــهما بمــا يتعــذر تنفيــذهما .  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨
 .الحكمين فهو يكون مقبوال شكالمرفق مع الطلب صورتين رسميتين من هذين 

بصــفة مســتعجلة بوـقـف تنفـيـذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا ـفـي الطعــون أرـقـام : ثانـيـا 
 .ع .  ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤

 مســـتعجل ٢٠١٢ لســـنة ٣٠٠وفـــي الموضـــوع باالعتـــداد بـــالحكم الصـــادر فـــي الـــدعوى رقـــم : ثالثـــا 
وعـدم االعتـداد .. وتم تنفيذه بالفعـل .. لحجيته لعدم الطعن عليه الجيزة والذي أصبح حائزا 
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 ، ٤٥٢٤بالحكم الصادر في الشـق العاجـل مـن المحكمـة اإلداريـة العليـا فـي الطعـون أرقـام 
 .ع . ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام ،
     مقدمه لسيادتكم              

 
 حمدي خليفة                              

 المحامي بالنقض                                                                      

 واإلدارية والدستورية العليا                                                                     
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 المستشار رئيس المحكمة الدستورية / السيد األستاذ 

 تحية طيبة وبعد ،

حمدي أحمد خليفة المحامي بالنقض واإلداريـة العليـا / أودعت هذه الصحيفة من األستاذ 
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  بصفته .............../ السيد -٦

  القاهرة – قسم قصر النيل – بمجمع التحرير –والجميع يعلنون بهيئة قضايا الدولة 

1��2��� 

 داـئـــــرة – ق أـمـــــام محكمـــــة القضــــــاء اإلداري ٥٥لســـــنة ..... أقـــــام الـمـــــدعون الـــــدعوى رـقـــــم  
 :التسويات ضد المطعون ضدهما الرابع والخامس بغية القضاء لهم 

تحسـب لمـن ا مـن أن  مكرر ثالثـ٢٥ ةتضمنته الماد  فيما٢٠٠٠ لسنه ٥بتطبيق القانون رقم 
 ةقدميـأ بعد تعيينه بوظيفـة تخصصـيه ة من حمله المؤهالت العاليةيعين وفقا لحكم هذه الماد

 بحـد ي قبـل التعيـين بالمؤهـل العـالي الكتـابأو ي قضـاها بالعمـل الفنـي التـةتساوى نصف المـد
 ٠٠قصى خمس سنوات أ

 �E� *�4 z�( ^���� ?� ��N[ 

البعض منهم بمؤهالت متوسـطة تمثلـت فـي أعمـال  والتليفزيون ةذاعإلباتحاد اعين المدعون  
كتابـيــة أو دبـلــوم المـــدارس التجارـيــة واـلــبعض األخـــر بمـــؤهالت ـفــوق متوســـطة ، ولـقــد مضـــت أعـــوام 

ل كـل كثيرة منذ ذلك التـاريخ حتـى أن مـدة خدمـة الـبعض قـد بلغـت عشـرين عامـا اسـتمر خاللهـا عمـ
 كــان طــريقهم فيهــا قويمــا وعــدتهم فيهــا العمــل الجــاد ٠٠مــنهم بوظيفتــه علــي درجتــه التــي عــين بهــا 

فتمتعــــوا بتقــــدير رؤســــاءهم فمــــا كــــان إال أن ـتـــم ترشــــيحهم لمــــنح دراســــية بالمعهــــد العــــالي للدراســــات 
ك حتــى التعاونيــة واإلداريــة فكــان نتيجتــه أن حصــلوا علــي درجــة البكــالوريوس ، ومــا أن توصــلوا لــذل

صــــدرت بشــــأنهم العدـيـــد مــــن الـقـــرارات تهــــدف إـلـــي تســــوية حــــالتهم الوظيفـيـــة وربطهــــم عـلـــي وظيفــــة 
تخصصية علي أن تحسب األقدمية في التعيين بالمؤهل اعتبارا من تاريخ اعتماد نتيجة كـل مـنهم ، 
ولم يكن حال المدعون أفضل من غيرهم من العاملين في الدولة الذين حصلوا علي مـؤهالت أعلـى 

 فتطلـع الجميـع إلـي تصـدي تشـريعي لتصـحيح أوضـاعهم وترتيـب أقـدميتهم ، علـي ٠٠أثناء الخدمـة 
القانون رقـم وبالفعل كان التصدي التشريعي بصدور نحو يعد بمثابة ثناء علي جهادهم ومثابراتهم ، 

بشــــأن  ١٩٧٨ لســــنه ٤٧القــــانون رقــــم حكــــام أ بتعــــديل بعــــض ٨/٣/٢٠٠٠ بـتـــاريخ ٢٠٠٠ لســــنه ٥


�אGو�������א الخامسة والعشرونه المدنيين بالدولة والذي نص بمادتالعاملين ,��!1)Q��R:�
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ثنـــاء أ يســـرى هـــذا الحكـــم عـلــى العـــاملين اـلــذين يحصـــلون ٠٠ 

 خاصــة عـلـى ةو بجهــات ذات نظــم وظيفـيـأخــدمتهم بالقطــاع العــام 

 تطبــق هــذا ي الوحــدات التــىحــدإلــى إو نقلــوا أذا عينــوا إمــؤهالتهم 

 .القانون 

يســــرى هــــذا الحكــــم عـلـــى العــــاملين اـلـــذين حصــــلوا عـلـــى كمــــا  

و أ وعيـنـوا بهــا عــن طرـيـق المســابقات ةثـنـاء الخدمــأعـلـى أمــؤهالت 

 . ة الوزارية للقوى العاملةاللجن
�� 9��� U7	�D %B)�C UV��V��� *�4 �Eء9 �� ?� � *+�  

  المؤهالت ة من حملةتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه الماد 

 ة تســاوي نصــف المــدةقدميــأنــه بوظيفــة تخصصــيه العليــا بعــد تعيي

 ي قبـل التعيـين بالمؤهـل العـاليو الكتـابأ ي قضاها بالعمـل الفنـيالت

 ةخـــالل ـبــالقرارات الصـــادرإلقصـــى خمـــس ســـنوات مـــع عـــدم اأبحـــد 

 . قبل تاريخ العمل بهذا القانون ةبالترقي
 بـتـاريخ ة الرســميةـيـدبالجرســالف اـلـذكر بكــل مــا انطــوي علـيـه مــن تنظيمــات  نشــر الـقـانون ٕاذو 

داريـة بتنظـيم تنفيـذ القـانون إل للتنميـة اة لوزير الدولـيالدورتاله مباشرة صدور الكتاب  و٩/٣/٢٠٠٠
 . ٢٠٠٠ لسنه ٥
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 نه ه بأالبند الرابع منالذي تضمن بو

قصــى أ بحــد يو الكتــابأ ي قضــيت بالعمــل الفنــي التــة جميــع حــاالت حســاب نصــف المــديفــ 
 .على أل العامل تاريخ الحصول على المؤهل اخمس سنوات ولو تجاوز بها

ا سـواء تهـنظمبمختلـف أ وهيئاتهـا ةقامـت جميـع قطاعـات الدولـونفاذا له فقد تقدم  مإواعماال ل 
صـــدار إ بة تخضـــع لـــنظم وقـــوانين خاصـــيتـلــك الـتــ وأ ١٩٧٨ لســـنه ٤٧حكـــام القـــانون أل ةالخاضـــع

 .ملين بها  على العا٢٠٠٠ لسنه ٥ لتطبيق القانون ةالقرارات المنظم

 (  ���  � U��;�� :�8_  Fj4               ���![¢- 1!-�)�� @�!" :�!�k�� F�!2 d z!� P AZ
��

   SZ2��	� ?���)2   *�2� 3g79   ، 80   �E
� 2000    P S���!��� 9`�!J ���!
+ :�!�-  

 U��;(_� 9j&p� a�4 ���>J ?�Q�� Fj45 a�45���� ء�EB� .. 

  مقررا ٢٠٠٠ لسنه ٧٩ى من القرار رقم ألول اة المادفجاء نص

 ٠٠٠٠٠٠ســـماءهم أ الموضـــح ة تعيـــين كـــل مـــن الســـادةعـــادإ 

 وذلـــك اعتبـــارا ـمـــن ةثنـــاء الخدمـــأالحاصـــلين علـــى مـــؤهالت عليـــا 

٣/٧/٢٠٠٠ . 
  من ذات القرار على  ة الثانيةكما نصت الماد
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 متضمنا ٢٠٠٠ لسنه ٨٠عالم رقم إلولى من قرار وزير األ اةمادكما جاء نص ال

 d  7�
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 ٥أبـلـغ األـثـر وأعظـمـه ـفـي نـفـوس المــدعين ووضــعوا ـفـي حســبانهم تمــتعهم بمزاـيـا الـقـانون رـقـم 
الســــيما وأنهــــم يخضــــعون إلشــــراف وزارة عــــالم إل وزارة ايالعــــاملين فــــهم ئ ـبـــزمالةســــو أ٢٠٠٠لســــنة 

 .اإلعالم وتساوت مراكزهم القانونية 
إال أن القـــدر كـــان يخفـــي لهـــم أمـــرا قاســـيا ومرـيــرا إذ فوجـئــوا بالشـــئون القانونـيــة التحـــاد أمـنــاء 

اتحـاد س علـي الـرغم مـن توصـية رئـي ٢٠٠٠ لسـنة ٥اإلذاعة والتليفزيون ترفض تطبيق القـانون رقـم 
 يعــالم وبــاقإل وزارة ايهم العــاملين فــئســوه بــزمالأعلــى المــدعين ه  والتليفزيــون بتطبيقــةذاعــإلمنــاء اأ

 يتلـــك التـــ وأ ١٩٧٨ لســـنه ٤٧حكـــام القـــانون أل تخضـــع يخـــرى ســـواء التـــألات والقطاعـــات اارالـــوز
 . ةتحكمها قوانين ونظم خاص

 ة والتليفزيــون المشــكلةذاعــإلحــاد امنــاء اتأ عقــد اجتمــاع مجلــس ١/٨/٢٠٠٠ذ انــه وبتــاريخ إ 
 ٥ تطبيــق القــانون رقــم ةمكانيــإ لبحــث ٢٦/١/٢٠٠٠ بتــاريخ ١٧٥بقــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

 أيلـى الـرإ والتليفزيـون ةذاعـإلمنـاء اأتحـاد إل ة على المدعين ن وانتهت الشـئون القانونيـ٢٠٠٠لسنه 
 .ليه إحكام القانون المشار ألبرفض خضوع المدعين 

��	���P z�  

فــتح المجـــال لكــل مــن ـيـتم  عـلـي المــدعين ٢٠٠٠ لســنة ٥القــانون رقــم ن مــن شــان تطبـيـق ـبـأ
خـذ خمـــس سـنوات ولـو تجـاوز بهـا الحصـول علـى المؤهـل وان هـذا أية  تخصصـيةتعيينه على وظيفـ

 . ةخالل بالمراكز القانونيإلمن شانه ا

5( ��Z�-U 5ª)\ 

رقـم ع المـدعين للقـانون اخضإ برفضيها أ لتبرير ر لالتحادةوصفته الشئون القانوني حسب ما
بعدم معقولية تولي من كان معينا في أعمال كتابية أو فنية فـي حالـة ضـمن أقدميـة  ٢٠٠٠نه  لس٥

 .خمس سنوات أن يكون رئيسا علي رئيسه 
 وانتهت الشئون القانونية التحاد أمناء اإلذاعة والتليفزيون بالرأي إلي رفض تطبيق أحكام  
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 عـلــي اـلــرغم مـــن تحـفــظ ـبــاقي أعضـــاء اللجـنــة المشـــار إليهـــا عـلــي رأي ٢٠٠٠ لســـنة ٥نون رـقــم الـقــا
 .الشئون القانونية 

 ةذاعـــإلمنـــاء اأدارة إصـــدر رئـــيس مجلـــس أ ســـالف الـــذكر ةى الشـــئون القانونيـــأوبنـــاء علـــى ر 
  .ةنيدته الثامتضمن في ما وال٢٠٠٠ لسنه ٨٧٥القرار رقم  ) طعون ضده الخامسالم( والتليفزيون 

 بعـــد تعييـنــه ة مـــن حمـلــه المـــؤهالت العالـيــةحكـــام هـــذه المـــادأل تحســـب لمـــن يعـــين وفـقــا ٠٠٠ 
 وذـلـك بعــد ييجــاوز ـتـاريخ حصــوله عـلـى المؤهــل العــال  بمــا الة الدرجــي ـفـةقدمـيـأ تخصصــيه ةبوظيـفـ

 . ةدارات المختصإل ايالعرض على لجنه مدير
 ١٩٧٩ لســنه ١٣ى القــانون رقــم لــإ قــراره ســالف الــذكر ي فــطعــون ضــده الخــامسواســتند الم 

 . والتليفزيون ةذاعإلبشان اتحاد ا

Q��(=�7�
  � )�4 :5	�D � *�4 �Eء7�� 9+� ��

موالـــه وحســـاباته وســـائر شـــئونه أ ةدارٕانظمتـــه وشـــئون العـــاملين فيـــه وأ ييخضـــع االتحـــاد فـــ"  
منــاء دون أل ا يصــدرها مجلــسي هــذا القــانون واللــوائح والقــرارات التــيحكــام المنصــوص عليهــــا فــألل

 ." ة تجري عليها الحكوميالتقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات الت
 حرمـــانهم مـــن مزايـــا يزاء المـــدعين المتمثـــل فـــإليـــه وموقفـــه إلـــرد االتحـــاد المشـــار قـــد كـــان و 
 ةمـــل نتيجـــأل اةحـبــاط وخيـبــإلصـــابتهم باإل ة نفوســـهم ومـــدعايـثــر ـفــأل ابـلــغ ا٢٠٠٠ لســـنه ٥الـقــانون 

 الظــروف والمراكــز يعــالم الــذين تســاووا معهــم فــإل وزارة ايهــم العــاملين فــئوبــين زمال بيــنهم ةالتفرقــ
 . ةالقانوني

�
NK �Q& ��� 

دون جمـيــع الطائـفــة الوحـيــدة المســـتثناة  وكـــأن المـــدعين ة الدوـلــيـبــل وـبــين جمـيــع العـــاملين ـفــ
خضــعون ولئــك الــذين يأو أ ة ذلــك الــذين يخضــعون لــنظم وكــوادر خاصــي ســواء فــةالعــاملين بالدولــ

وهــو مــا حــدا بهــم إـلـي إقامــة دعــواهم وذلــك علــي التفصــيل الــوارد  ١٩٧٨ لســنه ٤٧حكــام القــانون أل
  .بصحيفتها
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 مثـل المـدعون بوكيـل عـنهم ودفعـوا بعـدم ١١/٣/٢٠٠٧وتداولت الدعوى بالجلسـات وبجلسـة 
والمـعـدل  ـفـي شــأن اتحــاد اإلذاعــة والتليفزـيـون ١٩٧٩ لســنة ١٣ ـمـن الـقـانون رـقـم ١٦دســتورية الـمـادة 

  فيما تضمنه من ١٩٨٩ لسنة ١٢٣بالقانون رقم 

خضــــــوع االتحــــــاد فــــــي أنظمتــــــه وشــــــئون  

ٕالـعــاملين فـيــه وادارة أمواـلــه وحســـاباته وســـائر 
شـــئونه لألحكـــام المنصـــوص عليهـــا ـفــي هـــذا 

القـــــانون واللـــــوائح والقـــــرارات التـــــي يصـــــدرها 

مجـلـس األمـنـاء دون التقـيـد ـبـالقوانين والـلـوائح 

 جري عليها الحكومة والتعليمات التي ت
 لسـنة ٧٨٥اإلذاعـة والتليفزيـون رقـم وكذا القرار الصادر من رئـيس مجلـس إدارة اتحـاد أمنـاء 

  والذي نص علي أن ٢٠٠٠
 تحســـب لمـــن يعـــين وفـقــا ألحكـــام هـــذه المـــادة مـــن حمـلــة المـــؤهالت العالـيــة بعـــد تعييـنــه ٠٠٠

ه علـي المؤهـل العـالي وذلـك بعـد بوظيفة  تخصصية أقدميـة فـي الدرجـة بمـا ال يجـاوز تـاريخ حصـول
 العرض علي لجنة مديري اإلدارات المختصة 

  من الدستور ٤١ ، ٤٠ ، ٣٤ ، ٣٢ ، ١٣ ، ٨ ، ٧وذلك لمخالفتهما لنصوص المواد 
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 والتي جاء نصها علي اآلتي 

 U7��� �E+7+�� *�4 ��	���� ?� a 

 م المجتمع علي التضامن االجتماعي يقو

 U7��� �E+(8���� ?�  �/5 *�4 ��	 

 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 

 U7��� �E+ ��813 �/5 *�4 ��	���� ?�  

ويكـــون العـــاملون الممتـــازون محـــل تقـــدير الدولـــة وشـــرف تكفلـــه الدولـــة العمـــل حـــق وواجـــب 
 والمجتمع 

وال يجـــوز ـفــرض أي عمـــل جـبــرا عـلــي المـــواطنين إال بمقتضـــي ـقــانون وألداء خدمـــة وبمقاـبــل 
 ل عاد

  U7��� �E+(32� *�4 , *+ 

 وينظم القانون أداء وظيفتها االجتماعيـة الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل 
فــــي خدمــــة االقتصــــاد القــــومي وفــــي إطــــار خطــــة التنميــــة دون انحــــراف أو اســــتغالل وال يجــــوز أن 

 تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب 

 U7��� �E+(344  :5 *� 

 وال يجوز فـرض الحراسـة عليهـا إال فـي األحـوال المبينـة فـي القـانون الملكية الخاصة مصونة 
وبحكــم قضــائي وال تنــزع الملكيــة إال للمنفعــة العامــة ومقابــل تعــويض وفقــا للقــانون وحــق اإلرث فيهــا 

 مكفول 

 U7��� �E+ ��840 *+�� *�4  

 الحقوق والواجبات العامة ال تمييـز بيـنهم فـي المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في
 ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 
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 U7��� �E+(41 �/5 *�4  

 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال تمس  
وحـيـث أـنـه ـبـذات الجلســة الـتـي دـفـع فيهــا المــدعين بعــدم الدســتورية ـقـدموا مــذكرة مــوجزة تشــرح  

جديـــة هـــذا الـــدفع فقـــد أصـــدرت ) محكمـــة القضـــاء اإلداري ( ذ قـــدرت محكمـــة الموضـــوع ٕالـــدفع ، وا
 التخــاذ إجــراءات الطعــن ١٧/٦/٢٠٠٧ بتأجيــل نظــر الــدعوى لجلســة ١١/٣/٢٠٠٧قرارهــا بجلســة 

 لســــنة ١٢٣ والمعــــدل بالـقـــانون رـقـــم ١٩٧٩ لســــنة ١٣ مــــن الـقـــانون رـقـــم ١٦بعــــدم دســــتورية المــــادة 
 الصـــادر مـــن رئـــيس ٢٠٠٠ لســـنة ٨٧٥والتليفزيـــون وكـــذا القـــرار  فـــي شـــأن اتحـــاد اإلذاعـــة ١٩٨٩

 مجلس إدارة اتحاد أمناء اإلذاعة والتليفزيون وصرحت بذلك للمدعين 

 ��/�B :�N�>��( ?�k�� 7���� 
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إذا دفع أحد الخصوم أثنـاء نظـر الـدعوى أمـام إحـدى المحـاكم أو الهيئـات ذات االختصـاص 
القضــائي بعــدم دســتورية نــص فــي قــانون أو الئحــة ورأت المحكمــة أو الهيئــة أن الــدفع جــدي أجلــت 
نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا ال يجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بـذلك أمـام المحكمـة 

 دستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ال
 وأصـــدرت المحكمـــة ١١/٣/٢٠٠٧وحيـــث أن الثابـــت أن المـــدعين قـــد أثـــاروا الـــدفع بجلســـة 

قرارهــــــا فــــــي ذات الجلســــــة بالتصــــــريح برفــــــع الــــــدعوى الدســــــتورية وأجلــــــت نظــــــر الــــــدعوى لجلســــــة 
١٧/٦/٢٠٠٧  

ب ســالفة البيــان /٢٩قــد حصــل فــي الميعــاد المقــرر بالمــادة وحيــث أن التقريــر بهــذا الطعــن 
وحيــــث تضـــــمنت صـــــحيفة الطعــــن بـيــــان اـلــــنص التشـــــريعي المطعــــون بـعــــدم دســـــتوريته والنصـــــوص 

  من قانون المحكمة الدستورية العليا ٣٠الدستورية التي تمت مخالفتها وأوجه المخالفة عمال بالمادة 
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هـــي شـــرط لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية ومناطهـــا أن يكـــون ثمـــة ارتبـــاط بينهـــا وبـــين المصـــلحة  
القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بان يكـون الحكـم فـي المسـألة الدسـتورية مـؤثرا فـي الفصـل فـي 

 الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة علي محكمة الموضوع 
 الجريدة الرسمية العدد الثاني ١٢/١/١٩٩٥ قضائية دستورية جلسة ١٥ لسنة ١٣ الدعوى رقم (

  )١٥١ ص ١٩٩٥ يناير ١٢في 

 �Q& 

وحيث كان النزاع الموضوعي في الخصومة الماثلة يقوم علي حق المـدعين فـي إلغـاء وعـدم  
 المســتند ٢٠٠٠ لســنة ٨٧٥دســتورية قــرار رـئـيس مجلــس إدارة اتحــاد أمنــاء اإلذاعــة والتليفزيــون رقــم 

 فـي شـأن ١٩٧٩ لسـنة ١٣ مـن القـانون رقـم ١٦المـادة ( إلي النص التشريعي المطعون عليه أيضا 
 والمتضمن في مادته الثانية استنادا إلي النص الطعين لنص علي أن ) اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 

ة بعــد تعيينــه بوظيفــة تحســب لمــن يعــين وفقــا إلحكــام هــذه المــادة مــن حملــة المــؤهالت العاليــ 
تخصصـية أقدمـيـة فـي الدرجــة بمـا ال يجــاوز تـاريخ حصــوله علـي المؤهــل العـالي وذـلـك بعـد الـعـرض 

 علي لجنة مديري اإلدارات المختصة

 %B ?�( 

 عـلـــي ٢٠٠٠ لســــنة ٥فقـــد ـبـــات جلـيـــا أن هـــذا الـقـــرار ـقـــد ألغـــي ســــريان أحـكـــام القـــانون رـقـــم  
  مكرر ثالثا من أن ٢٥ما تضمنته المادة العاملين باتحاد اإلذاعة والتليفزيون في

تحســب لمــن يعــين وفـقـا لحكــم هــذه المــادة  

مــن حملــة المــؤهالت العاليــة بعــد تعيينــه فــي 
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وظيفـــــة تخصصـــــية أقدميـــــة تســـــاوي نصـــــف 

المــدة الـتـي قضــاها بالعمــل الفـنـي أو الكـتـابي 

قبــــل التعيــــين بالمؤهــــل العــــالي بحــــد أقصــــي 

 خمس سنوات
 للمــدعين مصــلحة جدـيـة قائمــة ومباشــرة ـفـي هــذا الطعــن ممــا  ـبـأن– وبيـقـين –وهــو مــا يقطــع 

 يجعله من حيث الشكل حريا بالقبول

 �V��B : ?�k�� q�Z�5 

الســـــــــــــلطة ـفــــــــــــي مضـــــــــــــمونها انعكاســـــــــــــا  

الختصاص يباشـر عمـال فـي إطـار الشـرعية 

الدستورية ، ومن ثـم غـدا الزمـا تقيـدها بهـا ، 

 فال يجوز لها ان تتحلل منها وال أن تقتحم 



                                                      
 

 
 
  

 ٧٦

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

 

 دها لها الدستورتخوما حد

ٕواذا كان األصـل فـي النصـوص القانونيـة  

افتــــراض اتســــاقها مــــع الدســــتور بيــــد أنــــه إذا 

أضــــر تطبيقهــــا بالمخــــاطبين بهــــا أو تضــــمن 

مساسا بمصالحهم يعلو قـدرا علـي األغـراض 

التي توختها السـلطة التشـريعية مـن إصـدارها 

ثـــارت الشـــبهة حـــول اســـتقامتها وبـــات الزمـــا 

 صـحيح أحكـام الدسـتور تصويبها وردهـا إلـي

إعـــــالء لشـــــرعيتها والتـــــي ال يســـــتقيم بنيانهـــــا 

 بعيدا عن تطبيقها تطبيقا صارما في أعماق 
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 منابتها 
 فـي شـأن اتحـاد اإلذاعـة والتليفزيـون ١٩٧٩ لسـنة ١٣والمادة السادسة عشر من القانون رقم  

همــا ـقـد تحـلـال مــن  المطعــون في٢٠٠٠ لســنة ٨٧٥ والـقـرار ١٩٨٩ لســنة ٢٢٣والمـعـدل بالـقـانون رـقـم 
هــذه المعــاني المتقدمــة فأقامـتـا النتهاكهــا بنياـنـا وأحالـتـا الشــرعية الدســتورية مســخا شــائها مــا لبـثـت أن 

 انفكت به دستوريتهما وتزايلتا عنها وذلك األسباب اآلتية 

 وعلــي مــا جــري بــه قضــاء المحكمــة –انــه مــن المقــرر : أوال 

ال وال يتقـرر الدستورية العليا أن حق العمل ال يمنح تفض

 فهــو هإيثــارا وال يجــوز إهــداره أو تقييــده بمــا يعطــل جــوهر

مدخال إلي حيـاة الئقـة قوامهـا االطمئنـان إلـي غـد أفضـل 

فـيـه تتكاـمـل الشخصــية اإلنســانية ـمـن خــالل إســهامها ـفـي 

ٕتقدم الجماعة واشباع احتياجاتها بما يصون للقيم الخلقية 
العمل وبين روافدها ، فضال عن الصلة الوثيقة بين حق 

الحريـــــة الشخصـــــية والحـــــق فـــــي اإلبـــــداع وجميعهـــــا مـــــن 

ٕالحقــوق التــي حــرص الدســتور عـلـي صــونها واهــدارها أو 
 تقييدها ال يستند إلي مصلحة مشروعة بل يناقضها 
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  ١٢/٣/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ٢٢٩القضية رقم ( 
  )٣/٥/١٩٩٧ قضائية دستورية جلسة ١٥ لسنة ٢٩والقضية رقم 
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  )١٢/٣/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ٢٢٩القضية رقم ( 

مـــل وصـــونه هـــو أن ضـــمان حـــق الع: ثالثـــا 

أداة تكـــــــوين الملكيـــــــة الخاصـــــــة ووســـــــيلة 

تراكمهـــا ومردهـــا فـــي األغـلــب األعـــم مـــن 

 األحيان
  )١٩٩٧ مايو ٣ ق دستورية جلسة ١٥ لسنة ٢٩القضية رقم ( 
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  ١٩٩٧ ديسمبر ٦ ق دستورية جلسة ١٨ لسنة ٨٦القضية رقم ( 

  ١٩٩٧ يناير ٤ ق دستورية جلسة ١٨ لسنة ٣والقضية رقم 
  )١٩٩٦ يوليو ٦ ق دستورية جلسة ١٥ لسنة ٤قم والقضية ر

 ـفــي شـــأن اتحـــاد اإلذاعـــة والتليفزـيــون ١٩٧٩ لســـنة ١٣ة السادســـة عشـــر مـــن الـقــانون والمـــاد 
 مــن رئــيس مجلــس اتحــاد أمنــاء اإلذاعــة والتليفزيــون قــد اجتمعــت ٢٠٠٠ لســنة ٨٧٥والقــرار 
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فـي تخويلهـا لمجلـس أمنـاء فيهما هذه المطاعن والمثالب التي تصـمهما بعـدم الدسـتورية فهـي 
اتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون ســلطة وضــع اللــوائح والــنظم الخاصــة بالعــاملين لديــه كيفمــا يشــاء 
ودون التقـيــد ـبــالقوانين الصـــادرة بشـــأن الـعــاملين بالـمــدنيين بالدوـلــة وـمــا أوردـتــه ـمــن ضـــمانات 

انـب اإليجــابي للعـاملين بهـا مـا يـنـتقص مـن ضـمانات وحـقـوق هـؤالء العـاملين والـتـي تثـري الج
ـلـذمتهم المالـيـة ويجـيـز وبحــق إهــدار وتقيـيـد حـقـوقهم وهــو مــا ال يســتند إـلـي مصــلحة مشــروعة 
بـــل يناقضـــها ولـــيس هكـــذا تكـــون النصـــوص المتعلقـــة بالعمـــل والتـــي يجـــب أن تقـــي العامـــل 

 .ٕتعرض رب العمل له سواء بنقص حقوقه أو بانتقاصها واال تصادمت مع الدستور 
 من حماية حق العمل وهـو مـا يوجـب بالضـرورة صـون حقـوق ١٣ته وما ينص عليه في ماد 

ٕالعامــل وكفاـلـة حــد أدـنـي ال يجــوز الخــروج علـيـه واال كــان اـلـنص مخالـفـا للدســتور وشــكل ـفـي 
 والحـق ٤١الوقت نفسه تهديدا وعدوانا علي الحرية الشخصية التي كفلها الدستور فـي مادتـه 

ق العمـــل كمـــا يشـــكل أيضـــا إهـــدارا للحماـيــة ـفــي اإلـبــداع باعتبارهمـــا حـقــين وثيـقــي الصـــلة بحـــ
 مــــن الدســــتور والـتـــي كـفـــل الدســــتور ٣٤ ، ٣٢المـقـــررة لهــــؤالء العــــاملين بمقتضــــي المــــادتين 

بموجبهمــا صــون الملكيــة الخاصــة وهــو مــا يوجــب بالضــرورة أيضــا ضــمان حقــوق العــاملين 
ألعــــم مــــن باعتبارهــــا أداة تكــــوين ملكـيـــتهم الخاصــــة ووســــيلة تراكمهــــا ومردهــــا فــــي األغـلـــب ا

 األحيان 
 كما نتساند في القول بعدم دستورية نص تلك المادة إلي ما يلي  

أن مسلك المشرع في هذا النص يشكل : خامسـا 

إخـــالال بمـبــدأ المســـاواة المنصـــوص علـيــه 

 مــن الدســتور باعتبــار انــه ٤٠فــي المــادة 
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قد أوجد مغايرة تحكمية فـي المعاملـة بـين 

العـــــــــــــاملين بقطـــــــــــــاع اتحـــــــــــــاد اإلذاعـــــــــــــة 

التليفزيون وأقرانهم من العاملين اآلخـرين و

بالدوـلــة اـلــذين يخضـــعون لنظـــام الـعــاملين 

ـــة الصــــادر بالقــــانون رقــــم  المــــدنيين بالدوـل

 ومـــن ـثــم فإـنــه ـقــد غـــدا ١٩٧٨ لســـنة ٤٧

مخالفا لمبدأ المساواة الذي يكفل المعاملة 

القانونـيـــــة المتكافـئـــــة ألصــــــحاب المراكــــــز 

 القانونية المتماثلة
 حكمتنا الدستورية العليا األتي وفي ذلك تقول م 

 مـن ألدسـتور ٤٠اإلخالل بمبدأ مسـاواة المـواطنين أمـام القـانون المنصـوص عليـه فـي المـادة 
يفـتـرض وعـلـي مــا وـقـر ـفـي قضــاء المحكـمـة الدســتورية العلـيـا أن يـكـون المشــرع ـقـد ـتـدخل مــن 
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مراكــز قانونيــة خــالل النصــوص القانونيــة التــي أحــدثها ليعــدل بهــا مــن الحقــوق التــي أنشــأتها 
تتحد فـي العناصـر التـي تقـوم عليهـا ذلـك أن وحـدة المراكـز القانونيـة تفتـرض تماثـل مكوناتهـا 
وبقــدر مــا بينهــا مــن تغــاير تفقــد هــذه المراكــز تعادلهــا فــال تجمعهــا تلــك الوحــدة التــي تقتضــي 

 تساويها في اآلثار التي ترتبها 
النظر إلـي محتـواه قـرين العـدل والحريـة  من الدسـتور يعتبـر وبـ٤٠كما أن أعمال حكم المادة 

 والسالم االجتماعي 
  )٧/٣/١٩٩٨ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ١٩القضية رقم ( 

 وفي ذات المعني 
  )١٢/٣/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ١٩ لسنة ٢٢٩القضية رقم ( 

 )���D =Qء -�

ما تشــريعيا أن مــا يصــون مبــدأ المســاواة وال يــنقض محتــواه هــو ذلــك التنظــيم الــذي يقــيم تقســي
ـتـرتبط فيــه النصــوص القانونيــة الـتـي يضــمها ـبـاألغراض المشــروعة الـتـي يتوخاهــا ، فــإذا قــام 
الــدليل علــي انفصــال هــذه النصــوص عــن أهــدافها أو كــان اتصــال الوســائل بالمقاصــد واهيــا 

 كان التمييز انفالتا وعسفا فال يكون مشروعا دستوريا 
  ١٩٩٢ /١/٢جلسة  ق دستورية ٩ لسنة ٢وكذلك القضية رقم ( 

  ٣/٥/١٩٩٧ ق دستورية جلسة ١٥ لسنة ٢٩والقضية رقم 
  )٧/٧/٢٠٠١ ق دستورية جلسة ٢٠ لسنة ٢٢٦وأيضا القضية رقم 

 والذي أكدت فيه محكمتنا العليا هذا المبدأ إذ تقول 

إن اإلخــالل بمـبـدأ المســاواة أمــام الـقـانون يتحـقـق ـبـأي عمــل يهــدر الحماـيـة القانونـيـة المتكافـئـة 
تخــذه الدوـلـة ســواء مــن خــالل ســلطتها التشــريعية أو عــن طرـيـق ســلطتها التنفيذـيـة بمــا مــؤداه ت

أن أـيـا مــن هــاتين الســلطتين ال يجــوز أن تـفـرض مغــايرة ـفـي المعامـلـة مــا ـلـم يكــن ذـلـك مـبـررا 
 بفروق منطقية يمكن ربطها عقال باألغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنهما 



                                                      
 

 
 
  

 ٨٤

����� ��	 

 المحامي بالنقض
 

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

 

المشـــرع فـــي هـــذا الـــنص قـــد بـــدأ متصـــادما مـــع مـــا وقـــر فـــي قضـــاء المحكمـــة أن مســـلك : سادســـا 
ٕالدســـتورية العليـــا مـــن أن الســـلطة التـــي يملكهـــا المشـــرع فـــي مجـــال تنظـــيم الحقـــوق وان كـــان 
ًاألصل فيها هـو إطالقهـا ، إال أن القيـود التـي قـد يفرضـها الدسـتور لصـون هـذه الحقـوق مـن 

ن تخـوم الـدائرة التـي ال يجـوز أن يتـداخل التنظـيم صور العدوان المحتمل عليها هي التـي تبـي
التشريعي فيها هادما للحقوق التي يكفلها الدسـتور أو مـؤثرا فـي محتواهـا بمـا ينـال منهـا ومـن 
ثم تمثل هذه الدائرة مجاال حيويا ال يتنفس الحق إال من خاللها وال يكون تنظـيم الحـق ممكنـا 

لخارجـيـة ليكــون اقتحامهــا مجافـيـا لتنظيمــه وعــدوانا مــن زاوـيـة دســتورية إال فيمــا وراء حــدودها ا
 عليه أدخل إلي مصادرته أو تقييده 

  )١/١/٢٠٠٠ ق دستورية جلسة ٢٠ لسنة ١٨٠القضية رقم ( 
 فـي شـأن اتحـاد اإلذاعـة ١٩٧٩ لسـنة ١٣ من القانون رقم ١٦ عهد المشرع بنص المادة ٕواذ 

والتزامــات العــاملين ـبـه مجـيـزا ـلـه إصــدار ـلـوائح والتليفزـيـون إـلـي مجـلـس أمـنـاء االتحــاد بتنظــيم حـقـوق 
وقــرارات تخــالف القــانون الــذي يســري علــي العــاملين بالحكومــة معطــال بــذلك حقــوق العــاملين بــذلك 
االتحاد وموهنا للضمانات الممنوحة لهم بقانون العاملين المدنيين بالدولـة منتقصـا مـن مبـدأ المسـاواة 

م تخوم الدائرة التي ال يجـوز لـه أن يتـداخل فيهـا هادمـا الحقـوق أمام القانون فإنه بذلك يكون قد أقتح
 ٕالتي كلفها الدستور بما مؤداه زوال الطبيعة الدستورية عنه وانفكاكها 

ذلــك أن المســاواة القانونيــة هــي مطلــب دســتوري عــادل وال يمكــن تحققهــا بــين أفــراد المجتمــع  
واحدة بال أي تمييز فالكـل فـي محـراب القـانون الواحد أال بتقرير أن جميع المواطنين  يشكلون طبقة 

عـلـي ـقـدم المســاواة ـفـي الحـقـوق وااللتزامــات طالمــا أنهــم مراكــز قانونـيـة متكافـئـة ومتماثـلـة ال ـفـرق ـفـي 
ذلك بين العاملين باتحـاد اإلذاعـة والتليفزيـون وأقـرانهم مـن العـاملين بـوزارة اإلعـالم ومـن ثـم فقـد كـان 

ن تمــنح لمجـلـس أمـنـاء اتحــاد اإلذاعــة والتليفزـيـون الحرـيـة ـفـي وضــع يتعــين عـلـي الســلطة التشــريعية أ
ٕالـلـوائح الخاصــة بالـعـاملين بهــا واصــدار الـقـرارات المتعلـقـة بـهـم بـمـا يجــاوز المحــدد والمـقـرر ـفـي نظــام 

 ولمصـــلحة العامــل وبـمــا يتفــق ـمــع طبيعــة المنشـــأة ١٩٧٨ لســنة ٤٧العــاملين الـمــدنيين بالدولــة رـقــم 
 وائح والقرارات حقوقا للعاملين باتحاد اإلذاعة والتليفزيون تقل عن تلك علي أال تتضمن تلك الل
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 المقررة لكافة العاملين بالدولة وذلك بتخفيض أحكام نظام العاملين الساري في شأنهم 

 )��jD( ��"( <�-( ���� �Q& Oء )��L2( �M�K 3-�V�� ��Zء 

اإلذاعــة والتليفزـيـون ســلطة تقديرـيـة اـنـه ال تثرـيـب عـلـي المشــرع إذا خــول لمجـلـس أمـنـاء اتحــاد  
يضــع بمقتضــاها مــا يســتنه مــن ضــوابط ومعــايير يخضــع لهــا العــاملين لدـيـه بحســب ظــروف االتحــاد 
اـلــذي ـيــديره وطبيعـــة عمـلــه مادامـــت غـيــر مجافـيــة للـقــانون وعامـــة التطبـيــق ويهـــدف بهـــا إـلــي رعاـيــة 

ملين بـهـا بـمـا يقطــع وبيـقـين بـعـدم الصـالح الـعـام وماداـمـت أيضــا ـلـم تـمـس ـبـالحقوق المـقـررة قانوـنـا للـعـا
 فـي شـأن اتحـاد اإلذاعـة والتليفزيـون فيمـا ١٩٧٩ لسنة ١٣ من القانون رقم ١٦دستورية نص المادة 

 .تضمنه من أطالق يد مجلس األمناء في وضع ضوابط تحد دون اإلضرار بالعاملين لديه 
ـمــن الئحـــة اتحـــاد  ٤وال أدل علــي ســـالمة هـــذا النظـــر مـمــا جـــاء ـبــنص الـمــادة السادســـة فـقــرة  

 اإلذاعة والتليفزيون من أن 
رـئــيس اتحـــاد األمـنــاء يخـــتص بإصـــدار الئحـــة لشـــئون العـــاملين ومعـــاملتهم المالـيــة بمـــا يتـفــق  

 وطبيعة العمل اإلعالمي وما يحقق لهم الرعاية ويكفل االرتفاع بمستوي األداء 
تحكـم مجلـس األمنـاء فـي ومما ال شك فيه أن التزام المشرع بوضع الضـوابط والمعـايير التـي  

إصداره للوائح والقـرارات الخاصـة بالعـاملين مـا يكفـل ضـمان حقـوق العـاملين بـه ويحقـق لهـم الرعايـة 
ويكفل لهم ولالتحـاد ذاتـه وللدولـة ككـل االرتفـاع بمسـتوي األداء بمـا يجهـض ويـدحض مـا ذهـب إليـه 

ٕ مطلـــق الحريـــة فـــي وضـــع اللـــوائح واصـــدار القـــرارات مـــن أن لـــهاالتحـــاد وبنـــي عليـــه قـــراره الطعـــين 
 المتعلقة بالعاملين لدية كيفما يشاء دون ضوابط مستندا في ذلك إلي النص التشريعي الطعين 

وال مــراء أيضــا أن فــي إتبــاع الســلطة التشــريعية لهــذا النظــر مــا يحقــق التضــامن االجتمــاعي  
مـــادة الســـابعة مـــن الدســـتور بقولهـــا يقـــوم والـــذي هـــو دعامـــة مـــن دعـــائم المجتمـــع إذ عبـــرت عنـــه ال

المجتمع علي التضامن االجتماعي ومن ثم فإن في عدم المغـايرة بـين العـاملين فـي الدولـة أصـحاب 
المراكز القانونيـة المتكافئـة مـا يحقـق هـذا التضـامن كمـا انـه يقـول تكفـل الدولـة تكـافؤ الفـرص لجميـع 

 المواطنين 
  المعني مؤكدة أنه ليس لفريق أن يتقدم غيره انتهازا أو ولقد أكدت محكمتا العليا علي هذا 
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 أن ينال علوا امتيازا فقضت بأنه
 ويعني ذلـك وحـدة الجماعـة فـي بنيانهـا وتـداخل ٠٠يقوم المجتمع علي التضامن االجتماعي  

ٕمصــالحها ال تصــادمها وامكــان التوفيــق ومزاوجتهــا بــبعض عنــد تزاحمهــا واتصــال أفرادهــا وتــرابطهم 
نهم فال يكن بعضهم لـبعض ضـرا وال يتمزقـون بالتـالي بعـد أن يتنـاحرون طمعـا وينتبـذون بغيـا فيما بي

وهــم ـبـذلك شــركاء ـفـي مســئوليتهم قبلهــا ال يملكــون التنصــل منهــا أو التخـلـي عنهــا وـلـيس لفرـيـق مــنهم 
 ٕأن يتـقــدم غـيــره انتهـــازا وان يـنــال قـــدرا مـــن الحقـــوق قـــد يكـــون بهـــا عـــدوانا أكـثــر عـلــوا وانمـــا تتضـــافر

الـتــي يـقــيم لمجتمعـــاتهم بنيانهـــا الحـــق وتعـبــث لتكـــون لهـــم الـفــرص ذاتهـــا جهـــودهم وتتواـفــق توجهـــاتهم 
 معهم تلك الحماية التي ينبغي أن يفوز بها ضعافهم ليجدوا في كنفها األمن واألمان واالستقرار 

 ) ق دستورية ١٨ لسنة ١٤٩القضية رقم ( 
لـــوزارات التعلـــيم والتعلـــيم ( ارة الفتـــوى يؤكـــد مـــا تقـــدم جميعـــه ويقطـــع بصـــحته مـــا أصـــدرته إد

 قطعت فيها بـأن فـي ١٤/٨/٢٠٠٠بمجلس الدولة فتوى بتاريخ ) العالي والبحث والعلمي الجامعات 
 عـلـي العــاملين باتحــاد اإلذاعــة والتليفزـيـون مــا ـيـؤدي إـلـي ٢٠٠٠ لســنة ٥تطبـيـق أحكــام الـقـانون رـقـم 

 ١٦ثـم وبمفهـوم المخالفـة فـإن فـي إعمـال نـص المـادة المساواة بـين المراكـز القانونيـة المتماثلـة ومـن 
  في شأن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون ما يخل بهذه المساواة القانونية ١٩٧٩ لسنة ١٣من القانون رقم 

وال مـــراء أن الزم مـــا تـقــدم جميعـــه ومـــؤداه وبحكـــم الضـــرورة والـلــزوم الـقــانوني أن ـفــي تخوـيــل 
يضع بمقتضاها ما يستنه مـن أحكـام خاصـة سلطة مطلقة ون المشرع لمجلس أمناء اإلذاعة والتليفزي

بالعاملين لديه دون ضوابط موضوعية محددة وعادلـة يتضـمن خروجـا صـارخا علـي أحكـام الدسـتور 
ٕواهــدارا لألغــراض التــي توخاهــا مــن إصــداره للــنص الطعــين وهــي النهــوض بحســن ســير العمــل بــه 

ه والوصـول إلـي تحقيـق الغايـات التـي يقـوم علـي والقائمين عليـه والتـي تـرد عنـه كـل تقـاعس ينـال منـ
تنفيذها ذلك االتحاد بما يقطع وبجالء بعدم دسـتورية الـنص الطعـين النفصـاله عـن أهدافـه والتـي مـا 

 كان يجوز له أن ينفصل عنها 
 ىتآلوفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا ا

   موضوعا محددا عن أهدافهاال يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع 
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ـبـل يجــب أن تكــون هــذه النصــوص مــدخال إليهــا وموطـنـا إلشــباع مصــلحة عامــة لهــا اعتبارهــا ومــرد 
ذلــك أن كــل تنظــيم تشــريعي ال يصــدر عــن فــراغ وال يعتبــر مقصــودا لذاتــه بــل مرمــاه إنفــاذ أغــراض 

 هـذا التنظـيم باعتبـاره أداة بعينها يتوخاها وتعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي أقـام عليهـا
 تحقيقها وطريق الوصول إليها 

  )١/١/٢٠٠٠ ق دستورية جلسة ٢٠ لسنة ١٨٠القضية رقم ( 
وحيث أن نطاق الطعن بعدم الدستورية يتحدد بنطاق الدفع الذي أبداه المدعون أمام محكمـة  

 فــي ١٩٧٩ لســنة ١٣ مــن القــانون رقــم ١٦الموضــوع وكــان هــذا الــدفع يتعلــق بعــدم دســتورية المــادة 
 ٢٠٠٠ لسـنة ٨٧٥ وكـذا القـرار ١٩٨٩ لسـنة ٢٢٣شأن اتحاد اإلذاعـة والتليفزيـون المعـدل بالقـانون 

 الصادر من رئيس مجلس إدارة اتحاد أمناء اإلذاعة والتليفزيون 
 بناء عليه

 قضاء  الة الموقرة الهيئة من عدالونيلتمس المدع
 بقبول الطعن شكال -

 فـي شـأن اتحـاد ١٩٧٩ لسـنة ١٣ مـن القـانون رقـم ١٦ة نـص المـادة وفي الموضوع بعد دستوري -
 وكـذا القـرار الصـادر مـن رئـيس مجلـس ١٩٨٩ لسـنة ٢٢٣اإلذاعة والتليفزيون المعدل بالقـانون 
  فيما تضمناه من ٢٠٠٠ لسنة ٨٧٥إدارة اتحاد اإلذاعة والتليفزيون رقم 

 انب االيجابي لذمتهم المالية انتقاص ضمانات وحقوق المدعين القانونية والتي تثري الج . ١

 والحـق ٤١تهديد وعدوان علي الحرية الشخصية التي كلفهـا الدسـتور للمـدعين فـي مـادة  . ٢
 في اإلبداع باعتبارهما حقين وثيقين الصلة بحق العمل 

 مــن الدســتور والتــي كفــل ٣٤ ، ٣٢إهــدار الحمايــة المقــررة للمــدعين بمقتضــي المــادتين  . ٣
 ية الخاصة الدستور بموجبها صون الملك

 مـــن الدســـتور لمـــا ـقــرره مـــن ٤٠اإلخـــالل بمـبــدأ المســـاواة المنصـــوص عليهـــا ـفــي المـــادة  . ٤
مغــــايرة تحكميــــة فــــي المعاملــــة بــــين المــــدعين وأقــــرانهم مــــن العــــاملين بــــاآلخرين بالدولــــة 

  ١٩٧٨ لسنة ٤٨الخاضعين للقانون رقم 
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  المدنيين بالدولة تعطيل حقوق المدعين ووهن الضمانات الممنوحة لهم بقانون العاملين . ٥

 الخروج علي منظومة التضامن االجتماعي وبمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين  . ٦

 إهدار األغراض التي توخاها المشرع في إصداره  . ٧

 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
 وكيل الطاعنون                      
                 حمدي أحمد خليفة                                                 

 
      المحـــامي بـــالنقض واإلداريـــة العليـــا 
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